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 أثر العوامل الشخصية والوظيفية على مدركات النفسية ابلتمكني
 "دراسة ميدانية على العاملني إبدارة جامعة مصراتة"

والعلوم كلية االقتصاد / قسم إدارة األعمالتدريس ب عضو ىيئة :أ. املهدي املربوك عمران
 . تةالسياسية جامعة مصرا

كلية االقتصاد والعلوم / قسم إدارة األعمال تدريس ب : عضو ىيئةيفالشر  أمحد ىاجر أ.
 تةالسياسية جامعة مصرا

 
  املقدمة

 inوغَت مرئية  visibleادلرئية  – lndividud Differenesيعترب مراعاة الفروقات الفردية      
visible  - االنساين وإدارة االفراد من ادلبادئ االساسية لعلم النفس، وال خالف حول يف التعامل

جيعل  ىذا ادلبدأإال أن فالعضو الفرد العامل ىو أول نقطة يف دراسة وحتليل السلوك التنظيمي ، ذلك،
 من إدارة وقيادة العنصر البشري من الصعوبة مبكان.

ثقايف ذلم، بقدر ما مها مصدر حتدي عند إدارة ادلوارد ان االختالفات الفردية للعاملُت اشبو ابلتنوع ال
، فهي تساعد يف احكام البشرية إال أهنما قد يصبحا مصدر قوة وثراء لقوة العمل إذا ما احسن ادارهتما

 سًد النقص يف النظم القانونية.
يقضي االفراد شطرا كبَتا من حياهتم داخل مؤسسات العمل اشباعا حلاجات عدة، وخالل ذلك 
يكتسبون قيما واجتاىات ومشاعر وجتارب وخربات تنعكس بشكل او أبخر على منط حياهتم 

 الشخصية وعالقاهتم االجتماعية.
 ,1995لقد أصبح دتكُت العاملُت ومشاركتهم يف نظر البعض أمور طبيعية وحىت حتمية )  

Collins.) 
اكتساب القوة أو "فيا لغواي أو حر  Empowermentأنو يقصد ابلتمكُت  Walkerووفقا لرؤية 

 (.335:  2003)ادلسدي،  "The Gaining of Powerالنفوذ 
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 مشكلة الدراسة
ديكنك دتكُت الناس بعض األحيان وديكنك دتكُت بعض الناس يف كل األوقات ولكن من الصعب   

، م(، هبذه العبارة عرب ابراىام لنكونن عن 2006دتكُت كل الناس يف كل األحيان واألوقات )ملحم، 
 حدود ادلمارسة التمكينية مربزا الدور الذي تلعبو اخلصائص الفردية يف صلاح تلك ادلمارسة.

عور األفراد ابلتمكُت ـالعوامل الفردية والشخصية نظر إليها على أهنا مرتبطة بشكل مباشر بش    
ر االحًتام ـلى سبيل ادلثال ال احلصـ(، فعAppelbaum,  Honeggar 1998: 37فسي )ـالن

 ,Spreitzerمكُت )ــساسا ابلتـعند األفراد جيعل منهم أكثر إح Self- esteemي ــالذات
ل رجال جيعل منو أكثر استفادة من تطبيق اسًتاتيجيات التمكُت ـما أن كون الفرد العام(، ك1996

د تَولد ـيمية قـهن مواقف تنظـعندما يواج Acquiescenceوخ ـنظرا دليل النساء إىل االذعان والرض
 Powerlessجز( ــقوة )العـاس ابلـوعدم اإلحس Dependentتمادية ــهن إحساسا ابالعـلدي
(Marniro, 1986.) 

مرتبطة   Employee Characteristicsىناك بعض الدالئل على أن خصائص العاملُت    
مبستوى التمكُت النفسي لديهم، فاستجابة العاملُت لفرص حَتمل مسؤولية أكرب ومشاركة يف اختاذ 
القرارات تكون اعظم عندما تكون لديهم مستوايت عالية من الشعور بدافعية لإلصلاز 

Achivement Motivation /وثقة وفعالية ذاتية عاليتُت ،Self- Confidence  
Self- Efficacy ومركز ضبط داخلي للتوجو الرقايب ،Internal Locus of Control 
Orientation  (Argyri, 1988; Bandura, 1997; Rotter, 1966 .) 

كن تعميمها يف كل ادلواقف فبالرغم من أن التمكُت ليس صفة أو خاصية شخصية دائمة دي   
مل أبنو شلكن من عملو اادلختلفة، إال أن الشخصية ديكن أن تؤثر يف ادلدى الذي يشعر بو الفرد الع

(1995, Spreitzer كما أن االفراد ديرون وحيسون بدرجات متفاوتة من التمكُت واليت ديكن أن ،)
 (.McShane, Von Glinow ,2007: 106ختتلف من بيئة عمل ألخرى )

مع وجود شبو اتفاق فيما بُت الدارسُت لظاىرة دتكُت العاملُت حول الدور الذي تلعبو االعتبارات    
الفردية )لألفراد و/ أو القادة( والتنظيمية يف شلارسة التمكُت وكذلك مدركاهتم للتمكُت، إال أن حتديدا 

 ل منها الزالت زلل تساؤل وحبث.تلك االعتبارات واخلصائص الفردية والتنظيمية والدور النسيب لك
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للعاملُت ومدى اختبارىم  (التنظيميةالوظيفية)من ىنا هتدف الدراسة  ايل بيان أثر اخلصائص الشخصية 
 دلشاعر التمكُت النفسي يف ضوء ما عرضو من دراسات الستجالء حقيقة األمر.

 اإلطار النظري وصياغة فرضيات الدراسة
غرافية )اجلنس، العمر، خربة عملية(، ومتغَت تنظيمي واحد ىو و متغَتات دديهبذه الدراسة ىناك ثالثة   

ادلستوى التنظيمي، وبناء على البٍت والنماذج النظرية الداعمة ذات الصلة مبوضوع الدراسة دتت صياغة 
 فرضيات الدراسة.

نظمات من بشكل عام ىناك اعتقاد سائد مقبول بشكل واسع أن الرجال أكثر قوة أتثَتية داخل ادل
 النساء، يف زلاولة تفسَت أثر االختالفات اجلنسية يف كسب القوة والتأثَت ىناك منظوران، األول منظور

الذي ينص على أن الرجال والنساء  Socialisation Perspectiveاالجتماعي  التفاعل
ة من التعلم بغض خيتلفون يف سلوكياهتم واجتاىاهتم ضلو اسًتاتيجيات التمكُت نتيجة خرباهتم ادلكتسب

النظر عن االختالفات اليت تنشأ نتيجة الظلم واجلور التنظيمي، أما ادلنظور الثاين اذليكلي )التنظيمي( 
Structuralist Perspective  فينص على أن االفتقار إىل الدعم وادلعلومات عند شاغلي

د إىل الشعور بعدم التمكُت الوظائف يف ادلستوايت التنظيمية الدنيا وبغض النظر عن اجلنس سوف تقو 
(، وعلى أساس ادلنظور االجتماعي يتوقع إحساس Marniero, 1986والتصرف أبسلوب العاجز )

ابلتمكُت لدى الرجال بشكل اكرب منو عند النساء، فلقد تبُت أن العاملُت أكثر دتكينا من العامالت 
(Regina et , 2006 ابإلضافة إىل ما افًتضو كال من ،)Thomas   وVelthouse   من

كون النساء تشعرن بشكل اقل ابلتمكُت النفسي من الرجال نتيجة عوامل ثالثة ىي: غلبة اجلانب 
العوائق االجتماعية  العاطفي عندىن، وغالبا ما يشغلن وظائف يف مستوايت تنظيمية ادىن وأخَتاً 

(، ابإلضافة إىل أتكيد 1990والنظرة إىل طبيعة عمل ادلرأة يف مواقع العمل يف كثَت من اجملتمعات )
 علماء النفس التنظيمي على أن الفروق اجلنسية ديكن أن تكون ذات أتثَت جوىري يف بيئة العمل.

وابلرغم من ذلك فإن ىناك دراسات أخرى ال تؤيد وجود اثر للجنس على مدى اإلحساس ابلتمكُت 
(Zimmerman, 1990( ،)Koberg et al, 1999.) 

تبُت دراسة ادلبيض وعواد أنو ال توجد اختالفات جوىرية بُت مدركات الذكور  ويف البيئة العربية
القدرة على  -الكفاءة –ومدركات اإلانث ألي بعد من أبعاد التمكُت النفسي األربعة: األمهية 
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 ل(، يف حُت تد2007(، كما جاء التأكيد على ذلك يف دراسة )أيوب، 2002التأثَت ) -االختيار
 (.2008؛ السعودي، 2002رى عكس ذلك )السيد، نتائج دراسات أخ

 يف ظل كل ذلك فإنو متت صياغة الفرضيتان التاليتان:
إن متغَت اجلنس )ذكر( لو أتثَت معنوي على احساس العاملُت أببعاد التمكُت النفسي ادلختلفة )  -1

 ادلعٌت، واالختيار، والتقرير النهائي، واالمهية(.
 أتثَت معنوي على احساس العاملُت ابلتمكُت النفسي ككل.إن متغَت اجلنس )ذكر( لو  -2

إن العاملُت مبجرد أن يصبحوا اكرب يف العمر فإن حاجاهتم واىتماماهتم تتغَت: البعض يصبح يشعر 
: 43ابدللل من وظائفهم وادلهن اليت يعملون فيها ويسعون برغبة دلواجهة التحدايت ادلختلفة )

2002 ، Premeaux &  ،Noe , Mondy.) 
 (.2002ومن الدراسات العربية اليت تؤكد وجود أتثَت جوىري للعمر على التمكُت دراسة )السيد، 

 يف ضوء ذلك متت صياغة الفرضيتان التاليتان:
إن متغَت العمر لو أتثَت معنوي على احساس العاملُت أببعاد التمكُت النفسي ادلختلفة )ادلعٌت،  -3

 المهية(.واالختيار، والتقرير الذايت، وا
 إن متغَت العمر لو أتثَت معنوي على احساس العاملُت ابلتمكُت النفسي ككل. -4

يعترب متغَت اخلربة من أكثر ادلتغَتات الدديغرافية اليت حظيت ابىتمام الباحثُت يف رلال حبوث ودراسات 
ُت احد اسس دتكُت العاملُت، فاخلربة تعترب احد انواع القوة ذات ادلصدر الشخصي، ويعترب التمك

 . Hunsaker  , (Cook ,2001الدعم ذلذا النمط من القوة ) 
: 26-27كما تشكل اخلربة الشخصية مدخل إىل أي مبادرة أو برانمج لتمكُت العاملُت يف ادلنظمة )

2001, Lashley.) 
بشكل عام، العاملُت ذوي ادلستوايت العالية من التعليم، وفًتة العمل يف وظائفو اطول وادلستوايت 
التنظيمية العليا اليت يعملون فيها اختربوا واختربوا الشعور ابلتمكُت النفسي بشكل اكرب عمن سواىم 

(214 :2006 ،Becker ،Yakiومع ذلك فإن بعض نتائج الدراسات كانت معاكسة إ ،) ىل
أن رجال البيع ذوي ادلستوايت  Rappو  Mathieu و Ahearneحد ما حيث وجد كال من 

 Empowering Leaderادلتواضعة من ادلعرفة واخلربة استفادوا من سلوكيات القيادة التمكينية 
Behaviors ( 2005بشكل اكرب من رجال البيع ذوي مستوايت عالية من اخلربة وادلعرفة ،)
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أن العمال الفنيُت ) مشغلي اآلالت(  Jackson و Wellو  Leachكال من   وبشكل شلاثل وجد
بشكل ملحوظ من خالل برامج   Knowledge Jobاالقل خربة زادت لديهم ادلعرفة ادلهنية 

 (.2003احملدثة واليت حققت ذلم استفادة حقيقية وبشكل اكرب من ادلشغلُت ذوي خربة مهنية اكرب )
ل العربية  دراسة السعودي وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزي دلتغَت عمايف زليط بيئة األظهر  

(، كما اكدت 2008سنوات اخلربة السابقة يف تصورات ادلبحوثُت ضلو مستوى دتكُت العاملُت )
 (.2002؛ السيد، 2007؛ أيوب، 2006اذلييت، و دراسات أخرى ذلك )احلراحشة، 

 :يف ضوء ذلك دتت صياغة الفرضيتان التاليتان
إن متغَت اخلربة لو أتثَت معنوي على إحساس العاملُت أببعاد التمكُت النفسي ادلختلفة )ادلعٌت،  -5

 واالختيار، والتقرير الذايت، واالمهية(.
 إن متغَت اخلربة لو أتثَت معنوي على إحساس العاملُت ابلتمكُت النفسي ككل. -6

و شلا ال شك فيو أن ادلركز الوظيفي وادلستوى التنظيمي ترد أبدبيات اإلدارة والقيادة والسلوك التنظيمي ان
)إدارة عليا/ إدارة وسطى/ إدارة مباشرة/ ادلنفذون( ذلما أتثَت ابلغ يف دتتع بعض االفراد العاملُت ابلقوة 
ادلؤثرة داخل ادلنظمات سواء مبا دينحو ادلركز الوظيفي أو ادلستوى التنظيمي من سلطات رمسية أو قدرة 

ىل ادلعلومات أو حتكم يف ادلوارد احلساسة داخل ادلنظمة أو قدرة على بناء قنوات اتصال أبفراد للوصول إ
 آخرين داخل و/ أو خارج ادلنظمة ذوي أتثَت ابلغ على أنشطة وقرارات تلك ادلنظمة.

أن العمل يف مجاعات ذات ادلستوايت  Herschelو   Andrewsلقد افًتض كال من    
يدفع أفرادىا إىل العمل بفعالية وتعاون اكرب شلن ىم يف ادلستوايت االقل نتيجة شعورىم التنظيمية العالية 

إىل أن مشاعر  Hayes(، كما أكدت دراسة 1993ادلتزايد ابلتمكُت عند تطبيق برامج التمكُت )
التمكُت كانت اكرب بشكل واضح عند العاملُت يف مواقع إدارية عنها عند شلن يشغلون وظائف غَت 

وآخرون أن ىناك أتثَت يتناسب طرداي فيما بُت  Koberg(، كذلك أوضحت دراسة 1994رية )إدا
 (.1999ادلستوى التنظيمي للفرد العامل ومدى إدراكو للتمكُت )

أما الدراسات العربية فلقد تبُت انو ال توجد اختالفات جوىرية بُت مدركات العاملُت ابإلدارة   
(، ويف 2002عواد، و ارة ادلباشرة ألبعاد التمكُت النفسي )ادلبيض، الوسطى ومدركات العاملُت ابإلد

دراسة أخرى ظهر وجود فروق ذات داللة إحصائية فيما بُت ادلسمى الوظيفي والتمكُت )احلراحشة، 
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(، وأكدت دراسة السعودي وجود دالة إحصائيا للتصور دلستوى دتكُت العاملُت تعزي 2006اذلييت، 
 (.2002(، كذلك كان األمر مع دراسة )السيد، 2008في )دلتغَت ادلستوى الوظي

 يف ضوء ما سبق دتت صياغة الفرضيتان التاليتان:
إن متغَت ادلستوى التنظيمي لو أتثَت معنوي على إحساس أببعاد التمكُت النفسي ادلختلفة )ادلعٍت،  -7

 واالختيار، والتقرير الذايت، واألمهية(.
 لو أتثَت معنوي على إحساس العاملُت ابلتمكُت النفسي ككل. إن متغَت ادلستوى التنظيمي -8

 دراسةجمتمع وعينة ال
مستخدما من  205مستخدما، يف حُت بلغت العينة العشوائية  434مشل رلتمع البحث ما رلموعو   

 .جبامعة مصراتو دارة العامةسلتلف العاملُت يف اإل
 أداة الدراسة

صحيفة  26 وكان الفاقد منهاصحيفة  205ساسية وزع ما عددىا االستبيان كان أداة الدراسة األ    
 %.87أي ما نسبتو  صحيفة 179، ومت التحليل لعدد 

 الدراسات السابقة اليت تعتمد عليها ىذه الدراسة
م وادلرسومة ب "مقومات فاعلية دتكُت العاملُت يف  2009بينت دراسة زيد اليت أجريت خالل عام  

 يبية" النتائج التالية:ادلنظمات الصناعية الل
أن ىناك عالقة معنوية ذات داللة إحصائية يف متوسط زلور أبعاد التمكُت مع ادلستوى الوظيفي  -1

 .)0.05ابإلضافة إىل الثبات )عند مستوى معنوية 
أن ىناك عالقة غَت معنوية دلتوسط زلور أبعاد التمكُت مع نوع اجلنس والعمر ومدة اخلدمة  -2

 .)0.05ركة )عند مستوى معنوية )اخلربة( ابلش
ونظرا إلمكانية حتديد أاثر ادلتغَتات ادلستقلة على ادلتغَتات التابعة ذات العالقة هبا من خالل استخدام 
األساليب اإلحصائية ادلالئمة، وىذا ما تسعى الدراسة إىل حتقيق إضافة قيمة عملية وعلمية لتلك 

 الدراسة.
 أمهية الدراسة

راسة استجابة دلطلب وتوصيات الكثَت من الدارسُت دلوضوع التمكُت، فهذه أتيت ىذه الد    
Spreitzer  تطالب بتوسيع البحث يف رلال زلددات التمكُت واليت من بينها العوامل الشخصية
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، ويف رلال )1996: 501والتنظيمية لًتسيخ قاعدة نظرية متينة لنظرية جيدة لتمكُت العاملُت )
 الدعوة نفسها شلن يويل اىتماما هبذا اجملال، فلقد أوصى ادلسدي "قياس اثر الدراسات العربية أتيت

ادلتغَتات الدديغرافية مثل )النوع، اخلربة، والتعليم، واحلالة االجتماعية، واجلذور العرقية ...اخل( على 
 (.337: 2003دتكُت العاملُت يف وظائفهم" )

ىذا على الصعيد العلمي، أما على الصعيد العملي فإن معرفة العوامل ادلؤثرة وادلتحكمة على مدى   
من تفعليها وتنشيطها والًتكيز عليها نظمات ديكن قادة تلك ادلمصراتو  إبدارة جامعةإحساس العاملُت 

 التنظيمي. عند اختيار وترقية وتطوير العاملُت واالستفادة منها يف الرتقاء مبستوى األداء
 حمددات الدراسة

زلددات موضوعية: الدراسة سوف تقتصر على دراسة العوامل الشخصية من جنس وعمر وخربة   
)مدة اخلدمة ابدلنظمة( وعامل تنظيمي ىو ادلستوى التنظيمي، سوف يتم التعامل مع مصطلح اخلربة  

 . طبيعة عمل ادلنظمات نظرا لالختالف البُت فيما بُت ابإلدارة كمرادف دلصطلح مدة اخلدمة 
زلددات مكانية: سوف تقتصر الدراسة على العاملُت يف إدارة اجلامعة الواقعة يف مدينة مصراتة اثلث 

 اكرب مدن ليبيا، نظرا لظروف وإمكانيات الباحثان ادلادية.
 .2017-2016زلددات زمنية: الدراسة ادليدانية سوف تعتمد على البياانت اجملمعة خالل العام 

 
 أداة الدراسة

اعتمدت ىذه  الدراسة صحيفة االستبيان كأداة للدراسة ، تضمنت قسمان االول مت فيو التقصي    
عن ابعاد ادلتغَت ادلستقل وىو العوامل الشخصية من عمر وجنس وخربة عملية والعوامل الوظيفية شلتثلو 

فهوم التمكُت النفسي )ادلتغَت التابع ( ومت يف ادلركز الوظيفي ، اما القسم الثاين فتناول االبعاد االربعة دل
)اطروحة دكتوراه( وىو   Spreiter 1995 والذي طورتو  Mayes( 1994اعتماد مقياس )

ادلقياس االثر استخدامًا عادليًا أن مل يكن الوحيد وثبتت مصداقيتو واعتماده عادليًا مبختلف الدراسات 
 ىا يف ىذه الدراسة اعتمدت ىذا ادلقياس حتديداً.والبيئات، مثالُ مجيع الدراسات اليت ورد ذكر 

 النتائج 
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ال توجد عالقة ذات داللة احصائية بُت العوامل الشخصية والوظيفية للعاملُت )اجلنس ، العمر ،            
(، وابلتايل يغيب األثر 0.05اخلربة العلمية ، ادلركز الوظيفي( ومدركاهتم النفسية )عند مستوي معنوية 

 دلتغَتات .ذلذه ا
 تفسري النتائج

ان تفــسَت عدم وجـود عـالقة بُت متغـَتات الدراســة ديكن ان يـكون ذلك راجع ايل عـدة عوامـل     
اخري أكثـر التصاقًا مثل منط القيــادة السـائد )اسلوب االشراف ( أو اخلصائص الوظيفية األخـرى  

تعويضـات أو صفــات شخصـيو مثــل مركز التـحكم  كطبيعة العمل وتنوعو وعمقـو واتـساعو واسلـوب ال
Louc ot Cantrol   النـمط(  او انـماط شـخصيةA والـنمط،B )Personality Tape ،

 وان العوامل اليت مث تناوذلا هبذا اجملتمع غَت ذات معلمة دقيقة ابإلحساس ابلتمكُت بشكل مباشر.
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