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 ملخص الدراسة باللغة العربية
 داء الوظيفي في وزارة الطاقة والثروة المعدنية األثر تمكين العاملين على تحسين أ

 :إعداد
 محمد سامي حمدان نمر

 :لدكتورإشراف األستاذ ا
 نعمة عباس الخفاجي

وتفويض  تبادل المعلومات بين العاملين، وتدريب العاملينأثر تمكين العاملين بأبعاده )هدفت الدراسة إلى التعرف على 
  اإلجتهاد والمثابرةو ، بأبعاده )الدقة في تنفيذ المهام ألداء الوظيفيتحسين ا( على الصالحية، والمشاركة في اتخاذ القرار

نت الدراسة المنهج الوصفي، والتحليلي واالطالع على الدراسات ي، وقد تب،والعالقات مع االخرين(درة واالبداعوالمبا
البحوث النظرية والميدانية السابقة، ولغايات تحقيق أهداف الدراسة وجمع البيانات األولية من مجتمع الدراسة والذي و 

في وزارة الطاقة والثروة ( فردا 100تم تطوير استبانة، وزعت على )في عمان  في وزارة الطاقة والثروة المعدنيةتمثل 
، ولغرض تحليل إجابات عينة الدراسة فقد استخدمت أساليب التحليل اإلحصائي المتمثلة بالمتوسطات المعدنية 

فرضيات الدراسة، االنحدار الخطي المتعدد الختبار  تحليلالحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة عن أسئلة الدراسة، و 
احتل المرتبة األولى وبدرجة مرتفعة، تدريب العاملين عد ب، أن تمكين العاملينوقد أظهرت نتائج مستوى تطبيق أبعاد 

في المرتبة الرابعة واألخيرة وبدرجة مرتفعة متفاوتة، وكذلك أظهرت نتائج تبادل المعلومات بين العاملين وجاء بعد 
المبادرة ( احتل المرتبة األولى وبدرجة مرتفعة بينما كان بعد خريناآلالعالقات مع د )أن بعاألداء الوظيفي مستوى 
ثر ذو داللة إحصائية عند مستوى أ وجود هو أقل األبعاد موافقة، وأظهرت نتيجة اختبار الفرضية الرئيسة واالبداع 
الحية ، وتدريب العاملين، وتفويض الصتمكين العاملين بأبعاده ) تبادل المعلومات بين العاملين( a≤0.05الداللة )

والمبادرة واالبداع   ، اإلجتهاد والمثابرةبأبعاده )الدقة في تنفيذ المهام ( على األداء الوظيفيوالمشاركة في اتخاذ القرار
ظيفي األداء الو ( فقد كان أثرهما على تفويض الصالحية والمشاركة في اتخاذ القرار، أما بعدي )خرين(اآلوالعالقات مع 

على األداء ثر معنوي أليس له تفويض الصالحية غير معنوي، كما وأظهرت نتائج اختبار الفرضيات الفرعية أن بعد 
وقد أوصت الدراسة  ،ثر إيجابيأت ذو ـــــفكانتمكين العاملين أما باقي أبعاد الوظيفي في وزارة الطاقة والثروة المعدنية 

داء الوظيفي األجل قبول وتبني فلسفة أمن  اإلدارية ع متطلباته في كافة المستوياتداء الوظيفي وجميألهتمام بااإلزيادة 
توفير ثقافة  وضرورةداء الوظيفي األيتم بناء هياكل تنظيمية تتناسب مع  أن وضرورةستراتيجية كإدارة العليا اإلفي 

 . الوظيفي باألداء خاصة
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The research aims to identify the impact of employee empowerment dimensions 

including (information exchange among employees, employees training delegation and 

participation in decision-making) on Job performance with its dimensions including 

(accurate implementation of tasks, diligence and persistence, innovation and creativity, 

and relations with others). The study has adopted the descriptive analytical method in 

addition to reviewing previous theoretical and field studies. For the purpose of 

achieving the objectives of the study and collecting data from the study population 

which represent The Jordanian Ministry of Energy and Mineral Resources employees in 

Amman, the researcher has developed questionnaite that has been distributed among 

100 individuals in The Jordanian Ministry of Energy and Mineral Resources. 

For the purpose of analyzing responses of the study population, the researcher has 

adopted statistical analysis methods including arithmetic average and standard deviation 

for answering the research questions, and multiple linear regression analysis for testing 

the study hypothesis.  

The results regarding the level of applying employee empowerment dimensions indicate 

that the employees training dimension is ranked first with a high percentage while 

information exchange among employees dimension is fourth and last in dimensions’ 

ranking with a high varied percentage. Moreover, the results regarding Job performance 

level indicates that relations with others dimension is in the first place with a high 

percentage while innovation and creativity is ranked as the least related dimension. The 
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result of testing the first main hypothesis indicates that there is an impact with a sig 

value when significance level equals (p≤ 0.05) of employee empowerment dimensions 

including (information exchange among employees, employees training, delegation and 

participation in decision-making) on job performance with its dimensions  including 

(accurate implementation of tasks, diligence and persistence, innovation and creativity, 

and relations with others). As well as, the result of testing the first main hypothesis 

indicates that the Impact of delegation and participation in decision-making dimension 

on Job performance is not significant.  

In addition to that, the results of testing the subsidiary hypotheses also indicate that 

delegation and participation in decision-making dimension has no significant impact on 

job performance within Ministry of Energy and Mineral Resources. However, the other 

employee empowerment dimensions have positive impact. 

The research recommended increasing the attention given to job performance 

and its requirements within all administrative levels in order to accept and 

adopt a job performance policy in senior management as a strategy. Moreover, 

the research highlighted the need to create and develop organizational 

structures that are commensurate with job performance. In addition to that, it 

emphasized the need to develop a culture related to job performance.

http://context.reverso.net/translation/english-arabic/adopting+a+policy
http://context.reverso.net/translation/english-arabic/organisational+structure
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