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 استعاضة؟ وتكامل أ والتمكين النفسي :  ( لعالئقياالهيكلي /  ) البيئيالتمكين 
 القطاع الصناعي بمدينة بنغازي( على دراسة نظرية  تطبيقية )

 محمد المهدي إسميومختار                   القطيط المهدي المبروك عمران
 جامعة مصراتة –كلية االقتصاد والعلوم السياسية 

 :ملخص

 :ينر اتخذ منظو  يأدبيات السلوك التنظيمب  (Employees Empowerment)مفهوم تمكين العاملين 

و أهو ممارسة : يالمنظور الثانــ    .ال أو مكنا  ن يكون م  أما إفالفرد  دراكية نفسية، إكونه حالة  :ولاألــ المنظور 
ن كانت ير هذين المنظو  والعالقة بين حجم عن ذلك.و ي  أ، فالمدير والقائد قد يمارس التمكين يو قيادأ إداري سلوك 

كون  ،نيالنظر المتعارضت يمن وجهت يأن هذه الدراسة تحاول تعزيز إوال تزال محور نقاش وبحث، ومن هنا ف
 عالقة. ةأيوال تربطهما  ،ن عن بعضهماو بديليأ ،نمتكاملي نالمفهوما

 ./ الهيكلي ( والتمكين النفسي للعاملين يالعالقة ما بين التمكين البيئي ) العالئقفحص  إلىهدفت الدراسة 
بالقدر الذى تسمح به نوعية  ،اإلداري  وجهات النظر السائدة باألدبفيه  ا ستعرض يا  نظر  ا  جانبوتضمنت الدراسة 

 يا  صناع ا  مستخدم( 295)عينة عشوائية لعدد ج معت من بيانات استخدام فتم  العمليالجانب  فيما أ .الدراسة
 . بنغازي مدينة في بشركات عامة 

نهما أ لىعوهذا يدل  ،: التمكين البيئي والتمكين النفسيلدراسةا متغيري بين  ا  ضعيف ا  ارتباطأظهرت نتائج الدراسة 
 تقوية هذا االرتباط. فيدور  اله ،و وسيطةأولكن قد يكون هناك عوامل متداخلة  ،ن تماما  يغير مستقل

  .ي، القطاع الصناع/ الهيكلي( ي، التمكين البيئي ) العالئقيالكلمات الرئيسة: التمكين النفس

        لمقدمة: ا -1

خالل تسعينيات القرن الماضي تنامى اهتمام 
مجال  فيملحوظ من قبل الدارسين والممارسين 

 والقيادة بمفهوم تمكين اإلدارة والسلوك التنظيمي
ميت تلك الفترة بحقبة التمكين  العاملين؛ حتى س 

Empowerment Era) ).   

لعدة  ا  وأساسي ا  مهم أمرا   يعتبر تمكين العاملين
املين، أطراف من المستفيدين بالمنظمات )ع

 ( نظرا  ، ومالكرجال إدارة، عمالء، مزودين

على مفهوم التمكين  للمنافع المحتملة من تطبيق
توقع خلق التزام ي   المنظمات، حيث استراتيجيات
، واتخاذ قرارات ركبأالعاملين بشكل  ىتنظيمي لد

مزيد من و أفضل، وتحسن جودة المنتجات، 
 ,Yaki) تنظيميا   ا  وظيفي رضا   وأخيرا   ،بتكاراتاال

Becker, 2006.) 

العالقة بين تناقش الدراسة في جانبها النظري 
/ الهيكلي( والتمكين  يالتمكين البيئي )العالئق

والمداخل  ،من حيث المفهوم ؛النفسي للعاملين
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فقد  يالجانب العمل يالنظرية لدراستهما، أما ف
عتمدت بيانات ج معت من عينة عشوائية لعدد ا  
في بشركات عامة  ا  يصناع ا  مستخدم (295)

لتحديد العالقة االرتباطية  ؛ وذلكي مدينة بنغاز 
 بين المفهومين.

 :مشكلة الدراسة  -2

عن ويتحدثون  ون الكثير  يشير في قطاع األعمال
 لجوهرهدون فهم واضح ، تمكين العاملين

(Rondolph , 1995 كما ،) أن الحديث عنه يميل
اكي لألفراد نحو أعمالهم الجانب اإلدر إلى  كثيرا  

 الواقع أوجانب إلى منه  والمحيط )تمكين نفسي(
  االستراتيجيةلهذه  يةعلالف اإلدارية الممارسة

 .(Lin، 2002)( عالئقي/هيكلي تمكين بيئي)

ـــــــــائج بحـــــــــو  تمكـــــــــين أكمـــــــــا  ـــــــــر مـــــــــن نت ن الكثي
اتصــــــفت بالتنــــــاق ، األمــــــر  ودراســــــاته العــــــاملين

 التمــــــايزغيـــــاب إدراك إلـــــى  الــــــبع الـــــذي فســـــره 
تمكـــــــــين حـــــــــول مفهـــــــــوم  نظـــــــــر ال يوجهتـــــــــبـــــــــين 

مـــــــن تمكـــــــين نفســـــــي وتمكـــــــين بيئـــــــي،  العـــــــاملين؛
إلـــــــى أدبيـــــــات التمكـــــــين المعاصـــــــرة  حيـــــــث تفتقـــــــر
)  ح فيمـــــــــا يتعلـــــــــق بالتعريفـــــــــات العمليـــــــــةو الوضـــــــــ

 اإلجرائيــــــــــــــــــــة ( وســــــــــــــــــــبل القيــــــــــــــــــــاس المتبعــــــــــــــــــــة
(Meyerson ،Kline ،2008،446  . ) 

أن مفهــــــــــــــوم  تمكــــــــــــــين  ون كثيــــــــــــــر  ى يــــــــــــــر و 
ــــــــــى العــــــــــاملين ال يشــــــــــير  تفــــــــــوي  أو تقاســــــــــم إل

، ولكــــــــن فقــــــــط ومشــــــــاركة النفــــــــوذ مــــــــع العــــــــاملين

ــــــ أيضـــــا   ن العــــــاملين تنفيــــــذ تــــــداخالت متعــــــددة تمك 
ــــــــــــار واألخــــــــــــذ  ،مــــــــــــن اإلحســــــــــــاس بحــــــــــــق االختي

والتـــــــــــأثير فـــــــــــي  ،وتعـــــــــــديل ســـــــــــلوكهم ،المبـــــــــــادرةب
 .Spreitzer et alمخرجــات العمــل المختلفــة )

, 1997  Stevenson et al. , 2003,  )، 
نــــــــه ال أ أكــــــــدواوآخــــــــرون  Spreitzerإن ولهــــــــذا فــــــــ

ــــــوز  يوجــــــد مفهــــــوم أحــــــادي للتمكــــــين يســــــتطيع الف
 .الكامل له ىبالمعن

وبسبب هذا التناق  والتداخل والقصور، فإن هذه 
 ينالعالقة بين المفهومالدراسة تسعى لتحديد 

الرئيسين للتمكين: التمكين البيئي 
لعالئقي(، والتمكين النفسي، وذلك لهيكلي/ا)ا

ن يالمفهومان متكاملهذان ما إذا كان على للتأكيد 
  .نين مستقليبديل وأ

 : هدف الدراسة -3

الهدف من هذه الدراسة هو اكتشاف  
العالقة بين مفهومين رئيسين للتمكين هما: 

والتمكين   ،التمكين البيئي ) الهيكلي / العالئقي (
تأكيد إحدى وجهتي  ونق  أوذلك  ؛النفسي

 النظر التي تم عرضهما سابقا . 

 أهمية الدراسة:  -4

تكمــــن األهميــــة العلميــــة لهــــذه الدراســــة فــــي كونهــــا 
 المتتاليــــــــــة الــــــــــدعوات المعاصــــــــــرة شــــــــــى مــــــــــعاتتم

ـــــي تتنـــــاول  ـــــريى والمـــــداخل الت لضـــــرورة تكامـــــل ال
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وضـــــرورة البحـــــث عـــــن منظـــــور  ،ظـــــاهرة التمكـــــين
يـــــــــربط فيمـــــــــا بينهـــــــــا بشـــــــــكل صـــــــــريح  ،متكامـــــــــل
ـــــــا ، وكـــــــذلك  ؛وواضـــــــح لجعـــــــل فهمهـــــــا أمـــــــرا  ممكن

لــــــربط تلــــــك الظــــــاهرة ببــــــاقي الظــــــواهر التنظيميــــــة 
ر التنظيمـــــــــ ي، واإلداريــــــــة مثـــــــــل التغييـــــــــر والتطـــــــــو 

 , Spreiter , Donesonعلــى  ســبيل المثــال: 

2005) .) 

أمــــا مــــن الناحيــــة العمليــــة والتطبيقيــــة، فــــإن الفهــــم 
ــــــــد لظــــــــاهرة تمكــــــــين العــــــــاملين  بمختلــــــــ  ــــــــــ الجي

ـــــــ ثارهــــــا فــــــي وضــــــع تنظيمــــــي معــــــينآأبعادهــــــا و    ـ
ـــــك  ـــــة لتل ال ـــــي انتهـــــا  ممارســـــة فع  ســـــوف يســـــهم ف

التنظيميـــــــــــة اإلداريـــــــــــة القياديـــــــــــة.   االســـــــــــتراتيجية
ـــا فـــإن هـــذه الدراســـة التـــومـــ تمـــت بالقطـــاع  ىن هن

الصـــــناعي الليبـــــي بمدينــــــة بنغـــــازي ســـــوف تــــــوفر 
تمكــــــــــــين  اســــــــــــتراتيجيةلنجــــــــــــاح  ى كبــــــــــــر  ا  فرصــــــــــــ

العــــــــاملين إذا تــــــــم تبنيهــــــــا مــــــــن منظمــــــــات ذلــــــــك 
مـــــــــن خــــــــالل مـــــــــا تـــــــــوفره مـــــــــن  ؛ وذلـــــــــكالقطــــــــاع

معلومـــــــــــات واســـــــــــتنتاجات ذات صـــــــــــلة بتمكـــــــــــين 
المـــــــــــوارد البشـــــــــــرية التـــــــــــي تمثـــــــــــل أهـــــــــــم مـــــــــــوارد 

 المنظمة.

 لدراسة:لالنظري اإلطار  .5

" مفهوم  :أن ( Zimmerman، 173  :1990)يرى 
الجوانب الفردية بشكل  على ز التمكين الذي يرك  

من فهم التأثيرات البيئية  حدط ، ربما ي  فر م  

الداخلية والعوامل التنظيمية باإلضافة إلى 
 األوضاع السياسية واالجتماعية والثقافية ". 

الرائدة في مجال  (Lashely) ،2001 الكاتبةأما 
في إدارة الموارد البشرية  متمكين العاملين وتوظيفه

ال  أنهتؤكد ف ،جل تحسين جودة المنتجاتأمن 
مجرد فحص البرامج على يجب التركيز 

والمبادرات التي تطلقها مختل  المنظمات تحت 
، بل تمكين العاملين )تمكين عالئقي( ىمسم

 وإحساسهم إدراك العاملين معرفة األهم هو
ن تطبيق هذه البرامج ع انينتجيين، واللذان علالف

يشعر  ية التيكيفأي االهتمام بال )تمكين نفسي(،
  . عملهم ومنظماتهم وعمالئهمن اتجاه و العاملبها 

 هين بؤرة االهتمام أ (Spreitzer ،1995) وترى 
عالقات لالوسيطة  ثاراآلتعدد للتمكين، و عد الم  الب  

. سلوك األفرادعلى المحيط الهيكلي واالجتماعي 
 distalة افترضت أن العوامل التنظيمية القصي   وقد

الهرمية التنظيمية، الدعم االجتماعي  :مثل
 على السياسي، والثقافة التنظيمية سوف تؤثر 

نتائج  . وقد دل تمشاعر رجال اإلدارة بالتمكين
أن الدعم االجتماعي السياسي على تها ادراس

المعلومات ارتبطا بشكل إلى وسهولة الوصول 
: ايجابي مع كل المكونات األربعة للتمكين

  .، والمعنى، واالختيار(، واألهميةة)الكفاءة الذاتي
 ى للمديرين في المستو  اإلشرافإن نطاق فكذلك 

ن ( والثقافة التنظيمية التي تقدر ياألول )المشرف
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مع  يجابيا  إالمبادرة الفردية هما فقط من ارتبطا 
كأحد  Competenceمشاعر الفعالية الذاتية 

 أنالباحثة  استنتجت أخيرا  و  ،مكونات التمكين
، ةالذاتي الفعالية) مكوني التمكين النفسي

 . ارتبطا مع الفعالية اإلداريةقد  (واالختيار

ـــــــــ ن هنـــــــــاك نمـــــــــاذ  عـــــــــدة للتمكـــــــــين إوبالمثـــــــــل ف
مـــــــــــــه أبرزهـــــــــــــا مـــــــــــــا قد   ،االجتمـــــــــــــاعي الهيكلـــــــــــــي
Bowen)  ،Lawler  ،1995 ،) اللــــــــــــــــذان وجـــــــــــــــــدا

ن تمكـــــــــــين العـــــــــــاملين هـــــــــــو دالـــــــــــة لكـــــــــــل مـــــــــــن أ
تقاســـــم  :مـــــن فـــــي كـــــل ،ممارســـــات إدارة المنظمـــــة

 ،والمعرفــــــــــــــــــة ،ونشــــــــــــــــــر المعلومــــــــــــــــــات ،القــــــــــــــــــوة
داخـــــــــــــــل المنظمـــــــــــــــة؛  المكافـــــــــــــــ توتخصـــــــــــــــيص 

 ،النفــــــوذ األكبــــــر داخــــــل المنظمــــــة ون ذو و فالعــــــامل
ويملكــــــون  ،المعلومــــــات علــــــى يحصــــــلون الــــــذين و 

ـــــــــــر  ـــــــــــ تويتمتعـــــــــــون  ى،معرفـــــــــــة كب ـــــــــــر  بمكاف أوف
هــــــــــذه فــــــــــإن وبــــــــــالطبع  تمكنــــــــــا ،يكونــــــــــون أكثــــــــــر 

ـــــــــــالعناصـــــــــــر معتمـــــــــــدة  ـــــــــــى بعضـــــــــــها ال بع  عل
نتـــــائج الجـــــل تحقيـــــق أفضـــــل أمـــــن  ؛وتتغيـــــر معـــــا  
 يجابية. إ وأكثرها

ــــــــإن بــــــــراين مــــــــن جهــــــــة أخــــــــرى   Brian,2012)) ف

أنــــه ، علــــى تفســــيرا  لمفهــــوم التمكــــين النفســــي يقــــدم
ــــــــه أبعــــــــاد ومكونــــــــات  مفهــــــــوم كــــــــامن ومســــــــتتر ل

هـــــذه ، وإن عاطفيـــــة وإدراكيـــــة وعالئقيـــــة وســـــلوكية
المكونـــــات تختلـــــ  مـــــن شـــــخص آلخـــــر وتتفاعـــــل 

ممــــــا يجعـــــــل حالــــــة التمكـــــــين التـــــــي  ؛بينهـــــــافيمــــــا 
 يشعر بها كل فرد فريدة وخاصة به.

ـــــــين  أشـــــــار ــــــــات إلـــــــى  ( Lin ،2002)ل أن األدبيـــــــــ
ــــــ ــــــة بتمكيالمرتبطــــــ ــــــن العامليـــــــ ن يمكـــــن تجميعهـــــا ـ

 : كالتالي ، وهيفي أربع فئات

دراسات موجهة نحو نتائج ممارسة التمكين -
Result-Oriented Studies) ) . 

والتي  ،أدبيات موجهة نحو الممارسة التمكينية-
كيفية تحقيق تمكين العاملين من  على تركز 

خالل تقليل عدد المستويات اإلدارية 
(Delaying) واندما  العاملين ،(Involving) ،

، وبناء فرق  (Commitment)وخلق االلتزام 
، وتسوية الخالفات وخلق  (Teaming)العمل

 .((Intervening بالمنظمةاالرتباط بين العاملين 

 - Trait))ال  بحو  موجهة نحو الِخص-

Oriented Research وذلك من خالل اكتشاف ،
التحكم  على مقومات ومتطلبات القدرة 

(Control)  والقوة(Power)  والثقةTrust) ) ،
 ،(Accountability)وتتضمن كال من المساءلة 

 Riskل المخاطرة م  وتح ،(Honesty)واإلخالص 

Taking)) . 

 - Individualأدبيات موجهة نحو األفراد -

Oriented Literature))  وتشمل المشاعر
، والقوة (Personal Feelings)الشخصية 
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والتقرير الذاتي   ،(Personal)  Powerالشخصية 
(Self-determination). 

عد أن البحث المتعمق في ب   ( Lin, 2002) وتؤكد
ريية غير متكاملة،  هوحيد للتمكين ينتج عن

عد الوحيد ال يمكن ن هذا الب  إذلك ف ىوعالوة عل
أن يعكس المتغيرات المعقدة التي يتضمنها مفهوم 

 .التطبيق ى على مستو  تمكين العاملين

ـــــر  نيالكثيـــــر  أن كمـــــا ضـــــرورة تكامليـــــة  ون ممـــــن ي
التمكـــــــين النفســـــــي مـــــــع التمكـــــــين البيئـــــــي، أي أن 

ـــــي   ،للتمكـــــين النفســـــي مصـــــدرا   تعـــــدالتمكـــــين البيئ
 ,Meyerson) انفصـــالهما ون يـــر  آخـــرينن إفـــ

Kline, 2008)،  ىدلـــــالنفســـــى أي أن التمكـــــين 
بالضــــــــرورة مــــــــع تــــــــوافر  ينــــــــتجالعــــــــاملين  قــــــــد ال 

ــــى هــــذا فــــإن .عناصــــر التمكــــين البيئــــي  وبنــــاء  عل
ـــــــز  ـــــــالب  تركي ـــــــارة ا  والمنظـــــــرين ح   ىعلـــــــيكـــــــون ت

فــــــي دراســـــة الموضــــــوع متمـــــثال   ،التمكـــــين البيئــــــي
ــــــب مــــــا يعتقــــــد ــــــه  فــــــي جان يهــــــم رجــــــال اإلدارة  أن

ــــــةكممارســــــة فع   ــــــعالقــــــادة  يطبقهــــــا ال . ألتبــــــاعى ال
ــــى هتمــــام  وتــــارة أخــــرى ينصــــب  اال التمكــــين  عل

دركــــه األتبــــاع، وهــــو وي   بــــه كشــــيء يحــــسالنفســـي 
 .السلوك التنظيمي غالبا  منظرو ما يهتم به 

 الدراسات السابقة ذات الصلة: -6

موضوع التمكين  تناولت العديد من الدراسات
بالبحث والتحليل، وفيما يلي استعراض موجز 

 ألهم هذه الدراسات: 

 :( ,1996Spreitzerدراسة )ـ 

هي دراسة الدراسة الرائدة في هذا المجال 
Spreitzer) )هيكلية الالخصائص ) :بعنوان

والتي يمكن اعتبارها  ،االجتماعية للتمكين النفسي(
للتمكين البيئي كخصائص اجتماعية  ا  وصف
 :من متمثلة في كل ،لية للتمكين النفسيهيك

، ونطاق Role Ambiguity))غموض الدور 
عم السياسي   Span Of Control شرافاإل ، والد 

، وإمكانية  (Sociopolitical Support)االجتماعي 
 Access Toالمعلومات  على الحصول 

Information) )  ، إمكانية اقتناء الموارد المختلفة و
(Access To Resources)  المناخ  :، وأخيرا

 .((work climateالتنظيمي 

رجل  (393)عينة حجمها شملت الدراسة هذه و 
جاء شركة بوحدات  (50) في ،ىة وسطإدار 

أنها  على  ((Fortuneتصنيفها وفق مجلة الثروة 
صت وخل    .أفضل الشركات خالل تلك الفترة

تكون  عندما " :نهأ نتيجة مفادهاإلى الدراسة 
 االجتماعي، والدعم  غموضا   أقل األعمال

إلى الوصول  في سهولةهناك السياسي قوي ، و 
 تشاركيذو طابع  التنظيميمناخ ال، و  المعلومات

ذلك يترافق مع جد أن و  ، داخل الوحدة التنظيمية
 - ىرجال اإلدارة الوسط -مدركات المستجوبين 

 ن بالتمكين النفسي، وكذلك األمر عندما يكونو 
 " واسع إشرافرجل إدارة  ذو نطاق  شرافإتحت 
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(483  :1996Spreitzer,  وقد طالبت . )
((Spreitzer  بتوسيع البحث في مجال محددات

 ،العوامل الشخصية :ينهاوالتي من ب ،التمكين
تين لنظرية نظري مأساس لترسيخ  ؛والتنظيمية
 .نالعامليتمكين في جيدة 

 (:2013جرادات  وآخرون دراسة )ـ 

قيـــــاس أثـــــر التمكـــــين الهيكلـــــي اســـــتهدفت الدراســـــة 
لعــــــــــــــاملين فـــــــــــــي تحقيـــــــــــــق التمكــــــــــــــين النفســـــــــــــي ل

البــــــــــال  عــــــــــددها  بالمنظمــــــــــات العامــــــــــة األردنيــــــــــة
الدراســـــــــــــة منظمـــــــــــــات. وكانـــــــــــــت عينـــــــــــــة  (110)

 (4)بواقـــــــــــــــع و  ،منظمـــــــــــــــة( 40)مكونــــــــــــــة مـــــــــــــــن 
ـــــــد حـــــــددت الدراســـــــة  مـــــــوظفين لكـــــــل منظمـــــــة. وق
أبعـــــاد التمكـــــين الهيكلـــــي فـــــي )تفـــــوي  الســـــلطة، 

ـــــــــــــة و المشـــــــــــــاركة، و وتطـــــــــــــوير الشخصـــــــــــــية،  تنمي
كمـــــا حـــــددت الدراســـــة أبعـــــاد  ،الســـــلوك االبـــــداعي(

التمكــــــين النفســــــي فــــــي )إدراك الفــــــرد بأنــــــه يشــــــغل 
ــــه يشــــعر بالكفــــاءة  ،وظيفــــة ذات معنــــى وقيمــــة وأن

 االستقاللية والقدرة على التأثير(.و 

ــــه وبــــرغم أن و  ــــائج الدراســــة أن ــــوفر كانــــت أهــــم نت ت
 المتطلبــــــات الهيكليــــــة للتمكـــــــين بدرجــــــة متوســـــــطة

ون ، فـــــــإن العـــــــاملين يـــــــدركون بـــــــأنهم ممكنـــــــفقـــــــط
"عــــــدم  :كمــــــا اســــــتنتجت الدراســــــة بدرجــــــة عاليــــــة،

ــــــــــــــى الحقيقــــــــــــــي إ ــــــــــــــادات للمعن دراك بعــــــــــــــ  القي
(. 82: 2013لتمكــــــــــــــين العــــــــــــــاملين" )جــــــــــــــرادات، 

ـــــائج، أوصـــــت  ببوبســـــ ـــــي النت هـــــذه التناقضـــــات ف

ـــــــــــــد مـــــــــــــن الدراســـــــــــــات  ـــــــــــــإجراء المزي الدراســـــــــــــة "ب
ــــــــــط   ــــــــــز رب ــــــــــة تعزي ــــــــــة للبحــــــــــث عــــــــــن آلي التطبيقي
متطلبــــــــــات التمكــــــــــين الهيكلــــــــــي بكيفيــــــــــة تحقيــــــــــق 

: 2013)جـــــــــرادات،  تمكـــــــــين العـــــــــاملين النفســـــــــي"
83.) 

 (:2012البريدي، الرشيد، دراسة )ـ 

 مســــــــتويات التمكــــــــيناســــــــتهدفت الدراســــــــة تحديــــــــد 
وعالقتــــــــــه بــــــــــالوالء التنظيمــــــــــي فــــــــــي ومعوقاتــــــــــه  

اتبعــــــت الدراســــــة المــــــنهج المصـــــارف الســــــعودية. و 
ـــــــــي، و  ـــــــــة الوصـــــــــفي التحليل ـــــــــ  حجـــــــــم عين ـــــــــد بل ق

مـــــن العـــــاملين  وموظفـــــة   ا  موظفـــــ (214)الدراســـــة 
ـــــــة البريـــــــدة حـــــــددت الدراســـــــة ، و بالمصـــــــارف بمدين

ــــذاتي،  أبعــــاد التمكــــين فــــي )التفــــوي ، التحفيــــز ال
خصــــــــية، المشــــــــاركة، لعمــــــــل، تطــــــــوير الشفــــــــرق ا

ـــــــة الســـــــلوك اإل بـــــــداعي، الهيكـــــــل التنظيمـــــــي، تنمي
 التقليد والمحاكاة(. 

ــــــــائج الدراســــــــة وجــــــــود مســــــــتوى  :وكانــــــــت أهــــــــم نت
ـــــــوالء التنظيمـــــــي  ،مرتفـــــــع لكـــــــل مـــــــن التمكـــــــين وال
وكـــــــــذلك الحــــــــــال بالنســـــــــبة لمعوقــــــــــات التمكــــــــــين. 
وبســــــبب تعــــــارض النتــــــائج فقــــــد أوصــــــت الدراســــــة 

 ب أن تؤخـــــــذ كنتـــــــائج مبدئيـــــــةبـــــــأن "النتـــــــائج يجـــــــ
ـــــــة( مـــــــن  ـــــــة )نوعي ـــــــى أبحـــــــا  كيفي ... تحتـــــــا  إل

ــــــــر بمفهــــــــو  ــــــــة التمكــــــــين أجــــــــل الظف م معمــــــــق لبني
ــــــه ومد ــــــه "ومعاني ــــــدي، الرشــــــيد، )لوالت : 2012البري

191.) 
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وي الحـــــــــــأ مــــــــــــن الســـــــــــرد أعــــــــــــاله أن الدراســــــــــــات 
الســــابقة قــــد تناولــــت العالقــــة بــــين التمكــــين البيئــــي 

تبنيهـــــا عناصـــــر والتمكـــــين النفســـــي عرضـــــيا ، مـــــع 
ـــــــات مختلفـــــــة  لكـــــــل منهمـــــــا وهـــــــذا أدى  ؛أو مكون

 ،إلــــــــى ظهـــــــــور نتــــــــائج مختلفـــــــــة وغيــــــــر متوقعـــــــــة
ـــــك العالقـــــة  ؛ومتعارضـــــة أحيانـــــا  حـــــول طبيعـــــة تل
ممــــا حــــدى بــــالكثيرين مــــنهم إلــــى التوصــــية بمزيــــد 

ـــــة  ؛مـــــن الدراســـــات المعمقـــــة لترســـــيخ قاعـــــدة نظري
 توحد مفهوم التمكين ومدلوالته ومكوناته. 

ــــــدا ــــــائج الدراســــــات هــــــذا الت ــــــي نت خل والغمــــــوض ف
الميدانيـــــــة ســـــــالفة الـــــــذكر، إضـــــــافة إلـــــــى مـــــــا تـــــــم 
ســــــــرده فــــــــي اإلطــــــــار النظــــــــري مــــــــن تبــــــــاين فــــــــي 
وجهــــــــــات النظــــــــــر بــــــــــين مــــــــــن يــــــــــرون التمكــــــــــين 
ــــاع، أو  ــــة يطبقهــــا القــــادة علــــى األتب ممارســــة إداري

كــــــــــان دافعـــــــــــا   -إحســــــــــاس يدركــــــــــه المريوســـــــــــون 
فــــــــي محاولــــــــة  ،للبــــــــاحثين للقيــــــــام بهــــــــذه الدراســــــــة

ــــــى تســــــايلها األساســــــيلإلج ــــــة عل  ، وهــــــو: هــــــلاب
التمكـــــــين البيئـــــــي )الهيكلـــــــي /العالئقـــــــي(  امفهومـــــــ

والتمكــــــــــــين النفســـــــــــــي مفهومـــــــــــــان متكـــــــــــــامالن أو 
كمــــا تميــــزت الدراســــة الحاليــــة  ؟بــــديالن مســــتقالن

التـــــــي لـــــــم  ،بكونهـــــــا تمـــــــت فـــــــي البيئـــــــة المحليـــــــة
 تشملها أي من الدراسات السابقة.

 فرضية الدراسة: ـ 

االرتباط والتكامل فيما تقوم الدراسة على افتراض 
 ,Kanter)البيئي )العالئقي(، بين نظرية التمكين 

التي تنظر إلى التمكين كعملية إدارية  (1977
، ونظرية يمارسها الريساء على المريوسين

التي ترى  (  Spreitzer, 1995التمكين النفسي )
 ،التمكين كإحساس يشعر به المريوسون أنفسهم

يجابية على  إآثار   ابمعني أن ظروف العمل له
داخل المنظمة؛ واتجاهاتهم سلوكيات العاملين 

شبكات العمل والعالقات لالقوى غير الرسمية ف
اإلداريين  الريساءالتعاونية الفع الة والدعم من 

 المتغيرات التنظيمية تسر ع إحساسوالزمالء وباقي 
العاملين بالتمكين.  وعلى  هذا صيغت فرضية 

 البحث التالية:

يرتبط التمكين النفسي للعاملين إيجابا  مع  -
 ي )العالئقي( بالمنظمات الصناعيةالتمكين البيئ
 .قيد البحث -مدينة بنغازي في العاملة 

  :منهجية الدراسة -8 

التحليلية )االستنتاجية(  اعتمدت هذه الدراسة 
؛ (2009 ،زايد)دراسة البيانات الواردة في  على 

 المطولة/موسعةاألولى الدراسة الوهي 
((Longitudinal Study لظاهرة تمكين العاملين 

 اعتمدوهذا األسلوب  ،ينحسب علم الباحث بليبيا
على بيانات ثانوية مجمعة من دراسات أخرى 

جل خلق أمن  ؛في الدراسات العلمية جدا   ةشائع
   .المتعلقة بظاهرة ما وتكامل في المعلوماتتناسق 
 Spreitzer etسبيل المثال اعتمدت دراسة   على ف

al 1999)  ) بيانات  على في بياناتها
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، مع  مالحظة أن (Spreitzer ) 1996دراستي
 (لعالئقياالهيكلي/) التمكين البيئياستبدال مفهوم 

التمكين  استراتيجيةعناصر أو مفهوم مقومات ب
 على في التمكين  ىالذي درجت الكتابات األول

أنها أبعاد  على ومن ثم اصطلح  ،مهااستخد
للتمكين العالئقي  أو البيئي أو الهيكلي أو 
اإلداري حسب ريية مختل  الباحثين في 

ما يحد   كثيرا   األمروهذا  ،تحديدهم لتلك األبعاد
  .األدبيات اإلنسانيةفي 

  الدراسة:مصطلحات  -9

مفهوم تحفيزي متمثل في  التمكين النفسي:
الكفاءة والتقرير  ،، والجدارةىم دركات أربع : المعن

 ;Spreitzer, 1995)االختيار، والتأثير.  ،الذاتي

144)  

أو المواق   الظروف البيئية التمكين البيئي:
المريوسين كل ما هو   المدركة التي تمنح

وتسمح لهم بالحرية ألداء  ،نجاز العملضروري إل
أعمالهم بالشكل المناسب من وجهة نظرهم. 

(Meyerson , Kline , 2008 : 447 ) 

  :أداة الدراسة -10

البيانات اعتمد الباحثان في هذه الدراسة على 
معت من والتي ج   ،(2009دراسة زايد )الواردة ب

ألفا كرنباخ  قيم وقد بلغت ،قبله بواسطة االستبانة
قياس مفهوم التمكين النفسي ملالثبات  معاملل
 (لعالئقيا) ولمفهوم التمكين البيئي (،0.85)

كما تم توظي  معامل ارتباط بيرسون  .(0.95)
معامل  قيم كانتو  ،لتحديد الصدق التنبئي

وللثاني  ،(0.92)ول لمتغير األالصدق ل
(0.97). 

 :القياس -11

ـــد  مـــدركات : النفســـي التمكـــين مفهـــوم تـــم تحدي
المســـــتجوبين للتمكـــــين النفســـــي األربعـــــة )الكفـــــاءة 

ـــــــ ـــــــة، والمعن ـــــــار(ىالذاتيـــــــة، واألهمي فـــــــي  ، واالختي
ة مقســــمة ن عبــــار مجــــال عملهــــم مــــن خــــالل عشــــري

مـــــــــــن تلـــــــــــك  أمثلـــــــــــةينهـــــــــــا بالتســـــــــــاوي، وهـــــــــــذه ب
 العبارات:

  لدي حرية اتخاذ القرارات المتعلقة بتفاصيل "
 لرئيس المباشر" ب عدإلى ادون الرجوع عملي 
 .  5 - 1الذي تمثل في العبارات  االختيار

  تعديل وتطوير طرق  على " لدي القدرة والرغبة
 ب عد" بالحاجة لذلكشعر أأداء األعمال عندما 

الذي تمثل في العبارات  الذاتيةأو الفعالية الكفاءة 
6 - 10 . 
  " تشعرني اإلدارة بأهميتي كعنصر فعال في

الذي تمثل في  ىالمعن أواألهمية ب عد " المنظمة 
 .15 - 11العبارات 

  "ورسم السياسات  األهداففي تحديد  أساهم
الذي تمثل  التأثير ب عدووضع الخطط بالمنظمة " 

 . 20 - 16 في العبارات
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تم  :(لعالئقياالهيكلي/ ) مفهوم التمكين البيئي 
تمكين العاملين المستجوبين  ى مستو  على التعرف 

تدور حول سبعة  ،ن عبارةيمن خالل خمس وثالث
 أمثلة، وهذه مقسمة بينها بالتساوي  ،فرعية أبعاد

 من تلك العبارات :

 إدارة المنظمة إدراك واقتناع بأهمية تمكين  ى" لد
تأييد ودعم اإلدارة لفكرة ب عد " العاملين وأبعاده 
 – 21الذي تمثل في العبارات تمكين العاملين 

25 . 
 ه يعلبريية مستقبلية لما ستكون  ي" يتمتع رئيس

الذي  نمط القيادة السائدب عد األمور مستقبال " 
 . 30 – 26تمثل في العبارات 

  يشارك العاملون في تحديد األهداف ورسم "
ب عد السياسات ووضع الخطط بالمنظمة " 

 31الذي تمثل في العبارات المشاركة في اإلدارة 
– 35 . 
  لومات التي المع على " يحصل العاملون

نظم االتصاالت ب عد يحتاجونها بسهولة " 
 . 40 - 36الذي تمثل في العبارات  والمعلومات

 مهارات العاملين " تهتم إدارة المنظمة بتنمية 
الذي تمثل في التدريب ب عد وصقلها"  هاوتطوير 
 . 45 – 41العبارات 

 ن في تصميم نظم الحوافز و " يشارك كافة العامل
الذي تمثل في  نظم التعويضات ب عدبالمنظمة " 
 .50 - 46العبارات 

  يشارك العاملون في تحديد طرق تقييم األداء "
الذي تمثل  نظم تقييم أداء العاملينب عد " وأساليبه 

 .55 – 51في العبارات 

 :وعينتها مجتمع الدراسة -12

 ،زايــــــد)دراســــــة خــــــذت البيانــــــات الميدانيــــــة مــــــن أ   
العـــــــــــــــــاملين  علـــــــــــــــــى تمـــــــــــــــــت (، التـــــــــــــــــي 2009

بالمنظمــــــات الصـــــــناعية العامــــــة العاملـــــــة بمدينـــــــة 
فـــــي  ا  مســـــتخدم (3987)بنغـــــازي بمجتمـــــع شـــــمل 

حيــــــــــــث أن حجــــــــــــم صــــــــــــناعية. و  منظمــــــــــــات (6)
 Krejcie ) لجـــــــــــــدول وفقـــــــــــــا  العينـــــــــــــة المالئـــــــــــــم، 

، ا  خدممســــــــــــت (346)( هــــــــــــو Morgan، 1970و
 اتاســـــــــــتمار   العـــــــــــدد المطلـــــــــــوب مـــــــــــن زعو  قــــــــــد ف

، هــــــؤالء المســــــتخدمين عشــــــوائيا   علــــــى  ةاناالســــــتب
منهـــــا   اســـــتبعد رة، اســـــتما (307)وتـــــم اســـــترجاع 

. اســـــــــــتمارة لعـــــــــــدم صـــــــــــالحيتها للتحليـــــــــــل  (12)
 لبيانــــــــــــات تــــــــــــم التحليــــــــــــل اإلحصــــــــــــائي  بالتــــــــــــالي

% مــــــن حجــــــم  85 بنســــــبةأي  ،اســــــتمارة (295)
 وهي نسبة مقبولة . ،المستهدفة نةالعي

 :نتائج الدراسة -13

استخدام تم في الجانب الميداني من الدراسة 
التحليل ة جينت ، وكانت((Pearsonتباط ر ا لمعام

الحأ أن  عالقة وي   ،(0.056)اإلحصائي 
التمكين النفسي بالتمكين البيئي كانت عالقة 

بالرغم من و  ،موجبة ضعيفة وذات داللة إحصائية
 اتن هناك بع  العالقإف ،النتيجة السابقة
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قوية بين أبعاد كل من التمكين الالمتوسطة و 
 :اليكالت موضحةالنفسي والتمكين البيئي، 

   بعد من أبعاد التمكين النفسي  -عد االختيار ب- 
، نظم االتصال والمعلومات عديب  ارتبط ب

هما ارتباط  يلدارة بمعد  والمشاركة في اإل
 .التوالي على   (0.766)، (0.488)

   بعد من أبعاد  -و الفعالية الذاتية أالكفاءة  دعب
ارتبط بجملة من أبعاد التمكين  - التمكين النفسي

المبينة رتباط الا تمعدالل ا  وفق ،التالية البيئي
ا لفكرة يعلتأييد ودعم اإلدارة ال عدقرينة كل منها: ب  

نمط القيادة السائد عد ب  ،  (0.605)التمكين 
، (0.835)المشاركة في اإلدارة عد ب  ، (0.455)
عد ب  ، (0.669)نظم االتصال والمعلومات عد ب  

 . (0.746)نظم التعويضات 
   عد من أبعاد التمكين ب   -ى المعن أواألهمية  عدب

نظم االتصال والمعلومات  يعدب  برتبط أ - النفسي
،  (0.480)ارتباط هما  يوالتدريب بمعدل

  ي.لاالتو  على   (0.733)
   من أبعاد التمكين النفسي عدب   -عد التأثيرب- 

بمعدل  عد المشاركة في اإلدارةمع ب   ارتبط سلبا  
في ضوء  ا  متوقعيعد ، وهو أمر (0.507)

  .نظريات التأثير االجتماعي

هذه النتائج ال تتوافق ويجدر التنبيه إلى أن 
ن هناك عالقة ارتباط مباشرة أمن يرى مع 

ن التمكيوتكامل بين مفهومي التمكين النفسي و 

إن (، بل   et al. , 2001 Laschinger البيئي )
قد  ى عوامل أخر  توجد حيث ؛عقد من ذلكأ األمر 

 .و معترضة في تلك العالقةأ تكون وسيطة
افتراض  على عزوها ب تبرير هذه النتائج ويمكن 
أن التمكين يأخذ مكانه داخل  :هو ،أساسي

 :تتمثل في ،المنظمة من خالل عوامل عدة

  بســـــــبب فروقـــــــات   ،مـــــــدركات العـــــــامليناخـــــــتالف
العمـــــــــــــــر،  :مثـــــــــــــــل ،الخصـــــــــــــــائص الشخصـــــــــــــــية

والخلفيــــــــة ى والجـــــــنس، ومــــــــدة الخدمـــــــة، والمســــــــتو 
والتـــــــي تمـــــــارس درجـــــــات مختلفـــــــة مـــــــن ، العلميـــــــة
األفـــــراد بهـــــا درك ي ـــــالطريقـــــة التـــــي  علـــــى التـــــأثير 

  .لتمكينا
  ال يقتصـــــــر التمكـــــــين علـــــــى  مـــــــا تمارســـــــه اإلدارة

ـــــل  ـــــي (، ب ـــــط ) تمكـــــين بيئ ـــــفق ـــــأثر ب ديناميكيات يت
وكــــــذلك الظــــــروف االقتصــــــادية  ،جماعــــــة العمــــــل

 ،واالجتماعيـــــــــة والسياســـــــــية والحضـــــــــارية العامـــــــــة
  .التي تتم فيها هذه الممارسات

 قــــد يتحقــــق مــــن خــــالل عــــدة  النفســــين التمكــــين إ
ـــــردانمـــــط شخصـــــية  :مـــــن بينهـــــا ؛مصـــــادر و أ ،لف

ســــــــــــــلوب القيــــــــــــــادة أو أ ي،المحــــــــــــــيط االجتمــــــــــــــاع
  اإلداري. واإلشراف

 محددات الدراسة والدراسات المقترحة: -14

من الناحية الموضوعية، اقتصرت الدراسة      
على البحث في التسايل: إلى أي مدى يمكن 

 ا  متنبئ  اعتبار التمكين البيئي عامال  
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(antecedent )د للتمكين  (determinant) ا  أو م حد 
كما اعتمدت في شقها الميداني على   ؟النفسي

( من 2009جمعة من قبل )زايد، البيانات الم  
الشركات الصناعية العامة الواقعة ضمن نطاق 

 . -محل البحث -بلدية بنغازي 

، ســــــالفة الــــــذكر الدراســــــةفــــــي ضــــــوء نتــــــائج       
طبيعـــــة العالقـــــة بـــــين فهـــــم وتحديـــــد لتعمـــــق فـــــي ول

فــــــي وجــــــود متغيــــــرات متداخلــــــة متغيــــــري الدراســــــة 
أخــــــــرى، يوصــــــــي الباحثــــــــان بــــــــإجراء مزيــــــــد مــــــــن 

 وباألخص: ،الدراسات
  ــــــــة ــــــــادة التحويلي ــــــــين نمــــــــط القي ــــــــة ب دراســــــــة العالق

باعتبــــــار أن التمكــــــين البيئــــــي  ؛والتمكــــــين النفســــــي
 )العالئقي( أحد مكونات القيادة التحويلية.

 العالقـــــــــــة بـــــــــــين إدارة الجـــــــــــودة الشـــــــــــاملة  دراســـــــــــة
أن إدارة الجــــــــــودة  باعتبــــــــــار ؛والتمكــــــــــين النفســــــــــي

يئــــــــي الشــــــــاملة هــــــــي إحــــــــدى ركــــــــائز التمكــــــــين الب
  .)العالئقي(

  كمــــــــا يوصــــــــي الباحثــــــــان بدراســــــــة العالقــــــــة بــــــــين
كقطـــــــاع  ،متغيـــــــري الدراســـــــة فـــــــي بيئـــــــات أخـــــــرى 

 والقطاع الخاص. ،الخدمات
  ــــاط ن إحيــــث و ــــار االرتب ــــذياختب ــــم اســــتخدامه  ال ت

ـــــت وجـــــود  ـــــي هـــــذه الدراســـــة أثبت موجبـــــة عالقـــــة ف
بـــــــــين التمكـــــــــين النفســـــــــي  ذات داللـــــــــة إحصـــــــــائية
، فــــــــــــإن إال إنهــــــــــــا ضــــــــــــعيفة ؛ولتمكــــــــــــين البيئــــــــــــي

اختبـــــار العالقـــــة بـــــين البـــــاحثين يوصـــــيان بإعـــــادة 
متغيــــــرات الدراســــــة باســــــتخدام أســــــاليب إحصــــــائية 

أســـــلوب نمذجـــــة المعادلـــــة الهيكليـــــة  :مثـــــل ،بديلـــــة
(PLS-SEM)،  ــــــــــــاحثين ــــــــــــم يتســــــــــــن للب ــــــــــــذي ل وال
ــــزمــــا يرغــــم  ،اســــتخدامه ــــ تمي ــــى مــــن ه  ب ــــدرة عل ق

ومــــــــــــدى  ،قيـــــــــــاس العالقـــــــــــات بـــــــــــين المتغيـــــــــــرات
 االرتباط بينها.
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Abstract: 

 The literature on Empowerment in organizational behavior has recognized two perspectives: 

the first is a mental state of mind, where the individual being either empowered or not. 

Whereas the second perspective is an administrative or leadership practice or behavior, the 

manager and leader may exercise or refrain from doing so. The relationship between these 

two perspectives has been and will be the focus of discussion and research. Hence, this study 

attempts to reinforce either of the opposing points of view that the two concepts are 

complementary or mutually exclusive. 

The study aimed to examine the relationship between environmental empowerment 

(relational / structural) and psychological empowerment of workers. The study included a 

theoretical perspective that reviewed the prevailing views of literature to the extent that this 

type of the study allows. On the practical side, data were collected from a random sample of 

(295) industrial workers of public companies in Benghazi city. 

The results of the study showed a weak relationship between the variables of the study: 

environmental empowerment and psychological empowerment. This indicates that they are 

not completely independent, but there may be interrelated or intermediate factors that have 

a role to play in strengthening this association. 

 

Keywords: psychological empowerment, environmental empowerment (relational/ 

structural), industrial sector. 
 

 


