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 المستخلص

لى الكشف إالدراسة الموسومة )أثر تمكين العاملين في تعزيز الوالء التنظيمي(  تسعى        
وقد أجريت الدراسة في ،  التنظيمي الوالءتعزيز الذي يلعبه تمكين العاملين في  التأثيرعن 

 -علىالفرات األ-القطاع الخدمي في العراق وبالتحديد في المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية
وقد تم اختيار قطاع الطاقة الكهربائية لما له من أهمية بالغة في رفاهية وسعادة المجتمع 

 .وتطوره

 : اآلتيةلتساؤالت لجابات تبلور مشكلة الدراسة في إيجاد اإلت     

 .؟  وأبعاده تمكين العاملينبهتمام المنظمة إما مستوى  .1
 . ؟وأبعاده  الوالء التنظيميبهتمام المنظمة إما مستوى  .2
 . الوالء التنظيمي في المنظمة ؟ علىتمكين العاملين  تأثيرما  .3
تمكين العاملين في تعزيز الوالء التنظيمي تأثير عرفة مدى م األساسي الدراسةوكان هدف        
الدراسة التي تمثلت بجميع عينة  استطالع آراءجرى ، وألجل تحقيق ذلك الهدف  لمنظمةفي ا

شعب في المنظمة المبحوثة ، حيث الالمستويات اإلدارية من مدير عام ورؤساء أقسام ومسؤولي 
عتمدت الدراسة على الفردا ، و ( 75) أفراد العينةبلغ مجموع  ، وقد استعملت  اإلستطالعيمنهج ا 

ت مع االعتماد على برنامج المعلوماو  البيانات لجمع رئيسة االستبانة التي هي أداةالدراسة 
(Spss في التحليل االحصائي المالئم لطبيعة الدراسة ، وقد خرجت الدراسة بمجموعة من )

، ومن أهما  لدراسةااالستنتاجات حددت مالمح العالقات وطبيعتها والتأثير ما بين متغيرات 
وأيضا وجود عالقة  بين تمكين العاملين والوالء التنظيمي ، هوطردي قويةوجود عالقة إرتباط 

كما ختمت الدراسة بجمله من التوصيات ،  تأثير معنوية لتمكين العاملين في الوالء التنظيمي
، لعل أهمها ضرورة ن تفيد الباحثين والجهات ذات العالقة بهذا المجال أالمناسبة التي يمكن 

 تمكين المبحوثة أو تلك التي تروم العمل بمنطق ةالتوجه إلعادة بناء المورد البشري للمنظم
وأيضًا  هو المورد البشري العمليةن جل اهتمامات هذه أذ إختيارًا وتدريبًا وتحفيزًا ، إ العاملين ،

يمكن للمنظمة أن تستثمر قدرات أفرادها من خالل تشكيل الفرق المدارة ذاتيًا ، حيث أن هذا 
عالية وبذلك تنجز المهمات المسندة إليها بكفاءة وفاعلية النوع من الفرق تكون ممكنة بصورة 

 . عالية
 


