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 امللخص:

 خمرجات رافداً أساسياً يف رسم السياسات يف مجيع دول العامل، فالتميز يف هذا العصرما يقدمه من و  خصوصا العايل بشكل عام و التعليممستوي  ديع
الحظ له الفرق الشاسع واقع التعليم العايل يف ليبيا، يأن الناظر يف  إال ،العايلأمهية التعليم  ى، ومن هناك تتجلمرده إيل مستوي التعليم العايل يف كل بلد

أثر التمكني لصحة التنظيمية يف تعزيز دور ا"ورقة  املوسومة بعنوان ال هلذا فإن هذ ملستوى،زال دون افهو ال ياملنشود والبون الواسع، بني واقعه ودوره 
تقدمي منوذج  إىلهتدف  ،واليتالتابعة لوزارة التعليم العايل  " اهليئات ىيئة الوطنية للتعليم التقين والفين بليبيا أحدهلاألداء الوظيفي للعاملني" اب يفاإلداري 

، وحماولة اتباع السبل الناجعة إلاتحة الفرص أمام املواهب لتويل قيادة تلك املؤسسات ويف ظل وجود بيئة تمكنيلمن تطبيق مفهوم ا بغية اإلستفادة املثلى
يت أصبحت خمرجاته كسيحة ملواكبة سوق لالتعليم التقين والفين وامن أجل إصالح خمرجات لمنظمة كمتغري وسيط ،لالئمة تتمثل يف الصحة التنظيمية م

 .العمل 
حمل الدراسة رضي يوضح العالقة بني املتغريات ولتحقيق الغرض توصل الباحث من خالل الفكر النظري والدراسات السابقة ذات العالقة إىل بناء خمطط ف

تنظيمية حيث اعتمد الباحث يف دراسته التمكني اإلداري كمتغري مستقل فضال عن األداء الوظيفي حمور االهتمام كمتغري اتبع ويف ظل وجود الصحة ال
 كمتغري وسيط. 

 
  

Information of Article 

 

Article history: 

Received Feb 2, 2018 
Accepted Feb 28, 2018 

Available online Mar 1,2018 

 

Keywords: 

 
  Functionality 

Regulatory Health 

Administrative Empowerment 

 

This study aims to build conceptual model may help to identify the role of regulatory 

health in enhancing the impact of managerial empowerment on the employees’ 

performance in education institutions in Libya. It is considerate that the situation 

and outputs of higher education as a fundamental factor in formulation policies, in 

all countries of the world. The outstanding creativity in this era based on 

distinguished education, therefore importance of higher education is manifested. 

Therefore, the previous study of higher education in Libya, note that there is great 

difference between the actual practice and the hoped role. Moreover, the higher 

education in Libya does not reaches the level of ambition. An Institution that not 

practice managerial empowerment may affect the overall performance, and may 

avoid an  opportunity from young employees to be leaders of institutions, and may 

undermine the vision of reform the public sector , whereas  the appointment and 

empowerment of young people in the administrations is the supporting of 

improvement .Otherwise it  may have caused the leak of  competencies , the low 

level of productivity of the institutions and the  poor  services, not to mention the 

power and expansion of the Authority of officials, who have other functions in the 

government, and the cause of  negative effects. 
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 املقدمة:
ميا و دوليا قاد إىل ضرورة تبين املفاهيم اإلدارية إن واقع عمل املنظمات العصرية السيما مع زايدة حدة املنافسة على مجيع األصعدة حمليا وإقلي .1

هو العنصر البشري مما حدا ابملنظمات -واليزال–(، فمحور عمل تلك املنظمات كان 2014.)لطيفة ضماان لتحسني األداء احلديثة يف أنظمتها
ملورد البشري  برزت (،ومع تزايد االهتمام اب2012.االهتمام ابملوارد البشرية)الربيدي ،الرشيدي  م والراغبة يف التطور  بشكل خاصبشكل عا

يف العمل اإلداري واليت بدورها شكلت  ضغطا على املنظمات  بضرورة مواكبة هذه التغريات من خالل تبنيها للمداخل اإلدارية  همعايري جديد
مام  ابلعنصر البشري مؤشرا إجيابيا يف عمل  تلك (،ويعد االهت2007)ماهر. احلديثة مما جعل املنظمات التقليدية أيفل جنمها و خيبو بريقها

تفعيل دور املوارد البشرية ابملنظمة  السيما  ىمفهوم التمكني اإلداري يظهر مد  املنظمات لنجاح تطبيق املفاهيم اإلدارية احلديثة فمن خالل  تبين
(،إال أن تنفيذ سياسات التمكني اإلداري يف غياب 2011ن،وان التمكني اإلداري  غدا من املداخل احلديثة يف بيئة االعمال )عريقات وآخرو 

 حيقق الغرض من تبنين التمكني اإلداري ،لذا حناول تسليط الضوء حول دور الصحة التنظيمية يف تفعيل وتعزيز الصحة التنظيمية ابملنظمة قد ال
                                                                                                   الوظيفي . ابألداءعالقة التمكني اإلداري 

 
 مشكلة الدراسة:

(،فجل مشكالت أنظمة التعليم 2015أدائها )احليص. ىربية خصوصا يالحظ التدين يف مستو إن املتتبع لألداء العام ملؤسسات التعليم العايل عموما والع 
ة التعليم العايل تراجعت وأدركت تلك املؤسسات ذلك مؤخرا بشكل واضح ري (، فمس2012كبري)حليب،شادي.بشكل  العايل العربية تتشابه فيما بينها 

عف الكفاءة واإلنتاجية وينسب هذا الرتاجع إىل ختلف النظم اإلدارية املعتمدة وتقليديتها وافتقارها للمداخل اإلدارية احلديثة يف إداراهتا مما نتج عن ذلك ض
(،وإن املشكالت املرتاكمة انمجة عن مركزية القرار يف قطاع التعليم األمر الذي أعاق توفري خدمات التعليم سواء بسبب 2015.هبذه املؤسسات)وشاح

(،فإعادة النظر يف تطوير 2014عدم الكفاءة يف القدرات أو بعدم املشاركة يف صنع القرار وابلتايل انعكس سلباً على خمرجات التعليم برمتها)التميمي.
(،لذا تزايدت املطالبات بضرورة حتسني اخلدمات 2015ه)رجب.هأداء هذا القطاع ابت امرا ملحا ملواجه التغريات والتحدايت املختلفة اليت تواج ىمستو 

من خالل  (،وملا كان التعليم التقين يشكل أحد الركائز يف دعم النمو االقتصادي فهو يساهم2017.ؤميناملاإلدارية والتعليمية يف القطاع املذكور)
بدوره يعترب من دعائم ذلك النمو إال أن خمرجات التعليم يف البالد العربية ال تتوافق مع احتياجات سوق العمل واألخير  الىمخرجاته والدفع بها 

بتوصيات مفادها إجراء دراسات حول إمكانية حتسني اهليكلية اإلدارية  (عن  البيئة الليبية2013ويدي.وخلصت دراسة)ه ،(2017السوق )صوام.
(يذكر أبن املركز 2015والنظم اإلدارية بقطاع التعليم العايل،فضال عن ضعف املستوى اإلداري والتنظيمي مبؤسسات التعليم التقين بليبيا خصوصا)جولق.

ة قد أورد يف تقريره بعض املؤشرات السلبية كتفشي البريوقراطية والرتهل اإلداري وأتخر إجناز الوطين لضمان جودة واعتماد املؤسسات التعليمية والتدريبي
ر اجلهود حللحلت املشاكل اليت تعاين ف(،لذا يتوجب التفكري  وتظا2013.املعامالت اإلدارية  واليت تعكس يف جمملها ضعف األداء العام )املركز الوطين

للباحث تناول  ئىوبناء على ما سبق ترا .(2016يبية لينعكس ذلك على تطور املؤسسات األخرى ابلدولة)العطشان.منها مؤسسات التعليم العايل الل
مبعية الصحة التنظيمية  أببعاده املتمثلة يف)تفويض السلطة،التدريب،التحفيز،األتصال،فرق العمل( تبين مفهوم التمكني اإلداري وتركيزه علىهذه الدراسة 

وأتثريه على األداء  (اده)وضوح األهداف،املعنوايت،حل املشكالت،اإلستقاللية التنظيمية،فعالية األتصاالت،التماسك التنظيميأببع كعامل وسيط
القصور اإلداري والذي جنم عنه  ملعاجلة ظاهرةواطنة التنظيمية،سلوك العمل املنحرف( ملأببعاده املتمثلة يف)أداء املهام،األداء السياقي،سلوك ا الوظيفي
 خمرجات التعليم أتسيسا على توصيات الدراسات آنفة الذكر كون ان التمكني اإلداري يعد استثمارا ال ترفا إداراي.يف ضعف 

 
 أهداف الدراســــــــــــــــــة 

األداء الوظيفي للعاملني والوصول إىل توصيات ومقرتحات قد تسهم يف تعزيز تبين هذا  ىاس أثر التمكني اإلداري على مستو قي هدفت هذه الدراسة اىل
 النموذج يف املؤسسات بشكل عام واهليئة الوطنية للتعليم التقين والفين بشكل خاص وذلك من خالل االيت:

 .تعليم التقين والفينابهليئة الوطنية لل األداء الوظيفي للعاملني ىأتثري التمكني اإلداري على مستو  قياس-1
  ابهليئة. أتثري التمكني اإلداري على الصحة التنظيميةحتليل -2
 .ابهليئة األداء الوظيفي للعاملني ىأتثري الصحة التنظيمية على مستو  حتديد-3
 .ابهليئة األداء الوظيفي للعاملني من خالل الصحة التنظيمية ىأتثري التمكني اإلداري على مستو  بيان-4
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 للمتغريات الدميغرافية ىيعز الذي األداء الوظيفي للعاملني  ىلتمكني اإلداري على مستو حتليل أتثري ا-5

 
 

 الدراسات السابقة:-
 :    (األداء الوظيفي) ابملتغري التابعالدراسات املتعلقة 

املتغريات األخرى مبا تفضي عنه املخرجات واليت تنعكس نتائجها على املتغري التابع ويف الدراسة  طاملتغري التابع حمور ارتكاز جل الدراسات الرتبا يبقى
عرب مفهوم األداء عن الواجبات احلالية ميثل األداء الوظيفي للعاملني املتغري التابع مبا يؤثر عليه من خالل املتغري املستقل أو حتريك الوسيط أو أتثريمها معا، وي

وتدور أغلب الدراسات التقليدية ملفهوم األداء حول البعد املنفرد له ( 2014كونة للوظيفة واملطلوب تنفيذها يف فرتة زمنية حمددة)الساكت.واملهام امل
ء الوظيفي لسالمة داواملتمثل يف أداء املهام األساسية والرمسية املطلوبة كما تظهر مشكالت التقييم اليت جتري من قبل املشرفني يف عدم تضمينها ألبعاد األ

ذلك املفهوم الضيق لتشمل السلوكيات الطوعية بغض النظر  أن النظرة املعاصرة لألداء تتخطى عملية تقييم األداء إال راءات التقييم مما يربر املآخذ علىإج
هناك حاجة لمخرجات ويذكر بعض الباحثني أن عن اجلانب اإلجيايب  او سلبياهتا لتشمل األبعاد املكونة لألداء بغية احلصول على تقييم فعلي وحقيقي ل

أداء  قياس أتثري مجيع القوي على مستوى وضرورة لتفادي عيوب تقييم األداء ابملنظمات من خالل احتوائه على مؤشرات متعددة األبعاد تضمن
عن البعد اليتيم واألساليب النمطية  لألداء  (كما توصي بعض الدراسات إلجراء البحوث العلمية عن األداء الوظيفي مبعزل2016.املنظمة)عبدالرمحن

 & Furnham وتعرض.(2012العنزي،العطوي.)(؛2016الكامنة يف هذا املتغري)الرضا. ات تقييم األداء لفهم أتثري القوىمن خالل تطوير آلي

Taylor.2004) الفساد والمتمثل (في بيان السلوك المنحرف بأنه يتعدى السلوك المشين تجاه الرئيس او الزمالء ليالمس

 في االعتداء على الممتلكات واالختالس والتخريب وما في حكمهم
ابلكثري  والذي يعترب بعدا من أبعاد األداء الوظيفي يف هذه الدراسة الرتباطه كما أشارت العديد من األحباث والدراسات اىل أمهية سلوك املواطنة التنظيمي

 املخرجات لعالقته ابلكثري من لتمكني اإلدارياة يف املنظمات كمن املفاهيم واالجتاهات اإلدارية احلديث
األحباث والدراسات السابقة تبني أن هناك  من (بعد االطالع على العديد2016.(؛)اجلابر2015.)الربيعة؛(2015.(؛)اجلابر2012.التنظيمية)أبواتيه

إنتاجية املوارد البشرية يف بيان العالقة بني (Yaghoubi et. al., 2013دراسة)يف كما جاء األداء الوظيفي  العديد من املتغريات اليت تؤثر على 
 إيل وجود عالقة قوية بنيفعالية املنظمة من خالل إنتاجية عامليها كما خلصت الدراسة  وسعت الدراسة لتبيان مدى،"وسلوك املواطنة التنظيمية

اليت من و( 2017.)إبراهيمتربيز الثالثة،كما أوضحت دراسة-اإليرانية التعليمية يف أذربيجاننطقة امليف  إنتاجية العاملني سلوكاملواطنة التنظيمية ومستوى
كوسيط حيث متت هذه الدراسة ببغداد يف العراق على لتمكني النفسي  من خالل دور اأثر سلوك املواطنة التنظيمية يف االلتزام التنظيمي أهدافها بيان 

وجود عالقات   نتائج الدراسة إىلوأثبتت  كما بلغت عينة الدراسة مئة فردمستشفيات   10 جمتمع الدراسة من عددتكون و عينة من املستشفيات األهلية 
هذا ما اتفقت فيه ي و يف األداء التنظيماهلامة سلوك املواطنة التنظيمية وااللتزام التنظيمي من العوامل كما أن ذات داللة إحصائية بني متغريات البحث  

بني وهي من الدراسات اليت ربطت ( Irfan and Aitzaz,2014دراسة )حيث أثر االلتزام التنظيمي على األداء الوظيفي مع   هذه الدراسة من
فرع ألكرب ثالثة بنوك يف مدينة الهور  92على الدراسة  أجريت حيث  أثر االلتزام التنظيمي على األداء الوظيفيااللتزام التنظيمي واألداء الوظيفي حول 

وهذا أبن هناك عالقة ارتباط قوي بني االلتزام التنظيمي واالداء الوظيفي الدراسة  خلصت نتائج و  موظف  500ستانية يف حني بلغ حجم العينةالباك
األداء الوظيفي ذلك من خالل  ما حياك يف نفس  الفرد من رقابة ذاتية بعيدا عن فلسفة   يمية يف مستوىاملسامهة اجلادة لسلوك املواطنة التنظ يؤشر ملدى

مستوى سلوك املواطنة التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس يف جامعة امللك فيصل  عن ( 2017.ينؤمامل) ةكما قدمت دراس، ،الثواب والعقاب 
عدم وجود  لوك املواطنة التنظيمية وخلصت إىلضرورة تضمني تقارير األداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس لقياس س لت الدراسة إىلصتو و ابلسعودية 

والذي اتفقت مع  فروق ذات داللة إحصائية ّ الستجاابت عينة الدراسة على مستوى سلوك املواطنة التنظيمية بسبب اختالف اجلنس 
  .اخلربةوجود فروق ذات داللة إحصائية على مستوى سلوك املواطنة التنظيمية بسبب اختالف فئات سنوات كما أظهرت النتائج (2013دراسة)السلوم.

 
 :(لصحة التنظيميةلوسيط )اتعلقة اباملدراسات ال

فرق العمل وبناء الصحة التنظيمية للمؤسسة حيث يعد العمل ابلفرق من أفضل السبل اليت تنتهجها املنظمات حول (2017.قدمت دراسة )مرمي كما
لمؤسسة لتحقيق أهدافها ، من خالل التوظيف الكامل  للكفاءات وتوفري املناخ  املناسب يف بيئة العمل مما يساعد على بناء صحة تنظيمية سليمة ل
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جتعل العاملني يسعون إىل  أداء واجباهتم فحسب ،بل أيضا بتحقيق أهدافهم من خالل حتقيق أهداف واضحة تتبناها ،فتحقيق الصحة التنظيمية ال 
الصحة  ىدارة يف اإلسالم وعالقتها مبستو (حول درجة ممارسة قائدات املدارس ألخالقيات اإل2017ن.دراسة)اخلليوي،السليماقدمت املنظمة ،كما 

الصحة  ىالقيات اإلدارة يف اإلسالم ومستو أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجة ممارسة قائدات املدارس ألخ التنظيمية فيها ومن نتائجها
توفر الصحة التنظيمية  ىمستو  ( حول2017.بومنقار)حيث اتفقت مع دراسة لبعض املتغريات الدميغرافية كمتغري املؤهل العلمي واخلربة ىالتنظيمية تعز 

( 2013مع نتائج دراسة)الشريفي.كما تتفق أيضا ملتغري اخلربة، فروق تبعا وجدال تو أجريت على مؤسسة اتصاالت اجلزائر و  يف املؤسسات اخلدماتية اجلزائرية
الصحة التنظيمية كان عاليا  ىج إىل أن مستو النتائيف بيان مستوى الصحة التنظيمية يف مدارس الرتبية اخلاصة يف عمان من وجهة نظر املعلمني وخلصت 

واخلرية ،كما خلصت  لبعض املتغريات الدميغرافية كاملؤهل العلمي ىئية يف مدارس الرتبية اخلاصة تعز كما أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصا
بدراسة درجة  (2015وشاح.) كما قامارسة االلتزام التنظيمي،  إىل وجود  عالقة موجبة بني درجة قادة املدارس إلدارة التغيري و مم(1435دراسة)الثبييت.

ة وعالقتها مبستوى الصحة التنظيمية من وجهة نظر أعضاء يممارسة رؤساء األقسام األكادميية يف كليات التمريض يف اجلامعات األردنية للقيادة التحويل
ات التمريض يف اجلامعات األردنية يصائية يف مستوى الصحة التنظيمية يف كلالنتائج إىل أن عدم وجود فروق ذات داللة إح تالتدريس. وخلصهيئة 

ي واليت سعت الدراسة على التعرف على دور املناخ التنظيم(Musah, et al(2012دراسة موسى وآخرون)ما جاء يف كذلك   .اجلنستعزى ملتغريات 
 عضو هيئة 800جمتمع الدراسة يف عددالتدريس يف املؤسسات التعليمية يف قطاع التعليم العايل مباليزاي حيث متثل  على األداء الوظيفي ألعضاء هيئة

 تنظيمي واألداء الوظيفي.لالعالقة الوطيدة الطردية بني املناخ ا يزية،خلصت نتائج هذه الدراسة اىلمؤسسات تعليم عايل مال 8تدريس أخذت من عدد 
 
 :(لتمكني اإلداريملتغري املستقل )اقة ابالدراسات املتعل-

بدراسة  (2017.لقد حاولت دراسات عديدة دراسة التمكني اإلداري مع متغريات متنوعة وتبيان أثر هذا املدخل احلديث يف اإلدارة فقد قام )صوام
بعض يف هيئة التدريس من وجهة نظر رؤساء األقسام حيث كان جمتمع الدراسة  أعضاء كمدخل اسرتاتيجي لتحقيق التميز يف األداء لدى  التمكني

شرحية أعضاء هيئة التدريس  يف منطقة الشرق  ىاألداء لدمؤسسات التعليم العايل ابجلزائر  وهدفت الدراسة إىل معرفة أتثري التمكني اإلداري يف متيز 
استخدم فيها املنهج الوصفي التحليلي وتوصلت نتائج الدراسة إىل أنه يوجد أثر ذو داللة استمارة على عينة الدراسة  65اجلزائرية حيث وزعت عدد

يب يف التأثري على إحصائية للتمكني اإلداري يف متيز األداء الوظيفي لعينة الدراسة فكلما زاد التمكني اإلداري مبقدار وحدة واحدة  كان له األثر اإلجيا
التمكني اإلداري كان مرتفعا جدا  ىوخطية بني املتغريين كما أن مستو معدل زايدة املتغري املستقل فهناك عالقة طردية  األداء إذ يرتفع األخري أبكثر من

األداء حيث اتفقت هذه الدراسة مع  ىي ملا له من أثر إجيايب على مستو اهتمام القيادات ابلتمكني اإلدار  ىؤسسات حمل الدراسة وهذا يعكس مديف امل
 ىلرايض حيث أظهرت النتائج أن مستو ( عن واقع التمكني اإلداري لدى القيادات الرتبوية يف مكاتب الرتبية والتعليم مبنطقة ا2016دراسة )األمحري.

ات داللة معنوية بني اسرتاتيجية التمكني واألداء لوجود عالقة أتثري ذاالجتاه نفسه  ( يف2016)الرضا.دراسة التمكني اإلداري كان مرتفعا كما تصب 
اسرتاتيجية التمكني يف حتسني وظائف إدارة املوارد  تناولت دور ( واليت2016)الطراونة.دراسة الوظيفي على تلك املنظمة حمل الدراسة كما وافقت 

مصر وأفضت نتائج تلك الدراسة على ان التمكني اإلداري دالة إحصائية يف األداء فضال عن  البشرية لدى العاملني يف اجمللس األعلى للشباب جبمهورية
تطبيقا على جامعة اجلوف حيث هدفت الدراسة لتعزيز : ( خبصوص التمكني اإلداري للعاملني يف منظمات التعليم العايل الناشئة2016.عيسى) دراسة

التمكني اإلداري كما  ىراسة ال تعاين من اخنفاض يف مستو ها وتوصلت نتائجها أن املنظمة حمل الدمكامن القوة إن وجدت وحتديد نقاط الضعف لتالفي
دراسة تطبيقية على مشروفات إدارة الرتبية وهي  (2015)الضامن.دراسة سلطت الضوء على أثر تطبيق التمكني الوظيفي على حتسني أداء العاملني 

مت  200فيها الباحث على املنهج الوصفي التحليلي حيث بلغ جمتمع الدراسة من مجيع املشرفات البالغ عددهم اعتمد بعسري ابململكة السعودية والتعليم
كما أوضحت .أداء العاملني ىة للتمكني الوظيفي يف حتسني مستو من اجملتمع وأدت النتائج إىل وجود أثر ذو داللة إحصائي182إجراء الدراسة على 

الدراسة إىل ان نظام احلوافز املتبع ( التي أجريت  على شركة استرا زينكا الدولية لألدوية وخلصت نتائج KVIS.2012)دراسة
بعدا من أبعاد التمكني اإلداري يف هذه  هي الشركات السويدية،يذكر أن احلوفز ىلدابلشركة ال يتالءم مع حميطها وال يرتقي لنظم احلوافز املتعارف عليها 

 الدراسة.
 
 
 



Gaber and Khalid (2018). International Journal of Business Society, 2(2), 39-47 

43 
http://dx.doi.org/10.30566/2600-8254.2018.2.2.6 

2600-8254/© 2017 All rights reserved by IJO-BS 

 
 

  ة:متغريات الدراسقة بني العال
ء الوظيفي األدا ىلتمكني اإلداري أتثري على مستو لان قادت إىل تحليل والتمعن يف الدراسات السابقة المن خالل إلقاء الضوء على األدب النظري و 

يف  كوسيط   الصحة التنظيمية يف ظل وجود للمتغريات الدميغرافية ىتعز اليت فروق الوكذلك يف بعض األحيان  التأثري يتفاوت ىللعاملني وإن كان مستو 
خالل تناول  ن( ومFairman.2015تنفيذ اخلدمات واليت بدورها ترتبط بشكل كبري بزايدة األداء واإلنتاجية وهذا يقود إىل جناح املنظمة واستدامتها )

 ميكن صياغتها يف الفرضيات التالية: وجود عالقات مما تالحظ للباحث الدراسات السابقة واإلطار النظري سيقت الفرضيات التالية
 :الفرضية األويل

التقين  للتعليم الوطنية ابهليئة للعاملني الوظيفي األداء مستوى على اإلداري للتمكني ≥ α)0.05)داللة  ىو يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مست
 والفين.

 الفرضية الثانية:
 الفرضية الثانية. الصحة التنظيمية ابهليئة علىلتمكني اإلداري لهناك أتثري ذو داللة إحصائية 

 :ثالثةالفرضية الرئيسية ال
 الوطنية للتعليم التقين والفين. لعاملني ابهليئةل الوظيفي األداء ىصائية بني الصحة التنظيمية ومستو يوجد أثر ذو داللة إح
 :الفرضية الرئيسية الرابعة

 األداء الوظيفي للعاملني من خالل الصحة التنظيمية ابهليئة الوطنية للتعليم التقين والفين. ىمستو  لتمكني اإلداري علىليوجد أثر ذو داللة إحصائية  
 :الفرضية اخلامسة

 .للمتغريات الدميغرافية ىاألداء الوظيفي للعاملني يعز  ىحصائية للتمكني اإلداري على مستو هناك أتثري ذو داللة إ
 منوذج الدراسة:

النموذج املقرتح للدراسة كما يوضح العالقات بني املتغري املستقل والتابع وكذا بني املتغري املستقل والوسيط وأيضا بني املستقل يعرب الشكل أدانه عن 
 والتابع من خالل الوسيط.

 
 ( يوضح منوذج الدراسة1الشكل)

 املنهجية:
إىل  وبعد التطرق، الدراسة تطبيق ذلك الرتاكم املعريف النظري والتطبيقي وجتسيده يف بيئة ىالعلمي الضابط واخليط الناظم ملداملنهجية يف البحث  تعد

تغري وسيط واستقراء اإلطار النظري ملتغريات الدراسة واملتمثلة يف التمكني اإلداري كمتغري مستقل واألداء الوظيفي كمتغري اتبع ووجود الصحة التنظيمية كم
ابهليئة الوطنية للتعليم التقين والفين  حمل البحث املزمع اتباعها يف الدراسة إيضاح املنهجيةمتطلبات الدراسة فانه سيتم  للدراسات السابقة، والستيفاء
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جبمع  املنهج الكمي، والذي يقصـــد به ذلك املنهج الـــذي يقوم كما أنه سيتم تبين،ليت حتدد املسالك املتبعة للباحثوابعتبار اإلطار املنهجي هو البوصلة ا
اختباري الصدق والثبات ويتم ذلك من خالل تطبيقها على  اجراءالبياانت من خالل استعمال أدوات قياس كمية تناسب طبيعة الدراسة وقدرهتا على 

 (.2003عبيد.) حمدد.عينة الدراسة ومن مث إخضاعها لألساليب اإلحصائية املناسبة للحصول على نتائج بقصد تعميمها يف إطار ثقة 
 

 اخلامتة:
الذي سوف يعمل على االستفادة من تبين التمكني اإلداري ابملنظمات السيما اهليئة و نظري منوذج بناء لالتوصل دراسات السابقة و لمن خالل التعرض ل

ظل وجود الصحة التنظيمية كمتغري وسيط  لمؤسسات األخرى االستفادة من تبين هذا النموذج خصوصا يفلكما ميكن بليبيا،  الوطنية للتعليم التقين والفين 
املطلوب وابلتايل أيفل  ياسة التمكني اإلداري دون املستوىيكون الغرض من س ةالتنظيميففي غياب الصحة ،للحفاظ على توظيف التمكني ابملؤسسات 

مع متغريات مل ترد يف هذه نوصي إبجراء مزيدا من البحوث والدراسات إلبراز دور الصحة التنظيمية ابملنظمات   قحني، وأتسيسا على ما سبجنمه بعد 
  الدراسة.
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سلوك املواطنة التنظيمية لدى أعضاء اهليئة التدريسية جبامعة امللك سعود ابململكة العربية  يف إدراك الدعم التنظيمي ثر.أ2013بن حممد. السلوم، طارق
 (.1دد), ع25للعلوم اإلدارية. مج  جامعة امللك سعود جملة .السعودية
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الكويت. – الرتبوية ةاجملل املعلمني".مستوى الصحة التنظيمية يف مدارس الرتبية اخلاصة يف عمان من وجهة نظر ".2013الشريفي، عباس عبد مهدي.

 .190 – 145ص(. 109) .عدد28 مج
دراسة على عينة من  األقسام:وجهة نظر رؤساء  األداء لدى أعضاء هيئة التدريس منلتمكني كمدخل اسرتاتيجي لتحقيق التميز يف ."ا2017صوام،

 33-11ص(. 50)د. عداجلزائردراسات جملة  اجلزائري". جامعات الشرق
 بعسري".بية والتعليم أثر تطبيق التمكني الوظيفي على حتسني أداء العاملني: دراسة تطبيقية على مشروفات إدارة الرت ".2015روال علي عبدا هللا. الضامن، 
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الرتبية  ةجمل للشباب".اسرتاتيجية التمكني يف حتسني وظائف إدارة املوارد البشرية لدى العاملني يف اجمللس األعلى  ."دور2016.حممد سامل الطراونة، مسري

 .(186)عدد1مج  األزهر مصر. جامعة
مج  مصر. – مصر املعاصرة ةجمل تطبيقية". حاالت احلكومي:مداخل لتقييم األداء يف اجلهاز اإلداري ".2016حممد. حممد ل، عادنعبد الرمح

 .46 – 5 ص( 52)عدد107,
مستوايت ومعوقات التمكني وعالقته ابلوالء التنظيمي يف املصارف السعودية: دراسة .2012ي.عبد هللا بن عبد الرمحان الربيدي ونورة بنت حممد الرشيد

 .162-161 ص(.2عدد).52مج تطبيقية على عينة من مصارف مدينة بريدة، دورية اإلدارة العامة، السعودية، 
 .فلسطني ةالعاملية. غز . األكادميية مهارة البحث العلمي.2003فؤاد. عبيد، مصطفي 

 Cybrarians. والتحدايتالواقع  الليبية: بنيتوظيف اإلنرتنت يف مؤسسات التعليم العايل  2016.فعبد اللطي فيصلالعطشان، 
Journal17-1ص (42).عدد. 

األكادميية جملة ".اجلوف تطبيقا على جامعة الناشئة:لتمكني اإلداري للعاملني يف منظمات التعليم العايل ."ا2016حممد. عبد هللا رعيسى،عبد الناص
 .20-1ص.(.2.عدد)7مج. األمريكية الوالايت املتحدة (ك)أما رااباألمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا

درجة ممارسة قائدات املدارس ألخالقيات اإلدارة يف اإلسالم وعالقتها مبستوي الصحة ."2017السليمان. نونورة عبد الرمح لينا سليمان اخلليوي 
 .96-80ص (7) العدد 6.مجاجمللة الرتبوية الدولية املتخصصة. "التنظيمية فيها

 اإلسكندرية: الدار اجلامعية .التنظيم. الدليل العلمي لتصميم اهلياكل واملمارسات2007ماهر.ماهر، أمحد  
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