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 الممرضين والممرضات في محافظات غزة بالتمكين النفسي لدى كمنبئاتالوعي بالذات واألمان االجتماعي  
 

 عطاف محمود أبو غالي
 املشارك النفسية الصحة أستاذ

 فلسطني– غزة-األقصى جامعة-الرتبية كلية
هـ1437/ 9/ 4وقبل  - هـ7/5/1437 قدم للنشر  

 
: هدفت الدراسة إىل فحص العالقات بني متغريات التمكني النفسي والوعي بالذات واألمان االجتماعي، والقوة التنبؤية للوعي بالذات المستخلص

وممرضة اختريوا عشوائيا  من املستشفيات احلكومية يف حمافظات غزة.  ا( ممرض  315لفت عينة الدراسة من )واألمان االجتماعي بالتمكني النفسي. تأ
للممرضني واملمرضات أسهم يف تفسري ما  بالذاتأشارت النتائج أن مجيع متغريات الدراسة ارتبطت بعالقات إجيابية دالة إحصائيا ، وأن الشعور بالوعي 

. %( من التباين يف التمكني النفسي21.6ن االجتماعي يف تفسري ما يقارب )%( من التباين يف التمكني النفسي، تالها األما21.8يقارب )
التمكني النفسي. كما كشفت النتائج أنه ال  يف التباين من %(31.2)يف تفسري ما يقارب وأوضحت النتائج وجود مسامهة ملتغريات الدراسة املستقلة 

الوعي بالذات واألمان االجتماعي، تعزى ملتغريات النوع االجتماعي أو املؤهل العلمي أو توجد فروق دالة إحصائيا  يف مستوى كل من التمكني النفسي و 
 سنوات اخلربة.

 
.حمافظات غزة، التمريض، النفسيالتمكني ، األمان االجتماعي ،الوعي بالذات الكلمات المفتاحية:   
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 مقدمة:

تواجه النظم الصحية يف الدول املختلفة حتديات هائلة 
نامجة عن التزايد املستمر يف االحتياجات الصحية، والسعي 

االرتقاء جبودة الرعاية املقدمة لتذليل العقبات من أجل 
للمواطنني؛ لضمان متتعهم باحلقوق واخلدمة الصحية املالئمة  
كأحد املعايري الدالة على اهتمام الدول بشأن مواطنيها 

  إلجياد جمتمع معاىف قادر على اإلنتاج والبناء والتنمية.
اخلدمات التمريضية أحد أهم عناصر جناح  د  وتع   

عد مهنة التمريض عصب النشاط كما ت    العملية الصحية،
الصحي يف املؤسسات الصحية لتأثريها الواضح وامللموس 

ثل التمريض أكرب  إذعلى اخلدمات الصحية املقدمة،  ُي 
الفئات املهنية العاملة يف املنظمات الصحية )التوجيري، 

ه(. فاملمرضون واملمرضات هم الذين يديرون العمل 1428
اليومي لرعاية املرضى، ويتخذون الكثري من القرارات يف هذا 
الشأن، ويشكلون الصورة العامة للمؤسسة الصحية اليت 

 يف حتسنيهلم دور كبري (، و 1997 خزاعلة،يعملون هبا )
 & Draper Felland, liebhaberجودة اخلدمات الصحية )

melichar, 2008; Needleman & Hassmiller, 2009 .) 
وهناك العديد من العناصر لنجاح التعاون لدى فريق 
الرعاية الصحية منها: العالقات الشخصية داخل الفريق 

املنظمة )احملددات )احملددات التفاعلية(، والظروف داخل 
-SanMartín ) التنظيمية(، وبيئة املنظمة )احملددات املنهجية(

Rodríguez, Beaulieu, D'Amour, Ferrada-Vide, 2005) 
فالتنظيم اجليد وحتسني بيئة العمل للممرضني واملمرضات  ،

 ,Aiken)ُي كن أن ي ؤثر على رعاية املرضى واستقرارهم 
Sermeus, Van den Heede, Sloane, Busse, et al., 

ي ؤثر تدين قدرات العاملني سلبيا  على جودة  يف حني(، 2012
  ,Wanjau , Muiruri,& Ayodo) اخلدمات ورضا املرضى

2012 ; Nyongesa, Onyango & Kaka, 2014)،  لذلك مت
الرتكيز على التقدم املهين للعاملني يف التمريض 

(Kuokkanen& Leino-Kilpi,2001 )،  مهباالهتمام و 

يعتمد على مبدأ  الثقة هبم الذي قيقي احلدور الومنحهم 
منحهم و ، وتعزيز مشاركتهم يف اختاذ القرار ،وبقدراهتم

من أجل  ولية والصالحيات جتاه العمل باملسؤ حساس اإل
 .يطلق عليه التمكني ما وهذا ،حتقيق األهداف

ضرورية لبيئة  افة التمكني املبادرات اليت تعد  ثقوتدعم 
 ,DiNapoli, O’Flaherty, Musil, Clavelleجيابية )اإلعمل ال

& Fitzpatrick, 2016 ،) يشري التمكني اهليكلي إىل و
يف املمارسات اليت تتضمن تفويض الصالحيات يف املنظمة، 

يشري التمكني النفسي إىل املعتقدات الشخصية  حني
 van &) األساسية لدى العاملني حول دورهم يف املنظمة

Linge, 2009  Knol.)  
التمكني النفسي  (Spreitzer, 1995) يتزيرعرفت اسرب و 

الدافعي والنفسي الذي يظهر من خالل أربعة العنصر  :بأنه
 اإلحساس الشخصي بقيمة العمل، أيأبعاد وهي: املعىن 

أهنم ُيتلكون املهارات ويثقون  أي معتقدات األفرادوالكفاءة 
، والتصميم الذايت وهو اإلحساس حبرية جنازعلى اإلبقدراهتم 

اعتقاد األفراد بأهنم يستطيعون  ويعين يف العمل والتأثرياإلرادة 
 . (Spreitzer, 1995, 1444)يف العمل التأثري 
وتشري نتائج الدراسات إىل دور التمكني يف حتقيق  

) القثامي،  (، والوالء التنظيمي Rawat, 2011االلتزام املهين )
 ; van Linge, 2009 &)(، والسلوك اإلبداعي 2009

Cingöz  & Kaplan , 2015  Knol ،) والرضا الوظيفي   (  
 Kostiwa& Meeks, 2009 ; Baker, Fitzpatrick 

& Griffin, 2012 ; Jeong, 2013  والقدرة على اختاذ القرار ،)
(Liu, 2008).  

التمكني النفسي الذي خيلق حتقيق التمكني من يبدأ و 
لدى العاملني بأمهيته وعندما ترتسخ هذه القناعات يتم قناعة 

تسهم يف اليت ن من العوامل انوع هناكو  ،التمكني اإلداري
والعوامل الوظيفية  بالفرد،التمكني وهي العوامل اخلاصة 

أي  (،Spreitzer, 1995) املتمثلة مبرونة املنظمة واحلوافز
التمكني عملية توجهها القيم الشخصية فضال  عن العوامل 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=San%20Mart%C3%ADn-Rodr%C3%ADguez%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16096151
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=San%20Mart%C3%ADn-Rodr%C3%ADguez%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16096151
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Beaulieu%20MD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16096151
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Beaulieu%20MD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16096151
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ferrada-Videla%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16096151
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kuokkanen%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11879470
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baker%20SL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21923003
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baker%20SL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21923003
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baker%20SL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21923003
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Griffin%20MQ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21923003
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Griffin%20MQ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21923003
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Griffin%20MQ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21923003
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fitzpatrick%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21923003
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fitzpatrick%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21923003
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 يؤدي إىل زيادة البيئية، لذا فإن متكني العاملني يف التمريض
 & Kuokkanenاحرتام الذات واألداء املهين الناجح )

Leino-Kilpi, 2001 ) ، ألنه يزيد من شعور العاملني
بالسيطرة الشخصية وحيفزهم على االخنراط يف العمل واليت 
بدورها تؤدي إىل النتائج اإلجيابية يف اجلوانب اإلدارية 

(. Quinn, & Spreitzer, 1997 ;  Udod, 2012)والتنظيمية 
إجياد بيئة صحية منتجة  كما ي سهم التمكني النفسي يف

ومبتكرة للقوى العاملة مع زيادة الرضا الوظيفي واستمراريته 
(Wagner, Cummings , Smith, Olson , Anderson , & 

Warren , 2010 ،) هناك النفسي لدى هذا يقلل من اإلو
لذا من الضروري  (. Cavusi, &  Demir, 2010) املمرضني

متكني طلبة التمريض من أجل دفعهم لتعزيز الشعور بالسيطرة 
 ,Bradbury-Jones, Sambrook & Irvine)والكفاءة الذاتية 

(. وباإلضافة إىل ذلك يعزز التمكني النفسي فعالية 2011
نتائج إجيابية يف إىل املمرضات والرضا الوظيفي، واليت تؤدي 

 ,Bauce, Kridli, & Fitzpatrickالتعامل مع املرضى 

املمرضات غري املتمكنات أو أقل متكينا   يف حني(. (2014
أقل رضا  وأكثر عرضة لالحرتاق وتبدد الشخصية 

(Manojlovich, 2007). 
وتلخص "أود" نتائج العديد من الدراسات حول  

اخلصائص الشخصية للممرضات املتمكنات يف عدة جوانب 
هي: تأدية األعمال حتت الضغط، وتقدمي الرعاية الواعية، 
وامتالك جمموعة من املعارف واملهارات الالزمة ألداء العمل 
بنجاح، واالستماع والتفاعل مع اآلخرين، واالستقاللية 

ة يف اختاذ القرارات، وتلقي الدعم خالل التغيري واحلري
  ,Udodأداء العمل )يف التنظيمي، واستخدام طرق مبتكرة 

ويتكون التمكني من ثالثة عناصر: بيئة العمل اليت (.2012
حتتوي على اهلياكل الالزمة لتعزيز التمكني، واالعتقاد 

والعالقات والرعاية املقدمة من النفسي يف قدرة الفرد؛ 
 (. Manojlovich, 2007املمرضات )

 & Jack( املشار إليه يف )Burnard (1992 ويذكر برينارد

Smith, 2007 ،أن الرعاية هي أساس التمريض اجليد )
وتعتمد على الوعي بالذات لدى املمرضني واملمرضات، ألنه 
ال ُيكن هلم مساعدة اآلخرين دون معرفة أنفسهم 

 واستكشاف الذات لديهم. 
 على جوانب Self-awarenessالوعي بالذات  لويشتم 

 ,Jack & Smith) السلوك و واإلدراكمرتابطة هي املشاعر 

2007; Oden, Miner-Holden & Balkin, 2009 ومراقبة ،)
تطويره . ويتطلب Topuz &  Arasan, 2014)الذات )
، لذلك البد من الذاترؤى وجوانب جديدة يف  اكتشاف

 ساعديو(، Jack & Smith , 2007) التقييم الذايت املنتظم
الفرد على فهم القيم اخلاصة به واحتياجاته وميوله، ونقاط 

معرفة نقاط القوة وفهم  نأل ؛(Fung, 2011)والضعف القوة 
املشاعر يؤثر على السلوك، ويعمل على تعزيز العالقات مع 

 (.Jack & Miller, 2008)اآلخرين 

وتشري أدبيات التمريض أن الوعي بالذات ُيثل جانبا  
أساسيا  يف مهنة التمريض، ويؤدي إىل الكفاءة يف توفري رعاية 

، املرضىمتريضية جبودة عالية حتقق بالنهاية الرضا يف رعاية 
 ;Lowry ,2005) ساعد على النجاح الشخصي واملهينوي

Jack & Smith, 2007 ; Rasheed, 2015 ) ينبغي أن ، لذا
لتسهيل العالقة بني  همل برامج املمارسة التمريضية تطوير تش

 ,Vandemarkاملمرضني واملرضى وحتسني املخرجات )

 ذات وظيفته حتقيق فهم أفضل للذات، فالوعي بال(2006
عالقات إجيابية معهم؛  بناءو وتسهيل التواصل مع اآلخرين 

فهو منوذج اتصال مع اآلخرين يساعد على فهم كيفية إرسال 
 (.Fung, 2011واستقبال املعلومات )

يف التعاون بني  ا  مهم ال  التفاعل االجتماعي عام د  يعو 
وتقدمي  هالعاملني يف التمريض، وينبغي على املديرين تعزيز 

والشخصية الدورات التدريبية لتحسني املهارات االجتماعية 
Moore, Prentice, & McQuestion , 2015) ،)يرتبط  إذ

اإلجناز الشخصي إجيابيا  بالدعم االجتماعي من زميل العمل 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leino-Kilpi%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11879470
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Vandemark%2C%20Lisa%20M.%22%7C%7Csl~~rl','');
http://www.hindawi.com/10719642/
http://www.hindawi.com/54076591/
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أي (. Rababah,  2010)واملشرف واحلرية يف اختاذ القرارات 
من حمددات النجاح املهين التعاون ومهارات االتصال الفعال، 

 ,San Martín-Rodríguezووجود االحرتام والثقة املتبادلة )

et al. ,2005  ،) مشاعر  بأنهاألمان االجتماعي ويعرف
الدفء والطمأنينة، والرتابط يف اخلربات االجتماعية، وُيثل 
التجربة الوجدانية املتميزة اليت جتسد أو تستجيب لالنتماء 
ويقدم احلماية الفريدة من نوعها من املعاناة النفسية 

 ,Kelly, Zuroff, Leybman &Gilbert, 2012 ),واالجتماعية

 ,Uysal منبئ بالنمو واالزدهار ) االجتماعيواألمان  (،817

(، ويرتبط بالقناعة واحلب وباالطمئنان النفسي، 2015
االكتئاب، بيرتبط سلبيا    يف حني واألصالة، واحرتام الذات،

جنون و والقلق، والنقد الذايت، واإلجهاد، وكراهية الذات، 
 ,.Gilbert, et al. 2008 ; Kelly, et alالعظمة، والعداء )

 ,Satici, Uysal, & Akinاالغرتاب النفسيب، و (2012

2013b) .). 
ويتوقع من األفراد الذين يشعرون باالنتماء أن يكون 

االجتماعي واألمان لديهم مستويات عالية من الدعم 
كما يعد غياب الدعم من   (Kelly, et al., 2012) االجتماعي

 .,Oshvandi, et alعوائق الدافعية للعمل لدى املمرضني )

فالدعم من القيادة للعاملني يف التمريض ُي كن أن  ،(2008
ي سهم يف حتسني نوعية وكفاءة الرعاية الصحية يف 

 Needlemanاملستشفيات وحتقيق اجلودة يف خدمة املرضى )

& Hassmiller,  2009 .) 
بني التمكني النفسي  العالقةوتفحص الدراسة احلالية 

والوعي بالذات واألمان االجتماعي لدى عينة من املمرضني 
واملمرضات يف املستشفيات احلكومية مبحافظات غزة.  

منبئ وتتوقع الدراسة أن ت ظهر النتائج أن الوعي بالذات 
دور لألمان لكنه ليس وحده بل هناك  ،التمكني النفسيب

فسي، هلذا فاملمرضون التمكني النب االجتماعي يف التنبؤ
لكي  ؛واملمرضات ينبغي أن يشعروا باألمان االجتماعي أيضا  

كل مسامهة  ُيتلكوا التمكني النفسي. وتفرتض هذه الدراسة 

التمكني النفسي، أي كلما كان التنبؤ بيف  املستقلةاملتغريات 
الشعور ولديهم املمرضون واملمرضات أكثر وعيا  بالذات 

 .أكثر شعورا  بالتمكني النفسي كانواباألمان االجتماعي  

  الدراسات السابقة

بعد مراجعة الدراسات السابقة مت تصنيفها على النحو 
 اآليت:

 دراسات تناولت التمكين النفسي
   (2007 وسامربوم وارفني و هدفت دراسة برادبري جونز

  Bradbury-Jones,  Sambrook,& Irvine,)   إىل
استكشاف معىن التمكني لدى طلبة التمريض من خالل 

 كتبها حتليل احملتوى ملائة وتسعة من احلوادث اخلطرية اليت
( من طالب التمريض املتعلقة بالتمكني واخلربات 66)

النامجة عن ضعف املمارسة السريرية. أظهرت النتائج أن جتربة 
التمكني لدى طالب التمريض تتمحور حول ثالث قضايا 
هي: التعلم يف املمارسة العملية، وفريق العمل، والسلطة، وأن 

لثقة بالنفس، من نتائج التمكني لطلبة التمريض زيادة ا
 والدافع للتعلم، والتقدير اإلجيايب للموقف. 

( إىل معرفة Martin, 2007وهدفت دراسة مارتني )
( من 120العالقة بني التمكني النفسي واهليكلي لدى )

املمرضات العامالت يف الرعاية احلرجة يف املستشفيات 
اجلنوبية بالواليات املتحدة، ومدى مسامهة التمكني يف 

املمرضني على التكيف مع الضغوط. أظهرت  مساعدة
التمكني ذوات املستوى العايل من النتائج أن املمرضات 

% 28تفسر ما نسبته  إذ ،مستوى أقل من الضغوطلديهن 
 من التباين من الضغوط.

 ,Faulknerل فولكنر والسشينجر )ويف دراسة 

& Laschinger, 2008  عن العالقة بني التمكني اهليكلي )
( من 500دراك االحرتام لدى )إوالنفسي وتأثريمها على 

كشفت النتائج أن التمكني   .املمرضني العاملني يف املستشفى

http://sap.sagepub.com/search?author1=Recep+Uysal&sortspec=date&submit=Submit
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bradbury-Jones%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17543007
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Faulkner%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18269553
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Faulkner%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18269553
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Faulkner%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18269553
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Laschinger%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18269553
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بدرجة كبرية باالحرتام يف مكان منبئ اهليكلي والنفسي 
 العمل. 

( بدراسة Wagner, et al., 2010)وآخرون وقام واغنر 
العالقة بني التمكني اهليكلي والتمكني النفسي للممرضات 

أشارت و واملمرضني من خالل حتليل املقاالت والبحوث. 
النتائج أن عشر أوراق حبثية متثل ست دراسات كشفت عن 
ارتباط دال بني التمكني اهليكلي والتمكني النفسي، وأن 

مة اليت هامل االسرتاتيجية التنظيميةي عد التمكني اهليكلي 
تسهم يف التمكني النفسي؛ مما يؤدي إىل سلوكيات إجيابية يف 

 العمل. 
 ,Casey وهدفت دراسة كيسي و سوندرز وأوهارا

Saunders,& O'Hara,2010) إىل اختبار منوذج موسع لتأثري )
التمكني النفسي، واهليكلي واالجتماعي على الرضا الوظيفي 

املمرضات والقابالت يف إيرلندا. أظهرت من ( 306لدى )
النتائج أن التمكني اهليكلي يؤدي إىل التمكني النفسي، وأن  

بئات مستقلة للرضا الوظيفي. كذلك التمكني نم كليهما
االجتماعي كان مؤشرا  قويا  للتمكني النفسي والرضا 
الوظيفي، مما يدعم إدراج البعد االجتماعي يف التمكني 

 النفسي. 
دراسة حول العالقة بني  (O'Brien, 2011أوبرن ) وأجرى

( 233التمكني اهليكلي، والتمكني النفسي واإلرهاق لدى )
من املمرضات العامالت يف العيادات اخلارجية لغسيل 
الكلى. خلصت النتائج إىل وجود عالقة عكسية بني 

 .  واإلرهاق النفسيالتمكني النفسي واالحرتاق 
( الضغوط واملتابعة Chung, 2011وتناولت دراسة شينج )

والتمكني النفسي والرضا املهين يف كلية التمريض لدى 
( من املمرضات العامالت يف الرعاية احلرجة يف 959)

أن املستشفيات اجلنوبية يف الواليات املتحدة. أظهرت النتائج 
سهم ي  املمرضات  لدى النفسيعايل من التمكني الستوى امل

 التباين يف الرضا املهين.% من 47يف تفسري 

 ,Suominen) نيوآخر وحبثت دراسة سومينني 

Harkonen, Rankinen, Kuokkanen, Kukkurainen, & 

Doran, 2011 ) عوامل التغيري التنظيمي اليت تعزز التمكني
( من مجيع موظفي التمريض يف الرعاية والعالج 193) لدى

ألمراض املفاصل املختلفة. بينت النتائج أن اجملموعة املهنية 
وأقل  ،من املمرضات كانت أقل رضا  عن تبادل املعلومات

ثقة حول التغيريات التنظيمية، وأنه ُيكن أن يشعر املمرضون 
 يريناملدبالتمكني من خالل التغيريات التنظيمية، وعلى 

 تسهيل مشاركة املمرضني يف عملية صنع القرار.
دراسة (   Saleh, 2013  Saif &) وأجرى سيف وصاحل

عن تأثري التمكني النفسي على الرضا الوظيفي لدى عينة 
( من العاملني يف املستشفيات اخلاصة األردنية. 554بلغت )

تنبؤية أن التمكني النفسي له قدرة إىل خلصت نتائج الدراسة 
٪( من التباين بالرضا 56فسر ما نسبته ) إذبالرضا الوظيفي، 

 الوظيفي.  
 ,El Dahshan & Dorghamوقامت الدهشان وضرغام )

بدراسة تأثري التمكني اهليكلي والنفسي على ( 2013
( من 125لدى ) الوظيفيمستويات االحرتاق النفسي 

ومستشفى  ،املمرضات العامالت يف مستشفى جامعة املنوفية
ووحدات  ،شبني الكوم التعليمي يف وحدات العناية املركزة

ارتباط  رق. أظهرت النتائجاحلوحدات و  ،الغسيل الكلوي
اإلجناز الشخصي  مع حتقيق ا  التمكني اهليكلي والنفسي إجيابي

 مع اإلجهاد العاطفي وتبدد الشخصية. وقلة اإلرهاق، وسلبيا  
-Ibrahim,  Abi El) اجملد وسيد قام كل من إبراهيم وأيب

Magd, & Sayed, 2014)   بدراسة العالقة بني التمكني
( من املمرضات 550النفسي واالستقاللية على عينة بلغت )

يف املستشفيات التعليمية يف حمافظة املنوفية. انتهت الدراسة 
إىل وجود عالقة دالة إحصائيا  بني التمكني النفسي 

هناك عالقة ضئيلة إن  يف حنيمرضات، واالستقاللية لدى امل
بني كل من التمكني النفسي للممرضات واالستقالل وفقا  

 لسنهم ومستوى التعليم وسنوات اخلربة.
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  ,Meng,  Liu,  Liu ,) وآخرونمينج كما درس 

Hu,  Yang,  et al., 2015تمكني ( استكشاف العالقة بني ال
البقاء يف العمل  ونيةاهليكلي، والتمكني النفسي واإلرهاق 

( من املمرضني من 219من قبل املمرضات. مشلت الدراسة )
أظهرت النتائج أن و  .أقسام خمتلفة يف مدينة يف الصني

التمكني اهليكلي والتمكني النفسي هلما آثار إجيابية كبرية 
على نية البقاء للممرضات وآثار سلبية على اإلرهاق، وأن 
لإلرهاق أثرا  سلبيا  كبريا  على نية البقاء، وأنه ُيكن خلق بيئة 
عمل إجيابية لتشجيع املمرضات على البقاء لفرتة طويلة، 

 ومنع اإلرهاق. 
تأثري البيئة  (Wang & Liu, 2015كما درس وانج وليو )

املهنية واملمارسة التمريضية والتمكني النفسي على االخنراط 
( ممرضة من 300يف العمل لدى عينة عشوائية مشلت )

أشارت إىل وقد الصني.  والثالثة يفالدرجة األوىل  اتمستشفي
التمريضية أن التمكني النفسي متغري وسيط بني بيئة املمارسة 

 واالرتباط بالعمل.
 ,Ouyangويانغ وزهيو  وكيو، )أكما هدفت دراسة 

Zhou, & Qu , 2015 )  إىل استكشاف تأثري التمكني
( 726النفسي وااللتزام التنظيمي على الرضا الوظيفي لدى )

يف عشر مستشفيات جامعية،  اتمن املمرضات الصيني
ومدى الرضا الوظيفي والتمكني النفسي من حيث العمر 

إىل أشارت النتائج وقد ومدة اخلدمة؛ واحلالة االجتماعية. 
ارتباط الرضا الوظيفي إجيابيا  بالتمكني النفسي وااللتزام 
التنظيمي، واختالف التمكني النفسي تبعا  ملتغري العمر 

 .اخلدمةوسنوات 
 ,DiNapoli,. O'Flaherty)وآخرون ,دينابلو وقام 

,Musil,  Clavelle,  Fitzpatrick,  2016 )العالقة  بدراسة
النفسي، واملشاركة يف العمل  بني التمكني اهليكلي، والتمكني

نتائج الدراسة وجود  ( من املمرضات. وأظهرت280لدى )
وأن تصورات  ،عالقات إجيابية بني متغريات الدراسة

يف  ،املمرضات للتمكني اهليكلي والتمكني النفسي عالية

تصوراهتن للمشاركة معتدلة، وأن هناك عالقة طردية  حني إن
 موجبة بني التمكني وتصوراهتن للمشاركة. 

 دراسات تناولت الوعي بالذات
 (Cam, 2009)   Engin &كام   و وهدفت دراسة إجنني

إىل التعرف على أثر برنامج الوعي بالذات على الكفاءة 
( ممرضة 22الذاتية واالستقاللية. وتألفت عينة الدراسة من )

أظهرت النتائج أن برنامج  يف عيادة الطب النفسي. يعملن
اخلصائص إجيابيا  يف التعليم من أجل زيادة الوعي الذايت يؤثر 

 الكفاءة الذاتية واالستقاللية.مثل الشخصية 
 ,.Bradbury-Jones,et al) وآخرون جونز–برادبريي  وقام

الطلبة  كنيدور الشعور بالقيمة الذاتية يف مت بدراسة( 2010
املمرضني. ومت إجراء مقابلة متعمقة وشبه منظمة لعينة مشلت 

( من طلبة التمريض. أظهرت النتائج أن الشعور بالقيمة 13)
يف فريق، عوامل مهمة يف متكني طالب ، وكعضو الذاتية

 التمريض يف املمارسة السريرية.
يف ( Elmasri, 2011)   Ahmed &وتناول أمحد واملصري

دراستهما فاعلية تأثري برنامج تعليم الوعي بالذات على 
من ممرضات العيادة  (19) فاعلية الذات واالستقاللية لدى

النفسية يف مستشفيات جامعة الزقازيق. وبينت نتائج الدراسة 
تأثري برنامج توعية الوعي بالذات إجيابيا  على الفعالية الذاتية 

 واالستقاللية لدى املمرضني يف الصحة النفسية. 
 & Oflaz,   Meric,Yuksel)وآخرون أوفالز  وأجرى

Ozcan, 2011)    إىل استخدام السيكودراما  دراسة هدفت
كطريقة مبتكرة هدفها تشكيل منوذج التفاعل اجلماعي 
لتحسني الوعي بالذات لدى املمرضات يف العناية املركزة" يف 
املستشفى التعليمي يف أنقرة . وقد أجريت الدورة ثالث 
مرات مع ثالث جمموعات منفصلة خالل الربنامج التدرييب. 

دراما النفسية ساعدت املمرضات أظهرت النتائج أن تقنية ال
 على فهم ذواهتن.

دراسة جتريبية ملعرفة تأثري ( Unal, 2012وأجرى أونال )
دورة تقنيات الوعي الذايت واالتصال على تأكيد الذات 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Meng%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25521424
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25521424
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25521424
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hu%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25521424
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yang%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25521424
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=DiNapoli%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26796822
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=O%27Flaherty%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26796822
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=O%27Flaherty%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26796822
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Musil%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26796822
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Clavelle%20JT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26796822
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fitzpatrick%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26796822
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من طلبة التمريض. ومشل الربنامج  (79)والثقة بالنفس لدى 
على املشاركة الفعالة  الدورةكزت ر  إذ ،( أسبوعا  14)

لعب األدوار، وتبادل اخلربات، والواجبات املنزلية، و للطالب، 
أظهرت النتائج وجود  األفالم.وردود الفعل البناءة، ومشاهدة 

فروق بني القياس القبلي والبعدي يف تأكيد الذات والثقة 
البعدي، وأن هناك عالقة إجيابية بني القياس بالنفس لصاحل 

 والثقة بالنفس. تأكيد الذات
 ,Abdel Rahimوقام كل من عبد الرحيم وشليب والعبد )

Shalaby,& El Abd, 2014 بتقييم الوعي الذايت لدى )
( من طلبة التمريض الذين يتعاملون مع املريض 216)

النفسي يف جامعة بنها. كشفت النتائج أن الغالبية العظمى 
وتقدير الذات، وأن لديهم املعرفة الكافية حول الوعي الذايت 

بني مستوى املعرفة حول الوعي  عاليا  هناك ارتباطا  إجيابيا  و 
 ومستويات تقدير الذات. بالذات

 دراسات تناولت األمان االجتماعي
 ,Yang,  Yang , Chen)وآخرون حبثت دراسة يانغ 

Chang, Chiu , et al., 2012)  تأثري شبكة الصداقة يف نفس
العنرب وعنابر أخرى على الرضا الوظيفي وااللتزام املهين. 

مستشفى أون تشو هونغ  يفمجيع املمرضات  مشلت الدراسة
( ممرضة، إال أن عدد املستجيبات على 405لبالغ عددهن )ا

 ٪(.74.8)( ممرضة بنسبة 303أدوات الدراسة بلغ )
نبئ تأن كفاءة شبكة الصداقة مأظهرت نتائج حتليل االحندار 

وأن كفاءة شبكة  ،االلتزام املهينو  قوي للرضا الوظيفي
  لالرتياح من عبء العمل.ناح مؤشر جيد اجلالصداقة يف 

  ,Sodeifyوقام كل من سوديفاي وفاناكي وحممدي )

Vanaki, & Mohammadi, 2013فيها ية مت ( بدراسة كيف
من املمرضات يف  (12إجراء مقابالت متعمقة مشلت )

املستشفيات اجلامعية التابعة جلامعة العلوم الطبية يف إيران 
م. ودلت النتائج أن أماكن 2012-2011خالل عام 

ظروف و  ،العمل غري داعمة، وهناك فقر يف املناخ التنظيمي
 قيم الفردية واملهنية.بالوجهل املديرين  ،ئةالعمل سي

يتضح من استعراض الدراسات السابقة أن معظمها اتفق 
على أمهية التمكني النفسي لدى املمرضني واملمرضات وآثاره 

 منها على جودة اإلنتاجية والرضا الوظيفي واحرتام الذات،
 & Faulkner, & Laschinger, 2008 ;Saif) دراسة كل من 

Saleh,2013; Ouyang, et al .2015 ) كما اتفقت،  
املتغريات و لوعي بالذات وجود عالقة بني ا الدراسات على

النفسية اإلجيابية مثل الكفاءة الذاتية وتقدير الذات والثقة 
 ;Ahmed & Elmasri, 2011) دراسة كل من  منها بالنفس

Unal, 2012; Abdel Rahim et al.2014)    .اتضح  كما
واملنهج املتبع وحجم  اهلدفاختالف الدراسات من حيث 

العينات، وقد متيزت الدراسة احلالية يف إعداد مقياس الوعي 
مما يشكل وترمجة مقياس األمان االجتماعي؛ بالذات؛ 

كتبة القياس النفسي. كما متيزت الدراسة عن ملإضافة وإثراء 
بكثري من االهتمام من سابقتها كوهنا تتبىن منحى مل حيظ 

قبل الباحثني وهو احملددات الشخصية املتمثلة بالوعي 
بالذات واألمان االجتماعي كمتنبئات بالتمكني النفسي يف 
حدود علم الباحثة. لذا جاءت الدراسة احلالية حماولة 
لالستجابة لقلة الدراسات ولسد الفجوة املعرفية يف هذا 

  .حددات التمكني النفسياجلانب من الدراسات اليت تعين مب

 مشكلة الدراسة 

شكل العاملون يف قطاع التمريض أكرب جمموعة مهنية ي  
 نسبتهم بلغت فقديف مستشفيات حمافظات غزة، 

م. )التقرير السنوي لوزارة 2014حىت هناية العام %، 27.07
 املمرضون واملمرضات يعاين(. و 2015الصحة الفلسطينية، 

مضايقات اجلمهور، و  العمل حمافظات غزة من ضغوط يف
والسيما يف ظل تزايد أعداد العبء الوظيفي، زيادة و 

املستفيدين من خدمات املستشفيات احلكومية نظرا  لرتدي 
يؤثر مما  ؛صادية للغالبية العظمي من السكاناألوضاع االقت

تشري  إذ، يف التعامل مع املرضى وأسرهم على جودة األداء
اليت تؤثر نتائج الدراسات أهنم يعانون من الضغوط النفسية 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vanaki%20Z%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vanaki%20Z%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Faulkner%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18269553
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Laschinger%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18269553
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Laschinger%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18269553
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(، والضغوط املهنية 2010)أبو احلصني، على كفاءة الذات 
Alhajjar,  2013)  حجاج(، واالحرتاق الوظيفي(  ،

2013 .) 
يف  ا  ويعد كفاءة العنصر البشري يف املنظمات الصحية أمر 

سيما املمرضون غاية األمهية من أجل حتقيق أهدافها، وال
م يف جودة اخلدمات الصحية. وقد همواملمرضات كجزء 

أحد التوجهات بوصفه تزايد االهتمام بالتمكني النفسي 
احلديثة يف الفكر اإلداري املعاصر القائم على إشراك العاملني 

.  ومنحهم الصالحيات والثقة لتحقيق أهداف املؤسسة
وانطالقا  من مربرات التمكني النفسي الواقعية الناجتة عما 

والسعي حنو  ،تواجهه املنظمات الصحية من مشكالت
لتلبية مطالب اجلمهور الذي ينشد  واإلتقانالتميز واجلودة 

عمليات اإلصالح واخلدمات املتميزة يف القطاع الصحي، 
واملربرات التطويرية الستشراف املستقبل، وكأحد معايري 

منظمة تسعى إىل تطوير مفاهيم جديدة  ةالقدرة التنافسية ألي
 للعمل وجودة األداء يف هذا العصر. 

النفسي للعاملني يف  دراسة مدخالت التمكني ت عدلذا    
التمريض مطلبا  أساسيا  وضرورة ملحة يف حتسني جودة 

أداء العاملني يف  علىاخلدمات الصحية هبدف التأثري 
املنظمات اخلدمية الصحية بوجه خاص. ويف ضوء أمهية 
التمكني النفسي ينبغي حتديد املقومات الشخصية واهليكلية 

تبني أن البعض منها ت وباستقراء الدراساوالتنظيمية حلدوثه، 
توجه تنظيمي منها دراسة  يذ ىينظر إىل التمكني كمنح

التأثري اإلجيايب املباشر للتمكني اهليكلي على التمكني النفسي 
(Laschinger , Finegan , Shamian & Wilk , 2001b ; 

Wagner et al.,2010 .) أما املنحى الثاين ذو توجه نفسي
ألنه يتأثر بإدراك  ؛حالة نفسيةبوصفه ينظر إىل التمكني ف

 ,Rasheedالعاملني خبصائصهم الشخصية كالوعي بالذات )

ال يتجزأ من تطوير يعترب الوعي بالذات جزءا   إذ، (2015
(،   Jack,& Miller , 2008الصحة النفسية للممرضني )

على التعاطف والدعم من القائم األمان االجتماعي  كذلك

 ,Kelly, Zuroff) ورفاهيتهضرورة لصحة الفرد عد ي  اآلخرين 

Leybman, & Gilbert, 2012) ويف ضوء ما سبق فإن ،
يعربان عن الصحة الوعي بالذات واألمان االجتماعي 

 التنظيم الذايتمثل شخصية الواجلوانب اإلجيابية يف  ،النفسية
بالقوة الكامنة والتحكم  واإلُيان ،بالنفس وباآلخرين الثقةو 
والشعور باالنتماء   ،املشاركةعلى  ها، والتحفيزصادر مب

 كمحددات قد تؤدي إىل التمكني. 
ويزخر األدب بالدراسات اليت تناولت التمكني اهليكلي  
كمدخل للتمكني النفسي لدى املمرضني، مما يستدعي 

 منهاالتمكني النفسي البحث يف سياقات خمتلفة حملددات 
 ؛احملددات الشخصية )الذاتية( للممرضني واملمرضات

كن األخصائيون النفسيون من التدخل وتطبيق الربامج ليتم
أحد أهم بوصفه لتحقيق التمكني النفسي  ؛اإلرشادية اخلالقة

ممارسات إدارة املوارد البشرية من منظور اسرتاتيجي. وعلى 
ضوء ذلك فإن الدراسة احلالية تسعى لفحص احملددات 

على وتأثريها الشخصية كالوعي بالذات واألمان االجتماعي 
 األسئلة الثالثة الرئيسة اآلتية: من مثوتطرح التمكني النفسي. 

بني التمكني النفسي  هل توجد عالقة دالة إحصائيا  -1
 للممرضني واملمرضات والوعي بالذات واألمان االجتماعي؟

هل تتنبأ متغريات الوعي بالذات واألمان االجتماعي -2
بالتمكني النفسي لدى املمرضني  بدرجة دالة احصائيا  

 واملمرضات؟
يف مستوى التمكني  هل توجد فروق دالة إحصائيا  -3

النفسي والوعي بالذات واألمان االجتماعي تعزى إىل 
 متغريات )النوع االجتماعي، واملؤهل العلمي، واخلربة(؟

 أهمية الدراسة

نظرية: تعد األمهية ال: أمهية الدراسة من جانبني تنبثق
ة خطوة يف توفري إطار نظري للتمكني نزلراسة احلالية مبالد

الرتباطه باملمارسات  ؛النفسي الذي ي عد توجها  حبثيا  جديدا  
اإلدارية احلديثة اليت تتالءم مع متطلبات وتطورات العصر 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Laschinger%20HK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11388162
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Finegan%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11388162
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shamian%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11388162
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wilk%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11388162
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لتحقيق امليزة التنافسية، وزيادة االهتمام بإدارة املوارد البشرية 
فاإلنسان هو املسؤول عن النجاح  .إنساينمن منظور 

لذا كان االهتمام به وبتأهيله وحتفيزه  ؛منظمة ةوالفشل ألي
دراسة  جمالواستمرارية جلهود وتوصيات الباحثني يف  .وإدارته

حمددات ونتائج التمكني النفسي لدى املمرضني واملمرضات 
إلعداد كوادر قادرة على أداء العمل التمريضي بفاعلية 

نعكاسه على رضا اجلمهور كوهنم ُيثلون حجر كفاءة؛ الو 
العمل يف الزاوية يف جودة اخلدمات الصحية وكفاءة 

  .املستشفيات
 اليتوهنا من الدراسات القليلة كوتبدو أمهية الدراسة  

 كمتغريات منبئة  بالذات واألمان االجتماعي الوعيتناولت 
، واليت من -لباحثةا وذلك حسب علم بالتمكني النفسي _

املؤمل أن ت سهم يف توفري بناء نظري جيد حول أمهية هذه 
أخذها بعني املتغريات يف جودة اخلدمات التمريضية، وأمهية 

البشرية يف تنمية املوارد ولني يف إدارة ؤ االعتبار من قبل املس
وزارة الصحة الفلسطينية، وذلك من خالل املسامهة يف رسم 

 العمل الصحي والتعليم طوير يفالسياسات وخطط الت
  .التمريضي

األمهية التطبيقية: يتوقع أن يستفاد من هذه الدراسة يف 
للممرضني واملمرضات  اإلرشاديةإعداد برامج التدخل 

لتحسني الوعي بالذات والتمكني النفسي لديهم، وعقد 
ورش العمل التدريبية وتبين اسرتاتيجيات لتحقيق األمان 

عند إعداد برامج التدريب  ومراعاة ذلك، االجتماعي
 وجوانب جديدة يف الذات ،للعاملني يف التمريضوالتأهيل 

واليت قد تقود إىل امتالك مهارات تؤدي إىل التمكني النفسي  
ور ( يف زيادة الشعSpreitzer, 1995) كقوة حتفيزية من منظور

خيلق لدى  من مثو  ،وليةؤ باألمهية والكفاءة وحتمل املس
واليت  ،املرؤوسني شعورا  بالفعالية الذاتية واالخنراط بالعمل

خدمة متريضية مميزة وعالية اجلودة تقدمي بدورها تؤدي إىل 
حتقق الرضا للمستفيدين يف اجملتمع الفلسطيين. ومن جانب 

تقيس الوعي بالذات  أدواتتوفري سهم الدراسة يف آخر ت  

ستخدمها املرشدون أن ي ُي كنواألمان االجتماعي 
 تقدمي اخلدمات اإلرشادية والنفسية. يف واألخصائيون 

  الدراسةأهداف 

الوعي بالذات العالقات بني  معرفةالدراسة إىل  هدفت
التمكني النفسي من وجهة نظر واألمان االجتماعي و 

 القوة التنبؤية معرفةو  غزة،يف حمافظات  املمرضني واملمرضات
ملتغريات الوعي بالذات واألمان االجتماعي يف التمكني 

 النفسي.

 اإلجرائية و  المفاهيميةالتعريفات 

  Self-Awarenessالوعي بالذات 

تصور واضح عن الشخصية مبا يف ذلك نقاط القوة 
مما  ؛والدوافع والعواطف ،والضعف، واألفكار، واملعتقدات

ويقاس  .(Warmerdam, 1994) اآلخرينفهم يف يسمح 
اليت يسجلها املفحوص بأسلوب التقدير تبعا  للدرجة إجرائيا  
أبعاده اخلمسة وهي: بالوعي بالذات مقياس  علىالذايت 

اإلفصاح عن املشاعر، وإدراك األفكار، وتوجيه السلوك، 
  الباحثة. :من إعداد والوعي باآلخرين، وتقييم الذات

    Social safeness األمان االجتماعي
 :وجتارب األشخاص حول العامل االجتماعي بأنهتصور 

يتصف بالدفء واألمان واالطمئنان والشعور باالنتماء 
 (Gilbert, et al., 2009,136) والقبول والدفء من األخرين

لدرجة اليت يسجلها املفحوص بأسلوب باويعرف إجرائيا  
جليلربت االجتماعي األمان مقياس على التقدير الذايت 

 .ترمجة الباحثة، (2009)ئه وزمال
  Psychological Empowerment التمكين النفسي

( التمكني (Spreitzer, 1995,14445 سربيتزر عرفت   
النفسي بأنه العنصر الدافعي والنفسي الذي يظهر من خالل 

 .املعىن والكفاية والتصميم الذايت والتأثري :أربعة أبعاد وهي
درجة اليت يسجلها املفحوص بأسلوب لابويعرف إجرائيا  
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األربعة، بأبعاده  التمكني النفسيعلى مقياس  التقدير الذايت
  (.2005) العتييب وترمجة (1995) ،اسربيتزير :عدادإ

 ددات الدراسةمح

تبعا  ملتغرياهتا اليت كانية تعميم نتائج الدراسة تتحدد إم 
واألمان تناولتها وهي التمكني النفسي والوعي بالذات 

عينة الدراسة اليت اقتصرت على خصائص و  ،االجتماعي
املمرضني واملمرضات العاملني يف املستشفيات احلكومية يف 

وباملدة الزمنية اليت مت تطبيق أدوات الدراسة  غزة،حمافظات 
ضمن حدود أدوات الدراسة ، و 2015من شهر أكتوبر عام 

)صدقها وثباهتا( اليت  وخصائصها السيكومرتيةاملستخدمة 
وظفت لغايات الدراسة، وأسلوب التقرير الذايت الذي اتبع يف 

 . الكمية مجع البيانات

 منهجية الدراسة وإجراءاتها

بوصفه أسلوبا  التنبؤي  االرتباطياعتمد املنهج الوصفي 
مناسبا  لبحث مشكلة الدراسة احلالية املتمثلة يف التعرف على 

التمكني النفسي والوعي بالذات واألمان طبيعة العالقة بني 
 االجتماعي لدى املمرضني واملمرضات يف حمافظات غزة.

 مجتمع الدراسة وعينتها
املمرضني واملمرضات العاملني  مجيعيضم جمتمع الدراسة 

يف املستشفيات احلكومية يف حمافظات غزة خالل عام 
وتألفت  .ممرض وممرضة (1992والبالغ عددهم ) 2015

اختيارها بطريقة وممرضة مت  اممرض   315عينة الدراسة من 
 % من15.8ومتثل ما نسبته  تقريبا   الطبقيةالعينة العشوائية 
 يوضح ذلك. 1واجلدول اجملتمع األصلي 

 1الجدول 
 والمؤهل العلمي والخبرةاالجتماعي توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير النوع  

 النسبة المئوية  العدد البيان المتغيرات

 اجلنس
 53.3 168 ذكر
 46.7 147 أنثى

 %100 315 اجملموع 

 املؤهل العلمي

 63.2 199 دبلوم
 32.2 101 بكالوريوس
 4.8 15 ماجستري
 %100 315 اجملموع 

 سنوات اخلربة

 43.8 138    أقل من
5-10 111 35.2 
 أكثر من

 10 66 21,0 

 %100 315 اجملموع 
 أدوات الدراسة

 لتحقيق أهداف الدراسة استخدمت األدوات اآلتية:
مقياس الوعي بالذات بعد  : مت إعدادبالذاتمقياس الوعي 

العديد من املقاييس  والرجوع إىلمراجعة األدب الرتبوي، 
(، 2015العربية واألجنبية منها: عبد اهلادي والبسطامي )

  ,Ashley,  & Reiter-Palmon) (،2014الخالدي )

ويتألف املقياس بصورته (، 2012)سهيل و  لعبيديا ،(2012
اإلفصاح  :هيموزعة على مخسة أبعاد فقرة  55األولية من 

السلوك والوعي باآلخرين عن املشاعر وإدراك األفكار وتوجيه 
طلب من املفحوصني تقدير إجاباهتم على وي   ،وتقييم الذات

ط ليكرت منمن فقرات املقياس على سلم تقديري متصل 
، أوافق درجات  5أوافق بشدة  مخاسي التدريج حبيث تعين
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وال أوافق  تنيدرج 2درجات، ال أوافق  3درجات، حمايد  4
إجراء تدريج عكسي  وجتمع الدرجات بعددرجة.  1بشدة 

للفقرات املصاغة بشكل سليب. وترتاوح الدرجة الكلية 
( حبيث تشري الدرجات األعلى إىل 250-50للمقياس من )

، ومن األمثلة على الفقرات مستوى مرتفع من الوعي بالذات
عري بسهولة، أؤمن بقدرايت أستطيع أن أصف مشا

بعرضه على  الظاهري وذلكصدق الجري وأ  ايت. وإمكان
 ،يف قسم علم النفس يف جامعة األقصىكمني احمل سبعة من

ملا تندرج حتته من أبعاد،  الفقراتديد مدى انتماء حلت
، وقد مت للفقراتباإلضافة إىل حتديد مالءمة الصياغة اللغوية 

الفقرة من االتفاق بني احملكمني على % 90اعتماد ما نسبته 
فقرات  5على حذف الواحدة، وقد تركزت التعديالت 

  وإجراء تعديالت لغوية طفيفة.
ملقياس  صدق االتساق الداخليكما مت التأكد من 

خالل حساب معامالت االرتباط بني درجة  الوعي بالذات
الذي  للبعدالكلية كل فقرة من فقرات املقياس، والدرجة 

من وممرضة  ا  ممرض 50تنتمي إليه، وذلك على عينة قوامها 
وتراوحت معامالت االرتباط لفقرات  ،الدراسةخارج عينة 

إدراك (، 0.75-0.59)ما بني اإلفصاح عن املشاعر أبعاد 
 ما بنيوتوجيه السلوك  ،(0.78- 0.48) ما بنياألفكار 

-0.48) ما بني والوعي باآلخرين (،0.77- 0.58)
وهي دالة  (،0.78- 0.55ما بني )وتقييم الذات  ،(0.85

  .0.01عند مستوى  إحصائيا  
كما مت التوصل إىل معامالت ارتباط عالية مع الدرجة 

( لكل من 0.85 ،0.78 ،0.84، 0.74، 0.78الكلية )
 ،وتوجيه السلوك ر،وإدراك األفكا ،بعد اإلفصاح عن املشاعر

وللتحقق من  وتقييم الذات على التوايل. ،والوعي باآلخرين
حساب معامل مت دالالت ثبات مقياس الوعي بالذات، 

الثبات ملقياس الوعي بالذات من خالل تطبيق األداة على 
ممرض وممرضة من خارج  50أفراد العينة االستطالعية ن=

ألبعاد املقياس لفا ألدراسة. وقد بلغت معامل كرونباخ عينة ا
، توجيه 0.92، إدراك األفكار 0.81فصاح عن املشاعراإل

ييم الذات ، تق0.85، الوعي باآلخرين 0.80السلوك 
مجيع قيم ن إ، أي 0.91 لدرجة الكلية للمقياس، ا0.90

مناسبة ألغراض إجراء الدراسة و معامالت الثبات مرتفعة 
 احلالية.

طوره جيلربت وزمالؤه مقياس األمان االجتماعي: 
(Gilbert, et al., 2009 .) فقرة  11ويتألف املقياس من

ويطلب من املفحوصني تقدير إجاباهتم على فقرات املقياس 
ط ليكرت مخاسي مقياس من منعلى سلم تقدير متصل 

درجات،  4أوافق درجات  5أوافق بشدة  التدريج حبيث تعين
 1وال أوافق بشدة  تنيدرج 2درجات، ال أوافق  3حمايد 

( اليت 55-11درجة. وترتاوح الدرجة الكلية للمقياس من )
تعرب عن مستوى مرتفع من األمان االجتماعي، ومن األمثلة 
على الفقرات أشعر باالنتماء من اآلخرين، أشعر بالدفء يف 
عالقايت مع الناس. ت رجم املقياس ومت مراجعته من أحد 

ة للتحقق من دقة الرتمجة املتخصصني يف اللغة اإلجنليزي
وسالمة اللغة وإلعادة ترمجته من العربية لإلجنليزية، وأجري 

من أعضاء هيئة  سبعةبعرضه على  الظاهري وذلكصدق ال
هم يف فقرات املقياس ئراآالتدريس يف جامعة األقصى إلبداء 

 إذ الداخلي،االتساق جري أيضا  صدق وسالمتها اللغوية. وأ  
مت حساب ارتباط كل فقرة بالدرجة الكلية للمجال، وذلك 

من خارج عينة  وممرضة ا  ممرض 50على عينة استطالعية قوامها
( ومجيعها دالة 0.84- 0.64ما بني ) تراوحت إذالدراسة 

ثبات معامل التحقق من الكما مت . 0.01عند مستوى 
على أفراد العينة االستطالعية  همقياس من خالل تطبيقلل

لفا أل كرونباخ بلغت معام فقدوممرضة  ا  ممرض 50ن=
، مما يشري إىل صالحية املقياس 0.88لالتساق الداخلي 

 احلالية.للتطبيق ألغراض الدراسة 
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: أعدته يف األصل مقياس التمكين النفسي
هبدف قياس التمكني النفسي،  (Spreiter, 1995)اسربيتزير

( املشار 2005وترمجه إىل اللغة العربية سعد مرزوق العتييب )
فقرة تتم  12(. ويتكون املقياس من 2009إليه يف القثامي )

االستجابة عليها لكل منها على مقياس من منط ليكرت 
وي طلب من املفحوصني تقدير إجاباهتم على مخاسي التدريج 

سلم تقديري متصل مؤلف من مخس فقرات املقياس على 
درجات، حمايد  4أوافق بشدة، أوافق  5درجات ترتاوح من 

، درجة 1وال أوافق بشدة  تنيدرج 2درجات، ال أوافق  3
أما تقدير املتوسطات لتقدير درجة التمكني النفسي على 

-1.81، و(منخفض جدا  )ُيثل  1.80-1: يتالنحو اآل
 (متوسط)ُيثل  3.40-2.61ومن  (منخفض)ُيثل  2.60

 .(جدا   مرتفع)ُيثل  5- 4.21و (مرتفع) 4.20-3.41و
فقرات،  3وتتوزع الفقرات على أربعة أبعاد: هي املعىن 

 3فقرات والتصميم الذايت اإلصرار االستقاللية  3والكفاءة 
( 2009) القثاميدراسة شارت وأ، فقرات 3فقرات والتأثري

بلغ معامل  إذوالثبات  مبستويات من الصدقإىل متتع املقياس 
 (.0.87) كرونباخ ألفا

بعرضه  الظاهري وذلكصدق الجري أ  احلالية ويف الدراسة 
على سبعة من أعضاء هيئة التدريس يف جامعة األقصى 
إلبداء رأيهم يف فقراته من حيث انتماء فقرات املقياس إضافة 

مجاع بينهم بنسبة إإىل سالمتها اللغوية. وقد كان هناك 
 ،أبعادها إىل% على أن فقرات املقياس مجيعها تنتمي 90

كما مت التأكد وأن الصياغة اللغوية لفقرات املقياس مناسبة.  
 النفسي منملقياس التمكني  صدق االتساق الداخليمن 

خالل حساب معامالت االرتباط بني درجة كل فقرة من 
الذي تنتمي إليه،  للبعدالكلية فقرات املقياس، والدرجة 

وممرضة من خارج عينة  ا  ممرض (50)وذلك على عينة قوامها 
 :هي املعىنوكانت معامالت االرتباط لفقرات بعد  ،الدراسة

 ،0.67 ،0.85) لكفاءةاو ،  ،(0.69  ،0.78 ،0.77)
 ،(0.66، 0.85، 0.78)والتصميم الذايت  ،(0.74

وهي دالة ، على التوايل (،0.69، 0.75،  0.74) والتأثري
كما مت التوصل إىل معامالت . 0.01عند مستوى  إحصائيا  

، 0.83، 0.79، 0.81) ارتباط عالية مع الدرجة الكلية
، والكفاءة والتصميم الذايت هي املعىن، بعدلكل من  (0.85
 على التوايل. والتأثري

 النفسي، منوللتحقق من دالالت ثبات مقياس التمكني 
ضا  وممرضة من خارج عينة ممر  50خالل تطبيقه على 

الداخلي باستخدام معامل   االتساقثبات الدراسة، وحساب 
وقد بلغت  املقياس،أبعاد كرونباخ ألفا لفقرات كل بعد من 

 0.93 ،0.88 ،0.91، 0.84قيم معامالت الثبات )
ة، ء، الكفاألبعاد املقياس والدرجة الكلية )املعىن (0.92

، وهذه على التوايل الكلية(والدرجة  التأثري،، الذايتالتصميم 
اليت أظهرت  (2009، دراسة ) القثاميالقيم تتقارب مع 
 .0.87قيمة كرونباخ ألفا 

 متغيرات الدراسة

 :/ شارحة ومهااشتملت الدراسة على متغريين مستقلني
 / احملكومتغري تابعالوعي بالذات واألمان االجتماعي 

  .التمكني النفسي

 للبيانات اإلحصائية المعالجة

عن أسئلتها، مت  واإلجابةلتحقيق أهداف الدراسة 
استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية، كما مت 

وصدق االتساق الداخلي استخدام معامل كرونباخ ألفا 
أسئلة  عن ولإلجابة للتحقق من ثبات األدوات وصدقها،

معادلة االحندار الدراسة استخدم معامل ارتباط بريسون و 
 ، (MANOVA) م حتليل التباين املتعدداملتعدد، واستخد

 أفراد عينة بني الفروق داللة مبعرفة املتعلقة األسئلة عن لإلجابة

 الدال األثر لوصف α ≤ 0.05 قيمة اعتماد مت وقد الدارسة،

واستخدمت حزمة الربامج اإلحصائية للعلوم  إحصائيا .
 حتليل بيانات هذه الدراسة.( يف SPSSاالجتماعية )
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 نتائج الدراسة

هل الذي ينص على " األول:السؤال المتعلقة بنتائج ال
توجد عالقة دالة إحصائيا  بني التمكني النفسي للممرضني 

ولإلجابة " واملمرضات والوعي بالذات واألمان االجتماعي
 هو مت استخدام معامل ارتباط بريسون كما ،هذا السؤال عن

 2مبني يف اجلدول 

 2الجدول 
 (315متغيرات الدراسة الكلية والفرعية )ن = معامل االرتباط بين
 التصميم  ةءالكفا المعنى  المقياس

 الذاتي
 التمكين التأثير 

 النفسي 
 األمان 

 االجتماعي
 0.39** 0.46** 0.34** 0.32** 0.25** 0.42** الوعي بالذات 

 0.27** 0.33** 0.24** 0.31** 0.16** 0.22** عن المشاعر اإلفصاح
 0.36** 0.36** 0.21** 0.11* 0.31** 0.30** إدراك األفكار 
 *0.13* 0.30** 0.20** 0.21** 0.11* 0.34** توجيه السلوك 

 0.38** 0.37** 0.32** 0.22** 0.18** 0.35** الوعي باآلخرين 
 0.30** 0.37** 0.29** 0.21** 0.19** 0.36** تقييم الذات 

 - 0.46** 0.42** 0.24** 0.35** 0.30** األمان االجتماعي 
  0.05* دالة عند مستوى       0.01** دالة عند مستوى 

 موجبةد عالقة ارتباطية وجو  أعاله 2اجلدول  من يالحظ
 النفسي الوعي بالذات والتمكنيمتغريي  بني إحصائياً  دالة

، وبني متغريي األمان االجتماعي والتمكني 0.46بلغت 
بلغت معامل االرتباط  يف حني، 0.46أيضَا النفسي بلغت 

 0.39  االجتماعيالوعي بالذات واألمان متغريي بني 
يالحظ من اجلدول كما  .0.01 مستوى عندومجيعها دالة 

ت بني متغريا إحصائيا   موجبة دالةوجود عالقة ارتباطية 

 مستوى دعن (0.11-0.38الدراسة الفرعية تراوحت ما بني )
 .0.05و 0.01الداللة 

تتنبأ متغريات الذي ينص على "هل  نتائج السؤال الثاني:
 حصائيا  إاالجتماعي بدرجة دالة  الوعي بالذات واألمان

  واملمرضات؟بالتمكني النفسي لدى املمرضني 
حساب قيم معامالت  مت ي: الثان السؤال عن لإلجابة

االرتباط املتعدد ومربعاهتا، وإحصائيات التغري لكل منها 
  3كما هو مبني يف اجلدول تأثري املتغريات املنبئة  وكذلك 

 3جدول
 النفسي التمكين (والتابع ) المحك) االجتماعيواألمان  الوعي بالذات) المتنبئة (المستقلة االنحدار المتعدد المتدرج للمتغيرات تحليلنتائج 

(315) 
المحك 
 والخطوات

B ß T R R2 partial 
R1 

Adjusted 
R2 

Df F      
Δ 

          التمكين النفسي
          (1الخطوة )

 87.3** 1.213 0.216 0.467 0.218 0.467 5.99** 0.46 0.16 الوعي بالذات

          (2الخطوة )

األمان 
 االجتماعي

0.44 0.64 **13.4 0.464 0.216 0.464 0.213 1.213 **86.06 
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المحك 
 والخطوات

B ß T R R2 partial 
R1 

Adjusted 
R2 

Df F      
Δ 

 (3الخطوة )
    0.350   6.60** 0.337 0.11 الوعي بالذات

األمان 
 االجتماعي

0.31 0.333 **6.51 0.558 0.312 0.346 0.307 2,212 **70.7 

R Square Change: 1=0.218; 2=0.216; 3=0.331 *p < 0.05, **p < 0.01 

 االحندار املتعدد املتدرج حتليالت األوىل من اخلطوة تشري

على التنبؤ بالتمكني  الوعي بالذات متغري بقدرة املتعلقة
 الوعي بالذات بنيR =.467 االرتباط اإلجيايب إىل النفسي

،  (R 2 =218) بلغ االرتباط معامل مربع وأن والتمكني النفسي،
للممرضني  الوعي بالذات متغري أن النتيجة هذه وتبني

 إجيابيا   ارتبط  (Partial Correlation r=.467) واملمرضات

  p < 0.01 إحصائيا   دالّة بتقديراهتم بالتمكني النفسي بدرجة

(ß =.0.46, هذين بني دالّة إحصائية وجود عالقة إىل وتشري 

 أن إىل يشري ما ،F(1,213) = 87.3 p<0.01املتغريين 

تعود ملتغري الوعي  التمكني درجات يف التباين % من21.8
 . بالذات

املتدرج  االحندار املتعدد حتليالت من الثانية اخلطوة تشري
بتقديرات  التنبؤ على االجتماعيمتغري األمان  املتعلقة بقدرة

 اإلجيايب االرتباط  إىل املمرضني واملمرضات للتمكني النفسي

R =0.464 النفسيوالتمكني  مقياس األمان االجتماعي بني، 
 R2  =.216 بلغ املتغريين هذين بني االرتباط معامل مربع وأن

للممرضني  األمان االجتماعي متغري أن النتيجة هذه وتبني
Partial Correlation r=.464) ، إجيابيا  بتقديراهتم  ارتبط

 >ß =.64, p=.001) إحصائيا   دالّة بدرجة النفسي بالتمكني

 بني دالّة عالقة إحصائية وجود إىل 3 جدول يشري . كما0.01

 أن إىل يشري مما ،p<0.01   F(1.213) (164)=املتغريين هذين

 تعود ملتغري النفسيالتمكني  درجات يف التباين % من21.6

 األمان االجتماعي. 
االحندار املتعدد املتدرج  حتليالت من الثالثة تشري اخلطوة

بقدرة متغريات الدراسة  املتعدد عن القوة التنبؤية املتعلقة
 بتقديرات التنبؤ على )الوعي بالذات واألمان االجتماعي(

االرتباط  إىل املمرضني واملمرضات بالتمكني النفسي
الوعي بالذات واألمان  كل من   بني  R=0.558ايباإلجي

 ،االجتماعي من جهة  والتمكني النفسي من جهة أخرى 
 وت ظهر هذه ،(R 2 =.312) بلغ االرتباط بينهما معامل مربع وأن

املمرضني  بتقديرات إجيايب  اطأنه يوجد ارتب أيضا   النتيجة
 ,ß =.31)  داّلة إحصائيا   بدرجة واملمرضات بالتمكني النفسي

p=.028 <    0.05. عالقة وجود إىل 3 اجلدول ويشري 

  F( 2, 212) =70.7  p<0.01 املتغريين هذين بني دالّة إحصائية
التمكني  درجات يف التباين من %31.2أن  إىل ما يشري
الوعي بالذات واألمان تعزى إلسهام كل من متغري النفسي 

 االجتماعي. 
توجد فروق الذي ينص على "هل  نتائج السؤال الثالث:

 دالة إحصائيا يف مستوى التمكني النفسي والوعي بالذات 
واألمان االجتماعي تعزى إىل متغريات )النوع 

 "االجتماعي، واملؤهل العلمي، واخلربة(
 مت استخدام األسلوب الثالث السؤال عن لإلجابة

(MANOVA) .املتعدد التباين حتليل اإلحصائي

 
 
 
 



 عطاف حممود أبو غايل: الوعي بالذات واألمان االجتماعي كمنبئات بالتمكني النفسي لدى املمرضني واملمرضات يف...

 

71 

 4الجدول 
داللة الفروق بين متوسط درجات أفراد عينة الدراسة في مستويات النوع االجتماعي والمؤهل التعليمي وسنوات الخبرة على مقاييس التمكين 

 .315ن=  النفسي والوعي بالذات واألمان االجتماعي باستخدام تحليل التباين المتعدد
 مجموع الحرية درجة التابعة المتغيرات التباين مصدر

 المربعات
 مجموع متوسط

 المربعات
 اإلحصائية الداللة "ف" قيمة

(p) 
 0.441 0.60 18.22 18.219 1 التمكني النفسي النوع االجتماعي

 0.377 0.78 202.4 202.372 1 الوعي بالذات
 0.552 0.36 11.9 11.9 1 األمان االجتماعي

 0.628 0.47 14.21 28.426 2 التمكني النفسي العلميالمؤهل 
 0.118 2.15 556.5 1112.916 2 الوعي بالذات

 0.392 0.94 31.49 62.987 2 األمان االجتماعي
 0.187 1.69 51.47 102.931 2 التمكني النفسي سنوات الخبرة

 0.953 0.05 12.33 24.653 2 الوعي بالذات
 0.531 0.64 21.28 42.552 2 األمان االجتماعي

   30.54 9100.798 298 التمكني النفسي الخطأ
   258.6 77070.803 298 الوعي بالذات

   33.49 9981.158 298 األمان االجتماعي
    782012 315 التمكني النفسي الكلي

    11240000 315 الوعي بالذات
    652742 315 األمان االجتماعي

 : أيتي ما 4اجلدول  من يتضح
 النوع متغري لتأثري الفائية احملسوبة القيمة أن :أوال  

 والوعي بالذات التمكني النفسي االجتماعي على مقاييس

 ، , f (1,313)) اجلدولية القيمة واألمان االجتماعي مل تتعد
ن هناك عدم وجود إالتوايل، أي  على ،0.36 ,0.60=،0.78

 .فروق يف املقاييس الثالثة تبعا  ملتغري النوع االجتماعي
متغري املؤهل على  لتأثري الفائية احملسوبة القيمة أن :ثانيا  
واألمان االجتماعي  والوعي بالذات التمكني النفسي مقاييس
 على ، ,f (2,312) =0.47, 2.15, 0.94) اجلدولية القيمة مل تتعد

ن هناك عدم وجود فروق يف املقاييس الثالثة إالتوايل، أي 
 .تبعا  ملتغري املؤهل العلمي

على  متغري اخلربة لتأثري الفائية احملسوبة القيمة أن ثالثا :
واألمان االجتماعي  والوعي بالذات التمكني النفسي مقاييس
 ، (,f (2,212) =1.69, 0.05, 0.64) اجلدولية القيمة مل تتعد

ن هناك عدم وجود فروق يف املقاييس إالتوايل، أي  على
 الثالثة تبعا  ملتغري اخلربة.

 مناقشة النتائج

أظهرت النتائج وجود ارتباطات إجيابية دالة إحصائيا  بني 
متغريات التمكني النفسي والوعي بالذات واألمان 

الدراسات اليت نتائج االجتماعي. وتتفق هذه النتائج مع 
الوعي بالذات للممرضني واملمرضات يرتبط توصلت إىل أن 

بصورة إجيابية بفاعلية الذات واالستقاللية كأبعاد للتمكني 
 ,Ahmed &     Elmasri, 2011; Engin & Cam) النفسي

2009 ; Ibrahim,  et al.,2014)،  أن هناك عالقة بني الوعي و
(، وتأثري الوعي Eckroth-Bucher, 2010بالذات والكفاءة )

(. Unal, 2012بالذات على الثقة بالنفس وتأكيد الذات )
يتمتعون  املمرضني واملمرضات الذينوُيكن تفسري ذلك أن 

بالوعي بالذات املرتفع؛ قادرون على حتديد أفكارهم 
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ومشاعرهم وسلوكياهتم ونقاط قوهتم وضعفهم؛ وأقدر على 
مواجهة التحديات وحل املشكالت؛ وُيتازون بالقدرة على 

ث التغيري الذهين والعاطفي الذي يتيح هلم املرونة إحدا
واالنفتاح يف العالقات مع اآلخرين، ويعكس جودة املشاعر 
اليت تتسم بالتعاطف والرتاحم والرأفة باآلخرين والتفاهم يف 
أجواء العمل ويبعدهم عن املشاحنات والصراعات، وهذه 

 اإلحساسو األجواء النفسية املناسبة ت سهم يف زيادة الكفاءة 
ق يفاعلية، وحتقب هجرياتمبوالتأثري العمل واالخنراط فيه  مبعىن

 & Thomasاجلودة يف األداء املهين. وهذا ما أشار إليه )

Velthous, 1990 أن التمكني جيب أن يبدأ من فهم الذات )
واملعتقدات؛ مما يشجع على السلوكيات اهلادفة املرتبطة 

 مبنهجية التمكني. 
أظهرت النتائج أن هناك عالقة إجيابية ومن جهة أخرى 

ودالة بني الشعور باألمان والتمكني النفسي، وتنسجم هذه 
النتائج مع نتائج الدراسات اليت أظهرت أن الشعور بالقيمة 

كعضو يف فريق ي سهم يف متكني الطلبة والفاعلية  الذاتية 
(، ومع نتائج  (Bradbury-Jones, et al., 2011 املمرضني
( اليت أظهرت البعد االجتماعي Casey, et al., 2010دراسة )

الشعور  وُيكن تفسري ذلك يف ضوء أمهيةللتمكني النفسي. 
املشاركة  الناتج عنأجواء العمل يف باألمان االجتماعي 

 ؛الفاعلة والعمل بروح الفريق وتقدمي الدعم واالحرتام والثقة
م معتقدات ويولد لديه ،ي شعر العاملني بالتمريض باالنتماءل

يف التخطيط وصنع القرارات، وهذا من شأنه  ا  تأثري  بأن هلم
زيد الثقة بقدراهتم وكفاءهتم وحيقق ذواهتم ويولد لديهم أن ي  

مما يؤدي إىل  ؛العمل واالخنراط بهمبعىن مشاعر اإلحساس 
 التمكني. 

كما أظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة إجيابية بني 
وقد أتت هذه النتائج  االجتماعي، الوعي بالذات واألمان

اليت أظهرت أن الوعي بالذات  متسقة مع بعض الدراسات
يرتبط إجيابيا  بقبول الذات والعالقات االجتماعية مع اآلخرين 

(Fung, 2011 وأن الشخص الواعي بذاته يكون أكثر ،)

وُيكن تفسري ذلك يف (. 2014توافقا  اجتماعيا  )اخلالدي، 
 العاملني يف التمريض يف مساعدةبالذات  الوعي ضوء أمهية

وبناء عالقات إجيابية  ،وفهم اآلخرين أنفسهمعلى فهم 
 والتعاون معالتكيف االجتماعي مما يؤدي إىل حتقيق  ؛معهم

من  تلقي الدعم االجتماعيوباملقابل  ،راءالزمالء واملد
 ،والعمل بروح الفريق ،الذاتيةبالقيمة  واإلحساس ،اآلخرين

 شعرهمي   للعمل االنتماءب واإلحساس ،وليةؤ املسحتمل و 
 العمل.  بيئةباألمان االجتماعي يف 

وكشفت نتائج حتليل االحندار اخلطي املتعدد عن القوة 
التنبؤية ملتغريات الوعي بالذات واألمان االجتماعي يف تفسري 

املتغريين  ينجات التمكني النفسي، وتبني أن هذالتباين يف در 
يف  التباين من %31.2أسهما يف تفسري ما نسبته  مع ا

النفسي.  املمرضني واملمرضات على التمكنيتقديرات 
وبالتحديد، تبني أن الوعي بالذات متكن من تفسري ما 

% من التباين يف درجات التمكني النفسي،  21.8يقارب 
كما اتضح أن هناك قوة تنبؤية بدرجة دالة لألمان 

% من 21.6تفسري ما يقارب  متكن من إذ ،االجتماعي
 ؛التباين يف درجات التمكني النفسي. وهذه النتائج منطقية

ألن مهنة التمريض تعتمد على التعامل مع اآلخرين بالرسائل 
اللفظية وغري اللفظية، وتتطلب هذه العملية االستفادة من 

 ,.Oflaz,et alقدرات ومهارات املمرضني واملمرضات الواعية )

ساهم يف  حتسني مهارات لوعي بالذات ي  فا(، 2011
امتالك و (، Rowe, 1999وتعزيز الرعاية الصحية ) ،التواصل

سهم يف بناء وتطوير العالقة مهارات التواصل ضرورة ألهنا ت  
مع املرضى وأسرهم، وهتيئ البيئة اليت يشعر فيها املريض 

يعد الوعي لذا (، Legg, 2011بالراحة واألمان والتواصل )
ما  من ذخرية مهارات املمرضات وعامال  هم ت جزءا  بالذا

 والرمحةيف جناح العالقة باملرضى اليت يسودها التعاطف  رئيس ا
(Eckroth-Bucher, &Aprn, 2006 .) الوعي بالذات  نإأي

العاملني يف  على وينبغي ،يساعد على التعامل مع املرضى
التمريض أن يعرفوا دوافعهم وانفعاالهتم وردود أفعاهلم اليت 
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 ال ُيكنخرين، وبدون معرفة أنفسهم ؤثر على اآلكن أن ت  ُي  
 وعليه من(، Rasheed, 2015ضمان الرعاية لآلخرين )

خالل اإلحساس القوي للممرضني واملمرضات بالوعي 
ن الضغوط أكثر قدرة على فصل الذات عون بالذات يصبح

كما يشكل   (،Shelton,2003والرتكيز على الذات وتطويرها )
م هموعامل  ،مة يف العالقة مع املرضىهأحد املكونات امل
حتديد ويساعد على  ،وحتسني األداء ،لنمو الشخصية

وإدارة ضغوط احلياة  ،األهداف الواقعية واملناسبة واملهنية
الوعي  يعدفضال  عن ذلك  ،(Rasheed, 2015الشخصية )

احلياة قوة أساسية يف الشخصية تساعد على إدارة  بالذات
حتديد نقاط الضعف والقوة جيعلنا أقدر على و ، والعمل

والتنبؤ  ،مواجهة التحديات وحل املشكالت واختاذ القرارات
مهارات إىل  يف حني أنه إذا افتقرنابنتائج تلك القرارات 

واجه نو  األخطاءنفس  ارتكابالوعي الذايت، فإننا منيل إىل 
 (. Palmiere, 2012نفس العقبات مرارا  وتكرارا  )

وكشفت النتائج عن الدور الفعال لألمان االجتماعي يف 
من  ،وجاءت هذه النتائج منطقيةالتنبؤ بالتمكني النفسي. 

ن زيادة الدعم االجتماعي للممرضني واملمرضات إحيث 
سن االتصال واألمان االجتماعي  على  ليكونوا قادرينحي 

التأقلم مع الضغوط املهنية وخيفض االحرتاق الوظيفي بفاعلية 
Abu AlRub ,2004 ; khalafi, Tangestani , Osanloo, 

فإن جو احلرية واالحرتام يزيد باإلضافة إىل ذلك (. (2014
تعزيز دورهم، وتقوية الصورة و  العاملني يف التمريضمن دافعية 

جملتمع الفرد و احة الرعاية لص املهنية لتحسني جودة
(Oshvandi, Zamanzadeh, ,Ahmadi, , Fathi-Azar, , 

Anthony et al, 2008)،  الدعم االجتماعي الرضا سن حي  و
 ،وااللتزام، والثقة بالنفس ،يةالوظيفي، واألمل، والدافع

 ,Mozaffariوالنجاح خالل التفاعالت الفردية واالجتماعية )

et al. 2015  ،)  سهم الدعم الذي يتلقاه املرؤوسني يف كما ي
فرص املشاركة يف صنع القرار، والعالقات اإلجيابية بني  تعزيز

 ،( Wallach  &  Mueller, 2006 املشرفني ومرؤوسيهم )

فالتمكني احلقيقي يتطلب الثقة بالفرد والعمل على إجياد 
ولكن يف كل أرجاء  ،الثقة ليس فقط داخل أعضاء الفريق

التمكني النفسي فإن وعليه  (،2004املنظمة )العتييب، 
وإجيابية  ةللعاملني يزداد يف حال وجود عالقات عمل داعم

ومن مث تتحسن مستويات اخلدمة املقدمة للجمهور بسبب 
  سلوكيات إجيابية داخل بيئة العملما ينتهجه الفرد من 

(Dimitriades, & Maroudas, 2007)   
متغريي الوعي بالذات أن النتائج من  يالحظكما 

ما يقارب يف تفسري  بشكل مميز واألمان االجتماعي أسهما
وهذه النتائج  النفسي.التمكني  يف التباين من %(31.2)

ن يدعمان االجتاه التحفيزي للتمكني افاملتغري  ،منطقية ومتسقة
الوعي بالذات يعرب عن جوانب إجيابية يف النفسي. ف

يتسم باملرونة واالنفتاح والقدرة الذي التفكري ف ،الشخصية
يساعد على إجراء تغيريات يف األفكار واالنفعاالت 

عند التعرض  اال يستسلمو أعلى ملمرضون واملمرضات ا
الفعالية و إىل امتالك الكفاءة،  همؤهليمما للمواقف احملبطة؛ 

واالخنراط  ،العمل مبعىن واإلحساساإلصرار وحرية اإلرادة و 
ن يف لو به العام شعريعما  فضال   واإلجناز. فيه وقوة التأثري به

الذي ُينحهم حرية التصرف ألمان االجتماعي ا التمريض من
 ؛الفريقوالعمل بروح  باالنتماء والشعور وقيمة الذاتوالثقة 

 واإلبداعجهد يف العمل واالخنراط مما يقود إىل بذل أقصى 
 وهذا جوهر التمكني.  ،فيه

أشارت نتائج حتليل التباين املتعدد للكشف عن  كما
النوع  :تأثريات املتغريات الشخصية للممرضني واملمرضات

االجتماعي واملؤهل العلمي واخلربة، على مستوى التمكني 
النفسي والوعي بالذات واألمان االجتماعي، عن عدم وجود 

على مقاييس  واإلناثفروق دالة بني املمرضني الذكور 
نفس على كال اجلنسني أن  إىل  ويعزى ذلكالدراسة. 

من النضج العقلي واالنفعايل واالجتماعي والفكري  املستوى
قادرين على و هم ومشاعر اآلخرين وجييدون فهم مشاعر 

ومواجهة مشكالت احلياة  وتصرفاهتم انفعاالهتمالتحكم يف 

http://www.tandfonline.com/author/Wallach%2C+V+A
http://www.tandfonline.com/author/Mueller%2C+C+W
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Dimitriades%2C+Z+S
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Dimitriades%2C+Z+S
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Maroudas%2C+T
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املتعدد  لتباينأشارت نتائج حتليل او  .والسيطرة على ذواهتم
صائيا  يف مستوى التمكني حعدم وجود فروق دالة إإىل أيضا  

 تبعا  ملتغريالنفسي والوعي بالذات واألمان االجتماعي 
ذلك إىل أن املمرضني  ويرجعمستوى املؤهل العلمي، 

 ،يف الغالب تلقوا دراستهم يف حمافظات غزة واملمرضات
كما تبني   .واملهنيةالعلمية والتدريبية اخلربات لنفس وتعرضوا 

يا  ملستويات اخلربة رغم تفاوت عدم وجود تأثري دال إحصائ
الوعي سنوات اخلربة لديهم على مقياس التمكني النفسي و 

وختتلف هذه النتائج مع نتائج  .األمان االجتماعيبالذات و 
اليت أظهرت وجود فروق (  Ouyang, et al., 2015دراسة )

وُيكن تفسري يف مستوى التمكني النفسي تبعا  ملتغري اخلربة . 
الظروف يف عايشون نفس يذلك أن املمرضني واملمرضات 

 عن، فضال  التعليمات اإلداريةو املهنية  بيئة العمل واخلربات
اعتادوا على تقدمي اخلدمات التمريضية يف ظروف أهنم 

فرضت عليهم العمل بروح الفريق اليت ، عصيبة كاحلروب
االرتباط مما أدى إىل زيادة  ؛ولية واالنتماءؤ باملس واإلحساس
  .شعورهم بالواجب جتاه عملهموتعكس هم، النفسي بين

بصورة عامة أظهرت نتائج الدراسة أن التمكني النفسي 
 مسامهة املتغرياتلدى املمرضني واملمرضات يشتق من 

الوعي ف. (الوعي بالذات واألمان االجتماعي) املستقلة
وما يؤكد ذلك ، بالذات يؤثر يف شعورهم بالتمكني النفسي

إدارة الذات و أن الوعي بالذات يساعد على منو الشخصية 
كن التقييم الذايت وتوجيه السلوك بطريقة حقيقية مت  و 

تعزيز العالقات  على تساعدخلق بيئة من املمرضات 
، (Rasheed, 2015وحتسني األداء ) ىالشخصية مع املرض

 & Yalcinبالوعي بالذات حيققون النجاح ) ُيتازون أي الذين

Erkal-Ilhan, 2008  .)األساس عملية  والتمكني هو يف
حتفيزية تتطلب دوافع ذاتية تقوم على معتقدات الفرد عن 

تفسري (. وُيكن Spreitzer, 1995نفسه حنو أدواره املهنية )
اليت نظرية فاعلية الذات  التحفيزي للتمكني يف ضوء االجتاه

. وهذا ما أشار إليه االجتماعيةقت من النظرية املعرفية ت  شا

 ،الدافعيةعلى تعزيز تعمل فاعلية الذات  أن باندورا
 تنفيذخيتارون  املرتفعةفاألشخاص من ذوي فاعلية الذات 

ضعون ألنفسهم وي هلم،بالنسبة  املهام اليت تشكل حتديا  
ثابرة وبذل املزيد من اجلهد باملويسعون لتحقيقها  ،عليا ا  أهداف

وعند  ،املنخفضةمن ذوي فاعلية الذات ة زمنية أطول دمب
يتعافون وحيافظون على ما هنم سرعان إف حدوث انتكاسة

 (.Bandura, 1977) باألهدافالتزامهم 
شعور املمرضني واملمرضات أن وأشارت النتائج احلالية 

وتنسجم ، يتنبأ بالتمكني النفسي لديهم باألمان االجتماعي
توفري الدعم  ألن ؛العديد من أفكار الباحثنيهذه النتائج مع 

والشعور باألمان يف سبيل أن يشعر األفراد بأن النظام يوفر 
هلم بيئة تشجع على التمكني، حيتاج أن يشعر األفراد بوجود 

زمالئهم يف العمل، واملشرفني. و دعم اجتماعي من رؤسائهم، 
ز فجهود املوظفني ألخذ املبادرة واملخاطرة جيب أن تعز 

تلبية  وأن (،2004)العتييب،  وتدعم بدال  من معاقبتها
والتقدير للممرضني  االحتياجات النفسية كاالحرتام

زيد من الشعور بالكفاءة الذاتية والثقة بالنفس واملمرضات، ي
آرائهم  أخذلديهم، مقارنة مبشاعر اإلذالل والتهديد وعدم 

(، فاألمان االجتماعي Sodeify, et al., 2013االعتبار ) بعني
 ذو أمهية قصوى يف الرتكيز على احلماية بدال  من التهديد 

Kelly, et al, 2012) ).  ويأيت ذلك منسجما  مع النظرية
النفسية  احلاجات يؤكد ماسلو على إذاإلنسانية 

وتعزيز  ،الشعور بالقبول واالنتماءأمهية و  ،االجتماعيةو 
والتعرف على اإلجنازات، وإسناد  ،التفاعل بني الفريق

حتقيق و يشعرون بالتقدير  جتعل األفرادوتوفري حالة  ،املهمات
االبتكار  هم مناليت متكنوالتحدي وقيمة العمل  الذات

 ,Oladipoألهداف طويلة األجل ) واإلبداع والتقدم وفقا  

2009.)  
ن الدراسة احلالية تسلط الضوء على إوُيكن القول 

للممرضني واملمرضات  الشخصية واالجتماعية  اخلصائص
يعين لتحقيق التمكني النفسي، فالوعي بالذات كاسرتاتيجية 
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 موأحاسيسه موخرباهت مومشاعره مأفكارهاألفراد  فهم
ومعرفة نقاط الضعف والقوة فيها  ذواهتم واكتشاف مومهاراهت

هذه القدرات  وحتدي مشكالهتم، ولكن قييمها ومراقبتها وت
يسوده واملهارات لن تؤيت مثارها إال يف مناخ اجتماعي آمن 

التعاون والدعم وُينحهم احلرية والثقة والصالحيات وروح 
 واإلحساس ،املبادرة والقيمة الذاتية وثقافة العمل بروح الفريق

 وتعزيزحترير الطاقات الكامنة لديهم ولية قادر على ؤ باملس
ومصاحلهم حبيث تنصهر أهدافهم  احلاجاتتلبية الدافعية و 

 . الشخصية بأهداف املؤسسة

 توصيات الدراسة

الباحثة مبا  الدراسة ومناقشتها توصي جمن خالل نتائ
 يأيت:

حتسني املستندة إىل  اإلرشاديةالتدخالت  توظيفضرورة 
الوعي بالذات واألمان االجتماعي لتحقيق التمكني النفسي 

توجيه القائمني على التنمية البشرية ، و التمريضيف للعاملني 
عقد دورات تدريبية من أجل  الفلسطينيةيف وزارة الصحة 

والعاملني لتنمية األمان االجتماعي للمديرين وورش عمل 
االهتمام و  ،أثناء اخلدمةيف ضمن خطة تطوير العاملني 

يف اجلانبني النظري مناهج كليات التمريض مبحتوى 
واملمرضات   لشخصية للممرضنيصائص ااخليف والتطبيقي 

إجراء العديد من و  .االجتماعين اكالوعي بالذات واألم
 للوقوف على تعمقةاملقابالت امل باستخدامالكيفية الدراسات 
وعي بالذات واألمان االجتماعي لدى املمرضني مستوى ال

كذلك مزيد من الدراسات اليت تتعلق بالقدرة  واملمرضات،
مثل التمكني النفسي  ملتغريات يف مستوىلبعض ا التنبؤية

باإلضافة إىل تناول  ،االجتماعية والعمر الذايت واحلالةالتنظيم 
تلك املتغريات لشرائح أخرى يف القطاع الصحي كاألطباء 

  .مثال  

 

 المراجع
الضغوط النفسية لدى املمرضني (. 2010حممد فرج اهلل ) احلصني،أبو 

رسالة  ،الذاتواملمرضات يف اجملال احلكومي وعالقتها بكفاءة 
 غزة. اإلسالمية،اجلامعة  الرتبية،كلية ،  منشورةماجستري غري 

املشكالت اليت تواجه ممارسي مهنة ه(. 1428براهيم )التوجيري، هبية إ
كلية إدارة  منشورة،رسالة ماجستري غري  التمريض يف بيئة العمل،

 سعود. األعمال، جامعة امللك
(. العوامل املؤثرة على االحرتاق الوظيفي لدى 2013حجاج، خليل جعفر)

جملة جامعة القدس املمرضني يف مستشفى الشفاء بقطاع غزة، 
 .164-129(، 2)، 31املفتوحة لألحباث والدراسات، 

الوعي الذايت وعالقته بالتوافق (. 2014اخلالدي، عبد الرمحن بن منيف )
ماجستري غري  الثانوية، رسالةالنفسي لدى طالب وطالبات املرحلة 

 العزيز.جامعة امللك عبد برنامج الدراسات الرتبوية العليا، ، منشورة
(. الرضا الوظيفي للممرضني واملمرضات 1997) عليخزاعله، عبد العزيز 

 ،2 مستقبلية،جملة دراسات  العاملني يف وزارة الصحة باألردن،
217-251. 

( الوعي بالذات 2015غامن جاسر ) والبسطامي،عبد اهلادي، سامر عدنان 
التدريس من جامعة أبو ظيب يف ضوء متغريات النوع  هيئةلدى أعضاء 

جملة العلوم النفسية والتخصص واخلربة، -)ذكر/أنثى( واملؤهل العلمي 
 .638-607(، 2)16والرتبوية البحرين، 

(. أفكار لتعزيز متكني العاملني يف 2004العتييب، سعد بن مرزوق )
شرم  اإلدارة،املؤمتر العريب السنوي اخلامس يف  العربية،املنظمات 

 .117-90نوفمرب.  29-27 الشيخ،
(. أثر برنامج 2012لعبيدي، مظهر عبد الكرمي وسهيل، حسن أمحد )ا

املؤمتر يف تنمية الوعي الذايت لدى الطالب املتفوقني، إرشادي مقرتح 
ن يتشر  11-10، العلمي العريب التاسع لرعاية املوهوبني واملتفوقني

 . 497-45عمان، الثاين، 
التمكني النفسي وعالقته (. 2009القثامي، مصعب بن عبد اهلادي )

، الرياضاألمن مبدينة  بالوالء التنظيمي لدى العاملني مبستشفى قوى
كلية الدراسات العليا، قسم العلوم  رسالة ماجستري غري منشورة،

 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.اإلدارية، 
العاملة يف القطاع  القوى تقرير. (2015)وحدة نظم املعلومات الصحية 

  .وزارة الصحة الفلسطينيةالصحي، 
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Abstract: The study aimed to examine the interrelations between psychological empowerment, self-awareness and social 

safeness variables, and the predictive power of self-awareness and social safeness on psychological empowerment. The study 

sample consisted of 315 nurses selected randomly from public hospitals in Gaza governorates. The results indicated that all 

study variables associated with positive relationships are significant, and the sense of self-awareness for nurses contributed to 

the interpretation of nearly (21.8%) of the variance in psychological empowerment, followed by social safeness in the 

interpretation of nearly (21.6%) of the variance in psychological empowerment. The results showed that the independent 

variables both jointly and relatively contributed significantly to the interpretation of nearly (31.2%) of the variance in 

psychological empowerment. Finally, results revealed that there were no statistically significant differences in the level of 

psychological empowerment, self-awareness, and social safeness, attributed to the variables gender, qualification and 

experience. 

 

Keywords: Self-awareness, Social Safeness, Psychological Empowerment, Nurses, Gaza Governorates. 

 
 


