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الفنادق المصرية فى إلدارى فى تحقيق التميز التنظيمى التمكين اأبعادأثر تطبيق   
  وجيه محمد السيد سالمة

dr.wagih2015@gmail.com   
  )إيجوث( للسياحة والفنادق باإلسماعلية العاليالمعهد  - قسم الدراسات الفندقية

   :ملخص
، ويعد التميز التنظيمى الهدف الرئيسى الذى اكبة التغيرات اإلدارية أحد المتطلبات األساسية لمواإلدارييعد التمكين       

تمكين اإلدارى داخل هذه  أحد األهداف األساسية من تطبيق سياسات الوهو، لمنظمات ومنها المؤسسات الفندقيةتسعى إليه ا
، وقد توصلت ق التميز التنظيمىحقيدارى فى تالدراسة الحالية بدراسة أثر تطبيق سياسات التمكين اإل  لذا تهتم.المؤسسات

عاد التميز رتباط متوسطة بين أبعاد التمكين اإلدارى كمتغير مستقل وبين أباالدراسة إلى العديد من النتائج منها وجود عالقة 
يترتب قية س، وهذا يشير إلى أنه حال تطبيق التمكين اإلدارى بكامل أبعاده وجوانبه داخل اإلدارت الفندالتنظيمى كمتغير تابع

تخاذ القرار مما سيؤدى إلى رفع إ منها منح العاملين الثقة الالزمة إلنجاز األعمال والمشاركة فى مهمة بعض النتائج العليه
  .فرص تحقيق التميز التنظيمى الذى يشمل تميز القادة والمرؤسين والهيكل التنظيمى والثقافة

  .المصرية الفنادق – التنظيمي التميز – اإلداريالتمكين  :دالةالكلمات ال
 ------------------------------ --------------------------------------------  

   اإلداريالتمكين 
من خالل استغراقهم فى ، ويتم ذلك ة دافعية العمل الداخلى للعاملينيعرف التمكين اإلدارى بأنه الطريقة التى يتم من خاللها زياد

 أبعاد التمكين اإلدارى فيراد ودافعيتهم بالتأثير  طبيعة عمل األففيًأخذ المبادرات المؤثرة إيجابيا ، وكذلك تميزها بمهام عملهم
نه األساس الذى يجعل العاملين قادرين على أ كما يعرف ب.)2010،الضالعين (ر والقدرة ومعنى العمل والخياروالتى تشمل األث

ة لمواجهة التحديات التى تقوم عليها استراتيجية المنظمممارسة السلطة وتحمل المسئولية الوظيفية وأنها الركيزه األساسية 
  .)2016الكعبى، ( والتهديدات والتطورات المتالحقة 

، كما أنها وسيلة لزيادة انتماء لمنظمة قدرة على مواجهة التغيراتحقق الكفاءة العالية والفاعلية ويجعل لت التيداة كما أنها األ
 الرقابية الموضوعة من قبل المدراء على دقيو، وأنها وسيلة إلزالة ال)Yazdani, 2011(العاملين لعملهم ويشعرهم بالفخر

زيل مفهوم البيروقراطية تكما kumar and Ananda, 2017) (موظفيهم فى العمل وتحويلها إلى رقابة مجموعة العمل نفسها
 .)2010، حمود( الثقة فى الموظفين الحاليينألى إقرار مبدإفى العمل 

بتكار ٕتخاذ القرارات من خالل تقليص الوقت واطالق العنان لإلبداع واالإسرعة  فيتكمن أهمية التمكين اإلدارى فى كونه يسهم 
، تقليل فرص اء فى المستويات اإلدارية العليا على المدراء والرؤسء، تخفيف العبلتزام بصورة كبيرة، تحقيق الرضا الوظيفى واال

فراد وتخفيف ضغوط العمل عليهم وزيادة ثقتهم  إشباع حاجات األفي سهام، اإلة واإلشراف المباشر على المرؤسينالمراجع
لتزام بروح الفريق وزيادة الدافعية الذاتية لدى العاملين وتنمية شعورهم بالمسئولية وتعزيز بأنفسهم وتشجيعهم على اإلبداع واال

  .); Hamzeh, 2016 2016مصباح، (والئهم التنظيمى 
ت فى التنظيم ا إزالة الظروف التى تمنع منح الصالحية بإجراء تغييرا عدة خطوات منهإتباع يلزم اإلداريولتحقيق التمكين 

ن الوظيفة المرتبطة بالقدرة الذاتية من خالل إقناع األفراد ومساعدتهم على رفع شأن وقيمة أ، رفع شوالتدريب والممارسة
ٕهميته واقناعهم باألثر أين اإلدارى و، توعية العاملين بالتمكدعم ومنح الحرية فى أداء األدوارالوظائف واألعمال من خالل ال

  .)2012 ،عبد الحسين; Heizer et al., 2012(   تطوير األداءفياإليجابى للتمكين اإلدارى 
أن هناك بعض المعوقات أمام تحقيق التمكين اإلداري منها ضعف مهارات العاملين وعجزهم عن ) 2014(ولكن يرى البحيصى

، وجود مناخ تنظيمي غير صحي ال يسمح بفرص التمكين نظيمي وتعدد مستوياته اإلداريةتتحمل المسئولية ، رتابة الهيكل ال
، حرص المدراء على مراكزهم وخوفهم من مشاركة الغير في اتخاذ القرارات ع العدالة في تطبيق نظام الحوافزاإلداري، عدم إتبا

  .معهم وعدم قناعة اإلدارة العليا بأهمية التمكين اإلداري
، منوحة للموظفين ألداء مهمة معينة التنازل عن جزء من الصالحيات المبمعنىعاد التمكين اإلدارى تفويض السلطة  أبوتشمل

 بمعنى، التقليد والمحاكاة شخصية الموظف من قبل إدارة شركتهتضح من خالل تطوير مهارات وي الذيتطوير الشخصية 
، تنمية ز للموظفين المتميزين فى المنظمةلسلوك المميال وتقليد  مهارات جديدة من خالل المحاكاة للنماذج األفضاكتساب

ٕالسلوك اإلبداعى والذى يشير إلى محاكاة التطوير الفكرى السائد وادخال مفاهيم ومصطلحات جديدة ومايعقبه من تطوير وتنمية 
م دون تقيد بهدف تحسين رفع روحهم الكلى للمنظمة والمشاركة التى تتضح من خالل منح اإلدارة الفرصة إلتخاذ قراراتهاألداء 
  .)2010،الضالعين (المعنوي
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تاحة المعلومات عن إ تتمثل من خالل التي إلى أبعاد أخرى للتمكين وهى المعلومات )2016(، الكعبى ) 2013(عفانة شير تو
 البارز فى تمكين العاملين ، المكافآت ودورهالين كنوع من الشفافية فى التعامل المنظمة وتقديمها للعامٕواداراتقسام أجميع 

؛ فمنح الموظف الثقة الكاملة يعطيه  فى التأثير فى األفراد والمواقف، القوة وتعنى القدرة بالرضا عن سلوكهمانطباعاإلعطائهم 
االدارية  والمعرفة وتعنى مقدار المعرفة لدى العاملين عن المكونات ،ناسبة والمالئمة للمواقف الحادثة المالقرارات تخاذإلالقوة 

تغير المستقل للدراسة كما ويمكن استنباط أبعاد وعناصر التمكين والتى يمكن إعتبارها الم .ساسية كالتخطيط والتنظيم والتنفيذاأل
 يعنى منح السلطة والصالحيات للعاملين من قبل المدير الذيوهى التفويض  )2012( ، صفاء )2014(النويقة ذكرها 

ٕ وكذلك منح الحق فى التصرف واعطاء ،تضيها مصلحة العمل دون الرجوع للرئيس المباشرإلصدار تعليمات وقوانين تق
 التمكين في ً أصيالًالصالحيات الالزمة لألفراد لتمكينهم من ممارسة أعمالهم بصورة تضمن تحقيق األهداف والتى تعتبر جزء

توفير إلى لمنظمة التى تدعم التمكين اإلدارى تسعى ؛ حيث أن ادةالتدريب والتعلم ويعنى اكتساب معارف وخبرات جدي ،اإلداري
، اإلستقاللية وتعنى الثقة بالنفس ٕلين على مهارات اتخاذ القرارات وادارة الصراع وحل المشكالتبرامج تدريبية لتدريب العام

الزمة من خالل ممارسة ؛ فالتمكين اإلدارى يزود العاملين بالمهارات الاملة للتصرف فى المواقف المختلفةواعطاء الحرية الك
 في، الدافعية نحو إنجاز االعمال حيث أن التمكين اإلدارى يسهم لصالحيات الكاملة إلدارة األعمالأدوار مختلفة ومنحهم ا

  . دافعية الفرد نحو إنجاز األعمالزيادة فرص التفويض والثقة وبالتالى تزداد
 الذى يمثل حجر األساس فى تنمية قدرات الفرد )Education(لتعليم  على العديد من المبادىء منها ااإلدارييقوم التمكين و

 وهى ركن أساسى لتشجيع العاملين لتقبلهم فكرة التمكين اإلدارى وتتم من )Motivation(وزيادة فاعليته فى العمل ، الدافعية 
لفرد بأهمية تحقيق األهداف قتناع اتوقف على ان نجاح التمكين يأ حيث )Purpose(خالل برامج التوعية ، وضوح الهدف 

متالك جزء من أصول المنظمات وبالتالى على ا وتتضح من خالل تشجيع العاملين )Ownership(الملكية العامة للمنظمة ، 
 فالتمكين اإلدارى )Willingness to change(ستعداد للتغيير ى نحو تحقيق األهداف العامة ، االزيادة الوالء ومن ثم السع

ويعنى ) Ego- elimination( الذاتن، نكراستويات اإلدارية لمواكبة التطويرل تشجيع إحداث تغيرات على الميتحقق من خال
  .); Hanaysha, 2016 2006 ،الحراحشة والهيتى ( توحيد كافة الجهود اإلدارية لتحقيق أهداف المنظمة

  

 يتعلق بعوامل تطوير العمل الذي) Impact(ومنها التأثيرللتمكين اإلدارى العديد من األثار الجانبية التى تزيد من قوة العمل 
القدرة  ، بأهمية التطوير فى وضعه الوظيفى لديهة التمكين حال تولد قناعفيًوالتقدم فى األداء حيث أن مهمة الفرد تؤثر إيجابيا 

ت فى العمل من خالل تطوير حيث أن تطوير الفرد لقدراته ومهاراته سيزيد من القدرات والكفاءا) Competence(والمنافسة 
 هليه حال فهم العامل للمهام الموكولة إحيث أن) Meaningfulness (، معنى العمل ًلتالى التأثير إيجابيا فى العملالمنافسة وبا

م حيث تتعدد خيارات المها) Choice(والنظر إلى عمله على أنه ذو أهمية وفاعلية يزداد معه أهمية التمكين اإلدارى ، الخيار 
  ).2006الحراحشة والهيتى ،(التى تمكن الفرد من إنجاز أفضلها 

   التنظيميالتميز 
لتزام التخطيط اإلستراتيجيى الفعال واالستغالل الفرص الحاسمة التى يسبقها ايعرف التميز التنظيمى بأنه سعى المنظمات إلى 

كما ، )2017،العمري  ;2015،األيوبي( الهدف المدرك برؤية مشتركة يسودها كفاية المصادر والحرص على األداء ووضوح
ستخدام أفضل الممارسات العالمية فى أداء مهمتها وكذلك توضيح درجة الترابط مع عمالئها يعرف بتميز وتفوق المنظمات با

 ية المحيطةن وكذلك البيئة الخارجوالمتعاملين معها بعالقات التأييد والتفاعل والتعرف على أهم نقاط القوة والضعف للمنافسي
)Mona et al., 2018.(  
نحياز نحو العمل بالخروج من أنماط اإلدارة البيروقراطية ، ل خصائص التميز التنظيمى فى العديد من النقاط وهى االتمثت

 فيستقاللية ستجابة لتطلعاتهم ورغباتهم ، زيادة إنتاجية العاملين بزيادة الثقة والمشاركة ، السماح باالالصلة الوثيقة بالعمالء واال
رتباطها بأعمال المنظمة ، البساطة والرشاقة فى اهتمام بقيم المنظمة الجوهرية و، اإلإتخاذ القرارالعمل ، السماح بالمشاركة فى 

الشروقى،  ( المركزية والالمركزية فى اإلدارةبإتباعنظمة ومستويات الهيكل التنظيمى وتفعيل الرقابة الضمنية الفعالة حجم الم
 بمبدأهتمام  مبدأ ديمقراطية القيادة والذى يعنى اال العديد من المبادىء التى يقوم عليها منها التنظيميوللتميز   .)2018

رسمية والخروج عن البيروقراطية فى إتخاذ القرار، مبدأ القابلية للتغيير ويشير إلى صحة المناخ التنظيمى ال غير االتصاالت
، مبدأ اإلستقاللية والذى يشير إلى اإلستقالل الفنى ر عوامل التحفيز اإليجابى البناءاءة مع ظهووالمواقف اإليجابية والثقافة البن

 والذى يشير إلى التقرب ،قتراب من العمالء، مبدأ االات مع فرض رقابة على أنظمة العملواإلدارى وفتح التنافس إلبراز اإلبداع
ن خالل التركيز على تحقيق مخرجات عالية متميزة وفق المعايير الدولية ، مبدأ اإلنتاجية م متميزةمن العمالء لتقديم خدمات

 مصادر المعرفة والبساطة والتهليل والمركزية فيبتكارية والتعددية  مثل االىالمعتمدة باإلضافة إلى مجموعة مبادىء أخر
  .)Samy et al., 2017 (والالمركزية والتنافسية وأخيرا مبدأ الشراكة المجتمعية
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 من خالل توازن الخطة مع النتائج المحققة ة تحقيق نتائج متوازنأمجموعة أخرى للمبادىء ومنها مبد )2017( نادية فندكما ت
أ القيادة عن ، مبدمن خالل تحقيق رغباتهم وتطلعاتهم إضافة قيمة للزبائن أ، مبدلرغبات وتطلعات العمالء المقيمينالملبية 
بتكار ية دور العاملين فى تحقيق التميز، مبدأ رعاية االوالذي يشير إلى أهمألفراد  النجاح من خالل ا، مبدألرؤيةطريق ا

 أواإلبداع ، مبدا بناء الشراكات من خالل بناء شراكات فى نفس ذات التخصص مع العميل والمجتمع المحيط والموردين ومبد
  .لتنظيمىوضع قيم ومعايير للسلوك اتحمل المسئولية من خالل تبنى اخالقيات العمل و

، بناء الميزة التنافسية من خالل الموارد ميز منها تحقيق نتائج غير مسبوقة، وتحقيق الجودة الفائقة الكاملةهناك أبعاد لتحقيق الت
لنتائج، التفوق من خالل ، التفوق بالتركيز على ا تحقيق التفوقفي سهام، التفوق بالتركيز على العمليات لإلملموسةالغير 

  .)2018الشروقى، (داء المتميز األالتركيز على 
لى تطوير وتسهيل إوهناك بعض النماذج العالمية الداعية لتحقيق التميز التنظيمى ومنها نموذج مالكوم بالدريج والذى يهدف 

، والنموذج كتساب رضا العمالء، والنموذج األوروبى للتميز والهادف لمساعدة المنظمات األوروبية التصاالتوسائل اال
، نموذج ديمنج والذى ٕ الجودة واقرارها داخل كندامبادئ تبنى إلى الجودة ، والنموذج الكندى والداعى مبادئلتطبيق ترالى األس

لى تطبيق الجودة وتسهيل االتصاالت إ، النموذج البرازيلى والهادف  الجودة داخل المنظمات اليابانيةيهدف إلى تقييم تطبيق
  .)2017نادية ، (داخل البرازيل

 البد من الوقوف على معايير تميز األداء التى يتوقف عليها تحقيق التميز التنظيمى من عدمه ومنها التنظيميتحقيق التمييز ول
 وخلق واالتجاهاتمعيار القيادة والذي يشمل عنصرين هما القيادة العليا والتى تشمل دور القائد فى التواصل وتحديد القيم 

، معيار التخطيط اإلستراتيجى والذى يشمل تميز الموظف من ابتكار االجتماعيةسئوليات الم خر هوالتوازن، والعنصر اآل
، معيار التركيز على الموارد ٕ القياس والتحليل وادارة المعرفة، معيار، معيار التركيز على العمالءظمةوتطوير االداء لصالح المن

 التي، معيار التركيز على العمليات  التغيرات داخل المؤسسةله إلحداثالبشرية ويشمل بيئة العمل والعنصر البشرى ومدى تقب
  .)2013، العزب والعنزى(تشمل إجراءات العمل والتاكيد على فاعلية العمليات للحصول على بيئة آمنة

داء ن هناك بعض المتطلبات لتحقيق التميز منها وجود هيكل تنظيمى مرن لكل وحدة إدارية تتناسب مع متطلبات األكما أ
يعبر عن ، وجود بناء إستراتيجى للمؤسسة وتفعيله بشكل السياسات الحاكمة إلنجاز األعمال، وجود مجموعة من  للتطويرةابلوق

ات لدعم إتخاذ القرارات ، وضع نظام قوى للمعلومد الموارد البشرية وتقويم أدائها، وجود نظام متطور ومتكامل إلعداتوجهاتها
، القيادة الفعالة المتناسبة مع دة الشاملة لكل إدارة فى المنظمة، الوعى التام بمفهوم التميز، بناء نظام متطور للجوالمطلوبة

  .) 2016 الطائى وحمد القيسى ، ; 2014النويقة ،( عصر التطور
  :العالقة بين التمكين اإلدارى وبين التميز التنظيمى

بين أدائها وبين مثيالتها من المنظمات األخرى والوقوف نة دارى من خالل المقارتسعى المنظمات الكبرى إلى تحقيق التميز اإل
ستراتيجيات ، ويندرج ذلك تحت مسمى التميز التنظيمي والذى يشمل السرعة فى تغيير االعلى مدى تحقيق األهداف التنظيمية

، ة والداخليةين الممارسات الخارجي، تخطيط مجموعة من األهداف لسد الفجوة بيلةحسب متطلبات السوق ووضع أخرى بد
  . )2014النويقة ،  (التنظيميستمرارية دون توقف للتميز تحقيق اال

ختيار المناسب والتدريب  كون التمكين يبدأ من خالل المراحل األولى لعمليات االاإلداري بالتمكين التنظيميويرتبط التميز 
خلق مناخ من المشاركة من  إلى تسعىإدارة فاعلة المناسب والسعى نحو تحقيق المهارات والقدرات الالزمة تحت رؤية وتنفيذ 

ً تنظيميا يعزز الشعور ً، كما يتطلب التميز التنظيمى هيكالرات التى تحقق األهداف التنظيميةقبل العاملين فى إتخاذ القرا
، واإلدارة العليا مفتوحةالعاملين ، اإلبقاء على قنوات اإلتصال بين ت، توجيه وتدريب العاملينبالمسؤلية ويطور المهارات والقدرا

  .)Saed, 2016 ;2010 ،الضالعين (ة التنظيمية تعمل على تحقيق الرؤيالتي القراراتتحمل مسئولية على تشجيع العاملين 
  

 أمبدويشير إلى أن إقرار مبدأ التمكين اإلدارى بمبادئه وأهدافه وجوانبه يساهم فى التحول اإلدارى من اإلدارة التقليدية إلى 
ماج اإلدارى بين اإلدارة العليا والعاملين والذى يتيح مساهمة العاملين فى حل المشكالت اإلدارية والذى يساهم فى تحقيق اإلند

  .)2014البحيصى،  (التميز اإلدارى الرامى إلى الحصول على إنتاجية أكبر وجودة أفضل ودرجة رضا أعلى للمستهلك
احية العديد من اإلشتراطات وهى وجود فرص لتمكين الموظفين ، نقل رؤية اإلدارة  المؤسسات الفندقية والسيفيولتطبيق التميز 

السعى نحو تقويم  ،ذية فيما يتعلق بالتميز التنظيمىالعليا للمؤسسات إلى األفراد فى المستويات اإلدارية المتوسطة والتنفي
، ربط التميز بعمليات وأنشطة المنظمة وتشجيع داءالتقنية الحديثة فى تطوير األ، توظيف ياسات المنظمة لتعزيز فرص التميزس

  .)2010الضالعين، (ٕالتعلم واكتساب المعرفة على مستوى الفرد والجماعة
ها ،  والتى تتمثل فى وجود قيادة ذات رؤية فى المنظمات تستطيع تمكين العاملين لدي،وبالنظر إلى محددات التميز التنظيمى

، تشجيع العاملين على آداء األعمال اإلدارية دى والتنظيمى وتفعيل دور المعرفةيط التعلم الفر، تنشًالتركيز على المستقبل دوما
، منحهم الحريات من خالل تخفيف حجم الرقابة على التعليمات والسياسات دهم بالمصادر وتفويض السلطات لهموتزوي
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، فعند االلتزام بتحقيق هذه المحددات والتى القيام بأعمالهمإتخاذ القرارات ولتحمل المسئولية فى ٕالموكولة إليهم واعطائهم الفرصة 
  .)2014النويقة، (تميز التنظيمى داخل هذه المؤسسات سيتم تحقيق الئذنراها بأنها محققة للتمكين اإلدارى داخل المؤسسات حين

 :ا	��� ����
ستمارة األولى إلى الكشف عن مدي تطبيق  هدفت اال، استبيان على عينة من العاملين بالفنادقتىتم تصميم وتوزيع استمار

لمعايير  المصرية  تحقيق الفنادق بينما استطلعت االستمارة الثانية رأي العينة حول مدى، داخل الفنادقالتمكين اإلدارىأبعاد 
،  ) 2012(، صفاء ) 2014(النويقة  وقد تمت اإلستعانة ببعض المقاييس لتكوين أسئلة اإلستمارة وهى .التنظيميالتمييز 

   . Samy et al )2017(،) 2017(، العمرى ) 2017(، بوسالم ) 2010(الضالعين 
  

تم تحديد مدينة شرم الشيخ لتوزيع االستبيان على العاملين بالفنادق المصرية وذلك الشتمالها على أغلب فنادق الخمس نجوم التابعة 
  ، لسالسل االدارة الفندقية الدولية في جمهورية مصر العربية

 268 من فنادق الخمس نجوم وبلغ عدد االستمارات المتحصل عليها والصالحة للتحليل ا فندق25 استمارة على 300تم توزيع 
  .لتحليل البيانات) SPSS 18(وقد تم استخدام برنامج التحليل االحصائي للعلوم االجتماعية  ،استمارة

 � وا����اف ا	���ري ا	���ارات ا	����  # "�	!��دق�����رة ا	���
  ا%داريا	���#  :أو�

  

 ا
	�راف ا�در��
 ا����ري

ا���و�ط 
�� ا���

�وا�ق 
 ��دة

��ر  ���د �وا�ق
ق�وا�  

�وا�ق ��ر 
 ��دة


   �!و�ض ا������:أو

��ر 
  �وا�ق

  1 ���- ا,دارة �+��+�ن ا���ر(� �) إ�&ذ ا�$رار  16  40 29 15 - 2.4 .93

�+�ن ذوى ا�&�رة وا��.رة� 14 21 22 31 12 3 1.3 ���د�+� �+�ت ا�(���  ٢ �	- ا��د�ر ا��
13 30 18 28 10 3 1.2 ���د +� ا�$رار ا��	�ب 5	د ��(�	.م دون ا�ر�2وع �+�2د�ر ا�&ذن و���ط�1 ا��

 ا���8ول
٣  

12 17 34 25 11 3 1.2 ���د  �+�  ٤  أ�5�.م�+��+�ن ,	�ز��	- إدارة ا�!	دق ا��رو	� ا�(

�د�� �22 �+�22�+�ن ا�22ذى �:22ق  14 21 22 31 12 3 1.3 +�ت ا�(��� ��22 ��22	- ا��22د�ر ا����22ر ��!	22دق ا�22�
 ;درا�.م

٥ 

10  19  20  33  19  3.3  1.3 ���د  +�ت ا���	و�� �.م إذا �م ��(�	.مو�+�زم ا����� 6  ن ��دود ا��

 7  ا�$�ديور ) ��ر�� ا�د5+���1 ا�ر�8س �رؤ��>   10  39  38  13  -  2.5  .84 ���د
  �	::ً ����$��
  ا

 1  ����1 ا���+�ن �در�� �ن ا,��$���� 5	د ��(�	.م 18 13 41 17 10 3 1.2 ���د

 2 ) ا�ر;�� ا�ذا��� 5+) أ�5�.م5+���1 ا��دراء  ا���+�ن  3 27 44 13 13 3 1 ���د
ء 5ن ادا8.م 5	د  - 20 20 38 22 4 1 ���دAر� 3  ��(�	.م���ر ا���+ون �

 4  ��- ا��دراء �+��+�ن ��ر�� ا���رف �) أداء ا�5�.م دون ;�ود او �را���� 12 31 28 22 7 3 1.1 ���د

 5  ���ر ا���+�ن �,��رام وا��$د�ر �ن �درا8.م اذا �م ��(�	.م 6 19 38 21 16 3.2 1.1 ���د
 6   �&!�ف ا��بء 5+) ا�رؤ�ء5+) ��5د �ط��ق ا���(�ن ا,دارى 10 17 33 25 16 3.2 1.2 ���د

  7  ا,داري�$ل ا,�راف ا����ر 5+) ا���+�ن إذا �م �ط��ق ا���(�ن   9  19  35  23  15 3.2 1.2 ���د

  :� ا���+�م وا��در�ب: :

10 24 33 20 13 3 1.2 ���د +�  1  ن ا���رف وا�$درات ا��) ��(	.م �ن �ل ا���(�ت اذا �م ��(�	.مو��+ك ا��

�د�� �1��222 ا���(�222ن ا,دارى ا��222�+�ن 5+222) ا,��222!دة �222ن ا�&�222رات ا��(����222 �222ن  - 17 43 30 11 3.3 .89 
  ا�دورات ا��در���� ا��&�+!�

2  

17 37 35 11 3.4 .90 ���د - +�  3  ن ا(��ب ا��.رات وا�&�رات اذا �م ��(�	.مو���ط�1 ا��

14 38 37 11 3.5 .87 ���د - +�  4   �	!�ذ �.�.م ووا���.م ��(ل ��د 5	د ��(�	.من �نو���ط�1 ا��

  5  �و�ر ا,دارة ا�!	د;�� ا�!رص ا����و�� ����1 ا���+�ن �+�در�ب وا���+م - 25 19 44 12 3.4 .99 ���د
ءة 5���ات إ5داد ;�دات إدار�� ذ�� ا,داري��.م ا���(�ن   -  11  27  39  23 3.7 .99 �وا�ق!)   6  
  7   �طو�ر أداء و;درات و��رف ا���+�ن�� ا,داري��.م ا���(�ن   -  11  32  38  18 3.7 .90 �وا�ق

ا�دا����: را��  

 1  ن إ	�ز أ�5�.م ��(ل ��د 5	د ��(�	.م���ط�1 ا���+و 11 9 23 44 13 3.4 1.2 ���د

 2  ��	- ا���(�ن ا,دارى ا���+�ن ا�!ر�� ,:�ت ;درا�.م  10  16  26  36  13  3.4  1.2 ���د

�د�� �ب ا5D+)ا��ر;�) 5+��5د ا���(�ن ا,دارى ا���+�ن   -  16  38  27  19  3.5  .98 	�+�   3 
 4  ���1 ا���(�ن ا,دارى ا���+�ن 5+) ���ل ا���8و���  -  23  39  24  15  3.3  .99 ���د

 5  ����د ا,دارة �) ��(�ن ا���+�ن 5+) ا���دادھم ����ل ا���8و���  19  22  46  13  - 3 .95 ���د

 6   د�1 ا���+�ن 	�و ا,�داع و�طو�ر أ���ب ا���ل�� ا,داري��.م ا���(�ن   -  23  31  31  15  3.4  1 ���د

 ا���و�ط ا��م  3.2  ���د
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  :التحليل والمناقشة 
( ة العاملين تنحصر عند درج إلى أن معظم أراء  أبعاد التمكين اإلدارى تشير نتائج  التحليل إلستمارة العاملين فيما يخص

 فأغلب العاملين .اإلداريالموافقة على مدى إتباع العاملين لسياسات التمكين ويشير ذلك إلى تفاوت أراء العاملين حول ) محايد
 حالة تطبيق سياسات التمكين اإلدارى في، ويرون أنه ذ بعض القراراتالمشاركة فى إتخابيرون أن اإلدارة ال تسمح للعاملين 

 من وجهة نظرهم فى تطوير أداء اإلداري، كذلك يسهم التمكين  كفاءة عاليةات قيادات إدارية ذ إعدادفيفإن ذلك سيسهم 
يزهم وزيادة دافعيتهم نحو العمل ، ويتفق ذلك وقدرات ومعارف العاملين ، ويرون أن التمكين اإلدارى سيسهم بقدر كبير فى تحف

 إشباع حاجات األفراد وتخفيف ضغوط فيسهام اإل12345) أن () .-ا,+ ا()   Hamzeh )2016(،) 2016(مع مايراه مصباح 
العمل عليهم وزيادة ثقتهم بأنفسهم وتشجيعهم على اإلبداع واإللتزام بروح الفريق وزيادة الدافعية الذاتية لدى العاملين وتنمية 

  شعورهم بالمسئولية وتعزيز والئهم التنظيمى 
# "�	!��دق وا����اف ا	���ري ا	���ارات ا	���� : أو������رة ا	����  

 5  ا	��7�6ا	��
  

 ا
	�راف ا�در��
 ا����ري

ا���و�ط 
�� ا���

�وا�ق 
 ��دة
% 

 �وا�ق
% 

�د�� 
% 

��ر 
ق�وا�  
% 

�وا�ق ��ر 
 ��دة
% 

 
  ���ز ا�$�دة:أو
 

  1 �و�ر ا�دارة ا��وارد ا��ز�� ��داع وا����ز  17 24 35 15 9 3 1.2  ���د
  ٢ دارة �ر#�" !���� ا����ز �  ���� أر��ء ا���دق��وم ا� 10 24 33 25 8 3 1.1 ����د

���%%ل ا��%%دراء ��-و�%%ل ا�%%+����ت �&(%%��&�ن '&%%  �%%#ب  15 27 16 34 9 3 1.2 ����د
 0درا�.م ور/�.م �  ا�(�ل

٣  

2%%%%�3 ا��%%%%دراء ا�(%%%%��&�ن '&%%%%  ا��%%%%�2ر�� �%%%%  ا�-%%%%�ذ  15 27 16 34 9 3 1.2 ����د�
����ذھ� ا��رارات وا��4زام . 

٤  

�%%رة �%  �%%�4ت ا��8%%وض  - 18 19 41 22 3.7 1 �وا�ق� �����(��%ل ا��%%دراء در�%� ا#%%�
 وا��(��د ا��  �وا�.9 �  ا�(�ل

٥ 

8  16  24  37  14  3.3  1.2 ���د  �راء ا#%%�ط�'�ت �&%%رأى <%%#%%��رار �&و0%%وف ���%%وم ا�دارة 
  أدا<.�'&  �#�وى 

6 

#%%��ط�ب ا��.%%�رات  ا�دارة ا�-ط%%� ا��(��%%� وا��(&�%%� %%�4?3  11  11  30  30  18  3.3  1.2 ���د
  وا������ت وا�����ظ� '&�.م

7 

   �	  ���ز ا��رؤ��ن: ً:

 1 ���&ك ا�(��&ون ا��درة '&  ا�����ر وا�داع �  ا�(�ل 5 10 17 41 28  3.7 1.1 �وا�ق
 2 ����ف ا�(��&ون �3 أ#���ب ا�(�ل ا��د�دة #ر'� '���� 8 13 28 33 19 3.4 1.2 ���د
 3   ا��در�ب وا��(&�م >#��رار��Bر/ب ا�(��&ون  - 7 34 25 34 3.6 .97 �وا�ق
��%%%ب ا�(%%%��&ون �%%%�2ر�� أداء ا���ظ�%%%�  10 20 33 31 7 3 1 ���د��B%%%� ا�-%%%�ذ ا��%%%رارات 

  و����ذھ�
4 

 5  &ون و?3 �&ول /�ر ��Cو�� �&�2��ت ا���<���#�ط�3 ا�(�� - 10 20 38 32 3.6 .96 �وا�ق
 6  �(�ل ا�(��&ون �  ا���ظ�� روح ا��ر�ق ا�وا�د - 10 20 38 32 3.6 .96 �وا�ق

  :� ا��	ظ���وا�.�(ل  ���ز ا,��را����� : :
�.%%�م إ#%%�را�����ت ا���%%دق ����%%ق ا4داء ا�����%%ز '&%%  �%%#�وى  12 24 30 25 9 3 1.1 ���د

  �دق ��لادارات ا��
1  

  2  �و�د رؤ�� ور#��� وأھداف وا?�� ��ل 0#م �  ا���دق 8 22 33 20 17 3.1 1.2 ���د
�و�%%د ھ��%%ل ��ظ��%%  وا?%%G ود�0%%ق �&��%%دق و-ر�ط%%� ��ظ���%%�  - 25 31 28 17 3.4 1 ���د

  وا?��
3  

  4  �و�د و�دة �&�ودة و���ن �&����م ا��#��ر - 24 12 38 27 3.7 1.1 �وا�ق
  5  اKداء >-دة (FG@H ) اD5@E35 ا35-ظ134A5 )B? >@,?ة =->+  - 24 12 38 27 3.7 1.1 �وا�ق
12  31  21  30  5 3 1.1 ���د  L=ز-N 3@لPK15@ت ا-RS35وا F2UG VWX) (1G (1Y6  ا35-ظ  
23  26  25  16 3.3 1 ���د  -  Z=-[45ا Z34S35ا F21\A5 ا_داري F2UG دوري L) @`) a`b@X4= أو 

V,c= @) ث+e4S= f35-اgh Z1b F3i5ا  
7  

���ز ا�:$��: را��  

 1  �#�ط�3 ادارة ا���دق ا����ف وا��0C&م '&  �#ب ظروف ا�(�ل 4 34 41 21 - 3 .82 ���د
��%%و�ر �%%#�وى �%%ن ا�!���%%� ا�(���%%� %%�ن ا�(%%��&�ن �%%  �<%%� ا�(�%%ل   8  24  25  33  10  3.1  1.1 ���د

  دا-ل ا���دق
2 

ادارة ا���دق �.��� و�+دا��0 �%3 ا��(&و�%�ت ا����%+ل ��(��ل   -  12  44  22  22  3.7  .96 �وا�ق
�.�&'  

3 

 4  ن Cھ��� ا��.وض وا�ر���ء ����دقو�ؤ�ن ا�(��&    19  35  34  21  3.4  .94 ���د
 5  ن �3 ا����و�و��� ا��د�!�و����ف ا�(��&إ�  �#(  إدارة ا���دق   -  23  50  27  - 3 .71 ���د
��ر ا�#�<دة �ن ا�(��&�ن �  ا���دق �#�'د '&  و�%ود ��%�خ ا��(�  -  17  19  35  29  3.7  1.1 �وا�ق

داع وا����ر��  )��2�  
6 

 ا���و�ط ا��م  3.3  ���د
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  :التحليل والمناقشة  •
 إلى أن معظم أراء العاملين تنحصر عند درجة التميز التنظيميتشير نتائج  التحليل إلستمارة العاملين فيما يخص أبعاد 

 دور القيادة فى علىلى كافة إدارات الفندق ، فهم يوافقون  كبيرة لتحقيق التميز التنظيمى عًاناك فرصيرون أن هو) محايد(
بقية البنود تجاه التعامل بإستجابة كبيرة فى حاالت الغموض والمشكالت الطارئة التى قد تواجههم فى العمل بينما هم محايدون 

موافقتهم حول أغلب البنود فيما يخص تميز المرؤسين فهم يرون أنه ينطبق فيما يخص تميز القيادة ، كما تشير النتائج إلى 
 إلى موافقتهم حول بعض بنود تميز الهيكل التنظيمى ًوتشير النتائج أيضا ،ظم المهارات التى تجعلهم متميزينعليهم مع

ة الخدمات وتقييمها وتطويرها المستمر ، واإلستراتيجية مثل إقراراهم بوجود وحدة للجودة داخل الفندق والمعنية بالحفاظ على جود
فتميز القادة كما يراها   .كذلك تسعى اإلدارة إلى تحفيز العاملين من خالل منحهم جوائز عينية نظير جهودهم المبذولة فى العمل

  تطوير األعمالفيهو الذى  يسهم ) (Samy et al., 2017، ) 2017(، العمرى ) 2017(، بوسالم ) 2010(الضالعين 
ٕوادخال فرص التحدى والمنافسة داخل بيئة العمل وزيادة قدرة الفرد على مواجهة فترات األزمات واإلضطرابات ، تميز المرؤسين 
والتى تشير إلى مدى قدرة الموظفين على آداء مهامهم من خالل زيادة حماستهم المطلوبة فى العمل ومدى إمتالكهم لقدرات 

  .العقبات وتشجيع مبدأ المشاركة الفعالة المحققة ألهداف المنظمةى مواجهة علعقلية متميزة تساعد 
  : تحليل معامل اإلرتباط واإلنحدار لمتغيرات الدراسة 

  تفويض الصالحية للعاملين كأحد أبعاد التمكين اإلدارى وبين التميز التنظيمى  تحليل معامل اإلرتباط بين -1
، (%1) عند  معنوى بإرتباط.) 60(هو  العالقة لتلك االرتباط معامل د أن وجمتغيري الدراسة بينمعامل االرتباط بتحليل 

داخل اإلرتباط بين تفعيل سياسات التمكين اإلدارى العنصرين، ويشير ذلك إلى  كال بين  جيدةطردية   عالقة بمعنى وجود
  .الفنادق وبين تحقيق التميز التنظيمى لإلدارة الفندقية ككل

  تفويض الصالحية للعاملين كأحد أبعاد التمكين اإلدارى وبين التميز التنظيمىبين   اإلرتباط تحليل معامل-2
 

 االنحدار معامل  ) ت (قيمة المعنوية
 المعيارى الخطأ

 البائى للمعامل
 المعامل قيمة

 نموذج البائى
  الثابت المتغير 1.613 107.  15.027 000.
 التميز التنظيمى 392. 032. 603. 12.316 000.

 معامل ان وجد تابع،  كمتغير التميز التنظيمى مستقل وبين كمتغير  تفويض الصالحية للعاملين تحليل معامل اإلنحدار بينب
سعت اإلدارة إلى تطبيق سياسات التمكين اإلدارى ومنها تفويض الصالحية للعاملين  كلما أنه أى Beta=( .60) االنحدار

تحقيق التميز كلما أدى ذلك إلى حيات الكاملة للعاملين إلنجاز أعمالهم ثقة فيهم ٕإلتخاذ القرارات المناسبة واعطاء الصال
  .قادة والهيكل التنظيمىالتنظيمى المتمثل فى تميز المرؤسين وال

   تحليل معامل اإلرتباط بين اإلستقاللية كأحد أبعاد التمكين اإلدارى وبين أبعاد التميز التنظيمى -3
، (%1) عند  معنوى بإرتباط.) 36- (هو  العالقة لتلك االرتباط معامل  وجد أنمتغيري الدراسة نبيمعامل االرتباط بتحليل 

اإلرتباط  العكسى فى حال شعور العاملين بعدم اإلستقاللية العنصرين، ويشير ذلك إلى  كال بين عكسية  عالقة بمعنى وجود
ركة من العاملين وبين تحقيق التميز التنظيمى لإلدارة الفندقية ونتيجة لهيمنة اإلدارة على سلطة إتخاذ القرار منفردة دون مشا

  .ككل
   تحليل معامل اإلنحدار بين اإلستقاللية كأحد أبعاد التمكين اإلدارى وبين أبعاد التميز التنظيمى-4

  

 االنحدار معامل  ) ت (قيمة المعنوية
 المعيارى الخطأ

 البائى للمعامل
 المعامل قيمة

 نموذج البائى
  الثابت المتغير 3.680 088.  42.026 000.
 التميز التنظيمى 164.- 026. 362.- 6.331- 000.

 االنحدار معامل ان وجد تابع،  كمتغير التميز التنظيمى مستقل وبين كمتغير  استقاللية العاملين بتحليل معامل اإلنحدار بين
Beta)-36(.  تمثلة فى عدم تمكينهم من إتخاذ القرارات اإلدارية وكذلك عدم نتيجة لعدم شعور العاملين باإلستقاللية والم أى

الشعور بحرية التصرف فى اداء االعمال وشعورهم بالتقيد وزيادة األعباء الملقاة على عاتقهم من المدراء المباشرين ، كل هذ 
لية من األبعاد المحددة للتمكين رتبط بالتمكين اإلدارى للعاملين ، فتعتبر اإلستقاليؤدى إلى ضعف فرص التميز التنظيمى الم

وتعنى الثقة بالنفس واعطاء الحرية الكاملة للتصرف فى المواقف المختلفة  )2012(صفاء  ،) 2014(النويقة اإلدارى كما يراها 
ة ؛ فالتمكين اإلدارى يزود العاملين بالمهارات الالزمة من خالل ممارسة أدوار مختلفة ومنحهم الصالحيات الكاملة إلدار

  .األعمال
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   تحليل معامل اإلرتباط بين التعليم والتدريب كأحد أبعاد التمكين اإلدارى وبين أبعاد التميز التنظيمى -5
، (%1) عند  معنوى بإرتباط.) 33- (هو  العالقة لتلك االرتباط معامل  وجد أنمتغيري الدراسة بينمعامل االرتباط بتحليل 

 العكسى بين شعور العاملين بعدم منحهم الفرص اإلرتباط العنصرين، ويشير ذلك إلى  كال بين عكسية عالقة بمعنى وجود
  . التنظيميوبين التميز  الكافية للتعلم والتدريب

   تحليل معامل اإلنحدار بين التعليم والتدريب كأحد أبعاد التمكين اإلدارى وبين أبعاد التميز التنظيمى-6 
  

 المعيارى الخطأ راالنحدا معامل  ) ت (قيمة المعنوية
 البائى للمعامل

 المعامل قيمة
 البائى

 نموذج

  الثابت المتغير 3.980 097.   40.922 000.

 التميز التنظيمى 165.- 029. 331.- 5.716- 000.

 معامل ان وجد تابع،  كمتغير التميز التنظيمى مستقل وبين كمتغير  تعليم وتدريب العاملينبتحليل معامل اإلنحدار بين
 بأهمية ٕالكافية للتعلم والتدريب المستمر واقرارهمنتيجة لشعور العاملين بعدم منحهم الفرص   أنه أى .)Beta)-33 االنحدار

م المعرفة وكذلك فرص التدريب ، كل ذلك يؤثر على فرص التميز التنظيمى الذى ينخفض بإنخفاض عيالتمكين اإلدارى فى تد
  .الفندقية المختلفةفرص التمكين اإلدارى داخل اإلدارات 

  

  تحليل معامل اإلرتباط بين الدافعية كأحد أبعاد التمكين اإلدارى وبين أبعاد التميز التنظيمى  -7
، (%1) عند  معنوى بإرتباط.) 34(هو  العالقة لتلك االرتباط معامل  وجد أنمتغيري الدراسة بينمعامل االرتباط بتحليل 

بين الدافعية التى ترتفع بإرتفاع فرص التمكين اإلدارى العنصرين، ويشير ذلك إلى  كال بين طردية متوسطة عالقة بمعنى وجود
  . تحقيق التميز التنظيمى من ثمن بالفندق ووالذى يتطلع إليه العامل

   تحليل معامل اإلنحدار بين الدافعية كأحد أبعاد التمكين اإلدارى وبين أبعاد التميز التنظيمى-8
 نموذج البائى المعامل قيمة البائى للمعامل المعيارى الخطأ االنحدار املمع  ) ت (قيمة المعنوية

  الثابت المتغير 2.458 134.  18.400 000.

 التميز التنظيمى 231. 040. 336. 5.825 000.
 معامل نا وجد تابع،  كمتغير التميز التنظيمى مستقل وبين كمتغير  تعليم وتدريب العاملينبتحليل معامل اإلنحدار بين

كلما زادت فرص تطبيق سياسات التمكين اإلدارى كلما زادت معها الدافعية إلنجاز األعمال   أنه أى .)Beta)34 االنحدار
  ، )2016(مصباح  ، فالتمكين اإلدارى كما ذكره  المراد تحقيقهالتنظيميتحقيق التميز إلى بالشكل المطلوب وكلما أدى ذلك 

)2016( Hamzeh  ع حاجات األفراد وتخفيف ضغوط العمل عليهم وزيادة ثقتهم بأنفسهم وتشجيعهم على  إشبافييسهم
  .اإلبداع واإللتزام بروح الفريق وزيادة الدافعية الذاتية لدى العاملين وتنمية شعورهم بالمسئولية وتعزيز والئهم التنظيمى

  يز التنظيمى تحليل معامل اإلرتباط بين  أبعاد التمكين اإلدارى وبين أبعاد التم -9
، بمعنى %)1 (عند معنوى بإرتباط.) 32(هو  العالقة لتلك االرتباط معامل  وجد أنمتغيري الدراسة بينمعامل االرتباط بتحليل 

 سعت اإلدارة إلى تحقيق التمكين اإلدارى بكافة أبعاده والتى تشمل تفويض كلما طردية بين المتغيرين ، اى عالقة وجود
إلى  زيادة الدافعية فإن اإلدارة سوف تصل ًتحقيق إستقاللية العاملين وزيادة فرص التعلم والتدريب وأخيراالصالحية للعاملين و

  .تحقيق الهدف الرئيسى وهو تحقيق التميز التنظيمى 
   تحليل معامل اإلنحدار بين أبعاد التمكين اإلدارى وبين أبعاد التميز التنظيمى-10

 نموذج البائى المعامل قيمة البائى للمعامل المعيارى الخطأ اراالنحد معامل  ) ت (قيمة المعنوية
  الثابت المتغير 2.950 041.  71.474 000.
 التميز التنظيمى 068. 012. 321. 5.518 000.

 

 املمع ان وجد تابع،  كمتغيرأبعاد التميز التنظيمى مستقل وبين كمتغير أبعاد التمكين اإلدارى بتحليل معامل اإلنحدار بين
تفويض الصالحية للعاملين  في كلما زادت فرص تطبيق كافة أبعاد التمكين اإلدارى المتمثلة  أى .)Beta)32 االنحدار

 المراد التنظيميتحقيق التميز إلى كلما أدى ذلك  وتحقيق إستقاللية العاملين وزيادة فرص التعلم والتدريب وأخيرا زيادة الدافعية
كون التمكين يبدأ من خالل   Saed )2016( ،)2010(  كما يذكر الضالعيناإلداري بالتمكين نظيميالتويرتبط التميز  .تحقيقه

المراحل األولى لعمليات اإلختيار المناسب والتدريب المناسب والسعى نحو تحقيق المهارات والقدرات الالزمة تحت رؤية وتنفيذ 
 كما يتطلب .ن فى إتخاذ القرارات التى تحقق األهداف التنظيميةإدارة فاعلة تشعى لخلق مناخ من المشاركة من قبل العاملي

ًالتميز التنظيمى هيكال تنظيميا يعزز الشعور بالمسؤلية ويطور المهارات والقدرات ، توجيه وتدريب العاملين ، اإلبقاء على  ً
القرارت التى تعمل على تحقيق الرؤية  بين العاملين واإلدارة العليا ، تشجيع العاملين لتحمل مسئولية  مفتوحةاالتصالقنوات 

  .التنظيمية
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ن محايدون حول تفويض الصالحية لهم من حيث إتخاذ القرار وحرية انجاز االعمال وكذلك منحهم فرص ي أغلب العامل-1

العاملين بالفندق ، الرقابة الذاتية حيث يرون أنها من اختصاصات اإلدارة العليا ونتيجة لضعف مفهوم التمكين اإلدارى لدى 
، وقد يرجع ذلك إلى عدم تعميم مفهوم التمكين على كافة ح لهم بالمشاركة فى اتخاذ القراروكذلك رؤيتهم بأن اإلدارة التسم

 إنجاز األعمال ًالمستويات اإلدارية بالفندق ، كذلك خشية اإلدارة منح العاملين الحرية التامة فى اتخاذ القرار مما يؤثر سلبا على
  .ن وجهة نظرهم م
ن يرون أن لديهم المهارات التى يمكن من خاللها تطبيق سياسات التمكين ومنها قدرتهم على التفكير واإلبداع ي أغلب العامل- 2

 التعليم والتدريب وقدرتهم على وضح حلول فيفى العمل والقدرة على التكيف مع أساليب العمل الجديدة ورغبتهم المستمرة 
تى قد تواجههم فى العمل وكذلك يرون بأنهم يعملون تحت مظلة روح الفريق الواحد وبالتالى تزداد فرص لبعض المشكالت ال

  .تحقيق التميز التنظيمى 
حول توافر فرص التدريب والتعلم كجزء اساسى للتمكين االدارى ، وقد يرجع ذلك إلى أن اإلدارة ن محايدون ي  أغلب العامل-3 

ملين على سلسلة من المهارات التخصصية فى العمل دون غيرها ، ولكن اغلبهم موافقون الرأى حول الفندقية تتبنى تدريب العا
 تطوير أداء وقدرات العاملين ، وكل هذه في كفاءة عالية وأيضا يسهم اتمساهمة التمكين االدارى فى اعداد قيادات إدارية ذ

ًاالجراءات تؤثر سلبا أو إيجابا     .ى  تحقيق التميز التنظيمفيً
 من قلة فرص ان محايدون حول مدى توافر الدافعية لديهم إلنجاز األعمال فقد يكون ضعف الدافعية ناتجيمعظم العامل - 4

 مدى فيً وتولى المناصب األعلى مما يؤثر سلبا الترقيالتمكين وبالتالى قلة فرصهم إلثبات قدراتهم وكذلك قلة فرص 
رص الثقة الممنوحة لهم من قبل مدرائهم لإلبداع وتطوير العمل ، األمر الذى يؤثر  لتحمل المسئولية نتيجة لقلة فاستعدادهم

  . تحقيق التميز التنظيمى فيًسلبا 
وجود عالقة إرتباط متوسطة بين أبعاد التمكين اإلدارى كمتغير مستقل وبين أبعاد التميز التنظيمى كمتغير تابع ، وهذا  -5

 منها مهمةدارى بكامل أبعاده وجوانبه داخل اإلدارت الفندقية سيترتب عليع بعض النتائج اليشير إلى أنه حال تطبيق التمكين اإل
فرص تحقيق التميز التنظيمى الذى  إتخاذ القرار مما سيؤدى إلى رفع منح العاملين الثقة الالزمة إلنجاز األعمال والمشاركة فى
  .يشمل تميز القادة والمرؤسين والهيكل التنظيمى والثقافة 

الوقوف على ضرورة أن تراعى الفنادق تطبيق مفهوم التمكين اإلدارى والوقوف على العقبات  فيتكمن أهمية نتائج البحث  - 6
   داخل اإلدارات الفندقية ومن ثم الكشف عن معدل اإلرتباط بين التمكين اإلدارى والتميز التنظيمى بكافة جوانبه هالتى تعوق تنفيذ

  :التوصيات
  .ة اإلدارات الفندقية األخذ بمفهوم التمكين اإلدارى وتوظيف أبعاده في تحقيق التميز التنظيمى بكل أبعاده ضرورة مراعا- 1
 ضرورة تفعيل مبدا تفويض الصالحية للعاملين إلتاحة الفرصة لهم للمشاركة فى اتخاذ القرارات المتعلقة بمجال عملهم - 2

  .هم بهدف زيادة فرص إنجاز األعمال وكذلك تفعيل مبدأ الرقابة الذاتية للعاملين أنفس
  ضرورة تفعيل مبدا اإلستقاللية للعاملين بهدف بث الثقة فى نفوس العاملين ولتخفيف القيود عليهم بهدف تخفيف العبء - 3

  .على المدراء وبالتالى تحقيق التميز التنظيمى 
  المكتسبة من البرامج التدريبية المقررة وبالتالى رفع    توفير برامج تدريبة مكثفة بهدف زيادة الخبرات المعرفية والمهارية - 4

  .فرص تحقيق التميز التنظيمى
 ضرورة زيادة فرص تفعيل التمكين اإلدارى فى العمل بهدف زيادة الدافعية إلنجاز األعمال وتحمل المسئولية وزيادة فرص - 5

  .اإلبداع وتطوير األداء فى العمل
�>� ��ا;:	�" �   :ا	��"

 دراسة تطبيقية على الكليات التقنية –، بيئة العمل وأثرها فى تحقيق التميز المؤسسى ) 2015(، منصور محمد على ياأليوب -
  .137 -107، فلسطين ، العدد الثانى ، ص البلح دير   - التقنية فلسطين كلية مجلةالحكومية فى محافظات غزة ،  

 ياتلالك ىلع ميدانية اسةرد المؤسسي التميز تحقيق في ينلعامال تمكين دور، ) 2014( البحيصى، عبد المعطى محمود -
  . ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية ، جامعة األزهر ، غزةغزة قطاع محافظات في التقنية

 يراه كما اإلبداعي وكالسل في التنظيمي والدعم اإلداري التمكين أثر، )2006( الحراحشة، محمد ، الهيتى، صالح الدين -
-240 ، االردن ، العدد الثانى ، ص اإلدارية العلوم دراسات،، مجلة ميدانية دراسة  - األردنية االتصاالت شركة في العاملون

266.  
 بمملكة الداخلية رةوزا في المؤسسي التميز على البشرية الموارد إدارة ممارسات تأثير، ) 2018( الشروقى، خليفة على -

  . ، رسالة ماجستير غير منشورة ، األكاديمية الملكية للشرطة ، كلية تدريب الضباط ، مملكة البحريننالبحري
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األردنية  االتصاالت شركة في ميدانية دراسة : التنظيمي التميز في اإلداري التمكين ، أثر)2010( الضالعين، على الفالح -
  .92 - 64األول ، ص ، العدد ) األردن(  العلوم اإلدارية -، مجلة دراسات

انعكاسات ممارسات إدارة األداء فى التميز التنظيمى ، )2016( الطائى، على حسون ، حمد القيسى، سنان فاضل -
  .49 -27 ، ص87بحث ميدانى فى وزارة المالية ، الهيئة العامة للضرائب، مجلة العلوم اإلقتصادية واإلدارية، العدد 

، أثر وظائف الموارد البشرية على تحقيق التميز التنظيمى ، دراسة ) 2013( ج شليويح  العزب، حسين محمد ، العنزى، فر-
مصلحة الجمارك السعودية  ، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات ، سلسلة العلوم اإلنسانية واإلجتماعية ، العدد الرابع ، : تطبيقية

  المملكة العربية السعودية 
 الخاص القطاع في تطبيقية دراسة :التنظيمي التميز على التنظيمي التغيير أثر، ) 2017(، محمد بن سعيد العمري -

  . 148 -113العدد الرابع ، المملكة العربية السعودية ، ص  لإلدارة، العربية المجلة ، السعودي
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The Effect of Implementing Administrative Empowerment Dimensions on Achieving 

Organizational Excellence in Egyptian Hotels 
WAGIH SALAMA  

This research aims to shed light on the impact of applying the dimensions of administrative empowerment 
on achieving organizational excellence in five-star Egyptian hotels, A survey was carried out in 25 hotels 
in Sharm El Sheikh. The results discussed the application of some dimensions of administrative 
empowerment to achieve organizational excellence. The study recommends applying the dimensions of 
administrative empowerment in order to achieve organizational excellence in all hotel departments. 
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