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Abstract
The study aimed to investigate the relationship between the administrative
empowerment of academic leaders and its relation to competitive advantage from
faculty staff members' point of view at the middle east university, taking in
consideration the gender defrance and collage the academic degree and the years of
experience.
To atchieve the study goals, the descripitic and connected methods have been used
to collect information and it is made of two catiegories ,the first one is the
administrative empowerment devided to 32 paragraph including:
(delegation of authority, self motivation, group work, and personality development)
the second category the competitive advantage distributed on 30 paragraphs
including(creativity,flexibility,work performance, quality and cost), it was confirmed of
their validity and reliability, the study sample was consists from(92) Faculty
members,and the study showed this:The level of administrative empowerment and
competitive advantage in the university was moderate. And There are statistically
significant differences in the degree of practice of academic leaders for administrative
empowerment from the point of view of faculty members due to the gender variables,
the number of years of experience in favor of males, 10 years and above, and there is no
differences of statistically significant attributed to the variables of the college and the

س

academic level. And There are statistically significant differences in the degree of
practice of the academic leaders of the competitive advantage from the point of view of
the faculty members due to the gender variables, the college for the benefit of the male
class, the scientific colleges, and there is no of differences of statistical significance
attributed to the academic level variables and the number of years of experience.

Keywords: Administrative Empowerment, Academic Leaders, Competitive Advantage,
Faculty Members, Middle East University.
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الفصل االول
خلفية الدراسة وأهميتها
المقدمة:
إن اإنسان مو العامذ األم في نجاح أو فشذ المؤسسات والمنظمات ,ل لك كان من
الحري االمتما به وبإداراته وتوجيهه؛ إ أنه العامذ األم  ،واألكثر تع يداً من العوامذ األخرى،
كالماذ والتكنولوجيا والتصمي  ،وغيرما من األمور الملموسة ,والتعامذ مع العنصر البشري يحتاج
إلت تغييرات جومرية في إدارة العنصر البشري بوصفه أرس الماذ الح ي ي ،ولما يحمذ في طياته
من الغموض والمواقل والغرائز التي ال تو ع في الحسبان ،ليتناسب مع ال رن الحادي والعشرين
ومتطلباته المعاصرة لتح يق ميزة تنافسية ومستدامة.
ل د مارس اإنسان اإدارة من زمن قدي  ,من استخ ل اهلل لإلنسان في األرض ومنحه ال درة
علت الب ام والعمارة واالستفادة من مكونات الطبيعة واستغ لها وتنظيمها وتوظيفها .ولكنه كعل
متخص

بدأ في أوائذ ال رن العشرين من خ ذ مدرسة اإدارة العلمية

في عا 0900

(الوادي .)2102,ولكن التمكين ل يظهر إال بعد سلسلة من التطورات في الفكر اإداري في
التسعينات من ال رن العشرين ظلت ترت ي بالفكر اإداري ،حتت مهدت الطريق لمفامي
ومصطلحات تتعلق بالتمكين مثذ المشاركة وحرية العاملين والر ا الوظيفي وغيرما  ,فبينما كانت
المفامي اإدارية الت ليدية تتجامذ معاملة العاملين معاملة حسنة ,وتتجامذ حاجاته أو آرائه في
العمذ ,وتنظر إليه كآالت تعمذ لزيادة اإنتاج ف ط ,وتغلِب مصلحة المؤسسة علت المصالح
الشخصية فإن اإدارة المعاصرة أصبحت تتحوذ نحو مرحلة جديدة في إدارة العنصر البشري ،أال

3

ومي اإمتما بشكذ خا

بالعاملين ور ام ومشاركته في ق اررات العمذ ,وزيادة مساحة حريته

دون تدخذ مباشر من اإدارة وتدريبه وتطويرم وم ا ما يعرل بالتمكين اإداري.
وفي ظذ التطور الكبير في عال اإدارة ,وفي ظذ التحوذ من عال المنتجات إلت عال
ير كبي اًر في
الخدمات بذ والتميز في الخدمات ,ظهر مفهو التمكين اإداري ال ي أحدث تحوالً وتغي اً
المؤسسات والمنظمات ,و لك الرتباطه بمجموعة ق ايا مامة منها ال مركزية اإدارية ,الجودة
الشاملة ,واعادة الهيكلة ,وعمذ الفريق  ,والمنظمة المتعلمة وغيرما من ال

ايا المتعل ة بنجاح

المؤسسة وتفوقها وقدرتها التنافسية المستدامة .وم د المفامي لها ع قة وثي ة بمو وع التمكين فهي
إما سببا أو نتيجة له(ملح .)2119,
أخ مفهو التمكين يتبلور تدريجياً في أدبيات اإدارة وفي التطبيق عند بعض المؤسسات
الغربية بعد التسعينات من ال رن العشرين ,بعد مائة عا من التطور في عل اإدارة وبالمفامي
المتعل ة بإدارة الموارد البشرية وادارة الع قات بين العاملين والزبائن (الوادي .)2012,
ويعد مفهو التمكين وم امينه من المفامي اإدارية الحديثة التي عززت النظرة اإيجابية
للجانب اإنساني في اإنتاجية في العمذ ،إال أن تطبي ها مازاذ محدوداً ويحتاج إلت المزيد من
البحوث والدراسات(أبو كري  .)2012 ،ويهت التمكين بشكذ رئيس بإقامة الث ة وتكوينها بين اإدارة
والعاملين وتحفيزم ومشاركته في اتخا ال رار ،وكسر الحدود اإدارية والتنظيمية الداخلية بين
الرئيس والمرؤوس(عسال ,)2006 ،وبالتالي زيادة اإنتمام واحساس العامذ بالر ا وزيادة شعورد
بالمسؤولية وبالتالي تح يق الميزة التنافسية.
إن التغييرات الهائلة والعظيمة في عال اإدارة والرغبة الملحة في تميز المؤسسات وتفردما,
ولد حاجة ملحة للتغيير في أساليب العمذ اإداري ,إ افة إلت عالمية األعماذ والمؤسسات
والتطور المتسارع في التكنولوجيا ،والتأكيد المتزايد علت الجودة والمرونة في إنتاج السلع وت دي
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الخدمات ،كلها أسباب أدت إلت تغيير إداري شامذ يرفع من أدام العاملين وص حياته وبالتالي
تمكينه في أعماله .
وي اس مدى نجاح المنظمة وانجازما من خ ذ درجة تمكين العاملين فيها ،وبالتالي تح يق
ميزة تنافسية للمنظمة؛ فهي محصلة تفاعذ العديد من العوامذ ودرجة تأثيرما فهي تتصذ مباشرة
بعوامذ تخفيض الكلفة والتميز في اإنتاج ،والتي بدورما تعتمد علت تكلفة المواد األولية واإدارة
خاصة إدارة العنصر البشري وكيفية التعامذ معه فهي في غاية األممية ,وستتزايد في المست بذ
كأم مصدر من مصادر تح يق التفوق التنافسي.
ومن نشأة المؤسسات والمنظمات ظهر العديد من المصطلحات اإدارية التي نالت امتماماً
وا حاً من قبذ الباحثين ،ومن بينها مفهو التميز والميزة التنافسية ،و لك لزيادة عدد المؤسسات
وعدد خدماتها ،ومخرجاتها وبالتالي زيادة حدة تنافسها ,ف

ً عن التطورات السريعة التي حدثت

في العلو والتكنولوجيا واألو اع االقتصادية ،وألن تح يق األمدال في مستوياتها الدنيا ل يعد
الغاية التي ت ل عندما جهود األفراد والمؤسسات ،وانما أصبح الوصوذ إلت درجة عالية من إت ان
العمذ ،وارتفاع مستويات األدام إلت أعلت ما يمكن الطموح إليه مو الغاية المنشودة والس ل ال ي
يحاوذ الجميع الوصوذ إليه ،والحل ال ي يطمحون إلت تح ي ه ،ل ا فإن التميز أصبح من أم
أسباب الب ام واالستم ارر في ساحة المنافسة في م ا العصر(طعيمة.)2114 ،
وأصبحت المنافسة لغة العصر ومحذ امتما الجميع أفراداً ومؤسسات ودوذ علت حد
سوام ،وانت لت من العلو اإدارية إلت العلو التربوية ،فهي العامذ الدافع والمحرك ال ي ي بط
خطوات الجميع ويحفزم لعمذ المزيد من العطام واإبداع ،وتح يق قدر أو أخر من الميزة التنافسية
أو التفوق والتميز علت أقرانه ومنافسيه وصوالً إلت تح يق أعلت المستويات من العائد أو الربحية.
وال ي ذ امتما الجامعات بالميزة التنافسية عن المؤسسات االخرى ,فهي تسعت جادة لتح يق
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النجاح واست طاب الطلبة وار ام ويه عن الخدمات التي توفرما ،وتكون م درة الجامعة علت
تح يق الميزة التنافسية من خ ذ الجمع بين المرونة والتفاعذ واالنسجا والتجديد مع المحافظة
علت الهوية في آن واحد.
وان مفهو الميزة التنافسية يعد ثورة ح ي ية علت المستوى األكاديمي والعملي ،فأكاديمياً ل
يعد ينظر إلت اإدارة علت أنها م داخلي ومواجهة وقتية مع مشك ت ليست ات بعد استراتيجي،
ولكن أصبح ينظر إليها كعملية ديناميكية مستمرة ،تستهدل معالجة كثير من المشك ت الداخلية
والخارجية ،لتح يق التفوق والتميز المستمر للمؤسسة علت المنافسين ،وعملياً يحر

المديرون علت

العمذ المستمر للتعرل والتحليذ واالكتشال ،واالستثمار في الميزة التنافسية للمؤسسة (نور
والسكارنة والنجار وعارل.)2101 ،
مشكلة الدراسة :
يعتبر التمكين اإداري مو ع اإمتما بين مختلل الباحثين ،لترسيخ روح المسؤولية
واإعتزاز لدى قوة العمذ ويعد األساس لتمكين ال ادة التربويين من بث روح المسؤولية ،وتمكينه
من ممارسة (السلطة الكاملة) وتحمذ مسؤولية المهنية لمواجهة التحديات والتطورات ،وتبني سلوك
يت م مع عمذ ال ادة أع ام ميئة التدريس ويعني التمكين و ع األمدال والسماح ألع ام ميئة
التدريس بالمشاركة ،وأن التمكين اإداري عن طريق التدريب من شأنه أن يزيد دافعية العمذ ،ويوفر
ألع ام ميئة التدريس إصدار أحكا وحرية التصرل في ال

ايا التي تواجهه من خ ذ

ممارساته لمهماته )Bowen & Lawler, 1992( .
ويرى مونولد ( )Honold, 1997بأن مستوى التمكين يتفاوت من منظمة تربوية إلت
أخرى ،ويعتمد علت تشجيع ث افة المنظمة ،وعلت بنام تنظيمي لعملية التمكين.
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وتمكين الموظل يعني ال يا بتحسين م درته علت اتخا ال اررات بنفسه ،وبدون إرشاد اإدارة؛
فالهدل األساسي من التمكين مو توفير الظرول للسماح لكافة الموظفين بأن يسهموا بأقصت
طاقاته في جهود االبداع والتحسين المستمر (بن نحيت .)2118 ،وكما يعد التمكين من
المؤشرات ال فتة ل نتباد في بعض المنظمات وال تزاذ تتجامذ لك ،فهي ترى أن تمكين العاملين
قد يحد من سلطة اإدارة فيها ،وي ل

من نفو ما ،مما يجعلها ال تتجه نحو تبني م ا المفهو ،

فيؤثر لك سلباً في أدائها وم درتها علت تح يق أمدافها بكفامة وفاعلية (المعاني وأخورشيدة،
 .)2119ونظ اًر ألن مفهو التمكين اإداري من المفامي اإدارية الحديثة وال ي ما يزاذ تطبي ه
علت المستويين العا والخا

محدوداً ،فهو يحتاج إلت مزيد من البحوث والدراسات للتعرل علت

أثرد ونتائجه علت جميع األطرال ات الع قة في العمذ المؤسسي(اندرواس ومعايعة.)2008 ،
ول د أوصت المؤتمر ال ي ع د في اإمارات العربية المتحدة عا  2111البحث عن أبرز
التجارب والتجديدات في اإدارة التربوية ،والتي تمتاز بالشمولية والتكاملية وبإحداث التطوير
المؤسسي في اإدارة التربوية ،وتحليلها للتعرل إلت إيجابياتها ون اط ال عل فيها و لك بمراعاة
خصوصية النظ التربوية العربية ومن أممها التمكين اإداري (حسن.)2114 ،
وأشار األكاديميون التربويون أمثاذ طعيمة ( )6002وال طب ( )6006إلت

رورة أن تمتلك

الجامعات المزايا التنافسية فيما بينها ،وباإط ع علت األدب النظري والدراسات الساب ة المتعل ة
بالميزة التنافسية ،تبين أن الجامعات إن أخ ت بالميزة التنافسية وأولتها العناية الخاصة باقتراح
اإجرامات واألساليب التي ترفع من سويتها ،يمكن لها أن تعزز مكانتها بين الجامعات األخرى
خاصة أن اإحتفاظ بالميزة التنافسية واستدامتها أمر غاية في الصعوبة ،في عصر ثورة المعلومات
والتكنولوجيا إال إن كان تطوير وتنمية م د الميزة التنافسية عن طريق تمكين العاملين فيها.
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وقد اوصت دراسة ع بة ( )2104ودراسة شتح(  ،)2104كما أوصت دراسة (بن سديرة،
 )2104و دراسة السنوسي ( )2104إجرام دراسات أخرى حوذ الميزة التنافسية للمنظمات مثذ
الجامعة.
ل لك تتسابق المؤسسات الجامعية علت تح يق الميزة التنافسية والحفاظ عليها ،معتمدة علت
الكفامات البشرية لديها باعتبار لك من مصادر ال وة  ،فمؤسسات التعلي العالي بأشكالها المختلفة
تهدل إلت تح يق التميز لكي تحتذ مكان الريادة ،ال ي ي من لها الب ام واالست رار.
ومن منا بدأت العديد من الجامعات بتبني استراتيجيات التميز في التعل والتعلي  ،ومنها جامعة
الشرق األوسط ،من أجذ تحسين جودة العملية التعليمية ومخرجاتها من أجذ الوصوذ لألدام
المتميز دون زيادة التكاليل .فجامعة الشرق األوسط مؤسسة وطنية تعليمية بحثية ،تأسست عا
 ،5002تهت بالمعرفة باعتبارما ال وة الدافعة في نشر الث افة وبنام مهارات الطلبة المختلفة ،تلبيةً
لمتطلبات التنمية اإنسانية ال ادرة علت مواكبة التطورات العالمية ،استمدت الجامعة رؤيتها من
خ ذ مبدأ "المعرفة قوة" إ جعلته األساس في و ع استراتيجيتها ل مان الجودة والتميز في البحث
العلمي ،والخبرات في التعل والتعلي باعتبارما مرك اًز إيجاد ال يمة في معارفها المت دمة ،ورأسمالها
الفكري ال ي يمثذ أرقت أنواع اإستثمار البشري في عل اقتصاد المعرفة ،وتعد جامعة الشرق
األوسط إحدى المؤسسات التي تطمح إلت بنام استراتيجية فعالة ،تعتمد علت تحسين األدام بما
يتوافق مع معايير الجامعات العالمية ،إتاحة الفرصة للخريجين تولي مناصب قيادية في مواقع
العمذ بعد تخرجه  .وتتكون الجامعة من تسع كليات واثنا عشر تخص

في برنامج الماجستير،

واحدى عشرة دائرة تهت بالطلبة والخدمات والتطوير ،باإ افة إلت تسع مراكز مختلفة االمتمامات،
ومامي جامعة الشرق األوسط إال صرح واحد من قطاع التعلي العالي في األردن ،والتي تؤدي دو اًر
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كبي اًر وممي اًز في إحداث التنمية الشاملة علت مختلل الصعد والمجاالت  ،واإرت ام بمستوى حياة
المواطن اإقتصادية واإجتماعية والمعرفية.
ل د شهد قطاع التعلي العالي في األردن خ ذ الع دين الساب ين تطو اًر ونمواً كبي اًر ،تؤكدد
الزيادة في عدد مؤسسات التعلي العالي ،وأعداد الطلبة وأع ام ميئة التدريس ،وأع ام الهيئة
اإدارية والزيادة في حج اإنفاق ،إ بل عدد الجامعات الرسمية عشر جامعات ،وسبع عشرة
جامعة خاصة وواحد وخمسين كلية مجتمع متوسطة ،باإ افة إلت جامعة العلو اإس مية .إن
م ا التوسع والنمو قد و ع قطاع التعلي العالي أما تحديات كبيرة ،للمحافظة علت الصورة
المشرقة للتعلي العالي ومخرجاته وتعزيز م درته التنافسية ،ف د ت إنشام ميئة اعتماد مؤسسات
التعلي العالي العامة والخاصة ،لتنسج والمعايير الدولية وتحديث المكتبات الجامعية وربط كافة
مؤسسات التعلي العالي بشبكة الدوريات اإلكترونية ،وشبكة الجامعات وت إنشام صندوق دع
للبحث العلمي ،وال ي ي د دعماً للمشاريع ات األلولوية ،وحددت الو ازرة أسمام الجامعات المعترل
بها كإجرام للحفاظ علت نوعية التعلي العالي ،والربط بين مخرجات التعلي وحاجات سوق العمذ،
لتلبية حاجات األردن في الحا ر والمست بذ من الكوادر المؤملة ،ودفع عملية التنمية بمفهومها
الشامذ ليتبوأ األردن مرتبة مرموقة تنسج مع مكانته ومواردد.
أهداف الدراسة وأسئلتها :
مدفت م د الدراسة است صام الع قة بين التمكين اإداري والميزة التنافسية من خ ذ
اإجابة عن األسئلة التالية :
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 .0ما درجة ممارسة التمكين اإداري لدى ال ادة التربويين من وجهة نظر أع ام ميئة
التدريس بجامعة الشرق األوسط ؟
 .2مذ مناك فروق ات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين المتوسطات الحسابية
الستجابة أع ام ميئة التدريس لدرجة ممارسة ال ادة التربويين للتمكين اإداري تعزى
لمتغيرات الجنس ،والكلية ،والرتبة األكاديمية ،وسنوات الخبرة؟.
 .1ما درجة توافر الميزة التنافسية للجامعة من وجهة نظر أع ام ميئة التدريس بجامعة
الشرق األوسط ؟.
 .3مذ مناك فروق ات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين المتوسطات الحسابية
الستجابة أع ام ميئة لتدريس لدرجة ممارسة ال ادة التربويين لتوافر الميزة التنافسية تعزى
لمتغيرات الجنس ،والكلية ،والرتبة األكاديمية ،وسنوات الخبرة؟.
 .5مذ مناك ع قة ات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤0.01بين درجة ممارسة التمكين
اإداري لدى ال ادة التربويين وبين درجة توافر الميزة التنافسية؟.
أهمية الدراسة :
للدراسة أممية علمية بحثية يستفيد منها الباحثون إجرام مزيد من الدراسات ،وفي
الجامعات األردنية بوجه عا  .ومن خ ذ المو وع ومتغيراته وطبيعة الع قة التي تربطها ،وال ي
يعد من المو وعات الجديدة في أدبيات اإدارة.
وللدراسة أممية تطبي ية عملية يستفيد منها ال ادة األكاديميين والمخططين في التعلي العالي
من خ ذ تشخي

جوانب ال عل والمعوقات التي تحوذ دون التمكين اإداري وع قته بالميزة

التنافسية ،وبالتالي معالجتها ومواجهتها ،وتساعد م د الدراسة في ت دي معلومات عملية عن أممية
وديناميكية عملية التمكين ،وبالتالي يمكن اإستفادة من نتائج م د الدراسة التي تو ح للجامعة
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أممية التمكين ،وما تح ه م د العملية من نجاح وت د للجامعة ،ويستفاد من نتائج م د الدراسة في
و ع الخطة المناسبة لتح يق التمكين اإداري وع قته بالميزة التنافسية.
تعريف مصطلحات الدراسة :
وردت في م د الدراسة بعض المصطلحات التي ترى الباحثة

رورة تعريفها ومي :

التمكين اإلداري :
يعرل المعاني( )2101التمكين اإداري بأنه :مو زيادة االمتما بالعاملين من توسيع دائرة
ص حياته واثرام معلوماته وتنمية مهاراته التي تكفذ له أدام دور متطور يمنحه ال درة علت
المبادرة باتخا ال اررات عند مواجهة المواقل الشائكة واألزمات بما يكسبه إحساسا اكبر باالنجاز
في أعماله واط ق قد ارته اإبداعية والخ قة.
ويعرل إجرائيا بأنه :الدرجة التي حصذ عليها ال ادة التربويين من خ ذ إجابة أع ام
ميئة التدريس في جامعة الشرق األوسط علت ف رات استبانة التمكين اإداري التي طورت ألغراض
م د الدراسة.
القادة الكاديميين:
م من يشغلون مناصب إدارية ف

ً عن عمله كأع ام ميئة تدريس وم العمدام،

ونواب العمدام ،ومساعديه  ،ورؤسام األقسا العاملين في الجامعات األردنية الحكومية والخاصة.
الميزة التنافسية :
تعرل الميزة التنافسية بأنها :م درة المؤسسة علت توليد شيم منفرد أو مختلل عن ب ية
المنافسين ،أو أي شيم يميز المؤسسة تميي اًز إيجابياً عن منافسيها من المؤسسات األخرى في نظر
المستخدمين النهائيين لخدماتها من أجذ الب ام واالستمرار ()Hunger & Wheelen, 2008
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أمععا إجرائي عاً فتعععرل بأنهععا :الدرجععة التععي حصععذ عليهععا ال ععادة التربععويين مععن خع ذ إجابععة أع ععام
ميئة التدريس في جامعة الشرق األوسط علعت ف عرات اسعتبانة الميعزة التنافسعية التعي طعورت ألغعراض
م د الدراسة.
حدود الدراسة :
الحد المكاني  :اقتصرت م د الدراسة علت جامعة الشرق األوسط.
الحد الزماني :اقتصرت م د الدراسة علت الفصذ الدراسي الثاني للعا الجامعي
.2107\2104
الحد البشري  :اقتصرت م د الدراسة علت أع ام ميئة التدريس.
محددات الدراسة :
 ت تصر الدراسة علت آرام ووجهات نظر أع ام ميئة التدريس في جامعة الشرق األوسط.
 عد إمكانية تعمي النتائج علت المجتمعات األخرى.
 عد تعاون بعض أع ام ميئة التدريس مع الباحث لتعبئة اإستبانات.
 تتحدد نتائج م د الدراسة بدالالت الصدق من خ ذ عرض اإستبانة علت مجموعة من
االسات ة والمختصين  ،ودالالت الثبات من خ ذ قياس معامذ الثبات كرونباخ ألفا.

12

الفصل الثاني
الدب النظري والدراسات السابقة
 6.0الدب النظري
 6.6الدراسات السابقة ذات الصلة
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الفصل الثاني
الدب النظري والدراسات السابقة
يت من م ا الفصذ ت دي اإطار النظري لك

من التمكين اإداري والميزة التنافسية,

وتسليط ال وم علت بعض التعريفات التي تناولها الباحثون ,وأممية كذ منهما ,وسيت التعرل إلت
بعض الدراسات الساب ة ات الصلة بك المتغيرين كذ علت حدا علت النحو اآلتي :

أوالً :الدب النظري
مفهوم التمكين اإلداري :
ل د ظهر مصطلح التمكين ألوذ مرة في ال آرن الكري  ،ول د ورد في أكثر من موقع وفي
َٰ
شاء ۚ ن ِ
ف ِفي أال أَر ِ
صيب
ض َيتََب َّوأ ِم أن َها َح أيث َي َ
عدة مناسبات قاذ اهلل تعالت( َو َك َذلِ َك َم َّك َّنا لِيوس َ
شاء ۚ وَال ن ِ
ين ) (سورة يوسل:آية  .(54تبين اآلية الكريمة أممية
ِب َر أح َم ِت َنا َم أن َن َ
َج َر ا ألم أح ِس ِن َ
ضيع أ أ
َ
التمكين وم وماته وتتمثذ منا ،بث ة الملك وامت ك سيدنا يوسل عليه الس

أسباب العل والمعرفة

ومومبته في تفسير األح  ,ومن خ ذ تدفق المعلومات بين سيدنا يوسل والملك بواسطة بعض
الناس ال ين بلغو الملك ب درة سيدنا يوسل علت التفسير ،وكيل أن الجوائز التي منحت لسيدنا
يوسل ساممت في رفعته وتمكينه في الدنيا واآلخرة.
ويعرل باون ولولر )  ) Bowen & Lawler ،1992التمكين أنه":حالة منية داخلية تحتاج
إلت تبني وتمثذ له د الحالة من قبذ الفرد ،لكي تتوافر له الث ة بالنفس وال ناعة بما يمتلك من
قدرات معرفية ،تساعد في اتخا ق ارراته واختيار النتائج التي يريد أن يصذ إليها .وقد عرفه أفندي
( )2003بأنه :عملية إعطام المديرين سلطة أوسع وممارسة الرقابة ،وتحمذ المسؤولية واستخدا
م دراته من خ ذ تشجيع علت استخدا ال رار .أما ملح ( )2006قيعرفه بأنه إعطام اإنسان
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األقرب للمشكلة مسؤولية كاملة ،وحرية التصرل في المشكلة ألنه أقرب الناس للمشكلة وأكثرم
احتكاكاً وتأثي اًر بمشكلته ،مثاذ لك موظل البنك ال ي يحتك بشكذ مباشر مع الزبائن فهو اقرب
من مديرد لمشكلة الزبائن ،واألقدر علت فه ما يريد الزبون.
ويعرل بأنه ن ذ المسؤوليات والسلطة من المديرين إلت العاملين بالمنظمة للمشاركة في سلطة
ال رار ،وفي التمكين يكون المرؤوس الممكن مسئوالً عن جودة ما ي ررد (.)Ratmawati, 2007
ويعرل بأنه :إستراتيجية تنظيمية ومهارة جديدة ،تهدل إلت إعطام العاملين الص حيات
والمسئوليات والحرية في أدائه للعمذ ،دون تدخذ مباشر من اإدارة ،وتوفير الموارد ،وبيئة العمذ
المناسبة لتأميله مهنياً ومسلكياً (ال ا ي.)2008 ،
ومناك فرق بين تفويض السلطة والتمكين اإداري؛ إن التمكين اإداري مفهو أشمذ وأع من
التفويض ،فهو استراتيجية مستمرة تشمذ الشعور ال اتي بالمسؤولية واالنتمام للعمذ واالست لية
والمشاركة في المعلومات وفي اتخا ال ار ارت  ،لكن التفويض ي تصر علت منح المرؤوس سلطات
وص حيات محددة من قبذ المسؤوذ ،يمكن استردادما في الوقت ال ي يريد (الوادي ،)2012,أي
أنه حالة مؤقتة وليس فيه مشاركة في اتخا ال رار او المعلومات إال بما يكفي لتنفي المهمة
المفو ة ،وفي التفويض أن النتائج النهائية للعمذ ت ع علت عاتق المفوض ،لكن في التمكين إن
النتائج النهائية للعمذ ت ع علت عاتق األفراد ال ين ت تمكينه .
أهمية التمكين اإلداري :
من الم حظ أنه يركز علت إعطام العاملين ص حيات تشركه في صنع ق اررات المنظمة،
وم ا ما يزيد من ث ته بأنفسه وامكانياته  ،ويدفعه لتطويرما ويجعله ينظرون إلت ما مو أبعد من
أمدافه الخاصة ،مما يزيد والمم وانتمامم للمنظمة فه شركام في رس رسالة المنظمة وتح يق
م د الرسالة.
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ويعد التمكين اإداري المحرك األساسي والعجلة الدافعة لتطوير المنظمات والمؤسسات ،فهو
يعيد توزيع السلطة ،ويسه في بنام عناصر بشرية مؤملة لل يادة ال اتية ،مما يساعد في عملية
التحسين ،ومو يمنح الموظل السلطة المتعل ة باألعماذ والمو وعات

من تخصصه الوظيفي,

كما يمنحه الحرية لتحمذ مسؤولية آرائه وق ارراته وتطبي اته ,ويعزز من الث ة عندد ويحسن الع قة
بينه وبين المدير.
وتزداد أممية التمكين مع تزايد حاجات المنظمات بمختلل أنواعها ،لتحسين فاعليتها وكفامتها
عبر تكيفها مع البيئة التي تعمذ فيها تمهيداً لتح يق األمدال التي وجدت من أجلها ،ف

ًعن

التميز علت المنظمات المنافسة ،أي أنه في ظذ التمكين يتمتع العاملين بص حيات المدير مع
ب ائه مسؤولين عن النتائج الناجمة عن ق ارراته (علي وأحمد.)2013 ،
يكتسب التمكين أمميته بوصفه عنصر استثمار مه في المنظمة ,فالتمكين يزيد إنتاجية
المنظمة لكونه يسه في تطوير إمكانيات العاملين وزيادة والمم  ,باإ افة إلت أمميته لمواكبة
التغييرات الحاصلة بالبيئة المحيطة بالمنظمة؛ فهو يكسب المنظمة مرونة عالية ويمكنها من
التكيل السريع مع تلك التغييرات .ومو أساسي للمنظمات المتعلمة والساعية للتعل ؛ فهو يطلق
العنان للموظفين وابداعاته و يمنحه بعض الحرية لتحسين العمذ وار ام المستفيد وحذ مشاكذ
العمذ.
مما سبق نرى أن التمكين يزيد من تحمذ المسؤولية وممارسة الرقابة ال اتية؛ فهو فرصة
جومرية لتطوير مهارات العاملين ،مما يزيد الر ا الوظيفي لدى العاملين.
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أساليب التمكين اإلداري:
ل د تعددت أساليب التمكين اإداري ومن أممها(الوادي :)2012 ،
أساااالوب القيااااادة :ومع ععو أن ي ع ععو ال ائع ععد بتمكع ععين العع ععاملين فع ععي المؤسسع ععة الممكنع ععة ،ومع ععنح
ص حيات أكبر للمستويات اإدارية الدنيا ,غير أن عدد الععاملين كبيعر بالنسعبة لععدد المعديرين علعت
عكس المؤسسات غير الممكنة.
أسلوب تمكين الفراد :ومو ما يسمت تمكين ال ات  ،و لك عندما يبدأ الفرد ب بوذ
المسؤولية واالست ذ في اتخا ال رار ،فالفرد الممكن قادر علت استثمار المعلومات والموارد لتلبية
متطلبات الوظيفة.
أسلوب تمكين الفريق :مهما كان الرأي الفردي نوعياً وجديداً إال أنه عر ة لل صور
والخطأ ،ل لك إن تمكين الفريق له قيمة في تحسين مستويات األدام ،ألنه ينسج مع التنظيمات
الحديثة كاألف ية والمنبسطة ،وبالتالي فإن تكامذ اآلرام يؤدي إلت قيمة م افة نوعية أف ذ من
الرأي الفردي(المهيرات.)2010 ،
أسلوب البعاد المتعددة في التمكين :ومو الجمع بين األساليب الساب ة ,فالتمكين ليس
شعو اًر شخصياً؛ بذ مناك أسس وشروط تدع عملية التمكين وتيسرما مثذ ال يادة الناجحة ،والتعلي
والتشجيع المستمر.
مما سبق يمكن ال وذ بأن أساليب التمكين متعددة عند الباحثين والمتخصصين ،منها ما
مو فردي ومنها ما مو جماعي ،لكن في النهاية الجميع يعمذ كشركام من خ ذ فرق العمذ،
ومناخات اإتصاذ اإيجابي بوجود قنوات من الث ة واالحت ار بين اإدارة والعاملين ،مما يزيد من
والمم وانتمائه لمؤسسته  ،وبالتالي زيادة ر ام الوظيفي ون صان معدذ دورانه .
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المناخ المالئم للتمكين اإلداري:
إن التمكين ال ينشأ من فراغ أو بالصدفة ,لكنه برنامج يحتاج إلت خطة عمذ لتهيئة المناخ
المناسب إنجاح م ا البرنامج ،فهو يتطلب إعادة ميكلة المؤسسة وعملياتها ومناخها التنظيمي
وايجاد الث ة والتعاون بين العاملين واإدارة.
ومن العوامذ المهمة في إيجاد بيئة م ئمة للتمكين :األمان الوظيفي ،اإنت ائية في التعيين،
أجور العاملين المرتفعة ،الحوافز والتدريب وتطوير المهارات وغيرما (ملح .)2009 ،
ول د حدد برنامج األم المتحدة خمسة معايير من خ لها يمكن قياس درجة أو مستوى تمكين
العم م ومي :تعزيز ث ة العم م في أنفسه وزيادة قدرات العم م ،ومستوى الوعي لديه وتعمذ
علت تسهيذ عملية تعبير العم م عن مطالبه  ،وتنمية قدرات العم م علت اإشتراك في عمليات
صنع ال اررات المرتبطة به  ،وزيادة قدرة العم م علت العمذ الجماعي (أبو النصر.)2007,
ل د قد باون والولر) ) Bowen & Lawler ، 1995معادلة التمكين التي تو ح العوامذ
الهامة إنجاح عملية التمكين ومي م ومات وركائز التمكين:
التمكين =القوة*المعلومات*المعرفة *المكافآت
إن حاصذ

رب م د العوامذ األربعة مو نتيجة التمكين؛ فيجب أن ال يكون أحد م د

العوامذ مف ود ألن نتيجة التمكين حينها ستكون صف اًر أي معدومة .ف د بين أن ال وة تتمثذ في حرية
التصرل وال كام والحكمة عند العاملين ،لكن المعرفة تشمذ معرفة العامذ لنفسه وما يحمذ من
موايات أو جوانب قوة أو
المؤسسة الممكنة ف

عل ،وم ا ما يزيد من ث ته بنفسه .ولكن م ا ال يكفي للعمذ في بيئة

بد من معرفة اآلخرين وم دراته لتح يق قيمة م افة في العمذ .وم ا كله

يعزز العمذ اإبداعي واإنتاج المميز .أما المعلومات في صد بها تدفق المعلومات واإتصاذ
والمشاركة الفعالة ،فالمعلومة تساعد في اتخا ال رار وفي حذ مشاكذ العمذ .أما نظا الحوافز
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والمكافآت فإنه يشجع علت تحمذ المسؤولية ،منها مامو قبلية :قبذ سلوك التمكين؛ يشجع العاملين
علت المبادرة والمخاطرة ،ومنها مامو حوافز بعدية :أي بعد سلوك التمكين؛ يشجع الوصوذ إلت
نتائج ايجابية ،ومي إما مادية أو معنوية.
ويؤكد ارجريس) (Argyris,1998كما جام في (الوادي  )2102،أن التمكين ال يتح ق
إال من خ ذ االنتمام الداخلي ،ال ي يتح ق من خ ذ الدوافع الداخلية ،ومن األمور الهامة جداً
لتح يق مناخ مناسب إيجاد التمكين اإداري مو التنظي اإداري؛ ف يمكن للتنظيمات الت ليدية أن
تكون مناسبة لتطبيق مفهو التمكين اإداري ،والمفامي المعاصرة األخرى مثذ المنظمة المتعلمة،
والجودة الشاملة وغيرما .فيجب إحداث تغييرات شاملة أو ج رية في بعض المؤسسات ،إيجاد
مناخ مناسب لرعاية عملية التمكين وتطويرد ،فالتنظي الهرمي أو العمودي أو البيروقراطي ل يعد
يصلح للتمكين ،ألن سماته تتعارض مع التمكين مثذ الرقابة من أعلت إلت أسفذ ,المركزية
والبيروقراطية ،أما في التمكين فإن اتخا ال رار يكون من أسفذ التنظي  ،حيث حرية التصرل
والمشاركة .ومن اإتجامات التنظيمية التي يمكن أن تناسب التمكين:
الهيكل التنظيمي المقلوب :إنه ي ع المستفيد علت رأس الهيكذ التنظيمي ألمميته ،ث
العاملون ال ين ي دمون خدمات تر ي المستفيدين.
تقليل المستويات اإلدارية في التسلسل الرئاسي :جعذ الهيكذ التنظيمي أكثر انبساطاً
وأف ياً ،ويسام م ا التوجه في تح يق ميزة تنافسية للمنظمات (الوادي.)2012 ,
التنظيم الفقي :ويعتمد م ا التنظي علت روح الفريق ،فالجميع يعمذ في محور عمذ
المنظمة األساسي لتح يق مدل محوري.
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الهايبراركي (هيكل تنظيمي معاصر) :مو تنظي مفتوح يساعد في إط ق طاقات
الموظفين ،ومو فريق منظ

اتياً ويزيد من ث ة العاملين بأنفسه وبزم ئه  ،وبالتالي تزيد الشفافية

ويصبح النظا أكثر فاعليةً وانفتاحاً ( .(Gray, 2004
أبعاد التمكين ومستوياته:
ل د اختلل الباحثون والمتخصصون في تحديد أبعاد التمكين اإداري ،ولكن بعد اال ط ع
اعتمدت في دراستي علت ما أجمع عليه األغلبية في تحديد أبعاد التمكين اإداري ومي:
 .0تفويض السلطة :إن عملية تفويض الص حيات من المستويات اإدارية العليا إلت
المستويات اإدارية الدنيا ،مي البعد األم في عملية التمكين؛ حيث يت فيها مشاركة
العاملين بال اررات والتأثير فيها ،وبالتالي زيادة الث ة بالعاملين بدالً من مراقبته  ،أي أنه
كلما زاد تفويض السلطة زادت ال مركزية في اإدارة والعكس صحيح (ملح .)2009 ،
 .2التحفيز الذاتي  :ويعرل علت أنه طري ة أو أسلوب يهدل إلت زيادة قدرات العاملين ،مما
ينعكس إيجابياً علت إنتاجية العاملين ،وبالتالي يح ق أمدال المؤسسة (صالح،)2004 ،
أي أنه وسيلة مامة لشح مم العاملين للوصوذ إلت األمدال بالشكذ المطلوب ،وتختلل
أنواع الحوافز بين المؤسسات ،فمنها ما مو قبلي؛ أي قبذ سلوك التمكين ،ومنها ما مو
بعدي؛ أي بعد سلوك التمكين وت س م د الحوافز إلت مادية مثذ المشاركة في االرباح ،أو
الترقيات .ومعنوية مثذ :شهادات الشكر والتميز (الوادي.)2012 ،
 .1العمل الجماعي :إن فرق العمذ مي مجموعة من األفراد ،يعملون وفق نسق محدد
ويتناسب مع األع ام ،إن فرق العمذ تكتسب أمميتها من كونها قوة محركة ،ومؤثرة في
مواجهة المشك ت وال

ايا المعاصرة ،وفي زيادة اإنتاجية وم اومة التحديات ،م ا بشرط

أن تكون الفرق متجانسة أو تتوافر بين أفرادما عوامذ مشتركة مثذ الطموحات والهمو
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والرؤى ،وأن تتخل

م د الفرق من الصراعات والتحيزات بينها مما يؤدي إلت نشوم الث ة،

وبالتالي تفعيذ عملية التعل المستمر واإبداع واإبتكار وانسياب المعلومات بشكذ أكثر
حرية بين العاملين ،وبالتالي تنحي اإدارة عن بعض ص حياتها ومنحها للفرق ،مما يؤدي
إلت مزيداً من التمكين ث مزيداً من الميزة التنافسية (الوادي.)2012 ،
 .4تطاااوير الشخصاااية :ف ععي ظ ععذ التغييع عرات الكبيع عرة اإقتص ععادية والمعلوماتي ععة واإجتماعي ععة ف ععي
المجتمععع ،والتععي تععؤثر بشععكذ مععا علععت المؤسسععات وأمععدافها ورسععالتها ،أصععبح مععن ال ععروري
إجرام تطوير للمؤسسات خاصة تطوير العاملين فيها ،حيث أنهع رأس المعاذ الح ي عي الع ي
يتوج ع ععب اس ع ععتثمارد وادارت ع ععه وتط ع ععويرد  ،والتط ع ععوير ي ع ععت م ع ععن خع ع ع ذ ال ع ععدورات والمحا ع ع عرات
والمؤتمرات وغيرما ،وللتطوير فوائد كثيرة أممها(صالح:)2004 ،
 تطوير الع قة بين اإدارة والعاملين ،وزيادة اإتصاذ والتواصذ.
 زيادة إمكانية األفراد للتكيل مع المستجدات ،وال درة علت حذ المشك ت.
 يطور فه العاملين ألدوارم في المؤسسة ،ودور المؤسسة في المجتمع.
 خلق اتجامات ايجابية.
 زيادة الدافعية ،وبالتالي زيادة اإنتاجية.
مما سبق نستنتج أن أبعاد التمكين اإداري التي اعتمدت في م د الدراسة ومي(تفويض
السلطة ،التحفيز ال اتي ،العمذ الجماعي ،تطوير الشخصية) مي بمثابة ن اط ارتكاز؛ تستند عليها
عملية التمكين لبلوغ درجات ومستويات عالية من التمكين اإداري ،يجب اإنط ق منها وو ع
استراتيجيات ل مان تح ي ها في المؤسسات.
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منالك العديد من التصنيفات لمستويات التمكين اإداري والتي تعكس طري ة اإدارة في
المؤسسة ودرجة المركزية أو ال مركزية فيها ،ن كر منها تصنيل خماسي المستويات لو وح
التباين في مستوياته (افندي:)2003 ،
المستوى األوذ :يتخ اإداري ال رار ويخبر الفريق ب لك.
المستوى الثاني  :اإداري يسأذ الفريق عن اإقتراحات ويصنع ال رار معتمداً عليها.
المستوى الثالث :اإداري يناقش الفريق بشكذ تفصيلي ويطلب منه معلومات.
المستوى الرابع :تصدر ال اررات بشكذ تعاوني بين اإداري والفريق.
المستوى الخامس :يمارس العاملون اإدارة اتياً ،من خ ذ فرق العمذ اتية اإدارة ويصنعون
ال اررات.
نتائج التمكين اإلداري:
للتمكين نتائج وفوائد تعود علت المنظمة بالفائدة وعلت الموظل وعلت المستفيد ن كر منها:
 .2نتائج خاصة بالموظف  :للتمكين نتائج معظمها إيجابية تعود بالفائدة علت العاملين نتيجة
تمكينه منها:
 تح يق اإنتمام والوالم :يسام التمكين في زيادة اإنتمام الداخلي للعاملين وبالتالي تحسن
في اإنتاجية ،وتناق

في معدذ دوران العمذ (المهيرات.)2010 ،

 تطوير أدام العاملين :إن المؤسسة التي تحاوذ تمكين عامليها تمنحه ث تها وسلطتها
وص حياتها ،واست لية وحرية في العمذ وبالتالي تحسين نوعية األدام & (Bowen
).Lawler, 1995
وأ ال( ملح :)2006 ،
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 المشاركة الفاعلة :إن تمكين العاملين يسام في رفع مستوى مشاركته اإيجابية ،التي
تنبع من شعورم بالمسؤولية تجاد أمدال المنظمة.
 تح يق الر ا بالمؤسسة :إن أم النتائج المتح ة من التمكين اإداري مو الر ا الوظيفي
الناج عن زيادة مساحة حرية التصرل ،والمشاركة في ال اررات واإست لية وتحمذ
المسؤولية
 نتائج خاصة بالمؤسسة ( :بن سديرة )2016 ،

 زيادة والم العاملين بالمؤسسة :إن العامذ ال ي تمنحه المؤسسة حريةً في العمذ وال وذ
وتمنحه الث ة ،سيكون كذ والمد وانتمامد لعمله ومؤسسته ب منازع.
 زيادة فر

اإبداع واإبتكار :و لك نتيجةً لتشجيع العاملين علت المبادرة والتفكير

اإبداعي.
 زيادة ال درة التنافسية للمؤسسة :و لك عن طريق زيادة الجودة وتخفيض التكلفة.
 منح فرصة أكبر لل يادات لإلمتما بال اررات اإستراتيجية( .االص ة)2010 ،
 .2نتائج خاصة بالمستفيدا:)Honold,1997) :
 حصوذ المستفيد علت خدمات حسب الطلب ،و لك لمرونة العامذ الممكن مع المستفيدين.
 حصوذ المستفيد علت خدمات جيدة حوذ السلعة أو الخدمة المطلوبة.
 السرعة في تلبية الخدمات نتيجة عد رجوع العاملين للمدير في كذ خدمة.
 زيادة ر ا المستفيد نتيجة امت ك العاملين قدرة ومهارة في حذ المشك ت ،وفي إيجاد
ع قات طيبة مع المستفيدين.

23

مما سبق يمكننا ال وذ أن العنصر البشري مو رأس الماذ الح ي ي ال ي إ ا ما ت استثمارد
وادارته وتمكينه تمكيناً صحيحاً ،ح ق نتيجة مؤكدة ومي التفوق التنافسي أو الميزة التنافسية؛ ألنه
الشيم الوحيد ال ي تنفرد به المؤسسة عن غيرما ألن التكنولوجيا ل تعد حك اًر علت أحد ،وال
اإختراعات واإكتشافات بسبب قدرة المنافسين علت ت ليدما.
معوقات التمكين اإلداري :
مناك الكثير من العوائق التي تحيد عن إمكانية تطبيق التمكين اإداري ،وتحوذ دون وصوله
إلت مستويات مطلوبة (ملح 2009 ،؛ الوادي: )2012 ،
 المركزية والهياكذ التنظيمية الت ليدية مثذ الهرمي.
 ث افة المنظمة وم اومتها للتغيير وعد الرغبة بالتجديد والخول من المغامرة.
عل أو عد تدريب العاملين (وعد رغبته بتحمذ المسؤولية) للوصوذ به إلت اإدارة



ال اتية.
 الفشذ في تكوين فرق العمذ ،وعد ال درة علت العمذ في إطارما بشكذ متكامذ.
ومن الم حظ أن معوقات تطبيق التمكين في الب د العربية سيكون أكبر ،لعدة أسباب
أممها مو صعوبة تشكيذ فرق العمذ ،والعمذ

من مجموعات حيث يطغت العمذ الفردي علت

الجماعي حتت في مستويات الدراسة وليس العمذ ،إ افة إلت السرية في المعلومات ،والمركزية
الشديدة وأنماط اإدارة التسلطية الت ليدية ،واإخت ل بين أمدال اإدارة والعاملين (العتيبي،
.)2004
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ثانياً :الميزة التنافسية
مفهوم الميزة التنافسية:
ينصرل معنت الميزة التنافسية ومفهومها إلت الكيفية التي تستطيع بها المنظمة أن تميز
بها نفسها عن أقرانها ومنافسيها ،وتح ق لنفسها التفوق والتميز عليه  ،وتح يق الميزة التنافسية مو
محصلة تفاعذ العديد من العوامذ المختلفة في أنماطها ودرجة تأثيرما ،وبعض م د العوامذ تمثذ
وتعكس فع ً مزايا تنافسية مادية وح ي ية يمكن تجسيمها وتحديدما فع ً ،كانخفاض الكلفة وتحسين
الجودة وطوذ الخبرة.....إلخ ،وبع ها اآلخر يعتمد علت إدراكات وتوقعات وما يحمله جمهور
العم م في أ مانه لتلك المنتجات ،ومحصلة م د العوامذ جميعاً تشكذ ما يسمت بالميزة التنافسية
للمنتجات أو للمؤسسات وتحدد مستواما وتكسب صاحبها ما يناذ من تميز وسمعة وجا بية ،وبعبارة
أخرى فإن الميزة التنافسية للمنتجات أو المنظمات تنبع بشكذ أساسي من ال يمة أو اإشباع ال ي
تستطيع المؤسسة أو المنتج أن ي دمه لعم ئه بسعر أقذ من أسعار منافسيه ،أو ت دي منافع متميزة
أو فريدة من نوعها حيث يتفوق اإشباع المتأتي منها علت األسعار المدفوعة لها(طالب.)2102،
عرل بتز وليي ) )Pitts & Lee ,1996الميزة التنافسية المستدامة :أنها تأتي من خ ذ
ما تملكه المنظمات من موارد بشرية تصذ إلت درجة عالية من المهارات ،وتصبح كفامات أساسية
ال تستطيع المنظمة اإستمرار في المنافسة من دون امت كها له د الكفامات .وأكد المغربي
()2000أنها ن طة قوة تتصل بها المؤسسة دون منافسيها في أحد األنشطة التسوي ية ،أو اإنتاجية
أو ما يتعلق بمواردما البشرية .وكما عرفها مرسي( )2007بأنها :ميزة أو عنصر تفوق للمؤسسة
يت تح ي ه في حالة اتباعها إستراتيجية معينة للتنافس .وعرفها مجامد وابرامي ( )2009بأنها
م درة الجامعة علت ت دي خدمة تعليمية وبحثية عالية الجودة ،مما ينعكس إيجابياً علت مستوى
خريجيها وأع ام ميئة التدريس فيها ،األمر ال ي يكسبه م درات تنافسية في سوق العمذ
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بمستوياته المختلفة ،وفي الوقت نفسه يعكس ث ة المجتمع فيها ،ومن ث التعاون معها وزيادة إقباذ
الطلبة علت اإلتحاق بها ،ومك ا تتح ق الغاية المنشودة ،بحيث تصبح الجامعة في خدمة المجتمع،
والمجتمع في خدمة الجامعة ،وأنها تسابق الجامعات من أجذ تح يق األف ذ في وظائفها الث ث:
(التعلي والبحث العلمي وخدمة المجتمع) والوصوذ إلت المستويات العالمية.
وعرفها سلي ( )2010بأنها الخصائ

والم درات والكفامات وجوانب التفوق التي تتمتع

بها المؤسسة ،وتميزما عن المنافسين في المجاذ نفسه .أما الشمري ( )2014فعرفها بأنها إمكانية
قيا المؤسسة بت دي منتجات أو خدمات فريدة ،يتع ر علت المؤسسات المماثلة ت دي منتج أو خدمة
مماثلة لها من حيث الجودة والنوعية ،فهي سمة العصر ومطلباً رئيساً للمؤسسات خاصة التربوية
منها .وتعرل الميزة التنافسية بأنها م درة المؤسسة علت الصياغة والتطبيق لإلستراتيجيات التي
تجعلها في مركز أف ذ بالنسبة للمؤسسات األخرى العاملة في النشاط نفسه ،وتتح ق من خ ذ
اإستثمار األف ذ لإلمكانات والموارد الفنية والمالية والمادية التنظيمية ،ف

ً عن م درة الموارد

البشرية لدى المؤسسة وكفامتها ومعرفتها ،والتي تمكن من تصمي اإستراتيجية التنافسية وتطبي ها
(عبدالوماب.)2014 ،
مما سبق ن حظ أن بعض الباحثين امت بما ت دمه م د الميزة من أرباح عالية ،وركز
آخرون علت اإمتما ال ي توليه للمستفيد ،وامت آخرون بالوقت (اإستدامة) ال ي تستمر فيه أي
أنها قد تتعلق بالمستفيدين أو بالخدمات أو العاملين أو المنافسين.
ومما ت د يمكن اإستنتاج بأن الميزة التنافسية مي :مجموعة المهارات والموارد التي
تستطيع الجامعات تنسي ها واستثمارما ،بهدل تح يق األف لية علت الجامعات األخرى واست طاب
الطلبة و ويه للخدمات التي توفرما م د الجامعة من (التعلي والبحث العلمي وخدمة المجتمع)
لت من لها الوفام بالرسالة التي أنشئت من أجلها.
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أهمية الميزة التنافسية وخصائصها:
نظ اًر للتسارع الكبير في تطوير الت نيات التنافسية وقوة االستخبارات السوقية في مؤسسات
اليو  ،أصبح مو وع الميزة التنافسية س حاً لمواجهة تحديات السوق ،ومعيا اًر لتحديد المنظمات
الناجحة من غيرما ،ومدفاً أساسياً تسعت إليه جميع المؤسسات التي تريد الب ام واالستمرار ،وم ياساً
يحدد مدى توفر عناصر النجاح األساسية م ارنة بالمنافسين (طالب.)2012 ،
وان الم ؤسسات التي ال تستطيع تطوير ميزة تنافسية تب ت تفكر في الزبائن والمنافسين،
وكيفية فتح قنوات بيع جديدة أو كيفية ت لي

الكلل ،ولكنها ناد اًر ما تفكر في كيفية الحصوذ علت

ميزة تنافسية و لك ألسباب عديدة ،منها عد اإمتما بإدارة العنصر البشري إمتماماً يليق به
باعتبارد رأس الماذ الح ي ي للمؤسسات ،باإ افة إلت صعوبة تغيير اإستراتيجيات والهياكذ
التنظيمية للتكيل مع المستجدات). (Hill & Jones ,2008
ومي تتميز بعدة خصائ

أنها)Porter, 2006, 48( :

 تبنت علت اخت ل وليس علت تشابه.
 يت تأسيسها علت المدى الطويذ.
 عادة ما تكون مركزة جغرافياً.
 الميزة التنافسية فعالة حيث أنها تستند إلت الشروط التالية :الحس  ،واإستم اررية ،وامكانية
الدفاع عن نفسها .وان تح يق مزيد من التكنولوجيا ومزيد من الماذ يحتاج إلت عماذ مهرة
يعملون بكفامة وباست لية ,وبإدارة ممكنة تمكيناً جيداً فه ا ال ي ي من ديمومة الميزة
التنافسية واستمرارما.
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الميزة التنافسية والميزة التقليدية:
إ ن تح يق الميزة التنافسية يكمن في قدرة المؤسسة علت التفوق علت المنافسين في أحد
المجاالت ،وم ا يعتمد علت معدذ التعل ال ي يخفض كلل اإنتاج وينتج ميزة تنافسية في التكلفة،
وقد تتح ق الميزة التنافسية من خ ذ اإبتكار وادخاذ أساليب جديدة إبداعية في اإنتاج ،وم ا يعني
أن المؤسسة تمتلك ميزة تنافسية عندما تكون قادرة علت إيجاد قيمة إقتصادية تفوق ما يمتلكه
المنافسين ،وال يمة اإقتصادية تعني الفرق ما بين المنافع المح ة من قبذ الزبائن ال ي ينتفعون،
وبين الكلل الكلية للمنتج أو الخدمة (طالب.)2012 ،
والميزة التنافسية إما أن تكون مؤقتة قصيرة المدى ،أو مستدامة طويلة المدى ،وتعد الميزة
مستدامة إ ا كانت إمكانية ت ليدما أو استنساخها صعبة أو مستحيلة من قبذ المنافسين ،وتستطيع
المؤسسات النجاح في استدامة ميزتها من خ ذ امت ك قدرات متعددة ومتنوعة علت مستوى
المنظمة ،مثذ ت دي قيمة ومنفعة أكبر للمستهلكين من خ ذ أسعار أقذ أو جودة أكثر ،وابداع
ولمدة طويلة من الزمن.
مصادر الميزة التنافسية:
إن الوصوذ إلت ميزة تنافسية للمؤسسة يعتمد بشكذ أساسي علت ما تمتلكه المؤسسة من
موارد داخلية مختلفة ،وما تتمتع به من ن اط قوة تؤملها الكتساب ميزة تنافسية ،وما يؤثر فيها من
البيئة الخارجية ،وكيفية التفاعذ والربط بين الموارد الداخلية والعوامذ الخارجية (طالب .)2012 ،
يمكن تلخي

مصادر الميزة التنافسية في المؤسسات بشكذ عا في توفر الموارد اآلتية

(حيدر2002 ،؛ وأبو بكر(2008 ،
الموارد المادية :عن طريق حصوذ المؤسسة علت تمويذ إحتياجاتها بشروط خاصة تتيح
لها إنتاج سلع وخدمات بسعر أرخ

من اآلخرين ،ف

ً عن إمكانية المؤسسة في
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الحصوذ علت اإمدادات ال زمة لعملية اإنتاج من معدات ووسائذ تكنولوجيا ،واستثمار
المؤسسة لتلك الموارد المادية يمكنها من ت دي المنتج أو الخدمة بطري ة مميزة ومختلفة عن
المؤسسات األخرى.
 الموارد البشرية :إ يعزى نجاح العديد من المؤسسات إلت ما تملكه المؤسسعة معن مهعارات
وم درات بشرية.
اإمكانععات التنظيميععة :ومععي م ععدرة المؤسسععة علععت إدارة األف عراد الموجععودين مععن أجععذ م ابلععة
احتياجات عم ئها.
ومما سبق يتبين أن مصادر الميزة التنافسية إما أن تكون خارجية مثذ البيئة والعوامذ السياسية
واالقتصادية والجغرافية ،أو تكون داخلية تتعلق بم درات المؤسسة ومواردما األولية والبشرية
وامكانياتها ،ولكي تتح ق الميزة التنافسية علت المؤسسة التنسيق والتفاعذ بين المصادر الداخلية
والخارجية إنتاج مصادر قوة جديدة وابداعية ،أي تح يق ميزة تنافسية.
استراتيجيات الميزة التنافسية:
يتطلب تح يق الميزة التنافسية في المؤسسات و ع أو اختيار استراتيجيات ت من لها
الب ام في السوق ،وتح يق مستوى متميز بين المؤسسات المماثلة ،وي صد باإستراتيجية خطة
طويلة األجذ تت من تحديد عدد من األمدال ،وتح ي ها باإستثمار األمثذ للموارد المتاحة (سلي
وفلمبان وشريل .)2011 ،أما اإستراتيجية التنافسية فهي بنام خطوط الدفاع

د ال وى التنافسية،

وايجاد مكان متميز للمؤسسة بين منافسيها ( ،)Porter, 1993أي أنها طري ة أو أسلوب فريد
لتح يق أمدال المؤسسة ل مان الوصوذ إلت نتاجات متميزة تح ق تنافسية عالية للمؤسسة.
وفي ظذ التحديات والتغيرات السريعة وزيادة شدة المنافسة بين المؤسسات ،وصعوبة دخوذ
األسواق لما تتصل به من تنافسية عالمية ،فإنه ال مجاذ للعشوائية في التخطيط أو االرتجالية في
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التنفي  ،بذ يجب اعتماد استراتيجيات تتناسب مع نشاط المؤسسة وأمدافها وبيئتها  ،ومناك عدة
عوامذ يجب اإمتما بها العتماد اإستراتيجية وفق رأي بورتر ومي :ن اط قوة و عل المؤسسة،
ال ي الشخصية للمديرين ،الفر

والتهديدات ،التوقعات اإجتماعية.

ول د أوجد بورتر ( )Porter, 1990ث ث استراتيجيات تستطيع المؤسسة أن تتبناما لتح يق
الميزة التنافسية ومي:
أ -استراتيجية تقليل التكلفة :أي قدرة المؤسسة علت إنتاج وتسويق منتجات أكثر كفامة من
المنافسين ،وأقذ كلفة مع المحافظة علت جودة م بولة ،وبه ا تح ق ميزة تنافسية.
ب -استراتيجية التميز :قدرة المؤسسة علت ت دي منتجات مميزة وفريدة ،وصعبة الت ليد ،ولها
قيمة عالية عند المستهلك ،فهي استراتيجية ت من تح يق أرباح أعلت من المعدذ لوجود
الع مة التجارية.
ت -استراتيجية التركيز :قدرة المؤسسة علت التركيز لت ليذ خطوط المنتجات ،أو علت شريحة
أو شرائح محددة بما يمكن من ت دي خدمة متميزة لها من حيث الجودة أو السعر أو
االثنين.
مؤشرات الميزة التنافسية وأبعادها:
يرى بورتر ( )Porter, 1990أن المؤسسات التي تتمكن من الوصوذ إلت الميزة التنافسية
وتستمر في المحافظة عليها في ظذ المنافسة العالمية ،مي التي تواصذ التحسين والتطوير
واإبداع من خ ذ عمليات ديناميكية مستمرة.
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وتشتمذ مؤشرات التميز التعليمية العالمية علت عدة محاور من أممها :الت د التربوي،
وتخطيط المنهج ،وأسس انت ام الطلبة ،والخدمات الط بية ،وتنمية ميئة التدريس وتدريبه  ،وتنمية
مهارات التعامذ مع اآلخرين ،ومن منا فإن تح يق التميز بمفهومه التربوي الخا
مخطط تنظيمي وآلية للتنفي وآلية للمراقبة ،ف

يحتاج إلت

ً عن الت وي المستمر ل مان ب ام تلك الميزة

التنافسية مستمرة علت المدى الطويذ (طعيمة ،)2006 ،فمعادلة التطور المستمر للمؤسسات
ومحافظتها علت الب ام في ال مة ،ت و علت الجمع بين الفكر المتطلع واألساليب المبدعة واإدارة
الخ قة (خيراهلل .)2009 ،
ومناك العديد من العوامذ الهامة واألساسية لبنام ميزة تنافسية للمؤسسات بغض النظر عن
المنتجات أو الخدمات التي تنتجها ،وم د العوامذ تنتج قدرات مميزة للمؤسسة إن استطاعت
المؤسسة إدارتها وتوجيهها التوجيه المناسب لمواردما وبيئتها ،حولت ميزتها إلت ميزة مستدامة وم ا
مدل لكذ المؤسسات .وم د األبعاد )(Hill and Jones ,2008مي:
 .0الكفاءة :إن الكفامة مي اإستمرار بتحسين اإنتاج بزيادة اإنتاج كما باإمكانيات نفسها،
ومي الوسيلة لتحويذ المدخ ت إلت مخرجات ،والمدخ ت مي العوامذ الرئيسة لإلنتاج
مثذ العاملين واألرض واإدارة ،والمخرجات مي السلع أو الخدمات التي ينتجها ،والكفامة
تساوي المخرجات /المدخ ت ،وكلما قلت المدخ ت تكون الكفامة أكبر .وتتكون الكفامة
من مكونين مما إنتاجية العامذ وانتاجية رأس الماذ.
كلما كانت إنتاجية العامذ أكبر ،زادت الكفامة وقلت الكلفة وبالتالي امتلك ميزة تنافسية،
وكلما كانت المبيعات أكبر كانت إنتاجية رأس الماذ اكبر ،أي العائدات أكبر.
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 .2الجودة :إن المؤسسات تسعت إنتاج منتجات ات جودة عالية لما لها من أممية بالغة
في إ افة أسب ية تنافسية .والجودة (طالب )2102 ،مي :درجة م ئمة خصائ

تصمي

المنتج أو الخدمة للوظيفة واالستخدا  ،وتطابق المنتج لمواصفات التصمي  .والجودة عند
الكثيرين مي التحسين لتح يق حاجات المستفيد ،أي أن السلع أو الخدمات يجب أن تلبي
حاجات المستفيدين دون أخطام أو عيوب لتح يق ميزة تنافسية ،وللجودة عدة مبادئ منها
التركيز علت المستفيد ،والتركيز علت العملية (ومي النشاطات التي تح ق نتائج أف ذ)،
ومبدأ التحسين المستمر لت دي منافع متجددة للمؤسسة.
 .1اإلبداع :إن اإبداع سمة من سمات المؤسسات الناجحة في الدوذ المت دمة ،كألمانيا
واليابان وأمريكا وان أعظ وأكبر اإبداعات للمؤسسات المبدعة ،مي أنها مازالت علت قيد
الب ام واإستمرار في مناخات التنافسية .واإبداع مو أساس التميز والميزة التنافسية ،فهو
اإتيان بجديد من الشيم الموجود أي أنه تميز وانفراد بالشيم ،ومو ال ي يعطي للمؤسسة
ال ائمة علت اإبداع ال درة علت المنافسة ،والوصوذ إلت المنتجات والخدمات الجديدة بشكذ
أسرع وأف ذ من المنافسين .واإبتكار يمثِذ مصدر التجدد من أجذ المحافظة علت حصة
المنظمة السوقية ،وم ا يجعذ االبتكار = الميزة التنافسية المستدامة (نج  .)2111 ،ومو
نوعان إبداع المنتج وابداع العملية ،أما األوذ يخت
وم ا يزيد من خيارات التسعير للمؤسسة ،والثاني يخت

بتطوير المنتج وايجاد الجديد منها،
بتطوير العملية الجديدة إنتاج

المنتجات ،وم ا يخفض تكاليل اإنتاج .واإبتكار أو اإبداع مصدر للميزة التنافسية
المستدامة ألنه يمنح المؤسسة تفرداً عن غيرما.
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.4االستجابة للمستفيد :ومي محاولة إر امم

والحصوذ علت والمم

مي غاية

المؤسسات وسبب المنافسة والتميز والتطور ،ولتح يق استجابة أف ذ للزبائن علت
المؤسسات أن تكون قادرة علت أدام المهمات بشكذ أف ذ من المنافسين ،وقادرة علت
تلبية توقعات الزبائن بالسرعة والجودة المطلوبة ،و لك لتج ب الزبائن ث تحافظ عليه
لتح يق ميزة تنافسية (الوادي.)2102،
.5المرونة :في

وم التغير والتنوع الكبير في المنتجات والخدمات ،وقصر دورة حياة

المنتجات وسرعة استبدالها وقصور استم ارريتها ،تفرض المرونة وجودما كس ح تنافسي؛
إ ت يس المرونة قدرة المنظمة علت المنافسة بت دي منتجات بكميات كبيرة ،وجديدة وسريعة
بالشكذ ال ي ير اد المستفيد ،فهي قدرة المؤسسة علت اإستجابة للتغيرات في كميات
اإنتاج ونوع المنتج ) .)Dilworth, 1992وللمرونة نوعان :مرونة في النوع أي عمذ
تغييرات في تصمي المنتج ،ومرونة في الحج  :ومي ال درة علت التغيير في كميات
اإنتاج.

ثانيا :الدراسات السابقة :
ت الرجوع إلت الدراسات الساب ة ات الصلة بمو وع الدراسة الحالية ،و لك من خ ذ
اإط ع علت الدوريات التربوية المحكمة ،وقواعد البيانات العالمية ،فل تجد الباحثة أي دراسة
تناولت التمكين اإداري وع قته بالميزة التنافسية في جامعة الشرق األوسط ،وسول يت عرض
الدراسات ات الصلة األقرب إلت مو وع م د الدراسة.
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وفيما يلي عرض لتلك الدراسات مرتبة تنازلياً وف اً لتسلسها الزمني من األقد إلت األحدث،
ومصنفة إلت نوعين مما:
 الدراسات السابقة التي تناولت التمكين اإلداري :
مدفت دراسة نِد( )Nedd, 2004إلت معرفة الع قة بين معدذ دوران العمذ والتمكين
اإداري في مراكز الرعاية الصحية في فلوريدا ،وتكونت العينة من ( )214ممر ة قانونية وت
استخدا اإستبانة لجمع البيانات ،وتوصلت الدراسة إلت أن تعزيز التمكين ي لذ من معدذ دوران
وبالتالي توفير كادر تمري ي مؤمذ ،حيث أن مناك ع قة عكسية بين معدذ دوران العمذ وتمكين
الموظفين من أعماله .
وأجرى العسال( )2114مدفت دراسة الكشل عن مستوى التمكين الوظيفي لدى ال يادات
األكاديمية في الجامعات األردنية العامة وع قته باإلت از التنظيمي ،واإست رار الوظيفي لدى
أع ام ميئة التدريس فيها من وجهة نظر مؤالم األع ام  ،وتكونت عينة الدراسة من()530
ع و ميئة تدريس ،ولجمع البيانات استخدمت اإستبانة ،وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى
ممارسة التمكين الوظيفي لدى ال يادات األكاديمية لدى الجامعات األردنية العامة جام متوسطاً ،في
حين مستوى اإلت از التنظيمي واإست رار الوظيفي لدى أع ام ميئة التدريس في الجامعات
الحكومية العامة جام مرتفعاً.
وأجرى بن نحيت ( )2118دراسة مدفت إلت تحديد مدى مساممة تنفي أسلوب تمكين
العاملين في تطوير أدام المنظمات االمنية ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع ال باط العاملين في
المديرية العامة للسجون في مدينة الرياض وعددم ()204
العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض وعددم ()218

ابطاً ،وال باط العاملين في المديرية

ابطاً ،واستخد الباحث المنهج الوصفي

التحليلي الم ارن عن طريق مدخذ الدراسات الوثائ ية ،ومدخذ المسح االجتماعي باستخدا
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اإستبانة كأداة لجمع البيانات ،وتوصلت الدراسة إلت نتائج من أممها :إلما العاملين في المنظمات
األمنية بمفهو تمكين العاملين بدرجة كبيرة وتبني المنظمات األمنية للتمكين كفلسفة ومنهج إداري
بدرجة متوسطة ،وت التوصذ إلت أم المعوقات التي تحد من تنفي أسلوب تمكين العاملين في
المنظمات االمنية ،مثذ ن

الدع ال ز لتنفي العمذ وجمود اللوائح وال وانين ،وت التوصذ إلت

أن مناك ع قة طردية و و داللة احصائية بين درجة تبني المنظمات األمنية محذ الدراسة التمكين
كفلسفة ،ومنهج إداري وبين درجة تطوير األدام في م د المنظمات.
وقا اسماعيذ وآخرون(  , (Ismail, et.al 2009بدراسة مدفت إلت قياس أثر خصائ
ال يادة التحويلية والتمكين علت نوعية الخدمات ،باستخدا اإستبيانات طب ت علت عينة ()001
التي جمعت من الموظفين العاملين في السلطة المحلية ال ائمة علت المدينة في سا ارواك ،ماليزيا.
وأظهرت النتائج أن الع قة بين التمكين وخصائ

ال يادة التحويلية المختارة (اي التحفيز الفكري

واالعتبار الفردي) ترتبط ارتباطاً إيجابياً وكبي اًر بنوعية الخدمات .وتؤكد النتيجة أن التمكين يعمذ
بوصفه متغي اًر كام ً للوساطة في النمو ج ال يادي للمنظمة.
ومدفت دراسة األص ة( )2101التعرل إلت مستوى تملك إبداع في قوات األمن الخاصة
والتعرل إلت درجة الر ا الوظيفي للعاملين في قوات األمن الخاصة في الرياض ،كما مدفت
التعرل إلت الع قة بين مستوى تمكين العاملين ودرجة الر ا الوظيفي للعاملين في قوات األمن
الخاصة في الرياض من وجهة نظرم  ،واستخدمت اإستبانة لجمع المعلومات ،وتكونت عينة
الدراسة ( )331من ال باط العاملين في قوات األمن الخاصة في الرياض .وت التوصذ إلت أن
أفراد العينة يدركون التمكين بمستوى مرتفع ودرجة عالية من الر ا الوظيفي ،وت التوصذ إلت
وجود ع قة طردية ات داللة إحصائية عند ( )1.10فأقذ بين مستوى تمكين العاملين ودرجة
الر ا الوظيفي للعاملين في قوات األمن الخاصة بالرياض.
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ومدفت دراسة الهاجري( )2100التعرل إلت أثر التمكين واإبداع في تحسين أدام العاملين
بالهيئة العامة للصناعة في دولة الكويت ،وقد استخدمت اإستبانة لجمع البيانات ،وتكونت العينة
من ()215موظل ،وتوصلت الدراسة إلت عدة نتائج أممها ،وجود ع قة ات داللة إحصائية بين
التمكين واإبداع بالهيئة العامة للصناعة في دولة الكويت عند مستوى داللة ( ،)1.15كما توصلت
إلت وجود أثر ي داللة إحصائية لإلبداع علت تحسين أدام العاملين بالهيئة العامة للصناعة في
دولة الكويت.
قا يالسن واستورك ويوكسذ ) (Yalçın,Ozturk,and Yuksel, 2011بدراسة مدفت
إلت تحديد أثر تمكين الموظفين علت الر ا الوظيفي ،ولتح يق م ا الهدل ت إستخدا إستبيان من
أجذ جمع البيانات عن الر ا عن العمذ ،وك لك عن التمكين السلوكي والنفساني .وت تحليذ
البيانات التي ت جمعها من خ ذ تحلي ت اإرتباط واإنحدار ،وغطت الدراسة  0,853مشاركاً
يعملون في خمسة فنادق في تركيا .وتوصلت الدراسة إلت أن الجوانب األكثر إيجابية المتصلة
بالر ا الوظيفي مي الع قات مع الزم م والظرول المادية ،في حين أن الجانب األكثر سلبية مو
مسألة األجور ،أي أن الدفع غير عادذ ،وع وة علي لك ،تشير تحلي ت الترابط واإنحدار إلت
أن التمكين النفسي والسلوكي له تأثير كبير علت الر ا عن العمذ ،والتأثير أكبر بكثير عندما يت
اتخا التمكين النفسي والسلوكي ككذ.
وكما أجرى شون وون والو( )Choong,Wong& Lau , 2011دراسة مدفت التعرل
إلت الع قة بين التمكين النفسي واإلت از التنظيمي في الجامعات الماليزية الخاصة ،كشفت الدراسة
أن مناك ع قة بين اإدراكات األربعة للتمكين (معنت ت رير المصير ،والكفامة ،والتأثير في
االدراك ،وااللت از التنظيمي) أي أن ت رير المصير والكفامات المعرفية يزيد إلت از األكاديميين داخذ
المنظمة بنجاح مما يؤدي إلت زيادة االلت از التنظيمي العا .
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ومدفت دراسة الرقاد( )2012إلت معرفة درجة ممارسة ال ادة االكاديميين في الجامعات
األردنية الرسمية ال يادة التحويلية وع قتها بتمكين أع ام ميئة التدريس ،تكونت عينة الدراسة من
جميع ال ادة األكاديميين في الجامعة األردنية وجامعة اليرموك وجامعة مؤتة بواقع ) )288قائداً
و) )773ع و ميئة تدريس ،وأظهرت النتائج وجود ع قة ارتباطية إيجابية بين ممارسة ال ادة
األكاديميين لل يادة التحويلية وبين التمكين ألع ام ميئة التدريس.
وأجرى التلباني وبدير والرقب( )2101دراسة مدفت التعرل إلت الع قة بين ال يادة
التحويلية وتمكين العاملين في الجامعات الفلسطينية ب طاع غزة ،استخد الباحثون المنهج الوصفي
التحليلي ،واستخدموا اإستبانة كأداة للدراسة ،ت استخدا العينة الطب ية العشوائية ،وت توزيع
( )441إستبانة علت عينة الدراسة ،وقد توصلت الدراسة إلت أن عناصر التمكين وعناصر ال يادة
التحويلية متوفرة في الجامعات ،وأنه توجد ع قة إيجابية بين ال يادة التحويلية وتمكين العاملين في
الجامعات ب طاع غزة ،ووجود فروق ات داللة إحصائية حوذ ع قة ال يادة التحويلية بتمكين
العاملين في الجامعات الفلسطينية ب طاع غزة تعزى لمتغير (الجنس ،وطبيعة العمذ ،والجامعة،
وسنوات الخدمة).
ومدفت دراسة الطعاني والسويعي ( )2101التعرل إلت درجة التمكين اإداري وع قته
بالر ا الوظيفي لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة الدما بالمملكة العربية السعودية،
مدير ومديرة من العاملين في المدارس الحكومية في محافظة
وتكون مجتمع الدراسة من ()151
اً
الدما  ،وت تطوير أداة ل ياس التمكين اإداري تكونت من ( )11ف رة ،وأداة أخرى ل ياس الر ا
الوظيفي مكونة أي ا من ( )11ف رة ،وأظهرت النتائج أن مستوى التمكين اإداري جام بدرجة
مرتفعة والر ا الوظيفي جام بدرجة متوسطة ،وأن مناك ع قة ارتباطية موجبة بين درجة التمكين
اإداري ودرجة الر ا الوظيفي.
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ومدفت دراسة مصطفت( )2104التعرل إلت درجة التمكين اإداري وع قتها بالروح
المعنوية ،لدى معلمي المدارس الحكومية األساسية ومعلماتها في محافظة طولكر من وجهات
نظرم أنفسه  ،وقد اتبعت المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدمت اإستبانة لجمع البيانات ،وتكونت
العينة من ( )225معلماً ،وتوصلت الدراسة إلت وجود ع قة ارتباطية إيجابية دالة إحصائيا عند
مستوى الداللة (  )1.15بين درجة التمكين اإداري والروح المعنوية لدى معلمي المدارس الحكومية
األساسية ومعلماتها في محافظة طولكر من وجهات نظرم أنفسه  ،إ كانت قيمة معامذ االرتباط
(.)1.77
وأجرى ع بة ( )2104دراسة مدفت إلت بيان مستوى التمكين اإداري ومستوى جودة
الخدمات لدى عماذ مديرية الشؤون االجتماعية مصلحة الصحة سوناطراك بسكرة ،واستخدمت
إستبانة لجمع البيانات ووزعت علت عينة حجمها ( )51فرداً .وتوصلت الدراسة إلت عدة نتائج
أممها :أنه يوجد أثر و داللة إحصائية بين تمكين العاملين وجودة الخدمات في مديرية الشؤون
االجتماعية في مصلحة الصحة سوناط ارك بسكرة ،وأن مناك اثر و إحصائية ألبعاد التمكين
اإداري علت جودة الخدمات والمتمثلة في (تفويض السلطة ،والتدريب ،والتحفيز ،وفرق العمذ).
وأجرى شتح ( )2104دراسة مدفت إلت معرفة أثر التمكين اإداري علت اإلت از التنظيمي لدى
العاملين اإداريين بالمؤسسة العمومية اإستشفائية "زيوشي محمد-طول ة" ،ولتح يق أمدال م د
الدراسة ت استخدا استمارة لغرض جمع المعلومات وت توزيعه علت عينة مكونة من  35عامذ
إداري بالمؤسسة محذ الدراسة ،وتوصلت الدراسةإلت أن مستوى التمكين السائد بالمؤسسة كان
متوسطاً ،وكان مستوى اإلت از التنظيمي بالمؤسسة مرتفعاً ،كما أنه يوجد أثر و داللة احصائية
ألبعاد التمكين اإداري مجتمعة علت اإلت از التنظيمي ،كما بينت الدراسة وجود أثر و داللة
احصائية لبعد اإتصاذ علت اإلت از التنظيمي بالمؤسسة..
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الدراسات السابقة التي تناولت الميزة التنافسية.:
قا سيمون) )Simons,1990بدراسة مدفت التعرل إلت دور نظ الرقابة اإدارية في خلق
ميزة تنافسية ،واستنادا إلت دراسة ميدانية مدتها سنتان ،قد نمو ج جديد ليبِين كيل تركز نظ
الرقابة اإدارية التفاعلية علت اإمتما التنظيمي وتبحث م د العملية في شركتين متنافستين
لتو يح كيفية استخدا كبار المديرين للنظ الرسمية لإلسترشاد بها في ظهور استراتيجيات جديدة
و مان استمرار الميزة التنافسية.
وقا فلين وسكرويدر وسكاكيبا ار بدراسة ()Flynn,Schroeder&Sakakibara,1995
مدفت إلت معرفة الع قة بين ممارسات محددة ألدارة الجودة واألدام الجيد ،ت إنشام نمو ج ومو
يركز علت كذ من الممارسات االساسية إدارة الجودة وعلت البنية التحتية التي تخلق بيئة داعمة
الستخدامها ،ويت من البحث طري تين لألدام النوعي ودورمما في أقامة وادامة ميزة تنافسية،
واستخد تحليذ المسار الختبار النمو ج الم ترح  ،مع تحليذ اإنحدار المتعدد لتحديد معام ت
المسار ،التي كانت متحللة في آثارما المختلفة .ويتصذ كذ من أبعاد األدام الجيد بالميزة التنافسية.
وشملت عناصر البنية التحتية الهامة دع اإدارة العليا وادارة ال وة العاملة ،وترتبط ع قات
الموردين ومواقل العمذ أي ا ببعض ممارسات الجودة األساسية وم اييس األدام الجيدة ،وتشير
النتائج إلت أن الممارسات األساسية المختلفة ألدارة الجودة تؤدي إلت النجاح في أبعاد مختلفة من
الجودة ،وأن م د األبعاد تعمذ بطري ة مختلفة بوصفها ميزة تنافسية.
وقا بلوج بجنيرو وسي يل (  ) Bloch, Pigneur& Segaev , 1996تهدل إلت فه
مكونات ال يمة التجارية التي يمكن أن تستمدما المؤسسة من استخدا التجارة االلكترونية ،ت ترح
الدراسة إطا ار يتألل من عشرة عناصر من ال يمة التجارية للتجارة االلكترونية ،تبين كيل يمكنها
تحسين أو تحويذ أو أعادة تعريل المنتجات الحالية أو العمليات أو نما ج االعماذ .وتتناوذ
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الدراسة بعض اآلثار العامة للتجارة اإلكترونية ،مثذ إمكاناتها للحصوذ علت ميزة تنافسية وتأثيرما
علت الوساطة في صناعة ما ،وأظهرت الدراسة الصلة مع الميزة التنافسية التي يمكن أن تستمد.
وقا كريستوفر وكيفن ( )Christopher & kevin , 2003بدراسة مدفت استكشال
الع قة بين الموارد البشرية الممارسات واألدام الثابت ،وعلت وجه التحديد الع قات بين مجموعة
من ممارسات بنام الموارد البشرية ،وجوانب الشبكات االجتماعية الخارجية والداخلية للفرق اإدارية
العليا ،وأدام الشركات ،وأظهرت نتائج م د الدراسة الميدانية التي أجريت مع شركات التكنولوجيا
العالية وعددما ( )37أن الع قات بين ممارسات الموارد البشرية وأدام الشركات (نمو المبيعات
ونمو األسه ) قد توسطت من خ ذ الشبكات االجتماعية لكبار مديريها ،أي أن األدام يتحسن
(الميزة التنافسية) بتحسن استراتيجيات بنام الموارد البشرية.
ومدفت دراسة سويغوتو ( )Soegoto, 2007التعرل إلت أثر البيئة التسوي ية في تح يق
الميزة التنافسية في الجامعات الخاصة ،لمعرفة أسباب انخفاض اقباذ الطلبة علت م د الجامعات،
وقد طب ت الدراسة علت الجامعات الخاصة في منط ة جاوا وبانتين في أندونيسيا ،واستخدمت
اإستبانة أداة لجمع البيانات ،واختيرت عينة عشوائية مكونة من ( )2150طالباً و( )2150ع و
ميئة تدريس ،وت التوصذ إلت أن تكنولوجيا المعلومات والث افة السائدة في الجامعة وسياسة
الجامعة ،وتوفير الموارد المالية والبشرية المؤملة لخدمة المستفيدين بالمستوى المطلوب ،وسمعة
الجامعة وصورتها في أ مان المستفيدين ،كذ م د العوامذ تؤثر في تح يق الميزة التنافسية وزيادة
الث ة التنظيمية والوالم الوظيفي واست طاب عدد أكبر من الطلبة للجامعة.
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ومدفت دراسة الفيومي ( )2101الكشل عن أثر األصوذ غير الملموسة (رأس الماذ
البشري ،ورأس الماذ التنظيمي ،ورأس الماذ المعلوماتي) في تح يق الميزة التنافسية في ظذ تبني
معايير إدارة الجودة الشاملة في الجامعات األردنية الرسمية والخاصة ،واستخدمت اإستبانة أداة
لجمع البيانات ،وتكونت عينة الدراسة من ( )101من ال ادة األكاديميين واإداريين في الجامعات
الرسمية والخاصة ،وت التوصذ إلت وجود أثر ي داللة معنوية لمعايير إدارة الجودة الشاملة في
تح يق الميزة التنافسية في الجامعات الرسمية والخاصة ،ووجود أثر لألصوذ غير الملموسة في
تح يق التميز في ظذ تبني معايير إدارة الجودة الشاملة بالجامعات الرسمية والخاصة.
ومدفت دراسة أبو محفوظ ( )2011إلت قياس أثر ال كام االستراتيجي للمديرين بأبعادد
(البصيرة ،والرؤية ،والتحفيز) في تح يق الميزة التنافسية في شركات اإتصاالت في األردن،
باإ افة إلت فح

أثر إدارة المعرفة بأبعادد (اكتساب المعرفة ،وت اس ون ذ المعرفة استخدا

المعرفة) في تح يق الميزة التنافسية لشركات اإتصاالت في األردن ،ومدفت أي ا إلت ت صي أثر
ال كام االستراتيجي للمديرين وادارة المعرفة في تح يق الميزة التنافسية (جودة الخدمة) في تلك
الشركات ،واستخدمت الباحثة اإستبانة كأداة لجمع البيانات ،وتكونت عينة الدراسة من( )73فرداً
من موظفي المستويات العليا والوسطت في شركات اإتصاالت في األردن ،وتوصلت الدراسة إلت
وجود أثر ي داللة معنوية لل كام اإستراتيجي علت تح يق الميزة التنافسية في شركات اإتصاالت
في األردن.
أما دراسة الوادي والزعبي ( )1022ف د مدفت إلت تعرل مستلزمات إدارة الجودة الشاملة
في تح يق المزايا التنافسية ،وأثرما في تبني الجامعة إدارة الجودة الشاملة سلوكاً ووصل منهجية
إدارة الجودة الشاملة والمزايا التنافسية في الجامعات األردنية لتوفير مسار وا ح في مواجهة
التحديات المستمرة ،وقد استخدمت اإستبانة أداة لجمع البيانات ،وتكونت عينة الدراسة من ()021
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ع واً من أع ام ميئة التدريس في عدد من الجامعات الحكومية والخاصة في األردن ،ومن أم
النتائج التي ت التوصذ إليها :وجود ع قات ارتباطية معنوية موجبة بين دع اإدارة العليا والمزايا
التنافسية ،فكلما دعمت اإدارة العليا تح يق إدارة الجودة الشاملة وتطبي ها كلما مكن لك من تح يق
المزايا التنافسية وتعزيزما.
وجامت دراسة الشمري ( )1024للكشل عن درجة توافر رأس الماذ الفكري وع قتها
بدرجة تح يق الميزة التنافسية في الجامعات الخاصة الكويتية من وجهة نظر أع ام ميئة
التدريس ،واستخدمت االستبانة أداة لجمع البيانات ،إ تكونت عينة الدراسة من ( )038ع و ميئة
تدريس ،ومن النتائج التي ت التوصذ إليها :وجود ع قة ات داللة إحصائية بين درجة توافر رأس
الماذ الفكري في مجاالت رأس الماذ البشري ،ورأس الماذ المستفيد ورأس الماذ العمليات وبين
درجة تح يق الميزة التنافسية في الجامعات الخاصة الكويتية ،وأن درجة تح يق الميزة التنافسية في
الجامعات الخاصة الكويتية من وجهة نظر أع ام ميئة التدريس متوسطة.
وكما أجرى عليان( )2103دراسة حوذ دور ممارسة ال يادة اإستراتيجية في تحسين الميزة
التنافسية في مؤسسة مدبغة الميلية بوالية جيجذ ،مدفت إلت معرفة المدى ال ي تسام به ممارسات
ال يادة اإستراتيجية في تحسين الميزة التنافسية من خ ذ دور كذ من الممارسات المتعل ة برأس
الماذ البشري ،الممارسات المتعل ة بالث افة التنظيمية ،والممارسات المتعل ة بالتصور االستراتيجي،
واستخدمت االستبانة لجمع البيانات ،وتكونت عينة الدراسة من(  )41فرد .ومن أم النتائج التي
توصلت إليها الدراسة أن الممارسات المتعل ة برأس الماذ البشري ،الممارسات المتعل ة بالث افة
التنظيمية والممارسات المتعل ة بالتصور اإستراتيجي دور كبير في تحسين الميزة التنافسية مما
يؤكد أن لممارسات ال يادة اإستراتيجية دور مه وفعاذ في تحسين الميزة التنافسية في المؤسسة.
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قا بن سديرة ( ) 2104بدراسة مدفت إلت معرفة دور التمكين اإداري في تح يق الميزة
التنافسية مؤسسة موبيليس ب سنطينة وتو يح الع قة بين المتغيرين ،استخد اإستبانة لغرض
جمع البيانات وتوزيعها علت عينة مكونة من ( )32عامذ إداري بالمؤسسة ،وتوصلت الدراسة إلت
عدة نتائج من أممها أن مستوى التمكين اإداري والميزة التنافسية السائد بالمؤسسة جام مرتفعاً،
وتوجد ع قة ات داللة إحصائية بين أبعاد التمكين اإداري مجتمعة علت تح يق الميزة التنافسية.
كما بينت الدراسة وجود ع قة ات داللة إحصائية لبعد التحفيز وك ا فرق العمذ علت تح يق الميزة
التنافسية بالمؤسسة ،وعد وجود فروق ات داللة إحصائية في اتجامات المبحوثين حوذ مستوى
التمكين اإداري بالمؤسسة تعزى للمتغيرات التالية( :الجنس ،العمر ،المؤمذ العلمي ،مجاذ الوظيفة
الحالية ،سنوات الخبرة).
وأجرى السنوسي( )2016دراسة مدفت التعرل إلت أثر الحوكمة في تح يق الميزة التنافسية
في المستشفيات الخاصة في مدينة عمان ،تكونت عينة الدراسة ( )150موظفا من المستويات
اإدارية المختلفة(مدير عا  ،نائب مدير عا  ،رؤسام األقسا  ،الموظفين) واستخد الباحث
اإستبانة لجمع البيانات ،وتوصلت الدراسة إلت نتائج أممها :وجود أثر ي داللة إحصائية لتطبيق
الحوكمة بأبعادما مجتمعة والميزة التنافسية في المستشفيات الخاصة في عمان ،كما توصلت إلت
عد وجود فروق ات داللة إحصائية ألثر الحوكمة في تح يق الميزة التنافسية في المستشفيات
الخاصة في عمان ،تعزى للخصائ
المسمت الوظيفي ،سنوات الخبرة)

الديمغرافية (النوع االجتماعي ،العمر ،المؤمذ العلمي،
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ومدفت دراسة تشان ) )Chang, 2016التعرل إلت بيان أثر األخ قيات البيئية علت
الميزة التنافسية ،باإ افة إلت التعرل علت الدور الوسيط لإلبداع األخ ر في عينة من المصانع
التايوانية وقد ت توزيع ( )511إستبانة علت المديرين التنفي يين ممن يعملون علت الحماية البيئية،
التسويق اإنتاج ،الموارد البشرية والبحث والتطوير .وقد توصلت الدراسة إلت أن أخ قيات بيئة
الشركة تؤثر بشكذ إيجابي علت اإبداع األخ ر للمنتج ،باإ افة إلت أن اإبداع األخ ر للمنتج
يتوسط بع قة إيجابية بين أخ قيات بيئة الشركة ،وتح يق الميزة التنافسية باإ افة إلت أن
أخ قيات بيئة الشركة التؤثر بشكذ مباشر علت تح يق الميزة التنافسية ،ولكنها تؤثر بشكذ غير
مباشر من خ ذ اإبداع األخ ر للمنتج.
موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة :
في نهاية عرض الدراسات الساب ة يمكن ال وذ أن م د الدراسات ات ع قة مباشرة
بمو وع الدراسة أال ومو التمكين اإداري والميزة التنافسية حيث اتف ت جميعها علت

رورة تبني

التمكين اإداري والميزة التنافسية في تطوير عمذ المؤسسات ،إال أنه يت ح من قرامة الدراسات
الساب ة ما يلي:
ل تعثر الباحثة في نطاق ما حصلت عليه من أبحاث ودراسات علت دراسة شبيهة بالبحث
الحالي ،خاصة الحد المكاني الخا

بالدراسة ومو جامعة الشرق األوسط  ،وي حظ أن مناك قلة

في الدراسات العربية التي تناولت التمكين اإداري والميزة التنافسية في الجانب التربوي تحديداً .وقد
استفادت الباحثة من الدراسات الساب ة في التعرل علت التمكين اإداري والميزة التنافسية في
صياغة تساؤالتها وأمدافها وتحديد مشكلتها ،وك لك في و ع اإطار النظري للدراسة،ومناقشة
النتائج وكما استفادت الباحثة من تلك الجهود في اإمتدام إلت بعض المصادر العربية ،واألجنبية
التي تناولت مو وع البحث ،وتحديد المتغيرات الرئيسية والفرعية للدراسة.
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
يت من م ا الفصذ عر اً لمنهج الدراسة المستخد  ،ومجتمعها ،وعينتها ،ووصفاً ألداتي الدراسة،
وكيفية إيجاد صدقهما وثباتهما ،ومتغيرات الدراسة ،والمعالجة اإحصائية التي تستخد في تحليذ
البيانات واجرامات الدراسة.

منهج الدراسة
استخدمت الباحثة المنهج الوصفي االرتباطي لمعرفة التمكين اإداري لدى ال ادة التربويين
وع قته بالميزة التنافسية من وجهة نظر أع ام ميئة التدريس بجامعة الشرق األوسط.

مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جميع أع ام ميئة التدريس في جامعة الشرق األوسط ،والبال
عددم ( )034ع و ميئة تدريس ممن م برتبة أستا مساعد وأستا مشارك وأستا  ،و لك
للفصذ الدراسي الثاني للعا الجامعي (.)2107 /2104

عينة الدراسة
تكونت عينة الدراسة من ( )92ع و ميئة تدريس ( )77كر )05( ،أنثت ت اختيارم
بالطري ة الطب ية العشوائية  ،والجدوذ ( )0يبين توزع أف ارد العينة وف ا لمتغيراتها.
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جدول ( )2توزع أفراد عينة الدراسة تبعاً لمتغيرات الجنس والكلية والرتبة الكاديمية والخبرة
العدد

النسبة المئوية

المتغير مستوى المتغير
الجنس ذكر

77

%81.49

أنثى

05

%04.10

علمية

53

%58.49

انسانية

18

%30.10

أستاذ

05

%04.11

أستاذ مشارك

24

%28.20

أستاذ مساعد

50

%55.31

أقل من  20سنوات

55

%59.78

10سنوات فأكثر

17

%31.22

الكلية

الرتبة

الخبرة

أداتا الدراسة:
لتح يق مدل الدراسة ال ي يتلخ

في إل ام ال وم علت التمكين اإداري لدى ال ادة

التربويين وع قته بالميزة التنافسية ،قامت الباحثة بتطوير أداتين للدراسة ،األولت تتعلق بالتمكين
اإداري ،والثانية تتعلق بالميزة التنافسية ،و لك بعد اط عها علت األدب التربوي ،والدراسات
الساب ة ،كدراسة مصطفت( ،)2104وشتح( ،)2104وبن سديرة( .)2104أما أداة الميزة التنافسية
فت اإعتماد علت دراسات كدراسة الشمري( ،)2103وبن سديرة( )2104والسنوسي( .)2104حيث
تكونت األداة االولت (التمكين اإداري) من( )15ف رة تتوزع إلت ( )3مجاالت مي( التمكين
اإداري ،والتحفيز ال اتي ،والعمذ الجماعي ،وتطوير الشخصية)  ،في حين تكونت األداة الثانية
(الميزة التنافسية) من ( )17ف رة تتوزع إلت ( )3مجاالت مي (السلوك االبداعي ،والمرونة ،وأدام
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العمذ ،والجودة والتكلفة) ،والملحق ( )0يبين األداتين بصورتهما األولية ،وقد تكونت أداة الدراسة
من جزئيين:
الجزم األوذ :يتعلق بالبيانات األولية والتي تت من الخصائ

الديموغرافية للعينة.

أما الجزم الثاني :ف د ت من المجاالت لكذ أداة من أداتي الدراسة باإ افة إلت الف رات الممثلة
له.

صدق أداتي الدراسة:
أ-الصدق الظاهري لداتي الدراسة:
للتعرل علت مدى صدق أداتي الدراسة في قياس ما و عت ل ياسه ،فبعد إنتهام الباحثة
من إعداد أداتي الدراسة بصورتهما األولية ،قامت بعر ها علت مجموعة من المحكمين من وي
الخبرة واإختصا

في العلو التربوية ،وبل عددم ( )03محكمين والملحق ( )2يبين لك ،وقد

المحكمون آرامم وم حظاته وتوجيهاته  ،التي أخ تها الباحثة بعين اإعتبار وبناماً عليها ،ف د
قامت بح ل بعض الف رات وا افة أخرى وتعديذ صياغتها ،ف د تكونت األداة األولت من ()3
مجاالت مي (:تفويض السلطة واشتمذ علت ( )4ف رات ،التحفيز ال اتي واشتمذ علت( )9ف رات،
العمذ الجماعي واشتمذ علت ( )9ف رات ،تطوير الشخصية واشتمذ علت ( )8ف رات) بينما تكونت
األداة الثانية أي ا من ( )3مجاالت مي) السلوك االبداعي واشتمذ علت ( )4ف رات ،المرونة
واشتمذ علت ( )7ف رات ،أدام العمذ واشتمذ علت ( )7ف رات ،الجودة والتكلفة واشتمذ علت ()01
ف رات) وبه ا تكون األداة االولت قد تكونت من ( )3مجاالت و( )12ف رة ،وتكونت اإستبانة الثانية
من ( )3مجاالت و( )11ف رة ،و لك في الصورة النهائية لألداتين والملحق ( )1يبين لك.
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ب -الصدق البنائي لألداة (صدق االتساق الداخلي)
استخدمت الباحثة أداتي االستبانة ل ياس ع قة التمكين االداري بالميزة التنافسية ،وبعد
التأكد من الصدق الظامري إدتي الدراسة ،قامت الباحث بتطبي ها علت مجتمع الدراسة من اجذ
التعرل علت مدى صدق االتساق الداخلي لألداة ومدى إسها الف رات المكونة للمجاذ في معامذ
ثبات المجاذ ،وك لك مدى ارتباط الف رة بالدرجة الكلية للمجاذ ,و لك بحساب معامذ ارتباط
بيرسون ،ويو ح الجدوذ( )2التحليذ معامذ اإرتباط لف رات مجاالت أداتي الدراسة.
جدول ( )1معامالت ارتباط فقرات أداتي الدراسة بالدرجة الكلية للمجال المنتمية إليه فيما يتعلق بدرجة الممارسة
والتوافر لألداتين.
التمكين اإلداري لدى القادة التربويين ككل
معامذ االرتباط

المجاذ

معامذ االرتباط

معامذ االرتباط

تف ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععويض

1

**0.88

2

**0.88

3

**0.86

السلطة

4

**0.82

5

**0.80

4

**0.72

التحفيز ال اتي

7

**0.80

8

**0.85

9

**0.86

01

**0.84

00

** 0.58

02

**0.74

01

**0.92

03

**0.94

05

**0.82

العمع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععذ

04

**0.81

07

**0.73

08

**0.82

الجماعي

09

**0.86

21

**0.83

20

**0.79

22

**0.81

21

**0.84

23

**0.78

تطع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععوير

25

**0.74

24

**0.75

27

** 0.79

الشخصية

28

**0.81

29

**0.74

11

**0.66

10

**0.75

12

**0.71
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الميزة التنافسية لدى القادة التربويين
الس ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععلوك

0

**0.59

2

**0.584

3

**0.66

االبداعي

4

**0.77

5

**0.63

6

**0.59

المرونة

7

**0.66

8

**0.64

9

**0.58

01

**0.80

00

**0.64

02

**0.79

01

**1.40

أدام العمذ

03

**0.80

05

**0.77

04

**0.71

07

**0.68

08

**0.60

09

**0.68

21

**1.49

الج ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععودة

20

**0.881

22

**0.887

21

**0.920

والتكلفة

23

**0.894

25

**0.898

24

**0.902

27

**0.905

28

**0.732

29

**0.870

11

**1.907

** دالة عند مستوى الداللة (..)0.05≤α

يت ح من الجدوذ ( )2أن قي معام ت االرتباط بين درجة الف رة والدرجة الكلية للمجاالت
دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( ،)1,15وجميعها قي موجبة ،مما يعني وجود درجة من اإتساق
الداخلي وارتباط المجاذ بف راته بما يعكس درجة عالية من الصدق لف رات المجاالت ككذ.
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ثبات أداتي الدراسة:
للتأكد من ثبات أداتي الدراسة ت استخدا طري ة التطبيق واعادته حيث ت توزيعها علت
عينة استط عية مكونة من ( )21فرد مرتين ،بفارق زمني مدته أسبوعان ،واستخراج معامذ
االرتباط بيرسون ( )Pearson Correlationبين درجاته في المرتين .وجرى استخراج معامذ
الثبات لألداة بتطبيق معادلة (ألفا كرونباخ) علت جميع المجاالت واألداة ككذ؛ إ ي يس مدى
التناسق في إجابات المستجيبين عن كذ الف رات الموجودة في اإستبانة ،والجدوذ( )1يبين ثبات
األداة لإلستبانتين.
جدول ()3معامل ثبات التطبيق بطريقة بيرسون ( )Pearson Correlationومعامل اإلتساق الداخلي لألداتي
بطريقة (ألفا كرونباخ)
األداة

المجاالت

معامذ الثبات

معامع ع ع ع ع ع ع ع ععذ اإتسع ع ع ع ع ع ع ع ععاق
الداخلي

التمكععين اإداري لععدى تفويض السلطة
ال ادة التربويين ككذ

1.83

*1.85

التحفيز ال اتي

1.84

*1.84

العمذ الجماعي

1.80

*1.82

تطوير الشخصية

1.88

*1.81
*0.83

التمكععين اإداري لععدى
ال ادة التربويين ككذ
الميع عزة التنافس ععية ل ععدى السلوك االبداعي
ال ادة التربويين

0.82

*0.82

المرونة

0.84

*0.85

أدام العمذ

0.80

*0.81

الجودة والتكلفة

0.83

*0.81

الميع عزة التنافس ععية ل ععدى
ال ادة التربويين

*0.85
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متغيرات الدراسة:
ت منت الدراسة المتغيرات التالية:
 – 0الجنس ( كور – إناث)
 – 2الكلية ( علمية – إنسانية )
 – 1الرتبة األكاديمية ( أستا – أستا مشارك – أستا مساعد )
 – 3الخبرة ( اقذ من  01سنوات –أكثر من  01سنوات)

المعالجة اإلحصائية:
 لإلجابة عن السؤالين األوذ والثاني ت حساب المتوسطات الحسعابية ،واالنح ارفعات المعياريعةوالرتب لت ديرات أع ام ميئة التدريس علت مجاالت الدراسة واألداة الكلية.
 لإلجابة عن السؤاذ الثالث ت استخدا معامذ ارتباط بيرسون ،والجداوذ اإحصعائية لمعرفعةقيمة داللة معامذ االرتباط.
 لإلجابة عن السؤالين الرابع والخامس ت استخدا االختبار التائي) )t-testلعينين مسعت لتينبالنسععبة لمتغي عرات الجععنس والكليععة ،وعععدد سععنوات الخب عرة ،وتحليععذ التبععاين االحععادي لمتغيععر
الرتبة الكاديمية.
 تع اسععتخدا معادلععة كرونبععاخ ألفععا إيجععاد معامععذ االتسععاق الععداخلي ،ومعامععذ ارتبععاط بيرسععونإيجاد معامذ ثبات االختبار – إعادة االختبار.
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إجراءات الدراسة:
 االط ع علت األدبيات التربوية بما فيها الكتب العربية واألجنبية والدراسات الساب ة ات
الصلة بمو وع الدراسة.
 تحديد مجتمع الدراسة وعينتها ،اختيرت بالطري ة العشوائية من جامعة الشرق األوسط. إعداد أداتي الدراسة والتح ق من الصدق والثبات ل ستبانة.
 الحصوذ علت المواف ة الرسمية وكتاب تسهيذ مهمة من الجامعة.
 توزيع االستبانة علت أفراد عينة الدراسة.
 جمع البيانات فور االنتهام من إعداد االستبانة عن طريق توزيع ( )021نسخة وتاسترجاع ( )011وت إلغام ( ) 8منها لعد استكماذ اإجابة.
تحليذ البيانات إحصائياً باستخدا الرزمة اإحصائية ( )SPSSالح يبة اإحصائية للعلو
اإنسانية واالجتماعية .ألغراض تصحيح األداة ت احتساب استجابات أفراد الدراسة علت
النحو التالي:
 أعطي أعلت تدرج في المواف ة خمس درجات وأدنت تعدرج فعي المواف عة درجعة واحعدة ،وتكعون
الدرجات مرتبة ترتيباً تنازلياً 0 ،2 ،1 ،3 ، 5
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 ث ت قسمة الفرق بين الحدين علت  5مستويات ،و لك من خ ذ طرح الحد األعلت للبدائذ
( - )5الحد األدنت للبدائذ ( )0يساوي(.)3
 5 ÷ 3 مستويات (قليلة جدا ،قليلة ،متوسطة ،كبيرة ،كبيرة جدا) =  .1.8فعندما كان الحد
األدنت يمثذ درجة واحدة ،عندما ت زيادة الثمانية بالعشرة لكذ ع مة وف اً لكذ عبارة،
ومك ا تصبح أوزان الف رات للعبارات ،كآالتي:
( )2.41 - 0.80قليلة.
( )1.30 - 2.40متوسطة.
( )3.20 - 1.30كبيرة.
( )500.- 3.20كبيرة جداً.

( )0.81 - 0.11قليلة جداً.
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الفصل الرابع
عرض نتائج الدراسة
 3.0النتائج المتعل ة باإجابة عن السؤاذ األوذ.
 3.2النتائج المتعل ة باإجابة عن السؤاذ الثاني.
 3.1النتائج المتعل ة باإجابة عن السؤاذ الثالث.
 3.3النتائج المتعل ة باإجابة عن السؤاذ الرابع.
 3.5النتائج المتعل ة باإجابة عن السؤاذ الخامس.
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الفصل الرابع
تحليل نتائج الدراسة وعرضها:
يهدل م ا الفصذ إلت عرض النتائج التي مثلت استجابات أفراد الدراسة علت ف رات األداة،
و لك بعد تطبيق إجرامات الدراسة ،وتحليذ البيانات اإحصائية التي جمعت ،وفيما يلي عرض
لنتائج الدراسة ،حسب ترتيب األسئلة كمايلي :
النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الول:
-

ما درجة ممارسة التمكين اإلداري لدى القادة التربويين من وجهة نظر أعضاء هيئة

التدريس بجامعة الشرق الوسط ؟.
لإلجابة عن م ا السؤاذ ت استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت
التمكين اإداري لدى ال ادة التربويين من وجهة نظر أع ام ميئة التدريس بجامعة الشرق األوسط،
وللمجاالت ككذ ،والجدوذ ( )3يو ح لك.
جدول ( )4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت التمكين اإلداري لدى القادة التربويين بجامعة
الشرق االوسط من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ولدرجة ممارسة التمكين اإلداري ككل.
رق المجاذ

المجاذ

المتوسط

االنحرال

درجة

الحسابي

المعياري

الممارسة

الترتيب

4

تطوير الشخصية

3.40

0.89

متوسطة

0

0

تفويض السلطة

3.13

0.97

متوسطة

2

3

العمذ الجماعي

2.82

0.01

متوسطة

1

2

التحفيز ال اتي

2.45

0.18

متوسطة

3

1.11

1.91

درجة ممارسة التمكين اإداري ككذ

متوسطة
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يظهر من الجدوذ ( )3أن المتوسطات الحسابية لمواف ة افراد عينة الدراسة علت درجة
ممارسة التمكين اإداري لدى ال ادة التربويين بجامعة الشرق االوسط ،تراوحت ما بين (-2.45
 )1.31وبدرجة ممارسة متوسطة لجميع المجاالت ،وجام ترتيب المجاالت من حيث المتوسط
الحسابي علت النحو اآلتي :تطوير الشخصية ،وتفويض السلطة ،والعمذ الجماعي ،والتحفيز
ال اتي ،وبل المتوسط الحسابي الكلي لدرجة ممارسة التمكين اإداري ( )1.11ويعكس درجة
ممارسة متوسطة.
ومن أجذ تحديد الف رات وفق المجاالت التي تندرج تحتها ،ف د ت حساب المتوسطات
الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة التمكين اإداري لدى ال ادة التربويين بجامعة الشرق
األوسط من وجهة نظر أع ام ميئة التدريس لكذ ف رة علت حدد ،وت و ع ترتيب لف رات كذ
مجاذ ،وفيما يأتي عرض للنتائج حسب المجاالت:
المجال الول :تطوير الشخصية.
أشتمذ م ا المجاذ علت ( )8ف رات ت يس بمجملها درجة ممارسة التمكين اإداري لدى
ال ادة التربويين المتعل ة بتطوير الشخصية ،والجدوذ ( )5يبين لك.
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جدول( )5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال تطوير الشخصية.
المتوسط

االنحرال

درجة

الحسابي

المعياري

الممارسة

1.01

كبيرة

0

كبيرة

2
1

الرق

الف رات

0

تصم الجامعة دورات تأميلية لتطوير مهاراتي الشخصية

3.62

8

تتبنت الجامعة خطة وا حة(للتدريب والتأميذ(

3.55

1.04

1

توفر الجامعة لي فرصاً للنمو المهني.

3.51

1.05

كبيرة

2

توفر الجامعة لي اإحساس باالست رار.

3.40

1.14

متوسطة

3

3.33

1.28

متوسطة

5

3.29

1.32

متوسطة

4

تب ذ الجامعة جهوداً للتعرل علت االحتياجات التدريبية

3.25

1.22

متوسطة

7

يشجعني نظا المكافأة المطبق علت التطوير ال اتي.

3.24

1.37

متوسطة

8

3.40

1.09

7
4
5
3

توفر الجامعة فر

التعل الكتساب أشيام جديدة في

مجاذ العمذ
تست طب الجامعة

وي الخبرات (المحلية والعالمية)

لإلفادة منه .
والتأميلية( للعاملين فيها بشكذ دوري)
المجاذ ككذ

الترتيب

متوسطة

يبين الجدوذ ( )5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لكذ ف رة من ف رات
مجاذ تطوير الشخصية والمجاذ ككذ ،وي حظ أن المتوسطات الحسابية له ا المجاذ تراوحت بين
( ،)1.42-1.23حيث حصلت ( )1ف رات علت درجة ممارسة كبيرة ومي الف رة( )1 ،8 ،0في
حين جامت باقي الف رات بدرجة ممارسة متوسطة ،وجام بالمرتبة األولت الف رة ( )0ونصها :تصم
الجامعة دورات تأميلية لتطوير مهاراتي الشخصي ،بينما جامت بالمرتبة الثامنة واألخيرة الف رة ()3
ونصها :يشجعني نظا المكافأة المطبق علت التطوير ال اتي .أما المجاذ ككذ ف د حصذ علت
متوسط حسابي ( )1.31وبدرجة ممارسة متوسطة
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المجال الثاني :تفويض السلطة.
أشتمذ م ا المجاذ علت ( ) 4ف رات ت يس بمجملها درجة ممارسة التمكين اإداري لدى
ال ادة التربويين المتعل ة بالتمكين اإداري ،والجدوذ()4يبين لك.
جدول( )6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال التمكين اإلداري.
الفقرات

الرقم

 0يحدد ال ادة التربويين األعماذ

الترتيب

المتوسط

االنحراف

درجة

الحسابي

المعياري

الممارسة

1.20

1.92

متوسطة

0

المفو ة لي كتابياً.
 3أمارس الص حيات المفو ة لي

1.08

1.97

متوسطة

2

خ ذ فترة التفويض
 5يمنحني تفويض السلطة حرية

1.01

1.99

متوسطة

1

التصرل في أدام مهماتي
 1يحدد ال ادة التربويين المهمات في

1.01

0.19

متوسطة

3

وم التشريعات ال انونية.
 4يثق ال ادة التربويين في م درتي

1.18

0.10

متوسطة

5

علت أدام المهمات الموكلة إلي
 2يتيح ال ادة التربويين الفرصة

1.13

0.15

متوسطة

الكافية إبدام آرائي في أمور
عملي.
المجاذ ككذ

1.01

1.95

متوسطة

4
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يبين الجدوذ( )4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لكذ ف رة من ف رات
مجاذ التمكين اإداري والمجاذ ككذ ،وي حظ أن المتوسطات الحسابية له ا المجاذ تراوحت بين
( )1.20-1.13بدرجة ممارسة متوسطة لجميع الف رات ،و جام بالمرتبة األولت الف رة ( )0ونصها:
يحدد ال ادة التربويين األعماذ المفو ة لي كتابيا ،بينما جامت بالمرتبة السادسة واألخيرة الف رة ()2
ونصها :يتيح ال ادة التربويين الفرصة الكافية إبدام آرائي في أمور عملي .أما المجاذ ككذ ف د
حصذ علت متوسط حسابي ( )1.01وبدرجة ممارسة متوسطة.
المجال الثالث :العمل الجماعي.
أشتمذ م ا المجاذ علت ( )9ف رات ت يس بمجملها درجة ممارسة التمكين اإداري لدى
ال ادة التربويين المتعل ة بالعمذ الجماعي ،والجدوذ( )7يبين لك.
جدول( )0المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال العمل الجماعي.
الرق
2

الف رات
يشكذ ال ادة التربويين فرق عمذ إنجاز العمذ داخذ

الكلية

المتوسط

االنحرال

درجة

الحسابي

المعياري

الممارسة

2.91

1.20

متوسطة

الترتيب
0

3

يحدد ال ادة التربويين المهمات لكذ فريق

2.90

1.28

متوسطة

2

1

يحدد ال ادة التربويين الهدل من تكوين فرق العمذ

2.85

1.31

متوسطة

1

2.81

1.31

2.81

1.27

7
0

يركز ال ادة التربويين علت أدام الفريق إلت جانب األدام

الفردي

يشرك ال ادة التربويين أع ام ميئة التدريس في تخطيط
العمذ

متوسطة
متوسطة

3
5
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9
8
4
5

يأخ ال ادة التربويين برأي فرق العمذ بما تتخ د من
ق اررات
تسود مناخات الث ة بين أع ام فرق العمذ داخذ
المؤسسة

يوفر ال ادة التربويين مناخات التشاركية بين زم م العمذ
ي وي ال ادة التربويين روابط التواصذ بين أع ام ميئة
التدريس بال س
المجاذ ككذ

2.79

1.21

2.77

1.21

2.75

1.13

2.72

1.11

2.80

1.06

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

4
7
8
9

متوسطة

يبين الجدوذ ( )7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لكذ ف رة من ف رات
مجاذ العمذ الجماعي والمجاذ ككذ ،وي حظ أن المتوسطات الحسابية له ا المجاذ تراوحت بين
( )2.90-2.72بدرجة ممارسة متوسطة لجميع الف رات ،وجامت بالمرتبة األولت الف رة ()2
ونصها :يشكذ ال ادة التربويين فرق عمذ إنجاز العمذ داخذ الكلية  ،بينما جامت بالمرتبة التاسعة
واالخيرة الف رة ( )5ونصها :ي وي ال ادة التربويين روابط التواصذ بين أع ام ميئة التدريس بال س ،
وبل المتوسط الحسابي للمجاذ ككذ ( )2.80بدرجة ممارسة متوسطة.
المجال الرابع :التحفيز الذاتي.
أشتمذ م ا المجاذ علت ( )9ف رات ت يس بمجملها درجة ممارسة التمكين اإداري لدى
ال ادة األكاديميين المتعل ة بالتحفيز ال اتي ،والجدوذ( )8يبين لك.
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جدول( )8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال التحفيز الذاتي.
الرقم

2

الفقرات

يثير ال ادة التربويين دافعيتي لإلسها في تح يق

المتوسط

االنحراف

درجة

الحسابي

المعياري

الممارسة

1.18

0.23

متوسطة

الترتيب

0

أمدال الجامعة
0

ي در ال ادة التربويين جهودي بالعمذ.

1.17

0.22

متوسطة

2

1

تساعدني التشريعات اإدارية في تطوير مهاراتي

1.10

0.21

متوسطة

1

في العمذ.
7

تتناسب ظرول العمذ مع أدام مهماتي.

1.13

0.21

متوسطة

3

5

يعزز ال ادة التربويون السلوكيات االيجابية لدى

1.11

0.20

متوسطة

5

أع ام ميئة التدريس.
4

يؤمن ال ادة التربويون بالخبرات ال اتية لدى

2.97

0.28

متوسطة

4

أع ام ميئة التدريس.
8

يتناسب الراتب ال ي أت ا اد مع الجهود التي

2.94

0.24

متوسطة

7

اب لها في العمذ.
9

يسمح لي نظا

العمذ المتبع في الجامعة

2.91

0.10

متوسطة

8

بالمشاركة في عملية صناعة ال اررات.
3

يوفر ال ادة التربويين الفرصة لتطوير اتي.
المجاذ ككذ

2.91

0.10

2.45

0.10

متوسطة

9

متوسطة

يبين الجدوذ ( )8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لكذ ف رة من ف رات مجاذ
التحفيز ال اتي والمجاذ ككذ ،وي حظ أن المتوسطات الحسابية له ا المجاذ تراوحت بين (-2.91
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 )1.18بدرجة ممارسة متوسطة لجميع الف رات ،وجام بالمرتبة األولت الف رة ( )2ونصها :يثير
ال ادة التربويين دافعيتي لإلسها في تح يق أمدال الجامعة ،بينما جامت بالمرتبة التاسعة واألخيرة
الف رة ( )3ونصها :يوفر ال ادة التربويين الفرصة لتطوير اتي ،أما المجاذ ككذ ف د حصذ علت
متوسط حسابي قدرة ( )2.45وبدرجة ممارسة متوسطة.
النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني:
 هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )a≤0.05بين المتوسطات الحسابيةالستجابة أعضاء هيئة التدريس لدرجة ممارسة القادة التربويين للتمكين اإلداري تعزى لمتغيرات
الجنس ،والكلية ،والرتبة الكاديمية ،وسنوات الخبرة؟.
 -2-4متغير الجنس:
ت إجرام اختبار(ت) للتعرل علت درجة وجود فروق ات داللة إحصائية في درجة ممارسة
ال ادة التربويين للتمكين اإداري من وجهة نظر أع ام ميئة التدريس تعزى لمتغير الجنس،
ويو ح الجدوذ( )9نتائج لك االختبار.
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جدول ( )1نتائج اختبار(ت) ومستوى الداللة تبعا لمتغير الجنس من حيث درجة ممارسة التمكين اإلداري من
قبل القادة التربويين.
م
0
2
1
3

مجاالت االستبانة
تطوير الشخصية
تفويض السلطة
العمذ الجماعي
التحفيز ال اتي

األداة ككذ

مستوى

عدد

كور

77

3.55

إناث

15

3.23

0.02

كور

77

3.23

0.07

إناث

15

2.90

0.12

كور

77

3.09

0.15

إناث

15

كور

77

إناث

15

المتغير

كور
إناث

الفراد

77
15

المتوسط

2.77
2.69
2..41
3.14
2.82

االنحراف

قيمة

0.10

-1.31

المعياري

(ت)

-2.22
-1.35

مستوي
الداللة

*0.01
*0.02
*0.000

1.99
0.09

-1.95

0.21
0.98

-2.03

*0.03

*0.01

0.95

*دالة إحصائية عند مستوى الداللة ()a≤0.05

يبين الجدوذ ( )9وجود فروق ات داللة إحصائية في درجة ممارسة لل ادة التربويين للتمكين
اإداري من وجهة نظر أع ام ميئة التدريس تعزى لمتغير الجنس فيما يتعلق بجميع مجاالت األداة
واألداة ككذ ،وقد جامت الفروق لصالح ال كور.
 -2-3متغير الكلية:
ت إجرام اختبار(ت) للتعرل علت درجة وجود فروق ات داللة إحصائية في درجة ممارسة
ال ادة التربويين للتمكين اإداري من وجهة نظر أع ام ميئة التدريس تعزى لمتغير الكلية ،ويو ح
الجدوذ( )01نتائج لك االختبار.
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جدول ( )20نتائج اختبار(ت) ومستوى الداللة تبعا لمتغير الكلية من حيث درجة ممارسة التمكين اإلداري
للقادة التربويين.
مجاالت االستبانة

م

تطوير الشخصية
0
تفويض السلطة
2
العمل الجماعي

1

التحفيز الذاتي

3

الداة ككل

مستويات

عدد

المتغير

الفراد

كلية علمية

53

3.14

كلية إنسانية

18

.3.3

1.02

كلية علمية

53

3.17

1.21

كلية إنسانية

18

3.09

1.18

كلية علمية

54

2.85

1.28

كلية إنسانية

38

2.79

1.31

كلية علمية

54

2.68

1.35

كلية إنسانية

38

2.63

1.29

كلية علمية

54

3.02

0.96

كلية إنسانية

38

2.99

0.99

المتوسط

االنحراف

قيمة

مستوي

المعياري

(ت)

الداللة

0.97
0.09

-0.32

0.83

0.83

-0.16

0.74

-1.02

0.48

-0.78

0.69

يبععين الجععدوذ ( )01عععد وجععود فععروق ات داللععة إحصععائية فععي درجععة ممارسععة التمكععين اإداري
لل ععادة الترب ععويين م ععن وجه ععة نظ ععر أع ععام ميئ ععة الت ععدريس تع ععزى لمتغي ععر الكلي ععة ف ععي جميع عع مج ععاالت األداة
واألداة ككذ.
 -3-4الرتبة الكاديمية:
ت تطبيق اختبار تحليذ التباين األحادي للتعرل علت الفروق ات الداللة االحصائية في
استجابات أع ام ميئة التدريس بجامعة الشرق االوسط حوذ درجة ممارسة التمكين اإداري لل ادة
التربويين تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية ،ويو ح الجدوذ( )00نتائج لك االختبار
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جدول ( ) 22نتائج اختبار تحليل التباين الحادي (ف) ومستوى الداللة تبعا لمتغير الرتبة الكاديمية من حيث
درجة الممارسة
مجموع

درجات

متوسط

قيمة

مستوي

المربعات

الحرية

المربعات

(ل)

الداللة

2

0.31
4.18

مجاالت اإستبانة

مصدر التباين

تطوير الشخصية

بين المجموعات

1.80

داخذ المجموعات

541.82

89

المجموع

542.63

91

بين المجموعات

2.74

2

1.37

داخذ المجموعات

533.38

89

5.99

المجموع

536.12

91

بين المجموعات

2.41

2

1.20

داخذ المجموعات

519.76

89

5.84

المجموع

522.17

91

بين المجموعات

2.33

2

2.33

داخذ المجموعات

491.15

89

5.52

المجموع

493.48

91

بين المجموعات

1.89

2

داخذ المجموعات

412.34

89

المجموع

303.21

91

0

تفويض السلطة
2

العمذ الجماعي
1

التحفيز ال اتي
3

األداة ككذ

*دالة إحصائية عند مستوى الداللة ()a≤0.05

0.95
3.41

073

2.31

2.23

1.17

1.72

*0.03

0.17

0.14

0.34

0.20
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يبين الجدوذ ( )00وجود فروق ات داللة إحصائية في درجة ممارسة التمكين اإداري لل ادة التربويين
من وجهة نظر أع ام ميئة التدريس تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية ،في مجاذ تطوير الشخصية ،وعد
وجود فروق في جميع مجاالت األداة ،واألداة ككذ .ولمعرفة الفروق في مجاذ تطوير الشخصية ت
استخدا اختبار شيفية ،والجدوذ ( )02يبين لك.
جدول( )21نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أعضاء هيئة التدريس
تبعا لمتغير الرتبة الكاديمية.
لدرجة ممارسة التمكين اإلداري في مجال تطوير الشخصية ً
أستاذ مشارك(م= )3.31

أستاذ مساعد(م= )3 .18

الرتبة االكاديمبة

--------

1.12

1.13٭

أستا مشارك

-------------

-----------

1.13

أستا مساعد

------------

----------

---------

أستا

أستاذ(م= )3.61

إحصائيا بين متوسطات ت ديرات أع ام ميئة التدريس
يتبين من الجدوذ ( )02وجود فروق دالة
ً
في متغير الرتبة ،و لك لصالح ع و ميئة التدريس من رتبة أستا بمتوسط حسابي(.)1.42
 -4-4الفروق بين استجابات أفراد الدراسة باختالف عدد سنوات الخبرة.
ت إجرام اختبار(ت) للتعرل علت مدى وجود فروق ات داللة إحصائية في درجة ممارسة
التمكين اإدراي لدى ال ادة التربويين من وجهة أع ام ميئة التدريس بجامعة الشرق األوسط تعزى
لمتغير عدد سنوات الخبرة ،ويو ح الجدوذ( )01نتائج لك االختبار.
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جدول ( )23نتائج اختبار(ت) ومستوى الداللة وداللة الفروق تبعا لمتغير الخبرة من حيث درجة ممارسة
التمكين اإلداري للقادة التربويين.

0

2

1

3

مجاالت اإستبانة

مستويات المتغير

تطوير الشخصية

أقذ من  01سنوات

تفويض السلطة

العمذ الجماعي

التحفيز ال اتي

الداة ككل

عدد
األفراد

المتوسط

االنحرال

قيمة

مستوي

المعياري

(ت)

الداللة

55

3.28

0.88

 01سنوات فأكثر

37

3.53

0.76

أقذ من  01سنوات

55

3.01

1.07

10سنوات فأكثر

37

3.21

0.98

أقذ من  01سنوات

55

2.71

1.16

10سنوات فأكثر

37

2.93

1.01

أقذ من  01سنوات

55

2.51

1.28

10سنوات فأكثر

37

2.79

1.19

أقذ من  01سنوات

55

2.89

1.14

37

3.12

0.94

10سنوات فأكثر

-1.82

-2.13

-1.84

*0.000

*0.02

*0.04

-2.18

*0.007

-2.10

*0.03

*دالة إحصائية عند مستوى الداللة ()a≤0.05
يبين الجدوذ( )01وجود وجود فروق ات داللة إحصائية في درجة ممارسة التمكين اإداري
لل ادة التربويين من وجهة نظر أع ام ميئة التدريس تعزى لمتغير الخبرة في جميع مجاالت األداة،
واألداة ككذ ،و لك لصالح أصحاب الخبرة  01سنوات فأكثر .
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النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث.:
ما درجة توافر الميزة التنافسية لدى القادة التربويين من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
بجامعة الشرق الوسط ؟.
لإلجابة عن م ا السؤاذ ت استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت الميزة
التنافسية لدى ال ادة التربويين بجامعة الشرق االوسط من وجهة نظر أع ام ميئة التدريس
وللمجاالت ككذ ،والجدوذ ( )03يو ح لك.
جدول ( ) 24المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت الميزة التنافسية لدى القادة الترويين بجامعة
الشرق االوسط من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ولدرجة توافر الميزة التنافسية ككل.
المجال

رقم

المتوسط

اال نحراف

درجة

الحسابي

المعياري

التوافر

 1المرونة

2.96

0.83

متوسطة

0

 4الجودة والتكلفة

2.85

1.90

متوسطة

2

 3أدام العمذ

2.74

0.95

متوسطة

1

 2السلوك االبداعي

2.70

1.92

متوسطة

3

2.82

1.70

المجال

الميزة التنافسية ككذ

الترتيب

متوسطة

يظهر من الجدوذ ( )03أن المتوسطات الحسابية لمواف ة افراد عينة الدراسة علت درجة
توافر الميزة التنافسية لدى ال ادة الترويين بجامعة الشرق االوسط تراوحت بين ()2.94-2.70
بدرجة توافر متوسطة لجميع المجاالت ،وجام ترتيب المجاالت من حيث المتوسط الحسابي علت
النحو اآلتي :المرونة ،والجودة والتكلفة ،وأدام العمذ ،والسلوك اإبداعي ،وبل المتوسط الحسابي
لدرجة ممارسة الميزة التنافسية ككذ ( )2.82ويعكس درجة توافر متوسطة.
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ومن أجذ تحديد الف رات وفق المجاالت التي تندرج تحتها ،ف د ت حساب المتوسطات
الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة توافر الميزة التنافسية لدى ال ادة التربويين بجامعة الشرق
االوسط من وجهة نظر أع ام ميئة التدريس لكذ ف رة علت حدد ،وت و ع ترتيب لف رات كذ
مجاذ ،وفيما يأتي عرض للنتائج حسب المجاالت:
المجال االول :المرونة
أشتمذ م ا المجاذ علت ( )7ف رات ت يس بمجملها درجة توافر الميزة التنافسية لدى ال ادة
الترويين المتعل ة بالمرونة ،والجدوذ ( )05يبين لك.
جدول( )25المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال المرونة.
الفقرات

الرقم

الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة

 4تمتلك الجامعة مرونة في تفعيذ العمليات

1.14

1.40

متوسطة

2

 2تمتلك الجامعة آليات تيسر لها االستجابة

1.12

1.44

متوسطة

2

اإدارية.

المتوسط

التوافر

الترتيب

الواعية في التعامذ مع اختيارات العاملين

 1تمتلك الجامعة مرونة عالية في األبداذ

2.99

1.79

متوسطة

1

المطروحة في التعامذ مع الظرول المحيطة.

 5تمتلك الجامعة مرونة عالية في حج االستجابة

2.99

1.99

متوسطة

4

 0تواكب الجامعة ما يحدث من تطورات.

2.89

0.14

متوسطة

5

 3توفر الجامعة كافة االحتياجات المطلوبة للبرامج

2.88

0.19

للتغيرات الحاصلة في حاجات سوق العمذ.

4

متوسطة

المحت نة.

 6تحر

الجامعة علت تلبية احتياجات العاملين

فيها وف ا إمكانياتها.

المجال ككل

2.87

1.91

1.16

0.83

متوسطة
متوسطة

0

70

يبين الجدوذ( )05المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لكذ ف رة من ف رات
مجاذ المرونة والمجاذ ككذ ،وي حظ أن المتوسطات الحسابية له ا المجاذ تراوحت بين (-2.87
 ، )1.14بدرجة توافر متوسطة لجميع الف رات ،وجام بالمرتبة األولت الف رة ( )3ونصها :تمتلك
الجامعة مرونة في تفعيذ العمليات اإدارية ،بينما جامت بالمرتبة السابعة واألخيرة الف رة ()4
ونصها :تحر

الجامعة علت تلبية احتياجات العاملين فيها وف ا إمكانياتها ،وبل المتوسط

الحسابي للمجاذ ككذ ( )2.94بدرجة توافر متوسطة.
المجال الثاني :الجودة والتكلفة
أشتمذ م ا المجاذ علت ( )01ف رة ت يس بمجملها درجة توافر الميزة التنافسية لدى ال ادة
التربويين المتعل ة بالجودة والتكلفة ،والجدوذ ( )04يبين لك.
جدول( )26المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال الجودة والتكلفة.
الفقرات

الرقم

 01تبتكر الجامعة طرقاً ت من لها تخفيض

المتوسط

االنحراف

درجة

الحسابي

المعياري

التوافر

1.05

1.83

متوسطة

الترتيب

0

التكلفة.
 1تسعت الجامعة إلت تحسين جودة خدماتها
 8تحر

الجامعة علت مراعاة بعد الكلفة في

1.00

0.10

1.12

1.82

متوسطة

2
1

ت دي خدماتها
 2تسعت

الجامعة

لت دي

خدمات

ات

2.94

0.21

متوسطة

3

مصداقية عالية بالنسبة للمستفيد.
 3تتميز الجامعة بم درات عالية للتعامذ مع
المستجدات.

2.79

0.28

متوسطة

5
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 7ت د الجامعة خدمات متميزة.

2.77

0.10

متوسطة

4

 9تحتفظ الجامعة بالعاملين األكفام لتخفيض

2.75

0.20

متوسطة

7

حج التكاليل.
 0تست طب الجامعة األفراد وي الكفامة من

2.47

0.27

متوسطة

8

خريجي الجامعات.
 5تلتز الجامعة ببعد الجودة في ت دي

2.41

0.11

متوسطة

9

خدماتها
 4تتيح الجامعة الفر

لإلفادة من م ترحات

2.40

0.11

متوسطة

01

المستفيدين
2.85

المجاذ ككذ

1.90

متوسطة

يبين الجدوذ ( )04المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لكذ ف رة من ف رات
مجاذ الجودة والتكلفة والمجاذ ككذ ،وي حظ أن المتوسطات الحسابية له ا المجاذ تراوحت بين
( ، )1.05-2.40بدرجة توافر متوسطة لجميع الف رات ،وجام بالمرتبة األولت الف رة ( )01ونصها:
تبتكر الجامعة طرقاً ت من لها تخفيض التكلفة ،بينما جامت بالمرتبة العاشرة واألخيرة الف رة ()4
ونصها :تتيح الجامعة الفر

لإلفادة من م ترحات المستفيدين ،وبل المتوسط الحسابي للمجاذ

ككذ ( )2.85بدرجة توافر متوسطة.
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المجال الثالث :أداء العمل.
أشتمذ م ا المجاذ علت ( )7ف رات ت يس بمجملها درجة توافر الميزة التنافسية لدى ال ادة
التربويين المتعل ة أدام العمذ ،والجدوذ()07يبين لك.
جدول( )20المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال أداء العمل.
الفقرات

الرقم

 0تنمي الجامعة التوجهات االيجابية نحو

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

2.89

1.87

درجة التوافر
متوسطة

الترتيب
0

العمذ الحر لدى مخرجاتها.
 1تحسن الجامعة إدارة الوقت لتنمية ال يمة

2.80

1.90

متوسطة

2

الم افة للبرامج الجديدة.
 2تحتفظ الجامعة بالعناصر البشرية ات

2.78

1.88

متوسطة

1

الكفامة لت ليذ الكلفة.
 7توفر

الجامعة

الت نيات

التكنولوجية

2.74

1.99

متوسطة

3

ال زمة لتحويذ المعرفة بما يخدمها.
 4تصم

الجامعة االستراتيجيات المعنية

2.71

1.95

متوسطة

5

بتوفير المخرجات البشرية ال ادرة علت
التخطيط طويذ المدى.
 3تتبنت الجامعة السبذ الحديثة في تنمية

2.41

1.88

متوسطة

4

متطلبات برامجها التنافسية في سوق
العمذ.
 5توفر الجامعة فرصاً لت د

الكفامات

2.40

1.91

متوسطة

7

اإدارية التنظيمية المناسبة
المجاذ ككذ

2.73

1.95

متوسطة
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يبين الجدوذ ( )07المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لكذ ف رة من ف رات
مجاذ أدام العمذ والمجاذ ككذ ،وي حظ أن المتوسطات الحسابية له ا المجاذ تراوحت بين
( ، )2.89-2.40بدرجة توافر متوسطة لجميع الف رات وجام بالمرتبة األولت الف رة ( )0ونصها:
تنمي الجامعة التوجهات االيالمناسبة ،العمذ الحر لدى مخرجاتها ،.بينما جامت بالمرتبة السابعة
واألخيرة الف رة ( )5ونصها :توفر الجامعة فرصاً لت د الكفامات اإدارية التنظيمية المناسبة ،وبل
المتوسط الحسابي للمجاذ ككذ ( )2.73بدرجة توافر متوسطة.
المجال الرابع :السلوك االبداعي
أشتمذ م ا المجاذ علت ( ) 4ف رات ت يس بمجملها درجة توافر الميزة التنافسية لدى ال ادة
الترويين المتعل ة بالسلوك االبداعي ،والجدوذ()08يبين لك.
جدول( )28المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال السلوك االبداعي.
الفقرات

الرقم

 1توفر الجامعة مناخاً إدارياً تربوياً يساعد علت تنمية

المتوسط االنحراف

الحسابي

المعياري

2.93

1.84

درجة

الترتي

التوافر

ب

متوسطة

0

التفكير اإبداعي.

 3تزودني الجامعة بالتغ ية الراجعة عن أدائي لتجاوز
ن اط
 4تحر

2.89

1.88

متوسطة

2

عفي.
الجامعة علت تعزيز مناخات(اإبداع واالبتكار)

2.79

1.97

متوسطة

1

 5تطرح الجامعة تخصصات جديدة تستجيب لتطلعات

2.75

1.89

متوسطة

3

المستفيدين.
 2توفر اإمكانات المادية لتطبيق األفكار اإبداعية

2.31

0.19

متوسطة

5

الجديدة في ال س .
 0توفر الجامعة لي مامشاً من الحرية لتجربة األفكار
الجديدة في ال س .

المجاذ ككذ

2.35

0.14

2.70

1.92

متوسطة

4
متوسطة
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يبين الجدوذ ( )08المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لكذ ف رة من ف رات
مجاذ السلوك االبداعي والمجاذ ككذ ،وي حظ أن المتوسطات الحسابية له ا المجاذ تراوحت بين
( ، )2.93-2.40بدرجة توافر متوسطة لجميع الف رات وجام بالمرتبة األولت الف رة ( )1ونصها:
توفر الجامعة مناخاً إدارياً تربوياً يساعد علت تنمية التفكير اإبداعي ،بينما جامت بالمرتبة السادسة
واألخيرة الف رة ( )0ونصها :توفر الجامعة لي مامشاً من الحرية لتجربة األفكار الجديدة في ال س ،.
وبل المتوسط الحسابي للمجاذ ككذ ( )2.70بدرجة توافر متوسطة.
النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع:
هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )a≤0.05بين المتوسطات الحسابية
الستجابة أعضاء هيئة لتدريس لدرجة توافر الميزة التنافسية لدى القادة التربويين تعزى لمتغيرات
الجنس ،والكلية ،والرتبة الكاديمية ،وسنوات الخبرة؟.
 -2-5متغير الجنس:
ت إجرام اختبار(ت) للتعرل علت مدى وجود فروق ات داللة إحصائية في درجة توافر
الميزة التنافسية لدى ال ادة التربويين من وجهة أع ام ميئة التدريس بجامعة الشرق األوسط تعزى
لمتغير الجنس ،ويو ح الجدوذ( )09نتائج لك االختبار

75

جدول ( )21نتائج اختبار(ت) ومستوى الداللة تبعا لمتغير الجنس من حيث درجة توافر الميزة التنافسية.
م

مجاالت اإلستبانة
المرونة

0
الجودة والتكلفة
2
أداء العمل
1
السلوك االبداعي
3

األداة ككذ

مستويات

عدد

المتغير

الفراد

المتوسط

االنحراف

قيمة

مستوي

المعياري

(ت)

الداللة

-0.16

*0.000

ذكور

77

3.07

0.86

إناث

05

2.85

0.91

ذكور

77

2.98

0.87

إناث

05

2.73

0.99

ذكور

77

2.89

1. 12

إناث

05

2.60

1.32

ذكور

77

2.81

1.20

أناث

05

2.59

1.34

ذكور

77

2.97

1.04

إناث

05

2.58

-0.11

*0.03

-0.17

*0.03

-0.31

*0.004

*0.000 -0.23

1.07

*دالة إحصائية عند مستوى الداللة ()a≤0.05
يتبين من الجدوذ( )09وجود وجود فروق ات داللة إحصائية في درجة توافر الميزة
التنافسية من وجهة نظر أع ام ميئة التدريس تعزى لمتغير الجنس في جميع مجاالت األداة واألداة
ككذ.
 -2-5متغير الكلية:
ت إجرام اختبار(ت) للتعرل علت مدى وجود فروق ات داللة إحصائية في درجة توافر
الميزة التنافسية لدى ال ادة التربويين من وجهة أع ام ميئة التدريس بجامعة الشرق األوسط تعزى
لمتغير الكلية ،ويو ح الجدوذ( )21نتائج لك االختبار.
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جدول( )10نتائج اختبار(ت) ومستوى الداللة تبعا لمتغير الكلية من حيث درجة توافر الميزة التنافسية
الرقم

مجاالت اإلستبانة

0

المرونة

2

الجودة والتكلفة

1

أدام العمذ

 3السلوك االبداعي

األداة ككذ

مستويات المتعير

عدد
الفراد

المتوسط

االنحراف

قيمة

المعياري

(ت)

كلية علمية

54

1.15

0.79

كلية إنسانية

38

2.84

0.93

كلية علمية

54

2.94

0.82

كلية إنسانية

38

2.69

0.98

كلية علمية

54

2.84

1.01

كلية إنسانية

38

2.56

1.09

كلية علمية

54

2.79

1.14

كلية إنسانية

38

2.54

1.25

كلية علمية

54

2.95

0.96

كلية إنسانية

38

2.60

1.02

2.673-

2.212-

2.515-

2.111-

2.712-

مستوي الداللة

*0.000

*0.04

*0.03

*0.01

*0.000

*دالة إحصائية عند مستوى الداللة ()a≤0.05
يتبين من الجدوذ( )21وجود فروق ات داللة إحصائية في درجة توافر الميزة التنافسعية لعدى
ال ععادة التربععويين مععن وجهععة نظععر أع ععام ميئععة التععدريس تعععزى لمتغيععر الكليععة فععي جميععع مجععاالت األداة،
واألدة ككذ ،و لك لصالح الكليات العلمية.
 -3-5الرتبة الكاديمية:
ت تطبيق اختبار تحليذ التباين األحادي للتعرل علت الفروق ات الداللة االحصائية في
استجابات أع ام ميئة التدريس بجامعة الشرق االوسط حوذ درجة توافر الميزة التنافسية لدى
ال ادة التربويين تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية ،ويو ح الجدوذ( )20نتائج لك االختبار.
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جدول ( ) 12نتائج اختبار تحليل التباين الحادي (ف) ومستوى الداللة تبعا لمتغير الرتبة الكاديمية من حيث
درجة توافر الميزة التنافسية.
الرقم

مجموع

درجات

متوسط

قيمة

مستوي

المربعات

الحرية

المربعات

(ف)

الداللة

5

0.76
1.43

مجاالت اإلستبانة

مصدر التباين

المرونة

بين المجموعات

0.46

داخذ المجموعات

127.11

93

المجموع

127.57

91

بين المجموعات

0.42

2

0.21

داخذ المجموعات

147.21

89

1.65

المجموع

147.63

91

بين المجموعات

0.53

2

0.27

داخذ المجموعات

152.43

89

1.71

المجموع

152.96

91

0

الجودة والتكلفة
2

أداء العمل
1

السلوك االبداعي
3

بين المجموعات
داخذ المجموعات
المجموع
بين المجموعات

االدة ككذ

داخذ المجموعات
المجموع

0.39
183.46

2
89

183.73

91

0.37

2

158.74
159.11

89
91

1.14

1.65

1.19

0.20

0.67

0.42

0.53

0.68

0.41

2.06

0.19
1.78

1.28

0.87
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يتبين من الجدوذ()20عد وجود فروق ات داللة إحصائية في درجة ممارسة الميزة
التنافسية من وجهة نظر أع ام ميئة التدريس تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية في جميع مجاالت
األدة ،واألدة ككذ.
 -5-5متغير الخبرة:
ل د ت استخدا اختبار(ت) لتعرل داللة الفروق تبعا لمتغير الخبرة من حيث درجة توافر
الميزة التنافسية لل ادة التربويين ،والجدوذ( )22يبين لك
جدول ( )11نتائج قيمة (ت) ومستوى الداللة تبعا لمتغيرالخبرة.
الرقم

مجاالت

عدد

المتوسط

االنحراف

قيمة

مستوى

مستويات المتغير

االفراد

الحسابي

المعياري

( ت)

الدال لة

أقذ من  01سنوات

55

2.97

0.83

1.033

0.390

10سنوات فأكثر

37

2.96

0.87

55

2.89

0. 79

2.82

0. 96
1.11

االستبانة
1

المرونة

2

الجودة

أقذ من  01سنوات

والتكلفة

 01سنوات فأكثر

37

3

أداء العمل

أقذ من  01سنوات

55

2.77

10سنوات فأكثر

37

2.73

1.16

4

السلوك

أقذ من  01سنوات

55

2.74

1.32

االبداعي

10سنوات فأكثر

37

2.68

1.28

أقذ من  01سنوات

55

2.86

1.13

10سنوات فأكثر

37

2.79

1.17

الداة ككل

*دالة إحصائية عند مستوى الداللة ()a≤0.05

1.921

0.320

0.976

0.765

0.967

0.132

1.052

0.895
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يتبين من الجدوذ()22عد وجود فروق ات داللة إحصعائية فعي درجعة تعوافر الميعزة التنافسعية
من وجهة نظر أع ام ميئة التدريس تعزى لمتغير الخبرة في جميع مجاالت األداة واألداة ككذ.

النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس :
هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )a≤0.05بين درجة ممارسة التمكين اإلداري
لدى القادة التربويين وبين درجة توافر الميزة التنافسية؟.
لإلجابة عن م ا السؤاذ قامت الباحثة باستخدا معامذ ارتباط بيرسون ل ياس الع قة بين
التمكين اإداري والميزة التنافسية في جامعة الشرق األوسط من وجهة نظر أع ام ميئة التدريس
والجدوذ ( )21يو ح لك.
جدول(  )13معامل ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين التمكين اإلداري والميزة التنافسية في جامعة الشرق
الوسط من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
المرونة

الجودة

تطوير

معامل االرتباط

**0.12

**1.04

**0.01

الشخصية

الداللة

0.00

0.00

0.04

والتكلفة

الميزة التنافسية

أداء العمل

السلوك

االبداعي

ككل

**0.17

**0.12

1.11

1.01

اإلحصائية
تفويض
السلطة

العدد

92

92

92

92

92

معامل االرتباط

**0.10

**0.12

**0.03

**0.04

**0.14

الداللة

1.00

1.00

1.13

1.10

0.00

اإلحصائية
العدد

92

92

92

92

92

العمل

معامل االرتباط

**0.168

**0.189

0.039

**0.151

**0.17

الجماعي

الداللة

0.003

0.000

0.01

0.01

0.00

اإلحصائية
العدد

92

92

92

92

92
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التحفيز
الذاتي

معامل االرتباط

**0.13

**0.15

**0.098

**0.16

0.12

الداللة

0.01

0.00

0.03

0.01

0.00

اإلحصائية
العدد

92

92

92

92

92

التمكين

معامل االرتباط

**0.18

**0.18

**0.04

**0.13

**0.15

اإلداري ككل

الداللة

0.00

0.00

0.01

0.01

0.00

اإلحصائية
العدد

92

92

92

92

92

**دالة إحصائية عند مستوى الداللة ()a≤0.05

يظهر من الجدوذ( )21وجود ع قة إيجابية قليلة ات داللة إحصائية عند مستوى (
 )α≤0.05بين التمكين اإداري والميزة التنافسية من وجهة نظر أع ام ميئة التدريس ،و لك في
جميع مجاالت األداة واألداة ككذ ،حيث كانت قي معام ت االرتباط دالة إحصائياً.
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات
 1.0مناقشة النتائج
 1.0.0مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الول
 1.0.6مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني
 1.0.3مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث
 1.0.4مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع
 1.0.1مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس

 1.6التوصيات

82

الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات
ت من م ا الفصذ مناقشة النتائج التي توصلت اليها الدراسة الحالية والتوصيات التي
طرحتها ،وعلت النحو اآلتي:
مناقشة النتائج المتعل ة بع:
السؤال الول :ما درجة ممارسة التمكين اإلداري لدى القادة التربويين من وجهة نظر أعضاء
هيئة التدريس بجامعة الشرق الوسط ؟
أشارت النتائج إلت أن درجة ممارسة التمكين اإداري لدى ال ادة التربويين من وجهة نظر
أع ام ميئة التدريس بجامعة الشرق األوسط كانت متوسطة ،إ بل المتوسط الحسابي ()1.11
واالنحرال المعياري ( .)1.91وقد تعزو الباحثة م د النتيجة إلت أن مناك نوعا من الممارسة
للتمكين اإداري من قبذ ال ادة التربويين ومحاوالته في تطوير كلياته والعاملين فيها وتمكينه من
تخصصاته ومن تعليمه للطلبة من خ ذ ع د الدورات التأميلية التي تطورم مهنيا وتفوي ه في
بعض الص حيات خدمة للعملية التعليمية في الكلية ،وتأمذ الباحثة أن ترتفع درجة ممارسة
التمكين لإلداري من قبذ ال ادة التربويين ،و لك لما له من دور كبير بإقامة الث ة وتكوينها بين ال دة
والعاملين معه  ،وتحفيزم ومشاركته في اتخا ال رار وكسر الحدود اإدارية والتنظيمية الداخلية
مما يؤدي باالرت ام والسمو في المؤسسة التربوية.
وتتفق نتيجة م د الدراسة مع دراسة شتح( )2104حيث كان مستوى التمكين متوسطاً
وتختلل مع دراسة الطعاني والسوي ي( ،)2101وبن سديرة()2104حيث كان مستوى التمكين
مرتفعاً.
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وفيما يخص مناقشة نتائج الدراسة حسب مجاالت الداة الولى:
مجال تطوير الشخصية:
 ف د بينت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة ال ادة التربويين لمجاذ "تطوير الشخصية" ككذمن وجهة نظر أع ام ميئة التدريس بجامعة الشرق األوسط كانت متوسطة إ بل
المتوسط الحسابي ( )1.31واالنحرال المعياري ( .)0.19وتعزو الباحثة م د النتيجة إلت
أن ال ادة التربويين يمارسون نوعا ما تطوير شخصية العاملين معه و لك لتمكينه من
تح يق االبداع والتميز في عمله  ،فه يحاولون ،اقامة الدورات وع د الورش التي تص ذ
الشخصية وتطورما ،وتصذ بالعالمين سوام أكانوا أكاديميين أ موظفين إلت االست رار
النفسي ،ال ي يؤدي إلت االنتاج والتميز والنوعية.
مجال تفويض السلطة:
 كما وبينت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة ال ادة التربويين لمجاذ "تفويض السلطة" ككذمن وجهة نظر أع ام ميئة التدريس بجامعة الشرق األوسط كانت متوسطة إ بل
المتوسط الحسابي ( )1.01واالنحرال المعياري ( .)1.97وتعزو م د النتيجة إلت أن مناك
مساحة من ممارسة تفويض السلطة من قبذ ال ادة التربويين ،و لك لوجود وظهور الث ة ما
بينه وبين أع ام ميئة التدريس ف د دلت االستجابات علت أن ال ادة يمكنون من معه
من ابدام الرأي واتخا ال اررات و لك

من االمكانيات والص حيات المتاحة.

مجال العمل:
 واشارت النتائج – اي ا -إلت أن درجة ممارسة ال ادة التربويين لمجاذ "العمذ الجماعي"ككذ من وجهة نظر أع ام ميئة التدريس بجامعة الشرق األوسط كانت متوسطة إ بل
المتوسط الحسابي ( )2.82واالنحرال المعياري ( .)0.10ولعذ لك يعود إلت وجود نوع
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من المشاركة والعمذ الجماعي ما بين ال ادة التربويين وأع ام ميئة التدريس و لك من
خ ذ المشاركات في اللجان من اجذ التخطيط ألعماذ الكلية وانجاز تلك االعماذ في جو
تسودد األلفة ،وتأمذ الباحثة أن يمارس ال ادة التربويين العمذ بآلياته بحيث يعمذ الجميع
بروح الفريق الواحد بداية من التخطيط لألعماذ إلت الوصوذ للرقابة والمتابعة لتح يق
التميز النوعي.
مجال التحفيز الذاتي:
كما وأشارت النتائج – اي ا -إلت أن درجة ممارسة ال ادة التربويين لمجاذ "التحفيز
ال اتي" ككذ من وجهة نظر أع ام ميئة التدريس بجامعة الشرق األوسط كانت متوسطة إ بل
المتوسط الحسابي ( )2.45واالنحرال المعياري ( .)0.18ولعذ لك يعود إلت وجود نوع من
الممارسة في التحفيز ال اتي من قبذ ال ادة التربويين و لك من خ ذ تحفيزم ألع ام ميئة
التدريس وجميع العاملين وحثه علت العمذ ،وخلق نوع من المنافسة في تح يق امدال الكلية
والجامعة ،وااليمان ب درات أع ام ميئة التدريس وق ارراته وجهودم بالعمذ .وتؤكد الباحثة بأن
لتحفيز دور مه في شح الهمه ،وخلق االبداعات ،والوصوذ إلت الريادة.
السؤال الثاني :هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )a≤0.05بين المتوسطات
الحسابية الستجابة أعضاء هيئة التدريس لدرجة ممارسة القادة التربويين للتمكين اإلداري تعزى
لمتغيرات الجنس ،والكلية ،والرتبة الكاديمية ،وسنوات الخبرة؟.
الجنس:
 اشارت النتائج إلت وجود فروق ات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥1.115بينالمتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة ال ادة التربويين في جامعة الشرق االوسط للتمكين
اإداري من وجهة نظر أع ام ميئة التدريس تعزى لمتغير الجنس في جميع مجاالت
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األداة  ،واألدة ككذ ،و لك لصالح ال كور .ولعذ لك إلت يعود إلت أن ال كور يحاولون
تطوير شخصياته وأن يكونو اكثر تمكين في اداراته و لك من منطلق ان فئة ال ادة
التربويين علت األغلب م من ال كور ول لك امتمامه به د الميزات وبالعمذ الجماعي
المشترك امور بالنسبة له غاية في االممية الثبات جدارته وشخصيته اما انفسه واما
زم ئه في الجماعه والمجتمع المحلي ،وتأمذ الباحثه أن يكون التحلي به د االمور من
منطلق الوعي والمعرفة الممنهجة ،وليس ف ط لمكانتها االجتماعية ،فااللت از به د االمور
بطري ة ممنهجة يعكس امور ايجابية كثيرة علت الجامعة وعلت تميزما ونوعيتها بين
الجامعات .وتختلل نتيجة م د الدراسة مع دراسة بن سدير(.)2104
الكلية:
 أظهرت النتائج عد وجود فروق ات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥1.115بينالمتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة ال ادة التربويين في جامعة الشرق االوسط للتمكين
اإداري من وجهة نظر أع ام ميئة التدريس تعزى لمتغير الكلية في جميع مجاالت األدة
 ،واألدة ككذ .ولعذ لك يعود بعد وجود الفروق بين الكليات العلمية واإنسانية فيما
يخ

درجة ممارسته للتمكين اإداري إلت أنها عمذ إداري له قوانين وانظمة وتعليمات،

وله صفات قيادية وله قي يتحلت بها وقدرات وابداعات لمن أراد أن يكون قائد تربوياً لكي
يح ق نجاح لجامعته وكليته ،وعليه ف د جامت االستجابات بعد وجود فروق ات داللة
إحصائية.
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الرتبة الكاديمية :
 بينت النتائج عد وجود فروق ات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥1.115بينالمتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة ال ادة التربويين في جامعة الشرق االوسط للتمكين
اإداري من وجهة نظر أع ام ميئة التدريس تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية لع و ميئة
التدريس في مجاذ ( التمكين اإداري ،العمذ الجماعي ،التحفيز ال اتي) .ويعني لك ان
الجميع متفق علت أن التمكين اإداري والعمذ الجماعي والتحفيز ال اتي مي سر نجاح
ال ادة التربويين في قيادته للجامعة  ،فعندما يكون الشخ

متمكن من نفسه في جميع

االمور اإدارية ،ويعمذ بروح الفريق الواحد وبدافع وحافز ال اتي ستكون المخرجات متميزة.
 كما بينت النتائج وجود فروق ات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥1.115بينالمتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة ال ادة التربويين في جامعة الشرق االوسط للتمكين
اإداري من وجهة نظر أع ام ميئة التدريس تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية لع و ميئة
التدريس في مجاذ تطوير الشخصية ،ولصالح رتبة أستا  .ولعذ لك يعود إلت أن أع ام
ميئة التدريس ممن يحملون رتبة أستا م اكثر حاجة بأن يسعوا إلت تطوير اته
وشخصياته و لك من كونه م االكثر حظوة في است
يحاولون أن يطلعوا علت كذ شيم فيما يخ
جامزية.

المناصب ال يادية ،ول ا م

العمذ اإداري ليكونوا أكثر معرفة واكثر
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سنوات الخبرة:
أشارت النتائج وجود فروق ات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥1.115بين المتوسطات
الحسابية لدرجة ممارسة ال ادة التربويين في جامعة الشرق االوسط للتمكين اإداري من وجهة نظر
أع ام ميئة التدريس تعزى لمتغير سنوات الخبرة في مجاالت األدة واألدة ككذ ،ولصالح 01
سنوات فأكثر .ولعذ أع ام ميئة التدريس من له خبرة  01سنوات فأكثر ،لديه معرفة اكثر
بأممية ممارسة التمكين اإداري داخذ الجامعة وما له من دور في تمكين الجامعة من تح يق
رؤيتها وتح يق أمدافها ،و لك بسبب الممارسة الصحيحة التي تهيئ الجميع وتحافظ علت مبدأ
تكافؤ الفر

وتخلق االبداع .وتختلل نتيجة م د الدراسة مع دراسة بن سدير(.)2104

السؤال الثالث :ما درجة توافر الميزة التنافسية لدى القادة التربويين من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس بجامعة الشرق الوسط ؟.
أشارت النتائج إلت أن درجة توافر الميزة التنافسية لدى ال ادة التربويين من وجهة نظر
أع ام ميئة التدريس بجامعة الشرق األوسط كانت متوسطة ،إ بل المتوسط الحسابي ()2.82
واالنحرال المعياري ( .)1.70وتعزو الباحثة م د النتيجة المتوسطة إلت أن ال ادة التربويين لديه
نوع من االقباذ علت ممارسة الميزة التنافسية في جامعته  ،و لك من خ ذ م درته علت التعامذ
مع الظرول المحيطة في تسيير شؤون الجامعة ،ومواكبة بعض المتغيرات المتسارعة ،وتحسين
خدمات الجامعة واي ا تحسين المدخ ت والمخرجات .وعندما يوفر ال ادة التربويين ممارسة كبيرد
جدا وفاعلة للميزة التنافسية فأن لك يعزز لديه الم درة علت توليد شيم منفرد أو مختلل عن ب ية
ال ادة  ،أو أي شيم يميز الجامعة تميي اًز إيجابياً عن منافسيها من الجامعات األخرى وبالتالي
تصبح الميزة التنافسية عملية ديناميكية مستمرة ،تستهدل معالجة كثير من المشك ت الداخلية
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والخارجية ،لتح يق التفوق والتميز المستمر للجامعة .وتتفق نتيجة م د الدراسة مع دراسة
الشمري( ،)2103وتختلل مع دراسة بن سدير(.)2104
وفيما يخص مناقشة نتائج الدراسة حسب مجاالت الداة الثانية:
مجال المرونة:
 ل د بينت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة ال ادة التربويين لمجاذ "المرونة" ككذ من وجهةنظر أع ام ميئة التدريس بجامعة الشرق األوسط كانت متوسطة إ بل

المتوسط

الحسابي ( )2.94واالنحرال المعياري ( .)1.81وتعزو الباحثة م د النتيجة المتوسطة إلت
أن ال ادة التربويين في الجامعة يحاولون استخدا عنصر المرونة في قيادته للجامعة و لك
من حيث االستجابة وتفعيذ العمليات اإدارية ،مواكبة التغيرات والتطورات وتلبية حاجات
سوق العمذ ،فالمرونه في العمذ اإداري امر مه وغايه في االممية ،و لك من حيث
وجود البدائذ المناسبه المدروسة التي تجود العمذ ،وتعمذ علت تحسينه وتميزد.
مجال الجودة والتكلفة:
 كما وبينت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة ال ادة التربويين لمجاذ "الجودة والتكلفة" ككذ منوجهة نظر أع ام ميئة التدريس بجامعة الشرق األوسط كانت متوسطة إ بل المتوسط
الحسابي ( )2.85واالنحرال المعياري ( .)1.90ولعذ م د نتيجة تعود إلت محاولة ال ادة
التربويين في توفير متطلبات الجودة والتكلفة في جامعته  ،و لك من خ ذ محاوالته
الوصوذ إلت تحسين جودة مدخ ته ومخرجاته  ،واالرتكاز علت ميئة تدريسية وادارية
فاعله ،وتكون م د الميزة ناجحه عندما يمارسها ال ادة التربويين بشفافية وعداله في جميع
مدخ ت الجامعه ،وفي جميع مخرجاتها ،عندما يشعر من يود الدخوذ الجامعة بالعداله
والر ا ،ومن ينهي من الجامعة يشعر بالشعور النفسه.
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مجال أداء العمل:
 واشارت النتائج –اي ا -إلت أن درجة ممارسة ال ادة التربويين لمجاذ "أدام العمذ " ككذمن وجهة نظر أع ام ميئة التدريس بجامعة الشرق األوسط كانت متوسطة إ بل
المتوسط الحسابي ( )2.73واالنحرال المعياري ( .)1.95وتعزو الباحثة م د النتيجة إلت
ان ال ادة التربويون يحاولون تشجيع العمذ الحر وع د الورش والندوات التي تبين قيمة
واممية العمذ الحر علت مستوى الفرد والدولة ،ويحاولون توفير جيذ قادر علت التخطيط
الناجح وادراك اممية الوقت في تنفي االعماذ بصورة مميزد ،و لك من خ ذ البرامج التي
ت دمها الجامعة وتعدما ل لك.
مجال السلوك اإلبداعي:
 كما وبينت النتائج أن درجة ممارسة ال ادة التربويين لمجاذ "السلوك االبداعي " ككذ منوجهة نظر أع ام ميئة التدريس بجامعة الشرق األوسط كانت متوسطة إ بل المتوسط
الحسابي ( )2.70واالنحرال المعياري ( .)1.92وتعزو الباحثة م د النتيجة إلت أن ال ادة
التربويون يحاولن نوعا ما توفير بيئة ومناخ تربوي يحفز ويساعد علت تنمية اإبداع داخذ
الجامعة ولجميع كواردما من قادة واكاديميين واداريين وطلبة ،فه يحاولون قدر االمكان
تبني االفكار التي تأتي بشي جديد لخلق ميزة تنافسية للجامعات بين الجامعات االخر،
واي ا استحداث البرامج الجديدة التي تتماشت ومتطلبات سوق العمذ
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السؤال الرابع :هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )a≤0.05بين المتوسطات
الحسابية الستجابة أعضاء هيئة لتدريس لدرجة توافر الميزة التنافسية لدى القادة التربويين
تعزى لمتغيرات الجنس ،والكلية ،والرتبة الكاديمية ،وسنوات الخبرة؟.
الجنس:
 اشارت النتائج إلت وجود فروق ات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥1.115بينالمتوسطات الحسابية لدرجة توافر ال ادة التربويين في جامعة الشرق االوسط للميزة
التنافسية من وجهة نظر أع ام ميئة التدريس تعزى لمتغير الجنس في جميع مجاالت
األداة ،واألداة ككذ ،و لك لصالح ال كور .وتعزو الباحثة لك إلت ان أع ام ميئة
التدريس ال كور يف لون المرونة والمغامرة واالنت اذ بكلياته وتجربة كذ جديد ،اكثر من
االناث .فه يحولون من خ ذ التجربة والمغامرد الوصوذ إلت االبداع والت الجودد الفاعلة
اكثر من غيرم من االناث واالتي يحاولن الوصوذ إلت لك بااللت از الكامذ ب وانين
وتعليمات الجامعة.
الكلية:
 أشارت النتائج إلت وجود فروق ات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥1.115بينالمتوسطات الحسابية لدرجة توافر ال ادة التربويين في جامعة الشرق االوسط للميزة
التنافسية من وجهة نظر أع ام ميئة التدريس تعزى لمتغير الكلية في جميع مجاالت
األداة  ،واألداة ككذ ،و لك لصالح الكلية العلمية .ولعذ لك يعود إلت ان الكليات العلمية
مي اكثر الت از في الوصوذ النوعية والميزة التنافسية ما بين كليات الجامعة والجامعات
االخرى ،فالميزة التنافسية تظهر في الكليات العلمية بسبب طبيعة الدراسة فيها ونوعية
الطلبة ،اكثر من الكليات االخرى والتي قد ينزع التعلي فيها احيانا إلت ال

ايا الجدلية.
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الرتبة الكاديمية:
 أظهرت النتائج عد وجود فروق ات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥1.115بينالمتوسطات الحسابية لدرجة توافر ال ادة التربويين في جامعة الشرق االوسط للميزة
التنافسية من وجهة نظر أع ام ميئة التدريس تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية لع و
ميئة التدريس في جميع مجاالت األداة  ،واألداة ككذ .وتعزو م د النتيجة إلت أن الجميع
يعي اممية االبداع والتفوق والوصوذ إلت الميزة التنافسية التي تح ق النوعية للجامعة في
جميع امدافها ،وتميزما عن غيرما من الجامعات ويفتح لها آفاق علمية ويكون لها بصمة
علت المستوى الوطني والدولي.
سنوات الخبرة:
 أظهرت النتائج عد وجود فروق ات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥1.115بينالمتوسطات الحسابية لدرجة توافر ال ادة التربويين في جامعة الشرق االوسط للميزة
التنافسية من وجهة نظر أع ام ميئة التدريس تعزى لمتغير الخبرة في جميع مجاالت
األداة  ،واألداة ككذ .وتعزو الباحثة م د النتيجة إلت اتفاق الجميع علت ان توفر الميزة
التنافسية للجامعة أمر مه وغاية في االممية تسعت له الجامعة بجميع كوادرما وبجميع
خبراتها الطويلة وال صيرة ،فعندما تتوفر الميزة التنافسية يتوفر االبداع وتتوفر البدائذ ،
ويتح ق التفوق  ،ويت الوصوذ إلت النوعية.
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السؤال الخامس :هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )a≤0.05بين درجة
ممارسة التمكين اإلداري لدى القادة التربويين وبين درجة توافر الميزة التنافسية؟.
ل د أشارت النتائج إلت وجود ع قة إيجابية قليلة ات داللة إحصائية عند مستوى
( )α≤0.05بين التمكين اإداري والميزة التنافسية من وجهة نظر أع ام ميئة التدريس ،و لك في
جميع مجاالت األداة واألداة ككذ ،حيث كانت قي معام ت االرتباط دالة إحصائياً .ولعذ لك
يعزو إلت انه كلما استطاع ال ادة التربويين ممارسة التمكين اإداري في جامعته  ،كلما ح وا
الميزة التنافسية والتفوق علت غيرم باستم ارر .وفي الح ي ة فإن ممارسة التمكين اإداري والتأصذ
فيه ،ال يأتي جزافا ،بذ من خ ذ قوانين وانظمة وتعليمات ينف ما اشخا

لديه الحس الواعي من

المسؤولية والمعرفة التامة ،والعداله الوا حة ،التي تبين لكذ كوادر الجامعة وللمجتمع المحلي بأن
م ا التمكين يمارس بمعرفه ووعي ممنهج وم نن ودقيق ،عندما تكون الميزة التنافسية مي الصورة
المعلنه والخلفية الح ي ة للجامعه التي ت دمها وتميزما بين الجامعات االخرى علت المستوى الوطني
واالقليمي.

التوصيات:
في ضوء النتائج توصي الباحثة باآلتي:
 أشارت النتائج إلت أن درجة ممارسة التمكين اإداري لدى ال ادة التربويين من وجهة نظرأع ام ميئة التدريس بجامعة الشرق األوسط كانت متوسطة ،لكذ المجاالت (التمكين
اإداري ،والتحفيز ال اتي ،والعمذ الجماعي ،وتطوير الشخصية) ل لك توصي الباحثة
بتعزيز التمكين اإداري في الجامعة عن طريق إتاحة الفرصة الكافية إبدام آرام العاملين
في أمور عمله  ،والمشاركة في عملية صناعة ال اررات ،وع د الدورات التأميلية التي
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تطورم مهنياً ،وتفوي ه في بعض الص حيات خدمة للعملية التعليمية في الكلية ،وع د
الورش التي تص ذ الشخصية وتطورما ،وتصذ بالعالمين سوام أكانوا أكاديميين أ موظفين
إلت االست رار النفسي ،ال ي يؤدي إلت اإنتاج والتميز والنوعية ،والتأكد من تطبيق نظا
المكافأة ،وتشجيع المشاركة والعمذ الجماعي ما بين ال ادة التربويين وأع ام ميئة
التدريس ،و لك من خ ذ المشاركات في اللجان من أجذ التخطيط ألعماذ الكلية وانجاز
تلك األعماذ في جو تسودد األلفة ،وتحفيز أع ام ميئة التدريس وجميع العاملين وحثه
علت العمذ ،وخلق نوع من المنافسة في تح يق امدال الكلية والجامعة ،واإيمان بم درات
أع ام ميئة التدريس وق ارراته وجهودم بالعمذ.
 كما أشارت النتائج إلت وجود فروق ات داللة إحصائية في درجة ممارسة لل ادة التربويينللتمكين اإداري من وجهة نظر أع ام ميئة التدريس تعزى لمتغيرات الجنس لصالح فئة
ال كور  ،وعدد سنوات الخبرة لصالح  01سنوات فأكثر .وعد وجود فروق ات داللة
إحصائية تعزى لمتغيري الكلية ،والرتبة األكاديمية ،ل ا توصي الباحثة االمتما بتمكين
االناث وع د دورات تدريبية خاصة ،وتوفير الفر

لتطوير العاملين ،االحتفاظ بالعاملين

وي الخبرة ،تحفيز العاملين علت زيادة مشاركته بصنع ال اررات في العمذ ومنح مكافآت
خاصة له .
 أشارت النتائج أن مستوى الميزة التنافسية متوسطاً ،ل ا توصي الباحثة بزيادة وتعزيز الميزةالتنافسية عن طريق تلبية احتياجات العاملين في الجامعة ،واالستفادة من م ترحات
المستفيدين.
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االحتفاظ بالعاملين األكفام لتخفيض حج التكاليل ،وتبني الجامعة السبذ الحديثة في تنمية
متطلبات برامجها التنافسية في سوق العمذ ،وتوفير اإمكانات المادية لتطبيق األفكار اإبداعية
الجديدة في ال س .
 كما أشارت النتائج إلت وجود فروق ات داللة إحصائية في درجة ممارسة ال ادة التربويينللميزة التنافسية من وجهة نظر أع ام ميئة التدريس تعزى لمتغيرات الجنس لصالح فئة
ال كور ،والكلية لصالح الكليات العلمية .وعد وجود فروق ات داللة إحصائية تعزى
لمتغيري الرتبة األكاديمية ،وعدد سنوات الخبرة ،ل ا توصي الباحثة اإمتما بشكذ أكبر
باالناث وتعزيز مناخات اإبداع واإبتكار ،وتوفير الفر

لت د الكفامات المناسبة ،وتوفير

برامج خاصة لتعزيز الميزة التنافسية في الكليات اإنسانية ،وطرح تخصصات جديدة تواكب
حاجات السوق  ،واإلت از ببعد الجودة لت دي خدمات مميزة ،وتوفير األمكانات المادية
ومامشاً من الحرية لتطبيق األفكار اإبداعية الجديدة فيها ،والحر

علت تلبية حاجات

العاملين فيها وف اً إمكانياتها .
وتوصي الباحثة بإجرام المزيد من الدراسات تتناوذ الع قة بين التمكين اإداري والميزة
التنافسية ،والحوكمة ،واألدام الوظيفي لإلرت ام أكثر بالمؤسسات والجامعات للوصوذ بها إلت تح يق
ميزة تنافسية مستدامة.
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المراجع
2.0

المراجع العربية:
ابن نحيت ،أيوب بن حجاب( .)2118تمكين العاملين وعالقته بتطوير أداء المنظمات المنية.
(أطروحة دكتوراد غير منشورة) ،جامعة نايل العربية للعلو األمنية ،الرياض ،المملكة العربية
السعودية.

ابو النصر ,مدحت( .)2117إدارة منظمات المجتمع المحلي .ال امرة  ,ايتراك للنشر والتوزيع.
أبو بكر ,مصطفت( .)2118الموارد البشرية مدخل تحقيق الميزة التنافسية .االسكندرية :الدار
الجامعية للنشر.
أبو كري  ،أحمد فتحي( .)2102درجة التمكين اإداري لدى ال يادات التربوية من وجه نظر المنتسبين
لدورة مديري المدارس والمشرفين التربويين في كذ من جامعتي الملك سعود واإما محمد بن سعود
اإس مية في الرياض .رسالة التربية وعلم النفس.32-00 ،)18( ،
أبو محفوظ ،ش ى سليمان عطية(.)2100أثر الذكاء اإلستراتيجي وادارة المعرفة في تحقيق الميزة
التنافسية في شركات اإل تصاالت في الردن(.رسالة ماجستيرغير منشورة) ،جامعة الشرق األوسط،
عمان  ،األردن.
األص ه ,محمد ( .)2101التمكين وعالقته بالرضا الوظيفي للعاملين في جهاز قوات المن الخاصة
في الرياض(.رسالة ماجستير غير منشورة) ,قس العلو اإدارية ,جامعة نايل العربية للعلو
األمنية ,الرياض ،المملكة العربية السعودية.
أفندي ,عطية حسين ( .)2111تمكين العاملين :مدخل للتحسين والتطوير المستمر .المنظمة العربية
للتنمية اإدارية ،ال امرة ،مصر.
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اندرواس ،رامي ومعايعة ،عادذ ( .)2118اإلدارة بالثقة والتمكين :مدخل لتطوير المؤسسات .اربد:
عال الكتب الحديثة للنشر والتوزيع.
بن سديرة  ،نور الدين ( .)2104دور التمكين اإلداري في تحقيق الميزة التنافسية(.رسالة ماجستير
غير منشورة) ،جامعة محمد خي ر بسكرة ،الجزائر.
التلباني ،نهاية وبدير ،رامز ,والرقب ،احمد( .)2101ع قة ال يادة التحويلية بتمكين العاملين في
الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة .مجلة جامعة النجاح-العلوم اإلنسانية-711 ،)3(27 ،
.773
حيدر ،معالي فهمي ( .)2112نظم المعلومات مدخل لتحقيق الميزة التنافسية ،اإسكندرية :الدار
الجامعية.
خيراهلل ،جماذ (.)2119اإلبداع اإلداري .ط ،0عمان :دار أسامة للنشر والتوزيع.
الدوري  ,زكريا وصالح ,احمد .)2119(.إدارة التمكين واقتصاديات الثقة في منظمات اعمال اللفية
الثالثة .عمان :دار اليازوري للنشر والتوزيع.
سلي  ،أحمد عبد الس

( .)2101اإلدارة اإلستراتيجية والميزة التنافسية في المؤسسات الحديثة،

اإسكندرية :المكتب الجامعي الحديث.
سلي  ،إيمان أحمد وفلمبان ،غدير زين الدين وشريل ،وفام عبد العزيز ( .)2100دراسة تحليلية ألثر
التحوذ إلت مجتمع المعرفة في دع الميزة التنافسية لمؤسسات التعلي العالي بالمملكة العربية
السعودية ،مجلة دراسات المعلومات.018-50 ،)02( ،
السنوسي ،إدريس وائذ ( .)2104اثر الحوكمة في تحقيق الميزة التنافسية دراسة ميدانية في
المستشفيات الخاصة في مدينة عمان(.رسالة ماجستيرغير منشورة) ،جامعة الشرق األوسط،
عمان ،األردن.
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شتح ،كريمة (.)2104اثر التمكين اإلداري على االلتزام التنظيمي دراسة حالة المؤسسة العمومية
االستشفائية زيوشي محمد طولقة( .رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة محمد خي ر  ،بسكرة،
الجزائر.
الشمري ،عيد عائد خليل ( .)2103درجة توافر رأس المال الفكري وعالقته بدرجة تحقيق الميزة
التنافسية في الجامعات الخاصة الكويتية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها (.رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة الشرق األوسط) ،عمان ،األردن.
صالح ،محمد فالح (.)2004ادارة الموارد البشرية  ،عمان :دار حامد للنشر والتوزيع.
طالب ,ع م فرحان ( .)2102استراتيجية المحيط الزرق والميزة التنافسية المستدامة ,ط ,0عمان:
دار الحامد للنشر والتوزيع.
الطعاني,حسن والسويعي ,عمر ( .)2013التمكين اإداري وع قته بالر ا الوظيفي لدى مديري
المدارس الحكومية في محافظة الدما  .دراسات العلوم التربوية.127-117 ،)0(31 ،
طعيمة ،رشدي أحمد (.)2114الجودة الشاملة في التعليم بين مؤشرات التميز ومعايير اإلعتماد
السس والتطبيقات ،ط ،0عمان :دار المسيرة للنشر والتوزيع.
عبد الوماب ،حفيان ( .)2103دور إدارة الموارد البشرية في تحقيق الميزة التنافسية في المؤسسات.
عمان :دار األيا للنشر والتوزيع.
العتيبي ،سعد بن مرزوق( .)2004أفكار لتعزيز تمكين العاملين في المنظمات العربية ،المؤتمر العربي
السنوي الخامس في اإلدارة ،شرم الشيخ – جمهورية مصر العربية )29-27نوفمبر( تشرين ثان.
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العسال ،حسين موست( .)2114مستوى التمكين الوظيفي لدى القيادات الكاديمية في الجامعات
الردنية العامة وعالقته بااللتزام التنظيمي واالستقرار الوظيفي التطوعي لدى أعضاء هيئة
التدريسي( .رسالة دكتوراد غير منشورة) ،جامعة عمان العربية للدراسات العليا ،عمان.
ع بة ،حبة (  .) 2104التمكين اإلداري وأثره على جودة الخدمات دراسة ميدانية لمديرية الشؤون
االجتماعية مصلحة الصحة سوناطراك(.رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة محمد خي ر
بسكرة ،الجزائر.
علي ،عالية جواد واحمد ،سيل الدين عماد( .)2101أثر تمكين العاملين في التطوير التنظيمي دراسة
استط عية آلرام عينة من العاملين في الشركة العامة للصناعات الصوفية في بغداد .مجلة كلية
بغداد للعلوم االقتصادية084-059 ،)14( ،
عليان ،حسين باديس ( .)2103دور ممارسة القيادة اإلستراتيجية في تحسين الميزة التنافسية(.رسالة
ماجستير غير منشورة) ،جامعة محمد خ ير بسكرة ،الجزائر.
الفيومي ،أحمد محمد (.)2101أثر الصول غير الملموسة في تحقيق الميزة التنافسية في ظل تبني
معايير إدارة الجودة الشاملة دراسة مقارنة على عينة من الجامعات الردنية الرسمية والخاصة.
(رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة الشرق األوسط ،عمان ،األردن.
ال ا ي ,نجاح .)2118(.أبعاد التمكين اإلداري لدى القادة التربويين في الجامعات الحكومية في إقليم
الشمال وعالقته بالتدريب اإلداري( .أطروحة دكتوراد غير منشورة ) ،جامعة اليرموك ،اربد ،األردن
ال طب ،محيي الدين ( .)2102الخيار االستراتيجي وأثره في تحقيق الميزة التنافسية ،ط ،0عمان :دار
الحامد للنشر والتوزيع.
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مجامد ،محمد ابرامي عطوة وابرامي  ،محمد نصحي سيد أحمد ( .)2119المشروعات التنافسية في
الجامعات المصرية بين الواقع والمأمول ،بحث م د إلت المؤتمر الدولي الثاني لتطوير التعلي
العالي اتجامات معاصرة في تطوير األدام الجامعي  2-0نوفمبر  ،2119جامعة المنصورة،
المنصورة ،جمهورية مصر العربية.
مرسي ،نبيذ ( .)2117تطبيق نموذج حلقة القيمة في مجال إدارة المعرفة .اإسكندرية :مركز
اإسكندرية للكتاب.
مصطفت ،شيرين إبرامي س مة ( .)2104درجة التمكين اإلداري وعالقته بالروح المعنوية لدى معلمي
المدارس الحكومية الساسية ومعلماتها في محافظة طولكرم من وجهات نظرهم أنفسهم( .رسالة
ماجستير غير منشورة) ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطين
المعالي ،أيمن عودة وأخوارشيدة ،عبدالحكي ( .)2119التمكين اإداري وآثارد في ابداع العاملين في
الجامعة األردنية .المجلة الردنية في إدارة العمال.259-213 ،)2(5 ،
المعاني ,احمد وعري ات ,احمد وجرادات ,ناصر.)2101(.إدارة التغيير والتطوير ،ط ،0عمان :دار
إثرام للنشر والتوزيع.
المغربي,عبد الحميد عبد الفتاح ( .)2111اإلدارة اإلستراتيجية لمواجهة تحديات القرن الحادي
والعشرين ،ط ،0ال امرة :مجموعة النيذ العربي.
ملح  ,يحيت سلي ( .)2119التمكين كمفهوم إداري معاصر ،ال امرة :المنظمة العربية للتنمية اإدارية.
المهيرات ،عماد علي ( .)2101اثر التمكين على فاعلية المنظمة .عمان :دار جليس الزمان للنشر
والتوزيع.
نج  ,عبود نج (  .)2111إدارة االبتكار .ط ،0عمان :دار وائذ للنشر.
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نور ،محمود إبرامي والسكارنة ،ب ذ خلل والنجار ،فايز جمعة وعارل ،ثوار ثابت (.)2101التفكير
اإلداري واإلستراتيجي في عالم متغير .ط ،0عمان :مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع.
الهاجري ،ع اري سعود (.)2100اثر التمكين واإلبداع في تحسين أداء العاملين دراسة تطبيقية
بالهيئة العامة للصناعة في دولة الكويت(.رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة الشرق األوسط،
عمان  ،األردن.
الوادي ،محمود حسين ( .)2102التمكين اإلداري في العصر الحديث .ط،0عمان:دار الحامد للنشر
والتوزيع.
الوادي ،حسين والزعبي ،ف ح ( .)2100مستلزمات إدارة الجودة الشاملة كأداة لتح يق الميزة التنافسية
في الجامعات األردنية دراسة تحليلية ،المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي،)8( 3 ،
.95-40
الوادي ،محمود حسين والزعبي ،علي وطعيمة ،رشدي أحمد ( .)2114الجودة الشاملة في التعليم بين
مؤشرات التميز ومعايير اإلعتماد السس والتطبيقات ،ط ،0عمان :دار المسيرة للنشر والتوزيع.
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ملحق ( )2االستبانة بصورتها الولية

جامعة الشرق االوسط
كلية العلوم التربوية
سعادة الستاذ الدكتور الفاضل  ................................................................:وفقه اهلل
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .......وبعد

ت و الباحثة بإعداد رسالة ماجستير عن "التمكين اإلداري لدى القادة التربويين وعالقته بالميزة التنافسية

من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة الشرق الوسط" .ا تهدل الدراسة إلت التعرل إلت التمكين

اإداري لدى ال ادة التربويين وع قته بالميزة التنافسية من وجهة نظر أع ام ميئة التدريس ،كما تهدل إلت معرفة
درجة اخت ل وجهات النظر باخت ل متغيرات (الجنس ،الكلية ،الرتبة األكاديمية ،وسنوات الخبرة).

ولتح يق م ا الغرض ت تطوير استبانه مكونة من محورين مما :المحور األوذ التمكين اإداري ومكون
من  14ف رة موزعة علت أربعة مجاالت مي (تفويض السلطة ،والتحفيز ال اتي ،والعمذ الجماعي ،تطوير
الشخصية) ,والمحور الثاني الميزة التنافسية ومكون من  10ف رة موزعة علت أربعة مجاالت مي( اإبداع ،والمرونة،
وأدام العمذ ،والجودة والتكلفة) .وقد صممت وف اً لتدرج ليكرت الخماسي كاالتي :موافق بشدة ،موافق ،متردد غير

موافق ،غير موافق بشدة.

ونظ اًر لما تتمتعون به من مكانة تربوية مهمة وخبرة في م ا المجاذ ،وألممية رأيك السديد في تح يق

أمدال م د الدراسة ،نرجو التكر بتحكي م د االستبانه ،وابدام رأيك حوذ عباراتها من حيث انتمائها للمحور أو
عد انتمائها ،ومدى مناسبة الصياغة اللغوية للعبارات.
الباحثة
الرجاء كتابة البيانات االتية:
االسم
الرتبة الكاديمية
جهة العمل
البيانات األولية:
الرجام و ع ع مة () أما العبارة المناسبة فيما يأتي:
الجنس  ) ( :كر ) ( .أنثت

الكلية  ) ( :علمية

( ) إنسانية.

الرتبة الكاديمية ) ( :أستا

( ) أستا مشارك ( ) أستا مساعد.

عدد سنوات الخبرة ) ( :أقذ من  01سنوات ( ) 01سنوات فأكثر.
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المحور الول  :التمكين اإلداري
م

مدى انتماء الفقرة
الستراتيجيات النظرية
البنائية االجتماعية
غير
منتمية
منتمية

الفقرات

دقة الصياغة اللغوية
وسالمتها
مناسبة

التعديل
المقترح

غير
مناسبة

المجال األول :تفويض السلطة


بنام علت
يفوض ال ادة التربويين السلطة لي ً
أنظمة الجامعة.



يحدد ال ادة التربويين األعماذ المفو ة لي



كتابياً

يتيح ال ادة التربويين الفرصة الكافية إبدام

آرائي في أمور عملي.


يحدد ال ادة التربويين المهمات في

وم

التشريعات ال انونية.






ي و ال ادة التربويين بتفوي ي بسلطات كافية
إنجاز مهماتي الوظيفية.
امارس الصالحيات المفوضة لي من القادة
التربويين خالل فترة التفويض
يمنحني تفويض السلطةحرية التصرف في أداء
مهماتي
تثق اإلدارة في مقدرتي على أداء المهمات
الموكلة إلي
أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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م

مدى انتماء الفقرة
الستراتيجيات النظرية
البنائية االجتماعية
غير
منتمية
منتمية

الفقرات

دقة الصياغة اللغوية
وسالمتها
مناسبة

التعديل
المقترح

غير
مناسبة

المجال الثاني :التحفيز الذاتي


ي در ال ادة التربويون جهودي بالعمذ.



يثير ال ادة التربويون دافعيتي ل سها



تساعدني التشريعات اإدارية في تطوير



يوفر ال ادة التربويون الفرصة لتطوير اتي.



يعزز ال ادة التربويون السلوكيات االيجابية لدى



يؤمن ال ادة التربويون بالخبرات ال اتية لدى



يثق ال ادة التربويون بجهودي في العمذ



تتناسب ظرول العمذ مع أدام مهماتي



يتناسب الراتب ال ي أت ا اد مع الجهود التي



يسمح لي نظا العمذ المتبع في المؤسسة

تح يق أمدال الجامعة.

في

مهاراتي في العمذ.

أع ام ميئة التدريس.

أع ام ميئة التدريس.

اب لها في العمذ

بالمشاركة في عملية صناعة ال اررات
أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

الفقرات

مدى انتماء الفقرة

دقة الصياغة اللغوية

التعديل
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الستراتيجيات النظرية
البنائية االجتماعية
غير
منتمية
منتمية

وسالمتها
مناسبة

المقترح

غير
مناسبة

المجال الثالث :العمل الجماعي


يشرك ال ادة التربويون أع ام ميئة التدريس في



يشكذ ال ادة التربويون فرق عمذ إنجاز العمذ



يحدد ال ادة التربويون الهدل من تكوين فرق



يحدد ال ادة التربويون المهمات لكذ فريق.



ي وي ال ادة التربويون روابط التواصذ بين

تخطيط العمذ.

داخذ الكلية.
العمذ.

أع ام ميئة التدريس بال س .


يوفر ال ادة التربويون مناخات التشاركية بين
زم م العمذ



يركز ال ادة التربويون علت أدام الفريق إلت



تسود مناخات الث ة بين أع ام فرق العمذ



تفعذ فرق العمذ ما تتخ د من ق اررات

جانب األدام الفردي

داخذ المؤسسة

أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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م

مدى انتماء الفقرة
الستراتيجيات النظرية
البنائية االجتماعية
غير
منتمية
منتمية

الفقرات

دقة الصياغة اللغوية
وسالمتها
مناسبة

التعديل
المقترح

غير
مناسبة

المجال الرابع :تطوير الشخصية


تصم الجامعة دورات تأميلية لتطوير مهاراتي
الشخصية.



توفر الجامعة لي اإحساس باالست رار.



توفر الجامعة لي فرصاً للنمو المهني.



يشجعني نظا المكافأة المطبق علت التطوير
ال اتي.



تب ذ الجامعة جهودا للتعرل علت االحتياجات
(التدريبية والتأميلية (للعاملين فيها بشكذ دوري



تست طب

وي

الجامعة

الخبرات)المحلية

والعالمية( ل فادة منه .



تهت الجامعة بتطوير م درات العاملين فيها
توفر الجامعة فر

التعل الكتساب أشيام

جديدة في مجاذ العمذ


تتبنت الجامعة خطة وا حة (للتدريب والتأميذ (
أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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المحور الثاني  :الميزة التنافسية
م

الفقرات

مدى انتماء الفقرة

دقة الصياغة اللغوية

التعديل

الستراتيجيات النظرية

وسالمتها

المقترح

البنائية االجتماعية
منتمية

غير
منتمية

مناسبة

غير
مناسبة

المجال الول :السلوك اإلبداعي


تشجع الجامعة األفكار اإبداعية في العمذ
الجامعي



توفر الجامعة لي مامشا من الحرية لتجربة
األفكار الجديدة في ال س .



تتوفر اإمكانات المادية لتطبيق األفكار
اإبداعية الجديدة في ال س .



توفر الجامعة مناخاً إدارياً تربوياً يساعد علت
تنمية التفكير اإبداعي.



تزودني الجامعة بالتغ ية الراجعة عن أدائي
لتجاوز ن اط



عفي.

تطرح الجامعة تخصصات جديدة تستجيب
لتطلعات المستفيدين.



تحر

الجامعة علت تعزيز مناخات (اإبداع

واالبتكار).
أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

111

م

الفقرات

مدى انتماء الفقرة
الستراتيجيات النظرية
البنائية االجتماعية
غير
منتمية
منتمية

دقة الصياغة اللغوية
وسالمتها
مناسبة

التعديل
المقترح

غير
مناسبة

المجال الثاني :المرونة


تمتلك الجامعة آليات تيسر لها االستجابة
الواعية في التعامذ مع اختيارات العاملين



تمتلك الجامعة مرونة عالية في األبداذ
المطروحة في التعامذ مع الظرول المحيطة.



توفر الجامعة كافة االحتياجات المطلوبة للبرامج
المحت نة.



تمتلك الجامعة مرونة في تفعيذ العمليات
اإدارية.



تمتلك الجامعة مرونة عالية في حج االستجابة
للتغيرات الحاصلة في حاجات سوق العمذ.



تحر

الجامعة علت تلبية احتياجات العاملين

وف ا المكانياتها


تواكب الجامعة ما يحدث من تطورات.
أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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م

مدى انتماء الفقرة
الستراتيجيات النظرية
البنائية االجتماعية
غير
منتمية
منتمية

الفقرات

دقة الصياغة اللغوية
وسالمتها
مناسبة

التعديل
المقترح

غير
مناسبة

المجال الثالث :أداء العمل


تنمي الجامعة التوجهات االيجابية نحو العمذ
الحر لدى مخرجاتها.



تحتفظ الجامعة بالعناصر البشرية ات الكفامة
لت ليذ الكلفة.



تحسن الجامعة إدارة الوقت لتنمية ال يمة
الم افة للبرامج الجديدة.



تتبنت الجامعة السبذ الحديثة في تنمية متطلبات
برامجها التنافسية في سوق العمذ.



توفر الجامعة فرصاً لت د

الكفامات اإدارية

التنظيمية المناسبة


تصم الجامعة االستراتيجيات المعنية بتوفير
المخرجات البشرية ال ادرة علت التخطيط طويذ
المدى.



توفر الجامعة الت نيات التكنولوجية ال زمة
لتحويذ المعرفة بما يخد المؤسسة.
أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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م

مدى انتماء الفقرة
الستراتيجيات النظرية
البنائية االجتماعية
غير
منتمية
منتمية

الفقرات

دقة الصياغة اللغوية
وسالمتها
مناسبة

التعديل
المقترح

غير
مناسبة

المجال الرابع :الجودة والتكلفة


تست طب الجامعة األفراد

وي الكفامة من

خريجي الجامعات.


تسعت الجامعة لت دي خدمات ات مصداقية
عالية بالنسبة للمستفيد.



تسعت الجامعة إلت تحسين جودة خدماتها



تتميز الجامعة بم درات عالية للتعامذ مع
المستجدات.




تلتز الجامعة ببعد الجودة في ت دي خدماتها
تتيح الجامعة الفر

ل فادة من م ترحات

المستفيدين



ت د الجامعة خدمات متميزة
تحر

الجامعة علت مراعاة بعد الكلفة في

ت دي خدماتها


تحتفظ الجامعة بالعاملين األكفيام لتخفيض
حج التكاليل



تبتكر الجامعة طرقا ت من لها تخفيض التكلفة
أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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ملحق( )1قائمة بأسماء المحكمين

االسع ع ع

الرتب ععة

الج ععامعة

د.أيمن العمري

أستا

الجامعة الهاشمية

د.ر ا الموا ية

أستا مشارك

جامعة الزرقام الخاصة

د.زمير الزعبي

أستا مساعد

الجامعة الهاشمية

د .س مة طناش

أستا

الجامعة األردنية

د .صالح عبابنة

أستا مشارك

الجامعة األردنية

د.عباس الشريفي

أستا

جامعة الشرق االوسط

د .عبدالجبار البياتي

أستا

جامعة الشرق االوسط

د .عبدالحافظ س مه

أستا

جامعة الشرق االوسط

د.عمر البطاينة

أستا مساعد

الجامعة الهاشمية

د .غازي خليفة

أستا

جامعة الشرق االوسط

د .محمد بني مفرج

أستا مساعد

جامعة الشرق االوسط

د.محمود الجرادات

أستا مشارك

الجامعة الهاشمية

د .محمود الحديدي

أستا

جامعة الشرق االوسط

د.ماني الطويذ

أستا

الجامعة األردنية
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ملحق ( )3اإلستبانة بصورتها النهائية

حضرة الستاذ/ة الدكتور/ة السيد/ة......................المحترم
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .......وبعد
ت و الباحثة بإعداد رسالة ماجستير عن "التمكين اإلداري لدى القادة التربويين وعالقته
بالميزة التنافسية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة الشرق الوسط" .ا تهدل
الدراسة إلت التعرل إلت التمكين اإداري لدى ال ادة التربويين وع قته بالميزة التنافسية من وجهة
نظر أع ام ميئة التدريس ،كما تهدل إلت معرفة درجة اخت ل وجهات النظر باخت ل متغيرات
الجنس ،والكلية ،والرتبة األكاديمية ،وسنوات الخبرة.
ولتح يق م ا الغرض ت تطوير استبانه مكونة من قسمين مما :ال س األوذ التمكين
اإداري ومكون من  12ف رة موزعة علت أربعة مجاالت مي (تفويض السلطة ،والتحفيز ال اتي،
والعمذ الجماعي ،تطوير الشخصية) ،والثاني الميزة التنافسية ومكون من  11ف رة موزعة علت
أربعة مجاالت مي( اإبداع ،والمرونة ،وأدام العمذ ،والجودة والتكلفة) .وقد صممت وف اً لتدرج
ليكرت الخماسي كاآلتي :موافق بشدة ،موافق ،متردد غير موافق ،غير موافق بشدة.
شاكرين لك بدايةً حسن تعاونك آملين أن تمنحونا من وقتك الثمين في ملئ ف رات
االستبانة وكلنا ث ة بدقة اإجابة وصدقها وأمانتها ومو وعيتها حوذ جميع العبارات الواردة فيها,
ألن أممية الدراسة ونتائجها تعتمد في الم ا األوذ علت المعلومات الم دمة من قبلك  ,علماً بأنه
سيت التعامذ مع البيانات بسرية تامة وألغراض البحث العلمي ف ط.
الباحثة
البيانات األولية:
الرجاء وضع عالمة () أمام العبارة المناسبة فيما يأتي:
الجنس) ( :ذكر ( ) أنثى
الكلية ) ( :علمية ( ) إنسانية.
الرتبة األكاديمية ( ) :أستاذ ( ) أستاذ مشارك ( ) أستاذ مساعد.
عدد سنوات الخبرة ) ( :أقل من  10سنوات ( ) 10سنوات فأكثر.
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أوالً :التمكين اإلداري
درجة الموافقة
الفقرة

ت

كبيرة
جدا

المجال الول  :تفويض السلطة
34

يحدد ال ادة التربويين األعماذ المفو ة لي
كتابياً.

35

يتيح ال ادة التربويين الفرصة الكافية إبدام
آرائي في أمور عملي.
وم التشريعات ال انونية.

3.

يحدد المهمات في

31

امارس الصالحيات المفوضة لي خالل فترة
التفويض

32

يمنحني تفويض السلطة حرية التصرف في
أداء مهماتي

36

يثق في مقدرتي على أداء المهمات الموكلة
إلي

المجال الثاني :التحفيز الذاتي
37

ي در ال ادة التربويون جهودي بالعمذ.

39

يثير ال ادة التربويون دافعيتي لإلسها في
تح يق أمدال الجامعة.
33

تساعدني التشريعات االدارية في تطوير
مهاراتي في العمذ.

340

يوفر ال ادة التربويون الفرصة لتطوير اتي.

كبيرة

متوسطة

قليلة

قليلة جداً
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يعزز ال ادة التربويون السلوكيات االيجابية

344

لدى أع ام ميئة التدريس .
يؤمن ال ادة التربويون بالخبرات ال اتية لدى

345

أع ام ميئة التدريس.
34.

تتناسب ظرول العمذ مع أدام مهماتي

341

يتناسب الراتب ال ي أت ا اد مع الجهود التي
اب لها في العمذ
342

يسمح لي نظا العمذ المتبع في الجامعة
بالمشاركة في عملية صناعة ال اررات

المجال الثالث :العمل الجماعي
346

يشرك ال ادة التربويون أع ام ميئة التدريس
في تخطيط العمذ.

347

يشكذ ال ادة التربويون فرق عمذ إنجاز
العمذ داخذ الكلية.

349

يحدد الهدل من تكوين فرق العمذ.

343

يحدد المهمات لكذ فريق.

350

ي وي روابط التواصذ بين أع ام ميئة
التدريس بال س .

354

يوفر مناخات التشاركية بين زم م العمذ

355

يركز علت أدام الفريق إلت جانب األدام
الفردي
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35.

تسود مناخات الث ة بين أع ام فرق العمذ
داخذ المؤسسة

351

يأخ برأي فرق العمذ بما تتخ د من ق اررات
المجال الرابع :تطوير الشخصية:

352

تصم

الجامعة دورات تأميلية لتطوير

مهاراتي الشخصية.
356

توفر الجامعة لي اإحساس باالست رار.

357

توفر الجامعة لي فرصاً للنمو المهني.

359

يشجعني نظا المكافأة المطبق علت التطوير
ال اتي.

353

تب ذ الجامعة جهوداً للتعرل علت
االحتياجات( التدريبية والتأميلية )للعاملين
فيها بشكذ دوري

3.0

تست طب الجامعة

وي الخبرات)المحلية

والعالمية( لإلفادة منه .
3.4

توفر الجامعة فر

التعل الكتساب أشيام

جديدة في مجاذ العمذ
3.5

تتبنت الجامعة خطة وا حة)للتدريب
والتأميذ(
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ثانياً  :الميزة التنافسية
درجة الموافقة
الفقرة

ت

أوافق
بشدة

المجال الول :السلوك اإلبداعي
3..

توفر الجامعة لي مامش ًا من الحرية لتجربة األفكار
الجديدة في ال س .

3.1

توفر اإمكانات المادية لتطبيق األفكار اإبداعية
الجديدة في ال س .

3.2

توفر الجامعة مناخاً إدارياً تربوياً يساعد علت تنمية
التفكير اإبداعي.

3.6

تزودني الجامعة بالتغ ية الراجعة عن أدائي لتجاوز
ن اط

3.7

عفي.

تطرح الجامعة تخصصات جديدة تستجيب لتطلعات
المستفيدين.

3.9

تحر

الجامعة علت تعزيز مناخات(اإبداع

واالبتكار).
المجال الثاني :المرونة
3.3

تمتلك الجامعة آليات تيسر لها االستجابة الواعية في
التعامذ مع اختيارات العاملين

ال
أوافق

محايد

ال أوافق

اوافق
بشدة
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310

تمتلك الجامعة مرونة عالية في األبداذ المطروحة في
التعامذ مع الظرول المحيطة.

314

توفر كافة االحتياجات المطلوبة للبرامج المحت نة .

315

تمتلك مرونة في تفعيذ العمليات اإدارية.

31.

تمتلك مرونة عالية في حج االستجابة للتغيرات
الحاصلة في حاجات سوق العمذ.

311

تلبي الجامعة احتياجات العاملين وف ا إمكانياتها

312

تواكب الجامعة ما يحدث من تطورات.

المجال الثالث :أداء العمل
316

تنمي الجامعة التوجهات االيجابية نحو العمذ الحر
لدى مخرجاتها.

317

تحتفظ الجامعة بالعناصر البشرية ات الكفامة لت ليذ
الكلفة.

319

تحسن الجامعة إدارة الوقت لتنمية ال يمة الم افة
للبرامج الجديدة.

313

تتبنت الجامعة السبذ الحديثة في تنمية متطلبات
برامجها التنافسية في سوق العمذ.

320

توفر الجامعة فرصاً لت د الكفامات اإدارية التنظيمية
المناسبة

324

تصم

الجامعة االستراتيجيات المعنية بتوفير

المخرجات البشرية ال ادرة علت التخطيط طويذ
المدى.
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325

توفر الجامعة الت نيات التكنولوجية ال زمة لتحويذ
المعرفة بما يخدمها.

المجال الرابع :الجودة والتكلفة
32.

تست طب الجامعة األفراد وي الكفامة من خريجي
الجامعات.

321

تسعت الجامعة لت دي خدمات ات مصداقية عالية
بالنسبة للمستفيد.

322

تسعت الجامعة إلت تحسين جودة خدماتها

326

تتميز الجامعة بم درات عالية للتعامذ مع
المستجدات.

327

تلتز الجامعة ببعد الجودة في ت دي خدماتها

329

تتيح الجامعة الفر

323

ت د الجامعة خدمات متميزة

360

تحر

لإلفادة من م ترحات المستفيدين

الجامعة علت مراعاة بعد الكلفة في ت دي

خدماتها
364

تحتفظ الجامعة بالعاملين األكفيام لتخفيض حج
التكاليل

365

تبتكر الجامعة طرقاً ت من لها تخفيض التكلفة

122

ملحق ( )4إحصائية أعضاء هيئة التدريس

