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 اعتماد التمكيـن املستخلص من الفكر اإلداري اإلسالمي 
 كاستـراتيجية للتطويـر اإلداري:

دراسة ميدانية على وزارة التعليم السعودية

د. أغاديـر سالم العيدروس

 أستاذ مساعد 
 وكيلة قسم إدارة األعمال

وكيلة رئيس قسم اإلدارة التـربوية والتخطيط 
جامعة أم القرى - اململكة العربية السعودية

امللخص 1

تهــدف الدراســة إلــى اســتخاص استـــراتيجية للتمكيـــن اإلداري مــن خــال الكشــف عــن أبعادهــا ومتطلباتهــا فــي الفكــر 
اإلداري اإلسامي، وإثبات صحة أن ما توصل إليه علماء الغرب من مبادئ عن التمكيـن اإلداري ما هو إال صدى وفروع ملا في 
جذور الفكر اإلداري اإلسامي. واستخدمت الدراسة املنهج األصولي االستنباطي في تحليل مضمون اآليات واستنباط األبعاد 
واملتطلبــات املتعلقــة بالتمكيـــن اإلداري، واملنهــج الوصفــي االرتباطــي ملعرفــة وجــود عاقــة بيـــن تمكيـــن العامليـــن والتطويـــر 
اإلداري. وممــا توصلــت إليــه الدراســة إثبــات أن التمكيـــن اإلداري املســتخلص مــن الفكــر اإلداري اإلســامي يمثــل استـــراتيجية 

للتطويـــر اإلداري باملنظمــات، وذلــك مــن خــال:

- إن التـــزام العامليـــن بمتطلبــات أبعــاد التمكيـــن ) القــوة واألمانــة( يحققــان التطويـــر اإلداري، فالقــوة تـــرتبط بإعــداد -
اإلمكانات للفرد العامل وطاقته املادية. واألمانة تـــرتبط بااللتـــزام العقائدي والسلوكي للفرد العامل،وبالتالي يكمل 
الُبعديـــن أحدهما اآلخر. ففي ُبعد القوة تتحقق الحاجة إلى اإلنجاز، وُبعد األمانة يعني تطبيق العامليـــن للقوة من 

خــال القيــام بســلوكيات جيــدة فــي املنظمــة.

- توجد عاقة ارتباط ذات داللة معنوية بيـن التمكيـن اإلداري املستخلص من الفكر اإلداري اإلسامي، والتطويـر اإلداري.-

- وجود تأثيـر معنوي لعملية التمكيـن اإلداري املستخلص من الفكر اإلداري اإلسامي، والتطويـر اإلداري.-

- ال توجد فروقات معنوية ذات داللة إحصائية بيـن تمكيـن العامليـن والتطويـر اإلداري تبعا ملتغيـر املؤهل التعليمي -
وســنوات الخبـــرة.

- نتائج الجانب امليداني أثبتت أن التمكيـن اإلداري املستخلص من الفكر اإلسامي مطبق بالفعل دون معرفة أفراد -
املجتمع السعودي عن ارتباطه باإلسام. وذلك يؤكد أن منهج القرآن يجري على نطاق اإلمكان والتوافق بيـن فطرة 

اإلسام وطبيعته دون مشقة.

- االلتـــزام باملنهــج اإلســامي اإلداري يحقــق التقــدم العلمــي والتطــور، ممــا يتطلــب تغيـيـــر جــذري فــي أنمــاط وأســاليب -
تطبيــق التمكيـــن فــي مؤسســات التعليــم.

اإلطار العام للبحث

يشكل االهتمام بمفهوم التمكيـن اإلداري مطلبا أساسًيا وحاسًما للمنظمات ملا له من صلة أكيدة باتجاهات التطويـر 
الســائدة واملتعلقــة بالجانــب اإلنســاني فــي املقــام األول، حيــث إنــه يعتبـــر حجــر األســاس فــي كل إبــداع فــي املنظمــة، لــذا أصبــح 
التمكيـــن يمثــل اســتجابة حقيقيــة ملــا تفرضــه الحاجــة إلــى قــوى عاملــة تتمتــع بقــدرات ومهــارات عاليــة، تتحمــل املســؤولية 

وتســاعد علــى إطــاق الطاقــات الكامنــة لديهــا ومــا ينتــج عنهــا مــن إبداعــات فكريــة وســلوكية تحقــق التطــور اإلداري.

* تم استالم البحث يف ديسمبـر 2015، وقبل للنرش يف مايو 2016.

تهــدف الدراســة إلــى اســتخاص استـــراتيجية للتمكيـــن اإلداري؛ بالكشــف عــن أبعادهــا ومتطلباتهــا مــن الفكــر اإلداري اإلســامي، 
وإثبات صحة أن ما توصل إليه علماء الغرب من مبادئ عن التمكيـن اإلداري ما هو إال صدى وفروع ملا في جذور الفكر اإلداري اإلسامي. 
واســتخدمت الدراســة املنهــج األصولــي االســتنباطي فــي تحليــل مضمــون اآليــات واســتنباط األبعــاد واملتطلبــات املتعلقــة بالتمكيـــن اإلداري، 
واملنهــج الوصفــي االرتباطــي ملعرفــة وجــود عاقــة بيـــن تمكيـــن العامليـــن والتطويـــر اإلداري. وممــا توصلــت إليــه الدراســة: - إثبــات التمكيـــن 
اإلداري املستخلص من الفكر اإلداري اإلسامي استـراتيجية للتطويـر اإلداري باملنظمات. - إن التـزام العامليـن بمتطلبات أبعاد التمكيـن: 
) القــوة واألمانــة( يحقــق التطويـــر اإلداري.  - توجــد عاقــة ارتبــاط ذات داللــة معنويــة بيـــن التمكيـــن اإلداري املســتخلص مــن الفكــر اإلداري 
اإلسامي، والتطويـر اإلداري. - وجود تأثيـر معنوي لعملية التمكيـن اإلداري املستخلص من الفكر اإلداري اإلسامي، والتطويـر اإلداري. - ال 
توجــد فــروق معنويــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن تمكيـــن العامليـــن والتطويـــر اإلداري تبعــا ملتغيـــر املؤهــل التعليمــي وســنوات الخبـــرة. - نتائــج 
الجانــب امليدانــي أثبتــت أن التمكيـــن اإلداري املســتخلص مــن الفكــر اإلســامي مطبــق بالفعــل دون معرفــة أفــزاد املجتمــع الســعودي عــن 
أرتباطه باإلسام. وذلك يؤكد أن منهج القران يجري على نطاق اإلمكان والتوافق بيـن فطرة اإلسام وطبيعته دون مشقة. - وإن االلتـزام 
باملنهــج اإلســامي اإلداري يحقــق التقــدم العلمــي والتطــور. ممــا يتطلــب تغيـــر جــذري فــي أنمــاط وأســاليب تطبيــق التمكيـــن فــي مؤسســات 

التعليــم.
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وُيعتبـــر هــذا املفهــوم فــي معظــم الدراســات إحــد الصحيــات الحديثــة التـــي تـــرددت أخيـــرا فــي مجــال الفكــر اإلداري أواخــر 
الثمانينيــات وأوائــل التســعينيات مــن القــرن املا�ضــي . إال أن أدبيــات التمكيـــن- فــي الفكــر اإلداري املعاصــر - لــم تصــل إلــى وجهــة 
نظــر شــاملة تصفــه بأنــه »مفهــوم مائــم لجميــع املنظمــات فــي مختلــف الظــروف« )Wilkinson, 1998: 40 (، مــع أن القــرآن 
الكريــم تحــدث عــن هــذا املفهــوم بعنايــة، وتناولــه مــن جوانــب عــدة، منهــا: جانــب أهميــة التمكيـــن وضرورتــه، وجانــب خضوعــه 
لُســنة ماضيــة وقانــون متبــع ال يتخلــف وال يتحــول، وجانــب صفــات جيــل التمكيـــن جنــوًدا وقــادة، وجانــب مراحــل التمكيـــن، إلــى 
غيـــر ذلك من الجوانب التـــي تحتاج إلى دراســات تأصيلية متواصلة إلبـــراز هذه الجوانب وإســقاطها على واقع املسلميـــن، حتى 

ا لقوانينهــا.
ً
يخطــون نحوهــا خطــوات حقيقيــة مــن حيــث الســلوك، فهًمــا ألبعادهــا، وتصــوًرا لدالالتهــا، وإدراك

ومــن هنــا فــإن هــذه الدراســة جــاءت محاولــة للكشــف عــن بعــض مــا توصــل إليــه الفكــر اإلداري اإلســامي مــن قواعــد 
متكاملــة وأنســب األســاليب والطــرق لتطبيــق التمكيـــن لتســتطيع إدارات التعليــم تحقيــق النتائــج املرجــوة بكفــاءة وفاعليــة. ومــا 
علــى الــدارس للفكــر اإلداري املعاصــر إال أن يعيــد اســتقراء هــذا الفكــر مــن مصــادره املختلفــة حتــى ياحــظ بوضــوح أن فيــه مــا 

نحتــاج إليــه مــن نظريــات وقواعــد وأســاليب إداريــة تحقــق االتقــان فــي األداء.

لــذا تأمــل الباحثــة أن تكــون قــد أســهمت مــن خــال هــذه الدراســة فــي الجهــود التـــي تبــذل فــي الرجــوع للشــريعة اإلســامية 
لبيــان حقيقــة أن الفكــر اإلداري اإلســامي قــد ســبق الفكــر اإلداري املعاصــر فــي التوصــل إلــى معظــم األصــول واملبــادئ اإلداريــة، 
ومنهــا مفهــوم التمكيـــن اإلداري بشــكل أشــمل وأعمــق ومائــم لجميــع املنظمــات فــي مختلــف الظــروف واألوقــات. وهللا نســأله 

ًمــا( )طــه: 114(.
ْ
ّبِ ِزْدِنــي ِعل

ِكَتــاِب ِمــن �َضــْيٍء( )األنعــام: 38(.)رَّ
ْ
َنــا ِفــي ال

ْ
ط رَّ

َ
ــا ف التوفيــق والســداد وصــدق هللا تعالــى القائــل: )مَّ

مشكلة الدراسة

 مؤسســات التعليــم التـــي تحتــاج إلــى فئــة مميـــزة 
ً
ال يمكــن إنــكار أهميــة التمكيـــن اإلداري وحاجــة املنظمــات إليــه، خاصــة

من العامليـن للوصول إلى أق�ضى درجات الفاعلية لتحقيق أهدافها واملطالب املجتمعية املتـزايدة، ومواجهة التحديات التـي 
تطرأ على البيئة املحلية والعاملية. لذا فاملنظمات، وخاصة التعليمية منها بحاجة إلجراء مراجعة جذرية وعميقة لسياساتها 
وخططها وبـرامجها من خال بناء استـراتيجية قوية للتمكيـن خاضعة لقانون ثابت، مما يجعل هذه الدراسة تـركز على فكرة 
خضــوع التمكيـــن لشــروط محــددة ذكرهــا القــرآن الكريــم وغنــى بـــرصدها، إبـــراز أبعــاد ومتطلبــات التمكيـــن فــي الفكــر اإلســامي 
ن 

َ
ل
َ
التـي توصل إليها قبل الفكر اإلداري املعاصر بشكل أشمل وأعمق؛حيث اعتبـرها قانوًنا ال يتخلف وال يتأجل وال يتحول،)ف

( )فاطر: 43( باستخاص استـراتيجية للتمكيـن يمكن االستفادة منها في 
ً
ْحِويا

َ
ِه ت

َّ
ِت الل

َّ
ِجَد ِلُسن

َ
ن ت

َ
ۖ  َول

ً
ْبِديا

َ
ِه ت

َّ
ِت الل

َّ
ِجَد ِلُسن

َ
ت

إدارة التعليم بصفة خاصة واإلدارة بصفة عامة. وبالتالي يمكن تحديد مشــكلة الدراســة في الســؤال التالي:

ما استـــراتيجية التمكيـــن املمكن استخالصها من الفكر اإلداري اإلسالمي للتطويـــر اإلداري بإدارة املقررات بوزارة 
التعليم باململكة العربية السعودية؟

أسئلة الدراسة:

- ما مفهوم التمكيـن اإلداري املستخلص من الفكر اإلداري اإلسامي؟ -

- ما أبعاد التمكيـن اإلداري املستخلص من الفكر اإلداري اإلسامي؟ -

- ما متطلبات أبعاد التمكيـن املستخلص من الفكر اإلداري اإلسامي بوصفه استـراتيجية للتطويـر اإلداري؟ -

هدف الدراسة 

تهدف الدراسة إلى تحقيق ما يلي:

- استخاص استـراتيجية للتمكيـن اإلداري؛بالكشف عن أبعادها ومتطلباتها من الفكر اإلداري اإلسامي.-

- إثبــات صحــة أن مــا توصــل إليــه علمــاء الغــرب مــن مبــادئ عــن التمكيـــن اإلداري مــا هــو إال صــدى وفــروع ملــا فــي جــذور -
الفكــر اإلداري اإلســامي.

- أن ما توصل إليه الفكر اإلداري اإلسامي في التمكيـن اإلداري أشمل وأعمق وأدق مما توصل إليه الغرب.-
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أهمية الدراسة

- أن التمكيـــن اإلداري مــن األهميــة بمــكان، إذ تحتــاج إليــه املنظمــات لتحقيــق كفايــة وكفــاءة عاليتيـــن، لــذا البــد مــن -
الكشــف عــن استـــراتيجية لتحقيــق التطويـــر اإلداري.

- عنايــة القــرآن الكريــم بـــرصد هــذا املجــال؛ فلقــد بـــرز التمكيـــن بالفكــر اإلســامي بصــورة الفتــة للنظــر ممــا يدعــو إلــى -
اإلفــادة واالغتـــراف منــه.

- العودة الحقيقية في تصوراتنا وأفكارنا وقضايانا إلى االغتـراف من معيـن الفكر اإلسامي.-

فرضيات الدراسة

- هنــاك عاقــة ارتبــاط معنــوي بيـــن التمكيـــن اإلداري للعامليـــن املســتخلص مــن الفكــر اإلداري اإلســامي والتطويـــر  -
اإلداري بــإدارة املقــررات بــوزارة التعليــم باململكــة العربيــة الســعودية.

- هنــاك عاقــة تأثيـــر معنــوي بيـــن التمكيـــن اإلداري للعامليـــن املســتخلص مــن الفكــر اإلداري اإلســامي والتطويـــر  -
اإلداري بــإدارة املقــررات بــوزارة التعليــم باململكــة العربيــة الســعودية.

- توجــد فروقــات معنويــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن التمكيـــن اإلداري للعامليـــن املســتخلص مــن الفكــر اإلداري  -
اإلســامي تبعــا لـــ )ســنوات الخبـــرة واملؤهــل التعليمــي( والتطويـــر اإلداري بــإدارة املقــررات بــوزارة التعليــم الســعودية.

منهج وأدوات الدراسة

يعتبـــر املنهــج األصولــي أحــد املناهــج اإلســامية القديمــة، وقــد وضعــه »ابــن الساعاتـــي« أوائــل القــرن الســابع الهجــري، 
ويتميـــز هــذا املنهــج باقتـــران التطبيــق العملــي باملنهــج النظــري )ميمنــي، 1415ه: 11(. وتســتفيد الباحثــة مــن املنهــج األصولــي 
االستنباطي في تحليل مضمون اآليات واستنباط األبعاد واملتطلبات املتعلقة بالتمكيـن اإلداري، كما أن املنهج الوصفي الذي 
يعتمــد علــى جمــع البيانــات وتحليلهــا واســتخراج االســتنتاجات ذات الداللــة واملغــزى بالنســبة للمشــكلة املطروحــة عليــه، فقــد  
اســتخدمت الباحثــة املنهــج الوصفــي االرتباطــي ملعرفــة وجــود عاقــة بيـــن تمكيـــن العامليـــن والتطويـــر اإلداري مــن عدمهــا، وفــي 

حــال وجودهــا.. هــل هــي طرديــة أم عكســية، ســالبة أم موجبــة؟

األساليب اإلحصائية املستخدمة: هي الوسط الحسابي ملعرفة مستوى متغيـرات البحث، واالنحراف املعياري ملعرفة 
ابتعــاد االســتجابات عــن الوســط الحســابي، ومعامــل ارتبــاط سبيـــرمان لتحديــد اتجــاه وقــوة العاقــة بيـــن متغيـــرات البحــث، 

ومعامــل ارتبــاط بيـــرسون، ومعامــل االنحــدار الخطــي البســيط الختبــار أثـــر املتغيـــر املســتقل علــى التابــع.

أدوات جمع البيانات: ما تيسر من املؤلفات والبحوث في مجال متغيـرات الدراسة.

االستبانة: تم توزيعها على موظفي إدارة املقررات بوزارة التعليم السعودية، واشتملت الدراسة على محوريـن هما:

محور التمكيـن وبه 11 فقرة، مجال القوة من )1-5( فقرات، ومجال األمانة من )6-11( فقرة، ومحور التطويـر 	 
ومكــون مــن 11 فقــرة..

مفتــاح تصحيــح االســتبانة ومعيــار الحكــم: تــم اســتخدام مقيــاس ليكــرت Likert الخما�ضــي حيــث تــم تحديــد مــدى 	 
الدرجــات بحســاب الفــرق بيـــن أعلــى قيمــة )5( وأدنــى قيمــة )1( ثــم قســمة الناتــج علــى 5 مســتويات، فــكان ناتــج 

القســمة 0.80 وهــو طــول الفئــة، وعليــه تــم تفسيـــر النتائــج وفــق املعيــار التالــي:

إذا كان املتوسط الحسابي لاستجابات من 0 .4 فأكثـر فإن درجة املمارسة كبيـرة جًدا. ■

إذا كان املتوسط الحسابي لاستجابات من 40.  إلى أقل من 0 .4 فإن درجة املمارسة كبيـرة. ■

إذا كان املتوسط الحسابي لاستجابات من 60.  إلى أقل من 40.  فإن درجة املمارسة متوسطة. ■

إذا كان املتوسط الحسابي لاستجابات من 80.  إلى أقل من 60.  فإن درجة املمارسة قليلة. ■

إذا كان املتوسط الحسابي لاستجابات أقل من 80.  فإن درجة املمارسة قليلة جًدا. ■
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الصدق والثبات:

الصدق الظاهري صدق املحكميـن: أ- 

بعد االنتهاء من إعداد االستبانة وبناء فقراتها، قامت الباحثة بعرضها على محكميـن من ذوي االختصاص والخبـرة من 
أعضــاء هيئــة التدريــس، وذلــك للتأكــد مــن درجــة مناســبة الفقــرة، ووضوحهــا، وانتمائهــا للمحــور، وســامة الصياغــة اللغويــة، 
وكذلــك النظــر فــي تــدرج املقيــاس ومــدى ماءمتــه. وبعــد التأكــد مــن الصــدق الظاهــري ألداة الدراســة قامــت الباحثــة بتطبيقهــا 
على عينة اســتطاعية عشــوائية قوامها 0  من اإلدارييـــن، وذلك من للتعرف على مدى االتســاق الداخلي ألداة الدراســة من 
خال حساب معامل ارتباط »بيـرسون« بيـن درجة كل عبارة من عبارات املحور، والدرجة الكلية لجميع عبارات هذا املحور 

الــذي تنتمــي إليــه تلــك العبــارة، وذلــك لــكل محــور مــن محــاور الدراســة.

الصدق البنائي واالتساق الداخلي ألداة الدراسة:ب- 

جدول رقم )1( 
ارتباط كل عبارة بمجالها في محور التمكيـن والتطويـر

التطويـرالتمكيـن

بيـرسونالعبارةبيـرسونالعبارة

 0.67**ع0.8001**ع1

0.786**ع  0.65**ع 

 0.86**ع0.7063**ع3

0 0.8**ع0.5684**ع4

8 0.6**ع45 0.6**ع5

  0.8**ع46 0.4**ع6

 0.80**ع0.4767**ع7

0.776**ع0.7758**ع8

 0.84**ع0.5999**ع9

9 0.7**ع10 0.85**ع10

0.785**ع611 0.8**ع11
**دالة عند  0.0                  

تتـراوح قيم االرتباط ما بيـن 4 0.4 –  0.85 وجميعها دالة إحصائًيا في املحوريـن.  

ثبات أداة االستبانة:

تــم اســتخدام طريقــة »ألفــا كرونبــاخ« للتأكــد مــن ثبــات أداة الدراســة، حيــث طبقــت املعادلــة علــى العينــة االســتطاعية 
ذات الحجــم )30(، التـــي ســبق أن اســتخدمت فــي قيــاس الصــدق البنائــي.

جدول رقم )2(
درجة الثبات محور التمكيـن ومحور التطويـر

التجزئة النصفيةألفا كرونباخالعدداملجاالتالرقم

1

0.869  110.8املجال األول: التمكيـن

40.6950.658القوة

40.758 70.7األمانة

0.909  110.9املجال الثاني: التطويـر 
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مــن خــال الجــدول رقــم )  ( نــرى ارتفــاع معامــل الثبــات للمحــور األول، التمكيـــن، حيــث كانــت قيمــة ألفــا كرنبــاخ 
  0.8،وقيمــة التجزئــة النصفيــة 0.869،وفــي محــور التطويـــر هــي قيــم مرتفعــة، حيــث كانــت قيمــة ألفــا كرنبــاخ   0.9، وقيمــة 

التجزئــة النصفيــة 0.909 ممــا يشيـــر إلــى ثبــات االســتبانة.

التمكيـن اإلداري للعامليـن

التمكيـن: )Empowerment( )املصطلح واملفهوم(

نــه( بمعنــى جعلــه قــادرا علــى فعــل �ضــيء معيـــن، ويقــال 
ّ
ــن )مك

َّ
 »التقويــة والتعزيـــز«، وردت كلمــة مك

ً
تعنــي كلمــة التمكيـــن لغــة

أســتمكن الرجــل مــن ال�ضــيء صــار أكثـــر قــدرة، كمــا يقــال متمكــن مــن العلــم ومــن مهــارة معينــة بمعنــى أنــه مثقــف بالعلــم أو املهنــة 
يء:  ن له في ال�ضَّ

َّ
ن، مك

َّ
ن، واملفعول ُممك ِ

ّ
ن، تمكيًنا، فهو ُمَمك ِ

ّ
َن، يمك

َّ
)ابن منظور، 4143: 1995(. وفي معجم املعاني الجامع: مك

.)www.almaany.com( }ْرِض
َ
ُه ِفي األ

َ
ا ل نَّ

َّ
ا َمك يء: جعل له عليه سلطاًنا وقدرة: }ِإنَّ ن له في ال�ضَّ

َّ
جعل له عليه سلطاًنا وقدرة، مك

ْرِض 
َ ْ
ــُه ِفــي األ

َ
ــا ل نَّ

َّ
ــا َمك فالتمكيـــن فــي اللغــة: ســلطان وملــك. وقــد أشــار املولــى عــز وجــل إلــى ذلــك فــي قولــه تعالــى عــن ذي القرنيـــن:) ِإنَّ

ّلِ �َضــْيٍء َســَبًبا( )الكهــف: 84(وقــد عــرف )قامــوس أكســفورد، 006 :  6 ( فعــل يمكــن )Empower(بأنــه »إعطــاء 
ُ
ْيَنــاُه ِمــن ك

َ
َوآت

القدرة للشخص املمكن«. وعرف )Murrell & Meredith,  000:   0( التمكيـن بأنه »العملية التـي يتم فيها تمكيـن شخص 
مــا ليتولــى القيــام بمســؤوليات أكبـــر مــن خــال التدريــب والثقــة والدعــم العاطفــي«.

كمــا عــرف )Michigan & Czuba,  004:  --4( التمكيـــن بمعنــى »إطــاق القــوة الكامنــة لــدى الفــرد وإتاحــة الفرصــة 
لتقديــم أفضــل مــا عنــده، وذلــك بتدعيــم إحســاس الفــرد بفاعليتــه الذاتيــة مــن خــال التعــرف علــى العوامــل التـــي تـــزيد شــعوره 

بالقــوة والتأثيـــر واملشــاركة باتخــاذ القــرارات واملســؤولية عــن النتائــج«.

كمــا يعــرف ) Spreitzer,  995:  44( التمكيـــن بأنــه »هــو تعزيـــز الدوافــع الحقيقيــة للعامليـــن والتـــي تظهــر بوضــوح فــي 
أربعــة أنمــاط: دوره بالعمــل، الكفــاءة، التصميــم الذاتـــي للعمــل، اإلحســاس بالتأثيـــر«.

كمــا يعــرف قامــوس األعمــال التمكيـــن بأنــه »ممارســة اإلدارة لتبــادل املعلومــات، واملكافــآت، والقــوة مــع املوظفيـــن حتــى 
يتمكنــوا مــن اتخــاذ املبــادرة واتخــاذ القــرارات لحــل املشــاكل وتحسيـــن الخدمــة واألداء«. ويســتند التمكيـــن علــى فكــرة أن إعطــاء 
املوظفيـــن املهــارات واملــوارد والســلطة، والفــرص، والتحفيـــز، وكذلــك تحميلهــم املســؤولية واملســاءلة عــن نتائــج أعمالهــم، 

http://www.businessdictionary.com/definition/empowerment.html سيســهم فــي اختصاصهــم واالرتيــاح

ويـــرى )ســلمان، د.ت: 4( أن التمكيـــن هــو »القــوة التـــي يكتســب األفــراد مــن خالهــا القــدرة، وتـــزيد ثقتهــم، وتـــرفع مســتوى 
انتمائهــم ووالئهــم لتحمـــــل املســؤولية، والقــدرة علــى التصــرف لتحسيـــن األنشــطة والعمليــات والتفاعــل فــي العمــل مــن أجــل 
إشــباع املتطلبــات األساســية للعمــاء فــي مختلــف املجــاالت بهــدف تحقيــق قيــم وغايــات املنظمــة«. وعليــه فــإن التمكيـــن اإلداري 
مــن املفاهيــم اإلداريــة الحديثــة، ظهــر فــي الثمانينيــات وتبلــور فــي التســعينيات مــن قبــل علمــاء الغــرب؛ ومنهــم مــن اعتبـــره فلســفة 
إداريــة، والبعــض نظــر إليــه كوســيلة مــن وســائل اإلدارة. لــذا نجــده كغيـــره مــن املفاهيــم الحديثــة تـــزخر األدبيــات بتعريفــه 
وتوضيح خصائصه وأبعاده ومبادئه ونماذج التطبيق... إال أنها تظهر بأشكال وصور مختلفة وتناقضات بحسب رأي ومنظور 
هؤالء املؤلفيـن والباحثيـن،فلم تكن هناك نظرة موحدة متكاملة حول هذا املفهوم. ومع كل منظور نجد أن هناك صعوبات 
ومعوقات للتطبيق. أي لو طبقت ال تكون خالية من الخطأ أو النقد، ولقد أكد ذلك )Wilkinson,  998( في كتابه »التمكيـن 
بيـــن النظريــة والتطبيــق«، إن التمكيـــن قــد يعتبـــر توفيـــر حــل ملشــكلة الشــيخوخة فــي أماكــن العمــل البيـــروقراطية، حيــث يتــم 
خنــق اإلبــداع، ويفتـــرض أيضــا أن التمكيـــن هــو حــل عالمــي مناســب لجميــع املنظمــات فــي جميــع الظــروف، ومــع ذلــك فهنــاك 
مشــاكل كبيـــرة مفروضــة علــى التمكيـــن قــد تواجــه أصحــاب األعمــال فــي تنفيــذه، ويحتــاج إلــى ظــروف بيئيــة ضروريــة ملثــل هــذا 
النهج ليكون ناجحا. كما نجد عددا من الكتابات عن التمكيـن سطحية ال تظهر حقائق الصراع الذي قد يحدث في املنظمات 
عند تطبيقه. كما ذكر كل من )فاق ونافله،   0 ( أن الباحثيـــن نظروا للتمكيـــن من اتجاهات مختلفة، مما أدى إلى ظهور 

تباينــات فــي الــرؤى الفلســفية حــول تطبيــق التمكيـــن.
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التمكيـن اإلداري في اإلسالم:

لقد سبق الفكر اإلداري اإلسامي الفكر اإلداري املعاصر حيث وردت كلمة التمكيـن في القرآن الكريم بتصريفات متعددة:
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ياحظ من خال الحصر لورود كلمة التمكيـن في القرآن الكريم عدد من األمور منها: أن اللفظة وردت بصيغة املا�ضي 
)مكنــا(، )مكناهــم(، )مكناكــم(، )مكني(،)أمكــن (، ووردت بصيغــة املضــارع: )نمكــن(، )وليمكنـــن(، ووردت بصيغــة الصفــة: 
)مكيـــن(. فالتمكيـــن هو:)الهيمنــة والقــدرة التامــة لعبــاد هللا علــى التصــرف فــي أرض هللا حســب منهاجــه؛ بإمدادهــم بالقــّوة 

والتأييــد والدعــم غيـــر املحــدود(.

ومما ســبق نســتخلص أن التمكيـــن اإلداري هو امتاك قدر من القوة وحيازة �ضــيء من الســلطة والنفوذ، وتأييد  -
الرؤساء والعماء والزماء، ألداء التكاليف بأسرها على سبيل التمام والكمال من غيـر نقص وال اختال وال تفريط. ومن 

خال التعريف يتضح ما يلي: 

- أن التعريف يتوافق مع معنى التمكيـن باللغة.-

-  ووضوًحــا مــن تعريفــات الفكــر اإلداري املعاصــر، فمــا توصــل إليــه العلمــاء عــن التمكيـــن - حيــث نشــأ -
ً
أنــه أكثـــر شــموال

كمفهــوم فــي الثمانينيــات وتبلــور فــي التســعينيات - كان صــدى وفروًعــا للتمكيـــن فــي الفكــر اإلســامي.

- أنــه يتفــق مــع تعريــف التمكيـــن فــي كتــاب فقــه التمكيـــن: »بلــوغ حــال مــن النصــر وامتــاك القــوة والســلطان، وهــو لــون -
مــن ألــوان التـــرسيخ فــي األرض والعلــو فــي الشــأن« )الصابــي:  00 ، 7 (.

- من خال التعريف يمكن استخاص أبعاد التمكيـن من الفكر اإلداري اإلسامي.-
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أبعاد التمكيـن:

حاولــت الباحثــة تحديــد أبعــاد التمكيـــن فــي الفكــر اإلداري اإلســامي، باســتنباطها مــن األصــول اإلســامية، حيــث إنهــا 
أســاس قــوي لبنــاء منظمــات ذات فاعليــة كبيـــرة فــي املجتمعــات. وهــذه األبعــاد )القــوة، األمانــة( تــم اســتنباطها مــن قولــه تعالــى: 
ِميــُن( )القصــص: 6 (. وقــد ظهــرت أبعــاد التمكيـــن باإلســام 
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 َعِليــٌم( )يوســف: 55(، فيوســف عليــه الســام أظهــر قدراتــه وملكاتــه املتميـــزة لصاحــب العمل،وهــو حاكــم مصــر، 
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ُيعمل ملكاته وُيبـرز مهاراته ويوظفها حيث يجب أن تكون. ويقول )قاسم، 1990( لقد كان ليوسف ما أراد فيقول هللا تعالى: 
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أمــا أبعــاد التمكيـــن اإلداري بالفكــر املعاصــر، فقــد أشــار إليهــا الباحثــون حســب وجهــات نظرهــم املختلفــة. ولعــل هــذه 
التباينــات ومــا آلــت إليــه اتجاهــات الباحثيـــن ورواد التمكيـــن فــي تحديــد أبعــاد التمكيـــن كمــا فــي ) فــاق ونافلــه،  0 : 7( حــدد 

)Lashely & McGoldrick,  994( أربعــة أبعــاد للتمكيـــن وهــي:

- املهمة: يهتم بحرية التصرف التـي تسمح للفرد الذي تم تمكينه من أداء املهام التـي وظف من أجلها. -

- القوة: تـرتكز على دراسة مفهوم القوة وكيفية تأثيـرها على عملية التمكيـن، ويأخذ ُبعد القوة بعيـن االعتبار الشعور  -
بالقوة الشخصية التـي يمتلكها األفراد نتيجة تمكينهم.

- االلتـزام:  يأخذ بعيـن االعتبار اكتشاف االفتـراضات عن مصادر التـزام األفراد واإلذعان التنظيمي ألسلوب محدد للتمكيـن. -

- الثقافــة التنظيميــة: يبحــث ُبعــد الثقافــة إلــى أي مــدى تعــزز ثقافــة املنظمــة الشــعور بالتمكيـــن،وإلى أي مــدى يمكــن 4-
وصــف الثقافــة كبيـــروقراطية موجهــة للمهمــة أو األدوار أو التحكــم.

ويـرى) Daft,  00 : 568( األبعاد التـي تشكل التمكيـن،وهي:

- املعلومات املتاحة للعامليـن على جميع جوانب املنظمة. -

- املعرفة واملهارات التـي يمتلكها العاملون. -

- القوة الازمة التـي يمتلكها العاملون لدعم القرارات والتأثيـر في العمل. -

- املكافآت التـي يستحقها األفراد على ما يقدمونه من أداء متميـز.4-

وعليه فإن أبعاد التمكيـن في الفكر اإلسامي )القوة واألمانة( تمتاز عما جاء به الفكر اإلداري املعاصر بما يلي:

- أن مرتكزاتهــا الفكريــة ربانيــة املصــدر، وهــذه الخاصيــة هــي أســاس جميــع الخصائــص األخــرى التـــي تميـــزها عــن مــا -
جــاءت بــه الدراســات الحديثــة مثــل الشــمول والتــوازن والتماســك والخصوبــة.

- تتيح مساحة للمرونة، بحيث تساعد اإلدارييـن على توليد تطبيقات للظروف القائمة واملستجدة.-

- أنها تـركز على جميع املتغيـرات التـي تؤثـر في العملية اإلدارية داخل املنظمة وخارجها.-

- أنه يمكن أن يتطور في ضوء هذه األبعاد )القوة واألمانة( عدد من القواعد والتطبيقات اإلدارية.-

وفيما يلي تعرض الدراسة توضيًحا لُبعدي التمكيـن )القوة واألمانة( في الفكر اإلداري اإلسامي:

- الــقــوة: -

عــرف أيًضــا أنهــا مبعــث النشــاط والنمــو والحركــة، وتنقســم إلــى طبيعيــة وحيويــة 
ُ
»القــوة« فــي األصــل ضــد »الضعــف«، وت

وعقليــة، والقــوة فــي العمــل تعنــي القــدرة عليــه )قامــوس املعانــي، www.almanny.com(، والقــرآن الكريــم يســتعمل »القــوة« 
ٍة  ــم ِبُقــوَّ

ُ
ْيَناك

َ
وا َمــا آت

ُ
ــذ

ُ
ــوَر خ

ُّ
ــُم الط

ُ
ك

َ
ْوق

َ
ْعَنــا ف

َ
ــْم َوَرف

ُ
ك

َ
اق

َ
ــا ِميث

َ
ن
ْ
ذ

َ
خ

َ
 أ

ْ
بمعنــى صــدق العزيمــة وصابــة اإلرادة، كمــا قــال تعالــى: )َوِإذ
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ُقــوَن ( )البقــرة: 63(. أي تقبلــوه واحرصــوا عليــه، واعملــوا بجــد وال تميلــوا إلــى الضعــف والوهــن  تَّ
َ
ــْم ت

ُ
ك

َّ
َعل

َ
ــُروا َمــا ِفيــِه ل

ُ
ك

ْ
َواذ

)الشــربا�ضي، 987 : 49 (.

والقــوة: تعنــي القــدرة والكفــاءة علــى إنجــاز العمــل املــراد القيــام بــه، ولقــد ربطــت القــوة بالقــدرة كمــا أوضحهــا )ابــن تيميــة، 
د. ت( بقوله: »القوة في إمارة الحرب تـرجع إلى شجاعة القلب وإلى الخبـرة بالحروب، وإلى القدرة على أنواع القتال، والقوة في 
الحكم بيـن الناس تـرجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة، وإلى القدرة على تنفيذ األحكام. ويقول )الحميدان، 
ِميُن()القصــص: 6 (، 

َ ْ
ــِويُّ األ

َ
ق

ْ
َجْرَت ال

ْ
ْيــَر َمــِن اْســَتأ

َ
9 4 هـــ( القــوة املؤهــل األولــي لتولــي املناصــب والوظائــف، قــال تعالــى: )ِإنَّ خ

وقــد أشــاد ســيد الخلــق ســيدنا محمــد، صلــى هللا عليــه وســلم، باملؤمــن القــوي، فقــال: )املؤمــن القــوي خيـــر وأحــب إلــى هللا مــن 
املؤمــن الضعيــف( ) رواه مســلم، 664 (.

 
ً
ة

َ
ْوِعظ ّلِ �َضْيٍء مَّ

ُ
َواِح ِمن ك

ْ
ل
َ ْ
ُه ِفي األ

َ
َتْبَنا ل

َ
والقوة للمؤمن مطلوبة في العمل، وقد أمر هللا بها األنبياء عليهم السام بقوله: )َوك

ــِذ 
ُ
َفاِســِقيَن(... )األعــراف: 145(، وقولــه: )َيــا َيْحَيــٰى خ

ْ
ْم َداَر ال

ُ
ِريك

ُ
ْحَســِنَها ۚ َســأ

َ
وا ِبأ

ُ
ــذ

ُ
خ

ْ
ْوَمــَك َيأ

َ
ُمــْر ق

ْ
ٍة َوأ َهــا ِبُقــوَّ

ْ
ذ

ُ
خ

َ
ّلِ �َضــْيٍء ف

ُ
ــك ِ

ّ
 ل
ً
ْفِصيــا

َ
َوت

ٍة( )البقرة: 63(، وقوله: )وأعدوا لهم  م ِبُقوَّ
ُ
ْيَناك

َ
وا َما آت

ُ
ذ

ُ
ا ( )مريم:   (، وأمر هللا بها املؤمنيـن: )خ َم َصِبيًّ

ْ
ُحك

ْ
ْيَناُه ال

َ
ٍة ۖ َوآت ِكَتاَب ِبُقوَّ

ْ
ال

ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل( )األنفال: 60(. وأوضح )Conger & Kanungo,  988( أن التمكيـن مماثل ملفهوم القوة. 
وعرفه )عبيد، 5 0 : 78 ( بأنه عملية اكتساب القوة الازمة التخاذ القرارات واإلسهام في وضع الخطط للوظيفة.

ولذا جاء وصف سيدنا مو�ضى عليه السام على لسان ابنة الرجل الصالح بــ »القوي األميـن«.

- األمــانــة: -

وقد عرف األمانة )يالجيـن،  00 : 336( بأنها: »كل الواجبات التـي يجب على اإلنسان أن يقوم بأدائها نحو هللا والناس 
ُسوَل  َه َوالرَّ

َّ
وا الل

ُ
ون

ُ
خ

َ
 ت

َ
ِذيَن آَمُنوا ال

َّ
َها ال يُّ

َ
بحكم تلك اإلمكانات من الحرية والقدرة«. وجاء تفصيل هذه األمانة في قوله تعالى:)َيا أ

ُموَن( )األنفال: 7 (، ويفسر )ابن كثيـر ،  789:    ( األمانة بأنها: »األعمال التـي ائتمن هللا عليها 
َ
ْعل

َ
ُتْم ت

ْ
ن
َ
ْم َوأ

ُ
اِتك

َ
َمان

َ
وا أ

ُ
ون

ُ
خ

َ
َوت

العبــد«، ويقــول )الــرازي، 1988( بعــد عــرض اآلراء املختلفــة فــي هــذه األمانــات، فمعنــى اآليــة إيجــاب أداء التكاليــف بأســرها علــى 
ــْم 

َ
ــٰى َســَفٍر َول

َ
نُتــْم َعل

ُ
ســبيل التمــام والكمــال مــن غيـــر نقــص وال اختــال، ولقــد جــاء ذلــك فــي ســور عديــدة، منهــا قولــه تعالــى: )َوِإن ك

ۚ  َوَمــن 
َ
ــَهاَدة ُتُمــوا الشَّ

ْ
ك

َ
 ت

َ
ــُهۗ  َوال ــَه َربَّ

َّ
ــِق الل َيتَّ

ْ
َتــُه َول

َ
َمان

َ
ِمــَن أ

ُ
ت
ْ
ــِذي اؤ

َّ
ّدِ ال

َ
ُيــؤ

ْ
ل
َ
ــم َبْعًضــا ف

ُ
ِمــَن َبْعُضك

َ
ــِإْن أ

َ
ۖ  ف

ٌ
ْقُبوَضــة ِرَهــاٌن مَّ

َ
اِتًبــا ف

َ
ِجــُدوا ك

َ
ت

ا 
َ
ْهِلَهــا َوِإذ

َ
ــٰى أ

َ
ــاِت ِإل

َ
َمان

َ ْ
وا األ دُّ

َ
ــؤ

ُ
ن ت

َ
ــْم أ

ُ
ُمُرك

ْ
ــَه َيأ

َّ
ــوَن َعِليــٌم( )البقــرة:  8 (، وقولــه تعالــى: )ِإنَّ الل

ُ
ْعَمل

َ
ــُه ِبَمــا ت

َّ
ُبــُهۗ  َوالل

ْ
ل
َ
ــُه آِثــٌم ق ِإنَّ

َ
ُتْمَهــا ف

ْ
َيك

اِتِهــْم َوَعْهِدِهــْم َراُعوَن()املعــارج:   (.فاألمانــة 
َ
َمان

َ
ِذيــَن ُهــْم أِل

َّ
َعــْدِل( )النســاء: 58(، وقولــه: )َوال

ْ
ُمــوا ِبال

ُ
ْحك

َ
ن ت

َ
ــاِس أ ْمُتــم َبْيــَن النَّ

َ
َحك

مردهــا عــدم التفريــط بشــؤون مــا ولــي عليــه مــن أمــور.

لــذا فــإن األمانــة مــن أهــم صفــات العامــل، ولثقلهــا أبــت الســماوات واألرض والجبــال حملهــا، وحملهــا اإلنســان، كمــا قــال 
وًمــا 

ُ
ل
َ
اَن ظ

َ
ــُه ك نَســاُنۖ  ِإنَّ ِ

ْ
َهــا اإل

َ
ــَفْقَن ِمْنَهــا َوَحَمل

ْ
ش

َ
َنَهــا َوأ

ْ
ن َيْحِمل

َ
َبْيــَن أ

َ
أ
َ
ِجَبــاِل ف

ْ
ْرِض َوال

َ ْ
ــَماَواِت َواأل ــى السَّ

َ
 َعل

َ
ــة

َ
َمان

َ ْ
ــا َعَرْضَنــا األ تعالــى: )ِإنَّ

( )األحــزاب:  7(. ولقــد توصلــت دراســة )بســيوني، 1990( إلــى أنــه علــى مــن يتقلــد الوظائــف أن يتميـــز بالقــوة واألمانــة.
ً
َجُهــوال

متطلبات التمكيـن في الفكر اإلداري اإلسالمي:

لكي يتم تطبيق تمكيـــن العامليـــن في املنظمات، البد من توفر مجموعة متطلبات أساسية، وهي في الواقع صور ألبعاد 
التمكيـــن )القوة واألمانة(. ويمكن تقســيم املتطلبات الواجب توافرها إلى قسميـــن:

متطلبات التمكيـن اإلداري في ُبعد القوة:أ- 

-  معيًنــا يصبــح واجًبــا عليــه تعلــم العلــم املتعلــق بــه ليتمكــن  -
ً
اقتـــران العمــل بالعلــم واملعرفــة: فــإذا اختــار الفــرد العامــل عمــا

مــن إتقــان عملــه، كمــا يصبــح واجًبــا عليــه أن يتعلــم ُحكــم عملــه، واملعامــات املرتبطــة بــه ليعــرف الحــال مــن الحــرام، 
ويتجنــب مــا يفســد وال يـــر�ضي ربــه. يقــول الغزالــي: »اعلــم أن تحصيــل علــم هــذا البــاب واجــب علــى كل مكتســب« )الغزالــي، 
لقــى عليــه، 

ُ
د. ت، ج  : 64(. فعلــى العامــل املســلم أن يعلــم مــاذا يعمــل؟ وكيــف يعمــل؟ وملــاذا يعمــل؟ فهــذه مســؤوليات ت

قــال عمــر بــن عبــد العزيـــز، رحمــه هللا: »مــن عمــل علــى غيـــر علــم كان مــا يفســد أكثـــر ممــا يصلــح« )ابــن تيميــة، 1983: 81(.
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ويقــول )املزيــد، 1403هـــ( روى اإلجمــاع أنــه ال يجــوز علــى املكلــف أن ُيقــدم علــى أمــر حتــى يعلــم حكــم هللا فيــه، فمــن بــاع 
وجــب عليــه أن يتعلــم مــا شــرعه هللا فــي البيــع، ومــن آجــر وجــب عليــه أن يتعلــم مــا شــرعه هللا فــي اإلجــارة، ومــن قــارض وجــب عليــه 
أن يتعلم حكم هللا في القراض، كما أن من صلى وجب عليه أن يتعلم حكم هللا في الصاة. وقد وصف به يوسف الذي مكن 
ْحِســِنيَن ()يوســف:   (. ويؤكــد )الغريــب،   0 : 

ُ ْ
ْجــِزي امل

َ
ِلــَك ن

َٰ
ذ

َ
ًمــاۚ  َوك

ْ
ًمــا َوِعل

ْ
ْيَنــاُه ُحك

َ
ُه آت ــدَّ

ُ
ش

َ
ــَغ أ

َ
ــا َبل

َّ َ
فــي األرض أيمــا تمكيـــن: )َومل

  ( أن العلم أساس من أسس التمكيـن وركيـزة من ركائزه التـي بدونها ال يقوم، وبغيـرها ال ينهض وال يستقيم، وألمر ما كانت 
أول كلمة نزلت من القرآن: )اقرأ(؛ إن القراءة أساس العلم والعلم أساس العمل، وعمل با علم إنما هو ضرب من التخبط.

كمــا أشــار  )Clark,  996:  5( فــي هــذا االتجــاه إلــى أن املعرفــة هــي القــوة )Knowledge-is-Power( فــي منظمــات األعمــال 
اليــوم، وهــي املفتــاح لحــل مشــكات األعمــال الغامضــة. وعــرف) Kruja,  009: 9( التمكيـــن علــى أنــه عمليــة تبــادل املعلومــات 

واملعرفــة الازمــة التـــي تمكــن العامليـــن مــن املســاهمة فــي التطويـــر التنظيمــي.

ولقد أمر القرآن الكريم قبل 14 قرًنا بالقراءة مرتيـن: )اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ وربك األكرم(، والقراءة هي باب 
العلم ومفتاحه... إن العلم ُمقدم على العمل؛ ألنه هو الذي يصحح العمل ويـرشد إلى شروطه وأركانه، ولهذا قيل: بدون علم 
ال يكــون. وبالتالــي هــو مــن القــوة التـــي هــي مــن أبعــاد التمكيـــن اإلداري. وهــذا مــا توصلــت دراســة )جــواد وحسيـــن، 007 ( مــن أن 
أهميــة استـــراتيجية التمكيـــن تـــزداد لــدى العامليـــن فــي املصــارف بازديــاد تمكنهــم مــن الحصــول علــى املعلومــات التـــي يحتاجونهــا 
في أداء عملهم ورفع مستويات امتاكهم للجوانب الفنية واإلدارية الازمة، فتكويـن املعارف ضروري الختيار إجراءات العمل 

املهمــة للتعامــل مــع الجمهــور وامتــاك املهــارات الكافيــة واالســتعداد العالــي فــي هــذا الجانب.

- -  
ً
إتقــان العمــل: العمــل علــى أحســن وجــه، وليــس االكتفــاء بالحــد األدنــى، كمــا قــال ســيد الخلــق محمــد: »رحــم هللا امــرأ
أحســن صنعتــه« )رواه أبــو ســعيد الخــدري، جامــع األصول،رقــم 9 87(، وقــال: )خيـــر العمــل مــا أنفــع( )رواه الطبـــراني 
وابن عساكر، كشف الخفاء، رقم    (، واإلتقان يقصد به القوة العلمية والعملية، وهو أحد صفتـي العمال الخيـرة 
ِميُن()القصــص: 6 (. فإتقــان العمــل مــن القــوة التـــي تمنــح 

َ ْ
ــِويُّ األ

َ
ق

ْ
َجْرَت ال

ْ
ْيــَر َمــِن اْســَتأ

َ
املشــار إليهــا فــي اآليــة الكريمــة: )إنَّ خ

العامليـــن القــدرة إلنجــاز العمــل بجــودة وفعاليــة, فالعامــل يمكــن مــن عملــه ليؤديــه علــى أكمــل وجــه.

- ِجْرُهۖ  ِإنَّ  -
ْ
َبِت اْسَتأ

َ
ْت ِإْحَداُهَما َيا أ

َ
ال

َ
توفر الكفاءة واألهلية لهذا العمل: يقول سبحانه على لسان ابنة الرجل الصالح: )ق

ِميُن ()القصص: 6 (، فعبـرت بقولها القوي األميـن عن توافر الكفاءة للعمل عنده في رعي 
َ ْ
ِويُّ األ

َ
ق

ْ
َجْرَت ال

ْ
ْيَر َمِن اْسَتأ

َ
خ

 َعِليٌم( )يوسف: 55(، فعبـر بقوله 
ٌ
ي َحِفيظ ِ

ّ
ْرِضۖ  ِإن

َ ْ
َزاِئِن األ

َ
ٰى خ

َ
ِني َعل

ْ
اَل اْجَعل

َ
املاشية. يقول تعالى على لسان يوسف: )ق

»إنــي حفيــظ عليــم« علــى توافــر الكفــاءة فيــه لتولــي خزائــن أرض ملك مصر.

ولقــد أشــار نمــوذج )Thomas & Velthouse,  990( أن الكفــاءة مــن أســس التمكيـــن، ,الشــعور بالكفــاءة يتضمــن 
اإلحســاس بــأداء املهــام بشــكل جيــد والجــودة فــي أداء املهــام. فالكفــاءة هــي قــوة لتحقيــق التمكيـــن فــي أداء األعمــال وفــي قصــة 
ْم َوَزاَدُه 

ُ
ْيك

َ
َفاُه َعل

َ
َه اْصط

َّ
اَل ِإنَّ الل

َ
طالوت بيـن هللا تعالى أنه اختاره لزعامة القوم وقيادتهم بسبب مؤهاته العلمية واملادية )ق

ِكَتــاَب 
ْ
ُمــُه ال ِ

ّ
ــُه َواِســٌع َعِليــٌم ( )البقــرة: 47 (، وقــال عــن عي�ضــى )َوُيَعل

َّ
ــاُءۚ  َوالل

َ
ــُه َمــن َيش

َ
ك

ْ
ــُه ُيْؤِتــي ُمل

َّ
ِجْســِمۖ  َوالل

ْ
ــِم َوال

ْ
ِعل

ْ
 ِفــي ال

ً
ة

َ
َبْســط

نِجيــَل ( )آل عمــران:48(. ِ
ْ

 َواإل
َ
ــْوَراة  َوالتَّ

َ
َمــة

ْ
ِحك

ْ
َوال

- التعــاون فــي العمــل: فعلــى الفــرد العامــل أن يلتـــزم ويحــرص علــى أداء واجباتــه، ويتعــاون مــع زمائــه، فنشــر روح اإلخــاء فــي 4-
أجواء العمل يكون له أثـر إيجابي على سرعة إنجاز العمل وكميته وجودته، وبالتالي تحقيق التمكيـن في أداء العمل. قال 
جمــع األدبيــات فــي مجــال التمكيـــن 

ُ
ُعــْدَواِن( )املائــدة:  (. كمــا ت

ْ
ــِم َوال

ْ
ث ِ

ْ
ــى اإل

َ
ــوا َعل

ُ
َعاَون

َ
 ت

َ
ْقــَوٰىۖ  َوال ِبــّرِ َوالتَّ

ْ
ــى ال

َ
ــوا َعل

ُ
َعاَون

َ
تعالــى: )َوت

اإلداري على مكانة فرق العمل كإحدى اآلليات األساسية لتطبيق التمكيـــن في التطويـــر والتحسيـــن اإلداري.

ويقــول )أفنــدي،  00 ( »فــرق العمــل« ليســت كلمــة طنانــة أو موضــة عابـــرة، لقــد أصبحــت فــرق العمــل طريقــا ألداء 
األعمال، وعلى املديـريـن الذيـن يـريدون النجاح في عالم اإلدارة اليوم أن يتعلموا بناء واستخدام فرق العمل بوصفها أسلوب 
عمــل، وفــرق العمــل هــي وســيلة لغايــة، وهــي مدخــل لتحقيــق التمكيـــن اإلداري. وعليــه تؤكــد دراســة )أحمــد وآخــرون، 008 :  
101( أن التمكيـــن يهــدف إلــى اســتحداث قــوة عمــل قويــة وممكنــة ولديهــا قــدرة إلنتــاج خدمــات وســلع تفــوق تدفقــات املســتهلك 

ــي. الداخلــي والخارجـ



اعتماد التمكيـن املستخلص من الفكر اإلداري اإلسالمي ...

5 

متطلبات التمكيـن في ُبعد األمانة:ب- 

- اإلخــاص فــي العمــل: يعــرف الجوزيــة »اإلخــاص« بأنــه تصفيــة العمــل مــن كل شــوب؛ أي ال يمــازج العمــل مــا يشــوبه  -
مــن شــوائب إرادات النفــس، كطلــب املــدح مــن النــاس أو تعظيمهــم أو طلــب أحوالهــم أو غيـــر ذلــك )أبــو دف والوصفــي، 
ِلــَك ِديــُن 

َٰ
ۚ  َوذ

َ
اة

َ
ك ــوا الــزَّ

ُ
 َوُيْؤت

َ
ة

َ
ــا يــَن ُحَنَفــاَء َوُيِقيُمــوا الصَّ ــُه الّدِ

َ
ِلِصيــَن ل

ْ
ــَه ُمخ

َّ
 ِلَيْعُبــُدوا الل

َّ
ِمــُروا ِإال

ُ
007 م(.قــال تعالــى: )َوَمــا أ

َمــِة )البينــة: 5(. فاإلخــاص فــي العمــل يظهــر علــى العامــل بأشــكال وصــور عديــدة، منهــا: ّيِ
َ
ق

ْ
ال

- االنضباط الوظيفي: أن يحرص العامل على وقت العمل، وأن يســتثمره في ســرعة إنجاز العمل املوكول إليه، وأداء -
 في عمله، وعدم إضاعة الوقت وتبديده في االنشغال بأمور ال عاقة لها بالعمل سواء كان ذلك داخل 

ً
واجبه كاما

مقــر العمــل أو خارجــه.

- أال يستغل موقعه في العمل ملنفعة شخصية أو لقرابة أو صداقة أو االستياء على املال العام بطرق ملتوية أو صرف -
صــص لــه، أو تكســب غيـــر مشــروع كتلقــي هدايــا ورشــاوى. يقــول النبــي صلــى هللا عليــه وســلم: »مــن 

ُ
مــال فــي غيـــر مــا خ

ــا فمــا أخــذ بعــد ذلــك فهــو غلــول« ) رواه أبــو داوود، كتــاب الخــراج واإلمــارة ،  94 (
ً
اســتعملناه علــى عمــل فرزقنــاه رزق

- املحافظــة علــى أســرار العمــل وكتمانهــا: يقــول املــاوردي: »اعلــم أن كتمــان األســرار مــن أقــوى أســباب النجــاح، وأدوم -
( )اإلسراء: 34(. ويقول 

ً
اَن َمْسُئوال

َ
َعْهَد ك

ْ
َعْهِدۖ  ِإنَّ ال

ْ
وا ِبال

ُ
ْوف

َ
ألحوال الصاح« )نقل من القو�ضي، د.ت(.و قال تعالى: )َوأ

عمــر بــن عبــد العزيـــز رحمــه هللا: »القلــوب أوعيــة األســرار، والشــفاء أقفالهــا، واأللســن مفاتيحهــا، فليحفــظ كل امــرئ 
)http://www.dorar.net/enc/akhlaq/  45 .مفتــاح ســره« )موســوعة األخــاق

- املحافظــة علــى أدوات العمــل وأجهزتــه ومعداتــه ووســائله مــن إخــاص العامــل لعملــه وألمانتــه فيــه، فهــذه األدوات -
واملعدات واألجهزة هي أمانة عند هذا املوظف أًيا كان عمله، وقد تقدم معنا حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم: 

»كلكــم راع وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه« )صحيــح البخــاري 893، التـــرمذي 705 (.

- أن يجتنــب العامــل املســلم فــي أداء عملــه الغــش بــكل أشــكاله وصــوره، فهــو محــرم شــرًعا، قــال رســول هللا: »مــن غشــنا -
فليس منا« )أخرجه ابن حيان 07  ، والطبـراني في الكبيـر 4  0 (

- العــدل: وهــو إعطــاء كل ذي حــق حقــه مــن غيـــر إفــراط أو تفريــط، وقيــل: بــذل الحقــوق الواجبــة وســوية املستحقيـــن فــي  -
ْصــُد 

َ
ــِه ق

َّ
ــى الل

َ
حقوقهــم )الحميــدان، 9 4  هـــ(. وهللا أمــر بالعــدل بيـــن النــاس فــي الحقــوق والواجبــات، قــال تعالــى: )َوَعل

ِقْسِط( )سورة األعراف: 
ْ
ي ِبال َمَر َرّبِ

َ
ْل أ

ُ
ْجَمِعيَن()سورة النحل: 9(، وقال سبحانه: )ق

َ
ْم أ

ُ
َهَداك

َ
اَء ل

َ
ْو ش

َ
ِبيِل َوِمْنَها َجاِئٌرۚ  َول السَّ

ِه 
َّ
ْرَبٰىۖ  َوِبَعْهِد الل

ُ
ا ق

َ
اَن ذ

َ
ْو ك

َ
وا َول

ُ
اْعِدل

َ
ُتْم ف

ْ
ل
ُ
ا ق

َ
 ُوْسَعَهاۖ  َوِإذ

َّ
ْفًسا ِإال

َ
 ن

ُ
ف ِ

ّ
ل
َ
ك

ُ
 ن

َ
ِقْسِطۖ  ال

ْ
يـَزاَن ِبال ِ

ْ
ْيَل َوامل

َ
ك

ْ
وا ال

ُ
ْوف

َ
9 (، وقال: )َوأ

ْقِســِطيَن( )املائدة:  4(. 
ُ ْ
َه ُيِحبُّ امل

َّ
ِقْســِطۚ  ِإنَّ الل

ْ
م َبْيَنُهم ِبال

ُ
اْحك

َ
ْمَت ف

َ
وا()ســورة األنعام:  5 (، وقال تعالى: )َوِإْن َحك

ُ
ْوف

َ
أ

ويؤكــد علــى أهميــة العــدل وضرورتــه )ابــن تيميــة، د.ت،91( أن أمــور النــاس تســتقيم فــي الدنيــا مــع العــدل، ولــذا قيــل إن 
هللا يقيــم الدولــة العادلــة وإن كانــت كافــرة.

- اِدِقيــَن( )التوبــة:  - ــوا َمــَع الصَّ
ُ
ون

ُ
ــَه َوك

َّ
ُقــوا الل ِذيــَن آَمُنــوا اتَّ

َّ
َهــا ال يُّ

َ
الصــدق: وهــو قــول الحــق، وقــد أمــر هللا بالصــدق فقــال: )َيــا أ

ُهْم( )محمد:    (، وعن ابن مسعود عن النبي 
َّ
ْيًرا ل

َ
اَن خ

َ
ك

َ
َه ل

َّ
وا الل

ُ
ْو َصَدق

َ
ل
َ
119(. وهو عامة ألهل الصاح، قال تعالى: )ف

صلــى هللا عليــه وســلم قــال: »إن الصــدق يهــدي إلــى البـــر، وإن البـــر يهــدي إلــى الجنــة، وإن الرجــل ليصــدق حتــى يكتــب عنــد 
هللا صديًقــا« )صحيــح مســلم، 607 (. يقــول )الغزالــي، د.ت( فــي خلــق املســلم: »العمــل الصــادق هــو العمــل الــذي ال ريبــة 
فيه، ألنه وليد اليقيـن، وال هوى معه ألنه قريـن اإلخاص، وال عوج فيه ألنه ينبع من الحق«. ومن أنواع الصدق للعامل 
ا مع نفسه. وقد رأى أن النبي قال: 

ً
ا مع الناس )املراجعيـن، الزماء، الرؤساء(، وصادق

ً
ا مع هللا، وصادق

ً
أن يكون صادق

ا هو لك مصدق وأنت له به كاذب( )أبو داود، ســنن أبي داود،  497(.
ً
)كبـــرت خيانة أن تحدث أخاك حديث

- االلتـــزام بأنظمــة العمــل: علــى العامــل الحــرص علــى االلتـــزام بأنظمــة العمــل ولوائحــه وقوانينــه، وكلمــا التـــزم املوظفــون 4-
بهــذه األنظمــة والقوانيـــن انعكــس أثـــر ذلــك علــى االنتــاج فــي العمــل واســتمراره وتطــوره. ولالتـــزام بأنظمــة العمــل صــور 

عديــدة، منهــا:

- االلتـــزام بأوقــات العمــل واملحافظــة عليهــا مــن الواجبــات التـــي تنــص عليهــا األنظمــة والقوانيـــن، وهللا يدعــو عبــاده إلــى -
ُعُقــوِد( )املائــدة: 1(.

ْ
ــوا ِبال

ُ
ْوف

َ
ِذيــَن آَمُنــوا أ

َّ
َهــا ال يُّ

َ
الوفــاء بالعقــود، حيــث يقــول ســبحانه: )َيــا أ
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- ــْم( -
ُ
ْمــِر ِمنك

َ ْ
وِلــي األ

ُ
ُســوَل َوأ ِطيُعــوا الرَّ

َ
ــَه َوأ

َّ
ِطيُعــوا الل

َ
ِذيــَن آَمُنــوا أ

َّ
َهــا ال يُّ

َ
طاعــة الرؤســاء )املسؤوليـــن(: يقــول ســبحانه: )َيــا أ

)سورة النساء: 59(. فيتوجب على املوظف أن يطيع رؤساءه في األوامر التـي يصدرونها. فعن أنس قال: قال رسول 
هللا:«اســمعوا وأطيعــوا وإن اســتعمل عليكــم عبــد حب�ضــي كأن رأســه زبيبــة« )البخــاري، صحيــح البخــاري،  4 7(.

- التعاون في األداء والعمل بـروح الفريق: فالتعاون بيـن عموم املسلميـن على البـر والتقوى خلق رفيع دعا إليه اإلسام -
ُعْدَواِن( )املائدة:  (، ويقول النبي 

ْ
ِم َوال

ْ
ث ِ

ْ
ى اإل

َ
وا َعل

ُ
َعاَون

َ
 ت

َ
ْقَوٰىۖ  َوال ِبّرِ َوالتَّ

ْ
ى ال

َ
وا َعل

ُ
َعاَون

َ
ورغب فيه، يقول هللا تعالى: )َوت

صلى هللا عليه وسلم: »وهللا في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه«)األلباني، صحيح التـرمذي، 5 4 (.

ِعيُنوِنــي 
َ
أ
َ
ْيــٌر ف

َ
ــي خ ــي ِفيــِه َرّبِ ّنِ

َّ
ــاَل َمــا َمك

َ
وكان ذو القرنيـــن عندمــا أراد أن يبنــي ســًدا قــال للنــاس الذيـــن احتاجــوا إلــى الســد: )ق

ــْم َوَبْيَنُهــْم َرْدًمــا( )الكهــف: 95(، أي اعملــوا بالتعــاون معــي كفريــق واحــد حتــى يمكــن بنــاء الســد.
ُ
ْجَعــْل َبْيَنك

َ
ٍة أ ِبُقــوَّ

وعليه تجد الباحثة أن االلتـزام بمتطلبات التمكيـن تتحقق الثقة بيـن املنظمة والعامليـن وأيضا العماء ويتولد الوعي 
باملســؤولية لــدى العامليـــن بــأداء العمــل علــى أكمــل وجــه . ولقــد أكــدت ذلــك عــدد مــن الدراســات منهــا: دراســة صفــاء محمــد 
)  0 (، والتـي بينت أن من متطلبات التمكيـن تكويـن فرق العمل، ووجود الثقة بيـن اإلدارة العليا والعامليـن لكي يمدونهم 

بمزيــد مــن املعلومــات ليتمكــن العامــل مــن أداء العمــل بكفــاءة واقتــدار.

التطويـر اإلداري

التطويـــر يعنــي: التعديــل والتحسيـــن إلــى مــا هــو أفضــل )معجــم املعانــي http://www.almaany.com(. كمــا ُيعــرف 
قامــوس األعمــال »التطويـــر« بأنــه: االســتخدام املنتظــم مــن املعرفــة العلميــة والتقنيــة لتلبيــة أهــداف أو متطلبــات محــددة 

http://www.businessdictionary.com/definition/development.html.

أما التطويـر اإلداري فيعرفه )Beckhard, 969: 9( بأنها »الجهد املخطط له، من أجل زيادة فعالية املنظمة من خال 
التدخات املخطط لها في »العمليات«، املنظمة باستخدام املعرفة السلوكية للعلم«.

ويوضــح التطويـــر فــي املنظمــات ) --  ,Neilsen, 984( بأنــه محاولــة للتأثيـــر علــى أعضــاء املنظمــة لتوســيع الصراحــة مــع 
بعضهم بعضا عن وجهات نظرهم للمنظمة وتجربتهم في ذلك، واتخاذ مزيد من املسؤولية عن تصرفاتهم الخاصة كأعضاء 
في املنظمة. افتـراض وراء تطويـر املنظمات هو أنه عندما يتابع الناس هذيـن الهدفيـن في وقت واحد، فمن املرجح أن اكتشاف 
طــرق جديــدة للعمــل معــا أنهــا تجربــة كمــا أكثـــر فعاليــة لتحقيــق األهــداف املشتـــركة الخاصــة بهــم. فهــو يســاعدهم علــى اتخــاذ 

قــرارات ذات مغــزى حــول مــا يجــب فعلــه فــي ضــوء هــذا الفكــر.

ويـرى )  :Cummings & Worley, 997( أن التطويـر اإلداري هو »تطبيق على نطاق منظومة علوم املعرفة السلوكية 
في تطويـر وتعزيـز االستـراتيجيات التنظيمية والهياكل، والعمليات لتحسيـن فعالية املنظمة«.

»التطويـــر اإلداري هــو مجموعــة املعــارف واملمارســات التـــي تعــزز األداء التنظيمــي والتنميــة الفرديــة، وعــرض املنظمــة 
كنظــام معقــد مــن النظــم التـــي توجــد داخــل نظــام أكبـــر. للتطويـــر التنظيمــي فــي هــذه األنظمــة مداخــل ومنهجيــات شــاملة ونهــج 
متعــدد منهــا التخطيــط االستـراتيجـــي، وتصميــم تنظيــم وتطويـــر القيــادة وإدارة التغييـــر، وإدارة األداء، والتدريــب، والتنــوع، 

-http://managementhelp.org/organizationdevelopment/od »والعمــل/ التــوازن فــي الحيــاة

ولقد لخصت دراسة )عالية جواد؛ وسيف الديـن،   0 ( مفهوم التطويـر اإلداري باملنظمات بالنقاط التالية:

- تعميق العاقات الشخصية واالتصاالت والتعاون.-

- تشجيع اتجاه حل املشكات في مواجهة الصعاب.-

- تطويـر خبـرات في العمل قادرة على إشاعة الحماس لدى العامليـن.-

- دعم السلطة املستمدة من املركز الوظيفي القائمة على املعرفة واملهارة.-

- زيادة املسؤولية الشخصية في التخطيط والتنفيذ.-

- تشجيع الرغبة الشخصية بالتغيـر.-
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ويقــول )والــي، 009 ( إن الهــدف مــن التطويـــر هــو تهيئــة الظــروف املناســبة داخــل املنظمــة لدفــع النمــو، وإيجــاد البيئــة 
املائمــة لتقبــل التبــدالت والتعديــات بشــكل ســريع باملنظمــة بخلــق عمليــة مســتديمة واتجــاه متعاظــم للتجديــد والتطويـــر لــدى 
العامليـــن، وخلــق منــاخ مائــم ملعالجــة املشــكات ووضــع الحلــول لهــا، والعمــل علــى رفــع مســتوى الفهــم العــام والتفكيـــر اإلداري 
للعامليـن، وتطويـر وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وبث نوازع الرضا عن العمل، وخلق الرغبة والتغييـر والثقة بسياسات العمل، 

وخلــق منــاخ مائــم مــن الثقــة املتبادلــة بيـــن العامليـــن واإلدارات عــن طريــق تطبيــق إجــراءات عمــل تحقــق العدالــة.

التمكيـن بوصفه استـراتيجية للتطويـر اإلداري:

وبنــاء علــى مــا ســبق فــإن التطويـــر اإلداري باملنظمــات ممكــن أن يتحقــق عــن طريــق التمكيـــن املســتخلص مــن الفكــر اإلداري 
اإلسامي بتطبيق أبعاد التمكيـن )القوة واألمانة(، ولقد جمع القرآن الكريم حاجات العامل بُبعدي التمكيـن )القوة واألمانة( في 
ِميـــُن( )القصص: 6 (، وقد ُوجد في القرآن اقتـــران القوة واألمانة في آيات عدة، 

َ ْ
ِويُّ األ

َ
ق

ْ
َجْرَت ال

ْ
ْيَر َمِن اْســَتأ

َ
قوله ســبحانه: )ِإنَّ خ

ِميٌن( )يوسف: 51(.
َ
َدْيَنا َمِكيٌن أ

َ
َيْوَم ل

ْ
َك ال ِميٍن ( )التكويـر:   (. وقوله تعالى في قصة يوسف: )ِإنَّ

َ
مَّ أ

َ
اٍع ث

َ
ط منها: قوله تعالى: )مُّ

وهــذا االقتـــران يــدل علــى »أهميــة ووجــوب الجمــع بيـــن هذيـــن البعديـــن« قــدر اإلمــكان. وبالتالــي أهميــة التمكيـــن، وعليــه 
فإذا اجتمعت القوة واألمانة في شخص معيـن كان ذلك أحرى بالقيام بعمله على الوجه األكمل وهو األجدر بالعمل من غيـره. 
ويبيـــن )ابن تيمية، د. ت(: أن »الواجب في كل والية األصلح بحسبها، فإذا عيـــن أحدهما أعظم أمانة واآلخر أعظم قوة، قدم 

أنفعهمــا لتلــك الواليــة وأقلهمــا ضــرًرا«.

ولقد كان النبي صلى هللا عليه وسلم يستعمل خالد بن الوليد على الحرب منذ أسلم، وقال: )إن خالًدا سيف سله هللا 
على املشركيـن( ) أخرجه أحمد في مسنده، مسند العشرة املبشريـن بالجنة، مسند أبي بكر الصديق ر�ضي هللا عنه رقم 43(, 
فما زال يقدمه في إمارة الحرب ألنه كان أصلح هذا الباب من غيـره، وكان أبو ذر أصلح منه في األمانة والصدق، ومع ذلك نهى 

أبا ذر عن اإلمارة والوالية ألنه رآه ضعيًفا. وهنا يظهر أهمية وضرورة التمكيـن ببعديه معا.

ويقول )الخدري، د.ت(: إن خيـر األجراء من تمتع بقوة الجسم واتصف باألمانة، فإن قوة الجسم هي املعينة على أداء 
العمــل وإنجــازه، وأن األمانــة هــي الحافــز الــذي يدفــع العامــل إلــى إحســان العمــل وإتقانــه وإجادتــه، وهــي الخلــق الــذي يحــول بينــه 

ِميُن( )القصص: 6 (.
َ ْ
ِويُّ األ

َ
ق

ْ
َجْرَت ال

ْ
ْيَر َمِن اْســَتأ

َ
وبيـــن الغش واإلهمال )ِإنَّ خ

وبذلك نستخلص:

أنــه إذا التـــزم العاملــون بالتمكيـــن املســتخلص مــن الفكــر اإلداري اإلســامي بتطبيــق املتطلبــات التـــي تنــدرج تحــت هذيـــن 
البعديـــن معــا )القــوة واألمانــة( للتمكيـــن، ســيتم تطويـــر وتحسيـــن األداء بــل جودتــه وإتقانــه، وبالتالــي زيــادة اإلنتاجيــة بشــكل 
كبيـر ومتقن. وتصبح استـراتيجية التمكيـن مهمة للتطويـر اإلداري. وتعني االستـراتيجية في قاموس األعمال: طريقة أو خطة 
اختيـــرت لتحقيــق املســتقبل املنشــود )تحقيــق هــدف أو حــل ملشــكلة مــا(. كمــا يمكــن تعريفهــا بأنهــا فــن اســتخدام العلــوم ومــوارد 

  http://www.businessdictionary.com/definition/strategy التخطيــط والتنظيــم بكفــاءة وفعاليــة كبيـــرة

وهنــاك عديــد مــن الدراســات التـــي عرفــت التمكيـــن بأنــه استـــراتيجية، منهــا: )أحمــد وآخــرون، 008 ؛ والبلــوي،008 ؛ 
وجــواد وحسيـــن،007 ( وأن لهــا دورا فــي تحسيـــن وتطويـــر األداء.

ولقد عد )Nixon,  994:  6( التمكيـن استـراتيجية إدارية تستخدم لحث العامليـن واملشرفيـن واملديـريـن وتشجيعهم 
علــى اســتخدام مهاراتهــم وخبـــراتهم فــي العمــل علــى أحســن مــا يـــرام عــن طريــق إعطائهــم القــوة ومنحهــم الحريــة فــي التصــرف 
وتـــزويدهم باملــوارد املمكنــة لتحقيــق أهــداف املنظمــة وغاياتهــا. ورأى )Wilkinson,  998( أن تمكيـــن العامليـــن يمثــل 
 للتطويـــر والتحسيـــن اإلداري املســتمر فــي منــح العامليـــن قــوة التصــرف 

ً
 فعــاال

ً
استـــراتيجية تنظيميــة ومهــارة جديــدة ومدخــا

واتخــاذ القــرارات واملشــاركة الفعليــة مــن جانــب العامليـــن فــي إدارة املنظمــات.

وعليــه فــإن االعتمــاد علــى التمكيـــن املســتخلص مــن الفكــر اإلداري اإلســامي كاستـــراتيجية للتطويـــر يحقــق نتائــج عديــدة 
نلخصهــا بمــا يلــي:
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- تنمية قدرات املوظفيـن وتحفيـزهم على تحسيـن أداء العمل.-

- زيادة الثقة باملنظمة يعزز مكانتها لدى العماء )املراجعيـن(.-

- عامل أساس في تحسيـن كفاءة أداء العامليـن في املنظمة.-

- يعزز من األداء املنظمي من خال العمل كفريق واحد.-

وهي تعني أن تظهر املنظمة بالشكل التالي:

- ضبط أداء العمل من االنحراف والفساد اإلداري.-

- الوفاء بعقود األعمال وإنجازها على الوجه املطلوب.-

- تحقيق اإلنتاجية العالية وفي نفس الوقت تحقيق مصالح جميع أطراف العمل.-

- االستقامة في أداء العمل.-

- تيسيـر وتسهيل أمور الحياة على املسلميـن.-

- صاح األعمال وتجويدها يؤديان إلى تنمية وتطويـر املنظمة.-

وبالتالي يعتمد التمكيـن اإلداري املستخلص من الفكر اإلداري اإلسالمي إستـراتيجية للتطويـر اإلداري باملنظمات.

الجانب امليداني للدراسة

أوال: وصف مجتمع الدراسة: 

وزعت االستبانة إلكتـرونيا على مجتمع الدراسة وهم موظفو إدارة املقررات بوزارة التعليم باململكة العربية السعودية 
وعددهم )45( مشرف مقررات موزعيـن على مناطق اململكة التعليمية. ولقد تمت إجابة )40( استبانة، وتتضح مواصفات 

املجتمع من الجداول التالية:
جدول رقم )3(

املؤهل العلمي ألفراد الدراسة

النسبةالعدداملؤهل
65.0%6 دبلوم

5.0 %14بكالوريوس
100%40املجموع

نــرى مــن خــال الجــدول أن نســبة 65% مــن حملــة الدبلومــات العليــا، ونســبة 35% مــن حملــة البكالوريــوس، وال يوجــد 
مؤهــل ثانــوي، وال ماجستيـــر أو دكتــوراه.

جدول رقم )4(
سنوات الخبـرة ألفراد الدراسة

النسبةالعددسنوات الخبـرة
7.5 7من 11 – 15 سنة
5. 338أكثـر من 15 سنة

100%40املجموع

نرى من خال الجدول أن نسبة كبيـــرة من أفراد الدراسة 5. 8% خبـــرتهم أكثـــر من 15 سنة، وأن 7,5 % خبـــرتهم من 
11-15ســنة، وال توجد خبـــرات أقل من ذلك.
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ثانيا: اختبار فرضيات الدراسة: 

سيتم عرض وتحليل النتائج حول متغيـرات الدراسة، واختبار العاقات والفروق في اإلدارة املبحوثة بوزارة التعليم:

- سيتم عرض األوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات التمكيـن والتطويـر في اإلدارة املبحوثة كاآلتـي: -

جدول رقم )5( 
املتوسطات واالنحرافات املعيارية للتمكيـن والتطويـر اإلداري

املتوسطم
االنحراف 
املعياري

التـرتيب
درجة 
العبارة

أوال: التمكيـن
بعد القوة

موافق 491  4.6500.5أحرص على أن يطلع اآلخرون على املعلومات التـي يحتاجونها وال أحجبها عنهم3
بشدة

الصحيحــة 4 للمعلومــات  تغذيتهــم  فــي  معــي  العامليـــن  األفــراد  بقــدرات  أثــق 
املســؤولية لتحمــل  موافق  8 50.764  .4واســتعدادهم 

بشدة

موافق 3 04 500.6 .4أمتلك الجوانب الفنية واإلدارية الازمة للقيام بعملي الحالي بإتقان 
بشدة

موافق973 50.85  .4أرى وجود سياسات وظيفية تعتمد الكفاءة في اختيار العناصر البشرية5
موافق844 50.69 9. من السهولة بمكان عملي الحصول على املعلومات التـي اجتاحها1

964 550.4 .4متوسط ُبعد القوة
موافق 
بشدة

ُبعد األمانة

موافق 81 50.764  .4أمتلك حرية أداء األعمال املناطة بي ومناقشة أفكاري مع اإلدارة العليا8
بشدة

وتوفــر 6 باملســؤولية  شــعورهم  مــن  انطاقــا  معــي  العاملــون  األفــراد  يتصــرف 
لديهــم التـــي  موافق  75  000.8 .4املعلومــات 

بشدة
موافق4 50.6864  .4أسهم بوضع خطط واستـراتيجيات إدارتـي لكي تحقق أهدافها7
موافق85 9 8000.9. الرقابة الشديدة تحد من قدراتـي اإلبداعية9

موافق66   50.9 7. هناك معاييـر أداء موضوعية لتوزيع وتقييم العمل11
موافق87  00. 6500. يحرص األفراد العاملون على وقت العمل واستثماره10

موافق5  9708.57. متوسط ُبعد األمانة
موافق 9.4698   .4متوسط محور التمكيـن

ثانيا: التطويـر
موافق91 8 9000.9. تختار اإلدارة األفراد األكفاء إلجراء عملية التطويـر بالوزارة6
موافق 50.78078 8. تم إجراء بعض التعديات املهمة في إدارتـي استعدادا للتطويـر1
موافق8000.966093. هناك بحث مستمر عن طرق جديدة لتطويـر أساليب العمل3
موافق474  8000.9. وجود عملية تقييم مستمرة تساعد على تحديد األعمال وتوزيعها ومنع االزدواجية9
موافق665  7750.8. إن األعمال التـي يقوم بها العاملون املمنوحة لهم بالثقة والصاحيات فعالة دائما5

موافق6 95 7750.9. تشجع اإلدارة العليا العامليـن على تنمية التفكيـر العلمي وروح االبتكار والتجديد11
موافق687 04. 7000. وجود مشاركة بيـن اإلدارة العليا والعامليـن في عملية التغييـر10
موافق8588 6750.8. تعتمد اإلدارة على تحديث وتحديد اآلليات والتقينيات باستمرار4
موافق9 6750.7970. اطاع العامليـن على ما قدموه من إنجازات مقارنة بأهداف الوزارة8
موافق0989510. 6500. يتم تدريب العامليـن ملواجهة التطورات التـي تحدثها الوزارة 
موافق411 6000.900. تم إحداث تحويل جذري في استـراتيجية العمل يستهدف التطويـر7

موافق70595.  74. متوسط محور التطويـر
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نستنتج من الجدول السابق ما يلي:

أن املتوســط الحســابي العــام الســتجابات أفــراد الدراســة علــى عبــارات التمكيـــن9   .4 بدرجــة موافــق. تــدل علــى أن 
العامليـــن بــإدارة املقــررات يمارســون متطلبــات التمكيـــن، وهــذه نتيجــة جــاءت متوافقــة مــع عديــد مــن الدراســات، منهــا دراســة 
مســعود )  0 ( الــذي توصــل إلــى أن مديـــري ومديـــرات املــدارس يمتلكــون التمكيـــن اإلداري، بينمــا اختلفــت مــع دراســة صالــح 
ومبيضيـــن)  0 ( حيــث درجــة ممارســة التمكيـــن كانــت متوســطة ومــا زالــت دون املســتوى املطلــوب. ولقــد بلــغ املتوســط 
الحســابي لبعــد القــوة 550 .4 بدرجــة موافــق بشــدة. وهــذا يؤكــد أن تمكيـــن العامليـــن بــإدارة املقــررات يهــدف إلــى اســتحداث 

قــوة عمــل قويــة للعامليـــن وممكنــة ولديهــم قــدرة إلنتــاج خدمــات وســلع تفــوق تدفقــات املســتهلك الداخلــي والخارجـــي.

وياحــظ وجــود )3( عبــارات موافــق بشــدة ببعــد القــوة وهــي: »)احــرص علــى أن يطلــع اآلخــرون علــى املعلومــات التـــي 
يحتاجونهــا وال أحجبهــا عنهــم(، )أثــق بقــدرات األفــراد العامليـــن معــي فــي تغذيتهــم للمعلومــات الصحيحــة واســتعدادهم لتحمــل 
املســؤولية(، )أمتلــك الجوانــب الفنيــة واإلداريــة الازمــة للقيــام بعملــي الحالــي بإتقــان( ممــا يعكــس أهميــة اقتـــران العلــم بالعمــل 
والكفاءة وإتقان العمل الذي دعا وحث عليه الفكر اإلسامي، ويقول بسيوني ) 00 ( البد أن تتوافر لدى العامليـن معارف 
ومعلومــات تتصــل بالــدور الــذي يؤدونــه فــي الشــركة أو بالوظيفــة التـــي يشــغلونها. وأكــد ذلــك مفكــرون بالعصــر الحديــث منهــم: 
)Clark ,1996( حيــث أثبــت أن املعرفــة هــي القــوة فــي منظمــات األعمــال اليــوم، وهــي املفتــاح لحــل مشــكات األعمــال الغامضــة. 
ولقد عرف )Kruja ,009 ( التمكيـــن على أنه عملية تبادل املعلومات واملعرفة الازمة التـــي تمكن العامليـــن من املساهمة في 

التطويـــر التنظيمــي.

وهذه نتيجة تتوافق مع نتائج دراسات عديدة، منها: )أحمد وآخرون، 008 ؛عالية وعماد،   0 ؛  هجيـرة ووهبة،   0 ؛ 
وجواد وحسيـن،007 ( التـي توصلت إلى ضرورة املعرفة وامتاك املعلومات للعامليـن. وأوضحت دراسة )جواد وحسيـن، 007 ( 
أن املعرفة واملهارة أهم مقومات التمكيـن، وتؤكد دراسة )عبيد، 5 0 ( أن عن طريق املعرفة يمكن إقامة العاقات بيـن األفراد 
وتشــجيع مشــاركتهم في الخبـــرات والتعلم والقدرة على التكيف واالبتكار. وتتوافق نتيجة هذه الدراســة في ما يخص الكفاءة مع 
ما طرحه نموذج ) Thomas & Velthouse,  990( أن الكفاءة من أسس التمكيـن ,فالشعور بالكفاءة يتضمن اإلحساس بأداء 

املهام بشكل جيد والجودة في أداء املهام.

وبالتالــي تــؤدي إلــى إتقــان العمــل وهــو مــن متطلبــات القــوة، التـــي جــاءت نتيجتــه متوافقــة مــع مــا توصلــت إليــه عديــد مــن 
الدراســات)عالية علــي،   0 ؛ وديــوب، 4 0 ؛ وأحمــد وآخــرون، 008 ؛ و أفنــدي،  00 ( مــن أن تمكيـــن العامليـــن ُيعــد 

مقــدرة جوهريــة لتحسيـــن أداء العمــل وتحقيــق اإلتقــان.

أمــا الُبعــد الثاني)األمانــة( قــد تضمــن وســطا حســابيا عامــا مقــداره )9708.  ( بدرجــة موافــق، وهــذا يعنــي أن العامليـــن 
بإدارة املقررات بوزارة التعليم يمارسون التمكيـن لتعزيـز الشعور بفاعلية الذاتية. وأن تمكيـن العامليـن يمثل، كما يـرى كل 
من )Conger& Kanungo,  988(، العملية التـي من خالها يعتقد الفرد أن فاعليته الذاتية تتحسن. وأن تمكيـن العامليـن 

يعنــي أن تســعى إلــى تقويــة اعتقــاد الفــرد بفاعليتــه الذاتيــة.

ناحــظ مــن الجــدول أن العبــارات )أمتلــك حريــة أداء األعمــال املناطــة بــي ومناقشــة أفــكاري مــع اإلدارة العليا(و)يتصــرف 
األفــراد العاملــون معــي انطاقــا مــن شــعورهم باملســؤولية وتوفــر املعلومــات التـــي لديهــم( بدرجــة موافــق بشــدة. ممــا يعكــس 
منح إدارة املقررات العامليـن حرية األداء وإعطاءهم الصاحيات الكافية، وتشجيع العامليـن على تحمل املسؤولية لتطويـر 
طريقــة عملهــم عــن طريــق إعطائهــم الثقــة والحريــة ألداء العمــل بأفضــل مــا عنــده مــن خبـــرات ومعلومــات واســتغال الكفــاءة 

 ، وبالتالــي تظهــر لديهــم القــدرة علــى أداء املهــام للتمكيـــن مــن تحقيــق النجــاح.
ً
 كامــا

ً
اســتغاال

وفيمــا يتعلــق بفقــرات يتبيـــن مــن الجــدول) 5( أن مســتوى التطويـــر اإلداري عــال بــإدارة املقــررات وهــذا يؤكــده الوســط 
الحســابي العــام للمحــور   74.  بدرجــة موافــق وبانحــراف معيــاري70595. مــا يعكــس انســجام إجابــات أفــراد الدراســة. 

والنتائــج تبيـــن اهتمــام اإلدارة املبحوثــة بالتطويـــر،كونه ســبيا إليصــال الــوزارة إلــى أفضــل املســتويات لتحقيــق التقــدم.



اعتماد التمكيـن املستخلص من الفكر اإلداري اإلسالمي ...

58

- قياس عالقات االرتباط بيـن املتغيـرات واختبار الفرضيات. -

تفسيـر الفرضية األولى: هناك عالقة ارتباط معنوي بيـن التمكيـن اإلداري املستخلص من الفكر اإلداري اإلسالمي 
والتطويـــر اإلداري، العالقــة بيـــن التمكيـــن ببعديــه )القــوة، األمانــة( والتطويـــر اإلداري بــإدارة املقــررات بــوزارة التعليــم 

باململكــة العربيــة الســعودية.

ولغــرض قبــول الفرضيــة أو رفضهــا تــم االعتمــاد علــى معامــل ارتبــاط سبيـــرمان الرتــب الســتخراج العاقــة بيـــن متغيـريـــن 
يتضــح بالجــدول التالــي:

جدول رقم )6(
العالقة بيـن التمكيـن بُبعديه )القوة، األمانة( والتطويـر اإلداري

التطويـر اإلداريالتمكيـن اإلداري اإلسالمي

670.**القوة

5 8.**األمانة

 80.**التمكيـن اإلداري
** دالة عند  0.0

نــرى مــن الجــدول)6( العاقــة بيـــن التمكيـــن اإلداري املســتخلص مــن الفكــر اإلداري اإلســامي، والتطويـــر اإلداري حيــث 
كانــت قيمــة االرتبــاط  0.80 وهــي قيمــة عاليــة طرديــة، تشيـــر إلــى أنــه كلمــا زاد التمكيـــن اإلداري، ارتفــع معــه التطويـــر اإلداري. 
كذلك يظهر لنا بعد القوة في التمكيـن اإلداري،وأنه له عاقة بالتطويـر اإلداري، حيث كانت قيمة االرتباط 0.670، وهي قيمة 

عاليــة طرديــة، تشيـــر إلــى أنــه كلمــا زادت القــوة فــي التمكيـــن اإلداري، ارتفــع معــه التطويـــر اإلداري.

وأيًضا ُيظهر لنا بعد األمانة في التمكيـن اإلداري،أنه له عاقة بالتطويـر اإلداري حيث كانت قيمة االرتباط 5 0.8، وهي 
قيمة عالية طردية، تشيـر إلى أنه كلما زادت األمانة في التمكيـن اإلداري، ارتفع معه التطويـر اإلداري.

كما أكدت نتائج متغيـرات التمكيـن اإلداري املستخلص من الفكر اإلداري اإلسامي والتطويـر اإلداري، كما هو موضح 
بالجدول على صحة وقبول الفرضية األولى التـي تشيـر إلى وجود عاقة ارتباط معنوي.

وهــذه نتيجــة تتوافــق مــع عديــد مــن الدراســات منهــا: دراســة )عاليــة جــواد،   0 ( ومــن نتائجهــا وجــود عاقــة ارتبــاط 
موجبــة بيـــن تمكيـــن العامليـــن والتطويـــر التنظيمــي فــي شــركة صناعــات. وأيضــا توصلــت دراســة) مســعود،   0 ( إلــى وجــود 

عاقــة ارتباطيــة طرديــة بيـــن التمكيـــن اإلداري وتطويـــر األداء لــدى مديـــري ومديـــرات املــدارس الحكوميــة.

كمــا بينــت نتيجــة دراســة )أحمــد وآخــرون، 008 ( وجــود عاقــة ارتبــاط معنــوي بيـــن استـــراتيجية التمكيـــن وتحسيـــن 
األداء للقيــادات فــي منظمــات األعمــال. ولقــد خلصــت دراســة )البلــوي، 008 ( لوجــود عاقــة بيـــن التمكيـــن اإلداري واألداء 

الوظيفــي لــدى معلمــي ومعلمــات املــدارس الحكوميــة.

وهنــاك عــدد مــن الدراســات أكــدت وجــود عاقــة ارتباطيــة بيـــن التمكيـــن ومتغيـــرات أخــرى وهــذه املتغيـــرات تؤثـــر بشــكل 
مباشر على تطويـر األداء منها: دراسة )عبيد، 5 0 ( التـي خلصت لوجود عاقة ارتباط إيجابية بيـن تمكيـن العامليـن وإدارة 

املعرفــة فــي جامعــة واســط.

وتوصلــت دراســة )صفــاء،   0 ( لوجــود عاقــة بيـــن أبعــاد التمكيـــن والرضــا لــدى العامليـــن فــي هيئــة التعلــم التقنــي. 
وأكــدت دراســة )راضـــي، 0 0 ( وجــود عاقــة بيـــن التمكيـــن وإبــداع العامليـــن عنــد موظفــي كليــة اإلدارة واالقتصــاد جامعــة 

القادســية.

كمــا توصلــت دراســة )جــواد وحسيـــن، 007 ( إلــى وجــود عاقــة معنويــة بيـــن استـــراتيجية التمكيـــن وأبعادهــا وتنشــيط 
رأس املــال الفكــري وعناصــره.
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- اختبار التأثيـر بيـن متغيـرات الدراسة -

تفسيـر الفرض الثاني: هناك عاقة تأثيـر معنوي بيـن تمكيـن اإلداري املستخلص من الفكر اإلداري اإلسامي والتطويـر 
اإلداري بــإدارة املقــررات بــوزارة التعليــم. الختبــار صحــة فرضيــة التأثيـــر بيـــن متغيـــرات الدراســة تــم اســتخدام نمــوذج االنحــدار 

الخطي البسيط في محاولة لبيان تأثيـــر العاقة بيـــن تمكيـــن العامليـــن والتطويـــر اإلداري، وكانت النتائج كاآلتـــي:

جدول رقم )7( 
قيم معامل االرتباط

معامل االرتباط معامل التحديد معامل التحديد املميـز
.7 4 .509 .496

يظهــر لنــا أن قيمــة االرتبــاط تســاوي 4 0.7 وهــذا يعنــي أن هنــاك ارتباطــا خطيــا طرديــا قويــا بيـــن املتغيـريـــن )التمكيـــن 
والتطويـــر(. وأن معامــل التحديــد وهــي تعنـــي أن املتغيـــر املســتقل )التمكيـــن( يفســر 0.509% مــن التغيـــر فــي املتغيـــر التابــع 

)التطويـــر(.

فــي حيـــن كان معامــل التحديــد املميـــز )املصحــح( 0.496% ممــا يعنــي أن املتغيـــر املســتقل التمكيـــن اســتطاع أن يفســر 
)0.50( مــن التغيـــرات الحاصلــة فــي )التطويـــر(، والباقــي )0.50( يعــزى إلــى عوامــل أخــرى.

جدول رقم )8( 
تحليل التبايـن )أنوفا( لنموذج االنحدار

الداللةف املحسوبةمتوسط املربعاتدرجة الحريةمجموع املربعاتاملصدر
6.000 9.4 9.89719.897االنحدار
 5 .938 9.5الخطأ
639 9.4 الكلي

يتبيـــن مــن الجــدول رقــم )8( ثبــات صاحيــة النمــوذج الختبــار الفرضيــة اســتنادا إلــى أن قيمــة F دالــة إحصائًيــا، حيــث إن 
قيمــة االحتمــال تســاوي 0.000،وهــي أقــل مــن مســتوى املعنويــة 0.05،وهــذا يشيـــر إلــى أن هنــاك واحــًدا علــى األقــل مــن معامــات 
االنحــدار تختلــف عــن الصفــر، وهــذا يعنــي أن النمــوذج معنــوي أو معادلــة خــط االنحــدار البســيط معنويــة. ممــا يــدل علــى أن 

 للمتغيـــر املســتقل فــي املتغيـــر التابــع، وبنــاًء علــى ثبــات صاحيــة النمــوذج نســتطيع اختبــار الفرضيــة
ً
هنــاك أثـــًرا معتــدال

جدول رقم )9(
نتائج تحليل االنحدار البسيط الختبار أثـر املتغيـر املستقل على املتغيـر التابع

املتغيـر 
املستقل

املعامالتاملتغيـر التابع
قيمة معامالت 

االنحدار )االرتباط(
الداللةقيمة ت

59 .80 4. 0  . التمكيـنالتطويـر
 .  46. 790.000

 تشيـر إلى أن ثابت املعادلة غيـر معنوي.

ميــل املعادلــة معامــل املتغيـــر )التمكيـــن( = 4  .  و Sig.= 0.000 ممــا يــدل علــى أن امليــل معنــوي وتفسيـــره عندمــا تتغيـــر 
قيمة املتغيـــر )التطويـــر( بوحدة واحدة يتغيـــر املتغيـــر التابع )التطويـــر( بـ 4  . ، مما يعني قبول الفرضية الثانية التـــي تشيـــر 
إلــى )وجــود عاقــة تأثـــر معنــوي بيـــن التمكيـــن اإلداري املســتخلص مــن الفكــر اإلســامي والتطويـــر اإلداري فــي إدارة املقــررات 
بــوزارة التعليــم(. وهــذه النتيجــة تتوافــق مــع عديــد مــن الدراســات منها:)عاليــة جــواد،   0 ؛ صفــاء،   0 ؛ قاســم وآخــرون، 

008 ؛ ديــوب، 5 0 ( التـــي خلصــت إلــى وجــود عاقــة تأثـــر معنــوي بيـــن التمكيـــن ومتغيـــرات لهــا تأثيـــر علــى تطويـــر األداء.



اعتماد التمكيـن املستخلص من الفكر اإلداري اإلسالمي ...

60

- اختبار الفروق4-

تفسيـــر الفرضية الثالثة: توجد فروقات معنوية ذات داللة إحصائية بيـــن التمكيـــن اإلداري للعامليـــن املستخلص من 
الفكر اإلداري اإلســامي تبعا لـ )املؤهل التعليمي وســنوات الخبـــرة( والتطويـــر اإلداري بإدارة املقررات بوزارة التعليم باململكة 
العربية السعودية. الختبار الفرضية تم استخدام t-test ملعرفة الفروق في املتوسطات بيـن أفراد الدراسة، تعزى للمتغيـريـن 

)املؤهل التعليمي وسنوات الخبـــرة(، وجاءت النتائج كاآلتـــي:

جدول رقم )10(
عزى ملتغيـر املؤهل العلمي

ُ
الفروق في املتوسطات بيـن أفراد الدراسة ت

املتوسطالعدداملؤهل
االنحراف 
املعياري

قيمة ت
درجة 
الحرية

الداللة

القوة
47968. 98 .64 دبلوم

. 0 38.840
 856 .679 .144بكالوريوس

األمانة
   9890.57. 6 دبلوم

.06 38.95 
06 144.0000.46بكالوريوس

التمكيـن
  5.500 4 .64 دبلوم

.06 38.95 
46 9.40   .144بكالوريوس

التطويـر
880 8.7 70. 6 دبلوم

-.488-38.6 8
9 660. 8 8. 14بكالوريوس

دالة عند 0.05

ال توجد فروق دالة إحصائًيا بيـن أفراد الدراسة تبعا ملتغيـر املؤهل العلمي في التمكيـن اإلداري والتطويـر اإلداري. حيث 
تشيـر النتيجة إلى اتفاق استجابات جميع العامليـن بإدارة املقررات على اختاف مؤهاتهم حول التمكيـن والتطويـر اإلداري. 

قد تعود هذه النتيجة لدور التمكيـن في تطويـر األداء.

نســتنتج من ذلك أنه كلما أرســينا مفاهيم التمكيـــن وتم العمل على ممارســتها, ســتكون مداخل محفزة وداعمة للعامل 
نحــو أداء راق بحيــث يصبــح جنديــا ملهنتــه ويكــرس طاقاتــه وإمكاناتــه لخدمتهــا مــن أجلهــا وهــذا يــؤدي لتطويـــر أدائــه.

وهذه نتيجة تتفق مع دراسة البلوي )008 ( ودراسة جواد وحسيـن )   0 ( ومسعود )  0 ( بعدم وجود فروق ذات 
داللة إحصائية بيـن التمكيـن وتطويـر األداء تبًعا ملتغيـر املؤهل العلمي.

جدول رقم ) 11(
عزى ملتغيـر سنوات الخبـرة

ُ
الفروق في املتوسطات بيـن أفراد الدراسة ت

املتوسطالعدداملؤهل
االنحراف 
املعياري

قيمة ت
درجة 
الحرية

الداللة

القوة
15-1174. 57 . 49  

.45 38.654
7.46504 7 .15334فأكثـر

األمانة
15-1174.0408.48595

. 6 38.796
7.54487 98. 1533فأكثـر

التمكيـن
15-1174. 990. 6 8 

. 6638.7 7
 77.4854  .15334فأكثـر

التطويـر
15-117 .70  .49 57

-.  4-  .79 .8 7
74940.  75. 1533فأكثـر
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ناحــظ مــن جــدول )11( أنــه ال توجــد فــروق دالــة إحصائًيــا بيـــن اســتجابات العامليـــن بــإدارة املقــررات حــول التمكيـــن 
اإلداري والتطويـر اإلداري تبعا ملتغيـر الخبـرة. وهذا يشيـر إلى أن العامليـن بإدارة املقررات يـرون بنفس املستوى حول تمكيـن 

العامليـــن والتطويـــر، وأن الخبـــرة ليــس لهــا تأثيـــر علــى وجهــة نظرهــم.

وناحــظ مــن جــدول )11( أن ســنوات الخبـــرة ألفــراد الدراســة مرتفعــة بالتالــي هــم لهــم نفــس الــرأي بــأن االرتقــاء بمســتوى 
أدائهــم الوظيفــي يتوقــف علــى مســتوى تمكينهــم بحســب ممارســة متطلبــات بعــد القــوة واألمانــة لديهــم. وتتفــق هــذه النتيجــة 
مــع نتيجــة دراســة )فــاق ونافلــة،   0 ؛ وهجيـــرة،   0 ؛ و مســعود،  0 ( التـــي توصلــت إلــى أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة 
إحصائيــة بيـــن أفــراد الدراســة تبعــا ملتغيـــر ســنوات الخبـــرة. فــي حيـــن تختلــف مــع دراســة )البلــوي، 008 ( التـــي بينــت أنــه توجــد 

فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيـــن آراء أفــراد الدراســة تبعــا ملتغيـــر ســنوات الخبـــر.

وعليــه نرفــض الفرضيــة الثالثــة )توجــد فروقــات معنويــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن التمكيـــن اإلداري للعامليـــن 
املســتخلص مــن الفكــر اإلداري اإلســامي تبعــا لـــ )ســنوات الخبـــرة واملؤهــل التعليمــي( والتطويـــر اإلداري بــإدارة املقــررات بــوزارة 
التعليــم باململكــة العربيــة الســعودية( بعــدم وجــود فروقــات معنويــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن تمكيـــن العامليـــن والتطويـــر 

اإلداري تبعــا ملتغيـــر املؤهــل التعليمــي وســنوات الخبـــرة.

عــزى هــذه النتيجــة إلــى أن نســبة 65% مــن أفــراد الدراســة مــن حملــة الدبلومــات العليــا، ونســبة 35% مــن حملــة 
ُ
وقــد ت

البكالوريوس، وال يوجد مؤهل ثانوي،)متقاربيـن باملؤهل(،كما أن نسبة كبيـرة من أفراد الدراسة لديها خبـرة تعادل 5. %8 
وخبـــرتهم أكثـــر مــن 15 ســنة، ونســبة 7.5 % خبـــراتهم مــن 11-15ســنة، وال توجــد خبـــرات أقــل مــن ذلــك. لذلــك فــإن »املؤهــل 

وســنوات الخبـــرة« غيـــر مؤثـريـــن علــى التمكيـــن والتطويـــر اإلداري.

وعليــه فمــن النتائــج الســابقة الختبــار الفرضيــات نســتخلص مــا يلــي: أن التمكيـــن اإلداري والتطويـــر اإلداري مفهومــان 
متـــرابطان كل منهمــا يــؤدي لآلخــر، فعندمــا يمــارس العامــل أبعــاد التمكيـــن )القــوة واألمانــة( املســتخلص مــن الفكــر اإلداري 
اإلسامي، سيتحلى بخصائص ومهارات سيكون له الطريق املعبد والسليم نحو تطويـر أدائه ومن ثم ينعكس ذلك على تطويـر 
ِميــٌن ( )يوســف: 54(. وقــال تعالــى فــي صفــة 
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االستنتاجات والتوصيات

االستنتاجات:

- إثبــات صحــة أن مــا توصــل إليــه علمــاء الفكــر الحديــث فــي مجــال التمكيـــن مــا هــو إال صــدى وفــروع لمــا فــي جــذور -
الفكــر اإلداري اإلســامي، حيــث إنــه ســبق الفكــر المعاصــر بأربعــة عشــر قرنــا فــي التوصــل إلــى أصــول ومبــادئ 

التمكيـــن وبشــكل أشــمل وأعمــق وأكثـــر مرونــة فــي التطبيــق.
- أبعاد التمكيـن تم استخاصها في هذه الدراسة من قوله تعالى: )إن خيـر من استأجرت القوي األميـن( )القصص: 6 (.-

- أبعــاد التمكيـــن لــو تمعنــا فيهــا نجدهــا أشــمل لجميــع أبعــاد أو عناصــر التمكيـــن التـــي ذكرهــا علمــاء الفكــر الحديــث -
باختاف آرائهم وتوجهاتهم الفكرية، وهي أيضا أعمق من كونها فلسفة إدارية قد تطبق إذا تمت ممارستها بطريقة 

صحيحــة حســب األصــول. تــم ذكرهــا فــي القــرآن الكريــم وشــرح تفاصيلهــا.

- أبعاد التمكيـن بالفكر اإلسامي: هي)القوة و األمانة(:-

ُبعد القوة: وتـرتبط متطلباته بإعداد اإلمكانات البشرية والطاقة املادية )اقتـران العمل بالعلم واملعرفة - إتقان  ■
العمل - توافر الكفاءة واألهلية - التعاون مع اآلخريـن(

االنضبــاط  ■ )اإلخــاص:  العامــل  للفــرد  والســلوكي  العقائــدي  بااللتـــزام  متطلباتــه  وتـــرتبط  األمانــة:  ُبعــد 
الوظيفي،املحافظــة علــى أوقــات العمــل وأدواتــه –العــدل – الصــدق -االلتـــزام بأنظمــة العمــل: املحافظــة علــى 

الفريــق(. بـــروح  العمــل  الرؤســاء،  طاعــة  العمــل،  أوقــات 

القــوة تعنـــي القــدرة علــى العمــل، واألمانــة تعنـــي رقابــة النفــس فــي كل عمــل )ابــن تيميــة،  د. ت : 9(، لــذا فــإن هــذه  ■
األبعــاد أكثـــر مرونــة، وهــي صالحــة للتطبيــق بــأي زمــان ومــكان.
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النتائج امليدانية:

- توجــد عاقــة ارتبــاط ذات داللــة معنويــة بيـــن التمكيـــن اإلداري املســتخلص مــن الفكــر اإلداري اإلســامي، والتطويـــر -
اإلداري.

- وجود تأثيـر معنوي لعملية التمكيـن اإلداري املستخلص من الفكر اإلداري اإلسامي، والتطويـر اإلداري.-

- ال توجد فروقات معنوية ذات داللة إحصائية بيـن تمكيـن العامليـن والتطويـر اإلداري تبًعا ملتغيـر املؤهل التعليمي -
وســنوات الخبـــرة.

وعليه تم إثبات أن: التمكيـن اإلداري املستخلص من الفكر اإلداري اإلسالمي يمكن اعتمادها استـراتيجية للتطويـر 
اإلداري باملنظمــات: بتطبيــق متطلبــات أبعــاد التمكيـــن )القــوة: التـــي تـــرتبط بإعــداد اإلمكانــات للفــرد العامــل وطاقتــه املاديــة. 
األمانــة: التـــي تـــرتبط بااللتـــزام العقائــدي والســلوكي للفــرد العامــل، وبالتالــي الُبعديـــن يكمــل أحدهمــا اآلخــر. ففــي بعــد القــوة 
تتحقق الحاجة إلى اإلنجاز، وتعني رغبة اإلنسان في أن يكون منتجا وأن يحقق األهداف املرجوة، لذا ُيطالب اإلسام العامل 
باقتـران العمل بالعلم واملعرفة وإتقان العمل وتوافر الكفاءة واألهلية والتعاون مع اآلخريـن في حدود قدراته وطاقاته، وبذلك 

يتحقــق األداء وفقــا ملــا يجــري عليــه العمــل.

وُبعــد األمانــة يعنــي تطبيــق العامليـــن للقــوة مــن خــال القيــام بســلوكيات فــي املنظمــة. تتمثــل باإلخــاص: االنضبــاط 
الوظيفــي، واملحافظــة علــى أوقــات العمــل وأدواتــه والعــدل والصــدق وااللتـــزام بأنظمــة العمــل: املحافظــة علــى أوقــات العمــل، 
وطاعــة الرؤســاء،والعمل بـــروح الفريــق. فُبعــد األمانــة يعتبـــر أساًســا لســلوك العامليـــن املســتحب، والتـــي يتعهــد العاملــون 
التـــزامها، حيث يكون ســلوك العامل مجموعة من القواعد التـــي تبيـــن لألفراد كيف يجب أن يتصرفوا في الحاالت واملواقف 

التـــي تعــرض لهــم دون أن يخالفــوا هللا وضمائرهــم، أو العــرف الســائد فــي مجتمعهــم.

ــن أداء العامليـــن، ممــا يــؤدي إلــى زيــادة  حّسِ
ُ
فااللتـــزام بمتطلبــات التمكيـــن املســتخلص مــن الفكــر اإلداري اإلســامي ت

إنتاجيتهــم ممــا لــه أثـــر علــى تحسيـــن وتطويـــر أداء املنظمــات التـــي يعملــون بهــا، وهــذا يخلــق التنميــة فــي املجتمــع.

التوصيات :

- علــى العامليـــن اإلملــام بمفهــوم التمكيـــن بالفكــر اإلداري اإلســامي، حيــث تــم ذكــره فــي القــرآن الكريــم فــي أكثـــر مــن -
مناســبة، وقــد كان أولــى باملسلميـــن أن يســتفيدوا مــن فكــر القــرآن الكريــم فــي التمكيـــن فكرًيــا واجتماعًيــا وعلمًيــا وإدارًيــا.

حلل ويؤلف فيها 
ُ
درس وت

ُ
ية بأن ت »فإدارة ذات مصدر من خصائصه البقاء والنماء واالرتقاء، أال وهو »اإلسام« حرَّ   

.) 4 :1984 )األميـــري،  الكثيـــر والكثيـــر« 

- األمــر يتطلــب أن تتبنـــى القيــادات فــي مؤسســات التعليــم الربــط بيـــن التطبيقــات العلميــة واإلداريــة الحديثــة وبيـــن -
األفــكار والتطبيقــات والتجــارب املبنيــة علــى املبــادئ واملمارســات للتمكيـــن التـــي تمــت فــي اإلدارة اإلســامية، وذلــك 
بتقديــم الدعــم االستـراتيجـــي فــي تطويـــر أســاليب املســالة وتقويــم أداء العامليـــن وفــي تطبيــق الــدورات اإلداريــة ومــن 

خــال إدارة االجتماعــات مــن منطلــق هــذا الفكــر األصيــل.
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ABSTRACT

The- study- aims- to- draw- the- administrative- empowerment- strategy; detects- dimensions- and 
administrative-requirements-of-Islamic-Thought, and-validate-the-findings-of-scientists-from-the-West-for 
the-principles-of-administrative-empowerment-is-only-an-echo-of-what-in-the-Islamic-Management-Though.

The-study-used-the-fundamentalist-deductive-approach- in- the-analysis-of- the-content-of- the-verses 
and- the- development- dimensions- and- requirements- relating- to- the- administrative- empowerment, and 
use-descriptive-method-Correlative- to- see- a- relationship-between- the- empowerment-of- employees- and 
management- development

prove- that- administrative- empowerment- in- the- Islamic- Management- Thought- A- strategy- for 
Management- Development:

-Through-the-exercise-of-Commitment-to-working-in-the-dimensions-of-empowerment-requirements 
)power-and-honesty( Lead-to-the-development-of-administrative

power: associated-with- the- preparation- of- the- potential- of- the- individual-worker- and- the- physical 
capacity. Honesty: linked-to-the-ideological-commitmen-of-the-individual-and-behavioral. two-dimensions 
and- thus- complement-each-other. In- force-after- it- realized- the-need- for- achievement, and-after.honesty 
factor-means-of- force-application-by-doing-the-behavior-of- the-organization

There- is- a- significant- correlation- between- moral- administrative- empowerment- Abstract- of- Islamic 
Thought- administrative, and- management- development

There- is-a-moral-effictiveness-of-administrative-empowerment-processes-which- is-Abstractted- from 
Islamic- Thought- administrative, and- management- development.

There-are-no-moral-differences-of-statistically-significant-between-empowerment-of-employees-and 
management-development-to-the-variable-of-academic-qualification-and-years-of-experience>

Field- side- results- proved- that- the- administrative- empowerment- extracted- from- Islamic- Thought- in 
place-already-without-the-knowledge-of-members-of-the-Saudi-society-as-linkage-of-Islam. And-this-confirms 
that-the-approach-of-the-Koran-being-on-the-scope-of-the-possible-and-the-compatibility-of-Islam-and-the 
innate-nature-without-discomfort.

Commitment-to-the-Islamic-way-leads-to-scientific-progress-and-development, requires-a-radical-change 
in-the-patterns-and-methods-of-application-of-empowerment-in-education-institutions.




