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التمكين النفسي لدى الموظفات اإلداريات في الجامعات السعودية وأثره على
صحتهن النفسية
د .لطيفة الشعالن
أستاذ ﻋلﻢ النفس المشارك ﺑﻘسﻢ ﻋلﻢ النفس
كلية الترﺑية ،جامعة األميرة نورة ﺑنت ﻋبد الرحمن
المملكة العرﺑية السعودية
المستخلص:
ﻫدف البحث إلى الكشﻒ ﻋن الفروق ﻓي التمكين النفسي لدى الموظفات اإلداريات ﻓي الجامعات السعودية
التي ترجع إلى اختالف الفئة العمرية والمستوى التعليمي وسنوات الخبرة الوظيفية ومﻘدار الدخل الشهري
من الوظيفة .وكذلك إلى الكشﻒ ﻋن طبيعة العالقة ﺑين الصحة النفسية وكل ﺑُعد من األﺑعاد األرﺑعة للتمكين
النفسي ،وإمكانية التنبؤ ﺑالصحة النفسية من خالل التمكين النفسي ،وتحديد أي من أﺑعاد التمكين النفسي
أقوى من غيرﻫا ﻓي تنبؤﻫا ﺑالصحة النفسية.
تكونت العينة من ( )810موظفة إدارية ﺑالجامعات السعودية الحكومية :امتدت أﻋمارﻫن من ( )20إلى
( )56ﻋا ًما ،ﺑمتوسط ﻋمر ( 36.97ﻋا ًما) وانحراف معياري قدره ( 7.53ﻋا ًما) ،وكان ( )%73.3منهن
من الحاصالت ﻋلى الشهادة الجامعية ،و( )%43.8من ذوات الخبرة الوظيفية (من  5إلى أقل من 10
سنوات) ،و( )%65.9من ذوات الدخل الشخصي من الوظيفة (من  5000إلى أقل من  10000لاير).
أظهرت النتائج أنﻪ كلما ارتفع العمر ،وكلما ارتفععدد سنوات الخبرة الوظيفية ،وكلما ارتفع مﻘدار الدخل
الشهري من الوظيفة ،ارتفع مستوى التمكين النفسي ،ﺑينما كلما ارتفع المستوى التعليمي انخفض التمكين
النفسي.كما ﺑينت النتائج وجود ارتباط موجب دا ّل إحصائيًا (ﻋند مستوى  )0.01ﺑين الصحة النفسية وكل
ﺑُعد من األﺑعاد األرﺑعة والدرجة الكلية للتمكين النفسي ،وأنﻪ يمكن التنبؤ ﺑالصحة النفسية من خالل التمكين
النفسي ،وأنﻪ توجد أﺑعاد للتمكين النفسي أقوى من غيرﻫا ﻓي التنبؤ ﺑالصحة النفسية ،حيث ُو ِجدَ أن ﺑُعد
(التأثير) أقوى ﻫذه األﺑعاد ﻓي التنبؤ ﺑالصحة النفسية ،يليﻪ ﻓي المرتبة الثانية ﺑُعد (الكفاءة) ،وأحتل ﺑُعد
(المعنى) المرتبة الثالثة ،أما ﺑُعد (االختيار) ﻓﻘد احتل المرتبة الراﺑعة واألخيرة من حيث قوة التنبؤ ﺑالصحة
النفسية لدى الموظفات اإلداريات ﻓي الجامعات السعودية.
وتمت مناقشة النتائج وتفسيرﻫا ﻓي ضوء نتائج الدراسات الساﺑﻘة ،واإلطار الثﻘاﻓي االجتماﻋي لعينة البحث.
واختتمت الباحثة ﺑمجموﻋة من التوصيات والدراسات المﻘترحة.
الكلمات المفتاحية :التمكين النفسي ،الموظفات اإلداريات ،الجامعات السعودية ،الصحة النفسية.
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Abstract:
The aim of this research is to: (1) identify the differences in psychological
empowerment attributed to age, education, work experience and monthly
income, (2) identify the relationship between mental health and each of the four
dimensions of psychological empowerment, and (3) determine the predictability
of mental health from psychological empowerment and whether some
dimensions of psychological empowerment are more effective than others in
predicting mental health.
The sample consisted of (810) female administrative personnelat Saudi
universities. Their ages ranged from (20) to (56) years, with an average age of
(36.97 years) and a standard deviation of (7.53 years). Of these, (73.3%) held
university degrees, (43.8%) had experience (from 5 to 10 years), and (65.9%)
earned a personal income (from 5000 to SR 10,000).
It was found that the higher the age, experience, and monthly income, the higher
the psychological empowerment is established. However, the higher the
education, the lower the psychological empowerment is fulfilled. The results also
showed that there was a positive, statistically significant relationship between
mental health and each of the four dimensions and the overall degree of
psychological empowerment.This lead to the fact that mental health can be
predicted based on psychological empowerment, and that some dimensions are
more effective than others in predicting mental health. Specifically, it was found
that the impact dimension was the most effective, followed by competence,
meaning, and decision (in that order).
The results were discussed and interpreted in the light of previous research and
the socio-cultural context of the research sample. The researcher concluded this
research with a set of recommendations and proposed studies.
Key Words: Psychological Empowerment, Female Administrative Staff, Saudi
Universities, Mental Health
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مقدمة البحث:
استخدم مصطلح التمكين ﻋلى نطاق واسع ﻓي
مختلﻒ التخصصات مثل ﻋلﻢ النفس وﻋلﻢ
االجتماع والتعليﻢ والنظرية السياسية واإلدارة
والعمل االجتماﻋيودراسات المرأة ،ﻓظهرت مفاﻫيﻢ
كالتمكين السياسي والتمكين االقتصادي والتمكين
المؤسسي والتمكين الﻘانوني والتمكين الصحي.
واليوم ﻓإن من ﺑين أﻫداف التنمية المستدامة
 SDGsالسبعة ﻋشر التي أﻋلنتها منظمة األمﻢ
المتحدة ،ودخلت حيز النفاذ ﻓي يناير (،)2016
التكاﻓؤ وتمكين النساء ،ﺑما يحﻘق نمو المجتمعات
والرخاء ،ويدﻋﻢ االقتصادات المستدامة.
لكن مفهوم التمكين قد ﻋُرف منذ ستينيات الﻘرن
الماضي ،ﺑسبب ظهور حركات الحﻘوق المدنية،
وشاع استخدامﻪ ﻓي النصﻒ الثاني من السبعينيات،
ﻋندما ﺑدأت الحركة النسوية ﺑالحديث ﻋن ضعﻒ
سياسات التنمية الخاصة ﺑالمرأة ،وخالل ذلك
ارتبط التمكين ﺑالعمليات التي تساﻋد النساء
المهمشات من الحصول ﻋلى الثﻘة ﺑالنفس
واالستﻘالل والسيطرة ﻋلى الذات ،ﻓي مسار أكثر
شموالً يضﻢ تحكﻢ النساء والرجال معًا ﻓي الظروف
االجتماﻋية واالقتصادية والحياة الخاصة والعامة
(حوالة والﻘطب.)2007 ،

طور توماس
Efficacyلدى الموظفين .ﺑعد ذلك ّ
وﻓلتهاوس )(Thomas & Velthouse, 1990
المفهوم ،إذ اﻋتبرا التمكين النفسي ﻓي ﺑيئة العمل
ﺑنا ًءمعرﻓيًا متعدد األوجﻪ ،يعكس أﺑعادًا مختلفة،
اليمكن اختزالها ﻓي مكون واحد.وحدد توماس
وﻓلتهاوس أرﺑعة أﺑعاد معرﻓية للتمكين النفسي تمثل
توجﻪ الفرد ناحية دوره ﻓي العمل Work Role
ﻫي :المعنى ،الكفاءة وتعادل ﻓاﻋلية الذات لدى
كونجر وكانينجو ،واالختيار (تﻘرير المصير)،
والتأثير.
صﻘل الحﻘًا ﻫذا المفهوم المعرﻓي من خالل
وقد ُ
سبرايتزر ) )Spreitzer, 1995التي تبنت ﻫذه
شهيرا للتمكين
سا
األﺑعاد األرﺑعة،وصممت لها مﻘيا ً
ً
النفسي ﻓي ﺑيئة العمل،مشيرة إلى أن ﻫذه األﺑعاد
تتحد ﺑفاﻋلية محﻘﻘة البناء الكلي للتمكين النفسي،
وأن االﻓتﻘار ألي ﺑعد منها سيؤدي إلى تضاءل
الدرجة الكلية للتمكين ال إلى إلغائها .وﺑالتالي
ﻓاألﻓراد إما أنهميحوزون درجة ﻋالية أو
متوسطةأو متدنية ﻓي التمكين النفسي ،لكن اليمكن
وصفهﻢ ﺑأنهﻢ ممكنون تما ًما أو غير ممكنين ﻋلى
اإلطالق .مع التأكيد ﻋلى أن التمكين النفسي ليس
ﺑنا ًء شامالً
ﻋاﺑرا خالل مختلﻒ أدوار ومواقﻒ
ً
الفرد ﻓي الحياة ،ولكنﻪ يتحدد ﺑبيئة ﻋمل الفرد أو
مجالﻪ الوظيفي.

مع ذلك ﻓلﻢ يتجذر المفهوم ﻓي الفكر اإلنساني
وينتشر استخدامﻪ ﻋلى نطاق العالﻢ إال من خالل
صكوك ومواثيق األمﻢ المتحدة ذات العالقة ﺑحﻘوق
اإلنسان ﻋامة ،وحﻘوق المرأة خاصة ( ُح ّمد،
.)2008

صفوة الﻘول أن التمكين النفسي ﻫو شعور وإدراك
شخصي للموظﻒ ،يتشكل حول قيمة ﻋملﻪ ،ومدى
قدرتﻪ ﻋلى أداء واجباتﻪ الوظيفية ﺑمهارة
واستﻘالل ،وﻋلى التحكﻢ ﻓي األساليب والتأثير ﻓي
النتائج.

وﺑالنسبة إلى مفهوم التمكين النفسي تحديدًا ،الذي
نال اﻫتما ًما واسعًا ﻓي مجالي ﻋلﻢ النفس واإلدارة،
ﻓيُعدّ كونجر وكانينجو( Conger & Kanungo,
 )1988أول من طرحاه واﻋتبراه مساويًا للمكون
الداﻓعي ﻓي مفهوم ﻓعالية الذات Self-

مشكلة البحث:
مما تهدف إليﻪ رؤية المملكة العرﺑية السعودية
( )2030تعزيز كفاءة الموارد البشرية ﻓي الﻘطاع
العام .وينص البعد الخامس ﻓي ﺑرنامج التحول
الوطني (أحد البرامج التنفيذية لرؤية  )2030ﻋلى:
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"تحﻘيق التميز ﻓي األداء الحكومي" .ولهذا البعد
ستة أﻫداف استراتيجية ،أولها" :تحسين إنتاجية
موظفي الحكومة" من خالل ﻋدة مسارات من
ﺑينها" :توﻓير ﺑيئة ﻋمل مميزة قائمة ﻋلى التحفيز
واالﺑتكار وتحسين اإلنتاجية وحل المشكالت
اإلدارية" ،وكذلك" :رﻓع كفاءة رأس المال البشري
من خالل ﺑرامج التدريب والتمكين وإﻋداد الﻘادة"
(الخطة التنفيذية لبرنامج التحول الوطني،2016 ،
ص.)74-72
وﻫكذا ﻓاالستثمار ﻓي اإلنسان وتوﻓير ﺑيئة العمل
اإلﺑداﻋية ،يظهران كركيزتين أساسيتين ﻓي تخطي
كثير من العﻘبات التي تواجﻪ تحﻘيﻘالتنمية المستدامة
ﻓي المملكة العرﺑية السعودية.
وقد شددت االستراتيجية الوطنية للتحول إلى
مجتمع المعرﻓة ﻋلى" :االرتﻘاء ﺑالﻘدرات اإلدارية
والتنظيمية للجهاز اإلداري الحكومي" ،مع اإلشارة
إلى أن ﻫذه الﻘدرات" :مازالت دون المستوى
المطلوب سواء كان ذلك ﺑسبب مشكالت مؤسسية
أو مشكالت ﻓردية محضة تتعلق ﺑالﻘدرة ﻋلى أداء
المهام".وﻫذا مادﻓع معدي االستراتيجية إلى تحديد
ﻋدة سياسات لالرتﻘاء ﺑالﻘدرات اإلدارية ﻓي الﻘطاع
اإلداري الحكومي من ﺑينها" :تحسين قدرة
اإلداريين الحكوميين ﻋلى أداء مهامهﻢ وخاصة
المتوسط"
اإلداري
المستوى
لموظفي
(االستراتيجية الوطنية للتحول إلى مجتمع المعرﻓة،
 ،1435ص .)37-36
وﻓي ﺑيئة التعليﻢ الجامعي تحديدًا ،أكدت (الخطة
المستﻘبلية للتعليﻢ الجامعي ﻓي المملكة العرﺑية
السعودية(آﻓاق)1432 ،ه ،ص )18ﻋلى أن أحد
األﻫداف االستراتيجية ﻫو" :االرتﻘاء ﺑأداء
الموظفين وزيادة مؤﻫالتهﻢ وتطوير مهاراتهﻢ".
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االستمرار ﻓي" :تنمية مواﻫبها واستثمار طاقاتها
وتمكينها من الحصول ﻋلى الفرص المناسبة لبناء
مستﻘبلها واإلسهام ﻓي تنمية المجتمع واالقتصاد"
(رؤية المملكة  ،2030ص  ،)37ﻓالرؤية تستهدف
ﺑذلك رﻓع نسبة مشاركة المرأة ﻓي سوق العمل من
( )%22إلى (( )%30رؤية المملكة  ،2030ص
.)39
وترى الباحثة أن تمكين المرأة الذي تنص ﻋليﻪ
رؤية المملكة العرﺑية السعودية ()2030يستلزم
البحث ﻓي مكون التمكين النفسي الذي تﻘوم ﻋليﻪ
كاﻓة أشكال التمكين األخرى .خاصة وأن تمكين
العامالت ﻓي الوظائﻒ اإلدارية ﺑالبيئات األكاديمية
سيدﻋمتمكين الﻘياديات وسائر األكاديميات ﻓي ﻫذه
الجامعات .ﻓتمكين النساء ﻋلى مختلﻒ مواقعهن
ومراتبهن يشكل دوائر متﻘاطعة يغذي ﺑعضها
ﺑعضًا .والطواقﻢ اإلدارية الممكنة نفسيًا ستسهﻢ ﻓي
الدﻋﻢ الذي تحتاجﻪ الصفوف األولى من الﻘيادات
النسائية ﻓي كاﻓة األقسام التعليمية والكليات
والعمادات المختلفة .وﻫذا سيصب ﻓي آخر
المطاﻓفي االستثمار البشري ،وﻋملية التحول
الوطني ،وتعزيز مشاركة المرأة السعودية ﻓي
صناﻋة الﻘرار.
وقد ذﻫب أوالديبو ( )Oladipo, 2009إلى أن
تحﻘيق التمكين ﻓي أي مجال ،وﻓي أي مجتمع أو
وسط أي مجموﻋة من األﻓراد يعتمد ﺑشكل أساس
ﻋلى درجة التمكين النفسي .ﻓحين تخفق ﺑرامج
التمكين السياسيواالقتصادي واالجتماﻋي ﻓي
تحﻘيق النتائج المرجوة منها ،ﻓإن ذلك ﻋلى األرجح
ﺑسبب إﻫمال التمكين النفسي .ﻓالفرد كيان نفسي
ﺑالدرجة األولى ،والﺑد من أخذ ذلك ﻓي االﻋتبار
ﻋند صياغة السياسات تجنبًا لنشوء المواقﻒ السلبية
والسلوك غير الفعّال.

ومع أنﻪ التتوﻓر إحصائيات محددة ﻋن أﻋداد
الملتحﻘات ﺑالوظائﻒ اإلدارية ﻓي الجامعات
الحكومية السعودية ،إال أن وجود ( )29جامعة
حكومية (وزارة التعليﻢ )2019 ،يعطي داللة
واضحة ﻋلى توسع الجهاز اإلداري الحكومي ﻓي
الجامعات ،وزيادة ﻓي توظيﻒ النساء ﻓي األﻋمال
اإلدارية ﺑهذه المؤسسات األكاديمية.

وقد دﻓع ذلك ﺑعض الدول النامية إلى تصميﻢ ﺑرامج
إرشادية تساﻋد النساء ﻋلى اكتساب وتعزيز
التمكين النفسي ضمن إطار كلي لمبادرات تمكين
المرأة ﻋمو ًما ( Francina & Joseph,
& 2013,Salmanpour, Bayramnejad
.)Rajabi, 2016, Özbas& Tel, 2016

وﺑينما تؤكد رؤية المملكة ( )2030ﻋلى أن" :
ﻋنصرا مه ًما من ﻋناصر
المرأة السعودية تعد
ً
الﻘوة ،إذ تشكل مايزيد ﻋلى ( )%50من إجمالي
ﻋدد الخريجين الجامعيين" ،مما يستدﻋي

وﺑذلك ﻓإن التمكين النفسي والصحة النفسية يؤديان
دورا مه ًما ﻓي حياة النساء العامالت
ً
Shooshtari,
(Abedi,
( Bahrami,
.Samouei, 2018والمعنى أن كال المفهومين
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يعتمدان ﻋلى التفكير والشعور والسلوك ،ويعبران
ﻋن اتجاه إيجاﺑي نحو الحياة ،ومشاﻋر جيدة ناحية
الذات واآلخر ،وقدرة ﻋلى تحمل المسؤولية واتخاذ
الﻘرارات الصحيحة ،والتعامل الفعّال مع ضغوط
الحياة وإجهاد العمل واالحتراق الوظيفي.
ﺑنا ًء ﻋلى ماتﻘدم ،تتحدد مشييكلة البحث ﻓي األسييئلة
اآلتية:
 .1ما أﺑعاد التمكين النفسييييييي األﻋلى مسييييييتوى
واألقيييل مسييييييتوى من ﺑين األﺑعييياد األرﺑعييية
(المعنى ،الكفييياءة ،االختييييار ،التيييأثير)ليييدى
الييمييوظييفيييات اإلدارييييات ﻓييي الييجيييامييعيييات
السعودية؟
 .2ﻫل يختلﻒ التمكين النفسييييييي لدى الموظفات
اإلداريات ﻓي الجامعات السيييعودية ﺑاختالف
الفئة العمرية والمسييييتوى التعليمي وسيييينوات
الخبرة الوظيفية ومﻘدار الدخل الشييييييهري من
الوظيفة؟
 .3ما العالقة ﺑين الصحة النفسية لدى الموظفات
اإلداريات ﻓي الجامعات السعودية وكل ﺑُعد
من األﺑعاد األرﺑعة للتمكين النفسي( :المعنى،
الكفاءة ،االختيار ،التأثير)؟
 .4ﻫل يمكن التنبؤ ﺑالصحة النفسية لدى
الموظفات اإلداريات ﻓي الجامعات السعودية
من خالل التمكين النفسي ،وأي أﺑعاد التمكين
النفسي أقوى من غيرﻫا ﻓي تنبؤﻫا ﺑالصحة
النفسية؟
أهداف البحث:
يهدف البحث الحالي إلى:
 .1الكشيييﻒ ﻋن الفروق ﻓي التمكين النفسيييي لدى
الموظفات اإلداريات ﻓي الجامعات السعودية
ا لتي ترجع إ لى اختالف ا لفئييية ا لعمريييية
والمستوى التعليمي وسنوات الخبرة الوظيفية
ومﻘدار الدخل الشهري من الوظيفة.
 .2الكشﻒ ﻋن طبيعة العالقة ﺑين الصحة النفسية
لدى الموظفات اإلداريات ﻓي الجامعات
السعودية وكل ﺑُعد من األﺑعاد األرﺑعة للتمكين
النفسي( :المعنى ،الكفاءة ،االختيار ،التأثير).
 .3دراسة إمكانية التنبؤ ﺑالصحة النفسية لدى
الموظفات اإلداريات ﻓي الجامعات السعودية
من خالل التمكين النفسي ،وتحديد أي من

أﺑعاد التمكين النفسي أقوى من غيرﻫا ﻓي
تنبؤﻫا ﺑالصحة النفسية
أهمية البحث:
يكتسب البحث الحالي أﻫميتﻪ من كونﻪ يدرس
متغير التمكين النفسي الذي يُعدّ من ﺑين األﺑعاد
المهمة للتمكين ﺑشكل ﻋام ،وتمكين المرأة ﻋلى نحو
خاص .وقد أصبح تمكين المرأة السعودية أحد
الرؤى والمرتكزات الرئيسة ﻓي خطط وﺑرامج
واستراتيجيات المملكة العرﺑية السعودية.
كما يستمد البحث أﻫميتﻪ من أﻫمية مجتمع البحث
المتمثلة ﻓي الموظفات اإلداريات ﻓي الجامعات
السعودية .وتعتﻘد الباحثة أن ﻫذه العينة من ﺑين
العينات المجتمعية التي لﻢ تجد اﻫتما ًما ﺑحثيًا نوﻋيًا
ﻓي البحوث المحلية ﻋلى الرغﻢ من أﻫميتها الكبيرة
ﻓي تعزيز الجودة واالرتﻘاء ﺑالنواتج الجامعية ﺑشتى
مستوياتها.
إضاﻓة إلى ذلك تستند أﻫمية البحث إلى كونﻪ يدرس
متغيرين ﻫما :التمكين النفسي والصحة النفسية
اللذان يﻘعان ﻓي نطاق ﻋلﻢ النفس اإليجاﺑي،الذي
يبحث ﻓي جوانب الصالﺑة والتواﻓق والنمو
والصحة وإرادة المعنى لدى الفرد ،مﻘاﺑل النزﻋة
الكالسيكية ﻓي كثير من البحوث العرﺑية إلى دراسة
جوانب االﻋتالل وسوء التواﻓق.
مصطلحات البحث:
النفسي Psychological
التمكين
Empowerment
ﺑناء داﻓعي يتشكل ﻓي ﺑيئة العمل ،ويعكس إدراك
الفرد حيال ذاتﻪ ﻓي ﻋالقتﻪ ﺑدوره الوظيفي،
ويتجلى ﻓي أرﺑعة أﺑعاد إدراكية /معرﻓيةﻫي:
المعنى ،الكفاءة ،االختيار ،التأثير Spreitzer,
).)1995
عرف الباحثة التمكين النفسي إجرائيًا ﺑأنﻪ الدرجة
وت ُ ّ
الكلية التي تحصل ﻋليها المستجيبة ﻋلى مﻘياس
سبرايتزر للتمكين النفسي المستخدم ﻓي ﻫذا البحث.
أبعاد التمكين النفسي:
المعنىMeaning
قيمة العمل وأﻫداﻓﻪ التي يتﻢ الحكﻢ ﻋليها ﻓي ضوء
ُمثل الفرد ومعاييره الخاصة .والمعنى يتضمن
التوﻓيق ﺑين متطلبات الوظيفة والسلوك والمعتﻘدات
والﻘيﻢ الشخصية (Thomas & Velthouse,
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).1990
عرف الباحثة المعنى إجرائيًا ﺑأنﻪ الدرجة
وت ُ ّ
الفرﻋية التي تحصل ﻋليها المستجيبة ﻋلى ﺑُعد
المعنى ﻓي مﻘياس سبرايتزر للتمكين النفسي
المستخدم ﻓي ﻫذا البحث.
الكفاءةCompetence
اﻋتﻘاد الفرد ﺑمﻘدرتﻪ ﻋلى الﻘيام ﺑمهام
ومتطلباتوظيفتﻪ ﺑمهارة).)Spreitzer, 1995
عرف الباحثة الكفاءة إجرائيًا ﺑأنهاالدرجة
وت ُ ّ
الفرﻋية التي تحصل ﻋليها المستجيبة ﻋلى ﺑُعد
الكفاءة ﻓي سبرايتزر للتمكين النفسي المستخدم ﻓي
ﻫذا البحث.
االختيارChoice
شعور الفرد ﺑاالستﻘالل والﻘدرة ﻋلى أخذ زمام
المبادرة ﻓي إﻋداد وتنظيﻢ وﺑدء واستمرار
إجراءات العمل ،وأمثلة ذلك الﻘدرة ﻋلى اتخاذ
الﻘرارات حول أساليب العمل ،ومدى السرﻋة
والجهد المبذولين).)Spreitzer, 1995
عرف الباحثة االختيار إجرائيًا ﺑأنﻪ الدرجة
وت ُ ّ
الفرﻋية التي تحصل ﻋليها المستجيبة ﻋلى ﺑُعد
االختيار ﻓي مﻘياس سبرايتزر للتمكين النفسي
المستخدم ﻓي ﻫذا البحث.
التأثيرImpact
شعور الفرد ﺑﻘدرتﻪ ﻋلى التأثير ﻓي النتائج
ﻓي
والتشغيلية
واإلدارية
االستراتيجية
العمل.)(Thomas & Velthouse, 1990
عرف الباحثة التأثير إجرائيًا ﺑأنﻪ الدرجة الفرﻋية
وت ُ ّ
التي تحصل ﻋليها المستجيبة ﻋلى ﺑُعد التأثير ﻓي
مﻘياس سبرايتزر للتمكين النفسي المستخدم ﻓي ﻫذا
البحث.
الصحة النفسية Mental Health
ﺑناء مركب يرتبط ﺑبعدي الوجدان  Affectواألداء
.Psychological
النفسي Functioning
وينعكس ﻓي التجرﺑة الذاتية للسعادة ،والرضا ﻋن
الحياة ،واالستﻘالل ،والنمو الشخصي ،وقبول
الذات وتﻘديرﻫا،والمﻘدرة ﻋلى تطوير العالقات
ال ُمرضية ذات النفع المتبادل والحفاظ ﻋليها ،مع
تحﻘيق الذات (.)Tennant et al., 2007
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عرف الباحثة الصحة النفسية إجرائيًا ﺑأنها
وت ُ ّ
الدرجة الكلية التي تحصل ﻋليها المستجيبة ﻋلى
مﻘياس وورك أدنبرة للصحة النفسية المستخدم ﻓي
ﻫذا البحث.
حدود البحث:
تحدد البحث مكانيًا ﺑالجامعات السعودية الحكومية
البالغ ﻋددﻫا ( )29جامعة حكومية .وتحدد البحث
زمانيًا ﺑفترة التطبيق الواقعة ﺑين شهر نوﻓمبر من
ﻋام ( )2018وشهر يناير من ﻋام (.)2019كما
تحدد البحث ﺑشريًا ﺑالعينة التي أتيحت للباحثة من
الموظفات اإلداريات ﻓي ﻋدد من الجامعات
السعودية الحكومية من غير أﻋضاء الهيئة
وأخيرا تحدد البحث ﺑاألداتين المتمثلتين
التعليمية.
ً
ﻓي مﻘياس سبرايتزر للتمكين النفسي ،ومﻘياس
وورك أدنبرة للصحة النفسية ،وﺑالمتغيرات موضع
البحث.

الدراسات السابقة:
وﺑروسيفورس
ﻫدﻓت دراسة ﻫوخفيدر
) )Hochwälder & Brucefors, 2005إلى
توسيع المعرﻓة التجريبية المتصلة ﺑالعالقة ﺑين
التمكين النفسي والصحة العﻘلية واالحتراق النفسي
واإلجازات المرضية لدى نحو ( )2000من
العامالت ﻓي التمريض .وﺑينت النتائج أن أﺑعاد
التمكين األرﺑعة تفسر ماقيمتﻪ ( )%18-2من
التباين لدى العينة ﻓيما يتعلق ﺑمﻘاييس اﻋتالل
الصحة .وكان ﺑعدا (المعنى) و(الكفاءة) ﻫما أكثر
ما ارتبط سلبيًا ﺑاﻋتالل الصحة .وخلص الباحثان
إلى أنﻪ كلما ارتفعت درجة التمكين النفسي ﻓي
مكان العمل كلما انخفضت درجة اﻋتالل الصحة.
كما تناولت دراسة الوتيزي والشنجر
وراﻓازولو( & Lautizi, Laschinger
)Ravazzolo, 2009العالقة ﺑين التمكين النفسي
والضغوط النفسية والرضا الوظيفي لدى ( )77من
العامالت ﻓي التمريض ﻓي قسمين للرﻋاية الصحية
العﻘلية ﻓي إيطاليا .وكشفت النتائج ارتباط التمكين
إيجاﺑيًا ﺑالرضا الوظيفي ،ﻓي حين كان ارتباطﻪ
سلبيًا ﺑضغوط وإجهاد العمل.
أما دراسة كاكير ويرن( Cakir & Yerin,
)2011ﻓﻘد خضعت لها نحو ( )248من النساء
التركيات المهاجرات إلى ﺑريطانيا والمﻘيمات ﻓي

التمكين النفسي لدى الموظفات اإلداريات في الجامعات السعودية وأثره على صحتهن النفسية

لندن ،وكان متوسط أﻋمارﻫن (.)38-34
وأظهرت النتائج أن المستويات المنخفضة من
الضيق النفسي والتمييز العنصري المدرك،
والمستويات األﻋلى من التعليﻢ والدﻋﻢ االجتماﻋي،
تتنبأ ﺑﻘدر أكبر من التمكين.وكان الضيق النفسي ﻫو
أكثر العوامل قيمة ﻓي التنبؤ السلبي ﺑالتمكين.

اختالﻓات دالة إحصائيًا ﻓي التمكين النفسي
والصحة النفسية ﻋائدة إلى اختالف مﻘدار الدخل.
كما تبين أن ﻫناكارتبا ً
طاإيجاﺑيًا داالً ﺑين التمكين
النفسي والصحة النفسية،وتﻢ تفسير مايﻘارب من
( )%17من التباين ﻓي التمكين النفسي من خالل
الصحة النفسية.

من جهتها ﺑحثت دراسة ﺑوديرس ومورن
وﺑرودور( Boudrias, Morin & Brodeur,
)2012دور التمكين النفسي كعامل وقائي ضد
اإلجهاد واالحتراق النفسي ﺑين ( )400من
الموظفين المعرضين لضغوط العمل كالمتاﻋب
والتغييرات
الزائد
والعبء
اليومية
الوظيفية.وكشفت النتائج ﻋن اآلثار اإليجاﺑية
للتمكين النفسي ،وكان لبعد (المعنى)تأثير إيجاﺑي
دال ﻋلى جميع أﻋراض اإلجهاد النفسي.

ﻓي حينأن دراسة ريلوانو وردزوان وأﺑوسماه
( Rilwanu, Redzuan & Abu-Samah,
 )2014التي شملت ( )285موظفًا ﻓي إحدى
المؤسسات النيجيرية ،لﻢ تجد للمتغيرات
الديمجراﻓية( :الجنس ،العمر ،الحالة الزواجية،
مستوى التعليﻢ ،الدخل الشهري) أي تأثير دال ﻋلى
التمكين النفسي.

وقامت دراسة شروﻓاستفا وسن( & Srivastava
)Singh, 2013ﺑبحث الدور التوسطي للتمكين
النفسي من خالل دراسة ﻋينة من المدراءﻓي
مستويات اإلدارة الوسطىفي منظمتين صناﻋيتين
ﺑشمال الهند .ودللت النتائج ﻋلى أن التمكين النفسي
حتى مع تحييد كاﻓة المتغيرات الديموجراﻓيةيتنبأ
ﺑشكل إيجاﺑي دال ﺑالصحة النفسية،وأن التمكين
النفسي يتوسط ﺑشكل دال العالقة ﺑين الخصائص
الوظيفية العامة ،والصحة النفسية.
وليفين
راشكوﻓست
دراسة
وﻫدﻓت
( )Rashkovits & Livne, 2013ﻋلى ()191
معل ًما ﻓي المرحلتين المتوسطة والثانوية ﻓي ﻋدد
من المدارس الدينية وغير الدينية إلى ﻓحص تأثير
مستوى التعليﻢ ﻋلى التمكين النفسي ،وأظهرت
النتائج االرتباط اإليجاﺑي الدا ّل ﺑين المستوى
العلمي للمعلمين ودرجة التمكين النفسي.
دراسة
ﻓي
شارك
ﺑالمﻘاﺑل
ﺑيرمانندوم()PParamanandam, 2014ﻋينة
من موظفيإحدى الشركات المختصة ﻓي تصنيع
مكونات السيارات .وأشارت النتائج إلى وجود
اختالﻓات دالة إحصائيًا ﻓي التمكين النفسي
والصحة النفسية ﻋائدة إلىالفئة العمرية والحالة
الزواجية وسنوات الخبرة .ﻓكانت المستويات
األﻋلى ﻓي التمكين النفسي والصحة لدى
المستجيبين من الفئة العمرية األدنى من ()30
سنة ،ولدى غير المتزوجين ،ولدى ذوي الخبرة
األقل من ( )5سنوات .وﺑالمﻘاﺑل لﻢ يكن ﻫناك

أما دراسة (الشجيري )2014 ،ﻋلى المعلمين ﻓي
محاﻓظة ﺑاﺑل ﺑالعراقفأظهرت أن العالقة االرتباطية
ﺑين التمكين النفسي والصحة النفسية ضعيفة وغير
دالة.
من جهة ثانية ﺑحثت دراسة ماتشينجا وسوال
وسيرﺑكسو وﻓيشمان ودوميترو ( Macsinga,
& Sulea, Sârbescu, Fischmann
 )Dumitru, 2015تأثير التمكين النفسي وﻋاملين
من ﻋوامل الشخصية ﻫما:االنبساطية ويﻘظة
الضمير ،ﻋلى نتائج العمل اإليجاﺑية مثل المشاركة
والفعالية وااللتزام التنظيمي .وخضع للدراسة ﻋينة
قوامها ( )258موظفًا من ثالث مؤسسات ﺑمتوسط
ﻋمري ( )38.55سنة ،وﺑلغت نسبة النساء من
العينة ( .)%52وقد أثبتت النتائج أن الشخصية
كبيرا من التباين ﻓي
قدرا ً
والتمكين النفسي يفسران ً
النتائج التنظيمية اإليجاﺑية.
كذلك قامت دراسة ﺑيرشاك وكاديفي ( Parshak
)& Khadivi, 2015ﺑبحث العالقة ﺑين التمكين
النفسي والصحة النفسية لدى ﻋينة قوامها ()170
من موظفي إحدى الجامعات اإليرانية ،نصفها
تﻘريبًا من النساء.وأظهرت النتائج وجود ﻋالقة
إيجاﺑية دالة ﺑين ثالثة أﺑعادللتمكين النفسي (الكفاءة،
االﻋتماد ﻋلى الذات ،حق االختيار) والصحة
النفسية ،وأن التمكين النفسي منبئ إيجاﺑي ﺑالصحة
النفسية.
أما دراسة ريد والشنجر( & Read
)Laschinger, 2015ﻓﻘد ﻫدﻓت الختبار تأثير
التمكين النفسي ﻋلى الصحة النفسية والرضا
الوظيفي لدى ( )190من العاملين ﻓي التمريض
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ﺑكندا ﻓي وحدات الجراحة والرﻋاية الحرجة .أغلب
العينة ُكن من النساء وممن تﻘل خبرتهن الوظيفية
ﻋن السنتين .وأظهرت النتائج أن التمكين النفسي
لﻪ تأثير إيجاﺑي ﻋلى الصحة النفسية والرضا
الوظيفي.
ﻓي حين خضعت لدراسة وين وريجن وسبنس
الشنجر( Wing, Regan & Spence
 )394()Laschinger, 2015ممرضة من
الخريجات ال ُجدد العامالت ﻓي مستشفيات
أونتاريو .وقد دللت النتائج ﻋلى أن المستويات
العالية من التمكين النفسي ترتبط ﺑشكل دال مع
مستويات أقل من األﻋراض السلبية للصحة
النفسية .وخلص الباحثون إلى أن التمكين يسهﻢ ﻓي
انخفاض أﻋراض االﻋتالل النفسي لدى ﻫؤالء
الممرضات.
من ناحية ثانية كشفت دراسة (النواجحة)2016 ،
ﻋلى ﻋينة من معلمي المرحلة األساسية ﻓي
محاﻓظة خان يونس ،ﻋن ﻋالقة ارتباطية دالة ﺑين
جميع أﺑعاد التمكين النفسي والتوجﻪ الحياتي الﻘائﻢ
ﻋلى التفكير اإليجاﺑي والتفاؤل واإلقبال ﻋلى
الحياة .كما أشارت النتائج إلى وجود ﻓروق ﻓي
التمكين النفسي تب ًعا لمتغير سنوات الخبرة ،لصالح
ذوي الخبرة ( 11سنة ﻓما ﻓوق) مﻘارنة ﺑذوي
الخبرة (أقل من  5سنوات) وذوي الخبرة (من -6
 10سنوات).
وقد تمت دراسة أوزﺑاز وتيل( Özbas& Tel,
)2016لتحديدتأثير ﺑرنامج ﻓي التمكين النفسي لمدة
( )10أساﺑيع،قائﻢ ﻋلى الدراما النفسية ،ﻋلى درجة
اإلدراك والشعور ﺑالتمكين النفسي وﻋلى مستويات
اإلجهاد ،لدى ممرضات أقسام األورام .وتكونت
العينة من ( )82ممرضة قسموا إلى مجموﻋتين
تجريبية وضاﺑطة .وكشفت النتائج أن درجة
اإلدراك والشعور ﺑالتمكين النفسي ﻓي ﺑيئة العمل
ارتفعت ﺑداللة إحصائية لدى المجموﻋة التجريبية
ﻓي الﻘياس البعدي،كما انخفضتلديها درجات
اإلجهاد واالحتراق النفسي.
وآخرون
سلمانبور
دراسة
وﻫدﻓت
()Salmanpouret al., 2016لفحص أثر
ﺑرنامج تدريبي ﻓي التمكين النفسي ﻓي تعزيز
الصحة النفسية العامة لدى األمهات المعيالت ﻓي
محاﻓظة شيراز ﺑإيران .وتكونت ﻋينة الدراسة من
( )60امرأة قُسمن إلى مجموﻋتين تجريبية
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وضاﺑطة .وأظهرت نتائج الﻘياس البعدي أن
التدريب ﻋلى التمكين النفسي قد رﻓع مستوى
الصحة النفسية العامة لألمهات المعيالت.
وقد أثبتت دراسة (أﺑو أسعد )2017 ،ﻓاﻋلية
ﺑرنامج إرشادي يستند إلى التمكين النفسي ﻓي رﻓع
مستويات الرضا الحياتي واألمل لدى طالب
المدارس من ذوي األسر المفككة ﻓي محاﻓظة
الكرك ﺑاألردن.
أما دراسة مالﻓي وأحمدي وﺑي ( Malafe,
 )Ahmadi & Baei, 2017ﻓﻘد شملت ()152
موظفًا ﻓي إحدى البلديات المحلية ،ولﻢ تظهر
نتائجها اختالﻓات دالة إحصائيًا ﻓي التمكين ﻋائدة
إلى الجنس أو العمر أو مستوى التعليﻢ أو الخبرة
الوظيفية.
وشكيري
جانيون
دراسة
وذﻫبت
Ghaniyoun,
Shakeri
وحيدري( &
)Heidari, 2017إلى التحﻘق من العالقة ﺑين
التمكين النفسي واالحتراق النفسي لدى ()1100
ﻓرد ﻓي الطاقﻢ التشغيلي ألحد مراكز الطوارئ.
وأظهرت النتائج أن ( )٪46من المشاركين كانوا
ﻋلى درجة متوسطة من التمكين النفسي .كما تبين
وجود ﻋالقة ﻋكسية ذات داللة إحصائية ﺑين جميع
أﺑعاد التمكين النفسي األرﺑعة (المعنى ،الكفاءة،
االختيار ،التأثير) واالحتراق النفسي .وخلص
الباحثون إلى أنهيمكن لصانعي السياسات
والمخططين الصحيين اتخاذ ﺑعض التداﺑير لتعزيز
التمكين النفسي مما يحد من المشكالت المرتبطة
ﺑاالحتراق النفسي.
وشملت دراسة جريلش وآخرون( Grealish et
 )423()al., 2017طالبًا ﻓي الجامعات اإلنجليزية
واإليرلندية ،وكشفت نتائجها أن التمكين النفسي
يتوسط العالقة ﺑين العمليات النفسية( :ﻓعالية الذات،
أساليب التفكير ،استراتيجيات التعايش) والصحة
النفسية والصحة العامة والشفاء والتعاﻓيلدى ﻓئة
الشباب.
ووجدت دراسة (حليﻢ )2017 ،ﻋلى ( )157من
أﻋضاء ﻫيئة التدريس الذكور واإلناث ﺑإحدى
الجامعات المصرية أن ثالثة أﺑعاد للتمكين النفسي
ﻫي الكفاءة واالختيار والتأثير تكون أﻋلى ﺑشكل
دال لدى الفئات األكبر ﻋمرا،واألطول ﻓي سنوات
الخبرة الوظيفية.
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وأثبتت دراسة ﺑاﺑا وكيرنز وماكينتوش وتانهل
ولوزي ( Baba, Kearns, McIntosh,
)Tannahill & Lewsey, 2017دورالتمكين
النفسي ﻓي رﻓع مستوى الصحة النفسية لدى ﻋينة
ترﺑو ﻋلى ( )4300من أرﺑاب المنازل البالغين ﻓي
مدينة غالسكو.
وتوصلت دراسة (السميري )2017 ،ﻋلى ()140
من معلمي ذوي االحتياجات الخاصة ﻓي محاﻓظات
قطاع غزة ،إلى وجود ﻋالقة ارتباطية سالبة ﺑين
التمكين النفسي واإلجهاد واالحتراق النفسي ،وأن
التمكين النفسي منبئ ﺑاالحتراق.
أما دراسة ﻋزيز وقريشي ( Aziz & Quraishi,
)2017ﻋلى ﻋينة من أﻋضاء ﻫيئة التدريس ﻓي
( )26جامعة ﻋامة وخاصة ﻓي ﺑاكستان ،ﻓﻘد دللت
ﻋلى وجود ارتباط إيجاﺑي دال ﺑين التمكين النفسي
والصحة النفسية ،وأن انخفاض درجة التمكين
النفسي يعزز مشاﻋر االكتئاب والﻘلق وانخفاض
الثﻘة ﻓي الذات.
وأخيرا قام زانج ويي ولي ( Zhang, Yi, Li,
 )2018ﺑمراجعة شاملة لجميع الدراسات ذات
العالقة التي أجريت منذ ﻋام ( )1990وحتى ﻋام
( )2018ﻋلى الممرضات .وأظهرت المراجعة لما
مجموﻋة ( )24دراسة وجود ﻋالقة ضعيفة وغير
دالة ﺑين التمكين النفسي واإلجهاد االنفعالي.

فروض البحث:
.1

.2
.3
.4
.5
.6

توجد أﺑعاد للتمكين النفسي من ﺑين األﺑعاد
األرﺑعة (المعنى ،الكفاءة ،االختيار ،التأثير)
أﻋلى مستوى وأخرى أقل مستوى ،لدى
الموظفات اإلداريات ﻓي الجامعات السعودية.
اليختلﻒ التمكين النفسييييييي ليييدى الموظفيييات
اإلداريات ﻓي الجامعات السيييعودية ﺑاختالف
الفئة العمرية.
اليختلﻒ التمكين النفسي لدى الموظفات
اإلداريات ﻓي الجامعات السعودية ﺑاختالف
المستوى التعليمي.
اليختلﻒ التمكين النفسي لدى الموظفات
اإلداريات ﻓي الجامعات السعودية ﺑاختالف
سنوات الخبرة الوظيفية.
ال يختلﻒ التمكين النفسي لدى الموظفات
اإلداريات ﻓي الجامعات السعودية ﺑاختالف
مﻘدار الدخل الشهري من الوظيفة.
توجد ﻋالقة موجبة دالة إحصائيًا ﺑين الصحة
النفسية لدى الموظفات اإلداريات ﻓي

الجامعات السعودية وكل ﺑعد من األﺑعاد
األرﺑعة للتمكين النفسي( :المعنى ،الكفاءة،
االختيار ،التأثير) ،والدرجة الكلية للتمكين.
 .7يمكن التنبؤ ﺑالصحة النفسية لدى الموظفات
اإلداريات ﻓي الجامعات السعوديةمن خالل
التمكين النفسي ،وتوجد أﺑعاد للتمكين النفسي
أقوى من غيرﻫا ﻓي التنبؤ ﺑالصحة النفسية
لديهن.

منها البحث:
أخذت الباحثة ﺑالمنهج الوصييييييفي االرتباطي الذي
يُعدّ أكثر المناﻫج اتساقًا مع مشكلة البحث وأﻫداﻓﻪ.

مجتمع البحث:
تشييييييكيييل الم جتمع األصييييييلي للبحيييث من جميع
الموظفات اللواتي ﻋلى رأس العمل ﻓي الوظائﻒ
اإلدارييية ﺑييالجييامعييات السييييييعودييية الحكومييية الـ
(،)29من غير أﻋضييياء الهيئة التعليمية .واقتصييير
مجتمع البحيييث ﻋلى الجيييامعيييات الحكوميييية دون
متجانسييييييا من ناحية
األﻫلية،كونهاتشييييييكل مجتم ًعا
ً
طبيعييية ﺑيئيييةالعميييل ،وطرق التوظيﻒ والتعيين،
واألساليب اإلدارية المتبعة،ﻓضالً ﻋن التنوع الذي
يزخر ﺑﻪ مجتمع الموظفات اإلداريات ﺑالجامعات
الحكومييية من حيييث الفئييات العمرييية والمراتييب
الوظيفية وسنوات الخبرة.

عينة البحث:
تكونت ﻋينة البحث من ( )810موظفة إدارية من
غير أﻋضييييييياء الهيئية التعليميية ،يعملن ﻓي ()10
جامعات حكومية ﻓي مناطق مختلفة من المملكة،
وﻫي الجامعات التي قبلت التعاون مع الباحثة ،من
خالل المواﻓﻘيية ﻋلى إرسييييييييال الراﺑط اإللكتروني
لالسييييييتجاﺑة ﻋلى أداتي البحث ﺑن ظام التراسيييييييل
الييداخليييإلى موظفيياتهﻢ اإلداريييات ،مع حثهن ﻋلى
التعاون.
امتدت أﻋمار العينة من ( )20إلى ( )56ﻋا ًما،
ﺑمتوسط ﻋمر ( )36.97ﻋا ًما ،وانحراف معياري
قدره ( )7.53ﻋا ًما.معظﻢ العينة أو()%73.3منهن
من الحاصالت ﻋلىالشهادة الجامعية ،و()%13.3
منهن من الحاصالت ﻋلى شهادة الثانوية العامة،
و( )%13.3منهن أيضًامن الحاصالت ﻋلى
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درجتي (الماجستير أو الدكتوراه).
وأﻋلى نسبة من العينة أو ( )%43.8جاءت من
ذوات الخبرة الوظيفية (من  5إلى أقل من 10
سنة) ،ﺑينما ( )%18.3منهن من ذوات الخبرة
الوظيفية (أقل من  5سنوات) ،و( )%14.7منهن
من ذوات الخبرة الوظيفية (من  10سنواتإلى أقل
من 15سنة) ،و( )%10.6منهن من ذوات الخبرة
الوظيفية (من  15إلى أقل من  20سنة)،
و( )%12.6منهن من ذوات الخبرة الوظيفية (من
 20سنة ﻓأكثر).
وجاءت معظﻢ ﻋينة البحث أو ( )%65.9منهن من
ذوات الدخل الشخصي من الوظيفة (من 5000
إلى أقل من  10000لاير) ،و( )%8.8منهن من
ذوات الدخل الشخصي من الوظيفة (أقل من
 5000لاير) ،و( )%17.3منهن من ذوات الدخل
الشخصي من الوظيفة (من  10000إلى أقل من
 15000لاير) ،و( )%4.4منهن من ذوات الدخل
الشخصي من الوظيفة (من  15000إلى أقل من
 20000لاير) ،و( )%3.6منهن من ذوات الدخل
الشخصي من الوظيفة (من  20000لاير ﻓأكثر).

أدوات البحث:
أوال :مقياس سبرايتزر للتمكين النفسي

مديرا ومديرة ،تﻢ اختيارﻫﻢ ﺑشكل
قوامها ()393
ً
ﻋشوائي من وحدات ﻋمل متنوﻋة تمثل جميع
الوظائﻒ واألقسام والمواقع ﺑإحدى الشركات
الصناﻋية ،ﺑمتوسط أﻋمار ( )46ﻋا ًما)%93( ،
من ﻫذه العينة ذكور ،و ( )%70من حملة الشهادة
الجامعية .والعينة الثانية قوامها ( )128موظفًا
وموظفة تﻢ اختيارﻫﻢ ﺑشكل ﻋشوائي طبﻘي،
ﺑمتوسط أﻋمار ( )40ﻋا ًما )%83( ،من ﻫذه العينة
من غير المدراء )%84( ،إناث )%54( ،من
حملة الشهادة الثانوية.
وقد ﺑلغ معامل الثبات للمﻘياس ككل ﻓي نسختﻪ
األصلية ﺑطريﻘة معامل ألفا لـ كرونباخ (،)0.72
وتﻢ التحﻘق من الصدق البنائي للمﻘياس ﻋن طريق
استخدام أسلوب التحليل العاملي التوكيدي من
الدرجة الثانية second-order confirmatory
 factor analysisالذي أسفر ﻋن تمتع أﺑعاد
المﻘياس ﺑمعامالت صدق مرتفع امتدت من
( )0.58إلى (.)0.92
وقامت الباحثة الحالية ﺑترجمة المﻘياس ،وﻋرضييﻪ
ﻋلى ( )7من المحكمين اليييذين أجمعوا ﻋلى
صالحيتﻪ ،ثﻢ قامتبحساب معامالت ثباتﻪ وصدقﻪ،
ﺑعد تطبيﻘﻪ ﻋلى ﻋينة اسيييييتطالﻋية قوامها ()150
موظفة إدارية ﻓي الجامعات الحكومية السييييعودية،
ﺑالطرق التالية:

Psychological

( )1حسببببببباب ثبات عبارات مقياس سبببببببرايتزر
للتمكين النفسي بطريقتين هما:

أﻋدتﻪ سبرايتزر))Spreitzer, 1995ويتألﻒ من
( )12ﻋبارة تتوزع ﻋلى أرﺑعة أﺑعاد ﻫي :المعنى،
الكفاءة ،االختيار ،التأثير ،ﺑواقع ( )3ﻋبارات لكل
ﺑعد .وجميع العبارات ذات اتجاه إيجاﺑي ،ويجاب
ﻋنها ﺑاختيار من ﺑين ( )5ﺑدائل ﻫي :ال أتفق ﺑشدة،
ال أتفق ،محايدة ،أتفق ،أتفق ﺑشدة.وللمﻘياس درجة
كلية واحدة ،ودرجات ﻓرﻋية لكل محور .وكلما
ارتفعت الدرجة ﻋلى المﻘياس أشار ذلك إلى ارتفاع
مستوى التمكين النفسي لدى المستجيب.

ميعييياميييل(Alpha-Cronbachﺑيعيييدد ﻋيبييياراتالمﻘياس) ،وﻓي كل مرة يتﻢ حذف درجات إحدى
العبارات من الدرجة الكلية للمﻘياس.كما تﻢ ح ساب
الثبات الكلي للمﻘياس ﺑطريﻘة التجزئة النصييييييفية
لـSpearman-Brown

Empowerment
Spreitzer’sScale

وﻓي النسخة األصلية لهذا المﻘياس تﻢ التحﻘق من
ثباتﻪ وصدقﻪ ﺑعد تطبيﻘﻪ ﻋلى ﻋينتين :األولى

 حسيييييياب معامالت االرتباط ﺑين درجات العبارةوالدرجات الكلية للمﻘياس.
( )2حسبببباب صببببدق عبارات مقياس سبببببرايتزر
للتمكين النفسيﻋن طريق حساب معامل االرتباط
ﺑين درجة العبارة والدرجة الكلية للمﻘياس .ﻓكانت
النتائج كما ﺑالجدول رقﻢ (:)1

جدول ( :)1معامالت ثبات وصدق عبارات مقياس سبرايتزر للتمكين النفسي (ن = )150
العبارة
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معامل ألفا لـ كرونباخ

معامل ارتباط درجة

معامل ارتباط درجة العبارة بالدرجة
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الكلية للمقياس عند حذف درجة العبارة
(صدق)
**0.50
**0.63
**0.50
**0.33
**0.28
**0.37
**0.50
**0.52
**0.57
**0.61
**0.60
**0.60

Alpha-Cronbach
العبارة بالدرجة الكلية
للمقياس (ثبات)
**0.61
0.829
1
**0.73
0.818
2
**0.62
0.829
3
**0.39
0.839
4
**0.36
0.840
5
**0.44
0.838
6
**0.60
0.829
7
**0.62
0.827
8
**0.67
0.823
9
**0.69
0.821
10
**0.70
0.820
11
**0.69
0.821
12
معامل  Alpha-Cronbachالعام الكلي للمﻘياس =0.840
معامل الثبات ﺑطريﻘة التجزئة النصفية لـ 0.877 = Spearman-Brown
** دال إحصائيًا ﻋند مستوى ()0.01

يتضح من جدول ( )1ما يأتي:








أن جميع معييامالت Alpha-Cronbachﻓي
حالة غياب العبارة أقل من أو يسييياوي معامل
 Alpha-Cronbachالعام للمﻘياس ﻓي حالة
وجود جميع ﻋباراتﻪ ،أي أن تدخل أي ﻋبارة
من ﻋبيياراتييﻪ ال يؤدي إلى انخفيياض معييامييل
الثبات الكلي للمﻘياس ،وﻫذا يشيييير إلى أن كل
ﻋبارةتسييييييهﻢ ﺑدرجة معﻘولة ﻓي الثبات الكلي
للمﻘياس.
أن جميع معيييامالت ارتبييياط درجييية العبيييارة
ﺑالدرجة الكلية للمﻘياس دالة إحصيييييييائ يًا ﻋند
مسييييييتوى ( ،)0.01مما يدل ﻋلى االتسيييييياق
اليييداخلي وثبيييات جميع ﻋبيييارات مﻘيييياس
سبرايتزر للتمكين النفسي.
أن م عامالت الث بات الكلي ﺑطريﻘتيAlpha-
 ، Cronbachواليييتيييجيييزئييية الييينصيييييييييفييييييية
لـيييييييييSpearman-Brownمرتفعان مما يدل
ﻋلى الثبات الكلي للمﻘياس.
أن جميع معيييامالت ارتبييياط درجييية العبيييارة
ﺑا لدرجة الكلية لمﻘياس سييييييبرايتزر للتمكين
النفسييييييي (ﻓي حالة حذف درجة العبارة من
الدرجة الكلية للمﻘياس) دالة إحصيييييييائ يًا ﻋند
مستوى ( ،)0.01مما يشير إلى صدق جميع
ﻋبارات مﻘياس سبرايتزر للتمكين النفسي.

ثانيا :مقياس ُو ِركإدنبرة للصحة النفسية

Warwick-Edinburgh Mental Well)being Scale(WEMWBS
تﻢ تصميﻢ المﻘياس واختباره من قبل مجموﻋة من
الباحثين ( )Tennant et al., 2007منجامعتي
ُو ِرك وإدنبرة ﺑالمملكة المتحدة.
يتكون المﻘياس الذي يختبر تأثير العمل ﻋلى
الصحة النفسية من ( )14ﻋبارة تشمل ﺑعض
المشاﻋر واألﻓكار التي اختبرﻫا المستجيب ﻋلى
مدار األسبوﻋين الساﺑﻘين ﻋلى االستجاﺑة ،جميعها
ذات اتجاه إيجاﺑي ،ويُجاب ﻋنها ﺑاختيار من ﺑين
نادرا ،أحيانًا،
( )5ﺑدائل ،ﻋلى النحو التالي :أﺑدًاً ،
غالبًا ،دائ ًما .وللمﻘياس درجة مجمعة واحدة ،وأدنى
درجة يمكن الحصول ﻋليها ( )14ﺑينما ( )70ﻫي
الدرجة الﻘصوى ،وكلما ارتفعت الدرجة ﻋلى
المﻘياس أشار ذلك إلى ارتفاع مستوى الصحة
النفسية لدى المستجيب.
وﻓي النسخة األصلية للمﻘياس تﻢ التحﻘق من ثباتﻪ
وصدقﻪ ﺑعد تطبيﻘﻪ ﻋلى ﻋينتين :األولى قوامها
()354من الطالب الجامعيين وطالب الدراسات
العليا ﺑسبعة تخصصات ﻓي جامعتي ُو ِركوإدنبرة.
والثانية ﻋينة مجتمعية قوامها ( )2075ﻓردًا من
قاطني المملكة المتحدة.
وقد ﺑلغ معامل الثبات للمﻘياس ككل ﻓي نسختﻪ
األصلية ﺑطريﻘة معامل ألفا لـ كرونباخ ()0.89
وﺑطريﻘة إﻋادة االختبار ﺑلغ ( ،)0.83أما الصدق
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البنائي للمﻘياس ﺑاستخدام أسلوب التحليل العاملي
التوكيدي الذي أسفر ﻋن تشبع جميع ﻋبارات
المﻘياس ﺑعامل واحد ﺑتشبعات ﺑلغت ()0.50
ﻓأكثر .وتﻢ حساب صدق المحك للمﻘياس ﻋن
طريق حساب معامل ارتباطﻪ ﺑسبعة مﻘاييس تﻘيس
الرضا ﻋن الحياة والسعادة والصحة النفسية ،إذ
امتد معامل ارتباطﻪ ﺑتلك المﻘاييس من ( )0.43إلى
(.)0.77

وقامت الباحثة الحالية ﺑترجمة المﻘياس ،وﻋرضﻪ
ﻋلى ( )7من المحكمين الذين أجمعوا ﻋلى
صالحيتﻪ،وقد تﻢ حساب ثبات وصدق مﻘياس
ُو ِرك -إدنبرة للصحة النفسية ﻋن طريق اتباع
الخطوات نفسهاﻋند حساب الخصائص
السيكومترية للمﻘياس الساﺑق ،ﻓكانت النتائج كما
يلي:

جدول ( :)2معامالت ثبات وصدق عبارات مقياس ُو ِرك – إدنبرة للصحة النفسية (ن = )150
معامل ارتباط درجة العبارة بالدرجة
الكلية للمقياس عند حذف درجة العبارة
(صدق)
**0.50
**0.47
**0.52
**0.47
**0.50
**0.52
**0.52
**0.61
**0.71
**0.66
**0.55
**0.54
**0.67
**0.75

معامل ارتباط درجة
معامل ألفا لـ كرونباخ
العبارة بالدرجة الكلية
العبارة
Alpha-Cronbach
للمقياس (ثبات)
**0.61
0.884
1
**0.56
0.882
2
**0.61
0.881
3
**0.56
0.884
4
**0.57
0.881
5
**0.58
0.881
6
**0.59
0.880
7
**0.69
0.876
8
**0.76
0.872
9
**0.71
0.875
10
**0.61
0.879
11
**0.61
0.880
12
**0.73
0.873
13
**0.80
0.869
14
معامل  Alpha-Cronbachالعام الكلي للمﻘياس =0.886
معامل الثبات ﺑطريﻘة التجزئة النصفية لـ 0.917 = Spearman-Brown
** دال إحصائيًا ﻋند مستوى ()0.01

يتضح من جدول ( )2ما يأتي:
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أن جميع معييامالت Alpha-Cronbachﻓي
حالة غياب العبارة أقل من أو يسييياوي معامل
 Alpha-Cronbachالعام للمﻘياس ﻓي حالة
وجود جميع ﻋباراتﻪ ،أي أن تدخل أي ﻋبارة
من ﻋبيياراتييﻪ ال يؤدي إلى انخفيياض معييامييل
الثبات الكلي للمﻘياس ،وﻫذا يشيييير إلى أن كل
ﻋبارةتسييييييهﻢ ﺑدرجة معﻘولة ﻓي الثبات الكلي
للمﻘياس.
أن جميع معيييامالت ارتبييياط درجييية العبيييارة
ﺑالدرجة الكلية للمﻘياس دالة إحصيييييييائ يًا ﻋند
مسييييييتوى ( ،)0.01مما يدل ﻋلى االتسيييييياق





الداخلي وثبات جميع ﻋبارات مﻘياس ُو ِرك -
إدنبرةللصحة النفسية.
أن م عامالت الث بات الكلي ﺑطريﻘتيAlpha-
 ، Cronbachالييييتييييجييييزئيييية اليييينصيييييييييفييييييييية
لـييييييييييييSpearman-Brownمرتفعة مما يدل
ﻋلى الثبات الكلي للمﻘياس.
أن جميع معيييامالت ارتبييياط درجييية العبيييارة
ﺑييالييدرجيية الكلي ية لمﻘييياس ُو ِرك  -إدنبرة(ﻓي
حالة حذف درجة العبارة من الدرجة الكلية
للمﻘياس) دالة إحصائيًا ﻋند مستوى (،)0.01
مما يشييييير إلى صييييدق جميع ﻋبارات مﻘياس
ُو ِرك  -إدنبرةللصحة النفسية.

التمكين النفسي لدى الموظفات اإلداريات في الجامعات السعودية وأثره على صحتهن النفسية

األساليب اإلحصائية:
تﻢ استخدام األساليب اإلحصائية التالية للتحﻘق من
صحة ﻓروض البحث:



المتوسط الحساﺑي والنسبة المئوية.
تحليييل التبيياين ﻓي اتجيياه واحييد One-Way
متبوﻋي ا ﺑيياختبييار أقييل ﻓرق دال
،ANOVA
يً
.LSDLeastsignificant difference
معامل االرتباط لـ ﺑيرسون.
تحليل االنحدار المتعدد المتدرج Multiple
.Stepwise Regression Analysis




نتائا البحث:
الفرض األول:
للتحﻘق من صحة الفرض األول الذي ينص ﻋلى:
توجد أﺑعاد للتمكين النفسي من ﺑين األﺑعاد األرﺑعة
(المعنى ،الكفاءة ،االختيار ،التأثير) أﻋلى مستوى
وأخرى أقل مستوى لدى الموظفات اإلداريات ﻓي
الجامعات السعودية .تﻢ استخدام المتوسط الحساﺑي
والنسبة المئوية ،ﻓكانت النتائج كما يأتي:

جدول ( :)3متوسطات أبعاد مقياس سبرايتزر للتمكين النفسي(ن = )810
م
1
2
3
4

البُعـد
المعنى
الكفاءة
االختيار
التأثير
الدرجة الكلية للتمكين
النفسي

متوسط العينة
10.70
13.61
10.92
10.48
45.71

الدرجة العظمى
للبُعد
15
15
15
15
60

يتضح من جدول ( )3ما يأتي:




أن ﺑُعد (الكفاءة) حظي ﻋلى أﻋلى متوسييييييط
حسيييياﺑي ﺑين أﺑعاد مﻘياس سييييبرايتزر للتمكين
النفسيييي،إذ ﺑلغ متوسيييط ﻋينة البحث ﻋلى ﻫذا
البُعيييد ( )13.61ونسييييييبييية ﻫيييذا المتوسييييييط
( )%90.72من الييدرجيية العظمى للبُعييد .إن
ﺑُعد (االختيار) احتل المرتبة الثانية ﺑين أﺑعاد
مﻘييياس سييييييبرايتزر للتمكين النفسييييييي،إذ ﺑلغ
متوسط ﻋينة البحث ﻋلى ﻫذا البُعد ()10.92
ونسبة ﻫذا المتوسط ( )%72.78من الدرجة
العظمى للبُعد.
أن ﺑُعييد (المعنى) احتييل المرتبيية الثييالثيية ﺑين
أﺑعاد مﻘياس سبرايتزر للتمكين النفسي،إذ ﺑلغ
متوسط ﻋينة البحث ﻋلى ﻫذا البُعد ()10.70

النسبة المئوية
للمتوسط
71.37
90.72
72.78
69.88
76.19

الترتيب
3
1
2
4
-

ونسبة ﻫذا المتوسط ( )%71.37من الدرجة
العظمى للبُعد.
 أن ﺑُعيييد (التيييأثير) احتيييل المرتبييية الراﺑعييية
واألخيرة ﺑين أﺑعاد مﻘياس سييبرايتزر للتمكين
النفسيييي،إذ ﺑلغ متوسيييط ﻋينة البحث ﻋلى ﻫذا
البُعيييد ( )10.48ونسييييييبييية ﻫيييذا المتوسييييييط
( )%69.88من الدرجة العظمى للبُعد.
الفرض الثاني:
للتحﻘق من صحة الفرض الثاني الذي ينص ﻋلى:
اليختلﻒ التمكين النفسي لدى الموظفات اإلداريات
ﻓي الجامعات السعودية ﺑاختالف الفئة العمرية ،تﻢ
استخدام:


تحليييل التبيياين ﻓي اتجيياه واحييد One-Way
متبوﻋي ا ﺑيياختبييار أقييل ﻓرق دال
،ANOVA
يً
 ،LSDكما ﺑالجدول التالي:

جدول ( :)4نتائا تحليل التباين في اتجا واحد عند دراسة اختالف التمكين النفسي لدى الموظفات
اإلداريات في الجامعات السعودية باختالف العمر ،ونتائا اختبار أقل فرق دال  LSDلتحديد اتجا
الفروق الدالة إحصائيا (ن=)810
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مصدر التباين
ﺑين المجموﻋات
داخل المجموﻋات

م
1
2
3
4
5
6
7

مجموع
المربعات
1730.65
46513.33

الفئة العمـرية
من  20إلى أقل من
 25ﻋا ًمأ
من  25إلى أقل من
 30ﻋا ًمأ
من  30إلى أقل من
 35ﻋا ًمأ
من  35إلى أقل من
 40ﻋا ًمأ
من  40إلى أقل من
 45ﻋا ًمأ
من  45إلى أقل من
 50ﻋا ًمأ
من  50ﻋا ًمأ ﻓأكثر

* دال ﻋند مستوى 0.05

درجات الحرية

متوسط المربعات

6
803

288.44
57.92







قيمة
(ف)
4.98

0.01

العدد

المتوسط

22

45.73

-

98

44.15

1.57

-

198

44.28

1.44

0.13

-

226

45.54

1.25

1.39

1.26

135

46.98

1.25

1.43 **2.70 **2.82

76

47.07

1.34

0.09 1.52 **2.78 **2.91

55

49.35

2.28 2.37 3.80 **5.06 **5.19 *3.62

1

2

4

5

6

-

** دال ﻋند مستوى 0.01

يتضح من جدول ( )4ما يأتي:


الفئة العمـرية
3

مستوى
الداللة

وجود اختالف دال إحصائيًا (ﻋند مستوى
 )0.01ﻓي التمكين النفسي وﻓﻘًا الختالف الفئة
العمرية.
أن متوسط درجات ذوات العمر (من  40إلى
أقل من  45ﻋا ًما) ﻓي التمكين النفسي أﻋلى
ﺑداللة إحصائية (ﻋند مستوى  )0.01من
متوسط درجات ذوات األﻋمار (من  25إلى
أقل من  30ﻋا ًما ،ومن  30إلى أقل من 35
ﻋا ًما).
أن متوسط درجات ذوات العمر (من  45إلى
أقل من  50ﻋا ًما) ﻓي التمكين النفسي أﻋلى
ﺑداللة إحصائية (ﻋند مستوى  )0.01من
متوسط درجات ذوات األﻋمار (من  25إلى
أقل من  30ﻋا ًما ،ومن  30إلى أقل من 35
ﻋا ًما).
أن متوسط درجات ذوات العمر (من  50ﻋاما
ﻓأكثر) ﻓي التمكين النفسي أﻋلى ﺑداللة

إحصائية (ﻋند مستوى  0.01أو  )0.05من
متوسط درجات ذوات األﻋمار الصغيرة (من
 20إلى أقل من  25ﻋا ًما ،ومن  25إلى أقل
من  30ﻋا ًما ،ومن  30إلى أقل من  35ﻋا ًما).
 أن نتائج ﻫذا الفرض تشير ﺑوجﻪ ﻋام إلى أنﻪ
كلما ارتفع العمر ارتفع التمكين النفسيلدى
الموظفات اإلداريات ﻓي الجامعات السعودية.
الفرض الثالث:
للتحﻘق من صحة الفرض الثالث الذي ينص ﻋلى:
اليختلﻒ التمكين النفسي لدى الموظفات اإلداريات
ﻓي الجامعات السعودية ﺑاختالف المستوى
التعليمي ،تﻢ استخدام:


تحليييل التبيياين ﻓي اتجيياه واحييد One-Way
متبوﻋي ا ﺑيياختبييار أقييل ﻓرق دال
،ANOVA
يً
 ،LSDكما ﺑالجدول التالي:

جدول ( :)5نتائا تحليل التباين في اتجا واحد عند دراسة اختالف التمكين النفسي لدى الموظفات
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اإلداريات في الجامعات السعودية باختالف المستوى التعليمي ،ونتائا اختبار أقل فرق دال LSD
لتحديد اتجا الفروق الدالة إحصائيا (ن=)810
مصدر التباين
ﺑين المجموﻋات
داخل المجموﻋات

مجموع
المربعات
718.65
47525.33

متوسط
المربعات
359.32
58.89

درجات الحرية
2
807

م

المستوى التعليمي

العدد

المتوسط

1
2

شهادة الثانوية العامة
الشهادة الجامعية
دراسات ﻋليا (ماجستير/
دكتوراه)

108
594

47.37
45.77

108

43.74

3

* دال ﻋند مستوى 0.05



المستوى التعليمي
2

1
*1.60

-

**3.63

*2.03

3

-

متوسط درجات ذوات المستوى التعليمي
(دراسات ﻋليا (ماجستير /دكتوراه).
 أن نتائج ﻫذا الفرض تشير ﺑوجﻪ ﻋام إلى أنﻪ
كلما ارتفع المستوى التعليمي انخفض التمكين
النفسيلدى الموظفات اإلداريات ﻓي الجامعات
السعودية.
الفرض الرابع:

وجود اختالف دال إحصائيًا (ﻋند مستوى
 )0.01ﻓي التمكين النفسي وﻓﻘًا الختالف
المستوى التعليمي.
أن متوسط درجات ذوات المستوى التعليمي
(شهادة الثانوية العامة) ﻓي التمكين النفسي
أﻋلى ﺑداللة إحصائية (ﻋند مستوى  0.01أو
 )0.05من متوسط درجات ذوات المستوى
التعليمي (الشهادة الجامعية ،ودراسات ﻋليا
(ماجستير /دكتوراه).
أن متوسط درجات ذوات المستوى التعليمي
(الشهادة الجامعية) ﻓي التمكين النفسي أﻋلى
ﺑداللة إحصائية (ﻋند مستوى  )0.05من



6.10

0.01

** دال ﻋند مستوى 0.01

يتضح من جدول ( )5ما يأتي:


قيمة (ف)

مستوى
الداللة

للتحﻘق من صحة الفرض الراﺑع الذي ينص ﻋلى:
اليختلﻒ التمكين النفسي لدى الموظفات اإلداريات
ﻓي الجامعات السعودية ﺑاختالف سنوات الخبرة
الوظيفية ،تﻢ استخدام:


تحليييل التبيياين ﻓي اتجيياه واحييد One-Way
متبوﻋي ا ﺑيياختبييار أقييل ﻓرق دال
،ANOVA
يً
 ،LSDكما ﺑالجدول اآلتي:

جدول ( :)6نتائا تحليل التباين في اتجا واحد عند دراسة اختالف التمكين النفسي لدى الموظفات
اإلداريات في الجامعات السعودية باختالف سنوات الخبرة الوظيفية ،ونتائا اختبار أقل فرق دال LSD
لتحديد اتجا الفروق الدالة إحصائيا (ن=)810
مصدر التباين
ﺑين المجموﻋات
داخل المجموﻋات

مجموع
المربعات
1849.19
46394.79

درجات
الحرية
4
805

متوسط المربعات

قيمة (ف)

462.30
57.63

8.02

م

سنوات الخبرة الوظيفية

العدد

المتوسط

1
2
3

أقل من  5سنوات
من  5إلى أقل من  10سنوات
من  10سنوات إلى أقل من 15

148
355
119

44.93
44.51
46.35

1
0.43
1.42

سنوات الخبرة الوظيفية
3
2

مستوى
الداللة
0.01

4

*1.85
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4
5

سنة
من  15إلى أقل من  20سنة
من  20سنة ﻓأكثر

47.73
48.59

86
102

**3.23 **3.23 **2.80
*2.24 **4.08 **3.66

0.86

* دال ﻋند مستوى  **0.05دال ﻋند مستوى 0.01

يتضح من جدول ( )6ما يأتي:


وجود اختالف دا ٍل إحصائيًا (ﻋند مستوى
 )0.01ﻓي التمكين النفسي وﻓﻘًا الختالف
ﻋددسنوات الخبرة الوظيفية.
أن متوسط درجات ذواتسنوات الخبرة
الوظيفية (من  10سنوات إلى أقل من 15
سنة) ﻓي التمكين النفسي أﻋلى ﺑداللة إحصائية
(ﻋند مستوى  )0.05من متوسط درجات
ذواتسنوات الخبرة الوظيفية(من  5إلى أقل من
 10سنوات).
أن متوسط درجات ذواتسنوات الخبرة
الوظيفية (من  15إلى أقل من  20سنة) ﻓي
التمكين النفسي أﻋلى ﺑداللة إحصائية (ﻋند
مستوى  )0.01من متوسط درجات
ذواتسنوات الخبرة الوظيفية(أقل من 5
سنوات ،من  5إلى أقل من  10سنوات ،من
 10سنوات إلى أقل من  15سنة).
أن متوسط درجات ذواتسنوات الخبرة
الوظيفية (من  20سنة ﻓأكثر) ﻓي التمكين







النفسي أﻋلى ﺑداللة إحصائية (ﻋند مستوى
 0.01أو  )0.05من متوسط درجات
ذواتسنوات الخبرة الوظيفية(أقل من 5
سنوات ،من  5إلى أقل من  10سنوات ،من
 10سنوات إلى أقل من  15سنة).
 أن نتائج ﻫذا الفرض تشير ﺑوجﻪ ﻋام إلى أنﻪ
كلما ارتفع ﻋدد سنوات الخبرة الوظيفية ارتفع
التمكين النفسيلدى الموظفات اإلداريات ﻓي
الجامعات السعودية.
الفرض الخامس:
للتحﻘق من صحة الفرض الخامس الذي ينص
ﻋلى :اليختلﻒ التمكين النفسي لدى الموظفات
اإلداريات ﻓي الجامعات السعودية ﺑاختالف مﻘدار
الدخل الشهري من الوظيفة ،تﻢ استخدام:


تحليييل التبيياين ﻓي اتجيياه واحييد One-Way
متبوﻋيييا ﺑييياختبيييار أقيييل ﻓرق
،ANOVA
ً
دا ّل ،LSDكما ﺑالجدول التالي:

جدول ( :)7نتائا تحليل التباين في اتجا واحد عند دراسة اختالف التمكين النفسي لدى الموظفات
اإلداريات في الجامعات السعودية باختالف مقدار الدخل الشهري من الوظيفة ،ونتائا اختبار أقل فرق
دال LSDلتحديد اتجا الفروق الدالة إحصائيا (ن=)810
مصدر التباين
ﺑين المجموﻋات
داخل المجموﻋات

م
1
2
3
4
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مجموع
المربعات
1355.06
46888.92

مقدار الدخل الشهري من
الوظيفة
أقل من  5000لاير
من  5000إلى أقل من 10000
لاير
من  10000إلى أقل من 15000
لاير
من  15000إلى أقل من 20000
لاير

درجات
الحرية
4
805

متوسط المربعات

قيمة (ف)

338.76
58.25

5.82

مستوى الداللة
0.01

مقدار الدخل الشهري من الوظيفة
3
2
1

العدد

المتوسط

71

45.23

534

45.08

0.15

140

47.00

1.77

1.92

36

46.72

1.50

1.65

1.65

4
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5

من  20000لاير ﻓأكثر

29

51.14

**4.42 **4.14 **6.06 **5.91

** دال ﻋند مستوى 0.01

يتضح من جدول ( )7ما يأتي:



وجود اختالف دا ٍل إحصائيًا (ﻋند مستوى
 )0.01ﻓي التمكين النفسي وﻓﻘًا الختالف
مﻘدار الدخل الشهري من الوظيفة.
أن متوسط درجات ذوات الدخل الشهري من
الوظيفة (من  20000لاير ﻓأكثر) ﻓي التمكين
النفسي أﻋلى ﺑداللة إحصائية (ﻋند مستوى
 )0.01من متوسط درجات جميع ذوات
الدخل الشهري من الوظيفة األقل من 20000
لاير (أقل من  5000لاير ،ومن  5000إلى
أقل من  10000لاير ،ومن  10000إلى أقل
من  15000لاير ،ومن  15000إلى أقل من
 20000لاير).

 إن نتائج ﻫذا الفرض تشير ﺑوجﻪ ﻋام إلى أنﻪ
كلما ارتفع مﻘدار الدخل الشهري من الوظيفة
ارتفع التمكين النفسيلدى الموظفات اإلداريات
ﻓي الجامعات السعودية.
الفرض السادس:
للتحﻘق من صحة الفرض السادس الذي ينص ﻋلى:
توجد ﻋالقة موجبة دالة إحصائيًا ﺑين الصحة
النفسية لدى الموظفات اإلداريات ﻓي الجامعات
السعودية وكل ﺑُعد من األﺑعاد األرﺑعة للتمكين
النفسي( :المعنى ،الكفاءة ،االختيار ،التأثير)
والدرجة الكلية للتمكين ،تﻢ استخدام :معامل
االرتباط لبيرسون ،كما ﺑالجدول التالي:

جدول ( :)8معامل االرتباط بين الصحة النفسية لدى الموظفات اإلداريات في الجامعات السعودية وكل
بُعد من األبعاد األربعة للتمكين النفسي(ن=)810
المعنى
المتغيرات
الصحة النفسية معامل االرتباط 0.41
مستوى الداللة 0.01

الكفاءة
0.40
0.01

يتضح من جدول ( )8ما يأتي:


وجود ارتباط موجب دا ٍل إحصائيًا (ﻋند
مستوى  )0.01ﺑين الصحة النفسية لدى
الموظفات اإلداريات ﻓي الجامعات السعودية
وكل ﺑُعد من األﺑعاد األرﺑعة (المعنى ،الكفاءة،
االختيار ،التأثير) والدرجة الكلية للتمكين
النفسي.

الفرض السابع:
للتحﻘق من صحة الفرض الساﺑع الذي ينص ﻋلى:
يمكن التنبؤ ﺑالصحة النفسية لدى الموظفات
اإلداريات ﻓي الجامعات السعودية من خالل
التمكين النفسي ،وتوجد أﺑعاد للتمكين النفسي أقوى
من غيرﻫا ﻓي التنبؤ ﺑالصحة النفسية لديهن ،تﻢ

اتخاذالقرار التأثير الدرجة الكلية للتمكين النفسي
0.61
0.52
0.47
0.01
0.01
0.01

استخدام:


تحليل االنحدار المتعدد المتدرج Multiple
.Stepwise Regression Analysis

حيث تبدأ طريﻘة تحليل االنحدار المتعدد المتدرج
ﺑإدراج المتغيرات المسييييييتﻘلة ﻓي معادلة االنحدار
المتعيييدد "خطوة خطوة" ،حييييث يتﻢ ﻓي الخطوة
يأثيرا
األولى إدراج أقوى المتغيرات المسييييييتﻘليية تي ً
ﻋلى المتغير التاﺑع ﻓي معادلة االنحدار المتعدد ،ثﻢ
ﻓي الخطوة الثانية يتﻢ إدراج ثاني أقوى المتغيرات
يأثيرا ﻋلى المتغير التيياﺑع ﻓي معييادليية
المسييييييتﻘليية تي ً
االنحدار المتعدد ﺑاإلضيييياﻓة إلى المتغير المسييييتﻘل
الييذي تﻢ إدراجييﻪ ﻓي الخطوة األولى ،وﻫكييذا حتى
تنتهي من جميع المتغيرات المسييتﻘلة التي لها تأثير
دال إحصييييييائيًا ﻋلى المتغير التاﺑع ،أما المتغيرات
126

مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانية ،المجلد السادس  ،العدد األول ،شوال  1440هـ يونيو 2019م

المسييييييتﻘلة التي ليس لها تأثير دال إحصييييييائيًا ﻋلى
المتغير التاﺑع أو التي تفسييير كمية ضيييئيلة جدًا من
الت باين ﻓي در جات المتغير ال تاﺑع ﻓيتﻢ حذﻓ ها وال
يتﻢ إدراجها ﻓي معادلة االنحدار المتعدد.
وقد أسييفرت نتائج تحليل االنحدار المتعدد المتدرج
ﻋن إدراج ﺑُعد (التأثير) كبُعد للتمكين النفسيييييي ﻓي
معادلة االنحدار المتعدد وذلك ﻓي الخطوة األولى
تأثيرا ﻋلى
ﺑاﻋت باره أقوى المتغيرات المسييييييتﻘ لة
ً
المتغير التاﺑع (الصييييييحة النفسييييييية) ،وﻓي الخطوة
الثانية تﻢ إدراج ﺑُعد (الكفاءة) كبُعد للتمكين النفسي

ﻓي معاد لة االن حدار المتعدد ﺑاﻋتباره ثاني أقوى
يأثيرا ﻋلى المتغير التيياﺑع
المتغيرات المسييييييتﻘليية تي ً
(الصييييحة النفسييييية) ،وﻓي الخطوة الثالثة تﻢ إدراج
ﻓي معييادليية االنحييدار المتعييدد ﺑُعييد (المعنى) كبُعييد
للتمكين النفسييييييي ﺑاﻋتباره ثالث أقوى المتغيرات
يأثيرا ﻋلى المتغير التيياﺑع (الصييييييحية
المسييييييتﻘليية تي ً
النفسية) ،وﻓي الخطوة الراﺑعة تﻢ إدراج ﻓي معادلة
االنحييدار المتعييدد ﺑُعييد (االختيييار) كبُعييد للتمكين
النفسييييي ﺑاﻋتباره راﺑع وآخر المتغيرات المسييييتﻘلة
تأثيرا ﻋلى المتغير التاﺑع (الصيييييي حة النفسييييييية).
ً
ونتائج ﻫذا الفرض كما يلي:

جدول ( :)9نتائا تحليل االنحدار المتعدد المتدرج عند التنبؤ بالصحة النفسية من األبعاد األربعة للتمكين
النفسي لدى الموظفات اإلداريات في الجامعات السعودية
المتغير
التابع

المتغيرات
المستقلة

الصحة
النفسية

الثاﺑت
التأثير
الكفاءة
المعنى
االختيار

المعامل
البائي
B
17.73
0.82
1.34
0.48
0.52

الخطأ
المعياري
للمعامل البائي
2.11
0.11
0.16
0.08
0.11

بيتا
0.27
0.25
0.18
0.17

قيمة (ت)

قيمة (ف)

**8.39
**7.43
**8.36
**5.68
**4.72

**128.87

معامل
التحديدR2

0.390

** دال ﻋند مستوى 0.01

يتضح من جدول ( )9ما يأتي:


وجود تأثير موجب دال إحصائيًا لألﺑعاد
األرﺑعة للتمكين النفسي ﻋلى الصحة النفسية
لدى الموظفات اإلداريات ﻓي الجامعات
السعودية .وتشير قيمة معامل التحديد R2إلى
أن األﺑعاد األرﺑعة للتمكين النفسي تفسر
مجتمعة ما نسبتﻪ ( )%39من التباين ﻓي
درجات الصحة النفسية لدى الموظفات
اإلداريات ﻓي الجامعات السعودية ،وﻫي كمية
كبيرة من التباين ال ُمفسر ﺑواسطة األﺑعاد
األرﺑعة للتمكين النفسي .ومن الجدول الساﺑق
يمكن صياغة المعادلة التي تعين ﻋلى التنبؤ
ﺑالصحة النفسية من خالل األﺑعاد األرﺑعة
للتمكين النفسي ،وذلك ﻓي الصورة اآلتية:

الصحة النفسية = ( 0.82التأثير) 1.34 +
(الكفاءة)( 0.48 +المعنى) ( 0.52 +االختيار)
17.73 +
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أي أنﻪ كلما ارتفعت درجات األﺑعاد األرﺑعة
(المعنى ،الكفاءة ،االختيار ،التأثير) للتمكين النفسي
ارتفعت درجات الصحة النفسية لدى الموظفات
اإلداريات ﻓي الجامعات السعودية.
وﺑهذا تشير نتائج ﻫذا الفرض إلى أنﻪ يمكن التنبؤ
ﺑالصحة النفسية لدى الموظفات اإلداريات ﻓي
الجامعات السعودية من خالل التمكين النفسي ،وأنﻪ
توجد أﺑعاد للتمكين النفسي أقوى من غيرﻫا ﻓي
التنبؤ ﺑالصحة النفسية لديهن ،إذ ُو ِجدَ أن ﺑُعد
(التأثير) أقوى ﻫذه األﺑعاد ﻓي التنبؤ ﺑالصحة
النفسية يليﻪ ﻓي المرتبة الثانية ﺑُعد (الكفاءة) ،واحتل
ﺑُعد (المعنى) المرتبة الثالثة من حيث قوة التنبؤ
ﺑالصحة النفسية ،أما ﺑُعد (االختيار) ﻓﻘد احتل
المرتبة الراﺑعة واألخيرة من حيث قوة التنبؤ
ﺑالصحة النفسية.

مناقشة النتائا وتفسيرها:
لﻢ يتضح من نتائج الفرض األول وجود أﺑعاد
للتمكين النفسي أﻋلى من غيرﻫا ﺑدرجة واضحة

التمكين النفسي لدى الموظفات اإلداريات في الجامعات السعودية وأثره على صحتهن النفسية

لدى ﻋينة البحث ،إذ كانت متوسطات األﺑعاد
األرﺑعة متﻘارﺑة ،وتتراوح ﺑين ( )13.61وﻫو
أﻋالﻫا لبُعد (الكفاءة) ،و( )10.48وﻫو أدناﻫا لبُعد
(التأثير) .ويمكن ﻓهﻢ ﻫذه النتيجة ﻓي إطار
تداخلوتراﺑط أﺑعاد التمكين النفسي التي تجتمع حول
ﺑناء واحد ،أو مفهوم كلي واحد للداﻓعية المتشكلة
ﻓي ﺑيئة العمل لتعكس شعور وإدراك الفرد تجاه
أدواره الوظيفية .مع ذلك ﻓإن حصول ﺑُعد (التأثير)
ﻋلى المتوسط األدنى مﻘارنة ﺑاألﺑعاد الثالثة
األخرى (الكفاءة ،االختيار ،المعنى) يمكن أن يُفهﻢ
ﻓي ضوء التعﻘيد النسبي ﻓي إدراك ﻫذا المفهوم،
الرتباطﻪ ﺑشعور الموظفة ﻓي إحداث الفارق ﻓي
النتائج االستراتيجية واإلدارية والتشغيلية .ﻓكأنما
يفترض ﻫذا البُعد وجود مؤشرات محددة مصدرﻫا
البيئة التنظيمية نفسها ،يمكن للموظفة من خاللها
أن تستنج مدى وقيمة الفارق النوﻋي الذي تُحدثﻪ
ﻓي المخرجات.
من ناحية أخرى ،كشفت نتائج البحث أنﻪ كلما ارتفع
العمر وﻋدد سنوات الخبرة الوظيفية ومﻘدار الدخل
الشهري ارتفع التمكين النفسي .وﻫذه النتيجة ال
تتفق مع نتيجة ريلوانو وآخرون ( Rilwanu et
 ،)al., 2014كما ال تتفق مع نتيجة مالﻓي
وآخرون()Malafeet al., 2017التي لﻢ تجد
أنللجنس ،أو الحالة الزواجية ،أو العمر ،أو ﻋدد
سنوات الخبرة الوظيفية ،أو مﻘدار الدخل الشهري،
أي تأثير دال ﻋلى التمكين النفسي .وكذلك التتفق
ﻫذه النتائج مع نتيجة دراسة ﺑيرمانندوم
()PParamanandam, 2014التي دللت ﻋلى أن
المستوى األﻋلى ﻓي التمكين النفسي كان من
نصيب ذوي األﻋمار األقل من ( )30ﻋا ًما ،وذوي
الخبرة األدنى ،ﻓي حين لﻢ يكن ﻫناك تأثير دال ﻓي
التمكينيمكن ﻋزوه إلى اختالف مﻘدار الدخل.
ﺑالمﻘاﺑل ﻓهذه النتائج التي أﻓضى إليها البحث تتفق
مع نتيجة (النواجحة )2016 ،التي أظهرت أن
الفارق ﻓي درجة التمكين النفسي يكون لصالح ذوي
الخبرة األﻋلى .كما تتفق النتائج الحالية مع نتيجة
دراسة (حليﻢ )2017 ،التي أثبتت أن التمكين
النفسي يرتفع ﺑارتفاع العمر وسنوات الخبرة
الوظيفية.
ويمكن تفسير ﻫذه النتائج ﻓي ضوء ما يمنحﻪ تﻘدم
العمر وارتفاع سنوات الخبرة الوظيفية من ﻓهﻢ
ومعرﻓة وطول ألفة ﺑاألنظمة واإلجراءات اإلدارية
الناﻓذة ﻓي ﺑيئة العمل .ﻫذه المعرﻓة تتيح للموظفات

اإلداريات ﻓي البيئات األكاديمية أن ي ُكن مصدر
ﻋون وثﻘة ألﻋضاء الهيئة التعليمية ،سواء من يﻘُمن
ﺑالتدريس ومزاولة ﺑعض أﻋمال اللجان وحسب ،أو
من يُدرن دﻓة المناصب اإلدارية األﻋلى كالعميدات
ورئيسات األقسام .ﻫذا الشعور واإلدراك الذي
يتكون لدى الموظفات اإلداريات ﺑأﻫمية أدوارﻫن
الوظيفية ،يُعزز لديهن األﻓكار والمعتﻘدات
اإليجاﺑية المرتبطة ﺑـالﻘيمة و(المعنى) الذي تكتسبﻪ
الوظيفة ،سواء ﻋلى صعيد النمو الشخصي،أو ﻋلى
صعيد منظومة العمل اإلداري ككل.
من جهة أخرى ،ﻓإن تﻘدم العمر وارتفاع سنوات
الخبرة الوظيفية قد يعنيان زيادة ﻓي شعور وإدراك
الموظفة لبُعد آخر من أﺑعاد التمكين النفسي ،وﻫو
(الكفاءة) التي تعادل اليﻘين ﺑالمﻘدرة ﻋلى إنجاز
المهام اإلدارية المطلوﺑة ﺑمهارة وجدارة ،وﻓي
أوقاتها المجدولة سلفًا.
إضاﻓة إلى ذلك ﻓإن ارتفاع الدخل الشهري من
الوظيفة يشير حت ًما إلى ارتفاع المرتبة الوظيفية،
وﺑالتالي ي ُكن ﻫؤالء الموظفات أكثر إدرا ًكا لﻘيمة
ومعنى ما يضطلعن ﺑﻪ من مهام ،وأكثر قناﻋة
داخلية ﺑمدى جدارتهن الشخصية .ﻓنموذج الموظفة
اإلدارية التي صﻘلها العمر وطول سنوات الخبرة،
والتي تحتل رتبة وظيفية متوسطة أو أﻋلى من
ذلك ،وتمارس األدوار المنوطة ﺑها ﻓي البيئة
األكاديمية ،معززة ﺑالكفاءة وروح المبادرة وحس
التنظيﻢ ،من ضمن النماذج التي يعرﻓها العاملون
ﻓي البيئة األكاديمية ﺑالجامعات السعودية الحكومية.
ﻓاالرتفاع ﻓي المرتبة الوظيفية يبدو أنﻪ يعزز أﺑعاد
التمكين النفسي األخرى ،وﻫي (االختيار) أو شعور
الموظفة ﺑالﻘدرة ﻋلى أخذ زمام المبادرة ﻓي تنظيﻢ
وتنسيق ﺑعض المهام والواجبات اإلدارية التي تﻘع
ﻓي نطاق مسؤوليتها،و(التأثير) وﻫو إدراك
الموظفة ﺑﻘدرتها ﻋلى إحداث ﻓارق نوﻋي ﻓي
النتائج والمخرجات اإلدارية ﻓي الﻘسﻢ أو الكلية أو
العمادة المنضوية تحت لوائها.
وقد كشفتنتائج البحث الحالي ﻋن نتيجة ملفتة
لالنتباه ،وﻫي أنﻪ كلما ارتفع المستوى التعليمي
انخفض التمكين النفسي .وﻫذه النتيجة تختلﻒ ﻋن
نتيجة راشكوﻓست وليفين ( & Rashkovits
 )Livne, 2013التي أظهرت ارتباط ارتفاع
المستوى التعليمي ﺑارتفاع التمكين النفسي.
وتختلﻒ أيضًا ﻋن نتيجة كاكير ويرن ( & Cakir
 .)Yerin, 2011كما تختلﻒ كذلك ﻋن نتيجة
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مالﻓي وآخرون( )Malafeet al.,2017التي
كشفت ﻋن ﻋدم وجود تأثير دال لمستوى التعليﻢ ﻓي
التمكين النفسي.
ويمكن تفسير ﻫذه النتيجة ﻓي ضوء أن التمكين
النفسي ﻫو إدراك معرﻓي خاص يتكون لدى الفرد
ﻓي ﻋالقتﻪ ﺑدوره الوظيفي ،أكثر مما ﻫو أسلوب
إداري تتبعﻪ المؤسسة التي ﻋليها ﻓﻘط إتاحة المناخ
التنظيمي المالئﻢ للعاملين ليصلوا ﺑذواتهﻢ إلى
إدراك التمكين النفسي .ومن ثﻢ ﻓكلما ارتفع
المستوى التعليمي للموظﻒ ارتفعت تبعًا لذلك
شروطﻪ الذاتية ﻓي إدراك التمكين النفسي .ﻓالتﻘييﻢ
المعرﻓي للتمكين النفسي لدى مرتفعي التعليﻢ
سيكون ضمن سﻘﻒ أو شروط أﻋلى من الشروط
التي يدرك من خاللها األقل تعلي ًما مﻘدار تمكينﻪ
النفسي ﻓي ﺑيئة ﻋملﻪ.يبدو ذلك وكأنﻪ يندرج ﻓي
خانة المعايير الشخصية ﺑشكل ﻋام،التي تسمو أو
تنخفض متأثرة ﺑبعض العوامل وأﻫمها المستوى
التعليمي والثﻘاﻓي ألصحاﺑها.
من ناحية أخرى ،أظهر البحث الحالي وجود
ارتباط موجب دال إحصائيًا (ﻋند مستوى )0.01
ﺑين الصحة وكل ﺑُعد من األﺑعاد األرﺑعة والدرجة
الكلية للتمكين النفسي ،وأنﻪ يمكن التنبؤ ﺑالصحة
النفسية من خالل التمكين النفسي ،وأنهتوجد أﺑعاد
للتمكين النفسي أقوى من غيرﻫا ﻓي التنبؤ ﺑالصحة
النفسية.
وﻫذه النتائجإجماالً تتفق مع نتيجة ﻋدد من
الدراسات الساﺑﻘة كتلك التي توصل إليها ﻫوخفيدر
وﺑروسيفورس Hochwälder & Brucefors,
))2005وشروﻓاستفا وسن ( & Srivastava
)Singh, 2013وﺑيرشاك وكاديفي ( Parshak
 )& Khadivi, 2015وريد والشنجر( & Read
)Laschinger, 2015ووين آخرون ( Wing et
 )al., 2015وجريلش وآخرون( Grealish et
)al., 2017وﺑاﺑا وآخرون ( Baba et al.,
 )2017وﻋزيز وقريشي ( Aziz & Quraishi,
.)2017
ﺑينما تختلﻒ ﻫذه النتائج مع نتيجة (الشجيري،
 )2014التي لﻢ تتوصل إلى ﻋالقة دالة ﺑين التمكين
النفسي والصحة النفسية .وتختلﻒ أيضًا مع نتيجة
المراجعة الشاملة التي أنجزﻫا زانج
وآخرون( )Zhanget al., 2018وشملت
الدراسات منذ مطلع تسعينيات الﻘرن الماضي إلى
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اليوم ،ولﻢ تتوصل إلى ﻋالقة دالة ﻓي ﻫذا السياق.
ويمكن ﻓهﻢ ﻫذه النتيجة ﻓي ضوء مايحﻘﻘﻪ التمكين
النفسي للموظفات من شعور ﺑﻘيمة العمل المضاﻓة،
وﺑالجدارة المستحﻘة ،وﺑالﻘدرة ﻋلى السيطرة
والتنظيﻢ ﻓي مجال االختصاص والعمل ،ﻓضالً ﻋن
امتالك درجة ما من التأثير ﻓي مخرجات األﻋمال
اإلدارية التي تﻘع ﻓي دائرة مسؤولياتهن.
إن التمكين النفسي ﺑهذه المعاني اإليجاﺑية الشاملة
سيرتبط ﺑمستوى الصحة النفسية لديهن ،وسيكون
منبئًا ﺑها ،خاصة والصحة النفسية ﻫي انعكاس
لجملة من العوامل والظروف الموضوﻋية والذاتية
ﻓي مجال العمل الوظيفي ومجاالت الحياة العامة
والخاصة.
والنتيجة الحالية تدﻋﻢ إحدى الحﻘائق المستﻘرةالتي
ن ّ
ظر لها المعرﻓيون أمثال إليس Ellisوﺑيك
Beckودﻋمتها األﺑحاث شبﻪ التجريبية ﻋن التأثير
المتبادل ﺑين مكوناتالبنية المعرﻓية كالمخططات
 Schemasوالثالوث المعرﻓي Cognitive
Triadوﺑين التواﻓق والصحة النفسية ،ﻓالتمكين
النفسي كما سلﻒ الﻘول ﻫو ﺑناء معرﻓي إدراكي
ﺑالدرجة األولى.
ويُالحظ من نتائج البحث الحالي أن أﺑعاد التمكين
النفسي األرﺑعة اختلفت ﻓي مدى قدرتها ﻋلى التنبؤ
ﺑالصحة النفسية ،ﻓكان ﺑُعد (التأثير) أقوى ﻫذه
األﺑعاد ،ﺑينما ﺑُعد (االختيار) أقلها قوة من حيث
التنبؤ ﺑالصحة النفسية .ويمكن تفسير ﻫذه النتيجة
ﻓي سياق أن ﺑُعد (التأثير) يبدو وكأنﻪ مستوى
الذروة ﻓي التمكين النفسي .وقد سبﻘت اإلشارة إلى
التعﻘيد النسبي ﻓي ﻫذا البُعد مﻘارنة ﺑغيره.
ﻓالموظفة التي تدرك إيجاﺑيًا مدى وطبيعة تأثيرﻫا
ﻓي المخرجات اإلدارية والتشغيلية ﻓضالً ﻋن
االستراتيجية ،ستكون حﻘﻘت مستويات جيدة ﻓي
األﺑعاد األخرى للتمكين ،التي يبدو وكأنها
مستويات من اإلدراك المترتبة ﻋلى اإلدراك الكلي
لـ (التأثير) .وكون ﺑُعد (االختيار) كان األقل قوة ﻓي
التنبؤ ﺑالصحة النفسية ،ﻓذلك ﻋائد رﺑما إلى ارتباطﻪ
ﺑمجاالت قد التعيرﻫا الموظفة ﻓي البيئة الحكومية
كبيرا ،ﻓاالستﻘاللية ﻋلى سبيل المثال ﻓي
اﻫتما ًما
ً
ﺑدء واستمرار إجراءات العمل ومدى السرﻋة
والجهد المبذولين ،قد تُرى من قبل الموظفات
اإلداريات كعناصر ذات أﻫمية قليلة ،وأنها شأن
خاضع للنُظﻢ اإلدارية .كما أن ﻋمل ﻫؤالء
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الموظفات ﻓي ﺑيئات أكاديمية تحت رئاسة وإشراف
أﻋضاء الهيئة التعليمية من قياديات وحملة
مؤﻫالت ﻋليا (ماجستير ودكتوراه) ،قد يكون
غرس ﻓي نفوس ﻫؤالء اإلداريات الرضا والتعود
ﻋلى الحدود المتاحة من (االختيار) وﻋدم إﻋطائها
قيمة مبالغًا ﺑها ،خاصة وﻫن يرين رئيساتهن كذلك
يخضعن ألشكال أخرى من حدود وإمكانيات
(االختيار) الخاص ﺑهن.
وأخيرا ،ﻓإنالتمكين النفسي ﻓي ﺑيئة العمل يبدوكأحد
ً
الشروط والمواضعات المؤثرة ﻓي الصحة النفسية
لهؤالء الموظفات اإلداريات ﻓي الجامعات
السعودية .ﻓهو يؤثر وجدانيًا ﻋلى نحو إيجاﺑي ﻓي
مشاﻋرﻫن الداخلية مشكالً حالة من الرضا
والتواﻓق ،كما يؤثر معرﻓيًا ﻓي احترام وتﻘدير
الذات ،مما ينعكس ﻋلى التجرﺑة الشعورية والنمو
الذاتي والعالقات البين شخصية واألداء النفسي
ﻋامة.

التوصيات المقترحة:
توصي الباحثة الجامعات السعودية ﺑتوﻓير المناخ
التنظيمي المناسب الذي يساﻋد الموظفات
اإلداريات ﻋلى تحﻘيق التمكين النفسي.وتوصي
كذلك ﺑالتوﻋية ﺑأﻫمية التمكين النفسي ،وطرق
اكتساﺑﻪ وتعزيزه ،من خالل البرامج والورش
التدريبية المتخصصة التي تتاح للموظفات ﻋلى
رأس العمل.
كما توصي الباحثة مراكز البحوث ﻓي الجامعات
السعودية ﺑتمويل دراسات موسعة تبحث ﻓي أشكال
التمكين ﻋامة لدى النساء السعوديات ،العامالت
وغير العامالت ،وتﻘاطعاتها وتأثيراتها ﻓي نطاقات
متعددة.
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