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المستخلص  

 

 إن هللا سبحانه وتعالى له حك التمكٌن لمن ٌشاء من عباده ولد ظهر لنا فً السلف الصالح ما روي فً المرآن الكرٌم من تمكٌن 

 

  مكن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ولد ،ن وهذا من التمكٌن اإللهً لعبادههللا للنبً سلٌمان من الرٌح والجان وتمٌكن ذو المرنٌ

 

 . وكذلن هنان تمكٌن بشري لمن ٌستحمه فً ارن ونشر اإلسالم فً ألطار األرضكثٌر من الصحابة الكرام فً تفوٌضهم فً المع

 

 ً فن األداء واإلدارة وحسن التخطٌط وفن اإلبداع فال بد من الخوض فً آلٌة التمكٌن لمستوٌات اإلدارة لمن هو جدٌر بها لك

 

 إلى المستوى المنشود فً تحمٌك أهداف المنشؤ المائمة علٌها وكل ما كان التمكٌن موزع ألفراد المإسسة كان الثبات ٌرلى  

 

 خطط المستمبلٌة سواًء كانت طوٌلة إلى الوالء لهذه المنشؤة لما تتٌح الثمة فً المسإولٌن وتنوع األفكار وطرح الوالوصول   

 

 المنشؤة.ل أو لصٌرة االجل حسب توجه هذه متوسطة األجاألجل أو  

 
 

 

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  ٗ 
 

الفهرس 

 

 الموضوع الصفحة
 تعرٌؾ عن الباحث والمادة ٕ

 المستخلص ٖ

 الفهرس ٗ

 الممدمة ٘

الكرٌمة لآلٌةالتفاسٌر الشرعٌة  ٙ  

 تفسٌر الطبري 7

 تفسٌر ابن كثٌر 2

 تفسٌر السعدي 1-ٓٔ

ٔٓ-ٔٔ-
ٕٔ 

 المسح العلمً

ً المران الكرٌممفهوم التمكٌن ف ٖٔ  

التمكٌنمفهوم  ٗٔ  

ٔٗ-ٔ٘  النظرٌات المفسرة علمٌا للتمكٌن 
 التمكٌن والتفوٌض ٙٔ-7ٔ

 أهمٌه التمكٌن 2ٔ

 فوابد التمكٌن 1ٔ

 أبعاد التمكٌن 1ٔ-ٕٓ

ٌن العاملٌنلخطة تمك العناصر األساسٌة ٕٔ  

ٕٔ-ٕٕ  خطوات تطبٌك التمكٌن  

 مستوٌات التمكٌن ٖٕ

 خصابص المنظمة الممٌكنة ٕٗ

 معولات التمكٌن ٕ٘

 تمكٌن العاملٌن فً الممارسات الفعلٌة: بعض لصص النجاح الشهٌرة ٕٙ

 الخبلصة 7ٕ

 المراجع 2ٕ

 الجداول واألشكال

(ٕ٘ٓٓ ( الفرق بٌن التفوٌض والتمكٌن المصدر:)مصطفىٔ) جدول 7ٔ  
الباحث بواسطة جرد: فوابد التمكٌنتنسٌك  (ٕجدول ) 1ٔ  

 11٘ٔ. أ. Wالتمكٌن، منظمة دٌنامٌات، الربٌع، المصدر: راندولؾ،  التنمل فً رحلة إلى (ٔ)الشكل ٕٔ

ثالباح بواسطة جرد: المصدر التمكٌن مستوٌات ٌوضح(: ٕ) شكل ٕ٘  

 

   

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  ٘ 
 

ٔ 

شهدت المنظمات تؽٌرات جذرٌة فً ولتنا الحالً فالمإسسات تطورت وتوسعت و توسع حجمها وازدادت الموى 

العاملةةة فةةً سةةوق العمةةل ،وهةةذا كلةةه بفضةةل عوامةةل مختلفةةة ومتعةةددة ومةةن بٌنهةةا الثةةور الصةةناعٌة و ؼٌرهةةا مةةن 

ل بكفاءة وفاعلٌة بدون االهتمةام بمواردهةا البشةرٌة، وبةذل الجهةد والمةال منظمة أن تعم العوامل، وال تستطٌع أي

والولت الختٌار أفضلهم كفاءة، وتعمل على تمكٌنهم، فتوفر لهم التدرٌب المناسب، وتمةنحهم مزٌةدام مةن الحةوافز، 

 ،ة واإلبةداعومزٌدام من التفوٌض فً الصبلحٌات، واتخةاذ المةرارات بالمشةاركة، كمةا تشةجعهم كةذلن علةى المبةادأ

فالتمكٌن هو رفع لدرة علةى اتخةاذ المةرارات بنفسةه وبةدون إرشةاد اإلدارة، فالهةدؾ األساسةً مةن التمكةٌن تةوفٌر 

الظروؾ للسماح لكافة الموظفٌن بؤن ٌسهموا بؤلصى طالاتهم فً جهود التحسٌن المستمر، وبالتالً فان مصةطلح 

توٌات اإلدارٌةةة األخةةرى، وإنةةه ٌعنةةً أكثةةر مةةن مجةةرد التمكةةٌن ٌتضةةمن مشةةاركة عملٌةةة اتخةةاذ المةةرار مةةع المسةة

التفوٌض، فالموظؾ ٌشعر بالمسبولٌة كذلن عن األعمال خارج حدود وظٌفته، بحٌةث تعمةل المنظمةة كلهةا بشةكل 

 أفضل.

ولد عنً المرآن الكرٌم بالحدٌث عن هذه المضٌة أٌما عناٌة ، وتناولها من عدة جوانب، من جانب أهمٌة التمكٌن 

،وجانب خضوعه لسنة ماضٌة ولانون متبع، ال ٌتخلؾ وال ٌتحول، وجانب صفات جٌل التمكٌن  وضرورته

ْنهُ ِذْكرام { * }   جنودا ولادة، وجانب مراحل التمكٌن ٌُْكم ّمِ ٌِْن لُْل َسؤَتْلُواْ َعلَ لال هللا تعالى } َوٌَْسؤَلُونََن َعن ِذي ٱْلمَْرنَ

م {إِنَّا َمكَّنَّا لَهُ فًِ ٱألَْرِض وَ  م { * } فَؤَتْبََع َسبَبا ٍء َسبَبا ًْ ٌْنَاهُ ِمن ُكّلِ َش  آتَ

م من اآلٌة الكرٌمة جاءت هذه  والتفاسٌر الشةرعٌة عدة جوانب مفهومة التمكٌن من لتتناول  الورلة البحثٌةوانطبللا

و أهةةم  و ههمٌةةة وضةةرورتالنظرٌةةات المفسةةرة لةةه واألوتناولةةت التمكةةٌن لآلٌةةة الكرٌمةةة والدراسةةات السةةابمة التةةً 

 المنظمات الممكنة كما سٌتم استعرض أهم معولاته. ه وخصابصمتطلبات تطبٌم
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 الكرٌمة لآلٌة الشرعٌة التفاسٌر-ٕ

التمكٌن: تفعٌل من المكان، وهو إلرار الشًء وتثبٌته فً مكان، وهو ٌؤتً فً المرآن الكرٌم بصٌؽة الفعل المسند 

 .(مٕٓٔٓ،)زمرد مِكّن اإلنساَن لما ٌشاءإلى هللا عز وجل، فهو وحده من ٌ

 :الطبري تفسٌر

ٌمول تعالـى ذكره لنبـٌه مـحمد ملسو هيلع هللا ىلص: وٌسؤلن ٌا مـحمد هإالء الـمشركون عن ذي المرنـٌن ما كان شؤنه، وما كانت 

الذٌن سؤلوا رسول هللا  لصته، فمل لهم: سؤتلو علـٌكم من خبره ذكرام ٌمول: سؤلّص علـٌكم منه خبرام. ولد لـٌـل: إن

ملسو هيلع هللا ىلص عن أمر ذي المرنـٌن، كانوا لوما من أهل الكتاب. فؤما الـخبر بؤن الذٌن سؤلوه عن ذلن كانوا مشركً لومه 

م من أهل الكتاب.  فمد ذكرناه لبل. وأما الـخبر بؤن الذٌن سؤلوه، كانوا لوما

 

ن ابن لهٌعة، لال: ثنـً عبد الرحمن بن زٌاد بن أنعم، عن شٌخٌن فحدثنا به أبو كرٌب، لال: ثنا زٌد بن حبـاب ع

من نـجٌب، لال: أحدهما لصاحبه: انطلك بنا إلـى عمبة بن عامر نتـحدّث، لاال: فؤتـٌاه فماال: جبنا لتـحدثنا، فمال: 

فمالوا: نرٌد أن نسؤل رسول هللا كنت ٌوما أخدم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فخرجت من عنده، فلمـٌنـً لوم من أهل الكتاب، 

 ، ثم لال: : " مالـً ومالهم، مالـً علـم إال ما علـمنـً هللا "ملسو هيلع هللا ىلص، فـاستؤذن لنا علـٌه، فدخـلت علـٌه، فؤخبرته، فمال

ًّ  ، فتوضؤ ثم صلـى، لال: فما فرغ حتـى عرفت السرور فـً وجهه، ثم لال: " " اسكب لـً ماء ، " أدخـلهم علـ

سؤلتـم فؤخبرتكم عما تـجدونه فـً كتابكم  " إن شبتـم فدخـلوا فماموا بـٌن ٌدٌه، فمال:ومن رأٌت من أصحابـً " 

م، وإن شبتـم أخبرتكم " ،  ، لال: " جبتـم تسؤلونـً عن ذي المرنـٌن، وما تـجدونه فـً لالوا: بلـى أخبرنامكتوبـا

م من الروم، فجاء فبنى مدٌنة  مصر اإلسكندرٌة فلـما فرغ جاءه ملن فعبل به فـً السماء، فمال له كتابكم: كان شابا

ما ترى؟ فمال: أرى مدٌنتـً ومدابن، ثم عبل به، فمال: ما ترى؟ فمال: أرى مدٌنتـً، ثم عبل به فمال: ما ترى؟ 

العالـم، فؤتـى به لال: أرى األرض، لال: فهذا ألـٌـم مـحٌط بـالدنـٌا، إن هللا بعثنـً إلـٌن تعلـم الـجاهل، وتثبت 

السدّ، وهو جببلن لـٌنان ٌَْزلَك عنهما كل شًء، ثم مضى به حتـى جاوز ٌؤجوج ومؤجوج، ثم مضى به إلـى أمة 

أخرى، وجوههم وجوه الكبلب ٌماتلون ٌؤجوج ومؤجوج، ثم مضى به حتـى لطع به أمة أخرى ٌماتلون هإالء 

 الء إلـى أمة أخرى لد سماهم " الذٌن وجوههم وجوه الكبلب، ثم مضى حتـى لطع به هإ

واختلؾ أهل العلـم فـً الـمعنى الذي من أجله لـٌـل لذي المرنـٌن: ذو المرنـٌن، فمال بعضهم: لـٌـل له ذلن من 

 ن. ذكر من لال ذلن:أجل أنه ُضِرب علـى لَرنه فهلن، ثم أُْحٌِـً فُضرب علـى المرن اآلخر فهل

م حدثنا ابن حمٌد، لال: ثنا حكام، عن  عنبسة، عن عبـٌد الـُمْكتِب، عن أبـً الطُّفَـٌـل، لال: سؤل ابن الكّواء علـٌا

عن ذي المرنـٌن، فمال: هو عبد أحّب هللا فؤحبه، وناصح هللا فنصحه، فؤمرهم بتموى هللا فضربوه علـى لَْرنه 

  فمتلوه، ثم بعثه هللا، فضربوه علـى لرنه فمات.

ًّ حدثنا مـحمد بن بشار، لال: ثنا ٌح ٌى، عن سفـٌان، عن حبـٌب بن أبـً ثابت، عن أبـً الطفـٌـل، لال: سبل علـ

رضوان هللا علـٌه عن ذي المرنـٌن، فمال: كان عبدام ناصح هللا فناصحه، فدعا لومه إلـى هللا، فضربوه علـى لرنه 

 ـى لرنه فمات، فسمً ذا المرنـٌن.فمات، فؤحٌاه هللا، فدعا لومه إلـى هللا، فضربوه عل

ة، عن أبـً الطفـٌـل،  حدثنا مـحمد بن الـمثنى، لال: ثنا مـحمد بن جعفر، لال: ثنا شعبة، عن الماسم بن أبـً بَزَّ

م، أحّب هللا فؤحبه، وناَصَح هللا  م كان؟ لال: كان عبدام صالـحا لال: سمعت علـٌا وسؤلوه عن ذي المرنـٌن أنبـٌا

 ا المرنـٌن، وفـٌكم الـٌوم مثله.فـً رأسه، فسمً ذ فنصحه، فبعثه هللا إلـى لومه، فضربوه ضربتـٌن

 ولال آخرون فـً ذلن بـما:

حدثنـً به مـحمد بن سهل البخارّي، لال: ثنا إسماعٌـل بن عبد الكرٌـم، لال: ثنـً عبد الصمد بن معمل، لال: لال 
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م، فمـٌـل له: فلـم ُسّمً ذا المرنـٌن؟ لال: اختلؾ فـٌه أهل الكتاب، فمال  وهب بن منبه: كان ذو المرنـٌن َمِلكا

 ضهم: كان فـً رأسه شبه المرنـٌن.بعضهم: َملَن الروم وفـارس. ولال بع

 كانتا من نـحاس. ذكر من لال ذلن:ولال آخرون: إنـما سمً ذلن ألن صفحتـً رأسه 

الـٌـمانـً، لال:  حدثنا ابن حمٌد، لال: ثنا سلـمة، لال: ثنا ابن إسحاق، لال: ثنـً من ال أتهم عن وهب بن منبه

 أن صفحتـً رأسه كانتا من نـحاس. إنـما سمً ذا المرنـٌن

 ولوله:

م  } ٍء سبَبـا ًْ ٌْناهُ ِمْن ُكّلِ َش  { إنَّا َمكَّنا لَهُ األْرِض وآتَـ

 ٌمول: إنا وطؤنا له فـً األرض،

م  } ٍء سبَبـا ًْ ٌْناهُ ِمْن ُكّلِ َش  { وآتَـ

 تسبب إلـٌه وهو العلـم به.ً ما ٌٌمول: وآتـٌناه من كّل شًء: ٌعنـ

 ل أهل التؤوٌـل. ذكر من لال ذلن:وبنـحو الذي للنا فـً ذلن لا

، عن ابن عبـاس، لوله: ًّ ، لال: ثنا عبد هللا، لال: ثنـً معاوٌة، عن علـ ًّ  حدثنـً علـ

م  } ٍء سبَبـا ًْ ٌْناهُ ِمْن ُكّلِ َش  { وآتَـ

 ٌمول: علـما.

 سعٌد، عن لتادة، لوله:حدثنا بشر، لال: ثنا ٌزٌد، لال: ثنا 

م  } ٍء سبَبـا ًْ ٌْناهُ ِمْن ُكّلِ َش  { وآتَـ

 أي علـما.

 حدثنـً ٌونس، لال: أخبرنا ابن وهب، لال: لال ابن زٌد، فـً لوله:

م  } ٍء سبَبـا ًْ ٌْناهُ ِمْن ُكّلِ َش  { وآتَـ

 لال: من كّل شًء علـما.

 جرٌج، لوله:حدثنا الماسم، لال: ثنا الـحسٌن، لال: ثنـً حجاج، عن ابن 

م  } ٍء سبَبـا ًْ ٌْناهُ ِمْن ُكّلِ َش  { وآتَـ

 لال: علـم كّل شًء.

 حدثنـً مـحمد بن سعد، لال: ثنـً أبـً، لال: ثنـً عمً، لال: ثنـً أبـً، عن أبـٌه، عن ابن عبـاس

م  } ٍء سبَبـا ًْ ٌْناهُ ِمْن ُكّلِ َش  { وآتَـ

م   .علـما

 لال: سمعت الضحان ٌمول فـً لوله:: ثنا عبـٌد، ُحدثت عن الـحسٌن، لال: سمعت أبـا معاذ ٌمول

م  } ٍء سبَبـا ًْ ٌْناهُ ِمْن ُكّلِ َش  { وآتَـ

م.  ٌمول: علـما

 ولوله:

م  }  { فَؤَتْبََع سبَبـا

بوصل األلؾ، وتشدٌد التاء، « فـاتَّبع»اختلفت المراء فـً لراءة ذلن، فمرأته عامة لّراء الـمدٌنة والبصرة: 

 ل المابل: اتَّبعُت أثر فبلن: إذا لـفوته وسرت وراءه. ولرأ ذلن عامة لّراء الكوفةبـمعنى: سلن وسار، من لو

 { فَؤَتْبَعَ  }

 ز، وتـخفـٌؾ التاء، بـمعنى لـحك.بهم

بوصل األلؾ، وتشدٌد التاء، ألن ذلن خبر من « فـاتَّبَعَ »وأولـى المراءتـٌن فـً ذلن بـالصواب: لراءة من لرأ: 

ل ر ذي المرنـٌن فـً األرض التـً مكن له فـٌها، ال عن لـحاله السبب، وبذلن جاء تؤوٌـهللا تعالـى ذكره عن مسٌ
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 أهل التؤوٌـل. ذكر من لال ذلن:

فـاتَّبََع »حدثنـً مـحمد بن سعد، لال: ثنـً أبـً، لال: ثنـً عمً، لال: ثنـً أبـً، عن أبـٌه، عن ابن عبـاس 

م سَ   ٌعنـً بـالسبب: الـمنزل.« بَبـا

ـحمد بن عمرو، لال: ثنا أبو عاصم، لال: ثنا عٌسى وحدثنـً الـحرث، لال: ثنا الـحسن، لال: ثنا ورلاء، حدثنـً م

 جمٌعا عن ابن أبـً نـجٌح، عن مـجاهد، فـً لوله:

م  }  { َسبَبـا

م ما بـٌن الـمشرق  والـمؽرب. لال: منزالم وطرٌما

 جرٌج، عن مـجاهد، نـحوه. عن ابن حدثنـا الماسم، لال: ثنا الـحسٌن، لال: ثنـً حجاج،

حدثنـً مـحمد بن ُعمارة األسدّي، لال: ثنا عبـٌد هللا بن موسى، لال: أخبرنا إسرابٌـل، عن أبـً ٌحٌى، عن 

م فـً األرض.« َسبَبـافـاتَّبََع »مـجاهد   لال: طرٌما

 زل األرض ومعالـمها.اتبع منا«: افـاتَّبََع َسبَبـ»حدثنا بشر، لال: ثنا ٌزٌد، لال: ثنا سعٌد، عن لتادة 

م »حدثنـً ٌونس، لال: أخبرنا ابن وهب، لال: لال ابن زٌد، فـً لوله  لال: هذه اآلن سبب الطرق « فـاتَّبََع َسبَبـا

 كما لال فرعون

م لَعَلِّـً أْبلُُػ األْسبَـاَب أْسبـاَب السََّمَواتِ  }  { ٌا هاماُن اْبِن لـً َصْرحا

 لال: ُطرق السموات.

م »بن ٌحٌى، لال: أخبرنا عبد الرزاق، لال: أخبرنا معمر، عن لتادة، فـً لوله:  حدثنا الـحسن لال: « فـاتَّبََع َسبَبـا

 منازل األرض.

 

فـاتَّبََع »ُحدثت عن الـحسٌن، لال: سمعت أبـا معاذ ٌمول: أخبرنا عبـٌد، لال: سمعت الضحان ٌمول، فـً لوله: 

م   .لال: الـمنازل« َسبَبـا

 :كثٌر ابن تفسٌر

ٌِْن { أي عن خبره، ولد لدمنا أنه بعث كفار مكة إلى  ٌمول تعالى لنبٌه ملسو هيلع هللا ىلص } َوٌَْسـؤَلُونََن { ٌا دمحم } َعن ِذي ٱْلمَْرنَ

أهل الكتاب ٌسؤلون منهم ما ٌمتحنون به النبً ملسو هيلع هللا ىلص فمالوا سلوه عن رجل طواؾ فً األرض، وعن فتٌة ال ٌدرى 

م أسنده، ما صنعوا ، وعن الروح، فنزلت سورة الكهؾ، ولد أورد ابن جرٌر ههنا، واألموي فً مؽازٌه، حدٌثا

وهو ضعٌؾ، عن عمبة بن عامر أن نفرام من الٌهود جاإوا ٌسؤلون النبً ملسو هيلع هللا ىلص عن ذي المرنٌن، فؤخبرهم بما جاإوا 

م من الرو م، وأنه بنى االسكندرٌة، وأنه عبل به ملن إلى السماء، له ابتداء، فكان فٌما أخبرهم به أنه كان شابا

م وجوههم مثل وجوه الكبلب، وفٌه طول ونكارة، ورفعه ال ٌصح، وأكثر ما فٌه  وذهب به إلى السد، ورأى ألواما

أنه من أخبار بنً إسرابٌل. والعجب أن أبا زرعة الرازي مع جبللة لدره، ساله بتمامه فً كتابه " دالبل النبوة " 

، وذلن ؼرٌب منه، وفٌه من النكارة أنه من الروم، وإنما الذي كان من الروم االسكندر الثانً، وهو ابن فٌلٌبس 

الممدونً الذي تإرخ به الروم، فؤما األول، فمد ذكر األزرلً وؼٌره أنه طاؾ بالبٌت مع إبراهٌم الخلٌل علٌه 

علٌه السبلم، وأما الثانً، فهو اسكندر بن فٌلٌبس  السبلم أول ما بناه، وآمن به واتبعه، وكان وزٌره الخضر

الممدونً الٌونانً، وكان وزٌره ارسطاطالٌس الفٌلسوؾ المشهور. وهللا أعلم. وهو الذي تإرخ من مملكته ملة 

الروم، ولد كان لبل المسٌح علٌه السبلم بنحو ثبلثمابة سنة، فؤما األول المذكور فً المرآن، فكان فً زمن 

ا ذكره األزرلً وؼٌره، وأنه طاؾ مع الخلٌل علٌه السبلم بالبٌت العتٌك لما بناه إبراهٌم علٌه السبلم، الخلٌل، كم

م من أخباره فً كتاب " البداٌة والنهاٌة " بما فٌه كفاٌة، وهلل الحمد.  م صالحا م، ولد ذكرنا طرفا ولرب إلى هللا لربانا

م، وإنما سمً ذا المرنٌ ن ألن صفحتً رأسه كانتا من نحاس، لال ولال بعض أهل ولال وهب بن منبه كان ملكا
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الكتاب ألنه ملن الروم وفارس. ولال بعضهم كان فً رأسه شبه المرنٌن. ولال سفٌان الثوري عن حبٌب بن أبً 

م هلل، فناصحه، دعا  ثابت عن أبً الطفٌل لال سبل علً رضً هللا عنه عن ذي المرنٌن. فمال كان عبدام ناصحا

، فضربوه على لرنه، فمات، فؤحٌاه هللا، فدعا لومه إلى هللا، فضربوه على لرنه فمات، فسمً ذا لومه إلى هللا

م ٌمول ذلن. وٌمال إنه إنما سمً ذا  المرنٌن، وكذا رواه شعبة عن الماسم بن أبً بزة عن أبً الطفٌل سمع علٌا

 المرنٌن ألنه بلػ المشارق والمؽارب من حٌث ٌطلع لرن الشمس وٌؽرب.

م فٌه من جمٌع ما ٌإتى الملون من التمكٌن  األرضوله } إِنَّا َمكَّنَّا لَهُ فًِ ول م ممكنا م عظٌما { أي أعطٌناه ملكا

والجنود وآالت الحرب والحصارات، ولهذا ملن المشارق والمؽارب من األرض، ودانت له الببلد، وخضعت له 

كر بعضهم أنه إنما سمً ذا المرنٌن ألنه بلػ لرنً الشمس ملون العباد، وخدمته األمم من العرب والعجم، ولهذا ذ

م { لال ابن عباس ومجاهد وسعٌد بن جبٌر وعكرمة والسدي  ٍء َسبَبا ًْ هُ ِمن ُكّلِ َش ـٰ نَ ٌْ مشرلها ومؽربها. ولوله } َوآتَ

ءٍ  ًْ هُ ِمن ُكّلِ َش ـٰ نَ ٌْ َ م فً لوله } َوآت م. ولال لتادة أٌضا م { لال منازل األرض  ولتادة والضحان وؼٌرهم ٌعنً علما َسبَبا

هُ وأعبلمها. ولال عبد الرحمن بن زٌد بن أسلم فً لوله }  ـٰ ٌْنَ م { لال تعلٌم األلسنة، لال كان ال  َوآتَ ٍء َسبَبا ًْ ِمن ُكّلِ َش

م إال كلمهم بلسانهم، ولال ابن لهٌعة، حدثنً سالم بن ؼٌبلن عن سعٌد بن أبً هبلل أن معاوٌة بن أبً  ٌؽزو لوما

ان لال لكعب األحبار أنت تمول إن ذا المرنٌن كان ٌربط خٌله بالثرٌا؟ فمال له كعب إن كنت للت ذلن، فإن هللا سفٌ

م { وهذا الذي أنكره معاوٌة رضً هللا عنه على كعب األحبار هو الصواب،  ٍء َسبَبا ًْ هُ ِمن ُكّلِ َش ـٰ ٌْنَ تعالى لال } َوآتَ

عاوٌة كان ٌمول عن كعب إن كنا لنبلو علٌه الكذب، ٌعنً فٌما ٌنمله، ال والحك مع معاوٌة فً ذلن اإلنكار، فإن م

أنه كان ٌتعمد نمل ما لٌس فً صحفه، ولكن الشؤن فً صحفه أنها من اإلسرابٌلٌات التً ؼالبها مبدل مصحؾ 

، فإنه دخل منها على الناس محرؾ مختلك، وال حاجة لنا مع خبر هللا تعالى ورسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى شًء منها بالكلٌة

م { واستشهاده فً ذلن على ما ٌجده فً  ٍء َسبَبا ًْ هُ ِمن ُكّلِ َش ـٰ ٌْنَ شر كثٌر وفساد عرٌض. وتؤوٌل كعب لول هللا } َوآتَ

 إلى صحفه من أنه كان ٌربط خٌله بالثرٌا ؼٌر صحٌح وال مطابك، فإنه ال سبٌل للبشر إلى شًء من ذلن، وال

 ولد لال هللا فً حك بلمٌس سٰمواتالترلً فً أسباب ال

ءٍ  } ًْ  { َوأُوتٌَِْت ِمن ُكّلِ َش

أنه مما ٌإتى مثلها من الملون، وهكذا ذو المرنٌن، ٌسر هللا له األسباب، أي الطرق والوسابل إلى فتح  ٖٕالنمل 

أوتً من كل األلالٌم والرساتٌك والببلد واألراضً، وكسر األعداء وكبت ملون األرض وإذالل أهل الشرن، لد 

م، وهللا أعلم. وفً المختارة للحافظ الضٌاء الممدسً من طرٌك لتٌبة عن أبً عوانة  شًء مما ٌحتاج إلٌه مثله سببا

عن سمان بن حرب عن حبٌب بن حماز لال كنت عند علً رضً هللا عنه، وسؤله رجل عن ذي المرنٌن كٌؾ 

 ولدر له األسباب، وبسط له الٌد.بلػ المشرق والمؽرب؟ فمال سبحان هللا سخر له السحاب، 

 

 :السعدي تفسٌر

 سؤلوا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن لصة ذي المرنٌن.  مشركونكان أهل الكتاب أو ال

ٌُْكمْ  ا " فٌه نبؤ مفٌد فؤمره هللا أن ٌمول: " َسؤَتْلُو َعلَ  وخطاب عجٌب.  ِمْنهُ ِذْكرم

 كون عبرة. ما ٌتذكر فٌه، وٌ علٌكم من أحواله أي: سؤتلو

 فلم ٌتله علٌهم. وأما ما سوى ذلن من أحواله

 وانمٌادهم له.  اأْلَْرِض " أي: ملكه هللا تعالى ومكنه من النفوذ فً ألطار األرض" إِنَّا َمكَّنَّا لَهُ فًِ 
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ٍء َسبَبما فَؤَتْبََع َسبَبما " أي: أع  ًْ ٌْنَاهُ ِمْن ُكّلِ َش ما به ٌستعٌن  ما وصل إلٌهل لهطاه هللا من األسباب الموصلة " َوآتَ

 وسهولة الوصول إلى ألاصً العمران.  على لهر البلدان

 أي: استعملها على وجهها.  التً أعطاه هللا إٌاها وعمل بتلن األسباب

 وال كل أحد ٌكون لادرا على السبب.  كل من عنده شًء من األسباب ٌسلكهفلٌس 

 وإن عدما أو أحدهما لم ٌحصل.  حصل الممصود مل بهوالع جتمعت المدرة على السبب الحمٌمًفإدا ا

  فلهذا   للها األخبار على وجه ٌفٌد العلمولم تتنا لم ٌخبرنا هللا وال رسوله بها األسباب التً أعطاه هللا إٌاها وهذه

 ال ٌسعنا ؼٌر السكوت عنها، وعدم االلتفات لما ٌذكره النملة لئلسرابٌلٌات ونحوها. 

 ذو عدد وعدد ونظام.  بها صار له جند عظٌم داخلٌة وخارجٌة أنها أسباب لوٌة كثٌرة لةولكننا نعلم بالجم

 وأنحابها.  الوصول إلى مشارق األرض ومؽاربهاومن تسهٌل  وبه تمكن من لهر األعداء

حتى رأى الشمس فً مرأى العٌن، كؤنها تؽرب فً عٌن حمبة، أي: سوداء،  ما بلػ به مؽرب الشمس فؤعطاه هللا

ذا هو المعتاد لمن كان بٌنه وبٌن أفك الشمس الؽربً ماء، رآها تؽرب فً نفس الماء وإن كانت فً ؼاٌة وه

 االرتفاع، ووجد عندها، أي: عند مؽربها لوما. 

َِّخذَ فٌِِهْم ُحْسنما " أي: إما أن تعذبهم، بم  ا أَْن تَت َب َوإِمَّ ا أَْن تُعَذِّ ٌِْن إِمَّ تل، أو ضرب، أو أسر ونحوه، " لُْلنَا ٌَا ذَا اْلمَْرنَ

 وإما أن تحسن إلٌهم فخٌر بٌن األمرٌن، ألن الظاهر أنهم كفار، أو فساق، أو فٌهم شًء من ذلن. 

 ألنهم لو كانوا مإمنٌن ؼٌر فساق، لم ٌرخص فً تعذٌبهم. 

فمال: سؤجعلهم  فكان عند ذي المرنٌن، من السٌاسة الشرعٌة، ما استحك به المدح والثناء، لتوفٌك هللا له لذلن،

 لسمٌن.

 المسح العلمً -3

م من األحدث الى األلدم  سوؾ ٌتم عرض الدراسات السابمة ذات العبللة بالموضوع مرتبة ترتٌبا زمنٌا

 :الدراسة األولى

(بعنوان "أثر التمكٌن اإلداري على اإلبداع التنظٌمً " دراسة مٌدانٌة " بمدٌرٌة ٕ٘ٔٓدراسة معراج ،لدري )

 :بسكرة –لشركة سوناطران  الصٌانة

 أهمٌته كذلن و اإلداري التمكٌن مفهوم ٌوضح مناسب نظري إطار تمدٌم إلى تهدؾ الدراسة

مفهوم  ٌوضح نظري إطار تمدٌم إلى باإلضافة ، تطبٌمه مراحل عناصره ومختلؾ أبعاده معرفة و للمنظمات بالنسبة

مستوى  على التعرؾ إلى كذلن دؾتهو له، المنظمات جةحا وكذلن ومستوٌاته عناصره مختلؾ و التنظٌمً اإلبداع

  التنظٌمً اإلبداع و اإلداري التمكٌن من كل

  :أهمها النتابج، من العدٌد إلى الدراسة توصلت ولد الدراسة مإسسة لدى
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 مفهوم التمكٌن اإلداري لم ٌنشا بشكل عفوي بل كان نتٌجة لعدة التطورات الفكرٌة اإلدارٌة  -

م للتوجهات الفكرٌة و زوٌا التً ال ٌوجد لم - فهوم التمكٌن اإلداري تعرٌؾ واحد شامل بل تعددت تعارٌفه وفما

 ٌنظر إلٌه منها فكل باحث ٌضع مفهوما له، فهو ٌنسبه على أساس معطٌات 

 أو مبررات معٌنة.

تلن الكفاءة والمابلٌة نجاح فكرة التمكٌن فً أي منظمة مرتبط بتوفر بٌبة العمل المبلبمة وتوفر العامل الذي ٌم -

 لتحمل المسإولٌة بالشكل المناسب.

 منها: اإلداري التمكٌن موضوع حول حاتاوالتر توصٌات تمدٌمبالدراسة  هذهلامت 

 تمدٌر العاملٌن و اإلٌمان بمد ا رتهم من خبلل التؤكٌد على لدرتهم على اإلبداع و إتاحة لهم لدر كاِؾ من الحرٌة-

و تحدٌد األسالٌب المناسبة ألداء أعمالهم دون الرجوع لئلدارة العلٌا و تشجٌع الرلابة الذاتٌة و االستمبللٌة البتكار 

على األداء و تجنب تصٌد األخطاء و اعتبارها فرص للتعلم ألن ذلن ٌعزز ثمة العاملٌن فً أنفسهم ولد ا رتهم 

 لٌب ؼٌر مؤلوفة فً أداء العمل .مما ٌنعكس إٌجابا على أدابهم و ٌجعلهم ٌتنافسون فً استحداث طرق و اسا

 

 :الدراسة الثانٌة

فً المإسسات األهلٌة الدولٌة  ( بعنوان " التمكٌن اإلداري وعبللته بفاعلٌة فرق العمل"ٖٕٔٓحسن ) عفانة،

 العاملة فً لطاع ؼزة:

 االتصال) الخمسة بؤبعاده اإلداري التمكٌن بٌن العبللة على التعرؾ إلى الدراسة هذه هدفت

 العمل، فرق وفاعلٌة (الموة العاملٌن، حفز التؤثٌر، العمل، فرق بناء المعلومات، ركةومشا

 .ؼزة لطاع فً العاملة الدولٌة األهلٌة المإسسات فً منهما كل تطبٌك ومستوى

 :أهمها من نتابج بعدة البحث خرج ولد

 ملوجود عبللة طردٌة بٌن مستوى االتصال ومشاركة المعلومات وفاعلٌة فرق الع -

 بالمإسسات األهلٌة الدولٌة بمطاع ؼزة.

 محل الدراسة. ةوجود عبللة طردٌة بٌن مستوى بناء فرق العمل وفاعلٌة فرق العمل فً المإسس -

 :أهمها التوصٌات من بالعدٌد الدراسة أوصت ولد

 وسهولة سرعة ادةزٌ وكذلن عدالة، أكثر بشكل ومنحها وتنظٌمها، أنواعها بكافة الحوافز نظام فً النظر إعادة -

 بٌن المستوٌات اإلدارٌة المختلفة. ما المعلومات انسٌاب
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زٌادة سرعة وسهولة انسٌاب المعلومات حٌث إنها عامل مهم جدام اتفمت علٌه جمٌع الدراسات التً تناولت  -

ثالثة بٌن التمكٌن، حٌث اتضح من الدراسة الحالٌة أن ترتٌب بعد االتصال ومشاركة المعلومات حل بالمرتبة ال

 تمت دراستها فً الدراسة الحالٌة.أبعاد التمكٌن التً 

 الثالثةالدراسة 

 العاملٌن بإبداع وعبللته اإلداري التمكٌن ( بعنوان"ٕٓٔٓدراسة راضً، جواد)

 وااللتصاد اإلدارة كلٌة موظفً من عٌنة على مٌدانٌة دراسة

 

 تفوٌض )بؤبعاده المتمثل اإلداري التمكٌن بٌن العبللة من التثبت الدراسة هدؾت

 ٌشتمل الذي العاملٌن وإبداع ،(والتحفٌز الفاعل، واالتصال والتدرٌب، العمل، وفرق السلطة،

 .(المشاكل وحل التفكٌر فً العلمٌة والمنهجٌة واإللناع، والمرونة، المجازفة، روح )على

 ومن اهم نتائج البحث:

على تطوٌر البدابل، والمدرة فً التوصل إلى حلول  وجود عبللات معنوٌة بٌن درجة تفوٌض السلطة والمدرة -

 .للمشاكل الطاربة، بٌنما ؼابت العبللات مع بمٌة المتؽٌرات

 :أهمها التوصٌات من بالعدٌد الدراسة أوصت ولد

 كٌن اإلداري من أجل زٌادةاستمرارٌة تفكٌر المٌادة االستراتٌجٌة فً الكلٌة بؤسلوب التم-

 مستوى إبداع العاملٌن فً المجاالت التً أبرزت استجابة لمتؽٌرات التمكٌن اإلداري.

 إمكانٌة استخدام أبعاد أخرى للتمكٌن اإلداري لتفسٌر آلٌة العبللة مع إبداع العاملٌن، مما-

 تؤثٌر متؽٌرات أخرىٌهٌا مساحة جدٌدة للتفكٌر والتحلٌل وٌساعد على جذب انتباه الباحثٌن ل

 على اتجاه ونوع عبللة التمكٌن اإلداري مع إبداع العاملٌن.

 التعمٌب على الدراسات السابمة:

 البحثتم استعراض مجموعة من الدراسات السابمة المتعلمة بشكل مباشر وؼٌر مباشر بموضوع 

 التنظٌمً ومع دراسة اعاإلبد على تؤثٌر اإلداري ( أن للتمكٌنٕ٘ٔٓ)معراج وٌتفك الباحث مع دراسة

 راسةدالعمل ، وٌتفك الباحث مع  فرٌك وفاعلٌة اإلداري التمكٌن عملٌةعلى وجود عبللة لوٌة بٌن ( ٖٕٔٓعفانة)

أما فً البحث الحالً فمد (على وجود عبللة اٌجابٌة بٌن التمكٌن اإلداري وأبداع  العاملٌن ، ٕٓٔٓراضً)

ته جمع اآلٌات ذات الصلة بالموضوع، واعتمادامعلى ما كتبه علماء استخدم الباحث المنهج الوصفً وكانت أدا

 التفسٌر واللؽة.
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  مفهوم التمكٌن فً المرآن الكرٌم -3

التمكٌن تفعٌل من المكان، وهو إلرار الشًء وتثبٌته فً مكان، وهو ٌؤتً فً المرآن الكرٌم بصٌؽة الفعل المسند 

 (0202زمرد،) اَن لما ٌشاء، ومن ٌمِكّن لئلنساِن ما ٌشاء.إلى هللا عز وجل، فهو وحده من ٌمِكّن اإلنس

كَّنَّاُهْم فًِ االَْرِض َما لَْم نَُمِكّن لَُّكْم َوأَْرَسْلنَ﴿ولوله:  ن لَْرٍن مَّ ْدَرارام أَلَْم ٌََرْواْ َكْم أَْهلَْكنَا ِمن لَْبِلِهم ِمّ ٌِْهم ِمّ ا السََّماء َعلَ

م اَخِرٌَن  َوَجعَْلنَا االَْنَهاَر تَْجِري ِمن تَْحتِِهمْ   .(ٙ) االنعام، :  ﴾فَؤَْهلَْكنَاُهم بِذُنُوبِِهْم َوأَْنَشؤْنَا ِمن بَْعِدِهْم لَْرنا

 

 :وهذا ٌعنً أن التمكٌن لئلنسان ٌتم عبر مستوٌٌن

على جعلها موطنا له ومستمرا  وألدارهحسً مادي ٌتم فٌه تمكٌن اإلنسان من التصرؾ فً األرض،  األول:

كر "المعاٌش" مع التمكٌن فً األرض: "َولَمَدْ َمكَّنَّاُكْم فًِ األَْرِض َوَجعَْلنَا لَُكْم فٌَِها َمعَاٌَِش لمعاشه، ولذلن جاء ذ

ا تَْشُكُروَن" ) األعراؾ:  (، أي ما ٌضمن االستمرار فً الحٌاة من طعام وشراب ولباس ونحوه. وٌدخل 2لَِلٌبلم مَّ

كَّنَّاُكْم فٌِِه"  فً هذا المستوى تمكٌن المال والموة واألوالد،  وهو ما أشار إلٌه لوله تعالى: "َولَمَدْ َمكَّنَّاُهْم فٌَِما إِن مَّ

 (.ٕٗ) األحماؾ: 

اِلَحاِت لٌََْستَْخِلفَ والثانً  ُ الَِّذٌَن ءاَمنُوا ِمنُكْم َوَعِملُوا الصَّ نَُّهم :معنوي، ٌتم فٌه تمكٌن الدٌن واألمن لئلنسان: ﴿َوَعدَ اَّللَّ

م ِض َكَما اْستَْخلََؾ الَِّذٌَن ِمن لَْبِلِهْم َولٌََُمِكّنَنَّ لَُهْم ِدٌنَُهُم الِذي اِْرتََضى لَُهْم َولٌَُبَِدّلَنَُّهم مِّ فًِ ااْلَرْ    ﴾ن بَْعِد َخْوفِِهْم أَْمنا

(، وهذا مستوى من التمكٌن ٌحوز بموجبه اإلنسان على أهم األسس الداعمة للحٌاة الكرٌمة، وهً ٕ٘) النور:

ٌن بكل المٌم الروحٌة والخلمٌة واالجتماعٌة التً ٌنطوي علٌها، واألمن الذي ٌضمن له ممارسة سابر حموله الد

 .الطبٌعٌة

وبوجود هذٌن المستوٌٌن من التمكٌن، ٌرتبط المادي بالروحً فً حٌاة اإلنسان، وال ٌصبح عمار األرض 

الرؼٌد، بل أٌضا، ضمان األمن النفسً  وصبلحها ممتصرا على ضمان الرفاه المادي وتحصٌل مستوى العٌش

 .والروحً
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 :مفهوم التمكٌن  -4

هو التموٌة أو التعزٌز، والتمكٌن هو دعم البنٌة التحتٌة فً المنظمة و المإسسٌة، وذلن بتمدٌم  :التمكٌن لؽةم 

ة ، ومنحهم الموة المصادر الفنٌة وتعزٌز االستمبللٌة والمسإولٌة الذاتٌة والتركٌز على العاملٌن فً المنظم

والمعلومات والمكافآت والمعرفة وحماٌتهم فً حاالت السلون الطارئ وؼٌر المتولع خبلل خدمة . المستهلن ، 

 والتركٌز على العاملٌن الذٌن ٌتعاملون مع المستهلن وٌتفاعلون معه 

 خبلل من أكبر بمسإولٌات لمٌاما لٌتولى ما شخص تمكٌن فٌها التً ٌتم العملٌة بؤنه اصطبلحا: فمد عرؾ التمكٌن أما

كما عرؾ التمكٌن بؤنه زٌادة االهتمام بالعاملٌن من خبلل توسٌع صبلحٌاتهم و  العاطفً. والدعم والثمة التدرٌب

إثراء كمٌة من المعلومات التً تعطى لهم، و توسٌع فرص المبادرة و المبادأة التخاذ لراراتهم و مواجهة 

 (ٕٓٓٓ)مورال و مردٌث، مشكبلتهم التً تعترض أدابهم.

إتاحة الفرصة لآلخرٌن فً زٌادة لد ا رتهم الفردٌة والجماعٌة من خبلل توسٌع نطاق  فهوالتمكٌن اإلداري: أما 

وحل المشكبلت المرارات تفوٌض السلطة التً تهدؾ إلى إعطاء األؾ ا رد الحرٌة اإلدارٌة فً عملٌة اتخاذ 

العاملٌن وتسخٌرها فً خدمة العمل أو الوظٌفة والتؤكٌد على أهمٌة  واالستفادة من لد ا رت ومواهب وابداعات

العمل الجماعً دون تدخل مباشر من اإلدارة مع توفٌر البٌبة المناسبة لنموهم وتؤهٌلهم مهنٌما، مع الثمة التامة 

 (ٖٕٔٓ،)عفانةبٌنهم.

 :للتمكٌنعلمٌا  المفسرة النظرٌات  -5

 عام التركٌز بدأ العشرٌن،حٌث المرن من التسعٌنات بعد اإلداري الفكر فً ٌتبلور المعاصر التمكٌن مفهوم بدأ

 و رؼباته تلبٌة و اإلنسان بهدؾ لٌس العمل فً اإلنسانٌة الجوانب على 1920

 المشاركة (المعنوٌة الجوانب على تركز أخرى نظرٌات بدأت ثم اإلنتاجٌة، و الكفاءة زٌادة بهدؾ إنما و مشاكله حل

 احترامه( و الفرد دٌرتم و الحرٌة ،

 :ٌلً ما النظرٌات تلن أهم من 

 :اإلنسانٌة العاللات حركة و هوثورن دراسات

 ثم العامل إنتاجٌة على اإلضاءة مستوى و العمل ظروؾ مثل المادٌة العوامل أثر بدراسة بدأت حٌث

 تحمٌك إلى مجملها فً تإدي التً اإلنسانٌة بالعوامل االهتمام و التعاون أهمٌة إلى لصد ؼٌر من اتجهت

 .أفضل إنتاجٌة

 :لماسلو الحاجات نظرٌة

  و المرار اتخاذ فً العاملٌن بمشاركة تتعلك تحدٌدا أكثر خاصة لضاٌا بدراسة اهتمت حٌث

 . العمل توسٌع و الصبلحٌات تفوٌض و العمل تدوٌر و المسإولٌةتحمل 
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 ماكرٌجور لدوجالس  Yو Xنظرٌة 

 ٌفترض أن المرإوس كسول  المدٌر الذيتمثل  Xحٌث    XوYوعانالمدٌرون ن أن افترضت حٌث

 و سلبٌٌن موظفٌن ٌخلك بالتالً و المباشر اإلشراؾ و السٌطرة فتزٌد المسإولٌة تحمل و المبادرة روح ٌفمدو

 .فمط منهم طلب ما إال ٌنجزون ال و اعتمادٌٌن

 

 و الداخلٌة الرلابة و المبادرة و العمل حب و خبللة لدرات لدٌه المرإوس أن ٌفترض الذي المدٌر تمثل y أما 

 و مبادرٌن و مبدعٌن و متفولٌن موظفٌن ٌخلك بالتالً و المشاركة و التصرؾ حرٌة و الدٌممراطٌة فتزٌد التمٌز

 .لمدراتهم الحمٌمٌة بالمٌمة الشعور لدٌهم و فاعلٌن و مشاركٌن

 :النظم نظرٌة

 من العمل المشترن و التنسٌك و التعاون ٌتطلب مما ككل، للمإسسة العامة باألهداؾ العاملٌن اهتمام ٌكون حٌث

 الفاعلة. المساهمة على المادر و المإهل العامل و المتعاون الفرٌك خبلل

 

 :الظرفٌة النظرٌة

 و مجال مناسب فهً بالتالً و المنظمة تواجه التً البٌبٌة أو الظرفٌة المتؽٌرات مع التكٌؾ مبدأ على تموم التً

 .التسرع عدم و الخبلق لتفكٌرل رحب

 

 :الشاملة الجودة 

 و على المبادرة لدرته و العامل أداء جودة خبلل من المنظمة نواحً مختلؾ فً مستمر و دابم بتحسٌن تعنً التً

 المسإولٌة. تحمل

 :Z نظرٌة

 االهتمام و الوظٌفً مالسل فً أعلى وظابؾ إلى للترلٌة السعً لبل المختلفة الوظابؾ العاملون ٌتمن أن تعنً التً

 .الفرٌك عمل على التركٌز و جماعً بشكل المرار اتخاذ و المهنٌة التنمٌة و المهنة بتخطٌط

 :التعلٌم منظمة

 :اآلتٌة العناصر على تركز التً

 .التعلم فً أهمٌتها و المعلومات*

 .الفردي التعلم ٌضاعؾ الذي الجماعً التعلم فً أهمٌته و الفرٌك روح*

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  ٔٙ 
 

 .المشاركة و التعلم من تمنعه لٌود أي من العامل تحرٌر*

 التمكٌن والتفوٌض: -5

وكثٌرام ما ٌعتمد ان مفهوم تفوٌض السلطة مرادؾ  ٌخلط الكثٌرون بٌن مصطلح التمكٌن وبٌن مصطلح التفوٌض،

  للتمكٌن،

إلى المرإوسٌن إن التفوٌض هو عملٌة المشاركة فً السلطة، ٌموم الربٌس من خبللها بنمل جزء من سلطاته 

              وأعضاء الفرٌك ولكن بدون نمل المسإولٌة الكاملة عن انجاز العمل كله الذي خول إلٌه من رإسابه.

( (Cloe,1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  ٔ7 
 

 انحاول إٌجاد الفروق بٌنهم ا ٌلًوفٌم

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ٕ٘ٓٓالمصدر: )مصطفى،  (: الفرق بٌن التفوٌض والتمكٌنٔجدول رلم )

 

 :التمكٌن أهمٌة-6

 على أنه ٌعمل كما المإسسة، داخل اإلبداع عامل لتنمٌة أساسً ومفتاح مهم عامل كونه فً التمكٌن أهمٌة تكمن

 وأكثر أكثر منافسة مستمبل باتجاه المإسسات لتؽٌٌر جدٌدة طرٌمة ٌعد فهو العاملٌن، رت ا مها تطوٌر فرصة وفٌرت

 اللحاق والتكٌؾ بؽٌة التعلم على والمدرة المرونة فً ؼاٌة المإسسات ٌجعل أنه كما مضى ولت أي من تعمٌدا

 عالٌة بمنافسة بٌبة تتمٌز فً العمل وأن وتوسٌعها، لٌةالسو حصتها على والمحافظة الزبابن طلبات وتلبٌة بالمنافسة

 عن ورضا بالملكٌة وحس عال بالمسإولٌة العاملٌن وٌشعر والمرونة السرعة ٌعزز سوؾ جدٌدة وتكنولوجٌا مكثفة

    بٌنهم، الصلة وٌزٌد مهامهم تنفٌذ فً واسعة سلطة العاملٌن ٌمنح انه كما اإلنجاز،

   

 التمكٌن التفوٌض الممارنةأساس 

نمل جزء من الصبلحٌات  الصالحٌات
 للمرإوس.

إتاحة الفرصة للمرإوس لٌمدر 
 فٌمرر.

السلطة فً مجاالت محددة تفوٌض  السلطة
 بدرجة عمك محددة.

تتاح صبلحٌات للعاملٌن للمبادأة 
 فً نطاق أوسع ومتفك علٌه.

تظل المسإولٌة مسإولٌة من  المسإولٌة
 فوض.

النجاح ٌنسب للموظؾ الممكن 
 والفشل ومسإولٌته.

 تتاح للموظؾ لٌادة ذاتٌة. ٌماد الموظؾ. المٌادة

ى لدر جزبٌة المعلومات تتاح عل المعلومات
 التفوٌض.

المعلومات على المشاع بٌن 
 الربٌس والمرإوس.

المحاسبة على 
 االخطاء

إن أخطؤ الفرد ٌتحرى السبب  إن أخطؤ الفرد لد ٌسحب التفوٌض.
 وٌعالج.

التفوٌض لد ٌكون مإلتا ولد ٌلؽى  الزمن
 أو ٌعدل نطاله أو عممه.

دابم والتمكٌن ٌمثل لناعة وخٌارا 
 تمرا.استراتٌجٌا مس
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رضاهم  وزٌادة العاملٌن لابلٌات تطوٌر فً ٌسهم كونه المإسسة إنتاجٌة زٌادة فً ٌسهم فإنه ذلن ىإل وباإلضافة

المحٌطة  البٌبة فً الحاصلة  التؽٌرات لمواكبة ضرورٌا كونه خبلل من تؤتً أهمٌته أن كما بالمإسسة، وتمسكهم

   (2ٕٓٓزكرٌا،،مد )أح.السرٌع التكٌؾ من ٌمكنها عالٌة مرونة المإسسة ٌكسب فهو بالمإسسة

 

 (الباحثجرد بواسطة فوابد التمكٌن: )(ٕ)جدول 

 فوائد التمكٌن-7  

 أن التمكٌن ٌفٌد كالً من المنظمة والفرد على النحو التالً

 )بالنسبة للفرج ٌحمك المزاٌا التالٌة( )بالنسبة للمنظمة ٌحمك المزاٌا التالٌة(

 إشباع حاجات الفرد من تمدٌر وإثبات الذات ارتفاع اإلنتاجٌة

 ارتفاع مماومة الفرد لضؽوط العمل وران العملنسبة الؽٌاب ود انخفاض

 ارتفاع والء الفرد للمنظمة تحسٌن جودة اإلنتاج أو الخدمات

 إحساس الفرد بالرضا عن وظٌفته ورإسابه تحمٌك مكانة متمٌزة

 ارتفاع الدفاعٌة الذاتٌة للفرد زٌادة المدرة التنافسٌة

 ةبالمسإولٌتنمٌة الشعور  زٌادة التعاون على حل المشكبلت

  االبتكارٌةارتفاع المدرات 
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 :التمكٌن أبعاد-8

 :المعلومات ومشاركة االتصال -0

 بالعاملٌن، ثمتهم لعدم وٌحتفظون بها المدراء علٌها ٌحصل التً المرارات لصنع البلزمة المعلومات بها وٌمصد

 :العمل فرق بناء- 0

 فً الجماعً للعمل المهم الدور بسبب التمكٌن تطبٌك فً الموة عناصر من تعد ًوه

 المشترن الشعور إن حٌث ، وكفاءة بفاعلٌه الموارد استهبلن وترشٌد المشكبلت مواجهة

 وااللتزام، واالنتماء الوالء درجات زٌادة فً تتمثل حمٌمٌه لوة ٌجلب الجماعٌة بالمسإولٌة

 مصلحة تحمك مبلبمة رإٌة لجلب الدابم السعً خبلل من مشكلة أي على التؽلب فً وتساعد

 والفرٌك. المنظمة من كل

 :التؤثٌر -3

 تضعها التً والسٌاسات اتخاذها ٌتم التً المرارات على تؤثٌرام  له بؤن الفرد إدران وٌعنً

 او ٌإثر الفرد كان إذا الشعور او اإلدران هذا ٌؤتً وال بعمله تتعلك التً تلن خاصة المنظمة

 شإون فً تؤثٌره للفرد كان إذا وٌنمو ٌتكون ولكنه عمله، فً األهمٌة للٌلة أمور على ٌسٌطر

 .المنظمة أهداؾ تحمٌك فً تسهم هامة

 :العاملٌن حفز -ٗ

 ورضاهم دافعٌتهم زٌادة خبلل من العاملٌن تمكٌن فً والمعنوٌة المادٌة الحوافز تسهم

 المناسب الولت فً تمدٌمها وبشرط احتٌاجاتهم، تشبع ماعند خاصة وبصفه الوظٌفً، وانتمابهم

 لمستحمٌها. اال الحوافز تمنح ال لكً األداء، تموٌم بنظام وربطها

 :الموة -٘

 المنظمة، فً الموة هٌكلٌة تؽٌٌر على والمدرة الرؼبة لدٌها ٌكون أن للمنظمة ٌنبؽً

 فً الحرٌة من المزٌد منحهم لخبل من والنجاح، بالموة الشعور على لدٌها العاملٌن وتشجٌع

 الولت نفس فً فإنه العاملٌن إلى بالنسبة أما .بها المختصٌن بؤعمالهم ٌتعلك ما بكل التصرؾ

 ومسإولٌتهم. سلطتهم زٌادة فً الرؼبة لدٌهم تكون أن ٌنبؽً
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 :العاملٌن تمكٌن لخطة األساسٌة العناصر-9

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                        

 11٘ٔ. أ. Wالتمكٌن، منظمة دٌنامٌات، الربٌع، المصدر: راندولؾ،  التنمل فً رحلة إلى ٔالشكل:  

 المشاركة ) االتصال الفاعل (

ة بالمعلومات حول أداء المنظمة .المشارك 

. مساعدة العاملٌن على فهم عملٌات المنظمة 

. بناء الثمة من خالل المشاركة بالمعلومات الحساسة 

. بناء إمكانٌات الرلابة الذاتٌة 

 

 من خالل الهٌاكل االستماللٌةتوفٌر 

. خلك رإٌة واضحة 

. توضٌح األهداف واألدوار التعاونٌة 

. خلك لواعد جدٌدة إلدارة األداء فً ظل التمكٌن 

تؤسٌس عملٌات جدٌدة إلدارة األداء فً ظل التمكٌن . 

. توفٌر جهود تدرٌبٌة كبٌرة 

 على فرق العمل االعتماد

 والتدرٌب للمهارات الجدٌدة . االتجاهتوفٌر 

والتشجٌع على التغٌر . توفٌر الدعم 

المدراء تدرٌجٌاً عن الرلابة  . ابتعاد 

. العمل من خالل مرحلة خالٌة من المٌادة 
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 :التمكٌن تطبٌك خطوات -02

 التالٌة ٌتم بالخطوات أن ٌمكن التمكٌن تطبٌك 

  :األولى الخطوة

 (للتؽٌٌر الحاجة أسباب تحدٌد)ٓ

 هل العاملٌن، لتمكٌن برنامج نىٌتب أن ٌرٌد لماذا المدٌر ٌمرر أن هً الخطوات أولى إن

 لدرات لتنمٌة أم اإلنتاجٌة، زٌادة أم ة، الجود مستوى لرفع أم العمبلء، خدمة لتحسٌن هو

 .المدٌر عن العمل عبء لتخفٌؾ أم المرإوسٌن، ومهارات

 :الثانٌة الخطوة

 )المدراء سلوكٌات فً التغٌٌر)

 فً المدراء ودعم التزام على ولللحص ماسة حاجة هنان التمكٌن برنامج تنفٌذ لبل

 .تنفٌذ التمكٌن نحو جوهرٌة خطوة ٌشكل وهذا للمرإوسٌن، السلطات بعض عن التنازل أو التخلً

  :الثالثة الخطوة

 )المرإوسون فٌها ٌشارن التً المرارات تحدٌد)

 بشكل المرإوسون فٌها ٌشارن أن ٌمكن التً المرارات طبٌعة اإلدارة تحدد أن ٌفضل

 المدراء ٌتمكن حتى ٌومً بشكل تتم التً المرارات نوعٌة تمٌٌم ٌجب أنه كما ،تدرٌجً

 .فٌها ٌشاركوا أن ٌمكن التً المرارات نوعٌة تحدٌد من والمرإوسون

   :الرابعة الخطوة

 )العمل فرق تكوٌن)

 إذ طبٌعً، بشكل العمل فرق تبرز حتى العمل تصمٌم إعادة على المنظمة تعمل أن ٌجب

 أفكارهم تكون جماعً بشكل ٌعملون الذٌن العاملٌن تمكٌن عملٌة من أساسً جزء ملالع فرق إن

 .منفردام  ٌعمل الذي الفرد من أفضل ولراراتهم

   :الخامسة الخطوة

 )المعلومات فً المشاركة)

 معلومات إلى ٌحتاجون فإنهم للمنظمة، أفضل لرارات اتخاذ من المرإوسون ٌتمكن لكً
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 من لتمكٌنهم فرصة أعطوا الذٌن للعاملٌن ٌتوافر أن وٌجب كل،ك والمنظمة وظابفهم عن

 ٌسهمون وتجعلهم للمنظمة، أفضل لرارات اتخاذ فً تساعدهم التً والبٌانات للمعلومات الوصول

 نجاح إلى النهاٌة فً ٌإدي مما العمل، فرق فً والمشاركة بوظابفهم، المٌام كٌفٌة تفهم فً

 .المنظمة

   :السادسة الخطوة

 )المناسبٌن األفراد تٌاراخ)

 تإهلهم التً والمهارات المدرات ٌمتلكون الذٌن األفراد اختٌار على تعمل أن لئلدارة البد

 اختٌار لكٌفٌة ومحددة واضحة معاٌٌر توفٌر ٌتطلب وهذا جماعً، بشكل اآلخرٌن مع للعمل

 .للعمل المتمدمٌن األفراد

   :السابعة الخطوة

 )التدرٌب توفٌر)

 ن تتضم أن ٌجب حٌث .العاملٌن تمكٌن لجهود األساسٌة المكونات أحد هو بالتدرٌ إن

 حل مثل بالتمكٌن المتعلمة المضاٌا من العدٌد حول تدرٌبٌة برامج توفٌر المنظمة جهود

 المستوى لرفع وذلن والتحفٌز، العمل، فرٌك مع والعمل الصراع، وإدارة واالتصال، المشكبلت،

 .للعاملٌن والفنً المهارى

   :الثامنة الخطوة

 )التمكٌن وأهداف التولعات لتوضٌح االتصال)

 ومتطلبات بواجبات ٌتعلك فٌما للعاملٌن بالتمكٌن الممصود وتوضٌح شرح ٌتم أن ٌجب

 ٌحدد حٌث للعاملٌن، اإلدارة تولعات لتوصٌل كوسٌلة اإلدارة عمل خطة واستخدام وظابفهم،

 بؤداء تتعلك أن ٌمكن األهداؾ وتلن فترة، كل ٌمهاتحم ٌجب التً األهداؾ للمرإوسٌن المدراء

 .والتطوٌر التعلم أو العمل

   :التاسعة الخطوة

  )التمدٌرو للمكافآت برنامج وضع)

 علٌها ٌحصل التً والتمدٌر المكافآت ربط ٌتم أن ٌجب النجاح التمكٌن لجهود ٌكتب لكً
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 نحو اتجاهاتها مع ٌتبلءم فآتللمكا نظام تصمٌم طرٌك عن وذلن المنظمة، بؤهداؾ العاملون

 .العمل فرق خبلل من العمل أداء تفضٌل

  :العاشرة الخطوة

 (النتائج استعجال عدم)

 حٌث التؽٌٌر مماومة من الحذر ٌجب وهنا ولٌلة، ٌوم فً العمل بٌبة تؽٌٌر ٌمكن ال

 وبما دة،جدٌ مسإولٌات عاتمهم على ٌضٌؾ أن ٌمكن برنامج إلٌجاد محاولة أٌة العاملون سٌماوم

 إلٌجاد ولتهم والعاملون اإلدارة تؤخذ أن نتولع فإننا تؽٌٌرام، سٌتضمن للتمكٌن برنامج تبنً أن

 على الحصول استعجال عدم اإلدارة على ٌجب وبالتالً التمكٌن، لبرنامج الجدٌدة المتطلبات

م  تؤخذ وهً شاملة، عملٌة فالتمكٌن سرٌعة، نتابج  لمنظمة.ا فً األطراؾ جمٌع وتتضمن ولتا

 مستوٌات التمكٌن -00

 داري تطبٌمها و هًإلستوٌات للتمكٌن ٌمكن للفرٌك و ا(خمسة م Pastor،1996)حدد باستور 

 ؼلب ٌضعألدو هذا أساسا واضحا، ولكن فً الد ٌبداري المرارات وٌعلم الفرٌك، وإلٌتخذ ا :األولالمستوى 

 الفرٌك. بلمٌكلفون أنفسهم عناء إع أنالمدٌرٌن لرارات و

 ٌضع المرارات معتمدا علىالمدٌر فرٌمه عن أي التراحات، و فً هذا المستوى ٌسؤل الثانً:المستوى 

 ٌعلم الفرٌك بها.، ومترحاتالم

 اخبلتمدعمل وٌطلب المدٌر أوراق ٌنالش المدٌر والفرٌك الوضع على نحو مفصل، و المستوى الثالث:

 ٌعلم الفرٌك بذلن.لد ٌؤخذ بها أوال، ومن الفرٌك، 

 فً هذه النمطة تمرر المرارات على نحو نهابًالمستوى ٌستمر بناء العالمات، و فً هذاك :المستوى الرابع

 الفرٌك.وعلى نحو تعاونً بٌن المدٌر و

 اتخاذ المرارات.دارة بصنع واإلرق العمل ذاتٌة ل فبلدارة الذاتٌة من خإلٌمارس العاملون ا :المستوى الخامس
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 ومنفعة المنظمة كٌن العاملٌنمستوٌات تمالعاللة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 الباحث بواسطة جرد :المصدر ومنفعة المنظمة نمستوٌات التمكٌ بٌن العبللة ٌوضح :(ٕ)رلم شكل

 

 خصائص المنظمة الممكنة:  -ٖٔ

 إن المنظمة الممكنة ٌجب أن ٌتوافر فٌها عدد من الخصابص حتى ٌمكن الحكم علٌها

 (ٕٗٔٓ)العمري، :بؤنها منظمة ممكنة وهً

 دعم والمساندة واإلدران من المٌادة لمفهوم التمكٌن.ال -

 ترسٌخ بٌن اإلدارة والعاملٌن لمواجهة التحدٌات التً تواجهها المنظمة. -

 وجود ثمافة تنظٌمٌة واعٌة تساعد على تطبٌك التمكٌن واستمرار العمل به. -

 وٌاتهم ولدراتهم.تبنً المنظمات للعلم والمعرفة والتدرٌب المستمر للعاملٌن لتحسٌن مست -

 وجود فرق العمل المتمكنة ومشاركة العاملٌن فً اتخاذ المرارات. -

 ٌطلب ، المستوى هذا فً : األدنى المستوى

 محددة معلومات فردي وبشكل العاملٌن من

 ال لد بحٌث ، الحلول العاملون ٌمدم ال وهنا.،

 من التً تستخدم المشكلة تفاصٌل ٌعرفون

 المعلومات أجلها

 بامتالن هذا المستوى ٌتسم : األعلى المستوى

 صنع عملٌة على الكاملة السٌطرة زمام العاملٌن
 على ٌعملون نجدهم ، المستوى هذا ، وفً المرارات
 اختٌار ، الحلول إٌجاد ، المشكالت وتحدٌد اكتشاف

 .ذونهٌتخ الذي المرار نتائج ،ومرالبة األفضل البدٌل

 استشارة ٌتم ، المستوى هذا فً : المتوسط المستوى

 ،وفً جماعً أو فردي بشكل ،سواء  أوسع بشكل العاملٌن

 ٌمدمون ،عندها المشكلة تفاصٌل لهم تمدم المستوى هذا

 ال النهائً المرار ،ولكن وتوصٌاتهم للمشكلة تشخٌصهم

 دوائر المستوى هذا وٌدخل. سلطتهم نطاق ضمن ٌندرج

 . ةالجود

م
ى

ستو
 

ن
ن العاملٌ

تمكٌ
 

 المنظمةمنفعة 
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بشكل مستمر وبدرجة  توفر أبعاد التمكٌن اإلداري األربعة )المعنى، الممدرة، حك اإلرادة الشخصٌة، التؤثٌر( -

 عالٌة.

 :معولات التمكٌن -04

والتؤكد من  المفٌد أن نفحص خصابص المنظمات أوالم ، عند التطرق إلى تطبٌك التمكٌن فً المنظمات ٌكون من

مدى توافر البٌبة المبلبمة لتطبٌك التمكٌن ، حٌث أن نجاح أو فشل برنامج التمكٌن ٌخضع بشكل أساسً إلى مدى 

م أخرى الوصول إلى تحمٌك  م أو تعٌك أحٌانا توافر المتطلبات الجوهرٌة فً البٌبة التنظٌمٌة التً لد تساعد أحٌانا

لذلن لد تواجه المنظمات بعض المعولات التً لد تحد من لدرتها على تطبٌك تمكٌن العاملٌن،  النتابج المرجوة

 (0204العمري،) : ما ٌلًومن تلن المعولات 

  .الهٌكل التنظٌمً الهرمً - 

  .الشدٌدة فً سلطة اتخاذ المراراتالمركزٌة  -

 .اإلدارة العلٌا من فمدان السلطة خوؾ  -

  .عدم الرؼبة فً التؽٌٌر -

  .ابفها والسلطةخوؾ اإلدارة الوسطى من فمدان وظ -

  .ملٌن من تحمل السلطة والمسإولٌةخوؾ العا -

  .ال تشجع على المبادأة واالبتكاراألنظمة واإلجراءات الصارمة التً  -

  .السرٌة فً تبادل المعلومات -

  .ضعؾ نظام التحفٌز -

  .لوب المٌادة اإلدارٌة التملٌدٌةتفضٌل أس -

  .تدرٌب والتطوٌر الذاتًضعؾ ال -

   .م الثمة اإلدارٌةعد -

 .عدم مبلءمة نظام المكافآت -
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 تمكٌن العاملٌن فً الممارسات الفعلٌة: بعض لصص النجاح الشهٌرة

)بمعنى مشاركتهم السلطة( واضحة ولكنها ؼالبا تؤخذ أشكاال مختلفة فً  الفكرة من وراء تمكٌن العاملٌن

 المنظمات المختلفة. وسنورد هنا بعض األمثلة المثٌرة لدعم العاملٌن فً بعض الشركات الكبرى.

فإن خطة إعادة تنظٌم الشركة شجعت  11ٕٔفبراٌر : منذ زٌروكس -

العاملٌن على تحمل مزٌد المسإولٌة الخاصة بؤعمالهم. ذلن أن مدٌر ذلن 

حصلون على لى اتحاد العمال وٌز اعتبر العاملٌن الذٌن ٌنتمون إالمرك

وذلن ما فعله هإالء العمال فً الموالع. فعلى سبٌل المثال أجورهم بالساعة ،

العمال طرلا لتوفٌر جزء من تكالٌؾ نمل الممامة )عن طرٌك أوجد هإالء 

)عن طرٌك استخدام حشو أخؾ إعادة التصنٌع( ومن تكالٌؾ نمل البضاعة 

% من أوامر الشراء فً الولت 1191وزنا(. بل أنهم أعادوا تنظٌم إجراءات التخزٌن ونتج عن ذلن تسلٌم 

 م األولات. أما اإلنتاجٌة فمد تحسنت بطرٌمة جذرٌة.المحدد. كذلن فبل ٌوجد ؼٌاب بٌن العاملٌن فً معظ

استخدم برنامج أطلك  11ٓٔفً ٌونٌو  : omni Hotelsفنادق أمنى  -

فً الشركة لمواجهة معدل دوران   The power of One-علٌه لوة الفرد

العمال العالً وانخفاض معدالت الرضا بٌن ضٌوؾ فنادق الشركة. ولد 

لٌن على اتخاذ المرارات التً ترضً الضٌوؾ تضمن البرنامج تدرٌب العام

حتى ولو أدى ذلن إلى مخالفة لواعد العمل بالفندق. وبعد انتهاء الشهر 

%. وبعد انتهاء السنة األولى ٙٔاألول تحسن مستوى رضا العمبلء بنسبة 

% لبل تنفٌذ الخطة. ومنذ ٘ٙ% بعد أن كان ٕٗانخفض معدل الدوران إلى 

أمنى تحمك أرباحا عالٌة. وفً الحمٌمة فإنها كانت بٌن أفضل ثبلث سبلسل فنادق نادق ذلن الحٌن فإن سلسلة ف

 .112ٔمحلٌة سنة 

للتؤمٌن منذ مدة طوٌلة فإن مراكز  : Prudential شركة برودنتشٌال  -

أعمال هذه الشركة الكبرى فً الجزء الشمالً من أمرٌكا تعانً من 

العمبلء تؤخذ ولتا طوٌبل  االنخفاض الشدٌد فً مستوى كفاءتها. فطلبات

إلنجازها كما أن المدٌرٌن ال ٌستطٌعون عمل أي شًء لحل أي مشكلة 

واعترافا بذلن لرر كبار المسإولٌن بالشركة تزوٌد العاملٌن بالشركة 

بالسلطة ألنهم ألرب للعمبلء وعن طرٌك دعم فرق العمل إلنجاز مطالبات 

اٌام فً أحد  ٖاٌام إلى  ٓٔ العمبلء نمصت مدة انجاز مطالبات العمبلء من

% كما أن مماٌٌس خدمات العمبلء تحسنت ٕٔالمراكز. وباإلضافة إلى ذلن فإن تكالٌؾ التشؽٌل انخفضت بنسبة 

 %.ٓٗاالجمالً بنسبة  وزاد معدل العابد

العدٌد من  ذلن أننا فً الحمٌمة نستطٌع إعطاء ،ومن المالحظ أن لصص النجاح التً حممها دعم العاملٌن لٌست مثالٌة 

األمثلة الناجحة فً هذا المجال. ولكن أحد األشٌاء التً تجعل هذه المصص تستحك النظر أنها تمت فً شركات كبرى 

حٌث ٌطول هرم توزٌع السلطة. وٌعنً ذلن أنه إذا كان من الممكن استخدام استراتٌجٌات دعم العاملٌن فً هذه 

 ،رى ٌكون أسهل حٌث تكون السلطة ألل تحدٌدا فً هذه الشركاتالشركات بنجاح فإن استخدامها فً الشركات الصغ

أسبابا وجٌهة لدعم العاملٌن بالسلطة التً تمكنهم من إنجاز  المادة فً الشركات من جمٌع األحجامفإن لدى وبالطبع 

 .األعمال بكفاءة
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                                                                              الخالصة       

إن التمكٌن لانون هللا المطرد فً خلمه، ونظامه الحاكم المهٌمن فً أفعالهم الذي إذا اتبعه عباده ألدرهم على 

 عامل مع مفرداتها، وإحسان توظٌفها.التصرؾ فً أرضه والهٌمنة علٌها، وجعل لهم مكانة مكٌنة فً كٌفٌة الت

أن على المنظمات أن تضع  خططها االستراتٌجٌة  على ضوء من فكرة التمكٌن، واستهداؾ هذه المضٌة كما 

حتى تصل المجتمعات اإلسبلمٌة إلى التمكٌن الحضاري، الذي ٌعٌد لؤلمة لوتها ورٌادتها من جدٌد، إن نجاح 

لى التناع المنظمة و اإلدارة بفلسفة التمكٌن و التزامها  بتطبٌك هذه الفلسفة و برامج التمكٌن ٌتطلب بالدرجة األو

دعمها، و على عاتمها تمع مسإولٌة منح المسإولٌن السٌطرة على نشاطاتهم و أفعالهم و الحرٌة فً اتخاذ 

دٌدة فً تسٌٌر المرارات الهامة، و إشران الموظؾ أو العامل و تمكٌنه ٌعتبر التزاما طوٌل المدى و طرٌمة ج

العمل و تؽٌٌرا أساسٌا فً السٌاسات و االستراتٌجٌات و لهذا ٌستوجب على اإلدارة إعطاء الولت الكافً لتحمٌك 

 الهدؾ المرجو من هذا البرنامج.

  

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  ٕ2 
 

 المراجع:

 المران الكرٌم.

  http://furqan.co/ibn-katheer/28/26 على: العظٌم،متاح المرآن ،تفسٌر كثٌر؛الحافظ ابن -

 .م7ٕٔٓ/ٕٔ/ٔٔ:الدخول تارٌخ

 :على متاح المنان، كبلم تفسٌر فً الرحمن الكرٌم ،تٌسٌر ناصر بن ؛عبدالرحمن السعدي -

http://furqan.co/saadi/28/26 :م7ٕٔٓ/ٕٔ/ٔٔتارٌخ الدخول. 

 م)، تفسٌر ٕٔٓٓالطبري؛ أبو جعفر دمحم بن جرٌر بن ٌزٌد بن كثٌر بن ؼالب اآلملً (  -

 مى بجامع البٌان عن تؤوٌل آي المرآن، تحمٌك: الدكتور: عبد هللا بن عبد المحسنالطبري، المس

 .، دار هجر للطباعة والنشر والتوزٌع واإلعبلنٔالتركً، ط 

( "أثر التمكٌن اإلداري على اإلبداع التنظٌمً " دراسة مٌدانٌة " بمدٌرٌة الصٌانة ٕ٘ٔٓمعراج ،لدري ) -

 .بسكرة –لشركة سوناطران 

( " التمكٌن اإلداري وعبللته بفاعلٌة فرق العمل" فً المإسسات األهلٌة الدولٌة العاملة ٖٕٔٓحسن )عفانة،  -

 فً لطاع ؼزة .

 كلٌة موظفً من عٌنة على مٌدانٌة دراسة "العاملٌن بإبداع وعبللته اإلداري التمكٌن ( "ٕٓٔٓراضً، جواد) -

 وااللتصاد". اإلدارة

"دراسة حالة  مكٌن العاملٌن على تحمٌك الرضا الوظٌفً داخل المإسسات(،أثر استراتٌجٌة تٖٕٔٓلدور،دمحم ) -

 .المإسسة الوطنٌة سوناطران لسم التنمٌب"

 .الحدٌث التنظٌمً الفكر فً اإلداري التمكٌن (،آلٌةٕٗٔٓ) وفاء،العمري -

 للتنمٌة العربٌة المإسسة المستمر، التطوٌر و للتحسٌن مدخل-العاملٌن تمكٌن: حسٌن أفندي عطٌة -

 .ٕٕ ص ، ٖٕٓٓ الماهرة، اإلدارٌة،

  كلٌة ماجستٌر، رسالة العاملٌن، بإبداع وعبللته اإلداري التمكٌن(.  ٕٕٔٓ)  هٌثم العطار، -

 .فلسطٌن اإلسبلمٌة، الجامعة األعمال، إدارة

 .الكرٌم المرآن ضوء فً التمكٌن سنة .(7ٕٔٓ)خمٌس رمضان، الؽرٌب -

 .1ٖ ،ص ٕ٘ٓٓ السنوٌالعاشرإلدارةالجودةالشاملة،ىسعد،العتٌبً،جوهرتمكٌنالعاملٌن،الملتك -

 بسٌونً؛ دمحم رفاعً ، رفاعً ترجمة.)اتالمنظم فً السلون إدارة(.ٕ٘ٔٓ.)روبرت بارون؛ ،جٌرالد جرٌنبرج

 . للنشر المرٌخ دار: الرٌاض(. على اسماعٌل ،
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