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  :الملخص

أمهية وإبراز -رةبسك-الوظيفي يف مديرية احلماية املدنية ومستوى االغرتابمستوى التمكني اإلداري الدراسة إىل معرفة هذه هدفت     

  .دى أعوان التدخل باملديريةلالتمكني اإلداري يف احلد من االغرتاب الوظيفي 

 spssبرنامج  استخدام، كما مت عون57اليت وزعت على عينة بلغت جلمع البيانات و  استمارةستخدمنا إمن أجل حتقيق أهداف البحث و 

  مجلة من النتائج أمهها:  توصلت الدراسة إىليف التحليل اإلحصائي للبيانات، و 

الوظيفي يف مديرية رتاب االغعلى للتمكني اإلداري داللة إحصائية تأثري معنوي ذو وجود رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة " 

  ."-بسكرة-احلماية املدنية

مديرية احلماية  يفالتمكني اإلداري وإجراءاته ستوى احملافظة على ماالقرتاحات نذكر منها ضرورة إىل جمموعة من  كما توصلت الدراسة أيضا   

ال للحوار بني األعوان فتح جمأثناء التدخالت  تعزيز اسرتاتيجية التمكني ومنح الثقة اإلدارية وحرية التصرف لألعوانالعمل على و  املدنية

  .بأخصائيني نفسانيني ملعاجلة مشكل االغرتاب لدى األعوان كذا االستعانة، و واإلدارة للتعرف على مشاكلهم بشكل متواصل ومستمر

  اب الوظيفي.االغتر ، تفويض السلطة، االتصال الفعال، التدريب والتطوير، فرق العملالتمكين اإلداري، المفتاحية: الكلمات 

Abstract:  

This study aimed to know the level of administrative empowerment and the level of 

functional alienation in the Civil Protection Directorate - Biskra - and to highlight the 

importance of administrative empowerment in reducing functional alienation among 

the directorate’s intervention agents. 

In order to achieve the objectives of the research, we used a data collection form that 

was distributed to a sample of 57 people, the spss program was used in the statistical 

analysis of data, and the study reached a number of results, the most important of which 

are: 

 Rejecting the null hypothesis and accepting the alternative hypothesis, "The existence 

of a statistically significant effect of administrative empowerment on job alienation in 

the Civil Protection Directorate - Biskra-". 

  The study also reached a set of suggestions, including the need to maintain the level of 

administrative empowerment and its procedures in the Civil Protection Directorate 

and work to strengthen the empowerment strategy and grant administrative confidence 

and freedom of action to the agents during the interventions, opening a space for 

dialogue between the agents and the administration to identify their problems in a 

continuous and continuous manner, as well as the use of specialists Psychologists to deal 

with the problem of alienation among the agents. 



Key words: administrative empowerment, work teams, training and development, 

delegation of authority, effective communication, job alienation. 
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أدى التوسع يف نطاق التنظيمات االجتماعية عامة والصناعية خاصة واإلقبال على استخدام اآللية املتقدمة يف العملية   

ذلك ما أدى بدوره إىل و  التنظيمات،والظواهر اليت تتعرض هلا يف سياق تلك  البشري،اإلنتاجية إىل تزايد االهتمام بالعنصر 

غية معاجلة بعض ب والوظيفية.وحتليل أبعادها البنائية  الصناعية،اهتمام علماء النفس واإلدارة واالجتماع بدراسة التنظيمات 

ري وقدرة تلك أثر تلك الظواهر على العنصر البشوذلك ملعرفة  الوظيفي،الظواهر السلوكية املتعلقة بسوء التنظيم واالغرتاب 

ية واألهداف املعلنة هلا من ناح ناحية،التنظيمات على أداء دورها الوظيفي بالنسبة للجماعات االجتماعية بداخلها من 

  أخرى.

ومنه فإنه يعد  ة،نظمامليعد االغرتاب الوظيفي أحد الظواهر التنظيمية اليت حتد من تقدم العاملني وتطورهم وتؤثر يف أداء 

من املفاهيم اهلامة كونه يرتكز حول املورد البشري الذي يعد من املوارد التنظيمية اهلامة ، وإن إحساس العاملني بالالمعىن 

وكذلك اإلحساس باالختالف بني األهداف والوسائل املناسبة لتحقيقها ، فضال عن  هلم،أو عدم وجود هدف حمدد 

غرتاب عن الذات ، وهذه مجيعها من الظواهر اليت تؤثر بشكل سليب يف أداء العاملني وبالتايل تؤثر العزلة االجتماعية ، واال

  سلبا على أداء املنظمة .

التمكني هو زيادة االهتمام بالعاملني من خالل باعتبار ويعد التمكني من جانب آخر من املمارسات اإلدارية احلديثة و 

اذ وتنمية مهارا�م اليت تكفل هلم أداء متطور مينحهم القدرة على املبادرة باخت معلوما�م،توسيع دائرة صالحيا�م وإثراء 

القرارات عند مواجهة املواقف الشائكة واألزمات مبا يكسبهم إحساسا أكرب باإلجناز يف أعماهلم وإطالق قدرا�م 

  العمل.واحلصول على احلرية واالستقاللية يف أداء  اإلبداعية،

  ت السابقةالدراسا-أ

  أوال: الدراسات المتعلقة باالغتراب الوظيفي. 

  )2001دراسة فانسو روسو وآخرون (-1
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ة ، كان هدف الدراسعالقة االغتراب الوظيفي بدور الجماعات غير الرسميةقام فانسو روسو وآخرون بدراسة حول 

الشعور -ياالنفصال النفس-مثلة يف (هو البحث عما إذا كانت هناك عالقة بني خمتلف أبعاد االغرتاب الوظيفي املت

عامل من  217الالمعيارية) واالنتماء إىل مجاعة غري رمسية. وأجريت هذه الدراسة على عينة قوامها  –الالمعىن -بالعجز

خمتلف قطاعات العمل، وقد أكدت النتائج أن العمال الذين ينتمون إىل مجاعات غري رمسية أقل انفصاال نفسي وأقل 

  ز مقارنة باألعضاء الذين ال ينتمون إىل مجاعات غري رمسية.شعورا بالعج

الشعور باالغتراب الوظيفي وعالقته بالدافعية لإلنجاز لدى اإلطارات حتت عنوان :  )2007دراسة بن زاهي (-2

عرف هدفت الدراسة إىل حماولة الت الوسطى لقطاع المحروقات :دراسة ميدانية بشركة سوناطراك بالجنوب الجزائري،

على مستوى الشعور باالغرتاب الوظيفي الذي متيز به اإلطارات الوسطى لقطاع احملروقات اجلزائري، وكذا مستوى الدافعية 

إطار من اإلطارات الوسطى العاملة بقطاع احملروقات اجلزائري ، حيث مشلت  231لإلجناز لديهم ، بلغت عينة الدراسة 

أبعاد االغرتاب الوظيفي ، وهي : العجز واالنعزالية والالمعيارية، والالرضا ، والتشاؤم ، والالمعىن . ومن أهم الدراسة 

النتائج اليت توصلت إليها الدراسة أن مستوى الشعور باالغرتاب الوظيفي كان أقل بقليل عن املتوسط لدى أفراد العينة، 

لدى اإلطارات الوسطى لقطاع احملروقات، وأخريا يوجد ارتباط سليب ذو  وأن مستوى الدافعية لإلجناز كان مرتفعا جدا

  داللة إحصائية بني الشعور باالغرتاب الوظيفي وعوامله بالدافعية لإلجناز.

باط من وجهة نظر الض"المناخ التنظيمي وعالقته باالغتراب الوظيفي حتت عنوان:  )2011دراسة الدوسري (-3

حلرس احلدود مبدينة الرياض". هدفت الدراسة إىل التعرف على مستويات الشعور باالغرتاب لدى  العاملني باملديرية العامة

حرس احلدود يف مدينة الرياض، كما هدفت للكشف عن العالقة بني االغرتاب الوظيفي، والوالء التنظيمي، وفقا ملتغريا�م 

يانات. استخدم الباحث االستبانة كأداة جلمع الب الشخصية والوظيفية. استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، كما

ويتكون جمتمع الدراسة من مجيع الضباط العاملني يف املديرية العامة حلرس احلدود مبدينة الرياض، وعددهم اإلمجايل 

نة ي) وفق معادلة رابطة الرتبية األمريكية، وللحصول على الع223) مفردة من رتبة مالزم فأعلى، وبلغت العينة (525(

) استبانة صاحلة للتطبيق 260) استبانة، وبعد التطبيق امليداين حصل الباحث على(300املطلوبة قام الباحث بتوزيع (

  امليداين.
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  نتائج الدراسة:

إن أفراد جمتمع الدراسة غري موافقني على مستويات الشعور باالغرتاب لدى الضباط العاملني يف املديرية العامة حلرس 

  نة الرياض.احلدود يف مدي

) فأقل بني خصائص املناخ التنظيمي، ومستويات الشعور 0,01وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية عند مستوى (

  باالغرتاب الوظيفي.

)فأقل يف اجتاهات أفراد جمتمع الدراسة، وفقا ملتغريا�م 0,05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (

  الشخصية والوظيفية.

  الدراسة: توصيات

االهتمام بتكرمي العاملني يف األقسام املختلفة يف املديرية العامة حلرس احلدود يف مدينة الرياض دعما جلهودهم، وغرس 

  حب العمل لديهم.

  اعتماد الربامج التدريبية لتحسني مهارات التعامل، واحرتام اآلخر ومواجهة الضغوط النفسية املتعرض هلا.

  فسية، ووحدات اإلرشاد ملعاجلة الضغوط النفسية لدى العاملني يف حرس احلدود.االهتمام بالرعاية الن

الكشف عن مصادر ضغوط العمل المتمثلة ب(غموض الدور، قد هدفت إىل ): 2013دراسة صبر(  -4

وصراع الدور، وفرص التقدم والنمو الوظيفي) في مستوى الشعور باالغتراب الوظيفي في مستشفى اليرموك 

ومت اختيار عينة الدراسة لتشمل كل من املمرضني واملمرضات العاملني يف املستشفى. ولتحقيق أهداف الدراسة  التعليمي،

) استبانة صاحلة للتحليل، وقد أظهرت 120) مبحوثا استعيد منها (126مت تطوير استبانة وزعت على عينة بلغت (

رت ط العمل ومستوى الشعور باالغرتاب الوظيفي. كما أظهنتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا ملصادر ضغو 

النتائج وجود ذات داللة إحصائية ملصادر ضغوط العمل على املستوى الكلي وعلى مستوى أبعادها واملتمثلة بغموض 



 المقدمة  

 

 

  

 ج

 سالدور وصراع الدور وأعباء العمل وفرص التقدم والنمو الوظيفي، ويف مستوى الشعور باالغرتاب الوظيفي تعزى للجن

  ولصاحل املمرضات.

درجة تأثير المناخ هدفت إىل التعرف على  ):2014دراسة سوزان صالح دروزة وديما شكري القواسمي (-5

األخالقي (الجانب الفردي والجانب المنظمي) على الشعور باالغتراب الوظيفي (الشعور بالتشاؤم، والشعور 

ظفي الوزارة وقد بلغ عدد مو  العالي والبحث العلمي في األردن.بالعجز، واالنعزالية، وعدم الرضا) في وزارة التعليم 

) موظف، واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي بأسلوبيه النظري وامليداين. وقد أظهرت نتائج الدراسة 200(

م حول �أن تصورات املبحوثني حول وجود مناخ عملي أخالقي يف الوزارة جاءت مبستوى مرتفع، بينما جاءت تصورا

مستوى الشعور باالغرتاب الوظيفي لدى املبحوثني مبستوى متوسط. كما أظهرت الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا ملناخ 

العمل األخالقي ببعديه الفردي األخالقي واملنظمي األخالقي على الشعور باالغرتاب الوظيفي، تعزى إىل التزام املوظفني 

  األخالقية اليت جتربهم على االنصهار ضمنها للحيلولة دون تعرضهم للعقاب. بالتشريعات واإلجراءات واملدونات

( 2012بعنوان:  Valadbigi and Ghobadi)   دراسة- 6

The study of the elements of Work Alienation (A Case study of the 

Orumiyeh White Cement Factory : Western Azerbayjan Proving, 

Iran ( 

هدفت هذه الدراسة إىل دراسة عناصر االغرتاب الوظيفي يف مصنع أرومية لإلمسنت األبيض يف إيران، وقد جاءت هذه  

الورقة لتوضح حالة من االغرتاب الوظيفي �دف حتليل العناصر اليت ختلق االغرتاب الوظيفي يف مصنع أرومية لإلمسنت 

موظفا. أشارت النتائج إىل أنه توجد عالقة قوية بني  90ينة بلغت األبيض من خالل تطوير استبانة مت توزيعها على ع

االغرتاب الوظيفي، وكل من احلالة االجتماعية وطبيعة العمل، ورضا املوظفني عن الرواتب واألجور، وطبيعة العالقات بني 

  املديرين واملوظفني.   

  ثانيا: الدراسات المتعلقة بالتمكين اإلداري.
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تمكين الموظف في المنظمات الصناعية دراسة على ) حتت عنوان: 2002يثتون (دراسة بزونوس وسم-1

المنظمات في المملكة المتحدة. هدفت هذه الدراسة إلى تحليل تمكين العاملين لدى العاملين في الشركات 

املعلومات، وبيئة  ونظم، وذلك من خالل دراسة تأثري العوامل اآلتية: الالمركزية يف اختاذ القرارات، الصناعية في بريطانيا

العمل، وفرق العمل. وخلصت الدراسة إىل أن الشركات الربيطانية تقوم بتحسني بيئة العمل فيها، وتعمل على تطبيق 

برامج اجلودة الشاملة لتحسني مستوى إنتاجيتها، وخفض نفقا�ا، وأن هذه التغريات تتطلب إتباع الالمركزية يف اختاذ 

حيات األوسع للعاملني للتصرف يف حل مشكالت العمل. وهذا أدى على حنو مقصود أو غري القرارات، وإعطاء الصال

  مقصود إىل متكني العاملني فيها.

حتت عنوان : مدى ممارسة التمكني اإلداري وتأثري ذلك على إبداع العاملني يف  )2011دراسة هيثم محمد العطار( -2

التعرف على مستوى التمكين اإلداري ومستوى اإلبداع دف الدراسة إىل جامعيت اإلسالمية واألزهر : دراسة مقارنة. �

ومن أهم نتائج الدراسة: أن  اإلداري لدى العاملين في كل من الجامعة اإلسالمية وجامعة األزهر في محافظات غزة.

أفراد العينة يف كال اجلامعتني يوافقون على توفر التمكني اإلداري واإلبداع اإلداري، كما أثبتت الدراسة وجود عالقة إجيابية 

  يف كل من اجلامعة اإلسالمية وجامعة األزهر. 0.05بني التمكني اإلداري واإلبداع اإلداري عند مستوى الداللة 

: (انبعنو  2013 Ghosh (  دراسة–3  

Employee Empowerment :Strategic Tools to obtain Sustainable 

competitive" Advantage "متكني املوظف: أداة اسرتاتيجية للحصول على ميزة تنافسية مستدامة"،   "

ية ، وإضافة إىل سحيث هدفت الدراسة إىل توضيح مفهوم التمكني وتطوره يف املؤسسات وعالقته بتحقيق ميزة تناف

توضيح اخلطوات اليت ينبغي اختاذها لتحسني عملية متكني املوظف، وتوصلت الدراسة إىل أن متكني العاملني يساعد 

املنظمات يف احلصول على ميزة تنافسية ، وإذا مت التعامل معه بشكل عملي وفعلي وذلك من خالل توعية العاملني حول 

 أساليب بيئة العمل وتوليد الرغبة واالهتمام الكامل من املوظفني حنو قبول تطبيقه يف مفهوم التمكني وكيفية تطبيقه يف

عملهم وصوال لألهداف املنشودة ،هناك عالقة قوية بني حتقيق التمكني للميزة التنافسية وثقافة املؤسسة السائدة ،حيث 
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امة حنو حتقيق از األعمال بشكل فعال وبرباعة تتلعب ثقافة املؤسسة دورا مهما يف حتقيق التمكني وتساعد املنظمة يف إجن

امليزة التنافسية ،و متكني العاملني من األدوات االسرتاتيجية الفعالة لتحقيق ميزة تنافسية يف بيئة العمل. وأوصت الدراسة 

ة املؤسسة فبإعداد ورشات عمل ودورات تدريبية حول توعية العاملني حول مفهوم التمكني وأساليب تطبيقه، وتطوير ثقا

حول مفهوم التمكني وذلك لتشجيع العاملني على اإلبداع واالبتكار واكتشاف مهارات جديدة، والعمل على تطوير  

كفاءة التمكني من خالل تطوير أساليب اإلدارة حبيث تكون إجيابية حنو متكني العامل بطريقة منجزة وفعالة لنشاطات 

  التمكني. 

تمكين العاملين كمدخل لتحسين جودة الحياة الوظيفية في ت عنوان: حت )2014دراسة أيمن حسن ديوب (-

�دف الدراسة إىل حتديد طبيعة العالقة بني متكني العاملني وجودة احلياة الوظيفية، وحتديد  قطاع االتصاالت سورية.

م النتائج املتوصل . ومن أهأفضل أشكال متكني العاملني املطلوبة لتحقيق جودة احلياة الوظيفية يف املنظمات حمل الدراسة

إليها يف الدراسة: وجود عالقة ذات داللة معنوية بني متغريات متكني العاملني وجودة احلياة الوظيفية يف املنظمات حمل 

الدراسة، وتشري الدراسة إىل أن تقدير اإلجناز هو أكثر متغريات متكني العاملني ارتباطا جبودة اخلدمة الوظيفية يليه مشاركة 

  عاملني ومن مث تفويض السلطة، كما أوضحت الدراسة أن حياة الفرد األسرية بعيدة عن اهتمام الشركات حمل الدراسة.ال

  التعقيب على الدراسات السابقة:

استعرضنا جمموعة من الدراسات السابقة اليت تناولت االغرتاب الوظيفي من مجيع جوانبها، حيث جند أن مجيعها قد    

ع االغرتاب الوظيفي من حيث تناوهلا ملتغريي الدراسة وعدم حصولنا على دراسات متطابقة جتمع متحورت حول موضو 

  بني املتغريين فوجدنا كل دراسة على حدا يف حدود علم الباحث.

فقد أكدت الدراسات السابقة على أمهية التمكني اإلداري واالغرتاب الوظيفي، حيث أنه كلما كان هناك متكني إداري    

  ملني نقص االغرتاب الوظيفي يف املؤسسة.للعا

  أما من حيث ا�ال اجلغرايف فنالحظ أن الدراسات السابقة املعروضة هي دراسات حملية وأجنبية.-
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ومن حيث أهداف الدراسة فقد تباينت عن بعضها البعض من حيث دراسة التمكني اإلداري على حدى واالغرتاب -

  االغرتاب الوظيفي على مستويات وأبعاد االغرتاب الوظيفي.الوظيفي على حدى، وقد ركزت دراسات 

أما من حيث األدوات املستخدمة يالحظ أن جل الدراسات املعروضة استخدمت املنهج الوصفي التحليلي وهذه -

  خاصية مشرتكة بني الدراسات السابقة والدراسة احلالية.

  أما من حيث العينة فقد تنوعت يف أحجامها وأنواعها.-

  مت االستفادة من هذه الدراسات إلثراء اإلطار النظري هلذه الدراسة.وقد 

  .وتساؤالتهاإشكالية الدراسة -ب

واالغرتاب الوظيفي على حد سواء جاء االختيار هلما �دف الكشف عن اإلداري التمكني  بناءا على ما سبق وألمهية

  . -بسكرة–يف مديرية احلماية املدنية  االغرتاب الوظيفيظاهرة التقليل من  اإلداري يف أمهية التمكني

بمديرية  الوظيفياالغتراب  ظاهرة في الحد مناإلداري ية التمكين ما أهم التايل: التساؤل الرئيسيومن هنا نطرح 

 ؟-بسكرة-الحماية المدنية

  الدراسة:تساؤالت 

 ؟-بسكرة-مديرية احلماية املدنيةيف  التمكني اإلداريما مستوى  -1

 ؟-بسكرة-مديرية احلماية املدنيةما مستوى االغرتاب الوظيفي يف  -2

 ؟-بسكرة-يف مديرية احلماية املدنية الوظيفيما أمهية التمكني اإلداري يف احلد من ظاهرة االغرتاب  -3

  الدراسة.فرضيات ونموذج -ت

 الدراسة:فرضيات  )1

  الرئيسية:الفرضية 
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في االغتراب الوظيفي بمديرية الحماية اإلداري وجد تأثير معنوي ذو داللة إحصائية للتمكين ال ي-

  .-بسكرة–المدنية 

 الفرعية:الفرضيات 

–ماية املدنية مبديرية احلعلى االغرتاب الوظيفي لتفويض السلطة  ذو داللة إحصائية تأثري معنويال يوجد -

  .-بسكرة

  .-بسكرة-إحصائية لفرق العمل على االغرتاب الوظيفي مبديرية احلماية املدنيةال يوجد تأثري معنوي ذو داللة -

-ال يوجد تأثري معنوي ذو داللة إحصائية للتدريب والتطوير على االغرتاب الوظيفي مبديرية احلماية املدنية-

  .-بسكرة

-ية املدنيةديرية احلماال يوجد تأثري معنوي ذو داللة إحصائية لالتصال الفعال على االغرتاب الوظيفي مب-

  .-بسكرة

 )01) نموذج الدراسة: الشكل رقم(2

 

  

    

  

  

                                             

  الالمعنى-

  الالمعیاریة-

  العزلة االجتماعیة-

  العجز-

  االغتراب عن الذات -

  

  تفویض السلطة  -

  فرق العمل-

  التدریب والتطویر-

  االتصال الفعال-

  

ي
ن اإلدار

التمكی
 

 االغتراب الوظیفي
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  املصدر: من إعداد الطالبة

التموضع االبستمولوجي ومنهجية البحث-ث  

اقتصر هذا البحث على دراسة العالقة بني التمكني اإلداري واالغرتاب الوظيفي لدى أعوان التدخل مبديرية احلماية 

 الوصفي" الرؤية-املنهج الوصفي الذي يعتمد على النموذج الوضعي، وقد اعتمدنا خالل البحث على -بسكرة-املدنية

يعترب هو املسيطر واألكثر استعماال يف علوم املنظمة ألنه األكثر واقعية،  من اخلارج" هذا النموذج الشمال أمريكي غالبا ما

هو املنظمات، السلوكيات، يسمى بنموذج النظرة من اخلارج أو ابستمولوجيا املالحظة. إن موضوع العلوم االجتماعية 

أو وقائع ملموسة مستقلة عن كل اآلراء  واألفعال وطبيعة املنظمات هي إذا موضوعية وبالتايل ليست هناك إال حقائق

 وينبغي فقط أن تكتشف وتعرف باستخدام طرق وأساليب رياضية وإحصائية متطورة.

العلم املوضوعي، ونعتمد على املوضوعية والعقالنية املنطقية وسنتبع يف هذا البحث حيادية التحليل أل�ا أحد شروط إنتاج 

 يف إنتاج املعرفة.

تصميم البحث:-ج  

 الفصل األول: اإلطار النظري للتمكني اإلداري

 متهيد

 املبحث األول: اإلطار املفاهيمي للتمكني اإلداري

 املطلب األول: مفهوم التمكني يف الفكر اإلداري

 التمكنياملطلب الثاين: أمهية 

 املطلب الثالث: أبعاد التمكني اإلداري

 املطلب الرابع: مراحل ودعائم عملية التمكني
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 املبحث الثاين: اجلوانب األساسية املتعلقة بتطبيق التمكني اإلداري

 املطلب األول: أساليب التمكني اإلداري 

 املطلب الثاين: خطوات تنفيذ التمكني اإلداري

 ومزايا تطبيق اسرتاتيجية التمكني اإلدارياملطلب الثالث: فوائد 

 املطلب الرابع: معوقات التمكني اإلداري

 خالصة الفصل

 الفصل الثاين: اإلطار النظري لالغرتاب الوظيفي

 متهيد

 املبحث األول: اإلطار املفاهيمي لالغرتاب الوظيفي

 املطلب األول: مفهوم االغرتاب الوظيفي

 الوظيفياملطلب الثاين: أسباب االغرتاب 

 املطلب الثالث: مراحل االغرتاب الوظيفي

 املطلب الرابع: أنواع االغرتاب الوظيفي

 املبحث الثاين: اجلوانب األساسية املتعلقة باالغرتاب الوظيفي

 املطلب األول: أبعاد االغرتاب الوظيفي

 املطلب الثاين: نتائج االغرتاب الوظيفي
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 يهاملطلب الثالث: قهر االغرتاب والتغلب عل

 املطلب الرابع: أمهية التمكني اإلداري يف التغلب على االغرتاب الوظيفي

 خالصة الفصل

 -بسكرة-الفصل التطبيقي: دراسة ميدانية يف مديرية احلماية املدنية

 متهيد

 -بسكرة-املبحث األول: تقدمي عام ملديرية احلماية املدنية

 األساسيةاملطلب األول: تعريف احلماية املدنية ومهامها 

 -بسكرة-املطلب الثاين: التنظيم اإلداري احمللي وهيكلة مصاحل مديرية احلماية املدنية 

 املطلب الثالث: مهام عون احلماية املدنية

 املبحث الثاين: اإلطار املنهجي للبحث

 املطلب األول: منهج البحث

 الشخصية  املطلب الثاين: جمتمع وعينة البحث والوصف اإلحصائي هلا وفق اخلصائص

 املطلب الثالث: مصادر وأساليب مجع البيانات واملعلومات واألساليب اإلحصائية املستخدمة

 املطلب الرابع: صدق وثبات أداة البحث واختبار التوزيع الطبيعي

 املبحث الثالث: عرض نتائج الدراسة وحتليلها واختبار الفرضيات

 رياملطلب األول: حتليل فقرات حمور التمكني اإلدا



 المقدمة  
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 املطلب الثاين: حتليل فقرات حمور االغرتاب الوظيفي.

 املطلب الثالث: قوة العالقة بني املتغريين

 املطلب الرابع: اختبار وتفسري الفرضيات الرئيسية والفرعية

 خالصة الفصل

 اخلامتة

 قائمة املراجع

  قائمة املالحق

  أهمية الدراسة-ح

الشعور باالغرتاب الوظيفي وحتقيق االندماج الوظيفي مما ينعكس إجيابا على إبراز أمهية التمكني اإلداري يف احلد من -

  مستوى مديرية احلماية املدنية لوالية بسكرة.

  تسليط الضوء على الفكر اإلداري احلديث وهو التمكني وأبعاده.-

املؤلفات من املراجع و تتسم الدراسة باإلثراء املعريف لعملية االغرتاب الوظيفي من خالل مراجعة ومتحيص العديد -

  والدراسات السابقة ذات الصلة.

توفر هذه الدراسة على بيانات ملساعدة الباحثني والدارسني يف هذا ا�ال، نظرا لندرة الدراسات السابقة اليت تناولت -

  أمهية التمكني اإلداري يف احلد من الشعور باالغرتاب الوظيفي.

  هیكل الدراسة-خ



 المقدمة  

 

 

  

 ص

املوضوع وبغرض اإلجابة على إشكالية البحث واختبار الفرضيات وحماولة اإلحاطة جبميع جوانب من أجل دراسة هذا    

املوضوع، سنقسم البحث إىل ثالث فصول، فصلني نظريني وفصل تطبيقي تسبقهم مقدمة وتليهم خامتة تضم أهم النتائج 

   .اليت سوف نتوصل إليها باإلضافة إىل مجلة من االقرتاحات

ول فسيخصص لإلطار النظري للتمكني اإلداري وفق مبحثني أيضا، سنشري يف املبحث األول لإلطار أما الفصل األ

القة ما بني التمكني الع ونبني فيهاملفاهيمي للتمكني اإلداري، أما املبحث الثاين سنوضح فيه أساسيات عملية التمكني 

  اإلداري واالغرتاب الوظيفي.

، سنشري يف املبحث نيحثمبالذي سيعنون باإلطار النظري لالغرتاب الوظيفي إىل  حيث أنه سيتم تقسيم الفصل الثاين

   االغرتاب الوظيفي.املتعلقة باألساسية جوانب واملبحث الثاين نتطرق فيه لل ،الوظيفي لالغرتابلإلطار املفاهيمي األول 

احلد من  يف داريأمهية التمكني اإلوبالنسبة للفصل الثالث فسيخصص للدراسة امليدانية، والذي سنتعرف من خالله على 

من خالل ثالث مباحث، سيخصص أوهلا للتعريف - بسكرة–أعوان احلماية املدنية من وجهة نظر  االغرتاب الوظيفي

تائج الدراسة نطار املنهجي للبحث، واملبحث الثالث سنبني فيه إلاتعرض سباملؤسسة حمل الدراسة، أما املبحث الثاين في

  .وحتليلها واختبار الفرضيات
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 تمهيد 

ل ومنذ بداية الثمانينات ومن أج، مع املمارسات اإلدارية احلديثة درجة تكيفه في المنظمات إلىنظام أي يعزى متيز     

ل وفي ظ، (Flattening) التنظيميل الهيكاجتاه قوي حنو ضرورة تسطيح البيروقراطي التقليدي ظهر ختفيض التدرج 

ر ـفي الفك من تطور جوهريهذه التغيرات وما متخض عن ة المحيطة على المنظمات ـالتغيرات العنيفة التي فرضتها البيئ

ة ملواكب وكضرورة حتمية أدبيات اإلدارةا جديدة تعج �التمكني اإلداري للعاملني كصيحة مبدخل ء ، جي اإلداري

 التعلم قدرتها على ويزيد منعالية مرونة المنظمات يكسب فالتمكين ، في البيئة المحيطة بالمنظمات احلاصلةالتغيرات

شيرأن ـيكما وسيعها  تالسوقية حصتها ة على ـوالمحافظالزبائن طلبات وتلبية والتكيف السريع بغية اللحاق بالمنافسة 

في زيادة يساهم مشاركتهم شجيع ـوت مواقع اختاذ القرار في  (Employees Empowerment)متكني العاملني

  . السريعة ألي تغيرات في البيئةاالستجابة 

  :سيتم التطرق يف هذا الفصل إىل مبحثني يتضمنان ما يلي ،ومن خالل هذا الفصل

 المبحث األول: اإلطار المفاهيمي للتمكين اإلداري

 المطلب األول: مفهوم التمكين في الفكر اإلداري 

 المطلب الثاني: أهمية التمكين 

 المطلب الثالث: أبعاد التمكين اإلداري

 المطلب الرابع: مراحل ودعائم عملية التمكين

 المبحث الثاني: الجوانب األساسية المتعلقة بتطبيق التمكين اإلداري

 المطلب األول: أساليب التمكين اإلداري

 المطلب الثاني: خطوات تنفيذ التمكين اإلداري

 المطلب الثالث: فوائد ومزايا تطبيق استراتيجية التمكين اإلداري 

    المطلب الرابع: معوقات التمكين اإلداري
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  اإلطار املفاهيمي للتمكني اإلداري المبحث األول:

  ومراحل تطبيقه ودعمه. وأبعاده سنتطرق يف هذا املبحث إىل مفهوم التمكني وأمهيته

  اإلداريفي الفكر : مفهوم التمكين المطلب األول

، اإلداريل يع ذات الصلة بهذا الحقـري للمواضـالنظل يـوالتأص العاملني تمكينل تبرز الدراسات السابقة في مجا  

ذلك االهتمام الكبير بمواضيع التمكين الذي يثير في السنوات األخيرة انتباه العديد من ممارسي اإلدارة ومنظريها 

ء منها الستخالص جا مما يستوجب استعراض أهم ما ، اتهمـفي بحوثهم ودراسجاء ما ل من خال، ومفكريها

  .مقارنة لتلك المفاهيم مع بعضها البعضل إجراء الـلتمكين العاملين من خمفهوم 

 املدراءشترك من خالله ـإلى أن التمكين هو أسلوب إداري ي (Manuela&Bruce,2003)من كل يشير 

ال  و التعاون في عملية اتخاذ القرارات التيـه آخر ىـبمعن، التنظيم اآلخرون للتأثير في عملية اتخاذ القراروأعضاء 

في السلطة  كةنظم المعلومات ونظم التدريب والمكافئة والمشارـدد بـا تحـدر مـتحدد بمواقع القوة الرسمية بق

حيث  (Darligton,2007)ويتفق هذا التعريف مع التعريف الذي قدمه ، ةـة التنظيميـوأسلوب القيادة والثقاف

يشجع األفراد على صنع ل إلدارة واألفراد بشكين هو إشراك سلطة اتخاذ القرارات بين اـعلى أن التمك كديؤ

ه السماح ـمفهومه بأن (Susan,2006)في حين يحدد ، من اإلدارة الدنيا إلى اإلدارة العليا، رارات يوم بعد يومـالق

ه توجيه نشاط الفرد نحو ـمفهومه بأن (Carole,2006)ويبرز ، من مسؤولية صنع القراراتأكرب لألفراد بقدر 

ساسه بوجود معنى الرتباط أهدافه بأهداف ـوإح، شعوره الداخلي بالقدرة والسيطرةل خال مختلف التحديات من

في المعلومات وصنع القرار واملشاركة ين يتضمن الثقة والسلطة ـأن التمكـب (David,2005)ضيف ـيكما ،  المنظمة

ة ـى أربعـأن مفهوم التمكين يعتمد عل Bowen & Lawler,1992) من(كل ويرى ، واملساءلةوالمسؤولية 

،  ينـالقوة) وأن غياب أي عنصر منها ينفي وجود مفهوم التمك، المكافآت، المعرفة، ة (المعلوماتـر مجتمعـعناص

ل من خال Spritzer حيث يوضح Bowen & Lawler مع رأي (Spritzer,1995)يتعارض رأي  كما

يحرف في معناه ل تماما ب ينـبعة ال ينفي وجود مفهوم التمكت األركامدرك من هذه المدرأي دراسته أن غياب 

ة الحديثة إلدارة الموارد البشرية التي تساعد ـبأن التمكين هو أحد األساليب اإلداري 2004( ،وتضيف (حسن، فقط
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رة والقدكاملعىن العاملين وتحفيزهم ذاتيا بتوفير عناصر معينة في وظيفة الفرد  الطاقات الكامنة لدىل على استغال

مما يحفز على ، إثبات الذاتل هذه الحوافز الذاتية للوظيفة تؤدي إلى إشباع حاجات أساسية لدى الفرد مث، والتأثير

رد ـعور الفـه شـبأن 2006، (عرفه (القريوتي و العنزي كما  ،بكفاءةار وتحقيق أهداف المنظمة ـاإلبداع واالبتك

وي لديه روح المبادرة ـاألمرالذي يق، نفسه وليس بصفته أجيرلل يعم كأنهل  بالقدرة على التأثير في مجريات العم

، ويشير (أفندي، ى النمو والتطور الشخصيـساعده علـا يـالطاقات الكامنة لديه ممل وإطالق أفضل والرغبة في العم

المسؤولية واستخدام ل راد سلطة أوسع في ممارسة الرقابة وتحمـاألفإعطاء ة ـإلى أن التمكين هو عملي 2003(

  .)27، صفحة 2008و سامل، (أندرواس  القراراتاختاذ ى ـشجيعهم علـتل قدراتهم من خال

الفعلية  كةاذ القرارات والمشارـبأنه منح العاملين قوة التصرف واتخ 1999، (ومن جهة أخرى يعرفه (عبد الوهاب

المسؤولية ل اإلبداعي وتحم والتفكيراكلها مشـل ا وحـون فيهـمن جانب العاملين في إدارة المنظمات الذين يعمل

يعرف فيه التمكين بأنه منح الصالحيات لألفراد  2001، (ه (السلميـى بـر أتـوالرقابة على النتائج وهناك اتجاه آخ

ع ـث تقـحي، امـعل األمر على األمور بشك �اية استمرار سيطرة اإلدارة فيراتهم ومسؤولياتهم مع ـع خبـبة مـوالمتناس

ى ضرورة تمتع األفراد ـعل (Brilman,2003)ويؤكد ، عليها المسؤولية النهائية في إنجاز المهام وتحقيق األهداف

و أمحد، (الدوري  .ما لديهمل زهم لتقديم أفضـى تحفيـوالحرص عل، المهامألداء الممكنين بالمهارة والخبرة الكافية 

  )88، صفحة 2009

دد االتجاهات والزوايا التي تم من ـر تعـسابقة يظهـات الـفي الدراس جاءمال إن النظر إلى مفاهيم التمكين من خال

على السلطة  كزمما يشير إلى شمولية معناه وتعدد مضامينه فمنهم من ر ،تعريف تمكين العاملينل خاللها تناو

القوة) ولكن أغلب ، المكافئات، المعلومات، (المعرفة كاتدة مدرـاع عـوالقوة ومنهم من حث على ضرورة اجتم

  .ى توفر عنصر اتخاذ القرار في اإلدارة الممكنةـت علـسابقة اجتمعـاألدبيات ال

المتكافئ للسلطة ـل ه النقـن خاللـمما سبق يمكننا تحديد مفهوم التمكين بأنه نمط تنظيمي يتم م نطالقاا   

الصالحيات وحرية التصرف وإعطاء ة ـالثقإكساب ل مع توسيع مجا، المباشرة املساءلةوالمسؤولية في غياب عنصر

  في سلطة القرار.كة إضافة إلى الدعوة الصادقة للمشار
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التمكين اإلداريالمطلب الثاني: أهمية   

ادي اهلادفة للوصول إىل الفعالية التنظيمية، فإن للتحفيز بركنية امل على اعتبار أن التمكني هو أحد األساليب اإلدارية

واملعنوي أمهية قصوى يف توجيه السلوك حنو األداء اإلجيايب املطلوب حتقيقه، ولكون احلوافز املادية واليت هلا األثر الكبري يف 

اء لرفع  يعزز إرادة الفرد حنو العمل والعط إشباع حاجات متنوعة لدى العاملني فإن اجلانب املعنوي أيضا له تأثري عندما

كفاءة األداء يف العمل، لذلك فإن على القيادة اإلدارية واملنظمات توفري الدعم املعنوي الكايف للوصول إىل تطبيق مفهوم 

لك فإن ذمتكني العاملني، ولعل من األهداف اإلدارية احلديثة هو تطوير املوارد البشرية من أجل التجديد واالستحداث، ل

 :)76، صفحة 2003، (أفندي أهم متطلبات متكني العاملني تكمن فيما يلي

 إتاحة املعلومات جلميع املستويات التنظيمية وعدم احتكار املعلومات على أ�ا جزء من القوة. 

  باحتياجا�مبث املعلومات اليت حيتاجها األفراد بناء على املعرفة املسبقة. 

 تشجيع األفراد على البحث (Seek Out) عن املعلومات وحماولة توظيفها بالشكل املطلوب والفعال. 

 نشر املعلومات اخلاصة باألهداف واخلطط وتوضيحها لألفراد العاملني. 

 استخدام الوسائل املالئمة لتقدمي املعلومات بشكل مستمر. 

 التنظيم الرحاحلة منح حرية التصرف واملشاركة جلميع أفراد. 

  السماح لألشخاص حبرية التصرف واستقاللية التفكري مما يرتتب عليه بذل اجلهود املضاعفة يف العمل وبكفاءة

  .أكرب ختدم أهداف املنظمة وتوجها�ا

  تعزيز الفاعلية التنظيمية جراء حتمل مجيع األشخاص من العاملني املسؤولية يف حتقيق ذلك والتأكد من فاعلية

األداء املنجز، إجياد مواقع عمل متتاز بتوافر املمارسات الدميقراطية فيها وإزالة القيود البريوقراطية يف األداء من 

جراء انتقال سلطة صنع القرارات واختاذه من مواقعها التقليدية إىل مواقع أدىن وذلك من شأنه أن يساهم بتسريع 

  .االجناز الكفء والفاعل

  از إىل تعزيز املواقف السلوكية االجيابية للعاملني كالرضا والوالء وااللتزام ودافعيتهم لإلجنتطبيق التمكني يؤدي

 وبذلك يعطي للعمليات املنجزة بعدا أمشل يف التطوير والتحسني.
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  اإلداريالمطلب الثالث: أبعاد التمكين       

) والذي يعرض اختالف الباحثني 1يف اجلدول (هناك عدة أبعاد للتمكني اإلداري أوردها عدد من الكتب والباحثني كما 

، التصال الفعالاواألبعاد اليت اتفق عليها أغلب الباحثني هي (تفويض الصالحيات، يف حتديد أبعاد التمكني اإلداري 

، السعودي( فرق العمل، التدريب والتطوير) وبذلك تعد هذه األبعاد األكثر تكرارا وفيما يأيت توضيح مبسط هلذه االبعاد

2008(:  

 تفويض الصالحيات: .1

أي تفويض العاملني بصالحيات اختاذ القرار لتشمل تشخيص املشكلة واكتشاف احللول وتقييمها واختاذ القرار 

بصددها وحتمل املسؤولية عند تنفيذه من خالل توفري استقاللية عالية للعاملني، لذلك فإن فكرة التمكني تتطلب 

تغيريا يف األمناط القيادية التقليدية إىل أمناط قيادية تؤمن باملشاركة وبالتأثري فإن هذا يتطلب التحول من الرقابة 

  والتوجيه إىل الثقة والتفويض.

 االتصال الفعال: .2

سة اتتطلب عملية االتصال واملشاركة يف القرارات واملعلومات ضرورة توفر عنصر حرية الوصول إىل املعلومات احلس 

داخل املنظمة واملتمثلة باحلصة السوقية وفرص النمو واسرتاتيجيات املنافسني واألهداف ورسالة املنظمة ومستوى 

  األداء.

 فرق العمل: .3

يعتمد تطوير فرق العمل يف املنظمة على توفر قائد قوي قادر على تقدمي التوجيهات والتشجيع والدعم ألعضاء  

خذ وبشكل مجاعي يوحي بأن أفكارهم يتم احرتامها وتؤ تواجههم أثناء العمل  الفريق للتغلب على أي صعوبات قد

  على حممل اجلد وذلك يتطلب مستوى عال من الثقة.

 التدريب والتطوير: .4
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يعد التدريب أحد العناصر األساسية لتمكني العاملني إذ على املنظمة أن توفر نظام تدريب متطور لزيادة املعرفة لدى 

مهارا�م كالتفاوض واختاذ القرار وإدارة الصراع ومهارات القيادة من أجل تعزيز إمكانيا�م يف تنفيذ العاملني وتطوير 

  برنامج التمكني وإجناحه.

  ): أبعاد التمكين اإلداري02الشكل رقم(

  

  

  

  

  

  

  إلى األدبيات السابقة المصدر: من إعداد الطالبة استنادا

  مراحل ودعائم عملية التمكين  :رابعالمطلب ال

  عملية التمكينمراحل الفرع األول: 

ـل ة التغيير بعدة مراحـوتمر عملي، وأفراد وسياسات المنظمة اءإن التمكين هو عملية تغيير شاملة لجميع أجز

 التاليل بالتسلس Goetsch& 1(Davis,1997 ) نـمكل صفها ـث يـحي، (Step By Step) ةـمتدرج

  :)27، صفحة 2010(بوسامل، 

  المبدئية:التهيئة مرحلة  1- 

أبعاد التمكین 

 اإلداري

االتصال 

 الفعال

التدريب 

 والتطوير

تفويض  فرق العمل

 الصالحيات
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حيث يتم فيها تعريف ، هـدون تطبيقل وـوإزالة العوائق التي تح، وذلك بتهيئة البيئة المنظمية الداعمة للتمكين

ودراية واسعة بعملية ، فرد فيها وتحتاج هذه المرحلة إلى قيادة قوية كل  األفراد بعملية التمكين وتوضيح دور

  .جه األفراداعن األسئلة التي تو لإلجابةالتمكين 

  :وضع األهداف وجدولتها زمنيامرحلة  2-

ذي يستمع للجميع ـال (Team Coordinator) سقـوتحتاج هذه المرحلة إلى القائد الذي في دور المن

التنظيم حتى ألعضاء ه المناسب ـاد والتوجيـوفر اإلرشـالمنظمة ويحللها وياء من أجزويقوم بجمع المعلومات 

  .ا ومحاولة حلهاـالتي تواجهه كليتم تعريفهم باألهداف المختلفة للمنظمة والمشا

  :لالتسهيالت المادية في بيئة العممرحلة  3- 

  .برنامج التمكينوتتضمن توفير السيولة والدعم المالي الكافي الذي يساعد على تجسيد 

  :رـالتطويمرحلة  4- 

على ذاتها وتقوم ل ويتم فيه هذه المرحلة اعتماد آليات التطبيق والتقويم والضبط والتطوير بحيث تعتمد فرق العم

المناسبة للمشكالت التي ل وير الحلوـداف وتطـبتدعيم وتوجيه جهود ومهارات أفرادها نحو تحقيق األه

  .تواجههم

  دعائم عملية التمكينالفرع الثاني: 

 كبريتحدي ل ي تمثـالهرم ائهايرى الباحث أن عملية التمكين وما تحمله من تغيرات في نظم المنظمة وبن

ات التي تدعم هذه العملية ويمكننا ـتواجهه المنظمة مما يستدعي منها توفير مجموعة من المتطلبات واإلمكاني

  :)28، صفحة 2010(بوسامل،  آلتيكابعض منها ذكر 

  :اإلدارة العليا تأييد 1-
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لذا يتطلب من ، ي أي منظمةـه فـتم تطبيقـأن يل قب، يجب أن تقتنع اإلدارة العليا بحتمية العملية التمكينية أوال

في نهاية األمر بهم ل لتصل، ي أذهان العماـذورها فـنقلها وزرع بل اإلدارة العليا أن تتبنى فكرة التمكين ثم تحاو

  .ؤدي إلى نجاح عملية التمكين في المنظمةـبضرورة التغيير الذي يل إلى درجة االقتناع الكام

  :تخصيص الوقت الكافي لعملية التمكين  2-

تتطلب تغيير جذريا في اتجاهات المديرين والعاملين في المنظمة  كو�اتتصف عملية التمكين بأنها بطيئة نسبيا 

 &Kirby)1من  كل  رىـث يـفالتغيير ال يتأتى بين يوم وليلة حي، وتغيير في ثقافة المنظمةل ب

Wimpelberg& Keaster,1992) ل أن عدم توفر عنصر الخبرة في صنع القرارات الجماعية يجع

أي برنامج يعتقدون أنه قد يضيف ل ر حياـة التغييـبهم إلى مقاومل يصاألفراد يشككون في هذا األسلوب وقد 

  .وبالتالي ال تتوقع اإلدارة أن لهذه العملية التمكينية نتائج إيجابية فورية، على عاتقهم مسؤوليات جديدة

  :وجود الثقة المتبادلة-3

ين اإلدارة العليا واألفراد العاملين في ـة بـة المتبادلـهام جدا هو وجود الثقل يعتمد نجاح عملية التمكين على عام

لفكرة  كبريأن لعنصر الثقة دعم  (Byham& Cox,1988)2ورد ـالمستويات الوسطى والدنيا حيث ي

على  والثناءوم بتشجيع األفراد على األخذ بالتمكين ـين ويقـة التمكـالتمكين حيث يتطلب على المدير خلق بيئ

دون ل، في المستقب اءأن الخطأ هو فرصة للتعلم وتحسين األدـم بوإشعاره، جميع النجاحات التي يحققونها

  .أ جريمة تستحق العقابـأن الخطـعارهم بـمواجهتهم وإش

  :الداخلي االلتزام 4- 

 (Lee,1991)3ويشير ، اـو اإلدارة العليـنحل اـتعبر عملية التمكين عن عالقة تعاقدية طوعية من جانب العم

  .(سك برؤيته ويعبر عن ذلك (بااللتزام الداخليـدافع للتمـداخلهم الـاألفراد ويزرع ب هو الذي يلهمل بأن القائد الفعا

  :الفعالة كةالمشار  5-
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، ع أطراف التنظيمـين جميـات بـالمعلوم كةيتطلب نجاح عملية التمكين قيام المنظمة بتبني مفهوم مشار

من  كثرإلى األفقية أل ة تميـمرنتنظيمية ل كوإتباع هيال على االتصاالت من األعلى إلى األسفكيز والتر

 كديؤكما ،  العاملين في المستويات الدنيال يتسنى من خاللها فهم عملية اتخاذ القرار من قب، الهرمية

4(Randolph,1995) وصحيحة عن نتائج أدائهم كاملة   اتـعلى أن األفراد الذين تتوافر لديهم معلوم

  ل.لها في المستقبل يسعون للوصوداء ن األـى مـستويات أعلـالحالي سوف يضعون ألنفسهم م

  الجوانب األساسية المتعلقة بعملية التمكين اإلداريالمبحث الثاني: 

  سنتطرق يف هذا املبحث إىل استعراض جوانب أخرى تتعلق بتنفيذ عملية التمكني وفوائدها ومعوقا�ا.

  المطلب األول: أساليب التمكين اإلداري

  :أمهها نذكرللتمكني اإلداري عدة أساليب 

  أسلوب تمكين األفراد-1

 يتمحور هذا األسلوب حول الفرد مبا يسمى "متكني الذات". ويربز التمكني هنا عندما تبدأ العوامل االدراكية

(Cognitive)للفرد بالتوجه حنو قبول املسؤولية واالستقاللية يف اختاذ القرار. هذا وقد توصلتSpretizer 

املتمكنني ميتلكون مستويات أكرب من السيطرة والتحكم يف متطلبات الوظيفة، وقدرة أكرب إىل أن املوظفني   ((1996

على استثمار املعلومات، واملوارد على املستويات الفردية، وعلى الرغم من أن التمكني هنا ينظر له على أنه جتربة فردية يف 

 وم على التمكني اجلماعي ومتكني الفريقالتحكم والسيطرة وحتمل املسؤولية، إال أن هنالك أساليب أخرى تق

(Wong, 2005).  

   أسلوب تمكين الفريق-2

إن الرتكيز على التمكني الفردي قد يؤدي إىل جتاهل عمل الفريق، لذلك رأى بعض الباحثني أمهية كربى لتمكني ا�موعة 

العمل الفردي. وقد بدأت فكرة التمكني اجلماعي مع مبادرات دوائر أو الفريق ملا للعمل اجلماعي من فوائد تتجاوز 

والتمكني على هذا  .  (Sims, 1986) يف السبعينات والثمانينات من القرن املاضي ( (Quality circlesاجلودة
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 ,Rothstein) األساس يقوم على بناء القوة وتطويرها وزياد�ا من خالل التعاون اجلماعي والشراكة والعمل معاً 

  أن عمل الفريق يعد أسلوبا يستخدم لتمكني Torrington et al ( 2005)  يؤكد  (1995

قدرا�م وتعزيز األداء املؤسسي، وأن متكني الفريق ينسجم مع التغيريات اهليكلية يف املنظمات، العاملني ومسوغا لتطوير 

بدال من (Flat  Structures) والتنظيم املنبسطمن حيث توسيع نطاق اإلشراف والتحول إىل املنظمة األفقية 

التنظيمات اهلرمية. هذا وإن منح التمكني للفريق يعطي للفريق دورا أكرب يف حتسني مستويات األداء؛ ألن االعتمادية 

 (Dependency) بني أعضاء الفريق تؤدي إىل قيمة كربى من استقاللية الفرد (Interdependency) املتبادلة

من تعاون أعضاء الفريق عندما تتحقق شروط املهارة واملعرفة لكل  (Added Value) القيمة املضافة كما تتحقق

عضو من أعضاء الفريق، عندما يقدم كل منهم مسامهة نوعية تضيف شيئاً جديداً إىل القرار اجلماعي بدال من االعتماد 

  .)Mgbeke ،May 2007( على الرأي الفردي الذي يّعد عرضة للخطأ والقصور

  المطلب الثاني: خطوات تنفيذ التمكين اإلداري

  :الخطوات التاليةل يتم من خال العاملني أن تمكين (Blanchard,1996)يرى 

  :المعلومات مع جميع أفراد التنظيم كةمشار 1-

ل، ككن وظائفهم والمنظمة ـفي المنظمة فإنهم يحتاجون لمعلومات عل لكي يتسنى للمرؤوسين اتخاذ قرارات أفض

ى مصادر المعلومات لدى األفراد يساعدهم على تفهم ـإلل وـة للوصـإلى أن توفر الفرص 2005، (حيث يشير (العتيبي

ل هي المفتاح األو كةحيث تعتبر المشار كةبالمشارالتمكين باألساس له صلة ـف، ائفهمـالكيفية التي تؤدى بها وظ

عن ل أن األفراد بمعز 2004، (من (الطاهر ومرزوقكل  كدحيث يؤ، ين العاملينـي لتمكـاألساس كنوالر

ي إدارة ـي فـأن العنصر األساس 2008، (ويرى (أندرواس ومعايعة، المسؤوليةل ات ال يمكنهم تحمـالمعلوم

المعلومات بين  كةن مشارـب عـوترت، راراتـنع القـعلى لعب دور في عملية ص في حث الموظفينل يتمث كةالمشار

 كربسيد مبدأ الرقابة الذاتية مما يعطيهم فرص أـالثقة التنظيمية ومحاولة إتاحة الفرصة لألفراد لتجبناء أفراد التنظيم 

  .)2010، (الضالعين للتعلم وشعورهم بتملك المنظمة
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  :)92، صفحة 2010، (الضالعين رسم إطار لإلدارة الذاتية 2-

ل تحديد أفضل ومن أج، إن التمكين ولتجنب الفوضى وخلط األمور والخروج عن األهداف العامة للمنظمة

  :لذلك من خالويتم ، ذاتيـك الـفإنه يلجأ إلى تحديد إطار يمكن العاملين من التحري، المسؤوليات

، األهداف، تحديد العناصر الهامة (الرسالةل التوضيح لألفراد معالم اإلستراتيجية التي تسير عليها المنظمة من خال أ.

  نمط القيادة...الخ، التنظيميل الهيك، دور المنظمة في المجتمع

توضيح حدود السلطة  لها على المدى البعيد. ج.ل وضع األفراد في صورة النتائج التي تطمح المنظمة للوصو ب.

  .ونطاق المسؤولية لألفراد والذي يعكس درجة التمكين لديهم

ى تنمية مهاراتهم ـساعدهم علـتسطير مجموعة من البرامج التدريبية التي تل توفير التدريب المالئم من خال د.

  اإلداري. نيتالتمل ومعارفهم ومحاولة تبني مدخ

وة لدى ـاط القـهو مصطلح غير مألوف في األدبيات اإلدارية حيث يشير إلى محاولة تقوية نق التمتين اإلداري: 1 -

  التطوير).، التحفيز، التوقع، ويرتكز على أربع أبعاد هي (التعيين، األفراد دون نقاط الضعف

بحيث يحدد ، لينبها لتحقيق تمكين العامل المعمول بمعنى آخر إطار اإلدارة الذاتية ما هو إال قواعد ونظم العم   

املين وتوجيه جهودهم وترشيد قراراتهم مما ـالع كةوالقواعد العامة التي يتم من خاللها تنظيم عملية مشارل الهيك

  :)2004(الباري و مرزوق،  اجتاهنيد والنظم في ـذه القواعـوتتحدد ه، والتأكيدمن درجة الغموض ل يقل

  .ة أو المنظمةـن الدولـة مـواألنظمة الرسمية المفروضاألداء يتعلق بتحديد مقاييس  ل:االتجاه األو -أ

سة واالبتكار والجودة ـشجع المنافـيتحدد في وضع أنظمة تتعلق بالعالقات اإلنسانية والتي ت االتجاه الثاني:-ب

  .والبحث والتطوير

ة ـة الحكوميـ"أثر قوة القائد في تمكين العاملين في المؤسسات المالي، (السعودي المدارة ذاتيال فرق العمبناء   3-

  :)2008، األردنية"
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و االستخدام المكثف لفرق ـاه نحـهو االتجالعاملني األخرى لتمكين ل األشكاأنه من إلى  2003، (يشير(أفندي

  .األوامر لم يعد مناسبا للمنظمة الحديثة سلةـه سلـالبيروقراطي التقليدي الذي تسيطر عليل إذ أن الهيكل، العم

ة أن يجتمعوا معا إلنجاز ـلذا فقد أصبح من الضروري على العاملين في القطاعات واإلدارات واألقسام المختلف

ل عنها لتفسح المجاناء التقليدية قد تم االستغـل ع العمـرة مواقـوبالتالي فإن فك، المشروعات المعقدة بنجاح وفعالية

  ل.فريق العمأعضاء عضو من ل عي الذي يرتكز على المهارات المتنوعة والخبرات المميزة لكللجهد الجما

كثرها شطة برامج التمكين وأـالذي يعتبر من أهم أن، لذا يجب على جهود التمكين أن تتوفر على أسلوب الفريق

فردي مما ل ن العاملين بشكمل راراتهم وأفكارهم أفضـون قـق تكـمن فريـشيوعا حيث أن األفراد الذين يعملون ض

من االستقاللية كافية الفريق وإمداد الفريق بدرجة ألعضاء دريب الكافي ـه والتـوفير التوجيـيتطلب على اإلدارة ت

  .والحرية للسيطرة على شؤون الوظيفة وربط أهداف الفريق بأهداف بقية الفرق

  اإلداريالتمكين استراتيجية ب الثالث: فوائد ومزايا تطبيق المطل

  الفرع األول: فوائد التمكين اإلداري

، 2004(الباري و مرزوق،  أن التمكني يفيد كال من املنظمة والفرد على النحو التايل (William Umiker) يرى

  :)11صفحة 

  :أوًال: بالنسبة للمنظمة يحقق المزايا التالية

 ارتفاع اإلنتاجية.  

  نسبة الغياب ودوران العملاخنفاض.  

 حتسني جودة اإلنتاج أو اخلدمات.  

 حتقيق مكانة متميزة.  

 زيادة القدرة التنافسية.  

 زيادة التعاون على حل املشكالت.  
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 ارتفاع القدرات االبتكارية.  

  :ثانيا: بالنسبة للفرد

 إشباع حاجات الفرد من تقدير وإثبات الذات.  

 ارتفاع مقاومة الفرد لضغوط العمل.  

 ارتفاع والء الفرد للمنظمة.  

 إحساس الفرد بالرضا عن وظيفته ورؤسائه.  

 ارتفاع الدافعية الذاتية للفرد.  

 تنمية الشعور باملسئولية.  

 ربط املصاحل الفردية مع مصاحل املنظمة  

  الفرع الثاني: مزايا تطبيق استراتيجية تمكين العاملين

  :)2008ل، (الرسو ميكن إجيازها فيما يليلتطبيق اسرتاتيجية متكني العاملني عدة مزايا 

 تؤدى إىل أن املنظمة تصبح أكثر استجابة للسوق وحلاجات العمالء.  

  ختفيض عدد املستويات اإلدارية يف اهلياكل التنظيمية، وهو ما يؤدى إىل زيادة فعالية عملية االتصاالت وخفض

  .زمن اختاذ القرار

  تكاليف التشغيل بالتقليل من عدد املستويات اإلدارية غري الضروريةختفيض.  

 زيادة تركيز واهتمام اإلدارة العليا بالقضايا االسرتاتيجية وترك األمور اليومية للصف الثاين من اإلداريني.  

 مه يف خلق اتنتج اسرتاتيجية التمكني بعد تقليل املستويات اإلدارية فائض ىف العاملني باملنظمة ميكن استخد

  .وإنشاء إدارات لوظائف جديدة

  إطالق قدرات األفراد العاملني اإلبداعية واخلالقة بضمان وصول مقرتحا�م وأفكارهم إىل متخذي القرار، وعدم

  .وضع هذه األفكار يف الطريق الطويل للمستويات اإلدارية اهلرمية الكبرية ىف االرتفاع، واملعوقة لإلبداع واالبتكار
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  املزيد من الرضا الوظيفي والتحفيز واالنتماء الوظيفيتوفري.  

  توفر اسرتاتيجية متكني العاملني مناخ تنظيمي إجيايب لتنفيذ االسرتاتيجيات اإلدارية احلديثة مثل إدارة اجلودة

  .الشاملة وغريها

  المطلب الرابع: معوقات التمكين اإلداري

وقات ما قد حتد من قدر�ا على تطبيق متكني العاملني، ومن تلك املع قد تواجه املنظمات بعض املعوقات والصعوبات اليت

  :)164، صفحة 2006(منري،  يلي

o البناء التنظيمي اهلرمي.  

o املركزية الشديدة يف سلطة اختاذ القرارات.  

o خوف اإلدارة العليا من فقدان السلطة.  

o عدم الرغبة يف التغيري.  

o  اإلدارة الوسطى من فقدان وظائفهم والسلطةخوف.  

o خوف العاملني من حتمل السلطة واملسألة.  

o األنظمة واإلجراءات الصارمة اليت ال تشجع على املبادأة واالبتكار.  

o السرية يف تبادل املعلومات.  

o ضعف نظام التحفيز.  

o تفضيل بأسلوب القيادة اإلدارية التقليدية.  

o ضعف التدريب والتطوير الذايت.  

o عدم الثقة اإلدارية.  

o عدم مالئمة نظام املكافآت.  
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o يهم لفكرة التمكين ـدون تبنل وـعدم إحساس األفراد باألمن الوظيفي مما يحد من درجة اإلبداع لديهم ويح

أو ما يعرف بالتقليص  (Downsizing) وـومن الممارسات اإلدارية التي تولد الخوف لدى األفراد ه

  .من روحهم المعنوية الوظيفي ودمج الوظائف مما يخفض

o  ى األوامرـحيث تقوم البيروقراطية عل، ضد نجاح التمكينل تيار يعمل سيادة البيروقراطية التي تشك ،

  .يـسطيح الهرمـى التـين علـوم التمكـا يقـبينم، سلطةـوتدفق ال كمةوالقواعد الحا
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  خالصة الفصل

فلسفة اقتناع املؤسسة واإلدارة بفلسفة التمكني والتزامها بتطبيق هذه الإن جناح برامج التمكني يتطلب بالدرجة األوىل    

  ودعمها، وعلى عاتقها تقع مسؤولية منح املسؤولني السيطرة على نشاطا�م وأفعاهلم واحلرية يف اختاذ القرارات املهمة.

ياسات يريا جذريا يف السوإشراك العامل ومتكينه يعترب التزاما طويل املدى وطريقة جديدة يف تسيري العمل وتغ

  هذا الربنامج. جيب على اإلدارة إعطاء الوقت الكايف لتحقيق اهلدف املرجو منواالسرتاتيجيات وهلذا 
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 تمهيد

، فقد لقد شهد تاريخ البشرية أعراضا مؤملة مرت على اإلنسان، أضرت جبميع جماالت احلياة خاصة العالقات االجتماعية

التناقضات االجتماعية، حيث وجد اإلنسان نفسه فريسة لكم هائل من املشكالت، مل يستطع أن ازدادت وتعاظمت 

 يصمد أمامها كثريا حىت انتهت به إىل العزلة، والعجز عن ممارسة السلوك االجتماعي.

ه الفرد، أما شيتناول مفاهيم حول االغرتاب الوظيفي وتفاصيله باعتباره منط يعييضم هذا الفصل مبحثني، املبحث األول 

 املبحث الثاين فهو يشري إىل جوانب أخرى مهمة تتعلق باالغرتاب الوظيفي، وذلك وفقا ملا يلي:

لمبحث األول: اإلطار المفاهيمي لالغتراب الوظيفيا  

 المطلب األول: مفهوم االغتراب الوظيفي

أسباب االغتراب الوظيفي المطلب الثاني:   

الوظيفيالمطلب الثالث: مراحل االغتراب   

 المطلب الرابع: أنواع االغتراب الوظيفي

 المبحث الثاني: الجوانب األساسية المتعلقة باالغتراب الوظيفي

أبعاد االغتراب الوظيفيالمطلب األول:   

 المطلب الثاني: نتائج االغتراب الوظيفي 

 المطلب الثالث: قهر االغتراب والتغلب عليه

ري في التغلب على االغتراب الوظيفيالمطلب الرابع: أهمية التمكين اإلدا  
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  الوظيفي.االغتراب  األول:المبحث 

سيم التطرق يف هذا املبحث إىل مفهوم االغرتاب الوظيفي، أسبابه، مراحله وأنواعه باعتباره منطا جيعله معزوال عن نفسه 

  وعن اآلخرين يف التنظيم.

  مفهوم االغتراب الوظيفي. األول:المطلب 

على الرغم من تعدد الكتاب واألحباث يف جمال االغرتاب سواء يف جمال الفكر اإلداري أو يف جمال علم النفس الذين تناولوا 

  .ملنظماتاموضوع االغرتاب، إال انه ال يوجد تعريف أو عوامل مسببة أو مظاهر موحدة لالغرتاب الوظيفي لدى العاملني يف 

 .لفي أكادميياً يدعونا لتناوله من خالل تعريفات الباحثني واملتخصصني يف هذا ا�اإن التطرق ملصطلح االغرتاب الوظي

أن: االغرتاب الوظيفي هو شعور الفرد بالعزلة والضياع والوحدة، وعدم االنتماء، وفقدان  Kanungo (1992) لق أكد

 واملعاناة من الضغوط النفسية، ومن الناحيةالثقة، واإلحساس بالقلق والعدوان، ورفض القيم واملعايري االجتماعية، 

االصطالحية، فان مفهوم االغرتاب يشري إىل الشعور باالنفصال عن الذات وا�تمع، أو بني الذات وا�تمع، أو بني الذات 

 .)2012(زوليخة،  اونفسه

الفرد والوظيفة ومستوى االندماج، وهذا االندماج قد بأنه ضعف العالقة بني  Vandenberghe، (2001كما عرفه (

) أنه إذا عدنا إىل كلمة اغرتاب جند أ�ا ترمجة 2004يكون نفسيا أو فكريا أو مهنيا. يف حني أشار(احلمد، 

أيضا، لذا يفضل بعض  Estrangement يف اإلجنليزية لكن هي يف احلقيقة ترمجة لكلمةAlienation  لكلمة

باإلجنليزية  Estrangement كلمة إستالب للكلمة األوىل واغرتاب للثانية، فاملعىن اللغوي لكلمةالباحثني إبقاء  

يف  Alienat وتعين أن يكون بعيدا عن احلياة االجتماعية لكن Estrange باألملانية مشتق من Enterendungو

كلمة اغرتاب هي   ، وعليه يبدو أنواالرتباطن التفاين اإلجنليزية تعين أن يغدو املرء حامال ملشاعر العداء أو الالمباالة بدال م

أقرب إىل القبول من اإلستالب ألن هذه تعين سلب شيء بينما االغرتاب قد تعين هذا وقد تعين بعض املشاعر اليت حتملها  

أو  Aversion حتمل تقريبا نفس املعىن يف اإلجنليزية وهو Alienation ويف الفرنسية Alienato كلمة
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Hostelirt  ،إ�ا حالة إنسان الذي يكون لنفسه يف ظروف اجتماعية معينة رموزا ومؤسسات خيضع هلا خضوعا أعمى

عن  االنفصالو كلمة غربة يف الشعر الوجداين أو يف شعر الزهد مبعىن النزوح عن الوطن والبعد والنوى   استخدمتولقد 

 ب املوتلتعبري عن مشاعر اخلوف والرجاء والشوق واحلنني وترقاآلخرين ومل تقتصر على البعد املكاين وإمنا تعدت هذا إىل ا

 .)2013(بلقاسم و نوي ، 

 ،Seeman 1959 استحوذ على اهتمام العديد من علماء االجتماع مثل االغرتابما ميكن تأكيده أن موضوع 

Durkeheim 1959، Pearlin 1963 ،Johnson 1973،  على اعتباره أحد السمات األساسية وقد أمجعوا

مصطلح االغرتاب على اإلنسان بصفته كائن اجتماعي ليعرب به عن كل ما حيدث  Hegel لإلنسان املعاصر، وقد أطلق

العمل أحد العوامل اليت تؤدي إىل االغرتاب من خالل ما يثريه من صراع بني  Marx له من انفعاالت، يف حني اعترب

 Seeman فقد عرب عنه بالشذوذ عن قيم ومعايري اجلماعة، ووصفه Durkeheim اته، أمااهتمامات الفرد وحاج

خبمسة أبعاد وهي: فقدان القوى، وانعدام املعىن، وفقدان املعايري والقواعد املتحكمة بالسلوك أو العزلة واالغرتاب  1959

 .)1979(أمحد،  عن الذات

 : وهيله سياقات أربع  : تاريخيا اغتراب لكلمة اللغوي المعنى

حيث استخدم يف القانون الروماين مبعىن النقل والتسليم واستنبط هيجل معىن االغرتاب من معرفته بالقانون  :القانوني السياق

 .فاعترب النقل والتسليم عنصران يؤلفان ما ميكن تسميته باحلركة اجلدلية لالغرتاب

وتشري كلمة اغرتاب هنا إىل ما حيدث للفرد من اضطرابات نفسية وعقلية وما يشعر به من  :االجتماعي النفسي السياق

 .غربة وجفاء مع من حوله

 .ووردت كلمة اغرتاب يف الرتمجات والشروح الالتينية فيما يتعلق باخلطيئة كاالنفصال عن اهللا : الديني السياق

 .الوعي وعجز أو فقدان القوى العقلية أو احلواس ويعين االغرتاب فقدان :السيكولوجي السياق
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وما يالحظ أن كلمة اغرتاب قد تواجدت يف خمتلف اللغات ومحلت تقريبا نفس املعىن وهو االبتعاد، واالستالب، واالنفصال 

 .عن الشيء

وتأسيسا على ما ورد أعاله ميكن القول بأن االغرتاب الوظيفي هو حالة نفسية يعاين منها الفرد ويشعر معها بعدم الصلة 

بالواقع الذي حييط به نتيجة تعرضه ملثريات أو عوامل ذاتية أو بيئية ال يكون قادرا على التكيف معها حبيث يؤدي هذا 

 لعملاواء وحتقري الذات وذلك لعدم الشعور بأمهية ما يقوم به من أعمال داخل حميط االنفصال إىل ركون الفرد للعزلة واالنط

  .)2014(خالد، 

  الوظيفي.أسباب االغتراب  الثاني:المطلب 

ري إىل غري ولكن منطق األمور وواقعها يش استثنائيا،باعتباره حدثا قد يبدو  االغرتاب،كثريا ما يتم التساؤل عن دواعي 

تعلق باحملددات وأخرى ت اجتماعية،وأسبابا  نفسية،فإن هناك أسبابا  لالغرتاب،وبالنظر إىل األسباب اليت تؤدي  ذلك،

  يلي:التنظيمية هي كما 

   النفسية، واالجتماعيةأوال: األسباب 

  وأمهها: تتعدد،إن أسباب االغرتاب 

 مثل:وتتمثل يف العوامل السيكولوجية اليت ختص اجلانب النفسي  نفسية،أسباب   )1(

ط بالشعور ويرتبط اإلحبا بالفرد،أو احلوافز، أو املصاحل اخلاصة  األساسية،تعاق الرغبات اإلحباط: حيث   -أ

 الذات. بالقهر وحتقريوالشعور  التام، والفشل، والعجز األمل،خبيبة 

 ألبوية،احالة احلرمان من الرعاية  كما يفلتحقيق الدوافع أو إشباع احلاجات   الفرصة،احلرمان: حيث تقل    -ب

 واالجتماعية.

 واحلروب ادية،االقتصحترك العوامل األخرى املسببة لالغرتاب مثل األزمات  اخلربات السيئة: وهذه اخلربات   -ت

 .)2013(حامد، 
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 :)2013(حامد،  يلي ومن أمهها ما اجتماعية،أسباب   )2(

 الضغوط.والفشل يف مقابلة هذه  االجتماعية،ضغوط البيئة   -أ

 والتعقيد. اهلدم،الثقافة املريضة اليت تسود فيها عوامل    -ب

 معه.وعدم توافر القدرة النفسية على التوافق  السريع،التطور احلضاري   -ت

 .األسرة، واملدرسة، وا�تمعحيث تسود االضطرابات يف  االجتماعية،اضطراب التنشئة   -ث

 ويسود اختيار العمل على أساس املهين،وسوء التوافق  االجتماعي،ونقص التفاعل  األقليات،مشكلة   -ج

 األجور.واخنفاض  للقدرات،وعدم مناسبة العمل  الصدفة،

 احلياة.وصعوبة احلصول على ضروريات  االقتصادية،سوء األحوال   -ح

 األجيال.وتصارع القيم بني  القيم،تدهور نظام   -خ

 الرذيلة.وتفشي  األخالقي،والضعف  الدين،والبعد عن  الضالل،  -د

  ثانيا: األسباب التنظيمية 

تعود إىل  با، أل�اسب، وال يكون العاملني فيها ناخ التنظيمي يف منظمات األعمالوهي األسباب اليت تتعلق بامل

(علي،  ليي، وتؤدي لالغرتاب الوظيفي، ومن أمهها ما واليت تؤثر على أداء العاملني نفسه،تنظيم العمل 

2008(:  

وال  العمل،بيؤدي إىل جعل الوظائف متناهية الصغر، ويفقد العامل االنفعال  :التخصص وتقسيم العمل .1

وتزداد  التغيب،و  واإلرهاق،والرتابة  بامللل،فيصاب العاملني  النهائي،تتضح العالقة بني العامل واملنتج 

 باالغرتاب.وبالتايل فإن ذلك يفقدهم املعىن، ويشعرهم  العمل،إصابات 

 العامل من خالل اهلياكل التنظيمية املعقدة بفقدان القوة، حيث يشعر التدرج الهرمي):الهرمي (البنيان  .2

 نفيذه إال من خالل األوامر، والتعليمات.يستطيع ت وبأنه غري متحكم يف عمله، ال

عند معاملة املرؤوسني بفوقية، واستعالء فإن ذلك يفقد ودهم، وتعيش املنظمة  نمط القيادة(اإلشراف): .3

 االجتماعي.صراعات، ونزاعات تؤدي يف النهاية لالنعزال 
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شعورهم ل إن عدم السماح بتنفيذ بعض األعمال، والسيطرة على العاملني يؤدي المركزية والالمركزية: .4

 االنتماء.بفقدان القوة مما يؤدي الغرتا�م، وعدم 

، يف تنفيذ أعماهلم إلجراءات حمددة ال ميكنهم جتاوزها إذا شعر العاملني بأ�م خيضعون مستوى الرسمية: .5

 �م.اغرتافإن ذلك يؤدي لشعورهم بالعجز وبالتايل 

ة حيقق التفاهم، والود فيما بني العاملني، مستويات عالي بين أفراد جماعة العمل:نمط العالقات السائد  .6

من االنتماء، بينما تؤدي العالقات السيئة حلدوث مشاحنات، وصراعات مما يؤدي بالتايل للشعور بالعزلة 

 الذات.االجتماعية، واالغرتاب عن 

غالبا ما تعود أسباب االغرتاب الوظيفي إىل العوامل التنظيمية اليت تؤثر يف الوالء، والرضا، واالستقرار     

الوظيفي، ويعترب التكيف الوظيفي يف التنظيمات من أهم املعوقات اليت يواجهها العاملني، حيث أن سوء 

، شعور باليأسالات، وبالتايل يؤدي إىل التكيف ينعكس على األداء العام، ويؤدي على عدم التوافق مع االجتاه

  .)2008(الدين و بن زاهي،  األعمالوعدم القدرة على أداء 

  .مراحل االغتراب الوظيفي الثالث:المطلب 

ملراحل عالقة اإن ظاهرة اغرتاب العامل متر بثالث مراحل كل مرحلة تؤدي إىل املرحلة األخرى وتصبح العالقة بني هذه 

وتنعكس نتائج كل مرحلة على املؤسسة حسب درجة  للعامل،إىل درجة االغرتاب الكلي  تراكمية تؤدي يف النهاية

  خطور�ا.

  النفسي:مرحلة االغتراب -1

أنه أصبح يسودها شيء و  طبيعية،وتتميز هذه املرحلة بشعور املوظف بأن العالقة بينه وبني املنظمة اليت يعمل �ا مل تعد 

وأنه مل يعد له  ،لها أصبح لديها موقف سليب اجتاهه، ويعزو العامل ذلك إىل أن املنظمة أو من يقومون بتمثيمن التوتر

  .ظيفية واملنزلة االجتماعية لديها، إىل أن يدخل يف دائرة النسيان، واإلمهال يف املنظمةنفس القدر من األمهية الو 
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سببها  صعوباتو  مشاكل،وقد يرتاءى له أن كل ما يعاين منه من  املنظمة،كوين املشاعر السلبية جتاه ويستمر الفرد يف ت

ويزداد  ،املنظمة، ويصبح الفرد نتيجة لذلك مهموما، ومشغوال باملشاكل، والصعوبات اليت يغزوها، لعدم اهتمام املنظمة به

عمر، ( يتحدث إليه عن مشاعره، واملشكالت اليت يعاين منها  باملنظمةسوءا إذا مل جيد أحد من املسؤولني هذا الشعور

  .)65، صفحة 2013

  الذهني:حل االغتراب امر -2

هذه املرحلة  ز، حيث تتميعلى املنظمة، والعاملني، ولكنها أكثر خطر الغرتاب النفسيوهي يف احلقيقة امتداد ملرحلة ا

طاء أختكثر ، و مظاهر احلزن، واالكتئاب وتبدو على بعضهم، وعدم القدرة على الرتكيز لدى العاملني بالشرود الذهين

مهارات  ويفقدون الرغبة يف التدريب على أي التعلم،، وتتدىن لدى العاملني القدرة على األداء الوظيفي إىل حد ملحوظ

 ملنظمةايعطي للموظف مربرا لالبتعاد عن جو  والبحث عن أي سبب ميكن أن اإلجازات،الطلب على  ويكثر جديدة،

  .)32، صفحة 2007(منصور، 

  الجسدي:مرحلة االغتراب -3

واالنصراف قبل  وام،الدالدوام واخلروج أثناء  والتأخر عنويصبح فيها االغرتاب الوظيفي اغرتابا كليا حيث يكثر الغياب 

ويفقد الرؤساء  ة،واضح�اية الدوام وتكثر االنتقاالت اجلماعية يف املؤسسة وتصبح الصراعات بني العاملني واملشرفني 

  .)2011(مجعة،  األموراملباشرون القدرة على السيطرة على 

  المطلب الرابع: أنواع االغتراب الوظيفي

 الفرد مع البيئة التنظيمية اليت يتواجد �ا، وحتويل نشاطه إىل قوة إجيابية خلدمة هذا التنظيم، يساهم يف النهاية يفإن تفاعل 

تطور املنظمة، والعاملني �ا، ولتحقيق هذا التفاعل البد من التعرف على بعض املتغريات، وطرق التحكم �ا، وضبطها 

(علوان،  :ألهداف التنظيمية، فمن وجهة النظر هذه ميكن حتديده إىل نوعنيمن وجهة النظر التنظيمية، وذلك حتقيقا ل

2014(  
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   أوال: االغتراب الشخصي

وميثل شعور الفرد بأن هناك اختالف، أو تناقض بني ما يفعله بشكل يومي من تصرفات، وأفعال وبني شخصيته احلقيقية 

ذات الفرد وسلوكه اليومي؛ فالفرد يف ذلك يصبح مغرتبا عن ذاته يف نشاط العمل، وعلى وجه ؛ مبعىن عدم التوازن بني 

اخلصوص عندما يفقد الفرد السيطرة على عمله، والشعور بالروابط الكاملة، وهدف املنظمة، ونقص االحتواء، ويكون 

ى التحكم يف تايل فقدانه القدرة علشعور الفرد باالغرتاب الشخصي، نتيجة إلحساسه باخلضوع للضغط اخلارجي، وبال

تسيري أمور حياته، ولعل تلك النتيجة ميكن إرجاعها إىل طبيعة التكوين النفسي لإلنسان، حيث أن الفرد غالبا ما يتعرض 

إىل عدم توازن بني ذاتيته وسلوكه اليومي، حينما يشعر بأنه مل يصبح له السيطرة على تسيري أمور حياته، وأن كل شيء 

  .نطاق حتكمهخارج 

  ثانيا: االغتراب االجتماعي

ويقصد به شعور الفرد باالنعزال عن اآلخرين، سواء كان اآلخرون زمالء يف العمل، أو رؤساء، أو أصدقاء أو األسرة 

...إخل؛ ويرجع االغرتاب االجتماعي إىل غياب اإلمجاع على األهداف العامة فيما بني العاملني، وبني اإلدارة؛ وقد يرجع 

ك لعدم توافر املعطيات اليت متكن العاملني من مباشرة أعماهلم، ويرجع ظهور االغرتاب االجتماعي أيضا، إىل منهجية ذل

التفكري املواكبة للتطور االقتصادي، واليت انعكست يف أننا أصبحنا نفكر بالكميات و األرقام، فأصبح األفراد مع هذا 

لة، وميل كفة امليزان لصاحل رأس املال على حساب قوة العمل، واخنفاض التطور ليسوا سوى أرقام، يف ظل غياب العدا

  مستوى ومعدالت األجور مبا يتوازن مع الغالء املتصاعد، والتضخم وتدهور بيئة العمل.

  المبحث الثاني: الجوانب األساسية المتعلقة باالغتراب الوظيفي

لب على قهره، وأمهية التمكني اإلداري يف التغونتائجه، و  من خالل هذا املبحث سنتعرف على أبعاد االغرتاب الوظيفي،

  االغرتاب الوظيفي.

  الوظيفي أبعاد االغترابالمطلب األول: 
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 :)2013(رنا،  يلي فيما االغرتابتتمثل أهم أبعاد 

على املواقف  (ليست لديه القدرةوهذا املعىن لالغرتاب يشري إىل شعور الفرد بأنه ال يستطيع التأثري( :العجز .1

االجتماعية اليت يتفاعل معها، فالفرد املغرتب هنا ال يتمكن من تقرير مصريه أو التأثري يف جمرى األحداث 

 .الكربى أو يف صنع القرارات املهمة اليت تتناول حياته ومصريه فيعجز بذلك عن حتقيق ذاته

رد أن بدرجة عالية من الكفاءة بالنتائج املستقبلية، كما يشعر الفويعين أن الفرد لن يستطيع التنبؤ  :الال معنى .2

احلياة فقدت معناها، وداللتها ومعقوليتها وميكن أن يؤدي ذلك إىل فقدان مسوغات استمرارها يف نظرهم، 

وينجم مثل هذا الشعور لديهم بسبب اإلحباط الذي ميكن أن يتعرضوا له، وعدم إشباع احلاجات املختلفة 

معىن عن نوع من الضياع، يعجز فيه الفرد عن توجيه سلوكه حنو والنفسية واالجتماعية ويعرب الالة اجلسدي

أهداف معينة، ألنه ال يستطيع فهم املعايري اليت توجه تصرفات املسئولني وقد ربط أحد الباحثني الال معىن 

يه فهمها وإجياد عي واليت قد يصعب علباملدخالت اليت يستقبلها الفرد من بيئته، وهي نابعة من النظام االجتما

 .معىن هلا

شتق سيمان هذا املصطلح من وصف دوركامي للحالة اليت تصيب ا�تمع، وتوصف هذه احلالة ا :الالمعيارية .3

با�يار املعايري اليت تنظم السلوك وتوجهه، وتعين شعور الفرد بأن الوسائل غري املشروعة مطلوبة وأنه حباجة إليها 

األهداف، وهذه احلالة تنشأ عندما تتفكك القيم واملعايري االجتماعية وتفشل يف السيطرة على السلوك إلجناز 

 .الفردي وضبطه

وهذا املعىن لالغرتاب يشري إىل شعور الفرد بالغربة واالنعزال عن األهداف السائدة يف  :العزلة االجتماعية .4

اهر ىل ا�تمع أو األمة، ومتثل العزلة االجتماعية مظهرا من مظا�تمع، ويف هذه احلالة ال يشعر الفرد باالنتماء إ

السلوك اإلنساين له تأثريات خطرية على شخصية الفرد وعالقته باآلخرين حيث تشري إىل عدم قدرته على 

االخنراط يف العالقات االجتماعية أو على مواصلة االخنراط فيه وعلى تقوقعه أو متركزه حول ذاته حيث تنفصل 

ه يف هذه احلالة عن ذوات اآلخرين مما يدل على عدم كفاية جاذبية شبكة العالقات االجتماعية للفرد من ذات

 .حيث عدم االرتباط بني أعضائها أو االغرتاب فيما بينهم
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إن اإلنسان املغرتب عن الذات يشعر بالضياع مبعىن فقدان القدرة على التواصل مع  االغتراب عن الذات: .5

 اهلروب واالنعزال، ويكون بعدم قدرة الفرد على اختاذ األنشطة املكافئة ذاتيا، والشعور بأن ذاته نفسه والرغبة يف

  تسلية.اخلاصة وقدراته بعيدة عنه وتكون جمرد 

أي أن اإلنسان ال يستمد الكثري من الرضا والعزاء واالكتفاء الذايت من نشاطاته، ويفقد صلته بذاته احلقيقية، ويصبح 

  نادرة.جمموعة من األدوار والسلع واألقنعة، وال يتمكن من أن يشعر بذاته ووجوده إال يف حاالت  مع الزمن

اته، ؤدي إىل الشعور بانفصاله عن ذويشري االغرتاب عن الذات إىل عدم قدرة الفرد على إجياد مكافأة لذاته، مما ي

  ووسيلة.وشعور الفرد بأن ذاته اخلاصة وقدراته عبارة عن أداة 

  ): أبعاد االغتراب الوظيفي03كل رقم(الش

  

  

  

  

  

  

  باالعتماد على األدبيات السابقة املصدر: من إعداد الطالبة

  

  

 االغتراب الوظیفي

 الالمعیاریة
العزلة 

 االجتماعیة
االغتراب عن  العجز الالمعنى

 الذات
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  المطلب الثاني: نتائج االغتراب الوظيفي

  االغرتاب الوظيفي على مستوى الفرد وا�تمع وفيما يلي يتبني ذلك:تظهر نتائج 

  :)1979(حبيب،  نتائج االغتراب الوظيفي على مستوى الفرد-1

فالفرد يسعى إىل حتقيق نوعني من الرضا أن حتقق ميوله من جهة وأن حتظى مبا يريده  عدم الرضا عن العمل: .1

يف  التخلي عما متيل إليه ذاته أجرب علىاآلخرون من جهة أخرى، حىت على إشباع حاجاته االجتماعية فإن 

  عند ذلك يف حالة اغرتاب تسبب له عدم الرضا عن العمل.سبيل متطلبات اجلماعة له يكون 

الذي يؤدي إىل اإلحباط احلاد وإىل ظهور السلوك العدواين جتاه الفرد واألشياء مثل:  دوانية والتخريب:الع .2

االعتداء، تعطيل اآللة، أو البطء يف إجناز املهام املكلف �ا، وهذا حيدث عندما ال جيد وسيلة مقبولة أو 

  مشروعة ملعاجلة اإلحباط.

امل املناسبة للعل والغيابات املتكررة يعتربان من األشكال إن الضغط وترك العم ترك العمل والغياب: .3

  لالنسحاب من الوظائف اليت يعاين فيها من مستوى عال من الضغط.

يظهر من خالل املناوشات واخلصومات اليت خيلقها العامل كالتعبري عن سخطه وكرهه  تمرد العامل عن زمالئه: .4

نفسية أو اجتماعية أو مهنية، وهذا ما يفسر فقدان ذاتية العامل للعمال اآلخرين، وقد يكون هذا التمرد نتيجة 

  داخل مجاعة العمل.

  :)146(حواس، صفحة  نتائج االغتراب الوظيفي على مستوى المجتمع-2

اصة األمراض النفسية واالحنرافات بشىت اجتاها�ا وخمتلف صورها وخ سوء التكيف والتعرض لألزمات النفسية: .1

منها اخلروج على النظام أو التمرد بكل أشكاله وفقدان احلس االجتماعي، والتبلد والسلبية والالمباالة وغري 

  كانت نسبتها يف الوضع االجتماعي.  ذلك من املظاهر الغري سوية اليت يأباها ا�تمع مهما

فهنالك الكثري من الناس ممن يعجزون عن التكيف حلركة ا�تمع باجتاه مواكبة االندفاع  الهامشية:التراجع و  .2

وراء املغامن املالية وحتقيق املكانة االجتماعية األرفع، ومن أسباب ذلك استمرارهم يف التمسك بالقيم التقليدية، 
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 ملا كثريا ما يعانون يف تصورهم لألثر اإلجيايب  مما يعرقل مالئمة سلوكه مع التغريات االجتماعية اجلارية، وهم

طأة اإلحباط ختف و  يفعلون ووقعه االجتماعي والنفسي يف نظر اآلخرين، ويف إطار هذه التطورات الكيفية،

ويتحول اإلخفاق املادي إىل جناح أخالقي ويتصدر الشرف خمتلف االعتبارات اليت ينطلق منها هؤالء يف تربير 

  مواقفهم الرافضة.

ية وهي اليت تكون بارزة غالبا يف ا�تمعات احلديثة الغربية واليت تكون قائمة على الفرد العزلة وتآكل االنتماء: .3

دون االهتمام بروح اجلماعة وكذلك ضمور التواصل بني سكان املدن احلضرية، وبروز احلواجز النفسية 

  واالجتماعية اليت تسبق املسافات التفاعلية بينهم.

  .عليهالتغلب قهر االغتراب و  :ثالثالالمطلب 

إن النظر إىل االغرتاب على أنه ظاهرة سلبية، يؤدي إىل افرتاض ضرورة التغلب على هذا االغرتاب، والواقع أن (فروم) 

  :)55، صفحة 2007(منصور،  وضع األسس، أو املبادئ اليت ميكن من خالهلا التغلب على االغرتاب منها

: الوعي يعين عملية اإليقاظ ورؤية ما يكون أمام اإلنسان، الوعي باالغتراب والقدرة على تحمل العزلة )1

العقلية االجتماعية، وكل النزاعات الفالوعي يعين طرح األوهام، ولكي ينمو الوعي البد أن ختتفي التناقضات 

  اليت فرضت على اإلنسان عرب تارخيه.

اإلنسان حسب "فروم" مغرتب عن كل شيء، وميكن القول أن املغرتب يف رأي "فروم" هو  بزوغ األمل: )2

اإلنسان الذي حتول إىل آلة. وهو رغم انتصاره على الطبيعة إال أنه أصبح سجينا البتكاره البشري، ويوضح 

عوريا، ومن هنا سا ال شالزائفة اليت يتحلى �ا اإلنسان، ختفي وراءها، ختفي وراءها يأ "فروم" أن قشرة التفاؤل

قدر من األمل، كي يتمكن من العودة إىل ذاته وطبيعة األمل غالبا ما ساء فهمها، إذ فاإلنسان حباجة إىل 

كذلك مل هو امتالك الرغبات واألمنيات، و ختتلط مع بعض املفاهيم األخرى، لذا يرفض "فروم" االعتقاد بأن األ

لزمن، وهو أيضا ليس ادعاؤه العمل واملخاطرة واحتقار الواقع، إن األمل  ليس هو االنتظار السليب أو الرجاء من ا

لذلك الذي مل يولد بعد، وبعبارة أخرى إن األمل هو يعين أن تكون مستعدا يف كل حلظة، كما يقول "فروم" 

  ، والتعبري عن اإلمكانيات احلقيقية لإلنسان والواقع.امليالد املستمر للحياة والفرد
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ل، ، مثلما هو حباجة إىل بزوغ األمإن اإلنسان احلديث كما يرى (فروم) حباجة إىل بعث اإلميان بعث اإليمان: )3

   :)148(حواس، صفحة  وإذا حتدثنا عن اإلميان، فإننا جيب أن نوضح أن (فروم) يفرق بني نوعني من اإلميان

  على التفكري واملالحظة.تتأصل جذوره يف جتربة اإلنسان، ويف قدرته  إيمان عقلي:-أ

 ال يستند إىل العقل يف قبول أمر من األمور، وإمنا هو يسلم به، ألننا حباجة إىل بعث اإلميان. إيمان ال عقلي:-ب

ليت يستطيع الفرد معها جيابية، ااالرتباط التلقائي بالعامل واآلخرين: قهر االغرتاب بشكل عام لن يتم إال بتحقيق احلرية اإل

  ان احلرة.النشاط التلقائي، الذي هو تعبري عن إرادة اإلنساالحتاد بالعامل دون أن يفقد ذاته، وهذه احلرية، تفرتض مسبقا 

التلقائي أوهلا التحرر من األوجه السطحية والعارضة للظاهرة، والثانية أن املوضوع وهناك ثالث جوانب لتحقيق االرتباط 

غري منفصل عن الذات املفكرة، وبزيادة عالقة االرتباط بني اإلنسان واملوضوع يكون التفكري مثمرا، أما اجلانب الثالث 

ة االحتاد مع و"فروم" يعرف احلب بأنه "جتربجوانب االرتباط التلقائي، االرتباط التلقائي فهو احلب، وهو أهم لتحقيق 

قض واالستقالل"، وهو يتضمن شيئا من التناشخص آخر، ومع كل الناس ومع الطبيعة بشرط االحتفاظ بشعور التكامل 

 يصبحان كائنا واحدا، لكنهما اثنني يف نفس الوقت. مع كونه يعين أن الكائنني من البشر

التغلب على االغتراب الوظيفي اإلداري فيأهمية التمكين المطلب الرابع:   

إن مشكلة االغرتاب الوظيفي من أعقد املشكالت، ولكن قبل التصدي حملاولة إجياد احللول هلا والبحث عن أساليب  

عالجها ووضع االسرتاتيجيات البديلة الكفيلة مبواجهتها، ينبغي اإلشارة إىل بعض املبادئ العامة اليت ينبغي أن يقوم عليها 

يف جمموعها من مبادئ الصحة النفسية ومبادئ التحليل التفسي، وأبعاد عالج مشاكل العمال وهذه املبادئ مستمدة 

وهي التمكني اإلداري :)38، صفحة 2012(مازن،    

يفي االستقرار ألعماهلا حيتم عليها توفري االستقرار الوظإن رغبة املنظمات يف حتقيق  االستقرار الوظيفي: .1

 يتم من خالل حتقيق األمان الوظيفي للعاملني، والذي يعد مؤشرا للسعادة، والرضا النفسي للعاملني �ا، وال

  وخيلق جوا من الوالء، واالنتماء التنظيمي.
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معظم األمراض اليت قد تصيب األفراد العاملني، وما يرتبط �ا من اضطرابات صحية، وما ينتج  الرضا الوظيفي: .2

عنها من ملل وعدم حتدي يف الوظيفة ترتبط بضغوط العمل، وبالتايل فإن التغلب على ضغوط العمل يؤدي إىل 

  رضا العاملني مما يؤدي إىل التغلب على الشعور باالغرتاب يف بيئة العمل.

املنظمات من العاملني أداء يتجاوز الوصف الوظيفي لضمان استمرارها وتطورها وهذا حتتاج لة التنظيمية: العدا .3

األمر يتعلق مبستوى العدالة، واإلنصاف بصورة نزيهة يف مكان العمل، وهذا ألن العدالة التنظيمية تلعب دورا 

  مهما يف القدرة على تفادي االغرتاب يف العمل.

تسعى بعض املنظمات إىل مساعدة بعض العاملني �ا على إشباع حاجا�م الوظيفية  إشباع الحاجات: .4

از، أما إذا مل يكن هناك اهتمام �ذه احلاجات، املشروعة مثل احلاجات االجتماعية، واألمان والتقدير، واإلجن

فسه، وعن ب عن نفإن ذلك يؤدي إىل ضعف القدرة لدى الفرد، وبالتايل االنفصال الذي يؤدي به إىل االغرتا

  اآلخرين.

كما جيدر بنا اإلشارة إىل أمهية أبعاد التمكني اإلداري يف التغلب على االغرتاب الوظيفي وذلك من خالل عدة أبعاد،  

 أمهها:

فتفويض السلطة يقتصر على الشعور الذايت باملسؤولية والثقة بالنفس، وقيمة الواجب املناط  تفويض السلطة: .1

تأثري املوظف، وتأثري العمل يف حتقيق نتائج للمؤسسة، ولآلخرين، إضافًة إىل الشعور باملوظف، ومستوى 

  باالستقاللية، وحرية التصرف، وهذا ما يعزز ثقة العامل بنفسه وقدراته ومينعه من االغرتاب التنظيمي.

ل اخلربات تباد ويسهل إنشاء فرق عمل داخل التنظيم، يقوي العالقات االجتماعية بني الزمالء، فرق العمل: .2

  ، وهذا ما يقلل العزلة االجتماعية لدى العامل ومينعه عن االغرتاب الوظيفي.فيما بينهم

�تم اإلدارات املختلفة يف منظمات األعمال بتحسني مهارات العاملني اخلاصة بالعمل يف كل  تدريب العاملين: .3

 ء اجليد، الذي يساعد العاملني يف التغلب علىاملستويات اإلدارية، وذلك من أجل زيادة قدرا�م، وتنمية األدا

  .)2012(مازن،  الصراع، والتوتر واالغرتاب داخل املنظمة
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هم القرار املناسب على مستوى وظائفإن مشاركة العاملني باملعلومات لتمكينهم من اختاذ  االتصال الفعال: .4

العاملني، واملنظمة، حيث أن الشعور بأن هناك رأي، وكلمة، ودور يؤخذ به من قبل يؤدي إىل زيادة الرتابط بني 

 اإلدارة، فإن ذلك يعترب وسيلة لتدعيم االنتماء، وبالتايل يؤدي إىل القضاء على االغرتاب داخل املنظمة.
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 خالصة الفصل

ن ومراحله، بدءا م النفسية واالجتماعية أسبابهالتعرف إىل معىن االغرتاب الوظيفي و  مت استعراض من خالل هذا الفصل 

وأنواعه وهي االغرتاب الشخصي، ويتعلق خبلل التوازن يف السلوك، أما  االغرتاب النفسي، مث الذهين، وأخريا اجلسدي،

باالنفصال عن اآلخرين. االغرتاب االجتماعي فيتعلق  

ضافة متت إئ اليت حددها فروم لقهر االغرتاب الوظيفي، كما مث متت اإلشارة إىل أبعاد ونتائج االغرتاب الوظيفي، واملباد

عاده.التمكني اإلداري يف التغلب على االغرتاب الوظيفي يف التنظيمات اإلدارية من خالل أبأمهية   

 



   

-بسكرة–الفصل التطبيقي: دراسة ميدانية في مديرية الحماية المدنية   
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  تمهيد

بعد استعراض أهم املفاهيم النظرية اخلاصة بالتمكني اإلداري واالغرتاب الوظيفي يف املؤسسات، سنحاول أن ندعم هذه   

، وذلك بالتطرق -سكرة ب –الدراسة باجلانب التطبيقي بإسقاط ما مت التوصل إليه نظريا على مديرية احلماية املدنية لوالية 

   :إىل املباحث التالية كاآليت

احلماية املدنية  من تعريف ومهام-بسكرة  –املبحث األول سنتطرق فيه إىل تقدمي عام ملديرية احلماية املدنية للهاتف    

يف املطلب الثاين، -رةبسك-األساسية يف املطلب األول، إبراز التنظيم اإلداري احمللي وهيكلة املصاحل ملديرية احلماية املدنية

   .أما املطلب الثالث سنوضح فيه مهام عون احلماية املدنية

 منهج البحث أما األول إىليف املبحث الثاين سنشري فيه إىل اإلطار املنهجي للبحث من خالل أربع مطالب: سنشري يف   

الثاين سنتطرق فيه إىل جمتمع وعينة البحث والوصف اإلحصائي هلا واخلصائص الشخصية، ويف املطلب الثالث نشري إىل 

مصادر وأساليب مجع البيانات واملعلومات واألساليب اإلحصائية املستخدمة، باإلضافة إىل صدق وثبات أداة البحث يف 

  .املطلب الرابع

يما خيص املبحث الثالث سنتناول فيه عرض نتائج الدراسة وحتليلها واختبار الفرضيات حيث نتطرق فيه إىل حتليل وف   

فقرات التمكني اإلداري، وكذا حتليل فقرات االغرتاب الوظيفي، كما نبني قوة العالقة بني املتغريين، وأخريا اختبار وتفسري 

   .الفرضيات وحتليلها
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  -بسكرة-تقديم عام لمديرية الحماية المدنية المبحث األول: 

  يف هذا املبحث سنحاول اإلملام قدر اإلمكان بكل ما يتعلق باملؤسسة حمل الدراسة

تعترب محاية األرواح واملمتلكات من أمسى وأنبل املهام وهي اخلاصية اليت جتعل منها هدفا ساميا يسعى لتحقيقه على 

الدولة بإنشاء سلك متخصص يسهر على محاية األرواح واملمتلكات بطرق علمية أحسن األوجه، وهذا املسعى كرسته 

  ."مدروسة وفقا لنظام مهيكل يتمثل يف "احلماية املدنية

   المطلب األول: تعريف الحماية المدنية ومهامها األساسية

  :الفرع األول: تعريف الحماية المدنية

، وهي مؤسسة 1964أفريل  24احلماية املدنية مرفق عمومي مكلف حبماية األشخاص واملمتلكات، حيث تأسست يف 

أصبحت سلك من أسالك األمن وشعارها اإلنقاذ أو  1976فيفري  20تابعة لوزارة الداخلية واجلماعات احمللية، ففي 

   .اهلالك وطبيعة نشاطها تقين إداري

 طور باستمرار ملسايرة التطورات التكنولوجية والنمو الدميوغرايف للبالد، حيث تتمتع بتنظيم إداريكما أن طبيعة مهامها تت

  .(تقين علمي) لضمان التكفل اخلاص باملهمة اإلنسانية املنوطة به

  :الفرع الثاين: املهام األساسية للحماية املدنية

  :ا فيما يليهناك عدة مهام للحماية املدنية، وتتمثل املهام األساسية هل

  .الوقاية والتدخل أثناء الكوارث الطبيعية والتكنولوجية •

  .التغطية األمنية ملختلف التظاهرات وحراسة الشواطئ •

  .تقدمي اإلسعافات يف خمتلف احلوادث •

  .البحث عن التائهني يف الصحراء •

  .إمخاد احلرائق مبختلف أنواعها •

  .تلف األخطارإعداد الدراسات الوقائية للوقاية من خم •

  .القيام حبمالت التحسيس والتوعية من خمتلف األخطار •

  -بسكرة –المطلب الثاني: التنظيم اإلداري المحلي وهيكلة مصالح مديرية الحماية المدنية 

   بسكرةالتنظيم اإلداري المحلي لمديرية الحماية المدنية 

واملتعلق بتنظيم وتسيري املصاحل اخلارجية للحماية املدنية م 1992فيفري12املؤرخ يف  54-92مبقتضى املرسوم التنفيذي  

على مستوى كل الواليات. وبالتايل ضبط قواعد سريها وهيكلتها، وتنظيمها. ويف ظل هذه املعطيات التنظيمية اجلديدة 

نصوص عليها يف املادة فإن مديرية احلماية املدنية على مستوى الوالية تتوىل تنسيق نشاطات املصاحل املتواجدة بالوالية وامل

  .من نفس املرسوم كما تقوم املديرية على مستوى الوالية باألمر بصرف االعتمادات املخولة هلا 02
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  :من املرسوم السابق الذكر يف 02وتتمثل املصاحل املنصوص عليها يف املادة 

 مصلحة الوقاية  

 مصلحة احلماية العامة  

 مصلحة اإلدارة واإلمداد  

  

  :الحماية المدنية على مستوى والية بسكرةهيكلة مصالح 

م 1994أكتوبر 06بتاريخ  2679م واملدرجة حتت رقم 1994مارس  06مبقتضى القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف 

واملتعلق بتنظيم املصاحل اخلارجية للحماية املدنية فإن هذه األخرية قد مت تنظيمها على شكل مكاتب خمتصة من خالهلا 

حل مبهامها حسب املناطق، وقد أدرجت والية بسكرة ضمن املنطقة الثالثة واليت تتشكل من الواليات بسكرة، تقوم املصا

  .أدرار، أم البواقي، متنراست، إليزي، تندوف، واد سوف، النعامة، غرداية، البيض، تيسمسيلت، املسيلة، بشار، ورقلة

  :وجاء يف تنظيم املصاحل كما يلي

  :تتألف من املكاتب التاليةو  SP)) :مصلحة الوقاية

  .مكتب الدراسات واإلحصائيات .1

  .مكتب اخلرائط واألخطار اخلاصة .2

  :واملكلفة مبا يأيت

  .تتابع وتراقب تطبيق التنظيم وتدابري األمن املطبقة يف جمال الوقاية •

لة ذات الصجتري دراسات املخاطر واألمن لفائدة مؤسسات وهيئات عمومية أو خاصة وتشارك يف الدراسات  •

  .مبهام احلماية املدنية واليت تبادر �ا خمتلف اهليئات املوجودة يف تراب الوالية

  .تعد خطط الوقاية أو تأمر من بعدها وتراقبها •

  .تبادر حبمالت اإلعالم والتوعية بشأن املخاطر اليت �دد سالمة األشخاص واملمتلكات وتنظمها •

   

  :وتتألف من املكاتب التالية (SPG):مصلحة احلماية العامة

  .مكتب املخططات والعدة األمنية  

  .مكتب اإلشارة  

  :واملكلفة مبا يلي

  .تعد خطط تنظيم اإلسعافات وتطبيقها عند حدوث الكوارث أو تأمر بإعدادها والسهر على ضبطها باستمرار •

  .تقييم خمتلف دوائر اإلنذار وتراقب صالحية استعماهلا •
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  .م وسائل التدخل يف إطار تشاوري عند حدوث األخطارتتابع استخدا •

  .تنظم وتراقب األجهزة املخصصة لضمان سالمة األشخاص واملمتلكات •

تقوم بكل إجراء من شأنه النهوض باإلسعاف وتنمي روح التضامن الوطين يف جمال املساعدة والنجدة باالتصال  •

  .مع حركة اجلمعيات ذات الطابع اإلنساين

  :وتتألف من املكاتب التالية(SAL) :دارة واإلمدادمصلحة اإل

  .مكتب املستخدمني والتكوين والنشاط االجتماعي  

  .مكتب املالية واحملاسبة واألمالك  

  :واملكلفة مبا يأيت

  .تتوىل التسيري غري املمركز للوسائل املادية واملالية ملصاحل احلماية املدنية يف الوالية •

   .التجهيز واملنشآت وتتوىل صيانتهاتتابع إجناز برامج  •

  .تتابع وتنسق أعمال التكوين، وتسهر على تطبيق برامج التدريب والتمارين امليدانية •

تتوىل تسيري احملاسبة العامة ومسك خمتلف السجالت ودفاتر اجلرد ودخول املعدات واإلمدادات وخروجها وتتابع  •

  .نشاط احلظائر وورشات الرعاية والصيانة

  .تتوىل تطور احلياة املهنية ملستخدمي احلماية املدنية يف الوالية ضمن حدود التنظيم اخلاص �ذا ا�ال •

   المطلب الثالث: مهام عون الحماية المدنية

يف بداية األمر كان تدخل احلماية املدنية جد حمدود، إذ كان يقتصر على إطفاء احلرائق البسيطة وذلك لقلة العتاد وضعف 

اإلمكانيات وكان يطلق عليهم اسم اإلطفائيني حيث كانوا تابعني للبلدية ومع حدوث التطورات واإلصالحات تطورت 

املؤرخ يف  129-64مهام عون احلماية املدنية وتوسع نطاقها إىل محاية األشخاص واملمتلكات وفق املرسوم التنفيذي رقم

  م 15/04/1964

  :املدنية مهام جديدة ميكن إدراجها يف النقاط التاليةأما حاليا فقد أضيفت لعون احلماية 

  .فمنها املتعلق باجلانب االجتماعي ومنها ما يتعلق باجلانب االقتصادي ومنها ما يتعلق باجلانب األمين

  :املهام املتعلقة باجلانب االجتماعي

   ريييز عنصإسعاف املرضى واملصابني ونقلهم حنو املؤسسات االستشفائية بصفة جمانية وبدون مت .1

  .إسعاف ضحايا حوادث الطرقات، السكك احلديدية، الطريان، واملالحة البحرية .2

  .التدخل يف خمتلف احلوادث النامجة عن الكوارث الطبيعية واالنفجارات .3

  .الغطس يف أعماق البحار والسدود وإنقاذ األشخاص الغرقى .4

  .حراسة الشواطئ خالل موسم االصطياف ضمانا لراحة املصطافني .5
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توزيع املؤونة على املنكوبني من خيم وأفرشة إىل غري ذلك عند وقوع النكبات مثل الفيضانات والزالزل  .6

  .واال�يارات

متوين املواطنني واهليئات احلساسة باملاء الصاحل للشرب عند الضرورة القصوى وتنعكس هذه اخلدمات على  .7

ا من يسهر على راحتهم ومحايتهم من أي خطر نفسية املواطنني وذلك بشعورهم باألمان والسالم كلما وجدو 

  .حمتمل يؤهلهم لتأدية أعماهلم بصفة عادية وممارسة حيا�م بصفة طبيعية

  :املهام املتعلقة باجلانب االقتصادي

تقدم وحدات احلماية املدنية خدمات للمؤسسات االقتصادية على كل أنواعها من خالل التدخالت يف كل  .1

كاحلريق عند اندالعه باإلضافة إىل التدخل عند كل حادث تتعرض له ممتلكات خطر طبيعي أو صناعي  

  .املواطنني وكذا عند تسربات أي مواد كيمياوية خطرية هلا أضرار على صحة اإلنسان والبيئة بصفة عامة

  .ضمان تكوين أعوان األمن لفائدة الوحدات اإلنتاجية يف جمال األمن الصناعي والداخلي .2

للسائحني األجانب كمسامهة غري مباشرة يف العملة الصعبة للبالد فهي تعد كعامل حمفز لتنمية  توفري األمن .3

  .السياحة

وضع جهاز مومسي متخصص يف إطفاء حرائق الغابات حفاظا على التوازن البيئي وعلى الثروة الغابية خاصة  .4

  .محاية األشجار املثمرة واملنتجة ملختلف الفواكه

  :جلانب األميناملهام املتعلقة با

تزداد مهام احلماية املدنية يف أوقات السلم من خالل املراقبة األمنية يف املؤسسات الصناعية واملستقبلة للجمهور  -

  .كقاعات السينما واملستشفيات واملالعب

  .مواكبة عملية نقل املواد اخلطرة مثل املواد املشعة-

  .رياضيةالتغطية األمنية خالل تنظيم خمتلف التظاهرات ال-

   .املسامهة يف تغطية عملية االنتخابات الوطنية-

  (تدعيم اجلهاز الفين يف االمتحانات املدرسية (البكالوريا، امتحان شهادة التعليم األساسي-

  .املعاينات امليدانية يف إطار اللجان التقنية للمنازل املهددة باال�يار-

األقسام والوحدات املكونة هلذه هلا وكذا املهام املوكلة ألي قسم، وعليه يعرب اهليكل التنظيمي ألي مؤسسة على     

  :نوضح يف الشكل املوايل اهليكل التنظيمي ملديرية احلماية املدنية
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  -بسكرة-لوالية  مصالح مديرية الحماية المدنية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  المصدر: وثائق المؤسسة

  

  المبحث الثاني: اإلطار المنهجي للبحث

سنتطرق يف هذا املبحث إىل جمتمع وعينة البحث والوصف اإلحصائي هلا وفق اخلصائص الشخصية، مصادر وأساليب    

  .مجع البيانات واملعلومات واألساليب اإلحصائية املستخدمة، صدق وثبات أدوات البحث

  األول: منهج البحث المطلب

من أجل حتقيق أهداف هذا البحث قمنا باستخدام املنهج الوصفي، حيث يعترب من أنسب املناهج وأكثرها استخداما    

يف دراسة الظواهر اإلنسانية واالجتماعية، ويتسم املنهج الوصفي بالواقعية ألنه يدرس الظاهرة كما هي يف الواقع، 

اسبة من كمية وكيفية للتعبري عن الظاهرة وتفسريها من أجل التوصل إىل فهم وحتليل ويستخدم خمتلف األساليب املن

الظاهرة املدروسة، أين يهدف البحث إىل دراسة أبعاد التمكني اإلداري وأمهيتها يف احلد من االغرتاب الوظيفي يف مديرية 

   .-بسكرة-احلماية املدنية 

المدیریة الوالئیة للحمایة المدنیة 

 لوالیة بسكرة

 أمانة المديرية

الوقایة مصلحة مصلحة اإلدارة واإلمداد مصلحة الحمایة العامة  

 المستخدمین مكتب

 والنشاط والتكوین

 االجتماعي

 والعدة المخططات مكتب

 األمنیة

 الدراسات مكتب

 واإلحصائیات

 والمحاسبة المالیة مكتب

 واألمالك
اإلشارة مكتب  الخرائط مكتب 

الناجمة واألخطار  
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  :البياناتحيث اعتمد هذا البحث على نوعني أساسيني من 

  :الفرع األول: البيانات األولية

مت احلصول عليها من خالل تصميم استبانة وتوزيعها على عينة من جمتمع الدراسة، ومن مث تفريغها وحتليلها      

اإلحصائي وباستخدام  Spss.V (Statistical package for Social Science)23باستخدام برنامج 

  .املناسبة �دف الوصول إىل الدالالت ذات قيمة، ومؤشرات تدعم موضوع البحثاالختبارات اإلحصائية 

  :الفرع الثاني: البيانات الثانوية

مت احلصول عليها من خالل مراجعتنا للكتب والدوريات واملنشورات الورقية واإللكرتونية، والرسائل اجلامعية وامللتقيات      

سواء بشكل مباشر أو غري مباشر، واليت ساعدتنا يف مجيع مراحل البحث،  واملقاالت املتعلقة باملوضوع قيد البحث

واهلدف من خالل اللجوء للمصادر الثانوية يف هذا البحث، هو التعرف على األسس والطرق السليمة يف كتابة 

  .الدراسات، وكذلك أخذ تصور عام عن آخر املستجدات اليت حدثت وحتدث يف جمال حبثنا احلايل

   ثاني: مجتمع وعينة البحث والوصف اإلحصائي لها وفق الخصائص الشخصيةالمطلب ال

  :الفرع األول: مجتمع وعينة البحث

) عون 88( ، حيث أن جمتمع البحث قد بلغ-بسكرة-يتمثل جمتمع البحث يف أعوان التدخل مبديرية احلماية املدنية    

) عون تدخل، حيث مت توزيع 57ن كان حجم العينة(تدخل، عينة البحث أخذت بشكل عشوائي من جمتمع الدراسة، أي

االستبيان عليهم مجيعا وذلك عرب زيارات ميدانية وقد مت اسرتجاع كل االستمارات، ووجد أ�ا كلها قابلة للتحليل 

  .اإلحصائي

  الفرع الثاني: الوصف اإلحصائي لعينة البحث وفق الخصائص الشخصية والوظيفية

  دراسة خصائص أفراد عينة البحث حسب المتغيرات الشخصية والوظيفية.فيما يلي سوف نتطرق إلى 

  

  ): توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات الشخصية والوظيفية01الجدول رقم (

  النسبة المئوية  التكرار  فئات المتغير  المتغير

  الجنس

  %94,73  54  ذكر

  %5,27  3  أنثى

  %100  57  المجموع

  

  عمرال

  %56,14 32  سنة30أقل من 

 %26,31 15  سنة 40إىل  30من 
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   SPSSباالعتماد على خمرجات برنامج ة: من إعداد الطالبالمصدر

أي أن جمتمع احلماية املدنية ذكوري  %5,27مقارنة باإلناث  %94,73بالنسبة للجنس جند أن نسبة الذكور عالية  

  املوكلة لألعوان وصعوبتها.بامتياز وذلك لطبيعة املهام 

وذلك بنسبة 30أقل من أعمارهم بني كانت غلب أفراد العينة  أفيتضح من اجلدول أعاله أن  عمربالنسبة لل

 )% 17,54(جند أن نسبة سنة، و 40اىل  30 ترتاوح بنيأعمارهم  )%26,31(يف حني أن نسبة ) 56,14%(

   %17,54 10  ما فوقاىل سنة  40من   

 % 100,00 57  المجموع

  

  

  سنوات األقدمية

% 32  سنوات 7أقل من   56,14  

% 15  سنوات 13إىل  7من   26,31  

% 10  سنة 13أكثر من   17,54  

  المجموع
57  100,00 % 

المستوى 

  التعليمي

 %49,12  28  ثانوي

 %38,59  22  ليسانس

 %12,28  7  ماسرت أو مهندس

  %100  57  المجموع

المنصب 

  الوظيفي

 %31,57  18  استعجاالت

 %35,08  20  إطفاء

 %17,54  10  وقاية

  %15,78  9  محاية

 % 100,00  57  المجموع
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وخاصة  كثرأ باستقطاب الشباب�تم  ،-بسكرة -احلماية املدنية ديرية ممما يدل على أن  ،)سنة40أكثر من ( منأعمارهم 

  الذكور .

وهذا راجع إىل شروط  يثانو فنجد أن أغلبية العينة من مستوى  أما بالنسبة ملتغري املستوى التعليمي للمبحوثني

) %38,59، حيث بلغت نسبة احلاصلني على شهادة ليسانس (التوظيف ملسابقة احلماية املدنية بالنسبة لرتبة األعوان

ملستوى ع ابرف-بسكرة-مهندس مما يدل على اهتمام مديرية احلماية املدنية) من محلة شهادة ماسرت أو %12,28مقابل (

  التعليمي لألعوان فهي متنحهم رخصة ملزاولة الدراسة.

 7من أقل  مدة خدمتهم) منهم تكون %56,14لدى املبحوثني جند أن (سنوات األقدمية وعند التدقيق يف 

 مدة خدمتهم تكون) % 17,54(و ،ةسن13إىل  7من  مدة خدمتهمتكون  ) من املبحوثني% 26,31، و(سنوات

  .سنة13أكثر من 

وذلك لطبيعة املنطقة  مصلحة اإلطفاءكانت يف   املبحوثني) من % 35,08بالنسبة لعينة املبحوثني فإن نسبة (أما 

ألن  مصلحة االستعجاالت يف كانت  ملبحوثنيا)من % 31,57، و(وخطورة احلرائق وما ختلفه من خسائر مادية وبشرية

مصلحة الوقاية وهي  كانت يفاملبحوثني  من ) % 17,54و( ،نبيل وهو إنقاذ األرواح البشرية هدف احلماية املدنية إنساين

وهي �تم بالعتاد الالزم أثناء التدخالت  كانت يف مصلحة احلماية  15,78، و(%خمططات وقائية لكل موسم�تم بوضع 

  .وصيانته

  واألساليب اإلحصائية المستخدمةالمطلب الثالث: مصادر وأساليب جمع البيانات والمعلومات 

  الفرع األول: مصادر وأساليب جمع البيانات والمعلومات

متثل االستبانة املصدر الرئيسي جلمع البيانات واملعلومات هلذه الدراسة واليت صممت يف صور�ا األولية بعد 

  :االستبانة على النحو التايلاالطالع على الدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع الدراسة، وقد مت إعداد 

  .إعداد استبانة أولية من أجل استخدامها يف مجع البيانات واملعلومات •

   .عرض االستبانة على املشرف من أجل اختبار مدى مالئمتها جلمع البيانات •

  .تعديل االستبانة بشكل أويل حسب ما يراه املشرف •

الذين قاموا بدورهم بتقدمي النصح واإلرشاد وتعديل وحذف ما مت عرض االستبانة على جمموعة من احملكمني و  •

  .يلزم

  .توزيع االستبانة على مجيع أفراد العينة جلمع البيانات الالزمة للدراسة •

  )01وقد مت تقسيم االستبانة إىل حمورين كما يلي: (انظر امللحق رقم (

) عبارات 04) عبارة، حيث قسمت إىل(17( احملور األول: خاص بالتمكني اإلداري وأبعاده املختلفة ويتضمن

  .) عبارات لالتصال الفعال04) عبارات للتدريب والتطوير، (05) عبارات لفرق العمل، (04لتفويض السلطة، (
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) عبارات 05) عبارة، حيث قسمت إىل: )22احملور الثاين: خاص باالغرتاب الوظيفي وأبعاده املختلفة ويتضمن (

) عبارات لالغرتاب 05) عبارات للعزلة االجتماعية، (05لالمعيارية، (ا) عبارات 04(للالمعىن، ) عبارات 04للعجز، (

  .عن الذات

) والذي يدعى بسلم ليكارت حبيث كلما اقرتبت اإلجابة من 5إىل 1وقد مت اعتماد مقياس لإلجابة يرتاوح من (

  .) كلما كانت املوافقة مرتفعة5(

  ية املستخدمة يف حتليل البياناتالفرع الثاين: األساليب اإلحصائ

لإلجابة على أسئلة البحث واختبار صحة فرضياته، مت استخدام أساليب اإلحصاء الوصفي والتحليلي، وذلك 

  :واملتمثلة يف (23Spss.Vباستخدام برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية (

وذلك لوصف جمتمع  :(Descriptive Statistic Measures) مقاييس اإلحصاء الوصفي .1

البحث وإظهار خصائصه، باالعتماد على النسب املئوية والتكرارات، واإلجابة على أسئلة البحث وترتيب متغريات 

  .البحث حسب أمهيتها باالعتماد على املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية

  .صالحية النموذج لالحندارللتأكد من  :(Analysis of variance) حتليل التباين لالحندار .2

وذلك الختبار أثر كل متغري من املتغريات  :(Multiple Regression) حتليل االحندار البسيط .3

املستقلة اآلتية: تفويض السلطة، فرق العمل، التدريب والتطوير، االتصال الفعال على املتغري التابع وهو االغرتاب 

  .الوظيفي

ألجل التحقق من التوزيع  :(Kurtosis) ومعامل التفلطح (Skewness) اختبار معامل االلتواء .4

  .(Normal Distribution) الطبيعي للبيانات

وذلك لقياس ثبات  :( (Cronbach’s Coefficient Alpha:معامل الثبات "ألفا كرونباخ .5

  .أداة البحث

   .معامل االرتباط لقياس الصدق الذايت ألداة البحث .6

  .ط بريسون للتحقق من قوة العالقة بني املتغريينمعامل االرتبا .7

  المطلب الرابع: ثبات وصدق أداة البحث واختبار التوزيع الطبيعي

  :: ثبات األداةأوال

ويقصد �ا مدى احلصول على نفس النتائج أو نتائج متقاربة لو كرر البحث يف ظروف متشا�ة باستخدام    

 coefficient" "األداة نفسها، ويف هذا البحث مت قياس ثبات أداة البحث باستخدام معامل الثبات "ألفا كرونباخ

alpha cronbach’s") فأكثر، حيث كانت النتائج كما 0.60، الذي حيدد مستوى قبول أداة القياس مبستوى (

 :يلي
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  ألداة الدراسة ): نتائج معامالت الثبات 02جدول رقم (

  عدد العبارات  المحور
 ألفا«الثبات معامل 

  "كرو نباخ

  دارياإل تمكينال

 7010,  04  تفويض السلطة

 0,779  04  فرق العمل

  0,756  05  التدريب والتطوير

  0,687  04  الفعال االتصال

  0,852  17  المجمـــــــــــــوع

  االغتراب الوظيفي

  0,682  04  العجز 

  0,663  04  لالمعنىا

  0,665  04  الالمعيارية

  0,662  05  العزلة االجتماعية 

  0,667  05  االغتراب عن الذات

  0,682  22  المجمـــــــــــــوع

  0,876  39جميــــــــــــــــــــــــع العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات                       

  .spssباالعتماد على برنامج  ةالطالب إعداد: من المصدر

وهي ) 0.876بلغت قيمته ( لفا كرونباخ"يتبني أن معامل ثبات االتساق الداخلي "أ) 04من خالل اجلدول رقم (

) بالنسبة 0.852( حيث بلغت قيمة معامل "الفا كرونباخ" ،لك كانت القيمة حملاور الدراسة وأبعادهاوكذ ،قيمة مرتفعة

، وهو ما االغرتاب الوظيفي) بالنسبة لعبارات حمور 0.682يمته (يف املقابل ما ق ،كذلكالتمكني اإلداري  لعبارات حمور 

  لة.اد�ا مرة أخرى حتت ظروف مماثاع وي نفس النتائج إذا مت استخدامها أتعط�ا أي أ ،االستمارةأن ثبات  يدل على

 )االستبانةصدق أداة البحث (صدق ثانيا: 

على قياس املتغريات اليت صممت لقياسها، فهي تتضمن فقرات  االستبانة) قدرة Validityيقصد بصدق األداة (

  ذات صلة باملتغريات اليت تعمل على قياسها، وأن مضمو�ا يتفق مع الغرض اليت صممت ألجله.

  املستخدمة يف البحث مت دراسة نوعني من الصدق: االستبانةوللتحقق من صدق 

      صدق المحتوى أو الصدق الظاهري: .1
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حمتوى أداة البحث والتأكد من أ�ا ختدم أهداف البحث، مث عرضها على هيئة من احملكمني  للتحقق من صدق 

من األكادمييني املختصني يف جمال اإلدارة، الذين يعملون يف جامعة حممد خيضر بسكرة، وطلب إليهم أيضا النظر يف مدى  

أي  ومي مستوى الصياغة اللغوية واإلخراج أوكفاية أداة البحث من حيث عدد العبارات ومشوليتها، وتنوع حمتواها وتق

  مالحظات أخرى يرو�ا مناسبة فيما يتعلق بالتعديل أو التغيري أو احلذف وفق ما يراه احملكم الزما.

وأجرت التعديالت يف ضوء توصيات وآراء هيئة التحكيم  واقرتاحا�مالطالب بدراسة مالحظات احملكمني  وقام

   وحتقيقا ألهداف البحث. أكثر فهما االستبانةلتصبح 

الطالب أن األخذ مبالحظات احملكمني وإجراء التعديالت املطلوبة هو مبثابة الصدق الظاهري وصدق  اعتربوقد 

  حمتوى األداة وبذلك اعترب الطالب أ�ا صاحلة لقياس ما وضعت له. 

  الداخلي)  االتساق (صدق: الصدق الذاتي .2

جلداول وا، االستبيان والبعد الذي تنتمي إليهبني كل فقرة من فقرات  Pearson االرتباطحبساب معامل  قام الطالب

حيث يقرتح اإلحصائيني أنه إذا كانت لالرتباط داللة  فأقل، 0.01عند مستوى داللة  االرتباطتبني معامالت  املوالية

نسبة  الرتباطاال يكفي بل جيب أن يفوق معامل إحصائية فالفقرة حتقق الصدق الذايت، بينما يرى آخرون أن حتقق الداللة 

وميكن  .يف هذه الدراسة فسيتم قبوله االستبيانوأي شرط حتقق بالنسبة ملؤشرات . %70وآخرون يقدرون النسبة بـ  50%

  يف اجلداول املوالية:  االختبارتوضيح نتائج هذا 

   تفويض السلطة ): الصدق الذاتي لمؤشرات بعد03الجدول رقم(

  البعد

  الفقرات

  اإلحصائيات

  

تفوضين اإلدارة سلطات كافية إلجناز مهام 

 وظيفيت

  

  معامل بريسون

  مستوى الداللة

  حجم العينة

**861. 

,000 

57 

  معامل بريسون  تثق اإلدارة يف قدريت على أداء املهام املوكلة إيل

  مستوى الداللة

  حجم العينة

**883. 

,000 

57 

رؤسائي الصالحيات املفوضة إال خالل فرتة ال ميارس 

 التفويض

  معامل بريسون

  مستوى الداللة

  حجم العينة

**659. 

,000 

57 
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متنحين اإلدارة املرونة املناسبة للتصرف يف أداء 

  مهامي

  معامل بريسون

  مستوى الداللة

  حجم العينة

**459. 

,000 

57    

  .%1** مستوى الداللة 

  %5الداللة * مستوى 

 SPSSاعتمادا على نتائج حتليل االستبيان من خالل برنامج  املصدر: إعداد الطالبة

 50وهي أكرب من  %9.45و %1.86بني كل فقرة والبعد تراوحت بني  االرتباطمن اجلدول السابق أن معامالت  يتضح

، وهذا ما يؤكد الصدق الذايت  0.01وهي أقل من  0.000حيث كانت مستويات الداللة  %1عند مستوى داللة  %

  .تفويض السلطةلفقرات بعد 

  فرق العمل): الصدق الذاتي لمؤشرات بعد 04الجدول رقم(

  البعد

  الفقرات

  اإلحصائيات

 نعمل كفريق عمل يسوده االنسجام والتفاهم بني اجلميع

 

  

  معامل بريسون

  مستوى الداللة

  حجم العينة

**843. 

,000 

57 

  معامل بريسون  لفريق تكوين يضم أفضل أعوان التدخلأنتمي 

  مستوى الداللة

  حجم العينة

**660. 

,000 

57 

  معامل بريسون  نتخذ القرارات مجاعيا ضمن فريق التدخل ونتحمل املسؤولية معا

  مستوى الداللة

  حجم العينة

**587. 

,000 

57 

  معامل بريسون  لإلجناز اجلماعيختصص إدارة احلماية املدنية مكافأة أو عالوة 

  مستوى الداللة

  حجم العينة

**754. 

,000 

57 
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  SPSSاعتمادا على نتائج حتليل االستبيان من خالل برنامج  ةاملصدر: إعداد الطالب.               %1** مستوى الداللة 

 %5* مستوى الداللة 

وهي أكرب من   %84.3و  %58.7فقرة والبعد تراوحت بني يتضح من اجلدول السابق أن معامالت االرتباط بني كل 

، وهذا ما يؤكد الصدق 0.01وهي أقل من  0.000حيث كانت مستويات الداللة  %1عند مستوى داللة  50%

  .فرق العملالذايت لفقرات بعد 

   تدريب والتطويرال): الصدق الذاتي لمؤشرات بعد 05الجدول رقم(

  البعد

  الفقرات

  اإلحصائيات

  

 تتبىن مديرية احلماية املدنية خطة واضحة للتدريب 

 

  

  معامل بريسون

  مستوى الداللة

  حجم العينة

**815.  

,000 

57 

  معامل بريسون  توفر يل مديرية احلماية املدنية دورات تدريبية لتطوير مهارايت

  مستوى الداللة

  حجم العينة

**789. 

,000 

57 

  معامل بريسون  املدنية األعوان على تبادل اخلربات فيما بينهمتشجع مديرية احلماية 

  مستوى الداللة

  حجم العينة

**700. 

,000 

57 

  معامل بريسون  يتاح لألعوان فرص التعلم واكتساب مهارات جديدة يف جمال العمل

  مستوى الداللة

  حجم العينة

**683. 

,000 

57 

  تطوير مستوى األعوان أثناء التدخالتتسعى مديرية احلماية املدنية إىل 
  معامل بريسون

  مستوى الداللة

  حجم العينة

**613.  

000.  

57  

  SPSSاعتمادا على نتائج حتليل االستبيان من خالل برنامج  ةاملصدر: إعداد الطالب.               %1** مستوى الداللة 
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  %5* مستوى الداللة 

وهي أكرب من   %81.5و  %61.3يتضح من اجلدول السابق أن معامالت االرتباط بني كل فقرة والبعد تراوحت بني 

، وهذا ما يؤكد الصدق 0.01وهي أقل من  0.000حيث كانت مستويات الداللة  %1عند مستوى داللة  50%

  .التدريب والتطوير الذايت لفقرات بعد

  لفعالا االتصال): الصدق الذاتي لمؤشرات بعد 06الجدول رقم(

  البعد

  الفقرات

  اإلحصائيات

  

 تتميز التعليمات واإلجراءات يف مديرية احلماية املدنية بالوضوح

  يوجد نظام معلومات يوفر املعلومات بسرعة ألصحاب القرار

  معامل بريسون

  مستوى الداللة

  حجم العينة

**733. 

,000 

57 

  معامل بريسون  األعوان الوصول إىل أصحاب القرار وشرح مواقفهم بال صعوبةيستطيع 

  مستوى الداللة

  حجم العينة

**619. 

,000 

57 

  معامل بريسون  �تم إدارة احلماية املدنية بإجياد وسائل اتصال فعالة ومتطورة

  مستوى الداللة

  حجم العينة

**785. 

,000 

57 

  معامل بريسون  يوفر املعلومات بسرعة ألصحاب القراريوجد نظام معلومات 

  مستوى الداللة

  حجم العينة

**535. 

,000 

57 

اعتمادا على نتائج حتليل االستبيان من خالل برنامج  ةاملصدر: إعداد الطالب.                  %1** مستوى الداللة 

SPSS 

  %5* مستوى الداللة 

وهي أكرب من  %78.5و  %53.5يتضح من اجلدول السابق أن معامالت االرتباط بني كل فقرة والبعد تراوحت بني  

، وهذا ما يؤكد الصدق  0.01وهي أقل من  0.000حيث كانت مستويات الداللة  %1عند مستوى داللة  % 50

  .فعالال االتصالالذايت للفقرات بعد 

  العجز): الصدق الذاتي لمؤشرات بعد 07الجدول رقم(
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  البعد

  الفقرات

  اإلحصائيات

  

 يصعب علي اختاذ أي قرار يتعلق مبستقبلي الوظيفي 

 

  

  معامل بريسون

  مستوى الداللة

  حجم العينة

**420. 

,010 

57 

  معامل بريسون أشعر بامللل بسبب روتينية العمل

  مستوى الداللة

  حجم العينة

**639. 

,000 

57 

  معامل بريسون  مل أحقق شيئا ذو قيمة يف جمال عملي

  مستوى الداللة

  حجم العينة

**,719 

,000 

57 

  معامل بريسون  وظيفيت ال تتيح يل فرصة استخدام ما لدي من قدرات وإمكانات

  مستوى الداللة

  حجم العينة

**,695 

,000 

57 

اعتمادا على نتائج حتليل االستبيان من خالل برنامج  ةاملصدر: إعداد الطالب.                  %1** مستوى الداللة 

SPSS  

  %5* مستوى الداللة 

وهي أكرب من   %9.71و  %0.42يتضح من اجلدول السابق أن معامالت االرتباط بني كل فقرة والبعد تراوحت بني 

ورغم أن معامل االرتباط  ،0.01من وهي أقل  0.000حيث كانت مستويات الداللة  %1عند مستوى داللة  50%

 وهذا ما يؤكد الصدق الذايت %5و  %1إال أنه دال إحصائيا عند مستوى داللة  %42.00والبعد بلغ  1بني الفقرة 

  .عجزلفقرات بعد ال

  لالمعنىا): الصدق الذاتي لمؤشرات بعد 08الجدول رقم(

  البعد

  الفقرات

  اإلحصائيات

  

 أهدايف واضحة وحمددة يف حميط عملي 

 

  معامل بريسون

  مستوى الداللة

,462** 

,000 
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اعتمادا على نتائج حتليل االستبيان من خالل برنامج  ةاملصدر: إعداد الطالب.                 %1** مستوى الداللة 

SPSS  

 %5* مستوى الداللة 

أكرب من  وهي  %70.5و  %58.1يتضح من اجلدول السابق أن معامالت االرتباط بني كل فقرة والبعد تراوحت بني 

، بالرغم من أن معامل 0.01من  وهي أقل 0.000حيث كانت مستويات الداللة  %1عند مستوى داللة  50%

وهذا ما يؤكد الصدق  %5و  %1إال أنه دال إحصائيا عند مستوى داللة  %46.2والبعد بلغ  1بني الفقرة  االرتباط

  .الالمعىن  الذايت لفقرات بعد

  الالمعيارية): الصدق الذاتي لمؤشرات بعد 09الجدول رقم(

  البعد

  الفقرات

  اإلحصائيات

  

 يصعب علي االلتزام باألنظمة والقيم السائدة يف حميط عملي 

  

  معامل بريسون

  مستوى الداللة

  حجم العينة

,755** 

,000 

57 

 **435,  معامل بريسون أفضل دائما مراعاة القيم األخالقية يف أي سلوك يصدر عين

 57  حجم العينة

الكثري من متطلبات عملي تتجه حنو التعقيد بشكل ال 

  ميكنين من مواكبة تنفيذ األعمال

  معامل بريسون

  مستوى الداللة

  حجم العينة

,692** 

,000 

57 

حاليا ال يليب طموحايت وال ميكنين من العمل الذي أمارسه 

  حتقيق ذايت

  معامل بريسون

  مستوى الداللة

  حجم العينة

,705** 

,000 

57 

مل أحقق شيئا ذو قيمة يف جمال عملي بسبب ضآلة 

  املسؤوليات املكلف �ا

  معامل بريسون

  مستوى الداللة

  حجم العينة

,581** 

,000 

57 



 

  

 

52

 -بسكرة–الفصل التطبيقي: دراسة ميدانية في مديرية الحماية المدنية      

  مستوى الداللة

  حجم العينة

,000 

57 

  معامل بريسون  كثريا ما تتم الرتقية يف املديرية على أسس غري موضوعية

  مستوى الداللة

  حجم العينة

,732** 

,000 

57 

  أجلأ إىل التحايل حىت أتغلب على املشكلة اليت تواجهين

 

  معامل بريسون

  مستوى الداللة

  حجم العينة

,614** 

,000 

57 

 أنفذ رغبايت يف العمل دون االهتمام لقيم العمل لعدم قناعيت �ا

   

 

  معامل بريسون

  مستوى الداللة

  حجم العينة

,712** 

,000 

57 

اعتمادا على نتائج حتليل االستبيان من خالل برنامج  ةاملصدر: إعداد الطالب             .    %1** مستوى الداللة 

SPSS  

 %5* مستوى الداللة 

  %75.5و  %43.5يتضح من اجلدول السابق أن معامالت االرتباط بني كل فقرة والبعد تراوحت بني 

من  وهي أقل 0.000حيث كانت مستويات الداللة  %1عند مستوى داللة  %50وهي أكرب من 

دال إحصائيا عند مستوى إال أنه  %43.5والبعد بلغ  2بني الفقرة  رتباطاال، بالرغم من أن معامل 0.01

  .الالمعيارية  لفقرات بعدذايتوهذا ما يؤكد الصدق ال %5و  %1داللة 

 التوزيع الطبيعي اختبارثانيا: 

 أن خنترب التوزيع أوالباملنظمة حمل الدراسة البد االغرتاب الوظيفي ومستوى التمكني اإلداري قبل التطرق ملستوى 

 لتواء والتفلطحاالوسنقوم حبسابه من خالل معامل  الفرضيات اختباروهو ضروري يف حالة  الطبيعي ملتغريات الدراسة،

)kurtosis  و(skewness ) ومن بني الدراسات يف هذا ا�ال جند دراسات تقول أن ،Skewness جيب أن (

أخرى تقول أن ]، بينما جند دراسات  10,  - 10[  ) حمصورة بنيKurtosis] و( 3,  -3تكون حمصورة بني [

)Skewnessو( 1,  -1[  ) جيب أن تكون حمصورة بني [Kurtosis] 3, -3) حمصورة بني.[  
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والتفلطح لإلجابات حول الفقرات املكونة  لكل متغري من متغريات الدراسة مع  االلتواءحساب قيمة وفيما يلي 

  ارت.األخذ بعني االعتبار أن تدرج املقياس املستخدم يف الدراسة هو سلم ليك

  

  والتفلطح لمتغيرات الدراسة االلتواء): معامالت 10الجدول رقم (

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                  

  

  

  

   .SPSSباالعتماد على خمرجات برنامج ةإعداد الطالب : منالمصدر                       

      كانت حمصورة بني  أبعادهاملتغريات الدراسة مبختلف  االلتواءمعامالت  أنيتضح ) 10من خالل اجلدول (

وبالتايل فمتغريات الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي ونتأكد من ذلك أيضا من خالل معامالت  ]0.690 و -1.828[

  . ]2.391و  0.449- [اليت كانت حمصورة بنيالتفلطح 

  نتائج الدراسة واختبار الفرضياتوتحليل المبحث الثالث: عرض 

 يف هذا املبحث كل من التحليل اإلحصائي الوصفي للبيانات والذي يتم فيه اإلجابة عن تساؤالت الدراسة نتعرض

) إلجابات أفراد )03املوضح يف اجلدول رقم ( 5-1املعياري (على مقياس ليكارت  واالحنرافج املتوسط احلسايب باستخرا 

وى متغريات الدراسة واختبار مست ،اإلداري واالغرتاب الوظيفي التمكنياملتعلقة مبحوري  االستبانةعينة البحث عن عبارات 

    .R squareاألثر بني متغريات الدراسة باستخدام معامل  اختبار، ونتطرق إىل  -باملديرية احلماية املدنية _بسكرة

 Asymétrie Kurtosis املتغريات

 اخلطأ املعياري اإلحصائيات اخلطأ املعياري اإلحصائيات األبعاد

690,0 تفويض السلطة  0,388 061,0  0,759 

377,0- فرق العمل  0,388 0,913 0,759 

345,1- التدريب والتطوير  0,388 391,2  0,759 

341,1- االتصال الفعال  0,388 054,1  0,759 

اإلداري مكنيالت  -616,0  0,388 716,1  0,759 

889,0-  عجزال  0,388 657,0  0,759 

322,0- الالمعىن  0,388 449,0-  0,759 

828,1- الالمعيارية  0,388 144,0  0,759 

151,0- االغرتاب الوظيفي  0,388 818,0  0,759 
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  ): مقياس ليكارت للحكم على إجابات األفراد11جدول رقم (                 

  درجات الموافقة  الحسابيفئات المتوسط 

  بشدةموافق غري  (1 - 1.79)

  غري موافق (1.80 - 2.59) 

  حمايد (2.60 - 3.39)

  موافق (3.40 - 4.19)

  بشدةموافق  (4.20 - 5)

   ةمن إعداد الطالب المصدر:                                                 

  اإلداريالتمكين ر تحليل فقرات محو : المطلب األول

  وذلك من خالل طرح التساؤل التايل:

   ؟-بسكرة -احلماية املدنيةديرية مبيف  السائدةالتمكني اإلداري ابعاد  ي مستوياتما ه

 نتائج املوضحة يف اجلدول املوايل:لإلجابة على هذا السؤال سوف نقوم بتحليل ال

 واألهمية النسبية إلجابات أفراد عينة البحث عن): المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 12الجدول رقم (

  التمكين اإلدارير عبارات محو 

  البعد  الرقم
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

همية األ

  النسبية

اتجاهات 

  راءاآل

 4  0,71430  3,2635  تفويض السلطة .1 
موافق نوعا 

  ما

1  

 تفوضين اإلدارة سلطات كافية إلجناز مهام وظيفيت

  
  غري موافق  4  1,146  2,27
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2 
  تثق اإلدارة يف قدريت على أداء املهام املوكلة إيل

2,65  1,252  3  
موافق نوعا 

  ما

  موافق  2  0,621  3,95 ال ميارس رؤسائي الصالحيات املفوضة إال خالل فرتة التفويض 3

4 
  متنحين اإلدارة املرونة املناسبة للتصرف يف أداء مهامي

  موافق  1  0,776  4,19

  موافق بشدة  1  0,48359  4,3446 فرق العمل .2 

6  

نعمل كفريق عمل يسوده االنسجام والتفاهم بني 

 اجلميع

  

  موافق بشدة  1  0,559  4,51

7 
  أنتمي لفريق تكوين يضم أفضل أعوان التدخل

  موافق بشدة  3  0,633  4,35

8 
  نتخذ القرارات مجاعيا ضمن فريق التدخل ونتحمل املسؤولية معا

  بشدةموافق   2  0,650  4,46

  موافق  4  0,880  4,05  ختصص إدارة احلماية املدنية مكافأة أو عالوة لإلجناز اجلماعي 9

  موافق  2  0,60835  4,0865 التدريب والتطوير .3 

11  
 تتبىن مديرية احلماية املدنية خطة واضحة للتدريب 

  موافق  4  0,998  4,05      

 موافق  5  1,093  3,97  ر مهارايتلتطويتوفر يل مديرية احلماية املدنية دورات تدريبية  12

13 
تشجع مديرية احلماية املدنية األعوان على تبادل اخلربات فيما 

  بينهم
4,16  0,553  1  

 موافق

14 
يتاح لألعوان فرص التعلم واكتساب مهارات جديدة يف جمال 

  2  0,688  4,16  العمل
 موافق
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15  
أثناء  األعوانتسعى مديرية احلماية املدنية إىل تطوير مستوى 

  التدخالت
4,08  0,829  3  

 موافق

 موافق  3  0,57499  3,5878  االتصال الفعال .4 

15  

 تتميز التعليمات واإلجراءات يف مديرية احلماية املدنية بالوضوح

  
3,97  0,763  1  

 موافق

16  
يستطيع األعوان الوصول إىل أصحاب القرار وشرح مواقفهم بال 

  صعوبة
  موافق  2  0,929  3,57

17  
  �تم إدارة احلماية املدنية بإجياد وسائل اتصال فعالة ومتطورة

3,27  0,962  4  
وافق نوعا م

 ما

 موافق  3  0,767  3,54  يوجد نظام معلومات يوفر املعلومات بسرعة ألصحاب القرار  18

 موافق  1 0,46528 3,8362  التمكين اإلداري  

  .spssباالعتماد على برنامج  ةبالطال إعداد: من المصدر

  ستخلص ما يلي:ن )14(من خالل اجلدول رقم 

من حيث األمهية  ول" جاء بالرتتيب األفرق العمل) نالحظ أن بعد "11من خالل اجلدول ( :فرق العملأوال: 

معياري  باحنراف) 4,34إذ بلغ املتوسط احلسايب لإلجابات عن هذا البعد (، النسبية املعطاة له من قبل عينة البحث

 شري إىليوالذي ) 5- 4,20( ليكارت اخلماسي  مقياسمن فئات  الرابعةوهو متوسط يقع ضمن الفئة  )،0,48(

كما ،  -بسكرة-مديرية احلماية املدنيةيف  فرق العملوجود أي أ�م موافقني على ، بشدة املوافقةاآلراء اجتهت حنو  أن

ابية بني حيث تراوحت املتوسطات احلس البعد،هذا يف عبارات الموافقني على أغلبية  أفراد عينة البحث نالحظ أن

 )4,51(و )4,05(

 فرق العملن أ متكامل، أيعلى العمل يف شكل فريق  ألعواناعلى إلزام  احلماية املدنية تعتمددارة وهذا يفسر أن إ

  .-بسكرة-مديرية احلماية املدنيةموجودة يف 

ن حيث م الثاين" جاء بالرتتيب  لتدريب والتطويرابعد ") نالحظ أن 11من خالل اجلدول ( :والتطوير ثانيا: التدريب

) باحنراف 4,08األمهية النسبية املعطاة له من قبل عينة البحث، إذ بلغ املتوسط احلسايب لإلجابات عن هذا البعد (

الذي ) و 4,19- 3,40( من فئات مقياس ليكارت اخلماسي الرابعة)، وهو متوسط يقع ضمن الفئة 0,60معياري (

-بسكرة-ة املدنيةمديرية احلماييف التدريب والتطوير وجود على  اتفقوا م، أي أ�موافقحنو  اجتهتاآلراء  إىل أن شريي
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كما نالحظ أن أفراد عينة البحث موافقني على أغلبية العبارات يف هذا البعد، حيث تراوحت املتوسطات احلسابية   ،

 . )4,16) و(3,97بني (

بداع ى اإلتشجع علاملديرية ل على أن وهذا يد ،بشكل كبريأعوان التدخل د تسانو  شجعدارة تاإلوهذا يفسر أن 

إنسانية هداف أحتقيق  لجأوكل ما يقومون به من ألعوان ا تدعم األفكار اجلديدة اليت يبديها أ�اوالتحدي واملخاطرة، كما 

 .والوصول به اىل نتائج اجيابية

 من حيث الثالث" جاء بالرتتيب فعالال االتصال) نالحظ أن بعد "11من خالل اجلدول ( :فعالال االتصالثالثا: 

 باحنراف) 3,58األمهية النسبية املعطاة له من قبل عينة البحث، إذ بلغ املتوسط احلسايب لإلجابات عن هذا البعد (

] والذي 4,19- 3,40)، وهو متوسط يقع ضمن الفئة الرابعة من فئات مقياس ليكارت اخلماسي [0,57معياري (

،   -بسكرة-نيةمديرية احلماية املديف فعال  اتصالحنو املوافقة، أي أ�م موافقني على وجود  اجتهتيشري إىل أن اآلراء 

ة بني البعد، حيث ترتاوح املتوسطات احلسابيكما نالحظ أن أفراد عينة البحث موافقني على كل العبارات يف هذا 

 .-بسكرة–مديرية احلماية املدنية  يففعال  اتصاليفسر وجود  )، مما3,97) و(3,27(

 اسا علىإحساألعوان إعطاء ، و تدعم العمل اجلماعيملهام و جناز اإتركز على -بسكرة-احلماية املدنية إدارة أن يوضح هذاو 

 على تعمل حيث ،لالفعا االتصالمن خالل  ، وبأ�م ميثلون صور�ا خارجهااجلمهورعلى  تأثريااألكثر  االتصالأ�م وسيلة 

 .األعوان بني اراتوامله املعلومات تشارك على كذلك وتعمل املناسبة وبالوسيلة املناسب الوقت يف لألعوان املعلومات إيصال

من  ريخالرابع واأل" جاء بالرتتيب تفويض السلطة) نالحظ أن بعد "11من خالل اجلدول ( :تفويض السلطةرابعا: 

) 3,26حيث األمهية النسبية املعطاة له من قبل عينة البحث، إذ بلغ املتوسط احلسايب لإلجابات عن هذا البعد (

- 2,60)، وهو متوسط يقع ضمن الفئة الرابعة من فئات مقياس ليكارت اخلماسي [0,71معياري ( باحنراف

ويض السلطة تفعلى وجود  اىل حد ما ، أي أ�م موافقنينوعا ما حنو املوافقة اجتهتاآلراء  إىل أنشري يوالذي  ]3,39

 وىلاأل)، إال أن العبارة 4,19) و(3,27، حيث ترتاوح متوسطات احلسابية بني (-بسكرة-مديرية احلماية املدنيةيف 

جناز مهام تفوضين اإلدارة سلطات كافية إل العبارة يف "، وتتمثل هذه غري موافقاآلراء فيها  اجتاهمن هذا البعد كان 

متنحين  " و ".فويضالت فرتة ال ميارس رؤسائي الصالحيات املفوضة إال أثناءيف كل من " اآلراء اجتهت، بينما "وظيفيت

 املوافقة." حنو اإلدارة املرونة املناسبة ألداء مهامي

 ،لقطاعإلدارة دون إذن نظرا حلساسية امن طرف ا التدخالتالقيام بيف التصرف يف لألعوان  إعطاء فرصة عدم يوضح وهذا

  .ولكن بنسبة قليلةمديرية احلماية املدنية بسكرة موجود يف     تفويض السلطة وهذا يفسر أن

لتمكني اإلداري ايف القراءة إلحصائية للجدول السابق جند أن املبحوثني موافقون على املتغري املستقل املتمثل يف و 

مكني للتتوسط احلسايب )، حيث بلغ املفعالال والتطوير، االتصالالتدريب ، فرق العمل، تفويض السلطةاملتمثلة يف ( بعادهبأ
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  البعد  الرقم
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

األهمية 

  النسبية

مستوى 

  القبول

  موافق 1  0,53104  3,9122  العجز .1 

1  
 

  يصعب علي اختاذ أي قرار يتعلق مبستقبلي الوظيفي
 موافق  3  0,845  3,70

  موافق بشدة  1  0,863  4,24 أشعر بامللل بسبب روتينية العمل 2

 موافق  4  0,893  3,62  مل أحقق شيئا ذو قيمة يف جمال عملي 3

 موافق  2  0,829  4,08  وظيفيت ال تتيح يل فرصة استخدام ما لدي من قدرات وإمكانات 4

 موافق  3  0,58525  3,9568  الالمعنى .2 

5 

 أهدايف واضحة وحمددة يف حميط عملي 

 
 موافق  2  0,780  3,95

6 
الكثري من متطلبات عملي تتجه حنو التعقيد بشكل ال ميكنين من 

 موافق  4  1,023  3,81  مواكبة تنفيذ األعمال

7 
العمل الذي أمارسه حاليا ال يليب طموحايت وال ميكنين من حتقيق 

  ذايت
 موافق  1  1,726  4,03

8 
مل أحقق شيئا ذو قيمة يف جمال عملي بسبب ضآلة املسؤوليات 

 موافق  3  1,424  3,84  املكلف �ا

 موافق  1  0,60194  3,9054  الالمعيارية .3 

9 

 االلتزام باألنظمة والقيم السائدة يف حميط عملي  يصعب علي

  
  موافق بشدة  3  1,071  4,27

  موافق بشدة  1  0,580  4,32 أفضل دائما مراعاة القيم األخالقية يف أي سلوك يصدر عين  10

  موافق بشدة  2  0,917  4,22  كثريا ما تتم الرتقية يف املديرية على أسس غري موضوعية 11
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التمكني اإلداري هذا يعين أن و  )،0,4652املعياري فقد قدر ب( لالحنراف)، أما بالنسبة 3,8362ككل (  اإلداري

  -بسكرة-احلماية املدنية مديرية املدروسة يف  بأبعادهموجود و  مطبق

  االغتراب الوظيفير تحليل فقرات محو : المطلب الثاني

  وذلك من خالل طرح التساؤل التايل:

  ؟ -بسكرة -االغرتاب الوظيفي مبديرية احلماية املدنية  ما هو مستوى

  لإلجابة على هذا السؤال سوف نقوم بتحليل النتائج املوضحة يف اجلدول املوايل.و 

  

): المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية إلجابات أفراد عينة البحث عن 13( الجدول رقم

  االغتراب الوظيفيعبارات محور 

  .SPSSعلى خمرجات برنامج باالعتماد ة: من إعداد الطالبالمصدر

  نستخلص ما يلي: )12(من خالل اجلدول رقم 

من حيث األمهية النسبية  ول" جاء بالرتتيب األلالمعىنانالحظ أن بعد ") 12من خالل اجلدول (: المعنىالأوال: 

)، 0,85) باحنراف معياري (3,95املعطاة له من قبل عينة البحث، إذ بلغ املتوسط احلسايب لإلجابات عن هذا البعد (

اآلراء  إىل أن شرييوالذي ) 4,19- 3,40(  ة من فئات مقياس ليكارت اخلماسيرابعوهو متوسط يقع ضمن الفئة ال

حظ أن أفراد ، كما نال-بسكرة-مديرية احلماية املدنيةيف  المعىنال، أي أ�م موافقون على وجود حنو املوافقة اجتهت

 .)4,32) و(3,32بني ( ةسابياملتوسطات احل ، حيث ترتاوحهذا البعديف  اتعلى العبار  موافقني عينة البحث

 ملوكلةايرون أن عملهم مل حيقق هلم أي قيمة بسبب ضآلة املسؤوليات  -بسكرة-أعوان احلماية املدنيةأن  وهذا يفسر

 .-بسكرة-بني صفوف األعوان يف مديرية احلماية املدنية الالمعىن وجود وهذا ما يؤكد، لألعوان

من  من حيث األمهية النسبية املعطاة له الثاينجاء بالرتتيب  "العجز) نالحظ أن بعد "12من خالل اجلدول (:   .1

)، وهو 0,53معياري ( باحنراف) 3,91قبل عينة البحث، إذ بلغ املتوسط احلسايب لإلجابات عن هذا البعد (

اآلراء  شري إىل أنيالذي و  (3.40 - 4.19)من فئات مقياس ليكارت اخلماسي  رابعةمتوسط يقع ضمن الفئة ال

حظ أن أفراد ، كما نال-بسكرة-مديرية احلماية املدنيةيف عجز وجود  لىن عموافقو  أي أ�م، حنو املوافقة اجتهت

12 
  أجلأ إىل التحايل حىت أتغلب على املشكلة اليت تواجهين

3,32  1,029  5  
موافق نوعا 

 ما

 موافق  4  0,789  3,65 أنفذ رغبايت يف العمل دون االهتمام لقيم العمل لعدم قناعيت �ا  13

 موافق  2 0,42208 3,9272  االغتراب الوظيفي  
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 )3,62( اوح بنيتر  ةسابياحل اتتوسط، حيث ترتاوح املهذا البعديف عبارات الكل   عينة البحث موافقني على

 .)4,24(و

، وكذلك نيةمن امللل بسبب األعمال الروتي يعانون-بسكرة-أعوان التدخل يف مديرية احلماية املدنيةبأن وهذا يفسر 

 .وهم أصحاب املستوى اجلامعي يرون أن عملهم باحلماية املدنية ال تتيح هلم استخدام قدرا�م وإمكانيا�م

من حيث األمهية  الثالثلرتتيب ا" جاء بالالمعيارية) نالحظ أن بعد "12من خالل اجلدول ( :الالمعيارية  .2

) باحنراف 3,90النسبية املعطاة له من قبل عينة البحث، إذ بلغ املتوسط احلسايب لإلجابات عن هذا البعد (

 (3.40 - 4.19)  )، وهو متوسط يقع ضمن الفئة الرابعة من فئات مقياس ليكارت اخلماسي 0,60معياري (

كما نالحظ   ،الالمعيارية بنسبة ضئيلةلى وجود ع موافقون، أي أ�م حنو املوافقة اجتهتاآلراء  شري إىل أني الذيو 

 )3,81(ني ب ةسابياملتوسطات احل حيث ترتاوح  ،عبارات هذا البعدال أفراد عينة البحث موافقني على أن

 .)4,03(و

 .أعوان احلماية املدنية يتحلون بقدر كاف من األخالق والسرية احلسنةأن يفسر  وهذا

  الثالث: قوة العالقة بين المتغيرينالمطلب 

االغرتاب مع اري التمكني اإلدودرجته بالنسبة لكل بعد من أبعاد  االرتباطاملوالية إىل طبيعة  نتطرق يف النقطة 

  يف اجلدول املوايل: االرتباطالذي توضحه مصفوفة الوظيفي 

  الوظيفيالتمكين اإلداري واالغتراب بين  االرتباطة صفوفم: )14( الجدول رقم

 
لعجز ا الالمعنى  الالمعيارية 

االغتراب 

 الوظيفي

 تفويض السلطة

االرتباطمعامل   -,607** 

,000 

57 

-,463 

,004 

57 

-,606* 

,000 

57 

-,762* 

,000 

57 

 مستوى الداللة

 العدد

 فرق العمل

االرتباطمعامل   -,223 

,186 

57 

-,026* 

,880 

57 

-,442** 

,006 

57 

-,333** 

,044 

57 

 مستوى الداللة

 العدد

 التدريب والتطوير

االرتباطمعامل   -,317 

,056 

57 

-,068* 

,689 

57 

-,463** 

,004 

57 

-,340 

,040 

57 

 مستوى الداللة

 العدد
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 SPSSباالعتماد على خمرجات برنامج   ةمن إعداد الطالب: المصدر                          

  :يلي ما استنتاج) ميكن 13اجلدول (من خالل 

إذ لالمعىن اذو داللة إحصائية مع  متوسط سالب ارتباطأبرز وجود عالقة  تفويض السلطةبني الصف األول أن  

ذو داللة إحصائية  ارتباطعالقة  وجودالالمعيارية مع ، و )0.01() عند مستوى الداللة -0.60( االرتباطبلغ معامل 

) 0.01ذو داللة إحصائية ( ارتباط، وهناك عالقة متوسط سالب ارتباطوهو  )-0.60( االرتباطإذ بلغ معامل  )0.01(

 تفويض السلطةعلى أن  وهذا يوضح، سالبقوي و  ارتباط) وهو -0.762(  االرتباط، إذ بلغ معامل االغرتاب الوظيفيمع 

  .االغرتاب الوظيفي عكسية مع  ارتباطعالقة  له

ات ذسلبية أبرزت وجود عالقة  فرق العمليلي بني الصف الثاين أن  ما استنتاج) ميكن 13من خالل اجلدول (

 ضعيف سالب ارتباطوهو ) 0.06) عند مستوى الداللة (-0.442( االرتباطإذ بلغ معامل  لالمعياريةاداللة إحصائية مع 

سالب  ارتباط) وهو -0.88( االرتباط) إذ بلغ معامل 0.06داللة إحصائية ( اتذ سلبية ارتباطعالقة  العجزمع ، و 

) -0.333( االرتباط، إذ بلغ معامل االغرتاب الوظيفي) مع 0.01ذو داللة إحصائية ( سلبية ارتباطوهناك عالقة  ،قوي

  .سالب ضعيف ارتباطوهو 

 . بالالمعىن ترتبط الالمعيارية والعجز وال مع كل من ارتباطلديها  فرق العملوهذا ما يدل على أن  

ات ذ ة سالب ارتباطأبرز وجود عالقة التدريب يلي بني الصف الثالث أن  ما استنتاج) ميكن 13خالل اجلدول ( من

، سالب متوسط ارتباط) وهو 0.01) عند مستوى الداللة (-0.46( االرتباطإذ بلغ معامل الالمعيارية داللة إحصائية مع 

، وكما سالب قوي ارتباط) وهو 0.06( االرتباط) إذ بلغ معامل 0.01ذو داللة إحصائية ( ارتباطعالقة  العجز ولدى

) عند مستوى الداللة اإلحصائية _0.31( االرتباطإذ بلغ معامل  التدريبمع  ارتباطوجود عالقة عدم أبرز اجلدول 

 ضعيف ارتباط) وهو -0.34(  باطاالرت، إذ بلغ معامل االغرتاب الوظيفيمع  ارتباطلديه التدريب ) كما أن 0.01(

  .سالب

الفعال االتصال  

االرتباطمعامل   -,464** 

,004 

57 

-,386** 

,018 

57 

-,726 

,000 

57 

-,736** 

,000 

57 

 مستوى الداللة

 العدد

يالتمكين اإلدار   

االرتباطمعامل   -,530** 

,001 

57 

-,260** 

,121 

57 

-,716** 

,000 

57 

-,701** 

,000 

57 

 مستوى الداللة

 العدد
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 سالبة ارتباطأبرز وجود عالقة  الفعال االتصالأن  الرابعيلي بني الصف  ما استنتاج) ميكن 13من خالل اجلدول (

 متوسط ارتباط ، وهو)0.01) عند مستوى الداللة (-0.46( االرتباطإذ بلغ معامل   مع الالمعىن داللة إحصائيةذات 

سالب  ارتباط) وهو -0.38( االرتباط) إذ بلغ معامل 0.01ذو داللة إحصائية ( ارتباطعالقة العجز  ومع، سالب

) عند -0.72( االرتباطإذ بلغ معامل  الالمعياريةمع قوي سالب  ارتباطوجود عالقة  عدم ، وكما أبرز اجلدولوضعيف

، إذ بلغ االغرتاب الوظيفي) مع 0.01ائية (ذو داللة إحص ارتباط)، وهناك عالقة 0.01مستوى الداللة اإلحصائية (

  .وقويسالب  ارتباط) وهو -0.70(  االرتباطمعامل 

أبرز وجود عالقة  ككلالتمكني اإلداري  أن  اخلامسيلي بني الصف  ما استنتاج) ميكن 13من خالل اجلدول (

سالب  ارتباط وهو) 0.01) عند مستوى الداللة (-0.53( االرتباطإذ بلغ معامل  لالمعىن اذو داللة إحصائية مع  ارتباط

 ضعيف ارتباط) وهو -0.26( االرتباط) إذ بلغ معامل -0.121ذو داللة إحصائية ( ارتباطعالقة العجز  ومع، وقوي

) عند مستوى الداللة -0.716( االرتباطإذ بلغ معامل الالمعيارية مع  ارتباط، وكما أبرز اجلدول وجود عالقة سالب

، إذ االغرتاب الوظيفي) مع 0.01ذو داللة إحصائية ( ارتباط، وهناك عالقة قويسالب  ارتباط) وهو 0.01اإلحصائية (

  .سالب قوي ارتباط) وهو -0.70(  االرتباطبلغ معامل 

، ض السلطةتفوي (يفاملتمثلة  ابعادهوكذلك  االغرتاب الوظيفيبعكسية  ارتباطعالقة  لهالتمكني اإلداري وهذا يدل على أن 

  ).االتصال الفعال، التدريب والتطوير، فرق العمل

  والفرعية الرئيسية اتتفسير الفرضياختبار و  :الرابع المطلب

   ختبارات القبلية لالنحداراالأوال: 

ذلك من أجل ضمان ، و االختباراتفرضيات الدراسة، مت إجراء بعض  الختبار االحندارقبل البدء يف تطبيق حتليل 

  ، وذلك على النحو التايل: االحندارة البيانات الفرتاضات حتليل مالئم

معامل  اختبار باستخدام) Multicollinearity( بني املتغريات املستقلة عال ارتباطد مت التأكد من عدم وجو 

لكل متغري  )Toleranceالتباين املسموح ( واختبار)، VIF ()Variance Inflation Factory( تضخم التباين

التباين املسموح  اختبار)، وقيمة 10( ) للقيمةVIF( متغريات الدراسة، مع مراعاة عدم جتاوز معامل تضخم التباين من

)Toleranceيبني نتائج هذه االختبارات.06( واجلدول رقم)، 0.05( ) أكرب من (  

  معامل تضخم التباين والتباين المسموح اختبار): 15الجدول رقم (

 VIF Tolerance المتغيرات المستقلة

 0.482 074. 2 تفويض السلطة

 0.566 1.765 فرق العمل

 0.517 1.933 التدريب
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  0.448 2.232  الفعالاالتصال 

  .SPSSباالعتماد على خمرجات برنامج ة: من إعداد الطالبالمصدر

 1,765( وترتاوح بني 10) جلميع املتغريات تقل عن VIF( معامل تضخم التباين اختبارقيم  نالحظ أن

 )، وهي أكرب من0,566و 0,448( تراوحت بني )Tolerance( اختبار التباين املسموح)، وأن قيم 2,232و

سنقوم فيما و  ،)Multicollinearity( عال بني املتغريات املستقلة ارتباط)، ويعد هذا مؤشراً على عدم وجود 0.05(

  :فرضيات الدراسة الرئيسية والفرعية باختباريلي 

 وتفسير الفرضية الرئيسية  اختبارثانيا: 

تنص على أنه اليت  ةالفرضية الرئيسي الختبار للتأكد من صالحية النموذج لالحندارنتائج حتليل التباين  استخداممت 

عند -بسكرة–مبديرية احلماية املدنية  االغرتاب الوظيفيي على للتمكني اإلدار تأثري معنوي ذو داللة إحصائية جد و يال "

  تائج التحليل يف اجلدول املوايل:ن وميكن توضيح ،" 0.05مستوى الداللة 

  الختبار الفرضية الرئيسية  ): نتائج تحليل تباين االنحدار للتأكد من صالحية النموذج16جدول رقم (

  مصدر التباين
مجموع 

  المربعات
  درجة الحرية

متوسط 

  المربعات

 F قيمة 

  محسوبةال

مستوى 

 Fالداللة

 *0,060 16,360 1,077 4 4,307  االنحدار

 0,066 32 2,106  الخطأ

المجموع 

  الدوري
6,414 36 

   SPSSباالعتماد على خمرجات برنامج ةلبعداد الطامن إ :المصدر

  )         0.05عند مستوى الداللة ( إحصائية* ذات داللة 

                                 0,672 =(R2)معامل التحديد 

  -0,820=(R)معامل االرتباط 

من خالل النتائج الواردة يف اجلدول السابق يتبني ثبات صالحية النموذج الختبار الفرضية الرئيسية حيث بلغت 

  ).0.05من مستوى الداللة (أكرب ) وهي 0.060) وبقيمة احتمالية (16,360) احملسوبة (Fقيمة (

  

للتمكني ) 0.05ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة (تأثري معنوي من خالل اجلدول وجود كما يتضح لنا 

) احملسوبة البالغة (Fهذا ما دعمته قيمة  - بسكرة-االغرتاب الوظيفي مديرية احلماية املدنيةاملتغري التابع يف اإلداري 

عند مستوى الداللة  دالةغري  ) (Fن قيمة ) وبالتايل فإ0.05من (أكرب ) وهو 0.060(مبستوى داللة  )16,360(
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يفسر  التمكني اإلدارين متغري حيث أ، - % 82,00 بني املتغريين بنسبة قويسالب  ارتباط وجودىل إضافة إ ،)0.05(

ية الصفرية الفرضنرفض وبالتايل من خالل ما سبق ، االغرتاب الوظيفيالتباين احلاصل يف من  )% 67,20(ما نسبته 

ي مديرية احلماية احلد من االغرتاب الوظيف يفأنه ال توجد أمهية للتمكني اإلداري  اليت تنص على البديلة الفرضية  نقبلو 

  ".0.05عند مستوى الداللة  - بسكرة-املدنية

  ختبار وتفسير الفرضيات الفرعية اثالثا: 

  اختبار الفرضيات الفرعية

االغرتاب الوظيفي التمكني اإلداري بمن خالل تفسري عالقة كل بعد من أبعاد  بني املتغريينعالقة السنحاول تفسري 

  وذلك فيما يلي:

االنحدار  من خالل بعاد التمكين اإلداري مجتمعة في االغتراب الوظيفيألتأثير وجود ختبار ا) : 17الجدول رقم (

  الخطي المتعدد.

المتغيرات 

 المستقلة
 B Betaقيمة 

 tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 tالداللة 
االرتباطمعامل   معامل التحديد 

228.3 0.471 0.278 تفويض السلطة  003.0  

0- ,820 0,672 
0. فرق العمل 040 0.046 342.0  735.0  

والتطويرالتدريب   - .0 044 063.0-  449.0-  656.0  

0. االتصال الفعال 318 0.434 2.865 0.007 

 

   Spssعلى نتائج برنامج  باالعتماد ةمن إعداد الطالبالمصدر: 

 )         α=0.05مستوى الداللة (

  ) ما يلي:16 اجلدول رقم (نييب

-وجود عالقات معنوية سالبة بني التمكني اإلداري وبني االغرتاب الوظيفي وأبعاده لدى املبحوثني يف مديرية احلماية املدنية

ويات االغرتاب ميكنها ختفيض مست-بسكرة-أن مديرية احلماية املدنية، واستنادا إىل طبيعة النتائج ميكن القول -بسكرة

  الوظيفي من خالل رفع مستويات التمكني اإلداري لديهم.
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احلد من االغرتاب يف أمهية التمكني اإلداري  ميثل الذي الرياضي يف النموذج اإلسهام يف مستقل متغري كل أمهية ولبيان

"، فتبني من خالل نتائج هذا التحليل الواردة يف  Stepwiseاملتعدد التدرجيي"  االحندارأسلوب  استخداممت الوظيفي 

وفقا ملا تشري له قيمة -0.58واالغرتاب الوظيفي ، اإلداري لتمكنيابني املتغريين سالبة  أن قوة العالقة )17(اجلدول رقم 

R على قيمة  باالعتمادوذلك االغرتاب الوظيفي من التباين يف مستوى  %67.2، بينما فسر هذا املتغريR2  كما أن.

 -0.81بلغت  الغرتاب الوظيفي اجمتمعني وبني املتغري التابع الفعال تصال واإل،التفويضقوة العالقة بني املتغريين املستقلني 

  .االغرتاب الوظيفيمن التباين يف مستوى  % 66.9هذين املتغريين   وقد فسر Rوفقا ملا تشري له قيمة 

 تفسري بيانات يف نوعا ما دور مهم ماإذ مل يكن هلوالتدريب فرق العمل  نياملستقل ينمن معادلة االحندار املتغري بينما خرج 

  "االغتراب الوظيفياملتغري التابع"

 المتعدد التدريجي. االنحدار) : 18الجدول رقم (

  R2 معامل التحديد Rاالرتباط   المتغير المستقل

  0.580  -0.762  تفويض السلطة

  0.669  -0.818  االتصال الفعال+ تفويض السلطة

    SPSSعلى خمرجات برنامج باالعتماد ةمن إعداد الطالب المصدر:             

  ثانيا: تفسير نتائج اختبار الفرضيات

  : ما يلي ما سبق نوضحمن خالل 

  يض االغرتاب الوظيفيختفيف ليس له تأثري معنوي ذو داللة إحصائية تفويض السلطة تؤكد نتائج الدراسة ان بعد 

إتاحة عمل على والحرية التصرف لألعوان أثناء مهامهم، جيب عليها تعزيز  -بسكرة-مديرية احلماية املدنية يف

ن ألعواا ستطاعاكبرية كلما التفويض  ، حيث كلما كان نسبة فرصة إبداء الرأي يف حل املشكالت وصناعة الفارق

  .تساعدهم جتنب االغرتاب الوظيفيتايل الدائهم وبأاالبداع يف 

 ن أحيث ، االغرتاب الوظيفييف تأثري معنوي ذو داللة إحصائية هلا  كدت نتائج الدراسة بأن بعد فرق العملأ

فضل أ بتكوين فريق عمل متعاون واملشاركة فيما بينهم لتقدمياألعوان عمل على تشجيع مديرية احلماية املدنية ت

تعمل اإلدارة  مابينهم، كواليت تعمل على تقاسم األدوار  ألعوانففي فرق العمل تكون الصدقات بني ا النتائج،

  .حتد من االغرتاب الوظيفي واليت من خالهلا على تفادي احلساسيات ومعاجلتها بطرق سلمية

  حيث ب الوظيفياالغرتاله تأثري معنوي ذو داللة إحصائية على التدريب والتطوير أظهرت نتائج الدراسة أن بعد ،

وطيد العالقات بت�تم بالتطوير والرتبصات الدورية لألعوان لضمان تكوين عال هلم ،احلماية املدنية  إدارة أن

 .ألعوان والضباط ذوي اخلربةاإلنسانية بني ا
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 دنيةاحلماية املفمديرية  ،االغرتاب الوظيفيتأثري معنوي على  ليس له لفعالاالتصال ا بأن الدراسة نتائج أكدت-

ا هو جديد خبارهم مبوإ يف الوقت املناسب لألعوان يف إيصال املعلومات فعالال االتصالعلى  تعتمد-بسكرة

-بسكرة-، لذلك على إدارة احلماية املدينبينهمفيما املعلومات بتبادل األوان كما يساعد   ،أثناء التدخالت

 .األعوان واإلدارةاالهتمام بقنوات االتصال وحل مشاكل االتصال بني 

 مستوى االغرتاب  يف أكربختفيض مع بعض يكون فرق العمل والتدريب ة انه بوجود البعدين أكدت نتائج الدراس

ثر كثريا، يت ال تؤ ال-بسكرة–مديرية احلماية املدنية داخل تفويض السلطة واالتصال الفعال بالرغم من ، الوظيفي

 فتشكيل فرق العمل  أمهية،التمكني اإلداري أكثر معا يصبح فرق العمل والتدريب وامنا بوجود 

ل االغرتاب أمهية بالغة يف تقليله  كونوتطورهم ي األعوانبني  تشارك املهاراتتساهم يف  لألعوان أثناء التدخالت

   .الوظيفي
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 :الفصل ةـــخالص

رض مهامها تعريفها وعىل إخالل التطرق من ، -بسكرة-املدنيةمديرية احلماية من خالل هذا الفصل تعرفنا على 

 داخلألعوان ا الذي مت توزيعه على عينة من االستبيانيف البحث على  واعتمدنا، وتنظيمها اإلداري، وهيكلة مصاحلها

قمنا  االستبيان اسرتجاع، وعند التمكني اإلداري و االغرتاب الوظيفيحمورين أساسيني مها:  االستبيان، وتضمن املديرية 

عياري، امل االحنرافسب املئوية، املتوسط احلسايب، ، وقد قمنا حبساب النspssعلى برنامج  باالعتمادبتفريغه وحتليل بياناته 

ية وحتديد فراد العينة وتفسريها لإلجابة على اإلشكالإجابات أ جل حتليلبريسون من أ االرتباطألفا كرونباخ، ومعامل معامل 

كل بعد من وجود   وعند حبث ،-بسكرة-مديرية احلماية املدنيةلدى االغرتاب الوظيفي يف التمكني اإلداري ق تطبيتأثري 

لألبعاد  مهيةأ لدى أفراد عينة البحث، وجدنا أن هناكاالغرتاب الوظيفي على حنو مستقل يف مستوى  التمكني اإلداريأبعاد 

  .مستويات االغرتاب الوظيفي يف ختفيضالتدريب والتطوير  التالية: فرق العمل ،

  .-بسكرة-نيةمديرية احلماية املديف التمكني اإلداري واالغرتاب الوظيفي بني  عكسية �ا توجد عالقةأوقد توصلنا اىل  
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وقت بفعالية يف ظل التحوالت احلاصلة يف ال االستجابةمتكنها من  تمكنة قوة عاملة منظمات اليوم يف حاجة إىلم    

  .تطور والفعالية يف أداء املهاموالبات مبقدورها حتقيق النجاح للتمكني اإلداري بتبنيها و ، الراهن

توصلنا ا من خالل م، و االغرتاب الوظيفيو التمكني اإلداري م حول يف ضوء ما جاء يف هذه الدراسة من مفاهيوعليه و    

 احلد يف اإلداري التمكني أمهية معرفة أجل من، -بسكرة-مديرية احلماية املدنيةاليت قمنا �ا يف امليدانية الدراسة  إليه من

  :أبرزها النتائج من مجلة استخلصنا باملديرية، الوظيفي االغرتاب من

  :النتائج النظرية

  يف حياة املؤسسات، خاصة وأنه من املواضيع احلديثة يف اآلونة األخرية. أمهية بالغةأن للتمكني اإلداري 

  فتقاد ا والالمعيارية لدى أعوان احلماية املدنية، مما يقود إىلهناك مستويات متوسطة من الشعور بالعجز والالمعىن

 اهلادف مع اآلخرين، وفهم اجتاها�م والتنبؤ بسلوكهم.التفاعل  القدرة على

 من متدنية ياتمستو  حيملون الذين األعوان من املبحوثني مع الوظيفي االغرتاب من العالية املستويات تقرتن 

 .اإلداري التمكني

  العالقة العكسية بني التمكني اإلداري واالغرتاب الوظيفي تربهن صرامة مديرية احلماية املدنية يف تطبيق إجراءات

ة وحماولة كسر األجواء الروتينيالتمكني اإلداري وهذا نظرا حلساسية القطاع وتفادي جمال اخلطأ قدر اإلمكان 

 .يفياليت تسبب ملل األعوان وتؤدي �م إىل االغرتاب الوظ

  مما يساهم يف -بسكرة– على مستوى مديرية احلماية املدنيةتوافر فرق عمل ذات احرتافية عالية من سلك األعوان

 .اليت يقومون �ا يف امليدان التدخالت جناح

  برامج التدريب املخططة من طرف إدارة احلماية املدنية لألعوان ناجعة ومتطورة تواكب �ا تغريات احمليط مما

 لى كفاء�م أثناء التدخالت ومتكنهم من أداء مهامهم بشكل أفضل.ينعكس ع

  النتائج التطبيقية:

 ية.واالغرتاب الوظيفي لدى أعوان احلماية املدنبني التمكني اإلداري معنوية سالبة الدراسة توجد عالقة  أظهرت 

  االغرتاب على ي للتمكني اإلدار تأثري معنوي ذو داللة إحصائية جود الفرضية الرئيسية إىل و  اختبارأشارت نتائج

 الوظيفي.
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 االغرتاب لى ع من فرق العمل، التدريب والتطويرلكل تأثري معنوي ذو داللة إحصائية  بينت الدراسة أنه يوجد

  .)، وهذا بنسب تفسري متفاوتة0.05لداللة (باملؤسسة حمل الدراسة عند مستوى االوظيفي 

  الغرتاب اذو داللة إحصائية لتفويض السلطة واالتصال الفعال على  تأثري معنويوجد يبينت الدراسة أنه ال

 .-بسكرة-الوظيفي لدى األعوان يف مديرية احلماية املدنية

  :االقتراحات

  أمهها: االقرتاحاتسابقا رأينا أن نضع جمموعة من على ضوء النتائج املتوصل إليها   

لكي نتمكن من معاجلة االغرتاب الوظيفي، ينبغي علينا معرفة مسبباته، وهذا ما دفعنا إىل تقدمي هذه املقرتحات 

  األخذ �ا قد نتمكن من التغلب على مسببات هذه املشكلة.والتوصيات، اليت إذا مت 

  الدنيا من خالل اإلدارية  وياتستـي المـف اصةخو  األربعة اإلداري التمكين بعادأل العاملنيإدراك بتنمية االهتمام ضرورة

فرق ببعدي احلماية املدنية للتعلم. ضرورة اهتمام إدارة  كفرصأخطائهم  المسئوليات والنظر إلى حتمل على تشجيعهم 

 .االغرتاب الوظيفي يف ة عدم وجود تأثير لهمـوالتي أثبتت الدراس العمل التدريب والتطوير

 املصاحل على أن تكون تلك الصالحيات موثقة وحمددة.تعزيز مستويات تفويض السلطة يف  

 .وضع أخصائي نفسي عيادي خاص بوحدات احلماية املدنية، ملساعد�م يف التغلب على مشاكلهم النفسية 

  يئة الظروف املادية والنفسية واالجتماعية، ألعوان احلماية املدنية، ووضع برامج خاصة بالصحة النفسية يف�

اإلسعافات األولية مبا يضمن هلم الراحة ومساعد�م على ختطي مشكال�م النفسية اليت توصلهم إىل عمل ميدان 

 ومشاكل قليلة وحوادث أقل  أكثر إتقانا

 القيام بدراسات متواصلة عن أوضاع أعوان احلماية املدنية، وحتسني حميط عملهم، وتقدير مبادرا�م وجمهودا�م. 

  فاق البحث:آ

  لية التالية:البحوث املستقب اقرتاحهلا، ميكن  واستكماالداف حبثنا احلايل والنتائج اليت أسفرت عنها على ضوء أه

  االحرتاق النفسي على االغرتاب الوظيفي لدى أعوان احلماية املدنيةأثر. 

 اسرتاتيجيات التمكني اإلداري يف مواجهة ضغوط العمل أثر. 

 التمكني النفسي يف احلد من االغرتاب الوظيفي دور.  
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  )01الملحق رقم (

  والبحث العلميرة التعليم العالي وزا

  جامعة محمد خيضر بسكرة

  والتجارية وعلوم التسييركلية العلوم االقتصادية 

  قسم علوم التسيير

  بشريةالموارد ال تسييرتخصص: 

  

  بحث استمارة

  الحد من االغتراب الوظيفيفي  همية التمكين اإلداريأالموضوع: 

  فاضلةأخيت ال ؛فاضلالأخي 

  تعاىل وبركاته ورمحة اهللالسالم عليكم 

بمديرية  "يفياالغتراب الوظمن  أهمية التمكين اإلداري في الحد"موضوع دراسة لة اصّ اخلستمارة اال أيديكم هاتهنضع بني يشرّفنا أن  

      -بسكرة –الحماية المدنية " 

من  ساعدتنا نرجوممنا بقدرتكم على وإميانا ختصص تسيري املوارد البشرية.  التسيري،يف علوم املاسرت يندرج يف إطار إعداد مذكرة الذي 

علمي علما أن هذه البحث هذا الالعتماد عليها كمصدر للبيانات إلعداد لودقّة مبوضوعية واردة فيها ال كل األسئلةاإلجابة على سيادتكم 

التوصل إىل نتائج  ا يفقيقة مسامهة فعالة وعونا كبريا لنتكم الدّ اجابإلوستكون  فقط،البيانات لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي 

  علمية.موضوعية و 

  التقديربقبول فائق االحترام و  وتفضلوا

  األستاذتحت إشراف                                                                  الطّالبة:إعداد 

  فالتة اليمني د/                                                                          كرباع مجانة
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  المناسب:) أمام االختيار ₓوضع إشارة ( : الرجاءالشخصيةجزء البيانات : الجزء األول

 :ذكر                               أنثى         الجنس 

  

 :إىل ما فوق 40سنةمن                سنة 40- 30من                 سنة 30أقل من    العمر  

                 

 ماسرت/مهندس                                            ليسانس             ثانوي      :     المستوى التعليمي 

                                

                     

 سنة13أكثر من           سنوات    13-8من  سنوات             7 أقل من   :سنوات األقدمية   

  

  

    :محاية     وقاية    إطفاء     استعجاالت   المنصب الوظيفي 

  

  االستبانةمحاور : الجزء الثاني

يرجى وضع إشارة لذا  ، وإجراءاته بالتمكني اإلداري: يهدف هذا احملور إىل معرفة مدى اهتمام  املؤسسة التمكين اإلداري المحور األول :

)X ا )�يما خيص املؤسسة اليت تعمل ) يف املربع الذي يعرب (من وجهة نظرك)  عن مدى موافقتك عن كل عامل من هذه العوامل  ( ف  
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 الرقم العبـــــارات القياسية التقييم

غري 

موافق 

 بشدة

غري 

 موافق

موافق  موافق  حمايد

 بشدة

 التمكين اإلداري          

  تفويض السلطة

 01 تفوضين اإلدارة سلطات كافية إلجناز مهام وظيفيت     

 02 تثق اإلدارة يف قدريت على أداء املهام املوكلة إيل     

 03 ال ميارس رؤسائي الصالحيات املفوضة إال خالل فرتة التفويض      

  04  متنحين اإلدارة املرونة املناسبة للتصرف يف أداء مهامي     

  فرق العمل

 05 نعمل كفريق عمل يسوده االنسجام والتفاهم بني اجلميع     

 06 أنتمي لفريق تكوين يضم أفضل أعوان التدخل     

  07 القرارات مجاعيا ضمن فريق التدخل ونتحمل املسؤولية معانتخذ      

 08 ختصص إدارة احلماية املدنية مكافأة أو عالوة لإلجناز اجلماعي     

 التدريب

  09 تتبىن مديرية احلماية املدنية خطة واضحة للتدريب      

  10  توفر يل مديرية احلماية املدنية دورات تدريبية لتطوير مهارايت     

  11  تشجع مديرية احلماية املدنية األعوان على تبادل اخلربات فيما بينهم      

 12 يتاح لألعوان فرص التعلم واكتساب مهارات جديدة يف جمال العمل      

 13  تسعى مديرية احلماية املدنية إىل تطوير مستوى األعوان أثناء التدخالت     

 االتصال الفعال
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  االغتراب الوظيفي: المحور الثاني

ن وجهة نظرك) على ( م ) يف املربع الذي يعربxيرجى وضع إشارة (‚ املؤسسة  مستوى االغرتاب الوظيفي يفيهدف هذا احملور إىل معرفة 

  .ا خيص املؤسسة اليت تعمل فيها ) مدى موافقتك عن كل عامل من هذه العوامل (فيم

  القياسيةالعبارات   الرقم

  االغتراب الوظيفي

  التقييم

موافق 

  بشدة

غير   غري موافق  حمايد  موافق

موافق 

  بشدة

  العجز

            يصعب علي اختاذ أي قرار يتعلق مبستقبلي الوظيفي   01

            أشعر بامللل بسبب روتينية العمل  02

            مل أحقق شيئا ذو قيمة يف جمال عملي   03

            فرصة استخدام ما لدي من قدرات وإمكاناتوظيفيت ال تتيح يل   04

  الالمعنى

            أهدايف واضحة وحمددة يف حميط عملي    05

 14 التعليمات واإلجراءات يف مديرية احلماية املدنية بالوضوحتتميز      

 15 يستطيع األعوان الوصول إىل أصحاب القرار وشرح مواقفهم بال صعوبة     

 16  وسائل اتصال فعالة ومتطورة �تم إدارة احلماية املدنية بإجياد     

 17 يوجد نظام معلومات يوفر املعلومات بسرعة ألصحاب القرار     
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الكثري من متطلبات عملي تتجه حنو التعقيد بشكل ال ميكنين من مواكبة   06

  تنفيذ األعمال

          

            العمل الذي أمارسه حاليا ال يليب طموحايت وال ميكنين من حتقيق ذايت   07

            مل أحقق شيئا ذو قيمة يف جمال عملي بسبب ضآلة املسؤوليات املكلف �ا  08

  الالمعيارية

            يصعب علي االلتزام باألنظمة والقيم السائدة يف حميط عملي   09

            أفضل دائما مراعاة القيم األخالقية يف أي سلوك يصدر عين  10

            على أسس غري موضوعية كثريا ما تتم الرتقية يف املديرية  11

            أجلأ إىل التحايل حىت أتغلب على املشكلة اليت تواجهين   12

            أنفذ رغبايت يف العمل دون االهتمام لقيم العمل لعدم قناعيت �ا 13

  العزلة االجتماعية

            أشعر بأنين غربب بني زمالئي حىت يف ظل وجودهم  14

            تتسم بالثقةعالقيت مع زمالئي ال  15

            التواصل بني األعوان يف ختصصي حمدود  16

            إن مشاركيت يف النشاطات االجتماعية حمدودة 17

            يتجاهل كثري من العاملني يف مديرية احلماية املدنية خربيت الوظيفية  18

  االغتراب عن الذات

            أفتقد إىل الشعور باألمان الوظيفي   19

            يسيطر على الشعور بالرغبة يف ترك العمل  20

            0قوة الرابطة بيين وبني العمل املكلف به   21

            ال أتردد عندما أريد اختاذ قرار بنفسي  22

                                               .االستمارة أسئلة في األخير أقدر بإخالص تعاونك معنا، الرجاء التأكد من عدم إغفال اإلجابة على أي سؤال من
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  لكم وشكرا
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