
 

 

 

 يانوظيف انرضا نتحسين كمدخم انقطرية انمرأة تمكين سياسة

 (انقطرية انعدل وزارة: حانة دراسة)

 

 

 

 

 

 *آل خميفة عبد اهلل مي محمد حمد 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بدولة قطر، حاصمة عمى درجة الدكتوراه في إدارة الموارد البشرية وتتمثؿ تعمؿ بوزارة العدؿ *

 اىتماماتيا في التطور االستراتيجي لمموارد البشرية والتطوير والتمكيف الوظيفي لممرأة القطرية

 
 
  



 
 
 

 
2 

 
 الممخص:

استيدفت ىذه الدراسة تحميؿ تأثير سياسة التمكيف اإلداري عمى مستوى الرضا      
الوظيفي لدى الموظفات بوزارة العدؿ القطرية مف خالؿ التطبيؽ الميداني عمى عينة 

( موظفة، وتـ اختبار صدؽ الفروض، 163( مف مجتمع البحث الكمى) 351قواميا )
حصائية ألبعاد سياسة التمكيف اإلداري وتوصمت الدراسة إلى وجود تأثير ذو داللة إ

لمموظفات) حرية االختيار ػػ الفعالية الذاتية ػػ معنى العمؿ ، التأثير( عمى مستوى الرضا 
الرضا عف الرئيس  ،الرضا عف الراتب والعالوة، فرص الترقية فيالوظيفي الممثمة 

المباشر، الرضا عف اإلجراءات والموائح والرضا عف االتصاالت، وأوصت الدراسة 
بضرورة وضع سياسة محددة األبعاد لمتمكيف اإلداري لممرأة مع وضع آليات وتحديد 
الجيات المسئولة عف التنفيذ مف أجؿ تقميؿ الفجوة بيف مستوى تمكيف المرأة وتمكيف 

 الرجؿ بالوزارة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 
 المفتاحيةالكممات 

 التمكيف اإلداري      
  الرضا الوظيفي 
 المرأة العاممة القطرية 
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Abstract: 

 This study aimed to analyze the impact of the administrative 
empowerment policy on the level of job satisfaction among female 
employees in the Qatari Ministry of Justice through field application on a 
sample of (153) of the total research community (461) female 
employees, and the validity of the hypotheses was tested, and the study 
found a significant effect.  Statistical dimensions of the administrative 
empowerment policy for female employees (freedom of choice, self-
efficacy, meaning of work, impact) on the level of job satisfaction 
represented in satisfaction with salary and bonus, promotion 
opportunities, satisfaction with the direct manager, satisfaction with 
procedures and regulations and satisfaction with communications, and 
the study recommended the need to develop a policy  Specific 
dimensions of women's administrative empowerment, with the 
development of mechanisms and identification of the bodies responsible 
for implementation in order to reduce the gap between the level of 
women's empowerment and the empowerment of men in the Ministry. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 المقدمة:

وما يرتبط بتمؾ التغيرات مف تحديات  ،يشيدىا عالمنا المعاصر التي متالحقةضوء التغيرات ال في         
منظمات عمى مختمؼ ال تاإلدارية بشكؿ كبير لمتعامؿ مع تمؾ التحديات، وتوجي المنظوراتكبيرة، تطورت 
 ، ومف ثـتحقيؽ نجاح المنظمةلواألصيؿ  يالذى يعتبر المكوف األساس ،البشرى معنصرل االىتماـأشكاليا إلى 

رأس الماؿ  :جديدة مثؿ مفاىيـأماـ  ت اإلدارة المعاصرةالبقاء والنمو والمنافسة. وأصبح: تحقيؽ أىدافيا في
العنصر البشرى تستيدؼ  التي المفاىيـوغيرىا مف ، والجدارات اإلداري والتمكيف المعرفيالبشرى ورأس الماؿ 

 لتدعيمو واستغالؿ طاقاتو مف أجؿ تحقيؽ نجاح المنظمات .

 .يعمى الرضا الوظيف فعَّاؿ لما لو مف أثر التمكيف اإلداري،مفيـو  يتبنب المختمفة المنظمات اىتمتولقد      
 .تأثير فعاؿ عمى أداء المورد البشري في المنظمات الحديثةذا وكال الموضوعيف 

( ويشمؿ كؿ ما يممكو ي) الداخميالجانب الذات :رعمى جانبيف يكمؿ كؿ منيما اآلخ تمكيف العامميفويقـو        
 المواقؼ والمشكالت ووضع فيوالتصرؼ  الذاتي وااللتزاـمف قدرات وميارات تمكنيـ مف تحمؿ المسئولية  :الفرد

تتبناىا المنظمة: مف  التيوالعمميات ( وىو يشمؿ كافة اآلليات الخارجي) يالحموؿ الصحيحة. والجانب المنظم
المياـ الموكمة  فيرارات ػػػػػاذ القػػػتمكف العامميف مف اتخ التيتوفير الوسائؿ والممارسات وبيئة العمؿ المناسبة 

ثراء  االىتماـإلى زيادة  اإلداريدى التمكيف (. ويؤ 5135إلييـ ) معراج، بالعامميف مف خالؿ توسيع صالحياتيـ وا 
تعترض  التيتعطى ليـ وتوسيع فرص المبادرة والمبادأة التخاذ قراراتو ومواجية مشكالتيـ  التيكمية المعمومات 
الحرية والثقة ألداء العمؿ دوف تدخؿ مباشر مف اإلدارة بشكؿ  (، كما ييتـ التمكيف بمنح5111ي،أدائيـ ) الكبيس

القرار وكسر الجمود  اتخاذ فيشاركتيـ وبتوثيؽ العالقة بيف اإلدارة والعامميف والمساعدة عمى تحفيزىـ وم رئيسي
بمبدأ تمكيف العامميف عنصرُا أساسيًا  االىتماـوىو ما يجعؿ بيف اإلدارة والعامميف  الداخمي والتنظيمي اإلداري

 (. 5135لنجاح المنظمات) الزاممى، 

الذي يعده البعض أف ىناؾ جدؿ أكاديمي بشأف التمكيف اإلداري، ففي الوقت  ،الحقيقة واجبة التأكيد بيد أف
 اختبارهمفيـو عممي قد تـ أف القو عمى أرض الواقع، يري آخروف يصعب تطبيو  مفيومًا نظريًا، ومجرد وىـ خياؿ

، التنظيميوتطبيقو عمى أرض الواقع، وأف الشركات التي طبقتو قد حققت نتائج ممموسة وساىـ في دعـ الوالء 
 ت المختمفة بالمؤسسات التي طبقتو. اوالرضا الوظيفي ودعـ مشاركة العامميف في اتخاذ القرار 

ذا كاف التمكيف اإلداري عمى ىذه الدرجة مف األىمية، عمى الم        فإف الرضا  ،ستوييف النظري والتطبيقيوا 
 ،بمثابة رضا الموظؼ عف عممو الوظيفيجاؿ العمؿ. ويعتبر الرضا م فيواحدًا مف أىـ المفاىيـ أيضًا  الوظيفي

 فيحد ذاتو، إنما وسيمة تساعد  فيىدفًا  الوظيفيالرضا   يعدالنيوض بمستوى العمؿ. وال فيىاـ وىو عامؿ 
عمؽ بكثير مف العوامؿ جزء منيا يت الوظيفيوظائفيـ، كما يتأثر الرضا  فيألفراد حؿ مشكالت متعددة تعترض ا
 االجتماعيةوجزء ثالث يتعمؽ بالجوانب  ،وجزء آخر يتعمؽ بالفرد نفسو وشخصيتو، بالعمؿ ومتطمباتو ومسئولياتو
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الرضا الوظيفي مف تأثيره بع قيمة وأىمية تحقؽ ن. وتادية  لمعمؿ نفسويتعمؽ بالجوانب الم رابعلموظيفة وجزء 
 (.5118)عمراف،المباشر عمى المواطنة التنظيمية واألداء الوظيفي لمعامميف بالمؤسسة.

لما لو  ،المتنامي بأىمية التمكيف اإلداري االىتماـ مستوىعمى نفس القطرية الدولة  مؤسسات ولقد سارت      
 الدولة بؿ سنت .في مؤسسات الدولة المختمفة مستوى أداء العنصر البشري تنمية وتطويرفي  مؤثرمف دور 

الوظيفي  ئيـبيدؼ تحقيؽ رضا موظفي الدولة،عامة مف شأنيا تمكيف  سياساتوصاغت القوانيف والتشريعات 
وليس عمى  ،لتقمد المناصب العميا عمى أساس الجدارة والكفاءة ـبدافعية األداء لديي واالرتقاءوتعظيـ القدرات 
 النوع.أو  أساس األقدمية،

اتجيت فقد  ،الماضي في تقمد المناصب القياديةو  الوظيفيقد عانت مف التيميش  القطرية ولما كانت المرأة  
يمانًا مف الدولة بالدور إمنيا المجاؿ الوظيفي العاـ، وذلؾ و  ،المجاالت في كؿسياسات داعمة ليا لتبني  الدولة

 التنموي الذي تقـو بو عمى قدـ وساؽ مع الرجؿ.

 تقـو عمى  التي"اإلدارة العامة الجديدة"  بمدخؿعمؿ لمالمؤسسات القطرية  تجيتاومف ناحية أخرى         
 (5137)عطيو،تحقؽ رضا المواطف. التي ،تقديـ الخدمة في األداء تعزيز مف أجؿ موظفي الدولةتحسيف أداء 

ومف ثـ ينعكس ذلؾ إيجابًا  لمعامميف، الوظيفي الرضاب بدوره يرتبطالذى  ،اإلداريبالتمكيف  االىتماـينبع ومف ىنا 
الرجؿ فقط داري منصبًا عمى الدولة بالتمكيف اإل اىتماــ يكف ول المنظمات الحكومية. في ـنتاجيتيوا   ـأدائي عمى
لمرأة بتمكيف امف الناحية التشريعية،  ،ؽساعمى قدـ و  االىتماـبؿ نما  الرجؿ والمرأة. ،النوعيف استيدؼبؿ 

تحقيؽ المساواة والعدالة التنظيمية وشحذ جيودىا لتساىـ مساىمة بناءة في تحقيؽ التنمية الشاممة، بغية العاممة 
 (.5111ُوية قطر،ر ).بالوظائؼ المختمفة في سوؽ العمؿ االلتحاؽمف خالؿ تشجيعيا عمى 

ضوء  فيالقطرية  الرضا الوظيفي لممرأةعمى مستوى  اإلداريالتمكيف  لدراسة تأثيروتسعى تمؾ الدراسة     
 التيمختمؼ القضايا والمعوقات  التعرؼ عمىكحالة يمكف مف خالليا  عدؿ،وزارة ال فيالموظفات  دراسة حالة

 .رضائيا الوظيفيتواجو عممية تمكيف المرأة وانعكاسات ذلؾ عمى 

 مشكمة الدراسة: 

وجود  ،االستطالعيةالدراسات السابقة والوثائؽ المتاحة، والدراسة  :عرض نتائج كؿ مفخالؿ يتضح مف 
بوزارة العدؿ  لمموظفات الرضا الوظيفيعمى سياسة التمكيف اإلداري تأثير مدى  :فجوة بحثية تتمثؿ في

 القطرية.

 يمكن طرح التساؤالت البحثية التالية: ،البحثية في ضوء المشكمةو 

 ؟في دولة قطر بوزارة العدؿ لمموظفات اإلداريالتمكيف  ما مستوى  -3
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 بالوزارة؟ عمميفعف  الوظيفيبالرضا  الموظفاتمدى تشعر  أيإلى   -5
 بالوزارة؟ الموظفاتلدى  الوظيفيبيف سياسة التمكيف ومستوى الرضا  العالقة ىيما   -1

الدرجة الوظيفية ػػ الحالة  وغرافية ) السف ػػ مستوى الخبرة ػػمدى تمعب المتغيرات الديم أيإلى  -1
 رة نحو سياسة التمكيف؟بالوزا الموظفات اتجاىاتتحديد  في( دورًا االجتماعية

 أهداف الدراسة

 تستيدؼ الدراسة ما يمى : 

 ضوء تجربة وزارة العدؿ. في لمموظفات اإلداريالتعرؼ عمى درجة ومستوى التمكيف  -3
 بوزارة العدؿ. الموظفات القطرياتلدى  دراسة مستوى الرضا الوظيفي -5
 الموظفات بالوزارة.لدى  الوظيفيالرضا  درجة تأثير التمكيف اإلداري عمىالوقوؼ عمى  -1
بوزارة العدؿ  لمموظفات اإلداريالتوصؿ إلى نتائج وتوصيات قد تساىـ فى تحسيف سياسة التمكيف  -1

 .بدولة قطر

  أهمية الدراسة

دولة  فيزرات حدى أىـ الو إ ي فيالرضا الوظيفعمى  يالتمكيف اإلدار  تأثيرتحميؿ  فيأىمية الدراسة  تمثؿت   
. إذ تمثؿ ىذه الوزارة حالة متفردة بيف وزارات الدولة مف زاوية معدؿ تشغيؿ الموظفات. وىى وزارة العدؿ، قطر
 فيجؿ حيث الدعوة لتمكيف المرأة القطرية وتحقيؽ مساواتيا بالر مف ػػػ  األىمية القصوى لممفيـومى الرغـ مف فع

ال ػػػ 5111لتحقيؽ أىداؼ رؤية أساميا فى تنمية المجتمع  وتعزيزالترقيات والعالوات والحوافز، فرص العمؿ و 
ىمية ي أاإلسياـ التطبيق كما يمثؿ، موضوعتتناوؿ ىذا ال  -عمى حد عمـ الباحثة -تطبيقية  توجد دراسة عممية

 .عمميا بالوزارة خاصة أيضًا بالنسبة لمباحثة بحكـ

 الدراسة يةمنهج 

 الذى يقـو عمى الجمع بيف الدراسة النظرية والدراسة التطبيقية، التحميمي الوصفيسة عمى المنيج تعتمد الدرا    
 استمارة عف طريؽ تطبيؽ ،: المستقؿ والتابعلقياس متغيرات الدراسة ،سموب القياسيعمى األ االعتمادوتـ 

ويبمغ مجتمع  .الوحدات التنظيمية بالوزارة مختمؼ في الموظفاتآراء عينة عشوائية مف  الستطالع ،استقصاء
 استمارة( 351وتـ توزيع ) ،تمفة بالوزارةختوى الوحدات التنظيمية المعمى مس موظفة( 163البحث الكمى)

تمثؿ نسبة كبيرة مف ىي و . %11حدود  فيمجتمع الدراسة الكمى ممثمة لعينة عشوائية  أخذ، حيث تـ استقصاء
مجتمع توزيع  التاليويوضح الجدوؿ  .العينة فيالتحيز  وأ العفويالخطأ  يبيدؼ تالف ،مجتمع البحث الكمى

        عمى اإلدارات المختمفة بوزارة العدؿ. الدراسة
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 عدد املوظفات ىف الادارة الإدارة م

 

دارة  1  88 وامتعاون ادلويل التفاكياتاإ

دارة امتخعيط  8  9 واجلودةاإ

ب 3 دارة امتدًر  9 اإ

دارة امتدكيق  4  4  ادلاخيلاإ

دارة امتسجيل  5  85 امعلارياإ

ق 6 دارة امتسًو  19 اإ

دارة اخلرباء 7  6 اإ

دارة امش ئون املانونية 8  11 اإ

دارة امش ئون املامية والإداًرة 9  55 اإ

دارة امعلود 15  41 اإ

دارة امعالكات امعامة والتصال 11  15 اإ

دارة امبرشًة  18  85 اإ

دارة كضااي ادلوةل 13  45 اإ

دارة ش ئون احملاماة 14  8 اإ

دارة نظم املعلومات 15  18 اإ

 3 الإنساين ادلويلانلجنة اموظنية نللانون  16

 115 املراكز اخلارجية 17

 8 امعلميمدير م . اموكيل املساعد مش ئون امتسجيل  18

 35 مركز ادلراسات املانونية واملضائية 19

 9 مكتب اموكيل 85

 1 امعلاريمكتب اموكيل املساعد مش ئون امتسجيل  81

 8 وكيل اموزارة املساعد نلش ئون املانونية 88

 461 اجملموع املكى

 .(5139ديسمبر 13)حتى  الموارد البشرية ، وزارة العدؿ، المصدر: إدارة

 متغيرات الدراسة 

 قياس كؿ منيا راسات العممية التي تناولت عناصروالتابعة، وأىـ الدالمتغيرات المستقمة  التالييوضح الجدوؿ 

 (الوظيفيالمتغير التابع ) الرضا  (اإلداري) التمكين  المتغير المستقل
 التأثير الذاتية، معنى العمؿ،، الفعالية حرية االختيار
 :في الدراسات المرجعيةوتمثمت أىـ 

(Thomas & Velthous,1990) 
(Slocum & Hellrigel, 2005) 
(Guzel,2008(،)Costro,2012) 

 (.5115(، ) حسف، 5118) أبو ىالؿ، 
 (5111(، ) شياب،5117) الجندى، 

 (5113(،) المغربى،5115)عبيد،
 (5116)الشمرى، 

، الترقيالرواتب والعالوات، الرضا عف فرص الرضا عف 
الرضا عف الرئيس المباشر، الرضا عف اإلجراءات، 

 وتمثمت أىـ  التنظيمية، االتصاالتوالموائح، الرضا عف 
 :في الدراسات المرجعية

 (Spectoe,2005) 
 (،5137(،)أبوعودة،5135الشوا،)( 2008)الطيب،
 (5135الحريرى،(، ) 5119السقا،(،)5131)الشرايده،
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 الدراسات السابقة

مباشر أو غير مباشر عمى ىناؾ العديد مف الدراسات المرجعية المرتبطة بموضوع البحث سواء بشكؿ 
 :التاليالنحو 

 اإلداريأواًل: الدراسة المرتبطة بالتمكين 

لى التعرؼ في التمكيف اإلداري" ىدفت إ االستراتيجي( بعنواف:" عالقة التخطيط 5151دراسة ) الزيف،  -3
اإلدارية  لالتصاالت (موبايمكـ)والتمكيف اإلداري في شركة  االستراتيجيبعاد العالقة بيف التخطيط عمى أ

رأي عينة مف العامميف بالشركة،  استطالعالمنيج الوصفي التحميمي مف خالؿ األردنية، واستخدمت 
 .والتمكيف اإلداري االستراتيجيإلى وجود عالقة طردية متوسطة بيف التخطيط  ت الدراسةوتوصم

التنظيمي لدى موظفي وزارة  وااللتزاـالعالقة بيف التمكيف اإلداري  ( بعنواف:"5139المطري،  دراسة )  -5
العالقة بيف التمكيف اإلداري  مستوى اإلسكاف في المممكة العربية السعودية" ىدفت إلى التعرؼ عمى

التنظيمي، واستخدمت المنيج الوصفي التحميمي عمى عينة عشوائية مف موظفي وزارة اإلسكاف  وااللتزاـ
كما  التنظيمي، لاللتزاـداري، ومرتفع لمتمكيف اإلالسعودية، وتوصمت ألىـ النتائج: وجود مستوى متوسط 

 التنظيمي. وااللتزاـكيف اإلداري أنو توجد عالقة طردية بيف أبعاد التم
العالقة بيف التمكيف  فيالتنظيمي  وااللتزاـ(  بعنواف: " توسيط الكفاءة الذاتية uzoaru ,2018دراسة) -1

ضوء توسيط  فيممارسات التمكيف واتجاىات العامميف العامميف" استيدفت تحميؿ العالقة بيف  واتجاىات
عمى األداء وأثارت الدراسة التساؤؿ حوؿ كيفية فيـ العالقة  التنظيمي وااللتزاـكؿ مف الكفاءة الذاتية 

العامميف التمكيف مف خالؿ  اتجاىاتوكيؼ تتوسط  التنظيمي وااللتزاـبيف التمكيف والجدارة الذاتية 
مف خالؿ استطالع  التحميمي الوصفي. واعتمدت الدراسة عمى المنيج التنظيميلتزاـ الكفاءة الذاتية واال

 وااللتزاـ( مفردة. وتوصمت إلى وجود عالقة معنوية بيف الكفاءة الذاتية 331رأى عينة عشوائية قواميا )
ءة الذاتية العامميف والكفا اتجاىاتالعالقة  فيوالتمكيف وبيف األداء وال توجد عوامؿ تتوسط  التنظيمي

والتمكيف  وااللتزاـكما توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف اتجاىات العامميف  والتمكيف عمى األداء.
 عمى األداء.

( بعنواف:" تأثير التمكيف النفسي والمعنوي لمقيادات النسوية عمى اإلبداع Al Ghamdi,2016دراسة ) -1
لمقيادات النسوية عمى إبداعيـ  عنويوالمكيف النفسي الدراسة التعرؼ عمى تأثير التم استيدفت" اإلداري
عمى عينة  ميدانيالجامعات السعودية واستخدـ الباحث أساليب كمية مف خالؿ إجراء بحث  في اإلداري

المختمفة يؤثر عمى  بأبعاده المعنوي( مفردة .وتوصمت الدراسة إلى أف إدراؾ التمكيف 811عشوائية قواميا )
لدى العناصر القيادية مف المرأة السعودية بالجامعات، وىو ما يتطمب تغيير السياسات  اإلداريإدراؾ اإلبداع 
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تعزيز التمكيف النفسي لممرأة لتعظيـ  اتجاه فيىذا المجاؿ  فيوالممارسات العممية والبحوث العممية 
 .االتجاهىذا  فيالمخرجات اإلبداعية 

بالجامعة  االستراتيجيةتحقيؽ األىداؼ  فيامميف ودوره " تمكيف الع:بعنواف( 5136دراسة )المفموح، -5 
 االستراتيجيةيف العامميف في تحقيؽ األىداؼ استيدفت تمؾ الدراسة التعرؼ عمى دور تمكسالمية بغزة "اإل

 استمارة باستخداـجراء مقابالت ا  بالجامعة اإلسالمية بغزة، واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي و 
مف  التزاـوجود مفردة. وتوصمت الدراسة ألىـ النتائج :  (588) وتوزيعيا عمى عينة عشوائية قواميا االستقصاء

عالقة طردية مع تحقيؽ إدارة الجامعة بتحقيؽ التمكيف اإلداري لمعامميف وأف تحقؽ التمكيف االداري قد ارتبط ب
 لمجامعة. االستراتيجيةاألىداؼ 

 فيمدارس التعميـ العاـ  فيء : مدخؿ لرفع كفاءة األدااإلداريتمكيف " ال:بعنواف (5136دراسة ) عباس،-6
داء بالمؤسسات رفع كفاءة األ في اإلدارياستيدفت الدراسة التعرؼ عمى دور التمكيف  : دراسة ميدانية"مصر

 ئية مفعف طريؽ توزيع استبانة عمى عينة عشوا المسحي الوصفيواستخدـ الباحث المنيج ، مصر فيالتعميمية 
بمعنى التمكيف ومفيومو  المعرفيالمستوى  انخفاضوتوصمت الدراسة إلى  .اإلدارات الوسطى بالتعميـ

وركائزه وأسسو وأنواعو، كما توصمت إلى  ضعؼ عممية التمكيف بكؿ أبعاده كما تؤثر كؿ مف  واستراتيجياتو
 عمى عممية التمكيف. التنظيميالبيئة والمناخ 

المؤسسات  في اإلداري" العدالة التنظيمية وأثرىا عمى التمكيف ( بعنواف:5136راسة ) الزىرة وأحمد،د-7
عمى عينة مف مؤسسات والية البويرة" سعت الدراسة إلى معرفة أثر العدالة  استطالعيةالجزائرية ػػػ دراسة 

خدمت الدراسة المؤسسات الجزائرية عمى عينة مف مؤسسات والية البويرة واست في اإلداريالتنظيمية عمى التمكيف 
الدراسة إلى وجود أثر ذو داللة  عمى عينة عشوائية وتوصمت االستبيافوتطبيؽ  التحميمي الوصفيلمنيج ا
المؤسسات  فيحصائية بيف أبعاد العدالة التنظيمية والتمكيف، كما يوجد مستوى منخفض مف العدالة التنظيمية إ

 لة وموضوعية ،كما ال يتصؼ سموؾ المديريف باإلنصاؼ.المبحوثة نظرًا لضعؼ تطبيؽ اإلجراءات اإلدارية بعدا

، دراسة استيدفت الدراسة التنظيميعمى اإلبداع  اإلداري" أثر التمكيف :( بعنواف5135دراسة ) معراج،-8
مديرية الصيانة لشركة  فيلدى العامميف  التنظيميواإلبداع  اإلداريالتعرؼ عمى مستوى كؿ مف التمكيف 

 الوصفيوكذلؾ تحميؿ العالقة اإلتبارطية بيف المتغيريف، واستخدـ الباحث المنيج  الجزائر،ب سوناطراؾ ببسكرة
وتوصمت الدراسة إلى وجود عالقة معنوية بيف بالشركة بالتطبيؽ عمى عينة عشوائية مف العامميف  التحميمي

 المؤسسة. في التنظيميمستوى التمكيف وقوتو وحجـ اإلبداع 

ىدفت  المدارس الثانوية بمحافظات غزة" مديريلدى  اإلداري"درجة التمكيف بعنواف : (5135الزاممى،)  دراسة-9
المدارس الثانوية بمحافظات غزة وعالقتيا بمستوى  مديريلدى  اإلداريالدراسة إلى التعرؼ عمى درجة التمكيف 

وتوصمت . مديرًا ومديرة (315)عمى عينة مف  المسحي الوصفي، استخدـ الباحث المنيج الوظيفيالرضا 
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فظات غزة جاءت بدرجة عالية المدارس الثانوية بمحا مديريلدى  اإلداريأف درجة التمكيف  الدراسة ألىـ النتائج:
المدارس تعزى لمنوع ولكف توجد فروؽ أخرى  مديريوال توجد فروؽ دالة احصائيًا فى درجة التمكيف بيف  %(77)

 .%(81.6لدى المديرية عاليًا بدرجة ) الوظيفيوجاء مستوى الرضا  تعزى لمتغير السف وسنوات الخبرة

 استيدفتوتأثيره عمى إبداع العامميف"  اإلداري" مدى ممارسة التمكيف : بعنواف( 5135العطار،  دراسة )-31
نيج الوصفي التحميمي ، واستخدـ الباحث الملمعامميف داري عمى اإلبداع الوظيفيالتعرؼ عمى تأثير التمكيف اإل

ى وجود عالقة معنوية لإلدراسة مف العامميف، وتوصمت ا (566)عمى عينة عشوائية قواميا استقصاءوطبؽ قائمة 
 داري واإلبداع لدى العامميف بالجامعة.حصائية بيف التمكيف اإلإ داللةذات 

صنفت ىذه  كمدخؿ لتحسيف مستوى جودة الخدمة " ،بعنواف: " تمكيف العامميف ( 5131دراسة ) الجندى ، -33
 تحفيزينو مفيـو أوينظر لمتمكيف عمى  ،الدراسة مفيـو التمكيف وفقًا لمداخؿ أربعة أساسية: المدخؿ األوؿ

 يتمحور حوؿ الدافعية الداخمية لدى األفراد نحو الشعور باألىمية والكفاءة الذاتية والقوة والسيطرة والتأثير أو
السمطة والمشاركة فى  يض القوة أو، والذى يركز عمى العالقات المرتبطة بتفو الثانيالمدخؿ  اآلخريف، فيالتحكـ 
لقدرة عمى التصرؼ امتالؾ العامميف إويرتبط ب ،، المدخؿ الثالثاإلبداعيقرارات وحؿ المشكالت والتفكير ال اتخاذ

الرابع واألخير وىو منظور المتطمبات حيث  إلرضاء المستيدفيف بالخدمة التي تقدميا المؤسسة . أما المدخؿ
نما تحتاج إلى مجموعة مف الممارسات والمتطمبات األساسية إلنجاح  يروف أف عممية التمكيف ال تنشأ مف فراغ وا 

الخصائص المرتبطة مدخؿ تمكيف العامميف ) مثؿ الحرية ػ الثقة ػ الموارد ( وأخيرًا توصمت الدراسة لمجموعة مف 
كيز عمى الحموؿ أكثر مف المشكالت، الديمقراطية، التحفيز، فرؽ العمؿ ، التر يدة: تبنى ثقافة جديابالتمكيف ومن

 ، الثقة المتبادلة بيف الرؤساء والمرؤوسيف .الفعَّالة

الرسمية والمعوقات الجامعات األردنية  فيلممرأة  اإلداريواقع التمكيف " بعنواف: (5119) الطراونة، دراسة-35
التعرؼ عمى  استيدفتف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس" والشخصية المؤثرة فيو م واالجتماعيةالتنظيمية 
 محافظة الكرؾ، وقد توصمت الدراسة إلى فيالمدارس  مديريلدى  يوعالقتو بالمناخ التنظيم اإلداريالتمكيف 

 جاء محافظة الكرؾ، فيالمدارس  مديريلدى  اإلداريف مستوى التمكيف أمجموعة مف النتائج كاف أبرزىا: 
بدرجة متوسطة، كما أظيرت النتائج أيضًا وجود  جاء التنظيميف تصوراتيـ ألنماط المناخ أو  بدرجة متوسطة،

 .التنظيميوأنماط المناخ  اإلداريعالقة ذات داللة إحصائية بيف مستوى التمكيف 

 "المدارس الحكومية يلمعمم يوعالقتو باألداء الوظيف اإلداري التمكيف"بعنواف: ( 5118) البموى، دراسة-31
المدارس الحكومية  فيلدى المعمميف العامميف  يوعالقتو باألداء الوظيف اإلداري التعرؼ عمى التمكيف استيدفت

ف  جاءا مرتفعيف، لوظيفياواألداء  يالنتائج أف مستوى التمكيف اإلدار أظيرت  ،المممكة العربية السعودية في وا 
 . الوظيفيواألداء  اإلداريىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية بيف التمكيف 
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الدراسة معرفة  استيدفت " األنماط القيادية وعالقتيا بمستويات التمكيف": بعنواف( 5118دراسة )اليندى ، -31
مستويات التمكيف وأىـ  حديدتأنماط القيادة اإلدارية السائدة لدى المسئوليف التنفيذييف بمجمس الشورى السعودي و 

 .ومستوى التمكيفي اإلدار  القياديعالقة بيف النمط المعوقات التي تواجو عمميات تمكيف القيادات ومعرفة ال
د التحويمي، نمط القائد المشارؾ، نمط القائد : نمط القائألنماط القيادية السائدة التاليةوتوصمت الدراسة إلى ا

ف توصمت الدراسة إلى وجود عالقة ومستوى التمكي اإلداري القياديقة بيف النمط ، وفيما يتعمؽ بالعالاالستراتيجي
(  االستراتيجي –المشارؾ  – التحويميديثة ) ػػادية الحػػماط القيػندير لألػػالم يية بيف الجانبيف، فكمما زاد تبنحصائإ

 زاد مستوى التمكيف لدى الموظفيف . 

بعنواف" أثر الثقافة التنظيمية عمى تمكيف العامميف، دراسة تطبيقية عمى  ( 5118أبو ىالؿ ،  دراسة )-35
تأثير الثقافة التنظيمية السائدة بالجامعة عمى مستوى تمكيف التعرؼ عمى  استيدفت  إدارات جامعة عيف شمس"

، لجامعةة مف اإلدارات المختمفة بامفرد(  311 )عمى عينة االستقصاءاستخدمت الدراسة أسموب و  .العامميف
وجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بيف أبعاد الثقافة التنظيمية وعممية وتوصمت ألىـ النتائج التالية: 

القدرة ، الكفاءة، الشعور باألىمية التمكيف ، حيث أثرت الثقافة التنظيمية السائدة عمى المكونات التالية لمتمكيف:
مستوى األداء  وارتفاع إيجابية ذات داللة إحصائية بيف التمكيف وجود عالقة. وكذلؾ التأثير، االختيارعمى 

والرضا لدى  االنتماءدرجة  ارتفاعالتنظيمية السائدة والتمكيف عمى تؤثر كؿ مف الثقافة  وأخيراً . الوظيفي
  .العاممػػػػػػػيف

ات بالتطبيؽ عمى شركة القرار  اتخاذ" أثر تمكيف العامميف عمى فاعمية :بعنواف ( 5116دراسة ) الشمرى ،  -36
العامميف كما اإلدارة العميا بأسموب تمكيف  اقتناعاستيدفت الدراسة التعرؼ عمى مدى  المالحة العربية بالكويت"

القرارات . ولقد توصمت  التخاذأسموب تمكيف العامميف بالنسبة  التعرؼ عمى األثار المترتبة عمى استيدفت
) .لى حد ما لكؿ متغيرات الدراسةإالعامميف بشركة المالحة العربية مدركات  ارتفاع الدراسة ألىـ النتائج التالية :

ال تتفؽ عينة البحث عمى و .يادة روح الفريؽ وفاعمية القرار (القرارات واإلدارة الذاتية وس اتخاذ فيالمشاركة 
الدنيا ( لمفيـو  –الوسطى  –) العميا دراكات اإلدارات إ الختالؼموب التمكيف بالشركة ويرجع ذلؾ التطبيؽ أس
 القرارات . اتخاذأسموب تمكيف العامميف عمى عممية رؤيتيا لتأثير تطبيؽ  فينقسمت عينة الدراسة واالتمكيف .

دراسة تطبيقية  :التنظيمي االنخفاضظؿ  فيبعنواف:" تأثير تمكيف العامميف  ( 5111دراسة )شياب ،   -37
شركات الغزؿ والنسيج  فيىذه الدراسة بحث مدى توافر أبعاد التمكيف  استيدفت لنسيج"عمى شركات الغزؿ وا

يوجد  . ولقد توصمت الدراسة ألىـ النػػتػػائج التػػػالية :عمى العامميف يالتنظيم االنخفاض ظؿ فيومدى تأثيرىا 
ألبعاد التمكيف  جوىرييوجد تأثير   ،الية ، الذاتية ، التأثير () معنى العمؿ ، الفعَّ  ىيأربعة أبعاد لمتمكيف 

توجد عالقة طردية بيف أبعاد التمكيف األربعة وعناصر بيئة العمؿ و  ي.التنظيم االنخفاضظؿ  فياألربعة 
 .االبتكارية
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" أثر الثقافة التنظيمية عمى تمكيف العامميف: دراسة تحميمية بيف المصارؼ بعنواف: (5111)خميس، ةدراس-38
ىدفت إلى معرفة تأثير نمط الثقافة التنظيمية عمى مارات العربية المتحدة" دولة اإل فيألجنبية واالتجارية الوطنية 

ت ، الكفاءة، األىمية( ليا تأثير عمى مدركا االختياردراسة إلى أف أبعاد التمكيف ) توصمت الالتمكيف اإلداري. و 
ف المناخ التجارية لبُ  نخفاض مدركات العامميف بالمصارؼاالعامميف بالمصارؼ التجارية، و   التنظيميعد التأثير وا 

  ف القيـ التنظيمية تؤثر طرديًا عمى أبعاد التمكيف األربعة.أو  .األبعاد األربعة لمتمكيف فيًا يؤثر طردي

لمقيادة شارقة المدارس الثانوية الخاصة بإمارة ال مديري" درجة ممارسة :بعنواف(  5111)عبيد ،  دراسة-39
 فياستيدفت ىذه الدراسة بحث أبعاد الثقافة التنظيمية وأبعاد تمكيف العامميف وعالقتيا بدرجة تمكيف العامميف" 

توضيح طبيعة العالقة بيف إلمارات العربية المتحدة ، كذلؾ المصارؼ التجارية الوطنية واألجنبية بدولة ا
لمعامميف بالمصارؼ التجارية  اإليجابيالتقييـ  ارتفاعالية :المفيوميف . ولقد توصمت الدراسة ألىـ النتائج الت

ذات داللة  اختالفاتبالمصارؼ اإلماراتية العامميف . ال توجد  التنظيميباإلمارات لمقيـ التنظيمية . يدعـ المناخ 
عاد إحصائية بيف مدركات العامميف بالمصارؼ الوطنية ومدركات العامميف بالمصارؼ التجارية األجنبية ألب

تأثيرًا طرديًا فى  التنظيمييؤثر المناخ  .، التأثير ( االختيارلكفاءة ، القدرة عمى التمكيف األربعة ) األىمية ، ا
 .ذلؾ لمعامميف بالمصارؼ التجارية األبعاد األربعة لمتمكيف و 

المصالح الحكومية ومنظمات القطاع الخاص":  في" تمكيف العامميف :بعنواف( 5113دراسة )المغربى ،-51
تمكيف  فياستيدفت الدراسة التعرؼ عمى درجة التبايف "دراسة تطبيقية عمى المنظمات العاممة بمحافظة دمياط "

، كذلؾ التعرؼ عمى ح الحكومية ومنظمات القطاع الخاصالمصال فيالعامميف لدى كؿ مف المديريف والعامميف 
تتميز بيا منظمات القطاع  التيتتميز بيا المصالح الحكومية وتمؾ  التيخصائص سموكيات تمكيف العامميف 

مختمؼ المصالح  فيجوىرية بيف آراء العامميف  اختالفاتوجود  :ت الدراسة ألىـ النتائج التاليةتوصمو  .الخاص
 فيجوىرية بيف العامميف  تالفاتاخ وجود .دمياط نحو عوامؿ تمكيف العامميفالحكومية العاممة بمحافظة 
حصائية بيف إوجود فروؽ معنوية ذات داللة  .عوامؿ تمكيف العامميف بالمحافظة منظمات القطاع الخاص نحو

المخػػػػتمفة ) القطاع الخاص فيما يخص عوامؿ التمكيف  فيالمصالح الحكومية والعامميف  فيآراء العامميف 
 االتصاالتػػ المشػػاركة ػػػ  الجماعيمؿ والتقدير ػػ الع االعتراؼنصاؼ ػػ عدالة واإلخالقيات ػػ الرض ػػ األغوضوح ال

 .الفعَّالة ػػ البيئة الصحية (

 الدراسات المرتبطة بالرضا الوظيفي.ثانيًا: 

   Motivation as mediating variable Between jobبعنواف: " ( Alaichamy,2019 دراسة)-3
discrepancy and job satisfaction in religious Non-profit works". الرضا تفسير  استيدفت

مف خالؿ  الوصفي التحميمي الدراسة المنيج استخدمت .الدافعية والتعارض الوظيفي كؿ مف: في ضوء الوظيفي
ف أ إلىوتوصمت الدراسة  .الديني التطوعيمفردة مف العامميف بالمجاؿ  (585)عمى عينة قواميا  استبانةتطبيؽ 
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وظيفي، بالرغـ مف تأثير التعارض والرضا ال العالقة بيف التعارض الوظيفي في التأثير األقوى تمثؿالدافعية 
عية لدى و مف شأنو التحسيف مف مستوى الدافب واالستمتاع، إذ أف الغرض مف العمؿ الوظيفي عمى الرضا

 .الوظيفيالعامميف بيذا المجاؿ وىو ما ينعكس عمى الرضا 

 Job satisfaction and self-eciency score diffrences in( بعنواف"Carswell,2018دراسة) -5
general and special education teachers as ameasured by the job satisfaction survey 

and teachers'sense of effecacy scale.  ميف تحديد العالقة بيف الكفاءة الذاتية لممعملىدفت الدراسة
، وتوصمت إلى وجود التحميمي الوصفي، واستخدمت المنيج مريكية المتحدة والرضا الوظيفياألالمدارس  بإحدى

معدؿ الالتعرؼ عمى أسباب  فيوىذه العالقة مفيدة  اتية لممعمـ ومستوى الرضا الوظيفيعالقة بيف الكفاءة الذ
                      ـ.لمعمميف وزيادة مرونة العمؿ بالنسبة ليبيف ا ف العمؿدورال

 Application of Motivation Hygien theory":بعنواف  (Rovena Kusshta,2017) دراسة-1
among workers of social care institution" استػػػػيػػػػدفت الػػػػػدراسة الػػػتػػػػػعرؼ عمى تأثير الدافعية 

(Hygiene theoryعمى ا ) استخدمت الدراسة األسموب  .االجتماعيةة الرعايلرضا لدى العامميف بمؤسسات
وتوصمت  ( مفردة مف العامميف.331كونة مف )عمى عينة م استبيافوالوصفي التحميمي مف  خالؿ تطبيؽ  الكمي

 الدراسة إلى وجود عالقة معنوية بيف عوامؿ التحفيز ومستويات الرضا لدى العامميف.

 Analysis of the professional satisfaction of" :بعنواف( Koblis Kova et .al,2017دراسة )-1
farmacists in Bratislava" سة التعرؼ عمى أبعاد الرضا الميني لدى العامميف فى المجاؿ استيدفت الدرا

لى وجود توصمت الدراسة إو  مدينة براتيزالفا. فيعمى عينة عمى األسموب الميداني بالتطبيؽ واعتمدت الصيدلي 
 لدى العامميف عف مكاف العمؿ وعف القواعد والمسئولية  القانونية الواقعة عمييـ . لرضا المينيحالة مف عدـ ا

 Job satisfaction, job Embeddedness as predictors":بعنواف (Skelton,2017دراسة) -5
manufacturing employee turnover intentions" الوظيفيلعالقة بيف رضاء العامميف استيدفت تحميؿ ا 

ترؾ العمؿ لدى العامميف بالمنشآت الصناعية بالتطبيؽ عمى عينة مف المينييف  فيوالرغبة  ومضموف الوظيفية
يؤثر إيجابيًا عمى تمسؾ  صمت الدراسة إلى أف الرضا الوظيفيتو و  .بالمنشآت الصناعية جنوب الواليات المتحدة

 العمؿ. الرغبة في ترؾمستوى مف العامؿ بالوظيفة ويقمؿ 

 Relationship between intrinsic job satisfaction and" : بعنواف( Lee,2017دراسة) -6
turnover intentions among internal Auditors" ى وسياؽ الوظيفة العالقة بيف محتو  تحميؿ استيدفت

لييرزبرج عمى عينة مف العامميف  (نظرية العامميف)وبيف معدؿ دوراف العمالة عف طريؽ تطبيؽ  والرضا الوظيفي
توصمت الدراسة إلى أف سياؽ الوظيفة المرتبط بالعوامؿ و  (.96وعددىـ) المركزيمف المراجعيف بمعيد فموريدا 

 ف.راف العمؿ لدى المراجعيالواضح عمى معدؿ دو  المعنويالوقائية كاف لو التأثير 
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 Aquantitive study of selected predictors of job tenure,jobبعنواف:"  (Harris,2015دراسة) -7
satisfaction" والخبرة عمى التنبؤ بمدة الخدمة الوظيفية والرضا  دفت دراسة تأثير المستوى التعميميستيإ
والخبرة ومخرجات الوظيفة  القة معنوية بيف المستوى التعميميتوصمت الدراسة إلى وجود عو  . الوظيفي لممعمـ

وتأىيمية  أخرى وىو ما يعزر ضرورة وجود برامج تعميمية جوانب فيالقات معنوية جوانب وعدـ وجود ع في
 .بمؤسسات التعميـ العالي

وعالقتو بقمؽ المستقبؿ  لدى موظفي القطاع الحكومي " الرضا الوظيفي: بعنواف( 5137أبوحرب،  دراسة )-8
 الوصفيالمنيج ، واعتمدت الدراسة عمى الحكوميىدفت إلى التعرؼ عمى الرضا الوظيفي لدى موظفي القطاع "

شرافية، موظفًا بالوظائؼ اإل (195)باستخداـ أسموب العينة العشوائية الطبقية لمجتمع الدراسة وبمغت  التحميمي
ضا الوظيفي لدى موظفي القطاع الحكومي مع تعادؿ كؿ مف مستوى الر   :التالية وتوصمت الدراسة ألىـ النتائج

لمتغير التابع )القمؽ مستوى القمؽ بشأف المستقبؿ، وجود عالقة عكسية بيف المتغير المستقؿ )الرضا الوظيفي( وا
 .بالمستقبؿ(

ىدفت : دارسة ميدانية" الوظيفيخالقيات األعماؿ وعالقتيا بالرضا أ" : بعنواف( 5137أبوعودة،  دراسة ) -9
 االتصاالتمجموعة  فيوظيفي لدى العامميف خالقيات األعماؿ ودرجة الرضا الأالدراسة التعرؼ عمى مستويات 

طبقت  استقصاءيؽ استمارة األسموب الميداني عف طر  و استخداـ المنيج الوصفي التحميمي مف خالؿالفمسطينية 
خالقيات األعماؿ أ: أف مستوى التالية النتائجالدراسة ألىـ توصمت موظفًا.  (531)عمى عينة عشوائية بمغت 

 مع الدرجة الكمية لمرضا ومجاالتو. خالقيات األعماؿ ومجاالتياأف يعالقة ب وتوجدجاءت مرتفعة 

قطاع غزة"  فيلمشركة الفمسطينية  لعوامؿ المؤثرة عمى الرضا الوظيفي" ا:بعنواف( 5135دراسة ) الشوا، -31
والعوامؿ المؤثرة عميو لدى الشرطة النسائية الفمسطينية، واعتمدت  الوظيفيالرضا التعرؼ عمى مدى  استيدفت

وتوصمت  .(315 ) فػػػػددىػػػػػغ عػػػػالػػرطيات البػػمشػػػامؿ لػػػػػػشر الػػػػصػػػمف خالؿ الح الميدانيموب ػػػػالدراسة عمى األس
: يوجد رضا وظيفي عاـ لدى الشرطيات، أثرت محاور الدراسة الرئيسية مجتمعة إيجابيًا التالية نتائجالإلى أىـ 

رضا الشرطيات ىو العوائد والتعويضات والدافع  فيالرضا الوظيفي لمشرطيات وكاف أكثر العوامؿ إيجابيًا  في
 لمعمؿ مف أجؿ المجتمع.

 في مؤسسات وكالة غوث الالجئيف في رضا الموظفيف العامميف" مدى :بعنواف( 5135دراسة ) عمار،-33
 فيىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى رضا الموظفيف العامميف "ضوء اإلدارة اإللكترونية لمموارد البشرية 

، واعتمدت عمى المنيج E.HRMمؤسسات وكالة غوث مع التطبيؽ عمى نظاـ إدارة الموارد البشرية الكترونيا
مفردة. توصمت الدراسة ألىـ النتائج:  (115)الدراسة الميدانية عمى عينة مف باستخداـ أسموب  التحميمي الوصفي

 االتصاالتعبء العمؿ وتفعيؿ  تبسيط إجراءات العمؿ وتخفيؼ فييسيـ تطبيؽ نظاـ الموارد البشرية الكترونيا 
كما توجد عالقة طردية بيف  E-HRMوتحقيؽ الشفافية، يوجد مستوى مف الرضا لدى الموظفيف عف نظاـ 
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 االتصاالتعمؿ وتخفيؼ عبء العمؿ وفعالية تبسيط إجراءات ال فيتتمثؿ  التيلممزايا  E-HRMتحقيؽ نظاـ 
 والشفافية وبيف الرضا الموظفيف عنو. 

لمعامميف " استيدفت التعرؼ  العامؿ البيئى عمى الرضا الوظيفي " تأثير:بعنواف( 5135دحالف،  دراسة )-35
التطبيؽ بشركة توزيع كيرباء غزة، واستخدمت الدراسة بتأثير العامؿ البيئي عمى الرضا الوظيفي لمعامميف، عمى 

( موظفًا وتوصمت الدراسة ألىـ 561المنيج الوصفي التحميمي، حيث طبقت عمى عينة طبقية منتظمة، بمغت )
بيئة عمؿ ألخرى، وجود عالقة ذات داللة النتائج التالية: وجود درجة رضا متوسطة لدى العامميف المنقوليف مف 

شركة، وعدـ وجود فروؽ ذات احصائية بيف جميع مجاالت الدراسة ومستوى الرضا الوظيفي لدى العامميف بال
 العينة والمتغيرات الديموغرافية.حصائية بيف متوسطات تقديرات إداللة 

اإلدارات المختمفة وفؽ نموذج بورترولولر"  موظفيلدى  الوظيفي" الرضا :بعنواف( 5131دراسة )غواش،-31
قطاع غزة وفؽ نموذج "بورتر ولولر"،  فيالبنوؾ  لموظفي يسة التعرؼ عمى درجة الرضا الوظيفىدفت الدرا

لجمع البيانات عمى عينة مف المبحوثيف، توصمت  استبانة استمارةوتصميـ  الوصفيت الدراسة المنيج استخدم
إدراؾ الجيد والقدرة عمى القياـ بالعمؿ ثـ  وفقًا لمنموذج عمى محاور: الوظيفيالدراسة إلى وجود حالة مف الرضا 

محور إدراؾ اإلنجاز والقدرة عمى الوصوؿ لمستوى األداء المطموب، وأخيرًا محور إدراؾ العوائد وعدالتيا وأوصت 
 داء األفضؿ.الدراسة بضرورة صرؼ عالوات لمغالء، وعالوات عمى األ

 االتصاالتشركة  في عمى الرضا الوظيفي " أثر المناخ التنظيمي: بعنواف (5118دراسة ) الطيب،-31 
لقيادة، مشاركة العامميف، ، نمط االتنظيمي: الييكؿ فيممثاًل  التنظيميدراسة تأثير المناخ  استيدفت الفمسطينية"

نة عشوائية مف وطبقت عمى عي الوظيفيعمى الرضا  ، طبيعة العمؿ، التكنولوجيا المستخدمةاالتصاؿنمط 
مف خالؿ دراسة ميدانية  تحميمي، ( مفردة واستخدـ الباحث منيج وصفى151بمغت ) االتصاالتالعامميف بشركة 

 التنظيميحصائية بيف توافر المناخ إيجابية ذات داللة إىـ النتائج التالية: وجود عالقة ، وتوصمت ألاستقصائية
 ، وجود مستوى جيد مف الرضا لدى العامميف بالشركة محؿ الدراسة. يالرضا الوظيف الجيد ودرجة

المنظمات  فيلدى العامميف  التنظيميعمى الوالء  الوظيفي" أثر الرضا : بعنواف( 5118، ةدراسة )عويض-35
. الوظيفيوالرضا  التنظيميىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد  أثر العالقة بيف الوالء األىمية بمحافظات غزة" 

مفردة  (81)لجمع البيانات األولية وطبقت الدراسة عمى عينة قدرىا  الميدانيواعتمدت الدراسة عمى األسموب 
 في التنظيميمف الوالء  عاليمف المنظمات األىمية بقطاع غزة. وتوصمت الدراسة إلى أف ىناؾ مستوى 

 فيالمتعمقة بالعمؿ  الوظيفيالمنظمات األىمية بمحافظة غزة كذلؾ توجد عالقة إيجابية بيف عوامؿ الرضا 
توصمت لعدـ أعماليـ ومنظماتيـ األخرى، كما  فيلمموظفيف  التنظيميالوالء  فيالمنظمة وبيف العوامؿ المؤثرة 

 متغيرات الشخصية.حصائية بيف المبحوثيف تعزى لمإوجود فروؽ ذات داللة 
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 .ثالثا: دراسات تربط بين التمكين اإلداري والرضا الوظيفي

صناعة  في عمى الرضا الوظيفي اإلداريلتمكيف بعنواف: " أثر ا ( 5133دريس وميرغنى،إ دراسة ) .3
 دارياإلالدراسة تحميؿ موضوع التمكيف  استيدفت السوداف" فيالتأميف: دراسة عمى خدمات التأميف 

عينة  لمسح ياعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفو ، يوامؿ التنظيمية عمى الرضا الوظيفأثر العومعرفة 
بينما لـ  يعمى الرضا الوظيف يمف العامميف بالتأميف، وتوصمت الدراسة إلى وجود تأثير لمتمكيف النفس

ؿ تأثير لمعوامكما أظيرت الدراسة وجود  .الوظيفيعمى الرضا  ييف التنظيميكف ىناؾ تأثير لمتمك
وتختمؼ تمؾ الدراسة عف دراسة الباحثة في عناصر تقياس  لمعامميف. يالديموغرافية عمى الرضا الوظيف

 كؿ مف التمكيف اإلداري والرضا الوظيفي، وكذلؾ في مجاؿ التطبيؽ.
 مديريلدى  وعالقتو بالرضا الوظيفي اإلداريف بعنواف:" التمكي (5131دراسة ) الطعانى والسويعى، .5

ىدفت الدراسة إلى تعريؼ التمكيف  محافظة الدماـ بالمممكة العربية السعودية" فيالمدارس الحكومية 
محافظة الدماـ بالمممكة السعودية،  فيالمدارس الحكومية  مديريلدى  الوظيفيوعالقتو بالرضا  اإلداري
 (151)عمى عينة مف  االستقصاءاستمارة  ضوء تطبيؽ في التحميميالباحثاف المنيج الوصؼ استخدـ 

 الوظيفيبينما جاء مستوى الرضا ، وأظيرت نتائج الدراسة أف مستوى التمكيف جاء بدرجة مرتفعة .مديراً 
وأوصت  الوظيفيحصائية بيف مستوى التمكيف ومستوى الرضا إبدرجة متوسطة، كما تبيف وجود فروؽ 

وتختمؼ تمؾ الدراسة  يات وزارة التربية والتعميـ.مف بيف أولو  الوظيفيالدراسة بضرورة أف يكوف الرضا 
 عف دراسة الباحثة في أبعاد كؿ مف التمكيف والرضا الوظيفي وفى مجاؿ ومكاف التطبيؽ.

لدى رؤساء األقساـ  وعالقتو بالرضا الوظيفي اإلداريف بعنواف:" التمكي( 5137دراسة ) العجرفى، .1
لدى  اإلداريالدراسة إلى التعرؼ عمى واقع التمكيف  ىدفتبكميات جامعة شقراء بالمممكة السعودية" 

كذلؾ تحميؿ العالقة بيف مكونات  الوظيفيرؤساء األقساـ بكميات جامعة شقراء وعالقتو بتحقيؽ الرضا 
 باالستبانةواستعانت  يالمسح ي، اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفالوظيفيوالرضا  اإلداريالتمكيف 

جميع رؤساء األقساـ بالكميات وتوصمت الدراسة إلى  فيينة الدراسة المتمثمة كأداة لجمع معمومات عف ع
مرتفع  يلمرضا الوظيف يمرتفع، والمتوسط الكم يلمتمكيف اإلدار  يأف المتوسط الكم :برزىاأعدة نتائج 

التمكيف أو  فيوال توجد فروؽ دالة  ي.والرضا الوظيف يعاؿ وداؿ بيف التمكيف اإلدار  ارتباطأيضًا وىناؾ 
ترجع لمتغير الدرجة العممية أو نوع الكمية بينما سنوات الخبرة دالة فى التمكيف وغير  الوظيفيالرضا  في

  عف الدراسة الحالية في بيئة ومجاؿ التطبيؽ. الدراسةوتختمؼ تمؾ  .الوظيفيالرضا  فيدالة 

ميدانية  الوظيفي": دراسةيف العامميف ودرجات الرضا بيف تمك" العالقة :بعنواف (  5115)حسف ، دراسة. 1   
، الفاعمية العمؿ معنى ، االختيار)  ةاستيدفت ىذه الدراسة بحث مدى توافر أبعاد التمكيف األربع" بقطاع البتروؿ

.  تمؾ الشركات فيلمعامميف  الوظيفيشركات قطاع البتروؿ وبحث تأثيرىا عمى الرضا  فيالذاتية ، التأثير ( 
العامميف بقطاع البتروؿ العاـ ألبعاد التمكيف األربعة  إدراؾ فيمتغيرات الديموجرافية كما استيدفت بحث تأثير ال
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كيف والرضا ػػأبعاد التمكأحد  االختيارعدـ وجود عالقة بيف ) حرية   . ولقد توصمت الدراسة ألىـ النتائج التالية:
توجد عالقة  و( . الوظيفيية الذاتية كأحد أبعاد التمكيف والرضا التوجد عالقة طردية بيف ) الفعَّ  .( الوظيفي

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف ) التأثير و ( . الوظيفيبيف ) المعنى كأحد أبعاد التمكيف والرضا دية طر 
ر قياس . وتتشابو تمؾ الدراسة مع الدراسة الحالية فيما يتعمؽ بعناص( الوظيفيأبعاد التمكيف والرضا كأحد 

 التمكيف اإلداري إال انيا تختمؼ عنيا في تناوؿ عناصر الرضا الوظيفي ويختمؼ مجاؿ التطبيؽ

 The effect of Training and empowerment in( بعنواف: "Nuryanti & Putri,2020.دراسة)5 
improving job satisfaction"  عمى الرضا الوظيفي تستيدؼ الدراسة تحميؿ أثر كؿ مف التدريب والتمكيف 

عمى  الدراسة المنيج الوصفي التحميمي استخدمتعامميف وتأثيره عمى التعامؿ مع عمالء الخدمة المصرفية. لم
لمعامميف يتأثر بكؿ مف التدريب والتمكيف، وتركز  الوظيفيموظفًا، وتوصمت الدراسة إلى أف الرضا  51عينة مف 

قوة عمى الصناعة المصرفية وبالرغـ مف تشابو تمؾ الدراسة الحالية إال ب الوظيفيالدراسة بقوة عمى أىمية الرضا 
 .اإلداريمجاؿ التطبيؽ وفى أبعاد التمكيف  فيأف ىناؾ اختالؼ 

 لدى العامميف" تحقيؽ الرضا الوظيفي في اإلداريف " دور التمكي:بعنواف (5137،) قريش وسبتى دراسة .6
لدى العامميف بجامعة بسكره بالجزائر، استخدـ  الوظيفيتحقيؽ الرضا  في اإلدارياستيدفت تحميؿ دور التمكيف 

ض السمطة، ( مفردة ) تفوي351عمى عينة مف ) االستقصاءباستخداـ استمارة  التحميمي الوصفيالباحث المنيج 
حيث وجد أف  الوظيفيالتأثير عمى الرضا  فيالفعاؿ، التحفيز، التدريب ، فرؽ العمؿ( ليا دور  واالتصاؿ
( كما أوضحت وجود فروؽ ذات الوظيفيالمتغير التابع ) الرضا  في% مف التبايف 55 رسيف اإلداريالتمكيف 
 .اإلداري حصائية بيف متغير الجنس ومتغير التمكيفإداللة 

تمكيف العامميف عمى تحقيؽ الرضا الوظيفي داخؿ  استراتيجية( بعنواف:" أثر 5131دراسة ) قدور ومحمد،.7
المؤسسات: دراسة حالة المؤسسة الوطنية سوناطراؾ" ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مستوى تمكيف العامميف 

اعتمدت الدراسة عمى المنيج المؤسسات، وكذلؾ مستوى تحقيؽ الرضا لمعامميف وأىـ معوقات التمكيف و  في
عمى عينة مف العامميف بمؤسسة سوناطراؾ، وتوصمت الدراسة  االستبيافمف خالؿ تطبيؽ  التحميمي الوصفي

لدى العامميف يتأثر بدرجة عالية بمستوى التمكيف، فكما قؿ مستوى التمكيف قؿ  الوظيفيلنتائج، أىميا أف الرضا 
و تمؾ الدراسة مع الدراسة الحالية إال أف مجاؿ التطبيؽ مختمؼ كما أف . ورغـ تشابالوظيفيمعو مستوى الرضا 

 أبعاد التمكيف مختمفة في الدراستيف.
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 نتائج الدراسة:

 (3)ؼالفرض الرئيسي األوؿ لمدراسة الختبارالنتيجة النيائية 

بناء عمى ما تقدـ مف نتائج، تـ قبوؿ الفرض الرئيسي األوؿ لمدراسة والذي ينص عمى "وجود عالقة ذات داللة     

، الفعالية الذاتية،   معنى االختيارإحصائية بيف أبعاد سياسة التمكيف اإلداري لمموظفات بوزارة العدؿ القطرية )حرية 

 العمؿ، والتأثير( و مستوى الرضا الوظيفي" وذلؾ بشكؿ جزئي فيما يتعمؽ بما يمي ورفضو فيما عدا ذلؾ:

 الراتب  عف مستوى الرضاعمى  ،ُبعدي الفعالية الذاتية، والتأثير لسياسة التمكيف اإلداريل يوجد تأثير

 والعالوات.

 فرص الترقي. عف مستوى الرضاعمى  ،لسياسة التمكيف اإلداري األربعةلألبعاد  يوجد تأثير 

 عف مستوى الرضا عمى ،بعاد الفعالية الذاتية، معنى العمؿ، والتأثير لسياسة التمكيف اإلداريأل يوجد تأثير 

 الرئيس المباشر.

 ات والموائح.مستوى الرضا عف اإلجراءعمى  ،األربعة لسياسة التمكيف اإلداري لألبعاد يوجد تأثير 

 عف مستوى الرضاعمى  ،بعاد الفعالية الذاتية، معنى العمؿ، والتأثير لسياسة التمكيف اإلداريأل يوجد تأثير -

 التنظيمية بوزارة العدؿ. االتصاالت

 : يما يم(، أظيرت النتائج 5ؼوفيما يتعمؽ بالفرض الرئيسي الثاني لمدراسة )

  إلى  51نحو سياسة التمكيف اإلداري بيف الموظفات مف سف  االتجاهمعنوي داؿ إحصائيًا في  اختالؼوجود

 1013سنة فأكثر وذلؾ عند مستوى معنوية  11سنة والموظفات مف سف  55أقؿ مف 

  سنة والموظفات مف  55إلى أقؿ مف  51نحو سياسة التمكيف اإلداري بيف الموظفات مف سف  االتجاهتجانس

  1015معنوية  سنة عند مستوى 11إلى أقؿ مف  55سف 

  سنة فأكثر عند مستوى معنوية  55نحو سياسة التمكيف اإلداري بيف الموظفات مف سف  االتجاهتجانس

1015  
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 توصيات الدراسة:

 

 الجهة المسئولة آليات التنفيذ التوصية م

 وضع سياسة محددة لمتمكين الوظيفي لمموظفات 1

 تتضمن صالحيات وظيفية حقيقية وتعزيز

 المكانة الوظيفية  

 وتفويض المهام القيادية.

 إعمال قانون العمل القائم عمى عدم التمييز 

 والمساواة بين الجنسين فى تقمد المناصب القيادية 

 وفي مختمف مزايا الوظيفية.

دارة الموارد  اإلدارة القانونية وا 

 البشرية والقيادات بالوزارة 

 مواجهة كافة المعوقات الروتينية التى تحد من  2

 حرية إختيار المرأة ألسموب تأدية مهامها 

 الوظيفية بحرية دون قيود روتينية

جراءات العمل والخروج عمى   إعادة النظر فى لوائح وا 

 البيروقراطية المعقدة.

 إدارة الموارد البشرية 

دارة  دارة البحوث والتطوير وا   وا 

 التخطيط والجودة

 التوسع في مشاركة المرأة فى صنع واتخاذ   3

 القرارات الهامة والمرتبطة بعممها

 عقد اجتماعات ولقاءات تشاورية بصورة

 دائمة بين القيادات والمرؤسات وتحسين اإلتصاالت 

 قيادات الوزارة و إدارة

 التخطيط والجودة ومكتب وكيل 

 الوزارة

 إعادة النظر فى المهام الوظيفية وصالحيات  job enrichmentاإلثراء الوظيفى لممرأة 4

 ومسئوليات الوظائف والتوسع فى نقل السمطة

 إدارة الموارد البشرية

 إستطالع آراء الموظفات لمتعرف عمى الرضا الوظيفي  تحقيق الرضا الوظيفي لمموظفات بالوزارة 5

 

 القيادات العميا والموارد البشرية

  

 التوجه اإلستراتيجي في إدارة الموارد  6

 البشرية بالوزارة

 التخطيط اإلستراتيجي لمموارد البشرية

 ) دراسة العرض والطمب عمى الموارد البشرية(

 إدارة الموارد 

 البشرية

 تعظيم اإلستفادة بالطاقات والقدرات المهنية  7

 لممرأة

 نقل المرأة العاممة من الوحدات كثيفة العمالة

 إدارات أخرى قميمة العمالةإلى 

 القيادات و الموارد  البشرية

دارة التخطيط والجودة  وا 

 

8 

 

 اإلهتمام بتنمية وتطوير المرأة في الوزارة

 

 

 وضع نظام إلبتعاث المرأة لمخارج لمتدريب والتطوير

 مساواة بالرجل

 

دارة الموارد  القيادات العميا وا 

دارة التدريب والتطوير  البشرية وا 

 تطوير المسارات الوظيفية والتسكين الوظيفي  9

 وفقًا لممؤهالت لممرأة

 وضع نظام محدد لممسارات الوظيفية 

 المختمفة بالوزارة بما يحقق النمو الوظيفي لممرأة

 إدارة الموارد البشرية



 
 
 

 
20 

 قائمة المراجع

 المراجع العربية:

(، تمكيف العامميف، مدخؿ لمتحسيف والتطوير المستمر، القاىرة: المنظمة العربية 5111، عطية حسيف،)افندي -
 .ةلمتنمية اإلداري

 ف. (، السموؾ التنظيمي واإلدارة، الطبعة األولى، القاىرة، ب 5116فؤاد ،) ،القاضي -

 الجامعية. المنظمة العربية لمتنمية اإلداريةالقاىرة:  معاصر، إداريالتمكيف، مفيـو (، 5116) ، يحي ،ممحـ - 

 الجامعية. سكندرية: الدار"، اإلالموارد البشرية اختيارالدليؿ العممي في "(، 5131أحمد،) ماىر، -

وعالقتو بقمؽ  الحكوميالقطاع  يلدى موظف الوظيفيالرضا  " (،5137)،  محمد عبد العزيز ،بو حربأ -
 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األقصى."المستقبؿ

، رسالة "دراسة ميدانية  :الوظيفيأخالقيات األعماؿ وعالقتيا بالرضا " (،5135)،  محمد حسف ،أبو عودة -

 التجارة.سالمية، كمية ماجستير غير منشورة، الجامعة اإل

الدوائر  فيلدى العامميف  ي" أثر السياسات التنظيمية عمى التمكيف الوظيف ،(5118، )خالد سعيد  ، أبو ىتمة -
 .ردفمنطقة تبوؾ بالسعودية"، رسالة ماجستير، جامعة مؤتو، األ فيالحكومية 

، دراسة تطبيقية عمى "العامميفأثر الثقافة التنظيمية عمى تمكيف " (،5118)،  حناف حسف عيسى ،أبو ىالؿ -
 أكاديمية السادات لمعمـو اإلدارية.غير منشورة،  إدارات جامعة عيف شمس، رسالة دكتوراه

 فيالمدارس الحكومية  لمعممي الوظيفيوعالقتو باألداء  اإلداري" التمكيف  ،(5118، ) محمد سميماف ،البموى -
 غير منشورة، جامعة عبد العزيز آؿ سعود. رسالة ماجستيربالمممكة العربية السعودية" محافظة الوجو 

لدى  الوظيفيدرجة الرضا  فيتسيـ  التي"العوامؿ الذاتية والتنظيمية والبيئية (، 5116، ) يوسؼي، الرقيط -

غير منشورة،  رسالة ماجستير"، ومديرات المدارس الثانوية، بالمنطقة الشرقية بالمممكة العربية السعودية مديري
 سعود.جامعة عبد العزيز آؿ 

المدارس الثانوية بمحافظات غزة  مديريلدى  اإلداريدرجة التمكيف " (،5135)،  محمد يوسؼ ي،الزامم -
 منشورة، الجامعة االسالمية ، غزة، رسالة ماجستير غير "لدييـ الوظيفيوعالقتيا بمستوى الرضا 
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 الحكوميالقطاع  فيالموارد البشرية (، أثر استراتيجيات التدريب لتطوير 5131أحمد ىشاـ ،) ،السامرائى -
 .الدنمارؾ فية قطاع الكيرباء، رسالة ماجستير غير منشورة، األكاديمية العربي

المؤسسات الحكومية عف نظاـ التعويضات  يلدى موظف يمدى الرضا الوظيف " (،5136)،  شفا سالـ ،السقا  -

 ة.الجامعة اإلسالمي رسالة ماجستير غير منشورة، ،االجتماعية: حالة دراسية وزارة الشئوف "المالية

 "قطاع غزة فيلمشركة الفمسطينية  الوظيفيالعوامؿ المؤثرة عمى الرضا  " (،5135)، مازف ظافر ،رلى الشوا  -

 سالمية، كمية التجارة.، رسالة دكتوراه غير منشورة، الجامعة اإل

، بالتطبيؽ عمى شركة "القرار اتخاذأثر تمكيف العامميف عمى فاعمية  " (،5131)، محمد فميح سمماف ي،الشمر   -
 .كمية التجارةجامعة عيف شمس، ، غير منشورة المالحة العربية المتحدة بدولة الكويت رسالة ماجستير

عمى تفعيؿ تمكيف العامميف وأثره  فيدور إدارة الموارد البشرية "(، 5135)، ىند خميفة سالـ بركة، يالصويع -

، رسالة دكتوراه غير منشورة، "بنغازي: دراسة تطبيقية عمى العامميف بالمصارؼ العامة بمدينة الوظيفياألداء 

 جامعة عيف شمس، كمية التجارة.

شركة االتصاالت  في الوظيفيعمى الرضا  التنظيميأثر المناخ  "(،5118،) إيياب محمود عايش ،الطيب -
 سالمية، كمية التجارة.، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإل"الفمسطينية 

، رسالة "وأثره عمى القدرة التنافسية لممنظمة إداريتمكيف الموظفيف كمدخؿ  " (،5115)، محمود ياض،الف -
 لمدراسات العميا. دكتوراه غير منشورة، عماف: جامعة عماف

بدولة  الوافدةلمعمالة الوطنية والعمالة  الوظيفي" محددات الرضا  ،(5111،) ماجد بف سعيد ،النعيمى -

 ، جامعة عيف شمس، كمية التجارة.ماجستيرتطبيقية عمى قطاع المصارؼ"، رسالة مارات: دراسة اإل

"، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الوظيفيعمى الرضا  التنظيمي االلتزاـ(، " أثر 5131، )أحالـ  ،بكرى -
 المسيمة، كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية.

ميدانية دراسة  :الوظيفي" العالقة بيف تمكيف العامميف ودرجات الرضا (،5115،) عمى محمد سالي ف،حس -

 . ، جامعة عيف شمس، كمية التجارةغير منشورة ماجستير، رسالة "بقطاع البتروؿ
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، رسالة ماجستير "لمعامميف الوظيفيعمى الرضا  البيئيتأثير العامؿ " (،5135،) خميؿ إدريس شاكر ،دحالف -
 .بغزه سالمية.الجامعة اإل غير منشورة،

عمى الرضا  التنظيميوالمناخ  القيادي" أثر التفاعؿ بيف أنماط السموؾ (، 3995،) سوسف ح،عبدالفتا -

 .، جامعة عيف شمس، كمية التجارةه غير منشورة"، دراسة تطبيقية ، رسالة دكتوراالوظيفي

المؤسسات األىمية الدولية  فيوعالقتو بفاعمية فرؽ العمؿ  اإلداري(، التمكيف 5131، ) حسف مرواف عفانة، -
 العاممة بقطاع غزة، رسالة ماجستير، غير منشورة، جامعة األزىر، غزة، فمسطيف.

")دراسة ميدانية( رسالة التنظيميإلحداث التطوير  اإلداري، " التمكيف (5117) أحمد ، قرنيحساـ  ،عمى -

 .كاديمية السادات لمعمـو اإلداريةأماجستير، 

المنظمات  فيلدى العامميف  التنظيميعمى الوالء  الوظيفيأثر الرضا  " (،5138)،  إيياب أحمد ،عويض -

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة االسالمية، كمية التجارة."األىمية

دراسة تطبيقية عمى " التنظيمي االنخفاضظؿ  فيتأثير تمكيف العامميف "(،5111،) زينب إسماعيؿ ،شياب -
 ، كمية التجارة، جامعة عيف شمس.غير منشورة والنسيج، رسالة دكتوراهشركات الغزؿ 

، دراسة ميدانية بمديرية الصيانة التنظيميعمى اإلبداع  اإلداريأثر التمكيف  "(،5135)، أحمد قدري ،معراج -
والتجارية  االقتصاديةجامعة محمد خضير، كمية العمـو ، رسالة ماجستير غير منشورة، "لشركة سوناطراؾ بسكره

 وعمـو التسيير.

المصالح الحكومية ومنظمات القطاع  في" تمكيف العامميف  (،5113)عبد الحميد عبد الفتاح ، ،المغربي -

، الثانيالخاص": دراسة تطبيقية عمى المنظمات العاممة بمحافظة دمياط، جامعة طنطا، كمية التجارة، الممحؽ 

 العدد األوؿ.

ة موظؼ وزار  لدى التنظيمي وااللتزاـ اإلداري(، العالقة بيف التمكيف 5139، )، ضيؼ اهلل عبيدالمطري -

، 57المممكة العربية السعودية ، مجمة الجامعة االسالمية لمدراسات االقتصادية واإلدارية، المجمد  فياالسكاف 
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لدى أعضاء ىيئة التدريس بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمف  الوظيفيالرضا "(، 5135)، سوسف، زرعة -

 ، مجمة العمـو التربوية."العربية السعودية بالممكة

مدارس التعميـ العاـ  في، مدخؿ لرفع كفاءة األداء اإلداريالتمكيف "(، 5136، )الشبراويعبد السالـ  س،عبا -

 .يونيو، مجمة كمية التربية ، جامعة بورسعيد، العدد العشروف، "ميدانيةمصر: دراسة  في

المنظمات  في(، مفيـو تمكيف العامميف ومدى مالءمتو لمتطبيؽ 5115،)عطا، ألفت إبراىيـ جاد الرب -
 ، ابريؿ.الثانيالمصرية، المجمة العممية لالقتصاد والتجارة، كمية التجارة، جامعة عيف شمس، العدد 
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