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ملخص:

استهدفت الدراسة اختبار العالقة بني إسرتاتيجية متكني املوارد البشرية وحتقيق األهداف االسرتاتيجية
لبعض املؤسسات االقتصادية الناشطة بوالية املسيلة؛ ولتحقيق اهلدف مت تصميم إستبانة لغرض مجع البيانات،
وزعت على عينة قصدية مكونة من ( )74عامالً من مستويات إدارية خمتلفة ،ممن يعملون يف تلك
املؤسسات .أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباط وتأثري ذات داللة إحصائية إلسرتاتيجية متكني املوارد
البشرية يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية .ويف ضوء هذه النتائج مت صياغة مجلة من التوصيات أمهها اعتماد
ثقافة تنظيمية تدعم إسرتاتيجية متكني املوارد البشرية يف املؤسسات اإلقتصادية املبحوثة.
الكلمات المفتاحية :اسرتاتيجية متكني املوارد البشرية ،األهداف االسرتاتيجية ،املؤسسة االقتصادية.
Abstract:
The study aimed to test the relationship between the strategy of empowering
human resources and achieving the strategic objectives of some economic
enterprise active in the state of M'sila. To achieve the objective, a questionnaire
was distributed to a sample of 47 workers in these enterprise. The results of the
study showed that there is a significant correlation & impact relationship to the
HR strategy in achieving the strategic objectives. In light of these results, a
number of recommendations were formulated, the most important being the
adoption of an organizational culture that supports the strategy of empowering
HR in the economic enterprise under study.
Key words: Human Resource Empowerment Strategy, Strategic Objectives,
Economic Enterprise.
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تمهيد
نتيجة التغريات املتسارعة اليت تشهدها منظمات األعمال اليوم ،وبروز معطيات جديدة مثل
العوملة وحترر األسواق ،وتعاظم دور التكنولوجيا احلديثة وزيادة حدة املنافسة ،سعت منظمات اليوم
لتحسني قدراهتا على التكيف مع هذه املتغريات اجلديدة والبقاء يف الريادة ،األمر الذي فرض عليها
زيادة اإلهتمام مبواردها البشرية ،من خالل تكوين إدارة موارد بشرية معاصرة وفعالة تضمن إجياد طرق
حديثة غري تقليدية لتمكينها من خالل تنمية قدراهتا وحتفيزها ،ومنحها احلرية والثقة ،والتعاون والقدرة
على العمل دون تدخل مباشر؛ من هنا كانت البداية احلقيقية لتبين إسرتاتيجية متكني املوارد البشرية
موازاة مع تطور النظرة إىل األفراد داخل املنظمات .إذ ميثل متكني املوارد البشرية خياراً اسرتاتيجياً هاماً
ضمن الفلسفة اإلدارية احلديثة اليت درجت منظمات األعمال املعاصرة على العمل هبا من أجل حتقيق
األهداف اإلسرتاتيجية ما يضمن هلا البقاء والنمو يف ظل بيئة األعمال املتغرية.
إشكالية الدراسة
نتيجة التغريات اجلذرية احلاصلة يف البيئة احمليطة مبنظمات اليوم ،وظهور مفهوم التمكني ضمن
الفلسفة اإلدارية احلديثة؛ أصبح من الضروري االهتمام هبذا املفهوم كاسرتاتيجية فعالة لتحقيق
األهداف اإلسرتاتيجية ملنظمات األعمال .وعليه تبلورت إشكالية الدراسة بالتساؤل الرئيس التايل:
ما العالقة بين إستراتيجية تمكين الموارد البشرية وتحقيق األهداف االستراتيجية في
المؤسسات اإلقتصادية الناشطة بوالية المسيلة؟ ولدعم التساؤل الرئيس مت طرح جمموعة من
التساؤالت الفرعية:
 .1ما مستوى تطبيق أبعاد إسرتاتيجية متكني املوارد البشرية يف املؤسسات اإلقتصادية بوالية املسيلة ؟
 .2ما مستوى أمهية حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية يف املؤسسات اإلقتصادية بوالية املسيلة ؟
 .3ما طبيعة العالقة والتأثري بني إسرتاتيجية متكني املوارد البشرية وأبعادها وحتقيق األهداف
اإلسرتاتيجية يف املؤسسات اإلقتصادية بوالية املسيلة؟
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فرضيات الدراسة :تستند الدراسة احلالية إىل فرضيتني رئيستني من أجل اختبارها لتحقيق أهدافها:
 .1الفرضية الرئيسة األول  :توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بني
أبعاد إسرتاتيجية متكني املوارد البشرية ( احلرية واالستقاللية ،فرق العمل ذاتية اإلدارة ،والقوة
التنظيمية) و حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية للمؤسسة اإلقتصادية.
 .2الفرضية الرئيسة الثانية :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05لتطبيق
إسرتاتيجية متكني املوارد البشرية وأبعادها (احلرية واالستقاللية ،الفرق ذاتية اإلدارة ،والقوة
التنظيمية) يف حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية للمؤسسة اإلقتصادية.
أهداف الدراسة :هتدف الدراسة احلالية إىل حتقيق ثالث أهداف جوهرية هي:
 .1الكشف عن مستوى تطبيق إسرتاتيجية متكني املوارد البشرية وأبعادها (احلرية واالستقاللية،
والعمل اجلماعي ،والقوة التنظيمية) يف املؤسسات اإلقتصادية املبحوثة؛
 .2بيان مستوى أمهية حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية يف اإلقتصادية املبحوثة؛
 .3اختبار طبيعة عالقة االرتباط والتأثري بني أبعاد إسرتاتيجية متكني املوارد البشرية وحتقيق األهداف
اإلسرتاتيجية يف املؤسسات اإلقتصادية املبحوثة؛
حدود الدراسة
تتخذ حدود الدراسة جانبني؛ األول :متثل باحلدود املكانية للدراسة حيث طبقت الدراسة على
عينة من املؤسسات اإلقتصادية الناشطة يف والية املسيلة باجلزائر .أما اجلانب الثاين :فتمثل باحلدود
الزمنية للدراسة ،وقد طبقت الدراسة خالل الفرتة (من  2912/90/21ولغاية .)2912/19/21
منهج الدراسة
انطالقاً من طبيعة الدراسة واألهداف اليت تسعى لتحقيقها ،فقد استخدم الباحث املنهج الوصفي
التحليلي لتناسبه مع أهداف الدراسة ،فاملنهج الوصفي التحليلي يعد من أكثر األساليب املستخدمة
لقياس االجتاهات والتعبري عن مستوياهتا مبا حيقق التعرف على أبعاد الظاهرة والعوامل املؤثرة فيها.
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أوال :اإلطار النظري للدراسة
 .Iإستراتيجية تمكين الموارد البشرية
 .1مفهوم التمكين:
خالل العقدين املاضيني زاد اإل هتمام بدراسة متكني املوارد البشرية يف املنظمات املختلفة ،وذلك
كونه من املداخل املعاصرة يف بيئة إدارة األعمال ،والذي يعد أحد مفاتيح جناح ودميومة املنظمة.
وتقوم فكرة التمكني على منح الصالحيات واملسؤوليات والثقة للعاملني واحلرية ألداء العمل
بطريقتهم ،دون تدخل مباشر من اإلدارة العليا ،األمر الذي يسهم يف خلق شعور إجيايب لدى
العاملني ميثل دافعاً مهماً للعمل لتحقيق األهداف الفردية والتنظيمية.
ويعرف التمكني بأنه إسرتاتيجية هتدف إىل حترير الطاقات الكامنة لدى األفراد وإشراكهم يف
عمليات بناء املنظمة بوصف جناح املنظمة يعتمد على تناغم حاجات األفراد مع رؤية املنظمة
وأهدافها البعيدة[ .]1ويصفه  )2912( Leeبأنه إعطاء الصالحية للعاملني يف وضع األهداف اخلاصة
بعملهم واختاذ القرارات وحل املشكالت يف نطاق مسؤولياهتم وسلطاهتم[.]2
وعليه؛ فإن التمكني يعد أحد أهم إسرتاتيجيات التطوير التنظيمي وأحد املداخل احلاكمة
لتحسني األداء ،ألنه موجه حنو املوارد البشرية اليت متثل العصب األساسي يف حياة أي منظمة؛
 .2مفهوم إستراتيجية تمكين الموارد البشرية
يشري مفهوم إسرتاتيجية متكني املوارد البشرية إىل منح الثقة الكاملة للعاملني من خالل إعادة توزيع
املسؤوليات على حنو غري مركزي ،وتفويض املزيد من الصالحيات ،مما يؤدي إىل مزيد من احلرية هلم
يف اختاذ القرارات[ .]3وميكن تعريف إسرتاتيجية متكني املوارد البشرية بأهنا عملية إعطاء العاملني
الصالحيات واملسؤوليات ،ومنحهم احلرية ألداء العمل بطريقتهم دون تدخل مباشر من اإلدارة مع
توفري كافة املوارد وبيئة العمل املناسبة لتأهيلهم مهنياً وسلوكياً ألداء العمل مع الثقة املطلقة فيهم[.]4
كما تعرف إسرتاتيجية متكني املوارد البشرية بأهنا إسرتاتيجية هتدف إىل حترير الطاقات الكامنة
لدى العاملني وإشراكهم يف عمليات ب ناء املنظمة ،باعتبار أن جناح املنظمة يعتمد على تالءم حاجات
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العاملني مع رؤيتها وأهدافها البعيدة[ .]5وتعرف أيضا بأهنا إسرتاتيجية إدارية حل ث األفراد العاملني،
وتشجيعهم لغرض توفري مهاراهتم اخلاصة وخاراهتم على حنو أفضل ،وذلك عن طريق منحهم املزيد من
احلرية يف التصرف ألداء أعماهلم واملشاركة يف املعلومات إىل جانب املوارد واالمتيازات األخرى ليكونوا
قادرين على العمل بفاعلية حتقي ًقا ألهداف املنظمة وغاياهتا[.]6
استنادا ملا سبق؛ ميكن القول أن إستراتيجية تمكين الموارد البشرية هي عملية متنح العاملني
احلرية يف طريقة أداء مهام العمل ،والقوة الالزمة لصنع القرارات ،واملشاركة يف املعلومات لتحقيق
األهداف اجلوهرية الفردية والتنظيمية.
 .3خصائص إستراتيجية تمكين الموارد البشرية:
يذكر (ملحم )8332،أهم خصائص إسرتاتيجية متكني املوارد البشرية؛ واليت تتمثل فيما يلي[:]7
 شعور العامل بالسيطرة ،والتحكم يف أدائه للعمل بشكل كبري؛
 الوعي واإلحساس بإطار العمل الكامل؛
 املساءلة واملسؤولية عن نتائج أعمال العامل؛
 املشاركة يف حتمل املسؤولية فيما يتعلق بأداء الوحدة ،أو الدائرة ،وحىت املنظمة اليت يعمل هبا.
يف حني يشري ( )Ivancevich, et al.,1997إىل أن هناك ثالثة عناصر ممتيز إسرتاتيجية متكني
املوارد البشرية ،تتفاعل فيما بينها لتحقيق أكار التأثريات اإلجيابية لتطوير العمل ،هي[:]2
 مشاركة صرحية يف معلومات أداء األعمال مع العاملني؛
 هيكل يوضح جماميع العمل واألفراد ضمن إدارة ذاتية؛
 إحالل فرق العمل بدال من التسلسل اهلرمي والسلطة.
 .4أهمية إستراتيجية تمكين الموارد البشرية
إلسرتاتيجية متكني املوارد البشرية أمهية كبرية عند التطبيق منها[:]0
 زيادة يف التدريب وتعليم األفراد العاملني يف املنظمة؛
 مشاركة العاملني يف صياغة وحتديد األهداف؛
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 تزايد القدرات االبتكارية واإلبداع لدى األفراد العاملني؛
 توثيق عالقات اإلفراد ودعمها من خالل فرق العمل؛
 دعم القوة املمنوحة لألفراد واخنفاض الرقابة واملركزية من اجل إنتاج أفضل وأحسن؛
 زيادة الرضا الوظيفي للعاملني؛
 تنمية الكفاءة من خالل التدريب وتبادل اخلارة واملعرفة بني الرؤساء واملرؤوسني؛
 تقليل الصراع بني اإلدارة والعاملني؛
 تقبل العاملني وموافقتهم على التغيري وذلك ملشاركتهم يف القرار.
 .5أبعاد إستراتيجية تمكين الموارد البشرية
هناك الكثري من الدراسات اإلدارية والتنظيمية اليت تناولت مفهوم إسرتاتيجية متكني املوارد البشرية،
إال أهنا اختلفت يف ما حيتويه هذا املفهوم من أبعاد ،حيث تبني بأنه بنية متعددة األبعاد .ولغايات
هذه الدراسة فقد مت الرتكيز على ثالثة أبعاد هي :احلرية واإلستقاللية ،فرق العمل ذاتية اإلدارة ،والقوة
التنظيمية ،واآليت توضيح لكل بعد:
 .1الحرية واإلستقاللية:
تشري احلرية إىل حرية التصرف يف النشاطات اخلاصة باملهمات []19؛ ّأما اإلستقاللية فتشري إىل
إلغاء دور املشرفني يف خطوط العمليات[ .]11ويعكس هذا البعد مدى منح العاملني يف املستويات
الوسطى والدنيا صالحيات واسعة يف اختاذ القرارات ،كإعادة هيكلة العمل ،وإعادة توزيعها فيما
بينهم ،وحتديد مسار تدفق املنتج أو استحداث جماميع عمل شبه مستقلة تعرف اآلن بفرق العمل.
 .2فرق العمل ذاتية اإلدارة:
يشري فريق العمل إىل وحدة بني شخصني أو أكثر يتفاعلون ويقومون بتنسيق عملهم من أجل
إجناز هدف حمدد[ .]12ويقصد بفرق العمل ذاتية اإلدارة فرق العمل اليت تتوفر هلا كامل الصالحيات
إلدارة نفسها بنفسها وحتقيق أهدافها وحتديد مواردها وتعيني واختيار األفراد وتدريبهم [ .]13ويعكس
اعتمادا على اإلدارة العليا يف إدارة نشاطاهتم.
هذا البعد إرشاد فريق العاملني بالكيفية اليت جتعلهم أقل
ً
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 .3القوة التنظيمية:
تشري القوة التنظيمية إىل القدرة احملتملة للتأثري على سلوك اآلخرين حبكم املوقع الوظيفي[.]14
ومتثل القوة التنظيمية شكل من أشكال هيكل العالقات اإلجتماعية اليت حتصل يف اإلطار التنظيمي،
و يعكس هذا البعد القدرة على التأثري استناداً إىل الوظيفة املشروعة للفرد تستطيع أن تؤثر يف
القرارا ت ،ولكن ليس بالضرورة أن الفرد جيب أن ميتلك السلطة الرمسية ليمتلك مثل هذا التأثري[.]15
 -IIاألهداف اإلستراتيجية
 .1مفهوم األهداف اإلستراتيجية
تعد األهداف األساس املنطقي واملوجه الفعلي للمنظمات والسمة اليت متيزها عن سواها من
األنساق اجملتمعية األخرى ،ويشري اهلدف إىل النتائج اليت تسعى املنظمات لتحقيقها واملهمات
واألعمال اليت تؤديها[ .]16كما تعار األهداف عن النتائج املرغوبة واليت تسعى املنظمة لتحقيقها،
وجيب أن تكون قابلة للقياس ,حمددة بوقت معني وتشكل حتدي للعاملني ولكن ضمن إمكانياهتم
وميكن حتقيقها[ .]17أما اإلسرتاتيجية فتمثل اإلطار العام واملدخل الشامل للمعاجلة اليت من خالهلا
ميكن حتديد املسالك والوسائل اليت تعتمد يف حسم املشاكل واملنازعات[.]12
وعليه فإن؛ ا ألهداف متثل النتائج املتوقع أن تتحقق من اتباع اسرتاتيجيات معينة ،وأما
اإلسرتاتيجية فإهنا متثل األعمال الىت سوف يتم اختاذها إلجناز األهداف.
أما األهداف اإلسرتاتيجية فهي حالة خاصة من األهداف العامة متثل املكون األساس واألول
لعملية اإلدارة اإلسرتاتيجية[ .]10وميكن تعريفها بأهنا القصد اإلسرتاتيجي الذي حيمل اجلرأة والطموح
والتحدي القوي طويل األمد لتحقيق مكانة حمددة أو ريادة يف جمال معني أو اكتشاف حقل جديد
أو تأسيس ثقافة إجيابية واعدة[ .]29كما عرفها العامري والغالبي ( )8332بأهنا األهداف اليت
ترغب املنظمة الوصول إليها مستقبال وختص املنظمة بأكملها[.]21
استنادا ملا سبق؛ ميكن القول أن األهداف اإلستراتيجية هي :جمموعة األهداف املستقبلية اليت
تسعى املنظمة لتحقيقها ،ترتجم رؤيتها وتسهم يف تقوية وتعزيز املركز التنافسي هلا.
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 .2أهمية األهداف اإلستراتيجية
يشري العديد من الباحثني ألمهية األهداف اإلسرتاتيجية؛ ميكن توضيحها يف النقاط التالية[:]22
 حتدد مسارات التوجه اإلسرتاتيجي للمنظمة بوضوح؛
 ترسم املستقبل املنشود للمنظمة بشكل إجرائي قابل للمالحظة والقياس؛
مرشدا الختاذ القرارات ،إذ متثل دليال ومعيارا لإلدارة العليا يف حتديد اخليار األنسب.
 تعد ً
 متثل معايري لتقومي األداء التنظيمي وبيان مكامن قوته ونقاط ضعفه.
مميزا يف حتفيز العاملني وشحذ مههم حنو اإلجناز وتقليل حاالت اإلحباط من خالل
دورا ً
 تلعب ً
واقعيتها وانسجامها مع اإلمكانات املنظمية املتاحة.

 تساعد قادة املنظمة يف توضيح احتياجاهتا ألصحا املصا ح الذين ميتلكون القوة والسيطرة.
كما يرى أحمد ( )8302أن األهداف اإلسرتاتيجية تسهم يف تعريف املنظمة يف البيئة اليت
تعمل فيها ،إضافة إىل أهنا تعتار مرشدا لإلدارة العليا يف اختاذ القرارات ،وحتديد السلطات واملسؤوليات
لكل من اإلدارات واألقسام واألفراد ،وحتديد دور كل منها والعالقة القائمة بني كل منها ،ووضعها يف
اهليكل التنظيمي يف املكان املناسب الذي يكفل قيامها باملهام املطلوبة بشكل صحيح[.]23
ثانيا :اإلطار التطبيقي للدراسة
 .1اإلجراءات المنهجية للدراسة
 .1.1مجتمع وعينة الدراسة
تكون جمتمع الدراسة من مجيع العاملني يف املؤسسات االقتصادية العمومية واخلاصة الناشطة بوالية
املسيلة .وبالنسبة حلجم عينة الدراسة فقد أختريت عينة قصدية -غري عشوائية -حيث يتميز هذا
النوع من العينات بتقدير الباحث حلاجته لنوع من املعلومات وخيتار العينة اليت حتقق له األهداف .مت
توزيع ( )69إستبانة على العاملني اإلداريني باملؤسسات حمل الدراسة قصد احلصول على إجابات
دقيقة ،اسرتد منها ( )47إستبانة صاحلة للتحليل ،واجلدول رقم ( )91يوضح توزيع عينة الدراسة.
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الجدول  :30توزع أفراد عينة الدراسة في المؤسسات المبحوثة
المتغير
العمر

الفئة

التكرار

النسبة %

أقل من 03سنة

30

00.05

من  03إل  03سنوات

85

50.00

 03سنة فأكثر

00

86.22

06

02.06

80

20.63

أقل من  5سنوات

05

00.00

من  5إل  03سنوات

80

02.00

أكثر من  03سنوات

30

00.05

00

25.02

02

00.30

عمومية

00

25.02

خاصة

02

00.30

N=47

%199

إطار
مشرف

المسم الوظيفي

منفذ
سنوات الخبرة

دبلوم فما دون
المستوى التعليمي

بكالوريا
جامعي فأعل

ملكية المؤسسة
المــجم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع

المصدر :من إعداد الباحث باإلعتماد على إستبانة الدراسة.

 .0.8أداة الدراسة:
متثللل اإلسللتبانة املصللدر ال لرئيس الللذي إعتمللدت عليلله الدراسللة احلالي لة يف اإلجابللة عللن التسللاؤالت
وحتقيق األهداف احملددة ،وقد قسمت على جزأين أساسني مها:
أ -الجزء األول :للمعلومات الشخصية :ومشلت ( )95فقرات تتضمن (العمر ،و مدة
اخلدمة ،واملستوى التعليمي ،واملسمى الوظيفي ،و ملكية املؤسسة)؛
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ب -الجزء الثاني :يضم ( )35فقرة ذات إجابات مقيدة مقسمة إىل احملاور التالية:
 المحور األول :يتكون من ( )29فقرة خاصة مبتغري إسرتاتيجية متكني املوارد البشرية
وأبعادها (احلرية واالستقاللية ،فرق العمل ذاتية اإلدارة ،القوة التنظيمية) ،ومت اإلعتماد يف
قياس هذا املتغري على املقياس الذي تبناه (.]24[)Blanchard et al., 1999
 المحور الثاني :يتكون من ( )15فقرة خاصة مبتغري األهداف اإلسرتاتيجية ،ومت اإلعتماد
يف قياس هذا املتغري على مقياس مت إعداده استنادا إىل دراسة (النوفل.)2919،
ويشري الباحث إىل أنه قد مت اإلستعانة مبقياس ليكرت اخلماسي

()5-point Likert Scale

( ،)5 -1الذي ترتاوح درجاته بني املوافقة بشدة وعدم املوافقة بشدة ،و لتصحيح اإلستبانة محسب
مدى كل من هذه الدرجات حبسا

طول اخللية يف املقياس ،وذلك حبسا

املدى بني درجات

املقياس ،واحلدود العليا والدنيا للفئات ( ،)4=1-5مث تقسيمه على ( )3ليصبح طول اخللية الصحيح
( )1.33=3/4وبعد ذلك يتم إضافة هذه القيمة إىل أقل قيمة يف مقياس ليكرت اخلماسي ،واجلدول
رقم ( )92يوضح سلم املقياس املستخدم يف الدراسة.
م
المستخدم
الجدول رقم ( :)92سلم المقياس ُ
الدرجة

منخفض

متوسط

مرتفع

المستوى

من  1أقل من 2.33

من  2.34أقل من 3.67

من 5- 3.62

المصدر :من إعداد الباحث

 .1.3صدق أداة الدراسة وثباتها
للتحقق من دالالت صدق احملتوى ألداة الدراسة ،عمرضت على جمموعة من احملكمني واملختصني
يف هذا اجملال لتحديد مدى مالءمتها ومقدرهتا على قياس متغريات الدراسة ،ويف ضوء مقرتحاهتم مت
إجراء التعديالت املطلوبة من تعديل وحذف وإضافة بشكل دقيق لتأخذ القائمة شكلها النهائي.

212

جملة أوراق اقتصادية

العدد /30ديسمبر 8302

وللتأكد من ثبات أداة الدراسة ،مت إجراء اختبار مدى االتساق الداخلي لفقرات املقياس ،وذلك
معامل ألفاكرونبا ( ،)Alpha Cronbach'sوقد بلغ معامل الثبات الكلي ()9.20؛

حبسا

وهو ما يدل على أن اإلستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات .واجلدول رقم ( )93يوضح ذلك.
الجدول رقم ( :)93معامالت ألفا كرونباخ لمحاور أداة الدراسة
رقم المحور

محاور اإلستبانة

عدد الفقرات

ثبات المحور

1

إستراتيجية تمكين الموارد البشرية

29

9.221

2

األهداف اإلستراتيجية

15

9.203

معدل الثبات العام

9.202

المصدر :من إعداد الباحثني باإلعتماد على خمرجات برنامج (.)SpssV.22

.0.0أساليب المعالجة اإلحصائية
لتحقيق أهداف الدراسة وحتليل البيانات ،مت استخدام الارنامج اإلحصائي ( ،)SPSS.v20وقد
اعتمد الباحث على جمموعة من األساليب واإلختبارات اإلحصائية يف معاجلة البيانات والتوصل إىل
اإلستنتاجات؛ وكانت هذه األساليب واإلختبارات تتمثل يف:
 اإلحصاء الوصفي :وتضمن املتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية لوصف بيانات الدراسة؛
 معامل كرونباخ ألفا ( :)Cronbach’s Alfaلقياس ثبات أداة الدراسة؛
 معامل ارتباط بيرسون (  :)Pearson Correlationلقياس درجة اإلرتباط وقياس
العالقات؛
 اإلنحدار المتعدد ( :)Multiple Regressionإلختبار تأثري كل متغري مستقل لوحده على
املتغري التابع؛
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 .8عرض النتائج ومناقشتها في ضوء إستجابات أفراد الدراسة
 .2.1عرض النتائج ومناقشتها في ضوء إستجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى تطبيق
إستراتيجية تمكين الموارد البشرية وأبعادها في المؤسسات اإلقتصادية المبحوثة.
للتعرف على مستوى تطبيق إسرتاتيجية متكني املوارد البشرية وأبعادها يف املؤسسات املبحوثة،
امستخرجت املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية ،وجاءت النتائج كما يف اجلدول (.)47
الجدول رقم ( :)30المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لمستوى تطبيق
إستراتيجية تمكين الموارد البشرية وأبعادها في المؤسسات اإلقتصادية المبحوثة
المتوسط

اإلنحراف

الحسابي

المعياري
9.730

متوسط
مرتفع

الرتبة

البعد

3

الحرية واالستقاللية

3.451

1

فرق العمل ذاتية اإلدارة

3.697

9.247

2

القوة التنظيمية

3.529

9.721

متوسط

3.572

9.720

متوسط

المستوى العام لتطبيق إستراتيجية تمكين الموارد
البشرية

المستوى

المصدر :من إعداد الباحث باإلعتماد على خمرجات برنامج (.)SpssV.22

 يبني اجلدول ( )30أن املستوى العام لتطبيق إسرتاتيجية متكني املوارد البشرية يف املؤسسات
اإلقتصادية املبحوثة كان متوسطاً؛ إذ بلغ املتوسط احلسايب ( )3.572وإحنراف معياري
( ،)9.720مما يدل على أن هناك موافقة متوسطة على مستوى تطبيق إسرتاتيجية متكني املوارد
البشرية يف املؤسسات اإلقتصادية املبحوثة.
 وجاء بعد فرق العمل ذاتية اإلدارة يف املرتبة األوىل بأعلى متوسط حسايب ( )7.644وبدرجة
مرتفعة ،وميكن تفسري هذه النتيجة (املرتفعة) بأن املؤسسات املبحوثة تلزم نفسها ببناء فرق العمل
داخل هياكلها ،وما يتطلب ذلك من إعادة النظر يف تصميم الوظائف وأدوار العاملني ،وهو ما
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يشكل آلية تسيري التفاعالت البشرية يف املنظمة ،وما تقدمه هذه الفرق من مساعدة لآلخرين،
وحتقيق اعتباراهتم الشخصية.
 بينما جاء بعد القوة التنظيمية يف املرتبة الثانية مبتوسط حسايب بلغ ( )3.529وبدرجة متوسطة،
وميكن تفسري هذه النتيجة (املتوسطة) باعتماد املؤسسات املبحوثة القوة التنظيمية ،وهو ما يعين
امتالك العاملني ومن خمتلف مواقعهم الوظيفية لقوة اخلارة يف العمل.
 فيما حل ثالثاً بعد احلرية واإلستقاللية مبتوسط حسايب ( )3.451وبدرجة متوسطة .وميكن تفسري
هذه النتيجة (املتوسطة) ب أن املؤسسات املبحوثة تعمل على حتديد األعمال وتقسيمها ،وتوضيح
طرق وأساليب العمل للعاملني لديها ،إال أهنم ميلكون صالحيات قليلة وحرية مقيدة يف تنفيذ
إجراءات العمل ،خاصة يف املواقف اجلديدة أو الطارئة.
 .2.2عرض النتائج ومناقشتها في ضوء إستجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى أهمية
تحقيق األهداف اإلستراتيجية
للتعرف على مستوى أمهية حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية يف املؤسسات اإلقتصادية املبحوثة،
امستخرجت املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية ،وجاءت النتائج كما يف اجلدول (.)95
الجدول رقم ( :)95المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لمستوى أهمية تحقيق
األهداف اإلستراتيجية في المؤسسات اإلقتصادية المبحوثة
المتغير

المستوى العام لتحقيق األهداف
اإلستراتيجية

المتوسط

اإلنحراف

الحسابي

المعياري

3.671

9.774

المستوى
مرتفع

المصدر :من إعداد الباحث باإلعتماد على خمرجات برنامج (.)SpssV.22

 يبني اجلدول ( )35أن املستوى العام ألمهية حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية يف املؤسسات املبحوثة
كان مرتفعاً؛ إذ بلغ املتوسط احلسايب ( )3.671وإحنراف معياري ( ،)9.774مما يدل على أن
هناك موافقة مرتفعة على أمهية حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية يف املؤسسات املبحوثة بشكل عام.
211

العالقة بني إسرتاتيجية متكني املوارد البشرية و حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية ........

يوسفي كمال

 وميكن تفسري هذه النتيجة (املرتفعة) ملستوى أمهية حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية يف املؤسسات
املبحوثة إىل رغبة العاملني يف حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية رغبة منهم يف اإلرتقاء وحتسني
أوضاعهم الوظيفية واليت ترتبط بنجاح املؤسسات املبحوثة وحتقيق األهداف اإلسرتاتيجية هلا.
 .0اختبار فرضيات البحث وتفسير النتائج
أ-

تنص الفرضية الرئيسة األول عل  :توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )α≤0.05بني أبعاد إسرتاتيجية متكني املوارد البشرية (احلرية واالستقاللية ،فرق العمل
ذاتية اإلدارة ،والقوة التنظيمية) و حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية للمؤسسة اإلقتصادية.

وإلختبار هذه الفرضية مت حسا معامل ارتباط بريسون؛ واجلدول رقم ( )95يوضح ذلك.
الجدول ( :)32معامالت اإلرتباط بين أبعاد إستراتيجية تمكين الموارد البشرية واألهداف
اإلستراتيجية
المتغيرات

إستراتيجية
التمكين

الحرية واالستقاللية

فرق العمل
ذاتية اإلدارة

األهداف
القوة التنظيمية

اإلستراتيجي
ة

إستراتيجية التمكين

1

-

-

-

-

الحرية واالستقاللية

*9.572

1

-

-

-

فرق العمل ذاتية اإلدارة

*9.610

*9.563

1

-

-

القوة التنظيمية

*9.637

*9.542

*9.503

1

-

األهداف اإلستراتيجية

*9.671

*9.640

*9.713

*9.662

1

* اإلرتباط معنوي عند مستوى داللة α≤0.05

N=47

المصدر :من إعداد الباحث باإلعتماد على خمرجات برنامج (.)SpssV.22

 يبني اجلدول رقم ( )32وجود عالقة إرتباط ذات داللة إحصائية بني إسرتاتيجية متكني املوارد
البشرية واألهداف اإلسرتاتيجية عند مستوى الداللة املعتمد ()α≥9.95؛ وكان معامل اإلرتباط
بني احلرية واالستقاللية واألهداف اإلسرتاتيجية ( )9.640وهو دال إحصائياً ،مما يشري إىل وجود
عالقة ارتباط قوية وموجبة .و كان معامل اإلرتباط بني بعد فرق العمل ذاتية اإلدارة واألهداف
211

جملة أوراق اقتصادية

العدد /30ديسمبر 8302

اإلسرتاتيجية ( )9.713وهو دال إحصائياً ،مما يشري إىل وجود عالقة ارتباط قوية وموجبة.
كذلك كان معامل اإلرتباط بني بعد القوة التنظيمية واألهداف اإلسرتاتيجية ( )9.662وهو دال
إحصائياً ،مما يشري إىل وجود عالقة ارتباط قوية وموجبة.
وعليه؛ فإن النتائج اإلحصائية السابقة تدعم صحة الفرضية الرئيسة األول .
ب -تنص الفرضية الرئيسة الثانية عل  :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )α≤0.05لت طبيق إسرتاتيجية متكني املوارد البشرية وأبعادها (احلرية واالستقاللية ،الفرق
ذاتية اإلدارة ،والقوة التنظيمية) يف حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية للمؤسسة اإلقتصادية.
وإلختبار هذه الفرضية مت استخدام حتليل اإلحندار املتعدد ،واجلدول ( )46يوضح ذلك.
الجدول رقم ( :)32نتائج تحليل اإلنحدار المتعدد إلختبار أثر أبعاد إستراتيجية تمكين
الموارد البشرية عل تحقيق األهداف اإلستراتيجية
بيتا المعيارية

معامل التحديد

قيمة ()F

مستوى داللة

()β

()R2

المحسوبة

()Sig.

الحرية واالستقاللية

9.755

9.421

33.24

*9.999

المتغير

الفرق ذاتية اإلدارة

9.630

9.592

07.43

*9.999

التابع

القوة التنظيمية

9.721

9.446

104.71

*9.999

إستراتيجية تمكين الموارد البشرية

9.725

9.459

79.19

*9.999

المتغيرات المستقلة

*ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية (N=47 Ftab(a=0.05;df1=2;df2=45)= 3.204 )α≥9.95

المصدر :من إعداد الباحث باإلعتماد على خمرجات برنامج (.)SpssV.22

 يبني اجلدول ( )97وجود تأثري ذو داللة إحصائية معنوية موجبة لتطبيق إسرتاتيجية متكني املوارد
البشرية على حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية يف املؤسسات اإلقتصادية املبحوثة .إذ بلغت قيمة
) (Fاحملسوبة ( )70.10وه ي أكار من قيمتها اجلدولية البالغة ( )3.29وضمن مستوى معنوية
( )α≥9.95أي بدرجة ثقة ( ،)%95ما يشري إىل وجود الداللة املعنوية يف تفسري املتغري التابع
(األهداف اإلسرتاتيجية) من خالل املتغريات املستقلة (أبعاد إسرتاتيجية متكني املوارد البشرية).
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 وأن معامل التحديد ( )R2بلغ ( ،)9.459مما يعين أن املتغريات املستقلة (أبعاد إسرتاتيجية
متكني املوارد البشرية) تفسر ما نسبته ( )%45يف املتغري التابع (األهداف اإلسرتاتيجية) ،أما
النسبة الباقية واملقدرة بل ( )%55فإن تفسريها يرجع إىل تأثري عوامل أخرى مل يتناوهلا النموذج.
 وأن درجة التأثري

()β

بلغت ( )9.725وهذا يعىن أن الزيادة بدرجة واحدة يف تطبيق أبعاد

إسرتاتيجية متكني املوارد البشرية يؤدي إىل زيادة حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية مبقدار (.)9.725
وهبدف إعطاء مؤشرات تفصيلية عن طبيعة تأثري أبعاد إسرتاتيجية متكني املوارد البشرية يف حتقيق
األهداف اإلسرتاتيجية فسوف يتم حتليل ذلك وكما هو موضح يف اجلدول املذكور آنفاً:
 فيما يتعلق بتأثري بعد الحرية واالستقاللية يف حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية فقد تبني ذلك من
خالل قيمة

()β

البالغة ( )9.755وهي قيمة معنوية ضمن مستوى معنوية ( )α≥9.95أي

بدرجة ثقة ( ،)%95وميكن تفسري ذلك ب أمهية حرية التصرف واالستقاللية يف العمل بالنسبة
للعاملني ،إذ تلعب دورا مهما يف إجناز مهام العمل وحتمل املسؤولية كاملة وهو ما سيزيد من
إنتاجيتهم وحيسن يف أدائهم.
 فيما يتعلق بتأثري بعد الفرق ذاتية اإلدارة يف حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية فقد تبني ذلك من
خالل قيمة

()β

البالغة ( )9.630وهي قيمة معنوية ضمن مستوى معنوية ( )α≥9.95أي

بدرجة ثقة ( ،)%95وميكن تفسري ذلك ب أمهية العمل بأسلو الفريق والتمتع باإلدارة الذاتية
بعيدا عن اإلدارة العليا ،وهو ما سيزيد احتماالت التوفيق يف القرارات املتخذة من طرف العاملني
يف املؤسسات املبحوثة.
 فيما يتعلق بتأثري بعد القوة التنظيمية يف حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية فقد تبني ذلك من خالل
قيمة ( )βالبالغة ( )9.721وهي قيمة معنوية ضمن مستوى معنوية ( )α≥9.95أي بدرجة ثقة
( ،)%95وميكن تفسري ذلك أمهية القوة التنظيمية واخلارة الوظيفية ما يستوجب االهتمام بتطوير
املهارات وزيادة اخلارات من خالل التدريب و املكافآت.
وعليه؛ فإن النتائج اإلحصائية السابقة تدعم صحة الفرضية الرئيسة الثانية.
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ثالثا :الخاتمة
أوال :نتائج الدراسة :توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج ميكن توضيحها يف النقاط التالية:
.1

بينت نتائج الدراسة أن هناك موافقة مرتفعة على مستوى تطبيق أبعاد إسرتاتيجية متكني املوارد
البشرية يف املؤسسات اإلقتصادية املبحوثة؛ حيث أن بعد فرق العمل ذاتية اإلدارة جاء باملرتبة
األوىل مبتوسط حسايب ( )3.697وبدرجة مرتفعة ،وقد نال أعلى متوسط حسايب ،وأتى بعد
القوة التنظيمية يف املرتبة الثانية مبتوسط حسايب قدره ( )3.529وبدرجة متوسطة ،فيما حل
ثالثا بعد الحرية واإلستقاللية مبتوسط حسايب ( )3.04وبدرجة متوسطة؛

 .2توصلت الدراسة إىل وجود عالقة إرتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()α≤0.05
بني أبعاد إسرتاتيجية متكني املوارد البشرية (احلرية واالستقاللية ،فرق العمل ذاتية اإلدارة ،والقوة
التنظيمية) و حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية يف املؤسسات اإلقتصادية املبحوثة؛
 .3بينت نتائج الدراسة وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بني أبعاد
إسرتاتيجية متكني املوارد البشرية ( احلرية واالستقاللية ،العمل اجلماعي ،والقوة التنظيمية) و حتقيق
األهداف اإلسرتاتيجية يف املؤسسات اإلقتصادية املبحوثة.
 .4اتضح من نتائج الدراسة أن هنالك عالقة إرتباط وتأثري بني إسرتاتيجية متكني املوارد البشرية
وأبعادها (احلرية واالستقاللية ،فرق العمل ذاتية اإلدارة ،والقوة التنظيمية) و حتقيق األهداف
اإلسرتاتيجية يف املؤسسات اإلقتصادية املبحوثة؛
وعليه ميكن استنتاج أن املؤسسات املبحوثة تعمل على توضيح طرق وأساليب العمل للعاملني
لديها ،مع تقييدهم يف تنفيذ إجراءات العمل ،كما تعمل على تشجيع العمل بأسلو الفريق الذي
يعمل على حتقيق األهداف بكفاءة وفاعلية .إضافة إىل اعتماد املؤسسات املبحوثة على القوة
التنظيمية ،وهو ما يعين امتالك العاملني ومن خمتلف مواقعهم الوظيفية لقوة اخلارة يف العمل.
ثانيا :توصيات الدراسة
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 .1ضرورة االهتمام بتنمية مهارات وقدرات العاملني من خالل تعزيز اعتماد التعلم التنظيمي كمنهج
داعم ملمارسة التمكني ،ما سيؤدي إىل زيادة معارف وخارات العاملني وقدرهتم على التكيف مع
التغريات البيئية املستمرة.
 .2ضرورة منح العاملني مزيداً من الصالحيات وحرية التصرف ،وتوسيع املشاركة يف اختاذ القرارات
من خالل تقليل املركزية اإلدارية مبنح العاملني حرية أكثر يف تنفيذ األعمال خاصة يف املواقف
اجلديدة والطارئة ،ما يساعد على إجياد أجواء إجيابية للكشف عن الطاقات الكامنة ،ويؤدي إىل
حتقيق األهداف املنشودة.
 .3تشجيع العمل بأسلو الفريق بإعتباره آلية فاعلة يف زيادة مساحة ممارسة التمكني وتأسيس
منهج اإلدارة بالثقة ،مع منح فرق العمل مسؤوليات كاملة لوضع اخلطط وتنفيذها واختاذ
القرارات الالزمة للقيام بأعماهلا.
 .4ضرورة إعتماد ثقافة تنظيمية تدعم إسرتاتيجية متكني املوارد البشرية يف املؤسسات اإلقتصادية
املبحوثة ،من خالل هتيئة البيئة التنظيمية الصحية للعمل ،حيث يشعر العاملني باالطمئنان
والعمل حبرية.
 .5إجراء املزيد من الدراسات حول إسرتاتيجيات التمكني وضرورة ربطها مبتغريات أخرى كالرضا
الوظيفي وسلوك املواطنة التنظيمية ويف جمتمعات حبثية أخرى كالبنوك والشركات.
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