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 المقدمة: 
ملللن  ادون تمكلللين الفلللرد يصلللب  مصلللدر   Nursing )التملللريض(مهنلللة  فللليالعملللل 

أو قللق  ،Stressوملا يتملمنم ملن ضلغس نفسلي   ،Burnoutالنفسلي    االحتراقمصادر  
، أو ضللللغس العمللللل Physical Exhaustion جسللللمي، أو إجهللللاد Anxietyنفسللللي 

Work Pressure تقللوم بللم الممرضللة سللواء مللط  الللذيتوابللط يبيعللة العمللل  هللي، وهللذه
                 العمل.عن ضغس رؤساء  فمل   ،أو مرافق المريض  ،مريض األورام

 (88ص:  ،1985 رممان،فوزية  أيوب،)

مجللاا التمللريض  فلليالنفسللي النللاتج عللن المللغوي الو ي يللة  االحتللراقويحللد  
وبللين قللدراتها  ،العمللل فلليأو موقللف معللين  ،عنللدما تلل درم الممرضللة التنللاقض بللين حللد  

بعلللض  بلللاختلفعللللى حلللل هلللذا الموقلللف، وتختللللف المهلللارات العمليلللة للللدى الممرضلللة 
، االجتماعيللة، سللنوات الخبللرة، الحالللة التعليملليالمؤهللل  )العمللر،المتغيللرات الديموجرافيللة 

 (.نوع القسم

 مأو فشلمستشفى    أيالمستش يات، ونجاح    في  أساسي  وبما أن التمريض ركن
لتجاهل المسئولين لهذا الدور، فإن هذه الفئة تفقد   اونظر    ؛أساسيكل  يعتمد على دوره بش

للعمل النفسية،  دافعيتها  حاجاتها  إشباع  نقص  من  ذلك  على  يترتب  عما    فمل  ،  وما 
، وما واالجتماعي  الماليأو تدنى وضعها  ،  تواجهم من ضغوي سواء من قبل رؤسائها

لتصب    تتفاقم  ضغوي  من  ذلك  ما  ،انفسي    ااحتراق  إلى  ضوء  وبناء    وفى  على   تقدم، 
يمكن    المهني  االحتراقفإن خفض هذه المغوي والحد من    السيكولوجي مراجعة الترا   

،  اإليجابيأحد متغيرات علم النفس    موصفب  النفسيمن خلا تو يف التمكين  أن يتم  
القدرة على    ،Self-Confidentالثقة بالنفس    فيعليم من مكونات ممثلة    ينموي وما  
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الذاتية  ،  Decision Making Capacityالقرار  اتخاذ  ،  Self- Efficacyالفاعلية 
 . Self-Drivingوالقيادة الذاتية 

 وأسئلتها: مشكلة الدراسة 
وذلك لكثرة    ؛من المشقة    اكبير    اتتممن قدر    التيتعد مهنة التمريض من المهن  

تقديم    التيالمواقف   فيها  الممرضة  للمريض أو  خدمة    ةأيال تستطيط  أو مساندة سواء 
على    الداخلية،  وبيئتها   ،أسرتها  في وقصورها    ،عجزها  اوأيم    ألقاربم، القدرة  عدم  مط 

الزوج من  سواء  منها  ي طلب  ما  بالعجز  وكل  األوالد،أو    ،تقديم  يشعرها  ميساء )  هذا 
                    (110 ص: ،1999 النياا،

الفئة العظمى من  إحيث    اهم  م  احيوي    اكما أن التمريض يمثل قطاع   نم ي شكل 
والخاص.  الحكوميةالقطاعين    في  الصحيالمجاا    فيالعاملين   ،  1995،  السباعي)، 
 (123ص: 

مجللاا التمللريض تتصللف بمجموعللة مللن العلقللات المتشللابكة  فلليويبيعللة العمللل 
ممللا يجعللل تمكللين الللذات علللى مسللتوى مللنخفض  تهللا؛وفاعليكفللاءة ذاتهللا  فلليتللؤثر  التللي

ومسلتوى الثقلة بلالنفس  ،كل من الفاعلية الذاتيلة ارتفطلدى الممرضة بكل مكوناتم، فكلما 
 يلللؤدى إللللىوهلللذا  ،القلللرار اتخلللاذ والقيلللادة الذاتيلللة للللدى الممرضلللة أصلللب  للللديها القلللرة عللللى 

العمللل  فلليونتيجللة لللذلك يرتفللط اآلداء والعطللاء  ؛بكللل مكوناتللم النفسللي االحتللراق انخفلا  
            (313، ص: 2001،  الكردي)وفى األسرة. 

ملن  االسلتعلئيةتواجههلا الم مرضلات منهلا النظلرة    التيوهنام بعض المشكلت  
يقملن بهلا،  التليوأيما عدم تقدير األيباء بالمجهودات  ،اآلخرين، وعدم الثقة بجهودهن

وتصلور المحيطلين أن يبيعلة عملهلن  ،لهلن والثقلافي  ،العلمليبالمسلتوى    االعترافوعدم  
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 ،2002 خزاعللة،)واللدواء للملريض فقلس.   ،تقتصر على تملميد الجلروح، وتقلديم الطعلام
                 .( 221 ص:

للحتلللراق كثلللر مجلللاالت العملللل إثلللارة أأن  ،Lanfored 1999أشلللار النفلللورد 
كللرس فيهللا األفللراد ي   والتللي ،فيهللا مواجهللة مباشللرة مللط النللاس والمجتمللط التللي هللي النفسللي

وهللللذا ملللللا أكدتللللم بعلللللض  ،Nursingهيئللللة التملللللريض  :مثلللللل ،أنفسللللهم لخدملللللة اآلخللللرين
 Algon I)ودراسلة ) ،2002ودراسلة شلقورة  ،2002 الشلافعيدراسلة  مثلل:الدراسلات 

C.A , & Kirvan ,2007 ( &Abu- Alrub & Raeda,2004) (Spritzers 

,et.al , 2014.) (  & )Chi,et.al,2005( & )Jones,2008 ) 

(De Coster and Vaughn ,A, and George , Lori , 2011( & )Huey – 

Minttzeng , 2004( & )Kameseh , M ,et.al,2011( & )Lustma ,et.al 

,2012( & )Leedom and Procci , 2012( & )Gavard ,et.al ,2013 & )

(Kubiak , et.al , 2014 & ) 

 التالية: ومن العرض السابق تتحدد مشكلة البحث من خالل الشكاليات الفرعية 
المستتتوى  -المتغيتترات الدوموجراةيتتة )الستتن  بتتاختال  التتتاتيالتمكتتين  اختتتال  -أ

لتتدى ممرضتتات  القستتم(نتتو   –ستتنوات الخبتترة  - االجتماعيتتةالحالتتة  – التعليمتتي
 منها.وقد انبثقت هته الشكالية من عدة دراسات نشير لبعض   ،األورام

للللدى  اللللذاتيالتمكلللين  أن  Kameseh, et.al2011فقلللد أشلللارت دراسلللة
القللرار والقيللادة  اتخللاذ تسللاعدها علللى  والتلليالممرضللات يللرتبس بسللنوات الخبللرة للممرضللة، 

 .اليوميالعمل  فيالذاتية 

أشلارت  التلي Anderson R & Funnel,M 2004وكلذلك دراسلة كلل ملن  
لهملللا القلللدرة عللللى التنبلللؤ بمسلللتوى  التعليمللليوالمسلللتوى  ،أن متغيلللر العملللر نتائجهلللا إللللى

 وخاصة مكون الثقة بالنفس. ،الذاتيالتمكين 
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 بارتفللاعيرتفللط  الللذاتيأن التمكللين  Nazil, et .al 2008كمللا أكللدت دراسللة 
بدرجلة  ذاتيلدى الممرضة، وأن الممرضات المتزوجات لديهن تمكين  التعليمي  المستوى 

 ارتفعللت  ،أعمللارهن انخفمللت وأنللم كلمللا  واألرامللل، والمطلقللات، بالعازبللات،عاليللة مقارنللة 
 .الذاتيلديهن القدرة على التمكين 

 -المتغيتترات الدوموجراةيتتة )الستتن  بتتاختال  النفستتي االحتتتراق اختتتال إشتتكالية  -ب
نتتو  القستتم( لتتدى  –ستتنوات الخبتترة  - االجتماعيتتةالحالتتة  – التعليمتتيالمستتتوى 

 :ممرضات األورام
 ،والقلللق ،النفسلليأشللارت العديللد مللن الدراسللات أن الممرضللات يللواجهن المللغس 

       الممرضلة.تتعلر  للم  التلي النفسلي  االحتلراقوهذا من أهلم م سلببات    ،الجسميواإلجهاد  
(Gurses, 2005, p:346) 

يرتفللللللط لللللللدى  النفسلللللليأن االحتللللللراق  Marie,et.al,2007كمللللللا أكللللللدت دراسللللللة 
 ارتفعلللت الملللنخفض والمتوسلللس، كملللا أنلللم كلملللا  تعليمللليالالممرضلللات أصلللحاب المسلللتوى 

 .لديهن النفسي االحتراقارتفط  ،أعمار الممرضات 

 يالنفسلل االحتللراقأكللدت أن  التللي Embriaco, et.al, 2007وكللذلك دراسللة 
 ، بها عمل شاق التياألقسام  فييعملن  اللتييزداد بدرجة عالية لدى ممرضات األورام  

 أمرا  الدم. ،وقسم أمرا  الباينة األيفاا،قسم  :مثل

 :لدى ممرضات األورام وُسبل التحكم ةيه يالنفس االحتراق -ج 

عنلللد  النفسلللي االحتلللراقخفلللض  إللللى تهلللدف التللليأ جريلللت العديلللد ملللن الدراسلللات 
لللللديهن، وهللللذا مللللا أشللللارت إليللللم دراسللللة  الللللذاتيالممرضللللات مللللن خلللللا تعزيللللز التمكللللين 

Atake,et.al,2008 مختصلللللر عللللللى  ذاتللللليأثلللللر برنلللللامج  اختبلللللار إللللللى هلللللدفت  التلللللي
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 ،وأبعلاده ،النفسلي االحتلراق فليحصللن عللى درجلات منخفملة    اللتيممرضات األورام  
 خفمم. في اإليجابيثر وكان البرنامج لم األ

بدراسلة هلدفت التحقلق ملن فاعليلة برنلامج   Peyrot ,et .al 2011كملا قلام 
وكانللللت عينللللة ، لللللدى ممرضللللات األورام النفسللللي االحتللللراقخفللللض  فللللي تللللدريبي إرشللللادي

، وتوصللللللت 12وعينلللللة تجريبيلللللة ن= ،=12تتملللللمن عينلللللة ضلللللابطة ن 24الدراسلللللة ن=
والثقللللة بللللالنفس لللللدى  ،الللللذاتيدالللللة بللللين التمكللللين  ارتباييللللةالدراسللللة إلللللى وجللللود علقللللة 

المرتفللط، كمللا أثبتللت الدراسللة  التعليملليت األعمللار المنخفمللة، والمسللتوى الممرضللات ذوا
 لدى العينة التجريبية. النفسي االحتراقخفض  في الذاتيفاعلية برنامج التمكين 

كلان  بدراسلة  Gravels & Wandell, 2012قلام كلل ملن منفسلوفلى السلياق 
مللن ممرضللات األورام لخفللض  (30 علللى )ن= تجريبلليالهللدف منهللا أثللر فاعليللة برنللامج 

  .لديهن النفسي االحتراق

 تية: األسئلة اآل في وفى ضوء ما تقدم ومكننا أن نبلور مشكلة الدراسة 
بتبللللاين المتغيللللرات  النفسللللي واالحتللللراق ،الللللذاتيمللللا مللللدى تبللللاين كللللل مللللن التمكللللين  (1

، سللنوات الخبللرة، نللوع االجتماعيللة، الحالللة التعليمللي)السللن، المسللتوى  الديموجرافيللة
 القسم( لدى ممرضات األورام؟

للدى العينلة التجريبيلة  النفسلي واالحتلراق الذاتي،كل من التمكين   اختلفما مدى    (2
  ؟والبعدي ،القبليالقياسين  باختلف

لللدى العينللة التجريبيللة  النفسللي واالحتللراق الللذاتيكللل مللن التمكللين  اخللتلفمللا مللدى  (3
 ؟يالتتبع – البعديالقياسين  باختلف
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 :التاليوتصاغ بصورة إجرائية على النحو  الدراسة:أهدا  
 بلللللاختلف النفسلللللي واالحتلللللراق ،اللللللذاتيكلللللل ملللللن التمكلللللين  اخلللللتلفالكشلللللف علللللن  (1

 المتغيرات الديموجرافية.
 -قبللليالنفسللي بتبللاين القياسللين  واالحتللراق ،تحديللد تبللاين كللل مللن التمكللين النفسللي (2

 .يبعد 
 -البعلديالنفسلي بتبلاين القياسلين  واالحتلراق ،النفسليتحديد تباين كل ملن التمكلين  (3

 التتبعى. 
 : صدارتها في  وأتيتستمد هته الدراسة أهميتها من عدة متغيرات  أهمية الدراسة:

 العينة: أهمية 

 اونظلللر   ؛الطبيلللةوالمراكلللز  ،المستشللل يات  فلللي اأساسلللي   اتعلللد مهنلللة التملللريض ركنللل   
هللذه  اهتمللت ولللذلك  ؛لتجاهللل المسللئولين لهللذا الللدور، فللإن هللذه الفئللة تفقللد دافعيتهللا للعمللل

 الدراسة بهذه العينة.

 السيكومترية:األهمية 

لقيللاس  والثللاني، النفسلليبنللاء مقياسللين أحللدهما لتشللخيص التمكللين  فلليوتتمثللل  
 .النفسي االحتراق

 الرشادوة: األهمية 

يمكلن  ياللذ  التشخيصليزيلادة الرصليد  فليمن هلذه الظلاهرة يسلهم   االقتراب إن   
لوضلط  النفسليبهلا، وكلذلك اإلرشلاد  الصلحيأن ي ساعد المهتمين بالمستش يات والمجلاا 

لخفلللض  النفسللليمتغيلللر التمكلللين  اختيلللار، كملللا أن للممرضلللات دعلللائم بلللرامجهم اإلنمائيلللة 
 لديهن. اإليجابي االتجاهلديهن يمكن أن يع زز  النفسياالحتراق 
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 البحثي: أهمية المجال 

ملللن حيلللث  فهللليي لحلللن أن متغيلللرات هلللذه الدراسلللة ت مثلللل علللدة مجلللاالت بحثيلللة  
 وملللن حيللللث  ،الطبلللي المهنللليإيلللار عللللم اللللنفس  فللليالعينلللة ) ممرضلللات األورام ( تقلللط 

، أمللا فيمللا يتصللل اإليجللابيتمثللل علللم الللنفس  فهللي( النفسللي واالحتللراق، الللذاتي)التمكللين 
، النفسليمجلاا القيلاس  فليتقلط  فهي، النفسيواالحتراق    النفسيالتمكين    مقياسيبإعداد  

عللن إعللداد برنلللامج  فمللل  ، يعكللس أهميللة هللذه الدراسللة البحثلليوالشللك أن تعللدد المجللاا 
مجاالتهلللا  ودراسلللة تتعلللدد  ،النفسللليإيلللار اإلرشلللاد  فللليمملللا يجعلللل الدراسلللة تقلللط  إرشلللادي
 من شأنم أن يجعل عليها أهمية خاصة . البحثية

 التالية:  المتغيرات فيوتتمثل   ،الدراسةُمحددات 
 الدراسة: عينة 

 األورام.من ممرضات مرضى  99 هذه الدراسة على ن= اعتمدت  

 الدراسة:أدوات 

)إعلللداد      النفسلللي واالحتلللراق ،النفسلللي مقياسلللي التمكلللينالدراسلللة عللللى  اعتملللدت  
حصللن  الللواتيللدى الممرضلات  اللذاتيعن بناء برنامج لتنمية التمكين   الباحثة(، فمل  

 .النفسي االحتراقمقياس  فيعلى درجات مرتفعة 

  :الزمنىالطار 

ينللاير  :2015الفتللرة مللا بللين سللبتمبر  فلليتللم تطبيللق أدوات الدراسللة التشخيصللية 
 . 2016أبريل    يناير: شهري الفترة ما بين    في  اإلرشاديكما تم تطبيق البرنامج    ،2016

 : المكانيالطار 

 يب المنصورة.  –مركز األورام  فيتم إجراء الدراسة 
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 : الدراسةٌمصطلحات 

  :التاليتم صياغة التعريفات اإلجرائية لمفاهيم الدراسة األساسية على النحو  

 :Psychological-Empowermentي النفسالتمكين 

ضللللوء تحليللللل التعريفللللات اإلجرائيللللة، والمقللللاييس السللللابقة، وكللللل النظريللللات  فللللي 
أسفرت عن عدة مفردات، تم اإلبقاء على أكثرها   التيوالدراسات المرتبطة بهذا المفهوم،  

القللرار، الفاعليللة الذاتيللة، القيللادة  اتخللاذ )الثقللة بللالنفس، القللدرة علللى  :فلليوتتمثللل  ،اشلليوع  
: اإلجرائللليوملللن ثلللم يمكلللن صلللياغة التعريلللف  المقيلللاس،تمثلللل مكونلللات  وهلللي ،(الذاتيلللة

 اتخللاذ والقللدرة علللى  –الفاعليللة الذاتيللة   -المفحوصللة لمتغيللرات الثقللة بللالنفس  اسللتجابة)
تحصلللل عليهلللا المفحوصلللة عللللى  التللليم ذللللك للدرجلللة تلللرج  وي   (،القيلللادة الذاتيلللة -القلللرار 

 المقياس الم عد لذلك(.

 :Psychological Burnout :االحتراق النفسي

والمقلللاييس السلللابقة، وكلللذلك النظريلللات  اإلجرائيلللة،ضلللوء تحليلللل التعريفلللات  فلللي 
قد أسفرت هذه الخطلوة علن علدة مفلردات تلم اإلبقلاء  -  والدراسات المرتبطة بهذا المفهوم

، الجسللمي، اإلجهللاد النفسللي، القلللق النفسللي)المللغس  :فلليوتتمثللل  ،اعلللى أكثرهللا شلليوع  
 اإلجرائلليم يللتم صللياغة التعريللف ومللن ثلل المقيللاس،تمثللل مكونللات  وهللي (،ضللغس العمللل

اإلجهللللاد  النفسللللي،القلللللق  النفسللللي،المفحللللوص لمثيللللرات )المللللغس  اسللللتجابة: أنللللم علللللى
ل عليهللا المفحللوص علللى يحصلل التلليالدرجللة  فلليوتتمثللل ذلللك  (،ضللغس العمللل الجسللمي،

 لذلك.عد المقياس الم  

  الممرضة:
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ضلللوء إرشلللادات  فللليتقلللوم بلللأدوار متابعلللة الحاللللة  التللليخريجلللة كليلللة التملللريض 
 عالج.المالطبيب 

 : Psychological-Empowerment :النفسي األول: التمكينالمحور 

هتتتا المفهتتوم بعتتدة  معتته: يتترتب وبعتتض المفتتاايم المتداخلتتة  ،النفستتيالتمكتتين  :أوالً 
 :يليمتداخلة معه نوضحها ةيما  مفاايم

 : Self- Efficacyومفهوم الفاعلية التاتية ،التمكين النفسي (1)

والتعامللل مللط  ،سلللوكم  بمرونللة فلليفاعليللة الللذات تعنللى قللدرة الفللرد علللى الللتحكم  
لتحقيلللق النتلللائج المرغوبلللة، وتعلللد العلقلللة بلللين  ؛بالمثلللابرة التحلللليالمواقلللف المعقلللدة، ملللط 

فقبلللل شلللعور الفلللرد بلللالتمكين، عليلللم أن  ،وفاعليلللة اللللذات علقلللة جدليلللة النفسللليالتمكلللين 
وأنلللم قلللادر عللللى البلللدء بالمهلللام والواجبلللات بنفسلللم، ، الذاتيلللة بالفاعليلللةيختبلللر االحسلللاس 

بالمثللابرة لتحقيللق  التحللليمللط ، سلللوكم بمرونللة والتعامللل مللط المواقللف المعقللدة فلليوالللتحكم 
المتبعللة لتمكللين األفللراد تزيللد مللن  االسللتراتيجيات وفللى المقابللل نجللد أن ، النتللائج المرغوبللة

األشلللخاص ينلللدفعون لممارسلللة األفعلللاا عنلللدما  لبانلللدورا، فلللإن اووفقللل  ، إحساسلللهم بالفاعليلللة
 ,Bandura .Aن علللى تحمللل الموقللف ونتائجللم )و يحكمللون علللى أنفسللهم بللأنهم قللادر 

1997 , p: 194)، والفاعليللة  ،يكللون التمكللين وسلليلة لزيللادة  فاعليللة الللذات  وبالتللالي
 الكفلاءة،ويطللق عليهلا  ،ذكرها فيملا بعلد  يأتي التيأحد أبعاد التمكين النفسي   هيالذاتية  

( على أنها تعبر عن مدى ثقة الفرد فى (Bandura .A, 1997 , p: 194وقد عرفها 
وسلسلللللة التصلللرفات اللزملللة  للوفللللاء  ،ومصلللادر المعرفلللة ،قدراتلللم عللللى تحريلللك الللللدوافط

( عللى Conger & Kanungo ,1988ونظر إليهلا كلل ملن ) ،بمتطلبات موقف معين
 باألحاسللليس االرتقلللاءبأنلللم عمليلللة  النفسلللي، فعرفلللا التمكلللين النفسللليوهر التمكلللين أنهلللا جللل

تللؤدى  التلليواألجللواء  ،الخاصللة بالفاعليللة الذاتيللة بللين األفللراد عللن يريللق تحديللد الظللروف
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والعمللل علللى القمللاء عليهللا عللن يريللق الممارسللات  ،هللاوتعزيز القللوة  انعللدامإلللى تشللجيط 
تزودنلللا بمعلوملللات علللن  التللليوالوسلللائل غيلللر الرسلللمية  ،واألسلللاليب  ،التنظيميلللة الرسلللمية

  .الفاعلية الذاتية

 التليمستوى الفاعلية الذاتية يلؤدى إللى تجنلب األفلراد للمواقلف  انخفا  كما أن 
تتطللللب مهلللارات مناسلللبة، وهلللذا السللللوم المتخلللاذا يقلللود إللللى منلللط الفلللرد ملللن بنلللاء قدرتلللم 

خللرون إلللى أن األفللراد الللذين يعللانون فقللد توصللل   ،واألكثللر مللن ذلللك ،هاوتحسللين المدركللة
مللن  ابللل يعللانون أيملل   ،ال تقتصللر معانللاتهم علللى هللذا العجللز فقللس الشخصلليملن العجللز 
اللذات، وعللى النقليض فلإن زيلادة مسلتوى الفاعليلة الذاتيلة للدى   بلاحترامالشعور    انخفا  

ى واإلصللرار عللل ،والمثللابرة ،وزيللادة الجهللود  ،الفللرد يقللوده إلللى إ هللار السلللوكيات المبللادرة
 الصعاب.مواجهة 

 : Increase Awareness الوعيزيادة ومفهوم  ،التمكين النفسي (2)

 الذي الشعوري ، فقد تم تعريفها بأنها النشاي الوعي مفهوم زيادةتعددت تعريفات  
 حنفللي،)هويللدة لتعللديل السلللوم.  يال يكفلل األدبللي االلتللزامأن  باعتبللار الشللخص،يقللوم بللم 
     .(572: ص  ،2012

وزيلللادة  النفسلليالتمكللين  مفهلللومي( بللين Robert, 2001. p:8)كمللا ربللس 
اللللوعى لللللدى األفلللراد يتعلللللق  يلللرتبس بزيللللادةاللللوعى، فهللللو يلللرى أن مفهللللوم التمكلللين الللللذى 

 إليها.وأسلوب الوصوا  ،بالخدمات الٌمتاحة

 : Self-Conceptومفهوم التات  النفسيالتمكين  (3)

 :اآلتي فييختلف المفهومان 
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القابليلة الشخصلية، أملا مفهلوم اللذات فهلو   في  باالعتقادات يهتم    النفسيالتمكين   ( أ)
تسللتحقم الللذات مللن  حللوا مللاعلللى المشللاعر  اوأيملل   ،علللى هللذه األحكللام يحتللوي 

 تقدير فيما يتعلق بآدائها.
المجتملللللط  فلللللييعتملللللد التمكلللللين النفسلللللي عللللللى كي يلللللة تقيللللليم الثقافلللللة السلللللائدة  ( ب )

يمتلكهلللا الفلللرد، وحكمهلللا عللللى ملللدى ملئملللة سللللوم هلللذا الفلللرد  التللليللخصلللائص 
تلرتبس بأحكلام الفلرد  فهليللقواعد السلوكية المسموح بها، أما أحكام مفهوم الذات 

 على قدراتم الشخصية.
يريقللة ايللاس التمكللين النفسللي تختلللف عللن يريقللة ايللاس مفهللوم الللذات فالصلليغة  (ج)

 :قد تكلون  النفسي،الرئيسة للتمكين المثالية لقياس فاعلية الذات كأحد المكونات 
ضليات"؟ أملا الصليغة المثاليلة لقيلاس مفهلوم ياالر  فلينجاحلك  فيمدى ثقتك    "ما

 ."أشعر بعدم الكفاءة تجعلني" الرياضيات  :الذات قد تكون 
أحكلام التمكلين تلرتبس بمهلام محلددة داخللل ميلدان محلدد، كملا أن للديها حساسللية  ( د )

" فاعليلة ذات ايللادة السليارة " القيللادة  فملثل   الواحللدة،عاليلة للتلأثير داخللل المهملة 
داخل المدينة تختلف عن القيادة على الطريلق السلريط، أملا أحكلام مفهلوم اللذات 

 محللللددة.وللللليس بمهمللللة  ،محللللدد أنهللللا تللللرتبس بميللللدان  فلللليأكثللللر عموميللللة  فهللللي
(Pajares & Frank, 2011 , p: 21) 

 : Self- Esteemومفهوم تقدير التات  ،النفسيالتمكين  (4)

 النفسليملا يخللس البلاحثون بلين التمكلين   ايتشابم المفهومان إلى حٍد كبير، وكثير  
وفللى حقيقللة األمللر فللإن التمكللين ، يعبللران عللن الظللاهرة نفسللها وصللفهماب، وتقللدير الللذات 

بينما تقدير اللذات يتنلاوا األحكلام ، يهتم باألحكام المتعلقة باإلمكانات الشخصية  النفسي
إلى تقدير الذات على  Cast & Burke, 2002) ) ويشير، المتعلقة بالقيمة الشخصية
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 ،فللللاءة)الك :لذاتللللم، ويتللللألف مللللن بعللللدين متميللللزين همللللا اإليجللللابيأنللللم تقيلللليم الفللللرد العللللام 
وفاعليلة داخلل  ،قلدرة ذوي مدى يلرى األفلراد أنفسلهم  أيوالقيمة(، ويشير ب عد الكفاءة إلى 

 ايمة. ودرجة يشعر األفراد بأنهم ذو  أيأما ب عد القيمة فيشير إلى  المجتمط؟

وفاعليتم، أما تقلدير اللذات  ،هو قدرة الفرد  النفسيومما سبق يتم  أن التمكين  
 قدرة وفاعلية وايمة داخل المجتمط. ذوي مدى يرى األفراد أنفسهم   أيفهو يعبر عن إلى 

 :Self- Advocacyت ومفهوم نصرة التا ،النفسيالتمكين  (5)

 واتخلللاذ  أنفسلللهم،الجهلللود المبذوللللة ملللن األفلللراد للتحلللد  علللن  هلللينصلللرة اللللذات  
تلللللؤثر عللللللى حيلللللاتهم، والوصلللللوا إللللللى أعللللللى مسلللللتوى ملللللن  التلللللياإلجلللللراءات والقلللللرارات 

 ،ورغباتلم ،أو تحقيلق مصلالحم لاا،فعل  قدرة الفلرد عللى التواصلل بشلكل   وهي  االستقللية،
قرارات مستنيرة، وتحمل المسلئولية علن تللك  اتخاذ على  تنطوي  التي، وحقوقم  واحتياجاتم
 اتخللاذ ن يكللون لللدى الفللرد القللدرة علللى أالنفسللي علللى  حللين يؤكللد التمكللين فللي ،القللرارات 

وترجمللللة قدراتللللم ألفعلللاا ملموسللللة تصللللنفم كشللللخص  ،اللللذاتيالقلللرارات، وشللللعوره بالتوجللللم 
أن يعلي   فليلقى مصطل  نصرة الذات الموء على حلق الفلرد ي  المجتمط، و   في  إيجابي

يشللمل مفهللوم يتسللط ل النفسلليلللذلك نستشللف بللأن مفهللوم التمكللين  ؛بطريقتللم احياتللم عموملل  
العكللس، بحيللث يسللاعد التمكللين النفسللي علللى أن يعبللر الفللرد عللن  وللليس ،الللذات نصللرة 

 ,Crocker and Major) ويتخلذ بنفسلم القلرارات بشلأن حياتلم. ،وحريلة ،نفسم بوضوح
1989, 610). 

 :Self-Realizationت: ومفهوم تحقيق التا ،النفسيالتمكين  (6)

كما يلرتبس  واقعم،ويعنى تحقيق حاجة تدفط الفرد إلى تو يف إمكاناتم لتحقيق  
وللذلك فلإن تحقيلق الفلرد لذاتلم يشلعره بلاألمن   ؛اللذات والتعبير علن    ،واإلنجاز  ،بالتحصيل
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قدراتللم، وكمكاناتللم يشللعره بللالنقص  باسللتخداموأن عجللز الفللرد عللن تحقيللق ذاتللم  ،والفاعليللة
 والتشاؤم. ،وخيبة األمل مما يعرضم للقلق ،والدونية

فاألوا ي عنلى  الذات،وفى ضوء ما تقدم فإن التمكين النفسي يختلف عن تحقيق 
وقدراتللم، وأن هللذا التقريللر بمثابللة دافللط الجتيللاز  ،تقريللرات الفللرد عللن نفسللم حللوا إمكاناتللم

ومواهبم  ،مكاناتمالفرد المهام الصعبة، بينما تحقيق الذات يمثل سعى الفرد نحو تحقيق إ
                    لذاتللللللللم.يحللللللللدده تمكللللللللين الفللللللللرد  السللللللللعيوتقبلللللللللم لذاتللللللللم، وهللللللللذا  ،ضللللللللوء تفهمللللللللم فللللللللي
(Cast and Burlee,2002, p: 341). 

 :Self- Helpت: ومفهوم مساعدة التا ،النفسيالتمكين  (7)

ينطللق منلم  اللذي األساسليتم تعريف المساعدة الذاتية على أنهلا تمثلل الهلدف  
أوضلللللاع مجتمعلللللاتهم  وتشلللللجيعهم لدراسلللللة ،وتهلللللدف إللللللى زيلللللادة قلللللدرة األفلللللراد  التمكلللللين،
 .(Robert , 2001, p: 13)ووضط حلوا مناسبة للتغلب عليها.  ،هاومشاكل

 :Claimومفهوم المطالبة  ،التمكين النفسي (8)

والمطالبلللللة، فقللللللام  ،التمكلللللين مفهلللللوميتعلللللددت المحلللللاوالت حلللللوا اللللللربس بلللللين  
(Malcolm ,1997)  والمطالبة، فوجد أن المطالبلة  ،التمكين مفهوميبإيجاد علقة بيم

تسللاعد علللى تمكللين األفللراد والجماعللات، حيللث تسللتخدم لتللوفير الحلللوا المناسللبة عنللدما 
يتصلدى  يفصلاحب القلرار هلو اللذ  األفلراد،تقوم الجماعات القوية بفر  سليطرتها عللى 

 ومطلللالبهم. ،تعبلللر علللن حقلللوقهم التللليلكللل ملللا يجلللرى تجلللاه األفلللراد داخلللل المؤسسللات 
(Malcolm, 1997, p: 22).                             

 :Strengthen Powerومفهوم تعزيز القوى  ،التمكين النفسي (9)
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أن  فللليومفهلللوم تعزيلللز القلللوى  ،النفسللليالتمكلللين  مفهلللوميتتمثلللل العلقلللة بلللين  
 ،ضلللوء الملللوارد  فللليالفلللرد  يتمتلللط بهلللا التللليالهلللدف ملللن تعزيلللز القلللوى هلللو تحديلللد القلللوة 

يعللللي  فيللللم ليللللتمكن الفللللرد مللللن تحقيللللق أهدافللللم. الللللذي المتاحللللة بللللالمجتمطواإلمكانللللات 
 (Longman, 1997, p: 22). 

 : Self- Independency االستقالليةومفهوم  ،التمكين النفسي (10)

، الكرامللة، االلتللزامالتحللرر مللن  :مثللل ،بعللض الشللروي الللذاتي االسللتقلا يقتمللي
سمة شخصية تقترن بزيلادة  الذاتي االستقلا، السيادة، ويعد الذاتيحرية اإلرادة، التحكم 

، النفسلليأحللد خصللائص التمكللين  الللذاتي االسللتقلاالسلللطة علللى حياتنللا الخاصللة، ويعللد 
أحلد وسلائل تقلليص  اللذاتي االسلتقلاأن ( Ram Charam PG, 1997) اقتلرحوقلد 

مللن خلللا الوصللوا إلللى  المواينللة،الكاملللة مللن حقللوق  للسللتفادةكمللا أنللم يؤهللل  الظلللم،
 الرفاهية.لتحقيق المستوى األدنى على األقل من  الذاتي االستقلاالحد األقصى من 

 : Self- Confidentس والثقة بالنف ،النفسيالتمكين  (11)

أن الهلللدف ملللن الثقلللة  فللليوالثقلللة بلللالنفس  ،النفسللليوتتمثلللل العلقلللة بلللين التمكلللين 
التعاملللل بفاعليلللة ملللط المواقلللف  فللليوقدراتلللم  ،ومهاراتلللم ،بلللالنفس هلللو إدرام الفلللرد لكفاءتلللم

وقلادر علللى تصلريف أملوره يعكللس  ،وملؤثر ،وجللدير ،فءفشلعور الفللرد بأنلم كل المختلفلة،
 (Manz and Neck , 2009 , p: 55) بنفسم.ثقتم لديم 

 Decision-making القتترار اتختتا والقتتدرة علتتى  النفستتيالتمكتتين  (12)
Capacity: 

، هوأبعللاد  النفسلليومللن أساسلليات التمكللين  ،القللرار مللن المفللاهيم المتداخلللة اتخللاذ  
وتقلوم عللى أسلس معرفيلة ، واجتماعيلةتتملمن جوانلب فرديلة  ،  وأنم عملية إنسانية واعيلة
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لتحقيلق  ؛البلدائل الم تاحلةأو أكثر ملن  ،حدد من بين قرارينم  سلوكيبديل    اختياربهدف  
ى ضلوء عين أثناء العمل ملط وجلود النيلة نحلو التحلرم لتحقيلق غايلة مرغوبلة، وفلهدف م

القللرار السللليم  اتخللاذ فللالفرد القللادر علللى  ،بينهمللا تللاح نللرى هنللام تللداخل  تحليللل التللرا  الم
كلون لديلم القلدرة عللى حلل المشلكلت، وكدارة األزملات، وحلل ت، و النفسييتحلى بالتمكين  

  ل الواجبات المطلوبة منم. فيالصراعات، 

(Harrison, 2004 & Colman, 2006 & Clements and Druckman, 
2005) . 

ةيمتا   اارتباطتً وُنشير لبعض هتته النظريتات األرثتر    النفسي:النظريات الُمفسرة للتمكين  
 :يلي

  العلمية:ونظرية الدارة  ،التمكين -1
( قواعللد محللددة للعامللل Fredrick Taylor, 1911) وضللط فريللدريك تيلللور

 ،1997 حللريم،)حسلين  .امسلبق   اوذلللك ملن أجلل ضللمان نتلائج محلددة تحديللد   بهلا،للقيلام 
 (245 ص:

نقليض،  يرفليأما فيما يخص عملية التمكين ونظرية اإلدارة العلمية فهما على 
تلك الفترة من  فيذلك الوقت لذلك كان الفكر السائد  في اولم يكن مفهوم التمكين معروف  

كانللت  التلليوذلللك بسللبب الظلروف  ؛أو حتللى التفلويض  ،عللن مفهلوم التمكللين االلزمن بعيللد  
وسلليطرة  ،اإلنسللانيتلللك الفتللرة، وخاصللة ضللعف المفللاهيم ذات العلقللة بالبعللد  فلليسللائدة 

 .الماديالمفاهيم ذات البعد 

 النسانية:ونظريات العالقات  ،التمكين -2
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وبللدأ التركيللز  ،1960– 1950عللام   هللرت حركللة العلقللات اإلنسللانية مللا بللين 
لم يحن فيها  التيالعمل كرد فعل للنظريات التقليدية السابقة  فيعلى الجوانب اإلنسانية 

 ،تعرضلت للجوانلب اإلنسلانية بهلدف زيلادة اإلنتاجيلة  والتليبحلن وافلر،    اإلنسانيالجانب  
ن هوثللللور وفللللى هللللذا المقللللام قللللدم ، موحللللل مشللللاكل وللللليس بهللللدف تلبيللللة رغبللللات اإلنسللللان

Hawthorn  دراسللة عللن العوامللل الماديللة مثللل ) للروف العمللل ومسللتوى اإلضللاءة( علللى
بالعواملللل  واالهتملللام ،ملللن غيلللر قصلللد إللللى أهميلللة التعلللاون  اتجهلللت  التللليإنتاجيلللة العاملللل 

تلؤدى إللى تحقيلق إنتاجيلة أفملل، كملا سلهلت  هلور العلقلات اإلنسلانية   التياإلنسانية  
ظر هذه الحركة تنطلق ملن أن معامللة ، وكانت وجهة نالتنظيميومهدت لدراسة السلوم  

تلللؤدى إللللى تحقيلللق إنتاجيلللة أفملللل، وحركلللة العلقلللات ، العلللاملين معامللللة إنسلللانية جيلللدة
وقتنللا الحاضللر بدراسللة السلللوم  فللياإلنسللانية هللذه مهللدت السللبيل لمللا أصللب  مللا يعللرف 

 .(2008جماا أندراوس و خرون،  رامي) .التنظيمي

 :الدارة فيواألساليب الحديثة  ،التمكين -3
أن يقلوم المسلؤوا بتحسلين دائلم  يتعنل التيومن أهمها " حركة الجودة والتميز"  
 وقدرتلم ،المنظمة من خللا االسلتفادة ملن جلودة أداء العملل  نواحيمختلف    فيومستمر  
الجللودة وا ال يسللتطيط تحقيللق قللدر مللن ؤ مسلل أيألن  ؛المسللؤوليةبللادرة، وتحمللل علللى الم
تللللللك العمليلللللة، وأن  فلللللي المحلللللوري ألنلللللم العنصلللللر  ؛والمسلللللتمرة دون المو لللللف ،الشلللللاملة

المو لللف وقناعتلللم الداخليلللة ببلللرامج الجلللودة  انتملللاءالوصلللوا إللللى التمكلللين يحتلللاج إللللى 
 لتحقيقها.وتعاونم مط المنظمة 

الحديث تتجم مباشرة نحلو مفهلوم   اإلداري مما سبق نرى أن مراحل تطور الفكر  
وخاصلة المسلتويات  ،وتوزيلط حقلوق المشلاركة بلين مختللف المسلتويات اإلداريلة  ،التمكين

 .(33: ص  ،2006 ملحم،سليم  )يحيى .الدنيا من المنظمة
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  المعرةية:النظرية السلوكية  -4
 ،مللللللن حيللللللث تناولهللللللا المحللللللددات النفسللللللية اتعللللللد مللللللن أكثللللللر النظريللللللات شلللللليوع  

يحللد  وفقللا   ياالجتمللاعووضلل  فيهللا أن سلللوم الفللرد ، ياالجتمللاعللسلللوم  واالجتماعيللة
، المللرء بللأن نتللائج هللذا السلللوم سللتعود عليللم بفائللدة كبيللرة اعتقللاد  أي، لتوقعاتللم الخاصللة

، النفسلليت عللد أحللد األبعللاد الرئيسللة للتمكللين  التلليوتللدور النظريللة حللوا الفاعليللة الذاتيللة، 
 فللليالفلللرد بأنلللم قلللادر عللللى أداء السللللوم اللللذى يحقلللق نتلللائج مرغوبلللة  اعتقلللاد ويقصلللد بهلللا 

 ،ياالجتمللاعموقللف معللين، وقللد تعمللل فاعليللة الفللرد الذاتيللة علللى تنظلليم كللل مللن نشللايم 
حياتلللم  فللليا تأثيرهلللا عللللى ملللا يختلللاره الفلللرد ملللن نشلللايم ق علللدة ملللن خللللائلللوعاداتلللم بطر 

اليومية، ومن خلا تأثيرها على مستوى الملغس اللذى سليعانى منلم الفلرد للدى مواجهتلم 
وتصلوراتم  ،يبيعلة تفكيلرهعللى عن تأثيرها   وتحدياتها، فمل    ،االجتماعيةمطالب البيئة  

توقللط الفللرد بأنللم قللادر علللى تنفيللذ السلللوم  هلليوبعبللارة أخللرى فللإن فاعليللة الللذات ، للواقللط
وقدرتم على مواجهة التحلديات  ،فيها قد تزيد من ثقتم  االمناسب الذى يحقق نتائج مرغوب

للذا فلإن ذوى فاعليلة اللذات المرتفعلة يعتقلدون بلأنهم   ؛حياتلم اليوميلة  يقد يواجههلا فل  التي
 ،واللللذين يفتقلللدون إللللى فاعليلللة اللللذات فيتصلللفون بلللالعجز، طلللةقلللادرون عللللى البيئلللة المحي

 ويللرى بانللدورا أن كللل، وعللدم الثقللة علللى ممارسللة الللتحكم والسلليطرة عللل بيئللتهم ،والتشللاؤم
تتداخل بدرجلة كبيلرة بتفاعلل ثلثلة ملؤثرات  االجتماعيةوالبيئة والعوامل ،  من سلوم الفرد 

 :هي

  Personal Factorsالعوامل الذاتية   .أ
  Behavioral Factorsالسلوكية العوامل   .ب 
 Environmental Factorsالعوامل البيئية  .ج



 مصطفي  علي وئامد.         األورام ممرضات لدى النفسي االحتراق لخفض النفسي التمكين تنمية    
 

- 1165 - 

 Reciprocalوأيللللللق عللللللى هلللللذه الملللللؤثرات نملللللوذج الحتميلللللة التبادليلللللة 
Determinism (1شكل ) يوضحها، و: 

 

 
 .قترحها باندوراانمو ج حديث للحتمية التبادلية كما  :(1شكل )

 

 :هيو  المتفاعلة،لهذا النموذج فإن الفرد يحتاج إلى عدد من العوامل  اويبق  

وهللو  واتجاهاتللم، ،وتطلللق علللى معتقللدات الفلرد حللوا قدراتللم العوامتتل الشخصتتية: -أ
 الذات.ما يطلق عليم فاعلية 

 فللليالصلللادرة عللللى الفلللرد  مجموعلللة االسلللتجابات وتتملللمن  العوامتتتل الستتتلوكية:  -ب 
 ما.موقف 

وملنهم  ،يقوم بهلا ملن يتعلاملون ملط األفلراد   التيوتشمل األدوار    البيئية:العوامل   -ج
 .(Zimmerman , 1995,p: 330والعقاب. ) ،هم، من تقديم التعزيزؤ رؤسا

 للهد :نظرية القيمة التاتية   -5
نلللم إإذ  للهلللدف،نظريلللة القيملللة الذاتيلللة  (Escalona,1940قلللدمت إسلللكالونا ) 

النجللاح  احتمللاالت وباإلضللافة إلللى  االختيللار،علللى أسللاس القيمللة الذاتيللة للهللدف يتقللرر 
حدود قدراتم، وتقوم النظرية عللى ثلل  حقلائق  فيوالفشل المتوقعة، يمط الفرد توقعاتم 

  :ييلما  هي
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وال يلللتم ذللللك إال إذا كلللان الفلللرد لديلللم  ،هنلللام ميلللل للللدى األفلللراد لتحقيلللق ذواتهلللم -أ
  نفسي.تمكين 

 معينة.إلى حدود  ارتفاعملجعل مستوى يموحهم يصل  كما أن لديهم ميل   -ب 
فهنام من يظهرون الخوف الشديد من الفشل   ،كبيرة بين الناس اأن هنام فروق -ج

عليهم   للهدف   ،الفشل  احتماافيسيطر  الذاتية  القيمة  مستوى  من  يقلل  وهذا 
للفرد   والفشل  النجاح  عوامل  أهمها  فيوهنام   السابقة،الخبرة    :المستقبل 

 .(115ص:   ،1993  سرحان،)نظيمة   وأهدافم. ،ومخاوفم ورغباتم،

 أنمتتاق للقتتادة ربعتتةأ  Likertونظريتتة األنمتتاق القيادوتتة، تنتتاول ليكتترت ،التمكتتين -6
  تتمثل ةيما يلى: الداري وأن ثمة معوقات للتمكين  والداريين،

ويتصللللف القللللادة بللللأنهم  ،بمرؤوسلللليهموفيللللم يفتقللللد الرؤسللللاء الثقللللة  :األولالتتتتنم   ( أ)
وتكلون  ،واإلكلراه  ،ويحفزون مو فيهم عن يريق الخلوف  عالية،مركزيون بدرجة  

 المرؤوسين.الرقابة والتوجيم على  فياالتصاالت من أعلى إلى أسفل مط زيادة 
بللللبعض المشللللاركة مللللن  اوهللللو أقللللل مركزيللللة ويسللللم  أحيانلللل   :الثتتتتتانيالتتتتنم   ( ب )

ولكللن تحللت رقابللة الللرئيس، ويوجللد تفاعللل بللين  ،القللرارات  اتخللاذ  فللي المرؤوسللين
وقلللللدر االتصلللللاالت الصلللللاعدة، ولكلللللن التأكيلللللد هنلللللا عللللللى  والمرؤوسللللليناللللللرئيس 

لذلك يبقى أن نظلام االتصلاا يكلون  ؛أكبراالتصاالت الهابطة من أعلى ألسفل 
 .اإلداري للتمكين  امعوق  

، وفيم يتميز القادة بتوفير الثقة بين الفلرد االستشاري يطلق عليم  النم  الثالث:  (ج)
 فللليالقلللرارات الرئيسلللة  اتخلللاذ وكن كانلللت الثقلللة ليسلللت مطلقلللة، ويلللتم  ،ومرؤوسللليم

 القرارات غير الرئيسة من خلا المنظمة كلها. اتخاذ حين يتم  في ،القمة
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 ثقللة للقائللد  يتللوافر وفيللم المشللارم، الجمللاعي الللنمس عليللم ويطلللق :الرابتتع التتنم  ( د )
 المشلاركة وتلتم  بالمسلؤولية،  والشلعور  عاليلة،  يموحلات   ولديلم  ،بمرؤوسليم  مطلقة
 االتصلللاا ومنلللا  الرئيسلللة، القلللرارات  فلللي حتلللى كبيلللر بشلللكل القلللرارات  اتخلللاذ  فلللي

 والمرؤوسين الرؤساء بين  التعاون   ويتم  ،هاجميع  االتجاهات   في  بالتفاعل  يتصف
 مسلتوى  أعللى يحلدد  الرابلط اللنمس أن  Likert د ويعل،  التنظيمية  المشاكل  حل  في
 المرؤوسلين بإشلرام الرئيس يقوم إذ ، األوا النمس من العكس  على  اإلنتاجية  من
 وعللى علللى يكللون  كمللا ،الحللالي الموقللف عللن بمعلومللات  واحللايتهم ،القللرارات  فللي

 بهللم، واالتصللاا هم،وتللدريب مرؤوسلليم تطللوير علللى ويعمللل المؤسسللة، بأخلايللات 
 حلللدثت  لللو حتللى مرؤوسللليم دعللم وفللى ،للتغييللر واالسلللتعداد  الرغبللة لديللم أن كمللا
 أو بإنجاز المرؤوسون  يقوم عندما وتقديره ،شكره عن كذلك ويعبر أخطاء، منهم
 .(21:23: ص  ،2012 جابر، زكية. )ييب   أداء

 : Ouchi  2008عند أوتشى   zونظرية ،التمكين -7
 االقتصللللللاديةإدارة المؤسسللللللات  فلللللليتللللللأثر أوتشللللللى بمللللللا حققتللللللم اإلدارة اليابانيللللللة 

بهلللا، وحلللددت نظريتللم علللدة خصلللائص منهلللا: جماعيللة صلللناعة القلللرار، تقاسلللم  هللاوتنظيم
، االجتماعيلللللة، وشلللللمولية االهتملللللام بلللللاألفراد، والمسلللللؤولية اللللللو يفيالعملللللل، واالسلللللتقرار 

والعلقات الخاصلة،  ،ق العملائتطوير ير  يف  اوالشراكة وروح الفريق، ويكون الفريق حر  
 ،داخلل الجماعلة هاووسلائلعمليلات االتصلاالت   فليكما يجب أن يكون أعماؤه ملاهرين  

 (132، 2008 و خرون،جماا أندروس  راميوسيلة من وسائل االتصاا.  ) وهي

 التمكين والمنظمة المتعلمة:  -8
وتتطللور، وتتقللدم بشللكل  مسللتمر،تتغيللر بشللكل  التلليتلللك  هلليالمنظمللة المتعلمللة 

والمنظمللة  أعمللائها،تتكللون مللن خبللرات  التلليوخبراتهللا  ،وذلللك بللالتعلم مللن تجاربهللا ؛دائللم
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لى مقوملات أساسلية محورهلا ع ((Peter Singe, 2004المتعلمة كما يؤكد بيتر سينغ 
 ترتكز على العناصر اآلتية: التيوايمها  المؤسسة،ثقافة 

 التعلم. فيوأهميتها   ،المعلومات  ( أ)
 .الفردييماعف التعلم  الذي الجماعيالتعلم  فيوأهميتم  ،روح الفريق ( ب )
 قيود تمنعم من التعلم والمشاركة. ةأييحرر العامل من  الذيالتمكين، وهو  (ج)
 والتعلم.جوهر عملية التعليم  هي التيالمشاركة  ( د )

 .باستمرارتحمل الرؤية نحو مؤسسة متعلمة متطورة  التيالقيادة )هل( 

وهلذا  المتعلملة،أدبيات اإلدارة، يدور حوا موضوع المنظمة   فيوحديث الساعة  
مللن أجللل  وتسللتثمره، ،تعللزز موضللوع التمكللين التلليمللن أهللم المفللاهيم اإلداريللة المعاصللرة 

والتغيير حتمية، وال مناص  ،المنظمة، وقد أصبحت عملية التجديد  فيالتطوير المستمر 
 منظمات القرن الواحد والعشرين. في

د أو جللد تن تأو "إمللا  ،وهنللام مقللاالت تبللدأ بعنللاوين مثللل "إمللا أن تجللدد أو تبللدد"
فلإن  ،والتطلوير ،والتجديد  ،تتجاهل عملية التغيير التيوتدا على أن المنظمات    ،تتبخر"

 مصيرها الزواا.

للبعض  يلليلدى ممرضات األورام دراسات ميدانية: ونشللير فيما   الذاتيالتمكين  
 هذه الدراسات:

بعنلوان "علقلة الفاعليلة  ،1992سلنة  Rinehar & Sgortدراسة لكل ملن  في
مرضلات مرضلى األورام "هلدفت الدراسلة الكشلف علن ب لللعد للدى م  الذاتيالذاتية بالتمكين  

 الذاتيللللة،، وهلللل يوجلللد علقلللة بلللين الفاعليلللة اللللذاتيالفاعليلللة الذاتيلللة ملللن أبعلللاد التمكلللين 
بعلللض المتغيلللرات الديموجرافيلللة؟ ولتحقيلللق أهلللداف الدراسلللة ي بقلللت  فلللي اللللذاتيوالتمكلللين 
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د علقلة إيجابيلة داللة بلين مقاييس الدراسة على مائم م مرضة، وأسفرت النتلائج علل وجلو 
بعللللض المتغيللللرات الديموجرافيللللة كالمسللللتوى  فللللي الللللذاتيوالتمكللللين  ،ب عللللد الفاعلللللة الذاتيللللة

 القسم.ونوع  ،وسنوات الخبرة التعليمي،

يعمللل بهللا التمكللين الللذات كللدافط  التلليولتحديللد بنيللة تمكللين الللذات بغللر  اآلليللة 
دراسللة حللوا بنيللة  (Boudrias & Jean, et.al, 2009) :أجللرى كللل مللن إيجللابي
 اتخلللاذ )الثقلللة بلللالنفس، القلللدرة عللللى  :هللليتتكلللون ملللن ثلثلللة أبعلللاد  التلللي ،اللللذاتيالتمكلللين 

ولتحقيللللق هللللدف الدراسللللة ي بقللللت أدوات الدراسللللة عينللللة مكونللللة  ،(القللللرار، القيللللادة الذاتيللللة
، وقلد توصللت النتلائج إللى أن بنيلة تمكلين اللذات مكونللة 200وكنلا  =  ،191اللذكور= 

 فليوجلد فلروق بلين اللذكور واإلنلا  تمن ثلثة أبعاد ثابتلة بلين اللذكور واإلنلا ، وأنلم ال 
  الذات.تمكين 

هلدفت  التلي Anith & Thomas , 2011كانلت دراسلة  منفسلوفلى السلياق 
وأبعلللاده الخمسلللة " المعنلللى، التلللأثير، اإلدارة  ،اللللذاتيالكشلللف علللن العلقلللة بلللين التمكلللين 

مللن م مرضللات  189الذاتيللة، الثقللة، روح الٌمبللادرة"  وي بقللت مقللاييس الدراسللة علللى ن = 
، وروح الللذاتيوأكللد تحليللل التبللاين علللى وجللود علقللة دالللة إيجابيللة بللين التمكللين ، األورام
قدرة على  الذاتيعد المعنى هو أكثر أبعاد التمكين  ثقة، كما توصلت إلى أن بادرة والالٌمب

للم مرضلة  االجتماعيلةوأن الحاللة ، والتأثير بين أفراد العينلة  ،بين الكفاءة  االختلفشرح  
 .                               الذاتيالعلقة بالتمكين  فياألضعف  هي

تنميلة مهلارات م مرضلات الرعايلة لمرضلى   فليولمعرفة أثر البرامج السليكولوجية  
 التلي Roach, D,et.al & Runquist, J, 2010السلكرى كانلت دراسلة كلل ملن 

رعايللللللة  فللللللي اإلكلينيكيللللللينالنفسلللللليين  االختصاصللللللينهللللللدفت الكشللللللف عللللللن تنميللللللة دور 
وذلللك علللى ن =  للم مرضللات، الللذاتيالمم رضللات لمرضللى السللكرى مللن خلللا التمكللين 
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إكسلاب المم رضلين المهلارات  فليمرضين وم مرضات، وأثبت البرنامج فاعليتلم من م  28
وأن هذه البرامج قد تحسن جلودة الخدملة  السكرى،لمساعدة مرضى   واالجتماعيةالنفسية  

 الرعاية.المستش يات وتقلل من تكلفة  في

وجلللللودة الحيلللللاة للللللدى  اللللللو يفيوالرضلللللا  اللللللذاتيوعلللللن تقيللللليم مسلللللتوى التمكلللللين 
دراسلة هلدفت الكشلف علن علقللة  Larrabee, J, et.al, 2011الم مرضلات أجلرى 

وجللودة الحيللاة لللدى المم رضللات، ولتحقيللق ذلللك ي بقللت  الللو يفيوالرضللا  الللذاتيالتمكللين 
ومتوسلللس ، سلللنة 37مم رضلللة بمتوسلللس عملللرى  223مفتوحلللة عللللى عينلللة ن =  اسلللتبانة

ئج الدراسللة أن سللنوات الخبللرة لهللا علقللة إحصللائية سللنوات، وأسللفرت نتللا 9سللنوات خبللرة 
، وأن اللذات بمستوى التمكلين ا إيجابي   ارتبطت يردية مط جودة الحياة، وأن سنوات الخبرة 

علقلللة إيجابيلللة داللللة ملللط السلللن  ا، وكلللان ذ اللللو يفيبالرضلللا  ام نبلللأ جيلللد  اللللذاتيالتمكلللين 
 والخبرة.

  :النفسي االحتراق :الثانيالمحور  ،اثانيً 

 ما يلي:االحتراق النفسي بعدة مفاايم متداخلة نتكر منها  ويرتب 

 :Depressionب واالرتئا النفسي االحتراق  ( أ)

، فاالكتئللاب يلزمللم النفسللي االحتللراقاالكتئللاب مللن المفللاهيم المتداخلللة مللط  د يعلل 
أغلللب األحيللان ينظللر فيللم  فللي النفسلليالللذات، واالحتللراق  واحتقللارفقللدان الثقللة بللالنفس، 

 ،والحالللة االقتصللادية ،الللذهن، ويلقللى اللللوم علللى محيطللم فلليالمللريض إلللى صللورة الللذات 
 ,Market Bawdy, 1997) .واالكتئلاب للذلك ينلتج عنلم القللق  ؛واالجتماعيلة العاملة

p:65). 

 Psychological Stress: ي النفسوالضغ   ،النفسي االحتراق (ب)
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ال  مللنهم فريللقف فللي التفريللق بللين هللذين المصللطلحين، ن و العلمللاء والبللاحث اختلللف
اإلشكالية بأن المغس النفسي ب عد من  وانتهت   ،و خر ويؤكد أنهما مختلفان  بينهما،يفرق  

أمللا  ،ومؤقتللة ،وأشللمل، فالمللغس يبقللى لفتللرات قصلليرة ،ألنللم أعللم ؛أبعللاد االحتللراق النفسللي
 العملري ) بينهملا. وعلقلة متبادللةم صللة وثيقلة وهنا  ،المدىاالحتراق فهو عر  يويل  

                 .(2009 الرشيدي ،2007

 :Anxietyوالقلق النفسي  ،النفسي االحتراق (ج)

القللق هنلا عبلارة علن شلعور بالوحللدة والعلدوان المملاد لبيئلة يلدركها الفلرد علللى  
بعلللض األعلللرا   فللليينصلللب  اللللذي النفسللليوملللن أهلللم مظلللاهره االحتلللراق  عدائيلللة،أنهلللا 

ايملللة الحيلللاة،  فللليوالشلللك  اآلخلللرين،والسلللخرية ملللن  بلللاآلخرين،السللللبية كفقلللدان االهتملللام 
، فهللو النفسللي االحتلراقمرحلللة الطفوللة بعكللس فالشلعور بللالقلق قلد يتكللون للدى الفللرد منلذ 

 مرحلة الرشد. في، ويكون المهنيأو  الو يفيمرتبس باألداء 

 :Work Pressure العملوضغوق  ،النفسياالحتراق  (د)

، وخاصة إذا النفسي االحتراقتؤدى إلى   التيضغس العمل من العوامل الرئيسة  
أو  ،سللواء مللط الرؤسللاء والمللديرينحللدا  عمللل يوميللة متكللررة أعللن  اكللان المللغس ناتجلل

، 2002، الكيلنللي)تتناسللب مللط المجهللود المبللذوا.  التلليت آوعللدم المكافلل الوقللت،تنظلليم 
             (65ص: 

 :Physical Stressي والجهاد الجسم ،النفسي االحتراق (ه)

زائللد نللاتج عللن تعللر  الفللرد لمطالللب زائللدة  انفعللالياإلجهللاد عبللارة عللن عللبء  
فللللإن الفللللرد يصللللل لمرحلللللة  ،والنفسللللي، وكذا تطللللور اإلجهللللاد  البللللدنيفتللللؤدى إلللللى اإلنهللللام 

النفسلللي، وبصلللورة  االحتلللراقيمثلللل أحلللد مكونلللات  الجسلللمي، فاإلجهلللاد االنفعلللالياإلجهلللاد 
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ن الجانللب ملل واالتجاهللات العلقللات  فلليعامللة ي شللير هللذا المفهللوم إلللى المتغيللرات السلللبية 
 فليسلواء  ،لم من ضغوي العمل ن يتعرضو بسبب ما  ؛مجاا العمل فيبخاصة   ،المهني

 البللللدني االسللللتنزافالنفسللللي هللللو  االحتللللراقوبعبللللارة أدق فللللإن  خارجللللم،أو  ،مجللللاا عملللللم
                 (Truth, 1996, p: 177). واالنفعالي

 نظريات االحتراق النفسي: 

حاولت نظريات علم النفس تفسير  اهرة االحتراق النفسي بشكل أو بآخر رغم  
أنها لم تتحلد  عنلم بشلكل مباشلر، بلل ملن خللا كونهلا حاللة داخليلة نفسلية حلاا القللق 

 من خلا عدة نظريات منها: النفسيوتوصل الباحثون إلى تفسير االحتراق  والتوتر،

 :النظرية السلوكية :أوالً  (1)

وعليم إذا ما ضبطنا  بيئية،تؤكد على أن االحتراق النفسي يكون نتيجة لعوامل  
للذلك تلرى هلذه النظريلة أن سلبب   ؛النفسلي  االحتلراق  فليفإنم يمكن التحكم    ،هذه العوامل

أو الممرضلللة ملللط رؤسلللائها  ،االحتلللراق النفسلللي يعلللود إللللى تعاملللل المو لللف ملللط عملئلللم
أو تتعللر  لهللا أثنللاء  ،يتعللر  لهللا التلليفحسللب، بللل إلللى العوامللل البيئيللة أو المللغوي 

 .(72: 62 ص: ،1995 الرشدان،)  العمل.

 :النظرية المعرةية ،اثانيً  (2)

ن إبموقلللف مباشللر يحللد  فيلللم، إذ  اللليس محللدد   اإلنسلللانيومفادهللا أن السلللوم  
 فلليوالسلللوم، فللالنظر إلللى االحتللراق النفسللي يكللون  ،المعرفللة عامللل يتوسللس بللين الموقللف

 ضلللللوء  راء هلللللذه النظريلللللة إذا كلللللان إدراكلللللم للموقلللللف سللللللبيا كانلللللت دافعيتلللللم منخفملللللة.
(Cedoline, 1992, p: 65).      
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 :نظرية التحليل النفسي  :اثالثً  (3)

تفسلير السللوم وفلق قلوانين محلددة، وان  فيأكد فرويد على الحتمية البيولوجية  
ما )خبرة ما(، يؤدى إللى  ابيئي   اأن حدث   هييمر بثل  مراحل متصلة  األخلقيالسلوم  

وعليلللم فلللإن   لللاهر،يلللنجم عنهلللا سللللوم  صلللراع،أو فكلللرة أو  ،انفعلللااحاللللة عقليلللة داخليلللة 
تمثلل االحتلراق النفسلي  التليواإلجهلاد  ،ونقص الشعور ،كالتبلد  الظاهري مصدر السلوم 

 األحللدا  البيئيللة. ت وليسلل ،والتللوتر ،والقلللق ،هللو العمليللات النفسللية الداخليللة كاالنفعللاالت 
(Rohwer, et. Al, 1974, p: 66). 

أربعلة مصلادر  Kyriaco & Dsutclifffe, 1997وقلد حلدد كيريلاكو وسلتكلف 
سلللوء سللللوم مرافلللق  وهلللي النفسلللي، االحتلللراقضلللاغطة عللللى الممرضلللات قلللد تلللؤدى إللللى 

وقلللة المعللدات واألجهللزة،  الترايلة،ضللعف فللرص  :مثللل ، للروف العمللل الرديئلة الملريض،
 Kyriaco & Dsutclifffe) وقللت قصللير. فلليوضللغس الوقللت، وجللود أعمللاا كثيللرة 

1997, P :99). 

 النفسي على مستويين: االحتراقعالج ويتم 

 الجهود الوقائية: ،أوالً 

 ،والتعليم ،كالتدريب  ،من خلا عدة مقومات يجيدها الفرد ليتجنب هذه الظاهرة 
المناسب لمن يقوم بتجنب هذه الظاهرة، تأسيس البنيلة النفسلية لقيلادة   االختيار  والتأهيل،

  .والصحة البدنية ،والمعنوية، اللياقة ،، تكثيف الحوافز الماديةتهاومهار  أساليب المواجهة

 الجهود العالجية: ،اثانيً 

وواجباتللم لتجنللب الخلفللات، وتحسللين منللا   ،تعريللف الفللرد بحقوقللم فلليوتتمثللل  
الملئم  التنظيميوفرص الترايات، وتوفير المنا    ،والمكافآت   ،العمل من حيث الترايات 
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بيئللة العمللل  فللي االجتماعيللةتنميللة العلقللات  التسلللس،والبعللد عللن  ،مللن حيللث المشللاركة
والتأهيل المستمر، كملا أن تلوفير البلرامج اإلرشلادية  ،التدريب  والتعاون،  ،لتحقيق التكيف

 .ألخرى النفسية لبيئة العمل من فترة 

رضتات دراستات ميدانيتة، ونوضتم ةيمتا يلتى أرثتر الدراستات للمم  النفسي  االحتراق -1
 بمتغيرات الدراسة: اتصاالً 

بدراسللة  Andrson & Euanyky, 2009يللوانيكى كقللام كللل مللن أندرسللون و 
حيلللللاتهن العمليلللللة  فللللليعللللللى الممرضلللللات  يوتلللللأثيره السللللللب ،النفسلللللي االحتلللللراق"عنوانهلللللا 
علللى ن  النفسليومقيللاس اإلجهلاد  العملل،، ولتحقيلق ذللك ي بللق مقيلاس ضلغس واألسلرية"

وأشللارت النتللائج أن ضللغس العمللل  ،المستشللفى فلليممرضللة مللن أقسللام مختلفللة  357= 
 لم تأثير على الحياة األسرية للممرضة. اليومي

 بللاالحتراقوعلقتهللا  ،يللرات الديموجرافيللةغالمت فلليوعللن الفللروق بللين الممرضللات 
هللدفت  التللي Marten & Balwden, 2010النفسللي كانللت دراسللة مللارتن وبالللدوين 

وللتحقلق  ،النفسي )نوع القسم، سنوات الخبرة للممرضلات( االحتراق اختلفالكشف عن 
مللن الهللدف ي بقللت قائمللة بيانللات أوليللة، وقائمللة ملحظللة لايبللاء المقيمللين بالمستشللفى، 

( ممرضللة مللن األقسللام المختلفللة، وتوصلللت النتللائج إلللى أن الممرضللات 59)ن = علللى 
غوي اليوميلة الناتجلة علن ذوات سنوات الخبرة الكثيرة لديهن القدرة عللى التكيلف ملط المل

 اللتليختلف أقسلام الرعايلة بلاتختللف  النفسليالعمل، باإلضافة إلى أن درجة االحتراق 
 يعملن بها.

الكشف عن  لاهرة اإلجهلاد  إلى هدفت  (Gelidrd, 2010)وفى دراسة جيلدرد 
العكسللللية بمسللللتوى الدافعيللللة لللللدى الممرضللللة،  وعلقتهمللللا ،االنفعللللاليالنفسللللي، واإلجهللللاد 

ممرضلللة ملللن مستشلللفى دوللللة  119وبتطبيلللق مقيلللاس االحتلللراق النفسلللي عللللى عينلللة ن= 



 مصطفي  علي وئامد.         األورام ممرضات لدى النفسي االحتراق لخفض النفسي التمكين تنمية    
 

- 1175 - 

 السلللبيلهمللا األثللر  واالنفعللالي ،النفسلليتوصلللت النتللائج إلللى أن بعللدى اإلجهللاد  الكويللت،
علدم و  ،وعدم القدرة على القيام بالعملل وجم،القيام بعملها على أكمل   فيعلى الممرضة  

 .فيم الرغبة

الكشف  إلى هدفت  التي ،2010ن يعسكر و خر كانت دراسة    منفسوفى السياق  
اإلجابللة علللى  اعللن علقللة االحتللراق النفسللي بللالمتغيرات سللالفة الللذكر، كمللا هللدفت أيملل  

المتغيللرات الديموجرافيللة  بللاختلف النفسلليوالقلللق  ،النفسلليالسللؤاا: هللل يختلللف المللغس 
وللتحقلللق ملللن ذللللك، ي بقلللت  ؟، الحاللللة االجتماعيلللة(التعليمللليالمسلللتوى  الخبلللرة،)سلللنوات 

 109عللى عينلة قوامهلا ن=  النفسيوالمغس  ،النفسي، والقلق  النفسيمقاييس االحتراق  
أقسللام العنايللة المركللزة، والحللاالت الحرجللة، وتوصلللت  فللييعملللن  اللتلليمللن الممرضللات 

 ،النفسللليوكلللل ملللن القللللق  ،النفسللليالنتلللائج إللللى وجلللود علقلللة ذات دالللللة بلللين االحتلللراق 
، التعليملي، كما توجد فروق ذات دالللة إحصلائية فيملا يتعللق بالمسلتوى النفسيوالمغس  
  الممرضة.لدى  االجتماعيةوالحالة  الخبرة،وسنوات 

لدى الممرضات دراسات ميدانيتة، ونشتير ةيمتا   النفسي  واالحتراق  ،التاتيالتمكين   -2
 لبعض من هته الدراسات:  يلي

مجللاا الغسلليل  فلليللممرضللات  النفسللي واالحتللراق الللذاتيوحللوا علقللة التمكللين 
 مقياسلا ي بلق، Janice, G.l and Brien , G.R , 2011كانلت دراسلة  الكللوي 
 اختيللارهنتللم ، ( ممرضللة233علللى )ن = ، النفسللي واالحتللراق ،الللذاتيالتمكللين  :الدراسللة

 ،النفسلللي االحتلللراقوأسلللفرت النتلللائج إللللى وجلللود علقلللة عكسلللية بلللين ، بطريقلللة عشلللوائية
 . الذاتيوالشعور بالتمكين 

التلى هلدفت  Shermuly, et .al , 2011الم عاكس كانت دراسلة  االتجاهوفى 
بلللللين  النفسلللللي واالحتلللللراق ،ياللللللو يف والرضلللللا ،اللللللذاتيتشلللللخيص العلقلللللة بلللللين التمكلللللين 



 2021 يوليو( األولالجزء  – 53العدد )              بقنا                       مجلة كلية اآلداب    

 

- 1176 - 

، وللتحقللق مللن الهللدف ي بقللت مقللاييس حكللوميجميللط األقسللام بمستشللفى  فلليالم مرضللات 
بأبعللاده )الكفللاءة الذاتيللة، المعنللى، حريللة تقريللر المصللير، القللدرة  الللذاتيالتمكللين  :الدراسللة

عللى ن  النفسلي واالحتلراق، ياللو يفكما ي بق مقياس الرضا   ،اآلخرين(  فيعل التأثير  
 الذاتيوأكدت النتائج أن التمكين ، مختلفة ايمثلن أقسام اللتي ،من الم مرضات   103=  

والحاللة  ،السلن ومتغيلري ، رضلةونوع القسم الذى تعملل بلم المم  ،النفسي  باالحتراقيرتبس  
كلان للم القلدرة عللى التنبلؤ  ، كلل ذللكوحرية تقريلر المصلير،  عدى الكفاءة، وباالجتماعية
 لدى عينة الدراسة . النفسي باالحتراق

 بلللارم و خلللرون أجلللرى  اللللذاتيوالتمكلللين  ،ياللللو يفوعلللن العلقلللة بلللين الرضلللا   
Baker, et.al, 2010  = ( م مرضلة يملثلن متغيلرات ديموجرافيلة 139دراسلة عللى )ن

الرضللللا  امقياسللللي بللللق عللللليهن و  ، ، سللللنوات الخبللللرة، السللللن(التعليمللللي)المسللللتوى مختلفللللة 
 بلللاختلفيختللللف  اللللو يفي، وقلللد أشلللارت النتلللائج أن الرضلللا اللللذاتيوالتمكلللين  ،اللللو يفي

التمكلين  فليمرضلة، وأنلم ال توجلد فلروق بلين الم مرضلات سنوات الخبلرة، والسلن للدى الم
، كملللللا أسلللللفرت النتلللللائج يهنأو الدرجلللللة األكاديميلللللة للللللد  ،التعليمللللليالمسلللللتوى  فلللللي اللللللذاتي

 .الو يفيوالرضا  ،الذاتياإلحصائية على وجود علقة إيجابية دالة بين التمكين 

م تمكللين الللذات مللن مرونللة نفسللية كمهللارة ولإلجابللة علللى السللؤاا حللوا مللا يحققلل
 التلي    Eula .W. Pines , 2015النفسلي كانلت دراسلة االحتلراقإيجابيلة لمواجهلة 

وتمكلللين  ،النفسلللي واالحتلللراق ،العلقلللة بللين المرونلللة النفسلللية اختبلللارهللدفت الكشلللف علللن 
ضللوء بعللض المتغيللرات الديموجرافيللة )السللن، المسللتوى  فلليالصللراع،  إدارةونمللس  ،الللذات 
من يلب التملريض كلان  166وي بقت مقاييس الدراسة على ، سنوات الخبرة(،  الدراسي
حسللن ي الللذاتيسللنة، وتوصلللت النتللائج إلللى أن التمكللين  25مللن اإلنللا  بعمللر  80مللنهم 

لب التمللللريض، فمللللل الدراسلللليملللن التحصلللليل   النفسللللي االحتللللراقعللللن التلللأقلم مللللط  لطللل 
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داا ملط مقيلاس المرونلة  اإيجابي   ارتبايايرتبس  الذاتيوأن مستوى التمكين ،  والمغويات 
 .النفسي االحتراقمواجهة  فيالنفسية 

 يلي: جمله ةيما نُ التعقيب على الدراسات السابقة، و 
 عليها:القضاوا المتفق  :أوالً 
 :يليةيما بعض القضاوا ونوضحها  فيالدراسات السابقة  اتفقت 

لما لم من أثر   اإليجابي،تمكين الذات كواحد من أهم مفاهيم علم النفس    اعتبار (1)
التكيف مط المغويات   في  هاوتعزيز زيادة وعى الم مرضة بأهداف مهاراتها    في

 هرت بين    التي اإليجابية القوية    االرتبايات وهذا يوض     العمل،والمشقة أثناء  
  ، اإليجابيفلك علم النفس  فيومفاهيم إيجابية أخرى تدور  ،مفهوم تمكين الذات 

القرار، القيادة الذاتية(،   اتخاذ )الفاعلية الذاتية، الثقة بالنفس، القدرة على    :مثل
 دراسة كل من: فيوذلك كما 

- (Larrabee, et.al, 2011) 

-  (Boudrias and, et.al, 2011)  

- (Sgort and Rinehar, 2009) 

  النفسي،   االحتراقأن تحليل الدراسات السابقة أكدت العلقة السلبية بين مفهوم   (2)
   :دراسة كل من فيوذلك  ،النفسيوكل من ضعف القدرة على الصمود 

- )Marten and Balwden, 2010)  

- (Andrson  and Euanyky, 2009)  

 من الدراسة: االستفادةأوجه  ،اثانيً 

العديلد ملن  اسلتخلص إن تحليل األير النظرية والدراسات السابقة ساعد عللى  
 :يلينذكر منها على سبيل المثاا ال الحصر ما   ،الفوائد 
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التمكين    متغيري   اختيارتم   (1) ما    في  النفسي   واالحتراق   ،النفسيالدراسة  ضوء 
 ,Gist, M)    ( &Edwards, et.al , 2002أكدتم نتائج الدراسات السابقة )

et.al, 2004 .) 
)   فيالعينة    اختيارتم   (2) السابقة  الدراسات  نتائج   Janice And Brienضوء 

,2011 .) 
التعريف    ت تم (3) المقياسين    ،اإلجرائيصياغة  مكونات  تحليل   فيوتحديد  ضوء 

 السابقة.والتعريفات اإلجرائية   ،والمقاييس ،نتائج الدراسات 
والدراسات   ،ضوء ما أكدتم النظريات   في  النفسياإلرشاد    استراتيجيات تم تحديد   (4)

  (Kameseh , et. al, 2013) & ( Shermuly , et.al , 2011)السابقة 
 : إضافتهتزعم الدراسة  التيالجديد  ،اثالثً 

وقلد تلم  م،واسلتراتيجياتوكعداد فنيات البرنلامج  الدراسة، مقياسيبناء   فيويتمثل   
  .وتحليل مممون مقياسي الدراسة ،ضوء يبيعة العينة فيذلك  

الدراسةارابعً  فروض  تم:  الدراسة    فيصياغتها    ت،  أسئلة  وتحليل   ،هاوأهدافضوء 
 :يلي كما  وهياألطر النظرية 

المتغيلللللرات  بلللللاختلف النفسلللللي واالحتلللللراق ،يختللللللف كلللللل ملللللن التمكلللللين النفسلللللي -1
، سللنوات الخبللرة، نللوع االجتماعيللة، الحالللة التعليملليالديموجرافيللة )السللن، المسللتوى 

 القسم(.
لللللدى العينللللة التجريبيللللة  النفسللللي واالحتللللراق ،النفسللللييختلللللف كللللل مللللن التمكللللين  -2

 .والبعدي القبليالقياسين  باختلف
يللللة لللللدى العينللللة التجريب النفسللللي واالحتللللراق ،النفسللللييختلللللف كللللل مللللن التمكللللين  -3

 .يوالتتبع ،البعديالقياسين  باختلف
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 منهج الدراسة وإجراءاتها: 

 بالنسبة للمنهج: ،أوالً  (1)

المقلارن  الوصفي االرتباييهذه الدراسة على منهجين أولهما: المنهج   اعتمدت  
للتحقللق مللن  التجريبلليعلللى المللنهج  اعتمللدت كمللا  الوصللفي،للتحقللق مللن صللحة الفللر  

أكثلللر المنلللاهج  هماوصلللفبن ان المنهجلللاوقلللد أ ختيلللر هلللذ  والثاللللث، ،الثلللانيصلللحة الفلللر  
 .هاوفروض الدراسةموائمة ألسئلة 

 :اختيارهاومنطق  ،خصائص العينة ،اثانيً  (2)

 التالي:تتضمن عينة الدراسة ثالث مجموعات فرعية على النحو  

  :االستطالعيةالعينة  -أ

والهلللدف منهلللا جملللط البيانلللات  ورام،األ( ملللن ممرضلللات 30وتتكلللون ملللن )ن = 
      .والتحقق من الكفاءة السيكومترية ألدوات الدراسة

  :التشخيصيةعينة الدراسة  -ب

) قسلللم األيفلللاا ن=  :( ممرضلللة تملللثلن األقسلللام التاليلللة99وتتكلللون ملللن )ن = 
 ، قسلللللللللم العمليلللللللللات 25، قسلللللللللم اإلفاقلللللللللة ن = 21، قسلللللللللم العنايلللللللللة المركلللللللللزة  ن= 35

تراوحللت أعمللارهن مللا بللين ، مللن مركللز األورام يللب المنصللورة اختيللارهنتللم  ،( 18ن = 
 فللي روعللي، وقللد 1,17 معيللاري  وانحللراف، 9,87 حسللابيسللنة بمتوسللس  30 – 55

، سنوات الخبرة، العلميالعينة أن تتممن المتغيرات الديموجرافية )السن، المؤهل   اختيار
مملا يسلاعد عللى التحقلق ملن  ،تعملل فيلم الممرضلة(  التلي، نوع القسم  االجتماعيةالحالة  

 الفر  األوا للدراسة.
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 وصف العينة السيكومترية  :(1جدول )
 القيم الحصائية

   م ن المتغير الدوموجرافى

    السن :
1 )30  :40 50 73.41 16.43 
2 )41  :60 49 69.62 15.22 

    المستوى التعليمى:
 16.14 60.14 39 ( مؤهل متوس 1
 14.65 36.44 60 ( بكالوريوس، دراسات عليا2

   م ن الحالة االجتماعية :
 18.12 75.21 40 ( متزوجة1
 17.13 83.11 59 ( ُمطلقة أو أرملة2

   م ن سنوات الخبرة:
 16.42 78.45 42 سنة 15:  5( من 1
 17.35 89.38 57 : فأرثر 16( من 2
   م ن نو  القسم:
 18.16 38.31 35 ( األطفال1
 18.22 87.81 21 ( العناوة2
 (الفاقة3      
 (العمليات4      

25 
18 

76.87 
71.63 

18.41 
17.32 

 

 العينة التجريبية:  -ج 

( مللن ممرضللات 10مللن عينللة الدراسللة األساسللية، وتمللمنت )ن =  اختيارهللاتللم 
، ودرجات مرتفعلة الذاتيمقياس التمكين   فياألورام ممن حصلن على درجات منخفمة  

تجلانس  فليوتتمثلل  ،التجريبليشلروي الملبس   ت روعي، وقد  النفسي  االحتراقمقياس    في
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 ،(IQاللللذكاء  )ومسلللتوى  واالجتملللاعي(، ،االقتصلللاديالعينلللة ملللن خللللا )قائملللة المسلللتوى 
)ملللن  االجتماعيلللة)المؤهلللل( وسلللنوات الخبلللرة متقاربلللة، والحاللللة و (،السلللن فللليتقلللاربهن )و 
 على البيانات األولية. االيلعوذلك من خلا  ؛(طلقات م  ال

وكتان  لتل لبستباب  :الستابقةضتوء الخصتائص  فتيالعينة    انتقاءمبررات  :  ثالًثا (3)
 اآلتية:

والتحقلللق ملللن الكفلللاءة  ،بهلللدف جملللط البيانلللات الديموجرافيلللة (99)بللللغ علللدد العينلللة  -1
 الفرو .السيكومترية ألدوات الدراسة، والتحقق من 

 مرتفعليمنخفملة( )، وتباينلت أعملارهن )مرتفعلة  ،تممنت العينة ممرضات األورام -2
مختلفلة، وسلنوات خبلرة متباينلة؛  اممن يمثلن أقسام، (التعليميالمستوى   ومنخفمي

 ,Eulaوذلللك لحسللم الجللدا بللين نتللائج الدراسللات السللابقة فقللد توصلللت دراسللة )
Wpines, 2015 بلاختلفيختلفلان  النفسلي واالحتراق ،الذاتي( إلى أن التمكين 

حللللللين توصلللللللت دراسللللللة  فللللللي، سللللللنوات الخبللللللرة (و ، التعليملللللليالمسللللللتوى و )السللللللن، 
Shcrmuly ,et.al 2011) اللللو يفيوالرضلللا  ،اللللذاتي( إللللى أن التمكلللين، 

وهلذا هلو ، (االجتماعيلةالحاللة و )نلوع القسلم،  باختلفختلف تالنفسي ال    واالحتراق
  .العينة بهذه الخصائص  اختيارمنطق 

 وأتي:وتضمنت ما  ،الدراسةأدوات  -3

  :يليوتتمثل فيما  السيكومترية(:) األدوات التشخيصية :أوالً 

 مقياس التمكين النفسي: -1
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وخصائصهن المختلفة،   األورام،تم إعداده بهدف توفير مقياس يلئم ممرضات  
باإلضللافة إلللى إثللراء مكتبللة القيللاس النفسللي بمقللاييس جديللدة مسللتمدة مللن البيئللة والثقافللة 

 وتم إعداده وفق المراحل التالية:  العربية،

األدبيلللات السللليكولوجية واأليلللر النظريلللة المعنيلللة  اسلللتقراءتلللم المرحلتتتة األولتتتى:  •
وذللك بهلدف معرفلة وجهلات النظلر المختلفلة  ؛بشكل علام  هاوحصر   النفسيبالتمكين  

وذللك  المفهلوم،والتوصل إلى فهلم عميلق لمملمون هلذا   النفسية،تفسير الظاهرة    في
 .واياسم ،خاص بم ي مكننا ملحظتم إجرائيللوقوف على تعريف 

وتللم ذلللك عللن يريللق  المقيللاس،والهللدف منهللا تحديللد مكونللات  يتتة:الثانالمرحلتتة  •
ملللن أسلللاتذة عللللم  5مفتوحلللة عللللى ن= اسلللتبانةتطبيلللق  فللليعلللدة مصلللادر تمثللللت 

، مومكوناتلللل النفسلللليالللللنفس وقللللد ي لللللب مللللنهم تحديللللد ممللللمون مفهللللوم التمكللللين 
، النفسللييتصللف بللالتمكين  الللذييتميللز بهللا الشللخص  التلليوالسللمات والسلللوكيات 

 واألجنبللي العربلليعلللى المسللتويين  النفسلليعلللى مراجعللة مقللاييس التمكللين  فمللل  
 منها. واالستفادةلدراسة مكوناتها 

ضوء تحليل نتائج المرحلتين السابقتين تلم تحديلد مكونلات   في  الثالثة:المرحلة   •
القلدرة عللى و  بلالنفس،الثقلة و )الفاعليلة الذاتيلة،  :المقياس لتصب  أربعة مكونات 

 واضللحة،صللياغة البنللود بلغللة عربيللة  ت الذاتيللة(، وقللد تملل القيللادةو القللرار، اتخللاذ 
 44يلللاس )واإليحلللاء، وتملللمن الصلللورة األوليلللة للمق النفللليبعيلللدة علللن  وسلللهلة،

 (.ابند  

 تصحيم المقياس:

صلياغة بعملها بطريقلة  ت صياغة العبارات بلغة سلهلة وواضلحة، كملا تمل  ت تم
 – اأحيانل   –لبلدائل ثلثلة )تنطبلق  اوأخرى إيجابية، وأن تصلحي  المقيلاس تلم وفقل    ،سلبية
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تحصلل عللى  اوأحيانل   –وأن العبارات اإليجابيلة تحصلل عللى ثلل  درجلات   ،ال تنطبق(
)ال تنطبللق علللى درجللة واحللدة(، أمللا العبللارات السللالبة تتبللط حللين تحصللل  فللي –ن يدرجتلل

الدرجلة  أملا ،117الدرجة الكليلة الكبلرى =و  ، (39عكس هذا التدرج، المقياس يتممن )
 .39= فهي الصغرى 

ملن خلللا مراجعلة المقللاييس السللابقة  االسللتجابةتحديللد بلدائل  الرابعتتة:المرحلتة  •
ثلثلة )تنطبلق،  فلي االسلتجابة؛ تلم تحديلد بلدائل النفسيالمعنية بتقدير التمكين 

 ،الربلاعيوذللك ألن الشلكل   ؛لعينة الدراسة( بوصفها األنسب  ال تنطبق  ،اأحيان  
 أماملم،لكثلرة البلدائل المفتوحلة  انظلر   ؛يؤدى إلى تشلتت المفحلوص   الخماسيأو  
واحلدة  باختيار اال( يجعل المفحوص مقيد  نعم،من بين ) االختيارحين أن    في

 وذلك على غير رغبتم. ؛منهما
( ملللن 5تحكللليم المقيلللاس، تلللم علللر  المقيلللاس عللللى )ن= الخامستتتة:المرحلتتتة  •

 االتفلاقهمهلا أنلم تلم أ وقد أسفر التحكيم عن علدة نتلائج ملن  النفس،خبراء علم  
 بعملها؛وحذف  ن، وتعديل بعض البنود و أجمط عليها المحكم التيعلى البنود  

موزعلللة عللللى أربعلللة عبلللارة  (39)صلللورتم النهائيلللة ملللن  فللليليتكلللون المقيلللاس 
   مكونات.
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 صورته النهائية   فيوأرقام مكوناته   النفسي( مقياس التمكين  2دول )ج
مكونات 
 النهائيةالصورة  يأرقام المفردات لكل مكون كما وردت ف  المقياس

 37 33 29 25 21 17 13 9 5 1 الفاعلية التاتية

 38 34 30 26 22 18 14 10 6 2 الثقة بالنفس

  اتخا القدرة على 
 39 35 31 27 23 19 15 11 7 3 القرار

  36 32 28 24 20 16 12 8 4 التاتيةالقيادة 

وسنوضل  ذللك  للمقيلاس:التحقلق ملن الكفلاءة السليكومترية  السادستة:المرحلتة  •
 :يليفيما 

 ، يريقلللة )ألفلللا لكرونبلللا ( باسلللتخدامتلللم حسلللاب ثبلللات المقيلللاس ثبتتتات المقيتتتاس:  ،أوالً 
 :(3جدوا ) فيونوض  ذلك 

  :التاتيق حساب معامالت ثبات مقياس التمكين ائطر  :(3جدول )

 المقياس مكونات
الثقة 
 بالنفس 

القدرة على  
 اتخا  القرار 

الفاعلية 
 التاتية

القيادة 
 التاتية

الدرجة الكلية 
 للمقياس 

معامل ألفتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 
 لكرونباخ 

0.614 0.757 0.756 0.755 0.795 

ومكوناتللم بطريقللة  ،معللاملت ثبللات المقيللاس ككللل( أن 3ويلحللن مللن الجللدوا )
مملا  ،(0,01عنلد مسلتوى دالللة ) ،(0,614 - 0,795) ما بلينأللفللللا لكرونبا  تراوحت 

 مرتفط.ومكوناتم يتمتط بمعامل ثبات  النفسيعنى أن مقياس التمكين ي
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 بطريقتين:تم التحقق  المقياس:صدق  ،اثانيً 

المرحللللة الخامسلللة ملللن مراحلللل بنلللاء  فلللياإلشلللارة إليلللم  ت وسلللبق :صتتتدق الُمحكمتتتين .1
 المقياس.

يمللطلط  التلليويقصللد بللم مللدى تمثيللل المقيللاس للظللاهرة  والتكتتوين:صتتدق البنتتاء  .2
ولتحقيللق هللذا النللوع مللن الصللدق فقللد تمللت صللياغة بنللود المقيللاس  بقياسللها،المقيللاس 
ضلوء  فلي، وكذلك تهاودراس ،أ عدت للتمكين  التيضوء تحليل المقاييس    فيوعباراتم  

والكتابات السيكولوجية المتعلقة بالمتغير موضلوع الدراسلة،   ،ير النظريةتوصيف األ
 .اإلجرائياإلشارة لها عند صياغة التعريف  ت وقد سبق

  النفسي: االحتراقمقياس  -2

 تم إعداد المقياس وفق المراحل اآلتية:

 النفسلللللي بلللللاالحتراقيللللر النظريلللللة المرتبطللللة تللللم دراسلللللة األالمرحلتتتتتة األولتتتتتى:  •
 للحتلللراق إجرائللليوذللللك بهلللدف تفسلللير الظلللاهرة، والتوصلللل لتعريلللف  هلللا؛وتحليل
 .النفسي

هدفت هذه المرحلة تحديد مكونات المقيلاس، وملن ثلم تعريلف المرحلة الثانية:   •
يسللللاعد علللللى صللللياغة عبللللارات المقيللللاس  – اإجرائيلللل   اتعريفلللل   النفسللللي االحتللللراق
)الملللغس  هللليأربعلللة مكونلللات  فللليوقلللد حلللددت مكونلللات المقيلللاس  – مومفرداتللل
  .(الجسمياإلجهاد  ،ضغوي العمل ،القلق النفسي ،النفسي

 تنطللوي بكللل مللا  (،ي لئللم عينللة الدراسللة )م مرضللات األورامأ عللد هللذا المقيللاس بمللا 
عليللم مللن خصللائص تميزهللا عللن غيرهللا مللن عينللات، باإلضللافة إلللى إثللراء مكتبللة القيللاس 
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( عبللارة 39بمقللاييس جديللدة مسللتمدة مللن الثقافللة العربيللة، ويتكللون المقيللاس مللن ) النفسللي
  :(4)جدوا  فيوزعت على أربعة مكونات فرعية نوضحها 

 : وأرقام مفردات كل مكون  النفسي االحتراقمقياس  (:4)جدول 

مكونات 
 النهائيةالصورة  يأرقام المفردات لكل مكون كما وردت ف  المقياس

الضغ  
 37 33 29 25 21 17 13 9 5 1 النفسي

القلق  
 38 34 30 26 22 18 14 10 6 2 النفسي

الجهاد 
 39 35 31 27 23 19 15 11 7 3 الجسمي

ضغ  
  36 32 28 24 20 16 12 8 4 العمل

ملللن خللللا مراجعلللة المقلللاييس السلللابقة المعنيلللة  االسلللتجابةوقلللد تلللم تحديلللد بلللدائل 
ال و  ،اأحيانلللل  و  ،)تنطبللللق :الثلثيللللة االسللللتجابةبللللدائل  اختيللللار، وقللللد تللللم النفسللللي بللللاالحتراق
 ،الثنائيلة )نعلم االسلتجابةولكونها تتجنب عيوب  ؛بوصفها األنسب لعينة الدراسة  تنطبق(

ال  ،ال أوافلق ،إللى حلد ملا ،أوافلق ،)أوافلق بشلدة :الخماسية االستجابةوكذلك عيوب    ،ال(
 .(اأوافق مطلق  

 تصحيم المقياس:

( وتحصلللل اتلللم تصلللحي  المقيلللاس لتحصلللل تنطبلللق عللللى ثلللل  درجلللات، )أحيانللل  
علللى درجللة واحللدة، وأن العبللارات السللالبة  تنطبللق( تحصلللحللين )ال  فلليعلللى درجتللان، 
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حللين أن  فللي( 117تحصللل علللى عكللس هللذا التللدرج، ومللن ثللم فللإن الدرجللة العظمللى = )
 .(39الدرجة الدنيا = )

( 5الجللدوا ) فللي، وقللد تللم حسللابم بطريقللة ألفلللللللا لكرونبللا  نوضللحها : الثبتتاتأوالً  (1)
 :اآلتي

   :ومكوناته  النفسييوضم معامالت ثبات مقياس االحتراق  :(5جدول )
 معامالت الثبتات

 
 المقياس ومكوناته

 ألتفا لكرونباخ

 0,763 النفسي الضغ  
 0,832 النفسيالقلق 
 0,743 الجسميالجهاد 

 0,633 ضغوق العمل
 0,843 الدرجة الكلية للمقياس 

 

يلحللن أن المقيللاس يتمتللط بدرجللة عاليللة مللن الثبللات بطريقللة  (5)ومللن الجللدوا 
ن مقيلاس أمملا يعنلى  ، (0,01عنلد مسلتوى دالللة )  (0,843حيلث بللغ )  ،ألفا لكرونبا 
 مرتفط.ومكوناتم يتمتط بمعامل ثبات  ،النفسياالحتراق 

 تم التحقق منه عن طريق: المقياس:صدق  ،اثانيً 

المقيلاس عللى خمسلة ملن أسلاتذة عللم اللنفس، وقلد : تم تطبيلق  صدق الُمحكمين ( أ)
أسفر التحكيم عن عدة ملحظات تممنت الموافقلة عللى أغللب فقلرات المقيلاس 

 وتعلللديل بعملللها ،هاوقلللد يللللب تعلللديل صلللياغة بعلللض الفقلللرات، وحلللذف بعمللل
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، ومللن ثللم يصللب  المقيللاس هتمللاماال، وقللد أخللذت هللذه الملحظللات بعللين اآلخللر
 من وجهة نظر الم حكمين. اصادق  

يملطلط  التيوي قصد بم مدى تمثيل المقياس للظاهرة  :والتكوينصدق البناء   ( ب )
لقياسللللها، ولتحقيللللق هللللذا النللللوع مللللن الصللللدق فقللللد تمللللت صللللياغة بنللللود المقيللللاس 

 النفسللللي االحتللللراقعللللدت لقيللللاس ا  التلللليضللللوء تحليللللل المقللللاييس  فلللليوعباراتللللم 
والكتابلللات السللليكولوجية المتعلقلللة  ،ضلللوء األ يلللر النظريلللة فلللي، وكلللذلك تهاودراسللل

اإلشللللارة إليهللللا عنللللد صللللياغة التعريللللف  ت وقللللد سللللبق الدراسللللة،بلللالمتغير موضللللوع 
 .اإلجرائي

 االحتللراقبهللدف خفللض  الللذاتيوالهللدف منللم تنميللة التمكللين : الرشتتاديالبرنتتامج  ،ثانيتتا
النفسي. ويعرف هذا البرنامج بأنم خطة إرشادية تقدم على نحو م باشلر بصلورة جماعيلة 

ملن أجلل خفلض  النفسيوذلك بهدف تنمية التمكين   ؛األوراملعينة من ممرضات حاالت  
 .اليوميأثناء العمل  النفسياالحتراق 

     في:األهدا  العامة للبرنامج وتتمثل 

لملا للم ملن  ؛للدى عينلة الدراسلة اللذاتيتنميلة التمكلين  فليويتمثل :  إنمائيهد    ( أ)
عملللا يترتلللب عليلللم ملللن  ثلللار  النفسلللي لهلللن، فملللل   االحتلللراققلللدرة عللللى خفلللض 

  والبدني واالجتماعي.على المستوى النفسي  إيجابية تظهر
االحتلراق النفسلي بمكوناتلم،  اضلطراب تخ يف حدة  فيويتمثل  :إرشاديهد    ( ب )

 الذاتي.وتنمية التمكين 
 التلللي واالسلللتراتيجيات  ،إكسلللاب عينلللة الدراسلللة الفنيلللات  ويتملللمن وقتتتائي:  هتتتد (ج)

 .هذه العينة لمتعر  ت الذيمن التغلب على مخاير االحتراق النفسي  اتمكنه

 ولعداد البرنامج تم إتبا  الخطوات التالية:
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علللى األيللر النظريللة، والبحللو  والدراسللات السللابقة لبنللاء تصللور عللام  االيلللع  .أ
 العينلللة،باإلضلللافة إللللى خصلللائص  الدراسلللة،علللن خصلللائص الظلللاهرة موضلللوع 

 Peters and) البرنامج.أنشطة  انتقاء ضوئها فيوتكوين قاعدة عريمة يتم 
Thomes,2004 )( &Pajares,2011). 

 انتقاء فيمنها  للستفادةإلرشاد النفسي عنية بامراجعة األدبيات السيكولوجية الم .ب 
 ومادتم العملية. ،فنيات البرنامج

 االحتللراقوخفللض  الللذاتيهللدفت تنميللة التمكللين  التلليالدراسللات السللابقة  اسللتقراء .ج
 :يليفيما  نتائج نوجزها، وقد توصلت هذه المرحلة إلى عدة هاوتحليل النفسي

 االدراسللة معلل   بمتغيللري  اهتمللت  التللييوجللد كللم هائللل مللن الدراسللات األجنبيللة  .1
( بشلكل عللام، وكن كانلت الدراسلات المسللحية النفسلي)التمكلين اللذاتي، واالحتللراق 

 والوص ية تفوق الدراسات اإلرشادية بشكل كبير.   
تناولللت  –الباحثلة  -حلدود مللا ايلعلت عليللم  فلليال توجلد  يلة دراسللة عربيلة  .2

ورام، بهللدف خفلللض االحتلللراق النفسللي للللدى ممرضلللات األ اللللذاتيتنميللة التمكلللين 
 الثقافة األجنبية. فيمقارنة بشيوع هذه الدراسات 

 كاسللتراتيجية الللذاتيأ هللرت نتللائج الدراسللات األجنبيللة أهميللة تنميللة التمكللين  .3
الة لخفض   ة الدراسة. النفسي لدى عين االحتراقفع 

وخفلللض  ،اللللذاتيتنميلللة التمكلللين إللللى هلللدفت  التللليأغللللب الدراسلللات السلللابقة  .4
 مما يشير إلى فاعليتم. ؛الجماعيعلى التدخل  اعتمدت االحتراق النفسي 

علللى نمللوذج  الللذاتيتنميتهللا التمكللين  فلليفاعليللة الدراسللات السللابقة  اعتمللدت  .5
ير إلللى فاعليللة هللذا بمراحلللم األربللط ممللا يشلل Enright 1991 – 1996إينرايللت 
بم عند إعداد هلذا  االستعانةوهذا ما دفط إلى  ،تنمية التمكين الذاتي  فيالنموذج  
 البرنامج.
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درة الدراسللللات األجنبيللللة  .6  التلللليعلللللى وجللللم الخصللللوص والعربيللللة  ،اعموملللل  نلللل 
لللدى مم رضللات  النفسللي االحتللراقبهللدف خفللض  الللذاتيتمللطلط بتنميللة التمكللين 

 البرنلامج،ضوء تحليل نتائج المراحل الثل  السابقة تم بناء   في  ،األورامحاالت  
 12)صلللورتم النهائيلللة ملللن  فللليوقلللد تكلللون  وجلسلللاتم،وأنشلللطتم،  ،وانتقلللاء فنياتلللم

( جلسلات تطبيقيلة 3باإلضلافة إللى ) ،اأسلبوعي  جلسة( يتم تقلديمها بمعلدا جلسلة  
، ياإلرشللاد ( خلللا تنفيللذ البرنللامج يالتتبعللو ، يالبعللد و ، القبللليلمقللاييس البحللث )

ألهللداف  اوفقلل   ،دايقللة (90 :60)كمللا تتللراوح المللدة الزمنيللة للجلسللة الواحللدة بللين 
الجماعللللة  احتياجلللات عللللى أن يلللتم أخللللذ فتلللرة راحلللة حسلللب  ،هلللاوكجراءات الجلسلللة

 اإلرشادية.

  البرنامج:مكان 
تللم تنفيللذ هللذا البرنللامج بمركللز األورام يللب المنصللورة بمدينللة المنصللورة محافظللة 

: وتللم عللر  هللذا البرنللامج علللى 2016إبريللل  ينللاير: بللين شللهري الفتللرة مللا  الدقهليللة فللي
، وقلد هاوهلدف وملدى مناسلبتم لعينلة الدراسلة  محتلواه،  فليعدد من المحكملين إلبلداء رأيهلم  
 يلللليفيملللا ونوضللل   ،بمسلللتوى البرنلللامج للرتقلللاء االعتبلللارأخلللذت  راء المحكملللين بعلللين 

 .تفاصيل جلسات البرنامج

 جلسات البرنامج :(6جدول )
 مدة الجلسة  الهد  من الجلسة  عنوان الجلسة  م

واالحتراق   ،النفسيالتمكين  مقياسيتطبيق  1
  60حدود   في (تشخيصي) النفسي 

 دقيقة 

التعار  بين أفراد المجموعة   تعريف عام بالبرنامج وبناء العالقة الرشادوة 2
 دقيقة   60 والتعر  بالباحثة 

  الجماعيتنمية روح العمل  عضاء توقعات المشاركات وبناء الثقة بين األ 3
 دقيقة   90 وبناء الثقة 

التعر  على مفهوم التواصل   ومهارات الممرضات الوجابيالتواصل  4
 دقيقة   90 لفظي الوغير  اللفظي

 دقيقة   90توفير قاعدة معرةية للممرضات   أنماق التمكين كمدخل للممرضات  5
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 مدة الجلسة  الهد  من الجلسة  عنوان الجلسة  م
 حول ردود األفعال 

تبصير الممرضات بالمهارات   آليات التمكين كمدخل للممرضات  6
 دقيقة   90 والخبرات 

هم الفنيات النفسية أمن  النفسيالتمكين  7
 للممرضات 

توسيع معرفة الممرضات  
 دقيقة   90 النفسي بفنيات التمكين 

واالحتراق   ،النفسيالتمكين  مقياسيتطبيق  8
  60حدود   في إنمائي  النفسي 

 دقيقة 

 دقيقة   90 تزويد الفنيات األساسية للتمكين  ومهاراته  ،النفسيفنيات التمكين  9

  باستمارةتزويد الممرضات  وأسبابه  ،النفسي االحتراق 10
 دقيقة   90 النفسي لكتابة أعراض االحتراق 

 االنفعالي فيس نالت 11
مساعدة الممرضات على 
التخلص من الشحنات  

 االنفعالية 
 دقيقة   90

  واالحتراق ،النفسيالتمكين  مقياسيتطبيق  12
  60حدود   في ختامي  النفسي 

 دقيقة 

 :الدراسةتطبيق أدوات  -3

النفسللي عللى العينللة  واالحتلراق اللذاتي،وتطبيلق مقيلاس التمكللين  ،العينللة انتقلاءتلم : أوالً 
وذلك بشلكل فلردى كلل )ممرضلة عللى   ؛مركز األورام جامعة المنصورة  فيالتشخيصية  

 .(ةحد 

تطبيق البرنامج   استغرق وقد  ،على العينة التجريبية  ياإلرشاد تم تطبيق البرنامج  :اثانيً 
كما تم عمل التقييم التتبعى للبرنامج بعد  ،  2016وحتى أبريل ،يناير شهرمن  ابتداء

 . تطبيقم انتهاءشهر من 

 فلللي هلللذه الدراسلللة باإلحصلللاء البلللارامترى متملللثل   اسلللتعانت : األستتتاليب الحصتتتائية -4
المسلللتقلة للتحقلللق ملللن ( للعينللات ت) واختبلللارالمعياريلللة،  واالنحرافلللات المتوسللطات، 

كمللللا  ،وذلللللك للتحقللللق مللللن صللللحة الفللللر  األوا ؛الكفللللاءة السلللليكومترية للمقياسللللين
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( Zويلككسلللون ) واختبلللار ،(Uبلللارمترى )ملللان وانتنلللى( ) باإلحصلللاء اللللل اسلللتعانت 
 والثالث.  ،الثانيللعينات المرتبطة للتحقق من الفرضين 

 : ومناقشتها ،نتائج الدراسة

بل التحقللق ملللن كلللل فلللر  عللللى حلللد  ،الدراسلللةتمللمن صلللياغة فلللرو  تو   ،ةوسللل 
ثم قراءة  ،متممنة األسلوب اإلحصائى الملئم ،من خلا الجداوا اوعر  النتائج كمي  

محتوى الجدوا قلراءة كميلة متبوعلة بلالقراءة الكي يلة، يللى ذللك مناقشلة ملا ورد ملن نتلائج 
واالجتماعيللة  ،وكللذلك السللياقات النفسللية ،والدراسللات السللابقة ،فللى ضللوء األيللر النظريللة

 المختلفة، ونوض  ذلك فيما يلى:

 النفستي واالحتتراق ،النفستيالفرض األول، ونصته: )وختلتف كتل متن التمكتين  (1)
الحالتتتتة و  ،التعليمتتتتيالمستتتتتوى و  ،بتتتتاختال  المتغيتتتترات الدوموجراةيتتتتة  العمتتتتر

وللتحقلللق ملللن صلللحة الفلللر   ،نتتتو  القستتتم (و  ،ستتتنوات الخبتتترةو  ،االجتماعيتتتة
 االحتلللراق ،النفسلللي)التمكلللين  :مقياسللليعولجلللت اسلللتجابات عينلللة الدراسلللة عللللى 

(، ونوضل  ذللك T. Test( )F. Test( باستخدام اإلحصاء البلارامترى )النفسي
 :يليفيما 

باختال  المتغيرات الدوموجراةيتة، ونوضتم  لتل   النفسيالتمكين    اختال :  أوالً  -
     :الجدول في
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 والمتغيرات الدوموجراةية  النفسيقيم اختبار )ت( لداللة الفروق بين التمكين  :(7جدول )
 القيم الحصائية

 المتغيرات الدوموجراةية 

تصنيف المتغيرات  

 الدوموجراةية
 مستوى الداللة ت   م ن

 العمر / السن 
 16.43 53.41 50 45 – 30من 

4.11 0.01 
46 – 59 49 69.62 15.22 

 الحالة االجتماعية
 18.12 83.16 65 متزوجة 

3.19 0.01 
 17.13 75.21 34 أرمل  –مطلقة 

 سنوات الخبرة 
 16.42 78.45 42 15 – 5من 

3.71 0.01 
 17.35 89.38 57 فأرثر  – 16

 نو  القسم 

 18.16 76.82 44 األطفال والعمليات 

العناوة المركزة   0.01 6.11

 والفاقة 
55 38.13 17.41 

 التعليميالمستوى 
 16.14 36.44 39 متوس 

6.91 0.01 
 14.65 66.14 60 بكالوريوس 

 

للدى  النفسلي( والخاصلة بلالتمكين 7الجلدوا ) فليبمراجعة نتلائج اختبلار ت اللواردة 
ومللللللللدى اخللللللللتلف هللللللللذا المتغيللللللللر بللللللللاختلف المتغيللللللللرات  ،(99عينللللللللة الدراسللللللللة )ن = 

 الديموجرافية، وقد أوضحت المعالجة اإلحصائية ما يلى:

بلللاختلف الفئللللة العمريلللة للممرضلللات، فقللللد بلغلللت ايمللللة  النفسللللييختللللف التمكلللين   (1)
وانحلللراف  ،(53.41بمتوسلللس ) ،(0.01( عنلللد مسلللتوى دالللللة )4.11اختبلللار ت )
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( وانحللللللللراف 69.62(، ومتوسللللللللس )45 – 30( للفئللللللللة العمريللللللللة األقللللللللل )16.43)
اتجللللاه الفئللللة  فلللليوكانللللت الفللللروق  ،(59 – 46( للفئللللة العمريللللة األكبللللر )15.22)

 العمرية األكبر.

 –مطلقلة  –كما اتمل  أن التمكلين يختللف بلاختلف الحاللة االجتماعيلة )متزوجلة  (2)
( 65( بمتوسلس )0.01( بمسلتوى دالللة )3.19أرمل( فقلد بلغلت ايملة اختبلار ت )

( 17.13) معيللللللاري ( وانحلللللراف 34( للمتزوجلللللات، ومتوسلللللس )18.12وانحلللللراف )
 النفسللليالتمكلللين  فللليللمطلقلللات واألراملللل، ويتمللل  ملللن القللليم الملللذكورة أن الفلللروق 

 .النفسيالتمكين  فيالمتزوجات فهن أكثر  اتجاه فيكانت 

بلاختلف سلنوات الخبلرة، فقلد بلغلت ايملة اختبلار ت   النفسيوعن اختلف التمكين   (3)
 معيلللللللاري ( وانحلللللللراف 78.45( بمتوسلللللللس )0.01( عنلللللللد مسلللللللتوى دالللللللللة )3.71)
( وانحلللللللراف 89.38(، ومتوسلللللللس )15 – 5( لسلللللللنوات الخبلللللللرة القليللللللللة )16.42)
بلل تؤكلد عللى ملا سلبق  ،( لفئة سلنوات الخبلرة الكبيلرة، وهلذه النتيجلة تتفلق17.35)

بللاختلف الفئللة العمريللة الكبيللرة، فزيللادة الفئللة العمريللة  النفسلليكللين اخللتلف التم فللي
 سنوات الخبرة الكبيرة. اتعنى منطقي  

قسلم العنايلة  –بلاختلف نلوع القسلم )قسلم األيفلاا  النفسليوعلن اخلتلف التمكلين   (4)
( 76.82( بمتوسلس )6.11واإلفاقلة( فقلد بلغلت ايملة )ت( ) -العمليات    –المركزة  

( 38.13قسلللم األيفلللاا، ومتوسلللس ) فلللي( للممرضلللات 18.16) معيلللاري وانحلللراف 
 فيقسم العناية المركزة واإلفاقة، وذلك  في( للممرضات 17.41) معياري وانحراف  

 اتجاه ممرضات قسم رعاية األيفاا.

للممرضلللللات بلللللاختلف )المسلللللتوى  النفسللللليأملللللا علللللن اخلللللتلف مسلللللتوى التمكلللللين   (5)
( بمتوسلللللللس 0.01دالللللللللة ) ( بمسلللللللتوى 6.91( فقلللللللد بلغلللللللت ايملللللللة )ت( )التعليملللللللي
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( 66.14( لفئلة التعلليم المتوسلس، ومتوسلس )16.14)  معياري ( وانحراف  36.44)
، وهلللذه النتيجلللة تتفلللق والمنطلللق الجلللامعي( لفئلللة التعلللليم 14.65) معيلللاري وانحلللراف 

ملللن الممرضلللات ذوات  النفسللليالتمكلللين  فللليالجامعلللة أكثلللر  ات خريجلللفالممرضلللات 
 التعليم المتوسس.

يختلللف بللاختلف  النفسللي( مللن أن التمكللين 7جللدوا ) فلليعلللى مللا ورد  اوتعليقلل  
نلللوع  –سلللنوات الخبلللرة  –الحاللللة االجتماعيلللة  –المتغيلللرات الديموجرافيلللة )الفئلللة العمريلللة 

(، فقلللد جلللاءت أغللللب النتلللائج ال تتفلللق ملللط نتلللائج الدراسلللات التعليمللليالمسلللتوى  –القسلللم 
مجلاا التملريض تتصلف بمجموعلة علقلات  فلياألجنبية، وتفسير ذلك أن يبيعة العمل  

: الكلللردي) افاعليللة الممرضللة، ممللا يجعللل تمكللين الللذات منخفملل فلليمتشللابكة قللد تللؤثر 
( ملن 7جلدوا ) فليفإن تفسير ما ورد من نتائج ايم )ت(  ا(، وعموم  313، ص  2010

أعللى ملن نظيلره عنلد الممرضلات األقلل  اعند الممرضلات األكبلر سلن    النفسيأن التمكين  
(، ودراسلللللة 2002(، )شلللللقوره: 2000: الشلللللافعي، وهلللللذا ملللللا أكدتلللللم نتلللللائج دراسلللللة )اسللللن  
(Algon IC. A & Kievan, 2007.) 

 النفسللليعنلللد الممرضلللات المتزوجلللات أعللللى ملللن التمكلللين  النفسللليوأن التمكلللين 
، والنفسللللي االجتمللللاعيللممرضلللات المطلقللللات واألرامللللل، وهللللذه النتيجلللة يؤكللللدها السللللياق 

، ومهنللي اجتملاعيفالمتزوجلات يتملتعن باسلتقرار نفسلى، وملا يصللاحبم ذللك ملن اسلتقرار 
حلللين أن  لللاهرة الطللللق وملللا تتملللمنم ملللن مشلللكلت ملللن شلللأنها أن تملللعف الثقلللة  فلللي

بلللالنفس، وضلللعف اتخلللاذ القلللرار، وملللا إللللى ذللللك ملللن مهلللارات شخصلللية اجتماعيلللة تجعلللل 
 ,Jonesدراسللات ) موهللذا مللا أكدتلل ،النفسللي حتللراقواال ،الممرضللة مسللتهدفة للمللغوي

(، وعلن سلنوات الخبلرة فقلد أكلدت Huey – Minttzeng, 2004(، ودراسلة )2008
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واألكثللر  ،اللممرضللات األكثللر عمللر   النفسللينتللائج ايمللة اختبللار )ت( علللى زيللادة التمكللين 
 افكلهملا وجهلبين العمر األكبر والخبلرة األكبلر  امنطقي اخبرة، فل شك أن هنام ارتباي

، فلللالخبرة األكبلللر ال تلللأتى إال ملللط عملللر أكبلللر، وهلللذا ملللا النفسللليعمللللة لظلللاهرة التمكلللين 
 (.Lustina, et. Al, 2012(، ودراسة )Procci, 2012أشارت إليم نتائج دراسة )

بلللاختلف القسلللم اللللذى تعملللل فيلللم الممرضلللة  النفسللليأملللا علللن اخلللتلف التمكلللين 
فقلد أشلارت اليم )ت( اللواردة  ،وقسم العناية المركلزة والعمليلات واإلفاقلة(  –)قسم األيفاا  

ملللللن  اقسلللللم األيفلللللاا أكثلللللر تمكنللللل   فلللللي( ملللللن أن الممرضلللللات العلللللاملت 7جلللللدوا ) فلللللي
نطقيلللة قسلللم العنايلللة المركلللزة واإلفاقلللة، ويبلللدو هلللذه النتيجلللة م فللليالممرضلللات العلللاملت 

قسللم األيفللاا أقلل بشللكل واضلل  ملن ضللغوي الممرضللات  فليفملغوي العمللل ومشللكلتم 
م نتلللائج دراسلللة ، وهلللذا ملللا أكدتلللهنومشلللكلت قسلللم الرعايلللة المركلللزة واإلفاقلللة فللليالعلللاملت 

(Anderson,R,and,Funnelm,2004 وكذلك دراسة ،)(Nazil, etal., 2008.) 

 ،التعليميللممرضات باختلف المستوى   النفسيوفيما يتصل باختلف التمكين  
ملن الممرضلات الحاصللت عللى المؤهلل  اوأن الممرضات خريجات الجامعة أكثلر تمكنل  

 ,Marie, et. al(، ودراسلة )Gurses, 2005المتوسس، وهذا ما أكدتم نتلائج دراسلة )
 (.Embriaco, et. al, 2007(، ودراسة )2007

بتتاختال  المتغيتترات الدوموجراةيتتة، ونوضتتم  النفستتي االحتتتراق: اختتتال  اثانيتتً  -
 :(8جدول ) في لل 
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والمتغيرات   ،النفسي االحتراق قيم اختبار )ت( لداللة الفروق بين  (8جدول )
 الدوموجراةية 

 القيم الحصائية
المتغيرات  
 الدوموجراةية

تصنيف المتغيرات  
 الدوموجراةية

 ت   م ن
مستوى 
 الداللة 

 العمر / السن 
 15.70 82.10 50 45 – 30من 

4.20 0.01 
46 - 59 49 90.11 14.61 

 الحالة االجتماعية
 16.11 81.19 65 متزوجة 

3.19 0.01 
 15.11 88.20 34 أرمل  –مطلقة 

 سنوات الخبرة 
 14.11 77.91 42 15 – 5من 

3.91 0.01 
 15.11 87.11 57 فأرثر  – 16

 القسم نو  
 16.12 84.11 44 قسم األطفال والعمليات 

2.91 0.01 
 17.11 91.40 55 العناوة المركزة )الفاقة( 

 المستوى التعليمى 
 15.18 90.11 39 متوس 

4.91 0.01 
 16.12 79.21 60 بكالوريوس 

 

( والخاصللللة 8جللللدوا ) فلللليبمراجعللللة الللليم اختبللللار )ت( لداللللللة الفللللروق الللللواردة 
( ممرضة، فقد أكدت 99باختلف المتغيرات الديموجرافية لل )  النفسي  االحتراقباختلف  

 ايم )ت( عدة حقائق:

فقللد  ،(59 – 46( )45 – 30بللاختلف الفئللة العمريللة ) النفسللي االحتللراقيختلللف  (1)
( وانحلللراف 82.10( بمتوسلللس )0.01( بمسلللتوى دالللللة )4.20بلغلللت ايملللة )ت( )

( وانحلللللللراف 90.11( ومتوسلللللللس )45 – 30( للفئلللللللة العمريلللللللة )15.70) معيللللللاري 
فالفئلة العمريلة األكبلر أكثلر  ،(59 – 46( للفئة العمريلة األكبلر )14.61)  معياري 
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، وتتفللق هللذه النتيجللة مللط مللا أكدتللم نتيجللة دراسللة النفسلليبللاالحتراق  اشللعور معانللاة و 
(Atake, et. al, 2008) ،( وكلذلك دراسلةMarten & Bulwden, 2010 )

 –يختلللف بللاختلف المتغيللرات الديموجرافيللة )نللوع القسللم  النفسللي االحتللراقمللن أن 
سلللنوات الممرضلللات ذات فقلللد أشلللارت نتلللائج هلللذه الدراسلللة إللللى أن ، الخبلللرة(سللنوات 

الخبلللرة الكثيلللرة للللديهن القلللدرة عللللى التكيلللف ملللط الملللغوي، وكلللذلك دراسلللة )عسلللكر 
لف يختللف بلاخت النفسلي االحتلراقأكلدت نتائجهلا أن  التليو خرون( بدولة الكويلت 

 والحالة االجتماعية(. ،التعليميوالمستوى  ،)سنوات الخبرة
 االحتلراقأرملل( ومسلتوى  –مطلقة  –وبالنسبة لمتغير الحالة االجتماعية )متزوجة  (2)

( 81.19( بمتوسلس )0.01( بمسلتوى دالللة )3.19فقلد بلغلت ايملة )ت( ) النفسلي
سلس فئلة المطلقلات حين كلان متو   في( لفئة المتزوجات،  16.11)  معياري وانحراف  
فالمطلقات واألرامل أكثر معاناة   ،(15.11)  معياري وانحراف    ،  88.20واألرامل )

ويبلللدو أن هلللذه النتيجلللة تحتلللاج لمزيلللد ملللن البحلللو ، فثملللة  ،النفسلللي االحتلللراقملللن 
(، Gelidrd, 2010بللاالحتراق ) ادراسللات تللرى أن المطلقللات أكثللر معانللاة وشللعور 

وما تتممنم من ضلغوي يملاف إليهلا   ،ن  اهرة الطلقإوهذه النتيجة منطقية إذ  
 واألرامل( أكثر معاناة. ،ضغوي العمل مما يجعل هذه الفئة )المطلقات 

( 3.91وسنوات الخبرة للممرضلات، فقلد بلغلت ايملة )ت( )  ،النفسي  االحتراقوعن   (3)
 5( لفئلة )14.11)  معيلاري ( وانحلراف  77.91(، بمتوسلس )0.01بمستوى دالللة )

 ،سللللللنة فللللللأكثر( – 16( للفئللللللة )15.11( وانحللللللراف )87.11(، ومتوسللللللس )15 –
إن يلوا سللنوات وهكلذا  ،اتجلاه الممرضلات ذوات الخبلرة األكبلر فليوكانلت الفلروق 
العمر لم يشفط للممرضات المواجهلة اإليجابيلة للملغوي الحياتيلة   فيالعمل والتقدم  

أخلللرى ملللن  اعلللن أن الحيلللاة بأنسلللاقها المختلفلللة قلللد تصلللدر أنواعللل والمهنيلللة، فملللل  
 المغوي مما يثقل كاهل الممرضة.
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لغللت ونللوع القسللم الللذى تعمللل فيللم الممرضللات، فقللد ب النفسللي للحتللراقأمللا بالنسللبة  (4)
 معيللاري ( وانحللراف 84.11( بمتوسللس )0.01( بمسللتوى داللللة )2.91ايمللة )ت( )

(، 91.40ومتوسلللللس ) ،والعمليلللللات  ،( للممرضلللللات بقسلللللم رعايلللللة األيفلللللاا16.12)
واإلفاقلة، وكانللت ايمللة )ت(  ،( للممرضللات بقسلم العنايللة المركللزة17.11وانحلراف )

 افالممرضات العلاملت بهلذا القسلم أكثلر شلعور   ،اتجاه )العناية المركزة واإلفاقة(  في
ن قسلم العنايلة المركلزة واإلفاقلة تحتلاج إوهذه النتيجة منطقيلة إذ   ،النفسي  باالحتراق

حللللين أن  فلللليوالمللللغوي المهنيلللة،  حتللللراقاالمواجهلللة لإللللى مهللللارات واسللللتراتيجيات 
وهلذا ملا أكدتلم نتلائج الدراسلات السلابقة  ،قلكانت أ  مومشكلتضغوي قسم األيفاا  

(، وكلذلك دراسلة Mariem et. al, 2007(، ودراسة )Gurses, 2005كدراسة )
(Embriaco, et. al, 2007.) 

 –التعليم  متوسطيللممرضات ) التعليميوالمستوى    النفسي  االحتراق اختلفوعن   (5)
( ومتوسلس 0.01( بمستوى دالللة )4.91(، فقد بلغت ايمة )ت( )الجامعيوالتعليم  

( 79.21( للللللللذوات التعلللللللليم المتوسلللللللس، ومتوسلللللللس )15.18( وانحلللللللراف )90.11)
، فالممرضللللات ذات التعللللليم الجللللامعي( لللللذوات التعللللليم 16.12) معيللللاري وانحللللراف 

، الجلللامعيبالملللغوي ملللن الممرضللات ذات التعلللليم  اوشللعور   احتراقلللاالمتوسللس أكثلللر 
قللد يللزود الخللريجين بمهللارات حياتيللة  الجللامعيتبللدو هللذه النتيجللة منطقيللة فللالتعليم و 

 أساليب المواجهة الناجحة. هناختيار  فيوخبرات تساعد الممرضات على النجاح 
 النفستي  واالحتتراق،  النفستي، ونصه: )وختلف كتل متن التمكتين  الثانيالفرض   (2)

 .(البعدي – القبليلدى العينة التجريبية باختال  القياسين 

وللتحقلق مللن صللحة هلذا الفللر  ع ولجللت اسلتجابات عينللة البحللث التجريبيللة )ن 
( قبلللللل تطبيلللللق النفسللللي االحتلللللراق – النفسللللليالدراسلللللة )التمكللللين  مقياسلللللي( علللللى 10= 

 Wilcoxon Signedالبرنلامج باسلتخدام اإلحصلاء اللبلارامترى )اختبلار ويلككسللون 
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Ranks – Test  للعينات المترابطة للكشلف علن دالللة الفلروق بلين القياسلين باسلتخدام
 .SPSSبرنامج 

( بتتتتين   0.05: توجتتتتد فتتتتروق  ات داللتتتتة إحصتتتتائية عنتتتتد مستتتتتوى ) أوالً  -
 النفستتتيمتوستتتطات درجتتتات أفتتتراد العينتتتة التجريبيتتتة علتتتى مقيتتتاس التمكتتتين 

 :(9جدول ) في( ونوضم  لل البعدي – يالقبلالقياسين ) باختال 

لداللة   Z Wilcoxon Signed Ranks – Testقيمة اختبار : (9جدول )
و لل   ه،وبعدالفروق بين متوسطات رتب درجات العينة التجريبية قبل تطبيق البرنامج 

 النفسي لمقياس التمكين 
 القيم الحصائية

 
المقياس 
 ومكوناته

 نتائج القياس  
بعد( ن  –)قبل

 =10 
متوس   العدد 

 الرتب
مجمو   
مستوى  Zقيمة  الرتب

 الداللة 

 المقياس ككل
 15.00 0 الستالبةالرتب 

  10 الرتب الموجبة 0.0001 -3.15 150.00
  0 الرتب المتعادلة

 الثقة بالنفس
 15.00 0 الرتب الستالبة

  10 الرتب الموجبة 0.0001 -3.41 150.00
  0 الرتب المتعادلة

القدرة على اتخا   
 القرار

 15.00 0 الرتب الستالبة
  10 الرتب الموجبة 0.0001 -3.21 130.00

  0 الرتب المتعادلة

 الفاعلية التاتية
 1.00 1 الرتب الستالبة

 14.00 8 الرتب الموجبة 0.0001 -3.60 112.00
  1 الرتب المتعادلة

 القيادة التاتية
 1.00 0 الرتب الستالبة

 14.00 8 الرتب الموجبة 0.0001 -3.55 112.00
  2 الرتب المتعادلة
( 0.001عند مستوى داللة ) ا( وجود فروق دالة إحصائي  9يتم  من الجدوا )

سلواء  ه،وبعلد بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية قبل تطبيق البرنلامج 
 أو مكوناتم. ،النفسيمتغير التمكين  في
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)توجتتتد فتتتروق  ات داللتتتة إحصتتتائية بتتتين  االحتتتتراق: بالنستتتبة لمتغيتتتر اثانيتتتً  -
 النفستتتي االحتتتتراقمتوستتتطات درجتتتات أفتتتراد العينتتتة التجريبيتتتة علتتتى مقيتتتاس 

 :(البعدي – يالقبلباختال  القياسين 
عينللة البحللث التجريبيللة )ن  اسلتجابات وللتحقلق مللن صللحة هلذا الفللر  عولجللت 

 Wilcoxon Signedويلككسلون  اختبلاربلارامترى ) ( باسلتخدام اإلحصلاء اللل10= 
Ranks – Test للعينللات المترابطللة للكشللف عللن الفللروق بللين القياسللين باسللتخدام )

 (.10جدوا ) في، ونوض  ذلك SPSS, 20برنامج 
لداللة  Wilcoxon Signed Ranks – Test( Zقيمة اختبار ) :(10جدول )

 النفسي  االحتراقبعد تطبيق البرنامج لمقياس  –الفروق قبل  
 القيم الحصائية
 المقياس ومكوناته

 نتائج القياس 
بعد( ن =  –)قبل

10 
متوس   العدد 

 الرتب
مجمو   
مستوى  Zقيمة  الرتب

 الداللة 

 المقياس ككل
 00 0 الرتب الستالبة

 13 10 الموجبةالرتب  0.01 -4.54 -13.0
 00 0 الرتب المتعادلة

 الثقة بالنفس
 00 0 الرتب الستالبة

 12 10 الرتب الموجبة 0.01 -4.10 -12.0
 00 0 الرتب المتعادلة

القدرة على اتخا   
 القرار

 00 0 الرتب الستالبة
 14 9 الرتب الموجبة 0.01 -3.90 -12.6

 00 0 المتعادلةالرتب 

 الفاعلية التاتية
 00 1 الرتب الستالبة

 13 8 الرتب الموجبة 0.01 -3.10 -10.4
 00 1 الرتب المتعادلة

 القيادة التاتية
 00 0 الرتب الستالبة

 12 8 الرتب الموجبة 0.01 -4.20 -96.0
 00 2 الرتب المتعادلة
( وجلللللللود فلللللللروق ذات دالللللللللة إحصلللللللائية بمسلللللللتوى 10يتمللللللل  ملللللللن الجلللللللدوا )

( بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعلة التجريبيلة قبلل تطبيلق البرنلامج 0.0001)
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القلدرة عللى  –وفى كل مجاالتلم )الثقلة بلالنفس  ،ككل النفسيالتمكين   في  هوبعد   التدريبي
، مملا البعلدياتجلاه القيلاس  فليوذللك  ؛القيلادة الذاتيلة( –الفاعليلة الذاتيلة  –اتخاذ القلرار 

ضلللوء النظريلللات  فللليقلللد تحقلللق، ويمكلللن مناقشلللة هلللذه النتيجلللة  الثلللانييؤكلللد أن الفلللر  
 :اآلتيلك على النحو وذ  ،والدراسات المرتبطة بهذا المتغير والمتعلقة بهذه العينة

تناوللللت هلللذا المفهلللوم سلللواء  التلللي، أكلللدت النظريلللات ونظرياتتتته ،النفستتتيالتمكتتتين  (1)
(، أو نظريلللة العلقلللات Fredrick Taylor, 1911نظريلللة اإلدارة العلميلللة للللل )

 ,Kosta( أو النظريللة السللللوكية المعرفيلللة )Hawthorn, 1970اإلنسللانية للللل 
شلتى مجلاالت  فليوالعمق أصب  لم حملور  االتساع( أن هذا المفهوم من 1981
ملن أجللم بلرامج توعويلة إنمائيلة سلاعدت عللى   ت مم، وملن ثلم صل  اإلنسانيالسلوم  

 اأن سللوم الفلرد يحلد  وفقل  و ،  واالجتملاعي  ،واالقتصلادي  ،السياسليتنشيس السلوم  
 ستعود عليم بفائدة كبيرة.  اعتقاد المرء بأن نتائج هذا السلوم أيلتوقعاتم الخاصة، 

أحللد  وهللي ،وي لحللن أن النظريللة السلللوكية المعرفيللة تللدور حللوا الفاعليللة الذاتيللة
عاداتلم، كملا  فلييساعد المرء على تنظيم نشلايم واللتحكم  يالذ  النفسيمكوناتم التمكين 

اإلدارة، وملن أهلم هلذه األسلاليب حركلة  فليأن تنشيس التمكين من أهم األساليب الحديثلة 
مختلللف السلللوم حيللث  فلليتعنللى أن يقللوم المسللئوا بتحسللين دائللم  التللي ،الجللودة والتمييللز

 وتحمل المسئولية مما يعزز التمكين عند الفرد. ،بالمبادرة االرتقاء

 فهلي( Escalona, 1940قلدمها )إسلكالونا  التلييلة أما عن نظرية القيملة الذات
ويجنلبهم  ،ويرتقلى بطموحلاتهم ،تهدف إلى تعزيز التمكين للدى األفلراد بملا يحقلق أهلدافهم

 ،والسياسللية ،ضللوء مللا تقللدم نلحللن أن النظريللات النفسللية فلليوالشللعور بالفشللل  ،المخللاوف
علقتم  فيفئات مختلفة وتنشيطم لدى  ،مجموعها تناولت إثراء التمكين في  واالجتماعية

وتقريللر المصللير،  ،والحريللة النفسللية ،والتفللاؤا ،)األمللل :بالعديللد مللن المتغيللرات اإليجابيللة
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نصرة الذات، وحرية االختيار( كما و ف التمكين عبر برامج سلوكية لخفض المتغيرات 
 وضغويم(. ،النفسي االحتراقالسلبية )

ضوء النظريات المشار   في،  من منظور الدراسات السابقة  النفسيتنمية التمكين   (2)
اسلتهدفت تنميلة التمكلين النفسلى للدى  التليأجريلت العديلد ملن الدراسلات   اإليها سللف  

 فليم نتلائج هلذه الدراسلة، ونسلوق مهنية المختلفة، وهذا ما أكدتلالعديد من الفئات ال
( عللن Rirehar & Sgort, 1992هللذا المقللام بعللض هللذه الدراسللات كدراسللة )

أشللارت نتللائج الدراسللة فاعليللة الللذات كأحللد أبعللاد التمكللين لللدى ممرضللات األورام، و 
تلم تنشليس فاعليلة اللذات  االنفعلالياللدور، والتن ليس   تأديةإلى أنم من خلا فنيات  

 Boudrianوخفض القلق لدى ممرضلات األورام، وكلذلك دراسلة ) ،وتمكين الذات 
& Jean, 2009 إثلراء الثقلة بلالنفس،  فليودور ذللك  النفسلي( علن بنيلة التمكلين

 Antithلدى عينة من الهيئة المعاونة لايباء، ودراسة ) والقدرة على اتخاذ القرار
& Thomar, 2011 الثقلة  –التلأثير  –( علن التمكلين وملا يتملمنم ملن )المعنلى

( ملللن 189خفلللض الملللغوي النفسلللية للللدى )ن =  فللليوتلللأثير ذللللك  ، المبلللادرة( –
 اإليجلابيوالمعنلى  ،ممرضات األورام وما صاحب ذلك من شعور المرضى باألمل

( عللن دور Rouch, D & Rungiust, J, 2020للحيللاة، وكللذلك دراسللة )
رعايللللة الممرضللللات لمرضللللى السللللكرى مللللن خلللللا  فللللي اإلكلينيكللللي االختصاصللللي

إكسلللللاب  فلللللي، وأشلللللارت النتلللللائج إللللللى فاعليلللللة البرنلللللامج اللللللذاتيمكونلللللات التمكلللللين 
الممرضلللات المهللللارات النفسللللية، وأن هللللذا النللللوع ملللن البللللرامج يعمللللل علللللى تحسللللين 

فللإن نتللائج هللذا الفللر  ت عمللد علللى مللا أشللارت  ،غيرهللاالمستشلل يات و  فللي دمللةالخ
 والدراسات السابقة. ،إليم النظريات 

 الفرض الثالث: (3)
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: الشتتتق األول متتتن الفتتترض الثالتتتث، ونصتتته: )يوجتتتد فتتتروق  ات داللتتتة أوالً  -
إحصتتائية بتتين متوستتطات درجتتات أفتتراد العينتتة التجريبيتتة علتتى مقيتتاس التمكتتين 

 ، وللتحقق من صحة هتا الفرضوالتتبعى(  ،البعدي  :باختال  القياسين  النفسي
لككسون ( باستخدام اختبار وي10)ن = عولجت استجابات عينة البحث التجريبية 
Wilcoxon Signed Ranks - Test  للعينلات المرتبطلة للكشلف علن الفلروق

 (.11جدوا ) فيبين القياسين، ونوض  ذلك 
لداللة الفروق  Wilcoxon Signed Ranks – Test( Zقيمة اختبار ): (11جدول )

 النفسي تتبع( لمقياس التمكين  –بين متوسطات رتب درجات العينة التجريبية )بعد 
 القيم الحصائية

 المقياس ومكوناته
 نتائج القياس  

متوس   العدد  10تتبع( ن =  –)بعد
 الرتب

مجمو   
مستوى  Zقيمة  الرتب

 الداللة 

 المقياس ككل
 00 0 الرتب الستالبة

 12 9 الرتب الموجبة 0.01 -3.06 117
 00 1 الرتب المتعادلة

 الثقة بالنفس
 00 0 الرتب الستالبة

 12 7 الرتب الموجبة 0.01 -3.41 84
 00 3 الرتب المتعادلة

 القدرة على اتخا  القرار 
 00 0 الرتب الستالبة

 11 8 الرتب الموجبة 0.01 -3.19 88
 00 2 المتعادلةالرتب 

 الفاعلية التاتية
 00 0 الرتب الستالبة

 -10- 8 الرتب الموجبة 0.01 -4.00 80
 00 2 الرتب المتعادلة

 القيادة التاتية
 00 0 الرتب الستالبة

 10 8 الرتب الموجبة 0.01 -3.19 80
 00 2 الرتب المتعادلة

داللللة  ا( اتمللل  أن ثملللة فروقللل11الجلللدوا ) فلللي( اللللواردة Zوبقلللراءة اللليم اختبلللار )
الدرجللة الكليللة لمقيللاس  فلليسللواء  ،بللين متوسللس رتللب درجللات العينللة التجريبيللة اإحصللائي  
النفس، القلدرة عللى اتخلاذ القلرار، الفاعليلة الذاتيلة،  فيأو مكوناتم )الثقة   النفسيالتمكين  

، وهلللذا يؤكلللد صلللحة هلللذا الفلللر  وأن التتبلللطاتجلللاه القيلللاس  فللليوذللللك  ؛القيلللادة الذاتيلللة(
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ملللن  الثلللانيالبرنلللامج للللم فاعليلللة، ويمكلللن مناقشلللة هلللذه النتيجلللة بعلللد علللر  نتلللائج الشلللق 
 الفر .

من الفرض الثالث، ونصه: )توجد فروق  ات داللتة إحصتائية   الثاني: الشق  اثانيً  -
 النفستتتي االحتتتتراقبتتتين متوستتتطات درجتتتات أفتتتراد العينتتتة التجريبيتتتة علتتتى مقيتتتاس 

  التتبعى (. – البعدي  باختال  القياسين
وللتحقلق مللن صللحة هلذا الفللر  عولجللت اسلتجابات عينللة البحللث التجريبيللة )ن 

 Wilcoxon Signedترى )اختبلار ويلككسلون بلارام ( باسلتخدام اإلحصلاء اللل10= 
Ranks – Test ونوضل  ذللك  ،للعينلات المترابطلة للكشلف علن الفلروق بلين القياسلين

 (.12جدوا ) في
لداللة  Wilcoxon Signed Ranks – Test( Zقيمة اختبار ) :(12جدول )

 االحتراق التتبعى( البرنامج لمقياس  – البعديالفروق )
القيم 

 الحصائية
المقياس 
 ومكوناته

 نتائج القياس 
تتبع( ن =  –)بعد

10 
متوس   العدد 

 الرتب
مجمو   
مستوى  Zقيمة  الرتب

 الداللة 

 المقياس ككل
 00 0 الرتب الستالبة

 14 10 الرتب الموجبة 0.0001 -4.18 140
 00 0 الرتب المتعادلة

 النفسي الضغ  
 00 0 الرتب الستالبة

 15 10 الرتب الموجبة 0.001 -4.30 150
 00 0 الرتب المتعادلة

 القلق 
 00 0 الرتب الستالبة

 15 10 الرتب الموجبة 0.001 -4.41 150
 00 0 الرتب المتعادلة

 ضغوق العمل
 00 0 الرتب الستالبة

 14 10 الرتب الموجبة 0.001 -4.81 140
 00 0 الرتب المتعادلة

الجهاد 
 الجسمي

 00 0 الرتب الستالبة
 14 10 الرتب الموجبة 0.001 -4.91 140

 00 0 الرتب المتعادلة



 2021 يوليو( األولالجزء  – 53العدد )              بقنا                       مجلة كلية اآلداب    

 

- 1206 - 

داللللة  ا( يتمللل  أن ثملللة فروقللل  12جلللدوا ) فلللي( اللللواردة Zوبقلللراءة اللليم اختبلللار )
الدرجلللة الكليلللة لمقيلللاس  فللليبلللين متوسلللس رتلللب درجلللات العينلللة التجريبيلللة سلللواء   اإحصلللائي  
اإلجهلللللاد  ،ضلللللغوي العملللللل ،القللللللق ،النفسللللليأو مكوناتلللللم )الملللللغس  ،النفسلللللي االحتلللللراق
 اإلرشللادياتجللاه القيللاس التتبعللى، ويمكللن مناقشللة فاعليللة البرنللامج  فلليوذلللك  ؛(الجسللمي

وملا إللى ذللك ملن فنيلات تلم   ،(النظري ضوء )أنشطة البرنامج، ومحتوياتم، واألساس    في
 توفيرها بما أدى إلى استمرار فاعلية البرنامج.

تحسلللين  فللليإن البرنلللامج وملللا يتملللمنم ملللن أنشلللطة وفنيلللات أثبتلللت االسلللتمرار 
ممللا  ؛ن البرنللامج وفلر خلللا جلسلاتم بيئلة معرفيللة أقلرب إلللى الواقلطإ، إذ نفسليالالتمكلين 

أدى إلى ثلراء التمكلين للدى عينلة ملن ممرضلات األورام، باإلضلافة إللى الرغبلة الصلادقة 
 فلليجلسلات البرنللامج يواعيلة ورغبللة ملنهن  فليواإلابلاا ملن الممرضللات عللى المشللاركة 

 .النفسيتعلم مهارات التمكين 

 البعدي) :يعزى فاعلية البرنامج إلى قصر الفترة الزمنية بين القياسين ويمكن أن
استمرار  في( كان لم األثر 10كما أن صغر حجم العينة التجريبية )ن =  ، التتبعى(  –

كثير من الدراسات، فمن المعلوم أن صلغر حجلم  موهذا ما أكدت  ،فاعلية أنشطة البرنامج
 والباحثة من ناحية أخرى. ،العينة يزيد من عوامل األلفة بين أفراد العينة من ناحية

أ عطيلت للعينلة قبلل تطبيلق البرنلامج كانلت ملن الوضلوح  التليكما أن التعليملات 
  بما أدى إلى التفاعل المثمر مط فنيات البرنامج.

واسلتمرار  ،نلص عللى فاعليلة البرنلامج اللذيج هلذا الفلر  فسر نتلائنويمكن أن  
ضلللوء نظريلللات مرونلللة  فللليلعينلللة الدراسلللة  النفسلللي االحتلللراقوخفلللض  ،تحسلللن التمكلللين

للسللوم إال  أنلم يتسلم  النسلبيوقابليتلم للتعلديل، فعللى اللرغم ملن الثبلات  اإلنسانيالسلوم  
تنطللق منلم البلرامج العلجيلة  ياللذ  النظلري وهلذا هلو األسلاس  ،وكمكانيلة التعلديل  ،بالنمو
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وملللا الزملللم ملللن خفلللض  النفسللليواإلرشلللادية، وبنلللاء  عللللى ملللا تقلللدم فلللإن تحسلللين التمكلللين 
 لدى عينة الدراسة لهو من األمور المتوقعة. النفسي االحتراق

 فيضوء القواعد العامة  في تفسيرهواستمرار فاعليتم يمكن  ،إن نجاح البرنامج
 : يليونجملها فيما  ،التعليميالموقف 

 كل جلسة من السهل إلى الصعب، ومن المعلوم للمجهوا. فيالتدرج  ( أ)
 . نوجذب انتباهه   نمن رغباته  واالستفادةتشويق أعماء العينة التجريبية،  ( ب )
قبلها (ج) ما  جلسة  كل  تؤكد  بحيث  وترتيبها  ببعمها،  الجلسات  لما    ، ربس  وتمهد 

 بعدها. 
 ها وسيلة وليست غاية.وصفالوسائل السمعية المناسبة باختيار  ( د )

 ي، الللذ للبرنتتامج النظتتري ضتتوء األستتاس  فتتيويمكتتن تفستتير فاعليتتة البرنتتامج 
 :هييعتمد على مداخل علجية مختلفة 

يهلدف إللى سليطرة الفلرد عللى انفعاالتلم، كملا أن العللج   اللذي  المعرفليالعلج    ( أ)
 ساعد الممرضات على مقاومة اإلدراكات الخطأ.  المعرفي

ساعد العينلة عللى اللتخلص  يالذ  السلوكيكما أن البرنامج اعتمد على العلج  ( ب )
وكعطاء  ،مط االحتفاظ بالسلوكيات المرغوبة ،من السلوكيات غير المرغوب فيها

 صاحب المشكلة الفرصة لتعلم سلوم جديد.
 فليفعاليتهلا  ت إن نجاح البرنامج يمكن أن ي عزى إلى اعتملاده عللى فنيلات سلبق  (ج)

تلللم تو يفهلللا تتميلللز بالشلللمولية والتنلللوع ملللا بلللين  التللليبلللرامج سلللابقة، إن الفنيلللات 
كثيللر  فلليو فللت فنيللة المناقشللة والحللوار  فمللثل   ،(سلللوكيةو وجدانيللة، و )معرفيللة، 

مللن الجلسللات، وهللذه الفنيللة تسللاعد علللى اإلدرام النشللس للموضللوع، كمللا تسللاعد 
 إصدار األحكام. فيوالتريث  ،العقلنيعلى تعلم التفكير 
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، فقللد تللم تقللويم هللاوتنوع ويعللزى نجللاح البرنللامج إلللى تعللدد يرائللق تقيلليم البرنللامج ( د )
يم بواسلللطة أفلللراد العينلللة، واسلللتمر البرنلللامج بواسلللطة  خبلللراء عللللم اللللنفس، كملللا اللل 

فكان هنام تقويم عقب كل جلسلة، وتقلويم فلى  ،التقويم عبر كل مراحل البرنامج
نهاية جلسات البرنامج، كل ذلك ساعد على توفير تغذية راجعة مستمرة، تم فلى 

 ضوئها تعديل البرنامج.
فللللراد العينللللة سللللاعد علللللى تبللللادا وأ ،والمللللودة بللللين الباحثللللة ،إن نشللللر روح الحللللب  (ه)

الخبلللللرات، والتقبلللللل غيلللللر المشلللللروي للعينلللللة التجريبيلللللة رغلللللم اخلللللتلف سلللللماتهم 
سللاعد أفللراد العينللة  يالللذ  اإليجللابيالشخصللية، هللذا باإلضللافة إلللى تهيئللة المنللا  

التجريبيللة للتعبيللر عللن  رائهللم بوضللوح دون خللوف، كللل ذلللك سللاعد علللى زيللادة 
 حمور جلسات البرنامج. في االستمرار فيالدافعية للعينة 

البرنلللامج عللللى مراعلللاة الفلللروق الفرديللة سلللاعد التنلللوع فيملللا يقدملللم ملللن  اعتمللاد إن  (و)
 .هاجميع أنشطة بحيث تتحقق الفائدة ألفراد العينة التجريبية

وزيللادة  ،وفلى ضللوء مللا تقلدم فللإن الفللر  الثاللث الخللاص باسللتمرار أثلر البرنللامج
فللللك  فلللييلللدور  يفاعليلللة أنشلللطة البرنلللامج اللللذ  اسلللتمرارحيلللث  ،فعاليتلللم يكلللون قلللد تحقلللق

 .النفسي االحتراقلدى ممرضات األورام مما ساعد على خفض مظاهر  النفسيالتمكين 

 :يليوخالصة النتائج تتضمن ما 

ن زيادة التمكين تعنى إعلقة عكسية إذ   في  النفسي  واالحتراق  ،النفسيأن التمكين   (1)
 .النفسي االحتراق انخفا  

 واالحتللللراق ،النفسللليحيلللث يختللللف كلللل ملللن التمكلللين  ،ثبلللت صلللحة الفلللر  األوا (2)
 باختلف المتغيرات الديموجرافية.
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 النفسليإثراء التمكلين  فيفاعلية البرنامج  ت ثبت صحة الفر  الثالث حيث استمر  (3)
 لدى الممرضات عينة الدراسة. االحتراقوخفض أعرا  

 :يليتوصيات وبحوث مقترحة، ونجملها ةيما 

 : توصيات الدراسة: أوالً  (1)

يمكلن  والتجريبلي ،ومعايشلة الواقلط اإلمبريقلى  ،ضوء نتلائج الدراسلات السلابقة  في
 :إجرائيصياغة التوصيات التالية بشكل 

التمكين   (1 إلثراء  تدريبية  دورات  األيباء  موتنشيط  النفسيعقد  والهيئة   ،لدى 
 المعاونة.

 أقسام مختلفة.  فيلدى األيباء  النفسي االحتراقعقد دورات تدريبية لخفض  (2
 :: بحوث مقترحةاثانيً  (2)

 :يليضوء نتائج الدراسات السابقة يمكن يرح بعض البحو  المقترحة فيما  في 

 جامعة المنصورة.  مو فيفاعلية برنامج إلثراء فاعلية الذات لدى  .1
المنصورة .2 بجامعة  األورام  مركز  أيباء  لدى  الذات  نصرة  لتنشيس    ؛تنمية 

 واتخاذ القرار.  ،االستقللية
الذات   .3 النجاح    واالستقلليةنصرة  محددات  من    المهنيمن    مو في لعينة 

 الجامعة.
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Abstract: 

The study aimed to develop the psychological empowerment to 

reduce the psychological burnout of oncology nurses at Oncology 

Center, Mansoura University (OCMU). To achieve this goal, the 

researcher deigned two scales: One for diagnosing the psychological 

empowerment and the other for measuring the psychological burnout. 

The scales have been applied on a sample of (n= 99) nurses differ in 

age characteristics, social characteristics, educational level, years of 

experience and work department. Results have demonstrated that there 

is a contrast between both the psychological empowerment and the 

psychological burnout because of the difference of demographic 

variables. In addition, the researcher has designed a counseling 

program with the aim of enriching the psychological empowerment and 

reducing the psychological burnout of (n=10) nurses after calculating 

the valence among the sample. Results have also shown the 

effectiveness of the counseling program in improving the psychological 

empowerment and reducing the levels of the psychological burnout of 

the experimental sample. 

Keywords: psychological empowerment, psychological burnout, 

nurses at Oncology Center, Mansoura University (OCMU). 

 


