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الوعي بالذات والمشاركة الوجدانية كمنبئين بالتمكين النفسي لدى أعضاء ىيئة 
 التدريس بالجامعة ومعاونييم
 د. ضياء أبوعاصى فيصل                                                     
 مدرس الصحة النفسية                                                    

 جامعة العريش –كمية التربية                                                     
 ممخص البحث

ىدف البحث الحالي إلى تحديد تأثير كل من النوع وسنوات الخبرة عمى مستوى 
التمكين النفسي والوعي بالذات والمشاركة الوجدانية لدى أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم 

لعبلقات بين متغيرات التمكين النفسي والوعي بالذات بجامعة العريش، وكذلك فحص ا
والمشاركة الوجدانية، والقوة التنبؤية لموعي بالذات والمشاركة الوجدانية بالتمكين النفسي. 

( عضوًا من أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم بجامعة 731وتألفت عينة الدراسة من )
ترجمة سامر عبد  Ashley (2007)العريش، وتم استخدام مقياس الوعي بالذات: إعداد 

 ,Davis(1980(، ومقياس المشاركة الوجدانية: إعداد5172اليادي وغانم البسطامي )
 Spreitzer (1995)ترجمة وتعريب الباحث، ومقياس التمكين النفسي: إعداد  (1983

ترجمة وتعريب الباحث وأشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في 
كل من التمكين النفسي والوعي بالذات والمشاركة الوجدانية تعزى لمنوع، بينما مستوى 

وجدت فروق ذات داللة إحصائية ُتعزى لسنوات الخبرة ولصالح ذوي سنوات الخبرة 
األكبر، ووجدت عبلقات ارتباطية ذات داللة إحصائية بين مستوى التمكين النفسي وكل 

ة، وأسفرت النتائج عن إسيام كل من الوعي بالذات من الوعي بالذات والمشاركة الوجداني
والمشاركة الوجدانية في تفسير نسبة من التباين في مستوى التمكين النفسي لدى أعضاء 

 ىيئة التدريس ومعاونييم.
المشاركة الوجدانية  – الوعي بالذات – التمكين النفسي فتاحية:الكممات الم
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 مقدمة:
رة إلى التعمم اإللكتروني وميكنة نظم االمتحانات تتجو الجامعات في اآلونة األخي

والتقويم بيا مما يؤثر عمى أعضاء ىيئة التدريس بضرورة توجيييم إلى رفع مستوى الثقافة 
االلكترونية لدييم، ومن ثم يسعى جميع أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم إلى اكتشاف 

وض بالعممية التعميمية واتخاذ ذواتيم ومعرفة قدراتيم وطاقاتيم الكامنة في سبيل الني
القرارات الصائبة فى معامبلتيم مع الطبلب أو العاممين بالجامعة من أعضاء ىيئة 

 التدريس أو اإلداريين.
وتعد مينة التدريس من الميام الصعبة التي إن نجحت سينجح المجتمع كافة، 

 شأنيا قد تجعل ويمقى عمى أعضاء ىيئة التدريس الكثير من الميام واألعباء التي من
 البعض منيم يتعرض لمضغوط أو االحتراق النفسي.

إن عممية الوعي الذاتي الفعالة ىي مطمب لعمميات التنظيم الذاتي لمكشف بدقة 
عن الفجوات الذاتية / القياسية في األداء. ومن ثم يمكن التفكير في عممية الوعي الذاتي 

(، وأظيرت بعض الدراسات Ashely, 2007,6كمفتاح تشغيل / إيقاف لمتنظيم الذاتي )
 ; Atwater & Yammarino, 1992)أن الوعي الذاتي الدقيق ينبئي بنجاح القائد

Bass & Yammarino, 1991)  
ويمثل الوعي الذاتي ظاىرة معقدة متعددة األبعاد تتضمن مختمف المجاالت 

يفكر في ماضيو الذاتية والنتائج الطبيعية كاإلحساس بالسمطة؛ حيث يمكن لممرء أن 
)السيرة الذاتية( والمستقبل )التنقيب(. وكذلك يمكنو التركيز عمى العواطف واألفكار 
وسمات الشخصية والتفضيبلت واألىداف والمواقف واإلدراك واألحاسيس والنوايا وما إلى 

 (.Morin, 2011,808ذلك )
الدافعية الذاتية فيو يساعد الفرد في التحكم في االندفاعات والمواجيات المتنوعة و 

والمياقة الشخصية، وتعد ىذه أىم الميارات االنفعالية واالجتماعية المميزة لؤلفراد األكثر 
 (.Goleman, 1995, 43نجاحًا في الحياة االجتماعية )
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دارة االنفعاالت، فالوعي بالذات ضروري إلدارة  وتوجد عبلقة بين الوعي بالذات وا 
دارة العبلقات اإلنسانية عمى قدرة الفرد عمى إدارة ذاتو االنفعاالت وتنظيميا، وتعتمد إ

 (.762،  5173وتعاطفو العقبلني وتفيمو لآلخرين )في:أسماء عفيفي، 
فيقوم التعاطف والمشاركة الوجدانية عمى أساس الوعي الذاتي، فبقدرتنا عمى تقبل 

دراكنا نكون قادرين عمى قراءة مشاعر اآلخرين وفيميا )  & Gleimanمشاعرنا وا 
Fridlund, 2004, 143.) 

ونظرًا لمثورة المعرفية والتكنولوجية والتطورات العممية واالقتصادية، حدثت تغيرات 
عديدة في كافة المؤسسات والمصالح والمنظمات، وتزايدت الحاجة إلى إدارة الموارد 

رية البشرية بشكل جيد لمواجية تمك التغيرات وظيرت نتيجة لذلك بعض المفاىيم اإلدا
 الحديثة كمفاىيم القيادة التحولية والجودة الشاممة والتمكين الييكمي والنفسي.

ويعد التمكين النفسي مفيومًا حديثًا نسبيًا في البحوث العربية رغمًا عن أىميتو في 
مجال المين اإلنسانية حيث يرتبط بالصحة النفسية، ويعتبر أحد مكونات نظام الدافعية 

 (731،  5172اء عواد، )محمد أبو النور وىن
ولمتمكين النفسي دور محوري في العممية التعميمية، فيعد بمثابة استراتيجية 
تحفيزية تمد أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم بالطاقة البلزمة ألداء عمميم وتطويره 
مكانات  وتمييزه، فيؤثر إيجابًا في الفرد ومؤسستو، كما يتأثر بما لدى الفرد من قدرات وا 

حساسًا بمعنى الحياة وأكثر قدرة عمى مواجية المشكبلت والت ي تجعمو أكثر ثقة وا 
(، فيعمل عمى 572، 577، 5172االجتماعية واالنفعالية )فاطمة خشبة وعفاف البديوي، 
-Cingoz & Kaplan, 2015, 64جعل األفراد أكثر كفاءة ألداء وظائفيم بشكل جيد )

فسي يجعل الفرد أقل فاعمية ألنو يعتقد بعدم (، كما أن انخفاض مستوى التمكين الن65
 قدرتو عمى اتخاذ المبادرة.
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 مشكمة البحث:
يعد عضو ىيئة التدريس الركيزة األساسية في نجاح الجامعة ألداء وظائفيا 
المنوطة إلييا من البحث العممي والتدريس وغيرىا من الميام اإلدارية الموكمة إليو، وتعتبر 

الجيل الصاعد والذي سيتولى مسئولية النيوض بالجامعة مستقببًل، الييئة المعاونة ىم 
وتعد قدرتيم عمى اكتشاف ذواتيم ومعرفة طاقاتيم الداخمية وقدرتيم عمى اتخاذ القرار من 
الميارات التى يستوجب تنميتيا لدييم من أجل تحسين مستوى الوعي الذاتي والتمكين 

ين النفسي والوعي الذاتي ألعضاء ىيئة النفسي لدييم. كما أن تحديد مستوى التمك
التدريس ومعاونييم يسيم في تحديد إدراك العضو لميامو الوظيفية والعممية، وكذلك قدرتو 

 عمى التأثير فى المحيطين بو من زمبلءه فى العمل.
ويعد التمكين النفسي أحد المفاىيم التي حظيت بمجال البحث في اآلونة األخيرة 

الت والعموم نظرًا لنتائجو اإليجابية في االرتقاء بمستوى المنظمة في العديد من المجا
والمؤسسة وكذلك بالجوانب النفسية لدى العاممين، وأكدت العديد من الدراسات ذلك؛ حيث 

( إلى أن التمكين النفسي يؤدي إلى زيادة الثقة 5171توصمت دراسة نجاح السميري )
دت أن التمكين النفسي يؤدي إلى زيادة أك Durrah et al. (2014)بالنفس، ودراسة 

أن التمكين النفسي يؤدي   Singn & Sarkar (2012, 132)األداء الوظيفي ، ويرى 
 إلى مزيد من المشاركة في العمل.

وقد تباينت اآلراء ونتائج الدراسات في تحديد الفروق في مستوى التمكين النفسي 
(، رحاب 5173ات سيف الدىامشة )وأبعاده الفرعية طبقا لمنوع؛ حيث أظيرت دراس

(، 5176(، عطاف أبو غالي )5172(، محمد أبو النور وىناء عواد )5172السعدي )
عدم وجود  Gardenhour (2008)(، 5173(، محمد عثمان )5172ىيام شاىين )

فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التمكين النفسي ُتعزى إلى متغير النوع، بينما 
(، فاطمة 5173(، نيممي العمروسي )5151ائج في دراسات خالد قميوبي )اختمفت تمك النت
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( التى أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى 5172خشبة وعفاف البديوي )
 إلى النوع في مستوى التمكين النفسي لصالح الذكور.

(، 5172(، فاطمة خشبة وعفاف البديوي )5151وأكدت دراسات خالد قميوبي )
 Ouyang, Zhou & Qu (2015) ،Gardenhour (2008)(، 5171حميم )شيري 

عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التمكين النفسي ُتعزى إلى متغير سنوات 
(، عطاف أبو غالي 5172الخبرة، بينما اختمفت تمك النتائج في دراسات رحاب السعدي )

(5176 ،)Gregorg, Albritton &Osmonbekov (2010) ومن ثم تعارضت ،
النتائج في تحديد االختبلف فى مستوى التمكين النفسي طبقا لسنوات الخبرة. ولذلك سعى 
البحث الحالي لدراسة االختبلف في مستوى التمكين النفسي لدى أعضاء ىيئة التدريس 

 ومعاونييم طبقًا لسنوات الخبرة والنوع.
 El(، 5176أبوغالي ) (، عطاف5173وأشارت نتائج دراسات سيف الدىامشة )

Dahshan & Dorgham (2013)  إلى وجود عبلقة ارتباطية بين مستوى الوعي ،
بالذات والكفاءة الذاتية والتمكين النفسي، وأن الوعي بالذات يسيم فى تفسير التباين في 

 (. 5176مستوى التمكين النفسي )عطاف أبوغالي، 
السابق واإلطار النظري  ومن ثم يمكن صياغة مشكمة البحث في ضوء العرض

 في األسئمة التالية:
ىل توجد فروق ُتعزى إلى النوع وسنوات الخبرة في كل من التمكين النفسي  -

 التدريس ومعاونييم بالجامعة ؟والوعي بالذات والمشاركة الوجدانية لدى أعضاء ىيئة 
 ىل توجد عبلقات ارتباطية بين درجات التمكين النفسي وكل من الوعي بالذات -

 والمشاركة الوجدانية لدى أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم بالجامعة؟
ىل يمكن التنبؤ بمستوى التمكين النفسي لدى أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم  -

 بالجامعة من درجاتيم عمى مقاييس الوعي بالذات والمشاركة الوجدانية؟
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 أىداف البحث:
 ييدف البحث إلى:

التمكين النفسي والوعي بالذات والمشاركة التعرف عمى الفروق فى مستوى  -
الوجدانية لدى أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم في ضوء متغيري النوع وسنوات 

 الخبرة
 فحص العبلقات بين متغيرات التمكين النفسي والوعي بالذات والمشاركة الوجدانية -
ن النفسي التعرف عمى القوة التنبؤية لموعي بالذات والمشاركة الوجدانية بالتمكي -

 لدى أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم.
 أىمية البحث: 

 ترجع أىمية البحث إلى االعتبارات التالية: 
ندرة الدراسات العربية في حدود عمم الباحث التي تناولت العبلقات بين المتغيرات  -

 الحالية بعضيا البعض. 
ي لدى أفراد أىمية دراسة الوعي بالذات والمشاركة الوجدانية والتمكين النفس -

التنمية  المجتمع من أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم بالجامعة مما يساعد عمى
 المينية وتطوير البرامج اإلرشادية المبلئمة ليم.

تكمن أىميتو في تناولو متغيرات تمثل أىمية كبيرة لمتوافق النفسي والصحة النفسية  -
الكشف عن الجوانب  لدى أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم بالجامعة، وأىمية

 اإليجابية في الشخصية والسيما متغيري التمكين النفسي والوعي بالذات.
كما يكتسب البحث أىميتو من خبلل اىتمامو بأعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم  -

ممن ُيمقى عمييم مسئولية تعميم أفراد المجتمع والمشاركة في التنمية المينية لمعظم 
وذلك تمييدًا لتقديم البرامج االرشادية والتدريبية  العاممين بمؤسسات الدولة،

 الخاصة بمتغيرات البحث لدى ذوي المستويات المنخفضة منيم.
-  
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 مصطمحات البحث:
 Self-Awarenessالوعي بالذات 

، 5172يتبنى البحث الحالي تعريف سامر عبد اليادي وغانم البسطامي )
إلى المعايير الداخمية والخارجية  ( لموعي بالذات عمى أنو مستوى الفرد مستنداً 657

لتشكيل نظرة موضوعية عن القدرات واإلمكانات ونقاط الضعف والقوة، والحصول 
عمى التغذية الراجعة والنقد الصريح الواقعي، وتوظيف المعمومات المرتبطة بالذات 
لتحقيق النمو، مع التأمل في األحداث اليومية لتحقيق الفيم األفضل لمذات والكشف 

 بدقة عن الثغرات في السموك والشخصية ومدى التقدم في تحقيق األىداف.
 Empathy المشاركة الوجدانية 

االستجابة االنفعالية واإلداراك االجتماعي تجاه اآلخرين نتيجة الخبرة االنفعالية 
 الذاتية لمفرد في المواقف االجتماعية المختمفة.

 Psychological Empowermentالتمكين النفسي 
تكوين فرضي ودافع داخمي لدى الفرد يعزز من مواقفو اإليجابيو ويزيد من 
قدرة الفرد عمى اإلحساس بمعنى وقيمة عممو وتأثيره في اآلخرين يؤدى إلى رفع 
مستوى الثقة بالذات واإلنتاج في العمل بناًء عمى معتقدات وأفكار الفرد تجاه ذاتو 

مكاناتو وحالتو النفسية في م  واقف العمل المختمفة. وقدراتو وا 
 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 أواًل: الوعي بالذات:
ُيعد الوعي بالذات أحد مكونات الذكاء الوجداني التي أشار إلييا ماير وسالوفي 

 ,Mayer & Salovey(؛ حيث ُيمثل الوعي بالذات الذكاء الشخصي الداخمي )7333)
ء الوجداني متضمنًا القدرة عمى االنتباه واإلدراك (، والركيزة األساسية لمذكا433 ,1999

 (. 71، 7332الجيد لبلنفعاالت والمشاعر )فاروق عثمان ومحمد رزق، 
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( الوعي بالذات بأنو معرفة الفرد لنقاط القوة Wendy, 2004عّرف ويندي )
( بأنو قدرة الفرد عمى قراءة Macrae, 2004والضعف لديو بصورة دقيقة، وعرفو ماكرى )

دراكو لتأثير تمك االنفعاالت في سموكو ومعرفتو بنقاط القوة لديو وجوانب ا نفعاالتو وا 
( بأنو قدرة الفرد عمى معرفة مشاعره ومعتقداتو 56، 5112الضعف، وُتعرفو سعاد سعيد )

واتجاىاتو في المحظة الحالية، من أجل اتخاذ القرار وحل المشكبلت، ومراقبة دوافعو 
 شكل واع.واتجاىاتو وأفكاره ب

وينطوي الوعي بالذات عمى تقييم الوضع الحالي لمفرد ومن ثم إصدار االستجابة 
بناًء عمى تقييمو لذاتو وقد ينتيي بالفرد المطاف إلصدار تعميمات صارمة وأحكام مشددة 

 (.Mayer & Salovey, 1997, 341عمى ذاتو )
ر والصور التي فيعني الوعي بالعادات السموكية والعواطف والرغبات واألفكا

 (Jordan, 2001,1تتداعى من خبلل وجودنا )
( أن الوعي بالذات ىو Goukens, Dewittee & Warlop, 2009ويرى )

االنتباه المتمركز حول الذات، وأن ىذا االنتباه مقسم إلى وعي عام بالذات يتضمن وعي 
وعي خاص بالذات الفرد باألبعاد والجوانب الخاصة بنفسو والمبلحظة من قبل اآلخرين، و 

 فييا الفرد عمى وعي بجوانبو الخاصة والمخفية عن اآلخرين.يشير إلى الحالة النفسية لمفرد التي يكون 
( بأنو القدرة عمى إدراك الفرد لحالتو النفسية 372، 5111وتعرفو ىويدى حنفي )

الداخمية او االنفعالية وتفكيره في ىذه الجالة ذاتيا أو مبلحظة الفرد لحالتو النفسية 
ومراقبتو ليا فالذين يدركون ذواتيم إدراكًا صحيحًا ويدركون إيجابياتيا وسمبياتيا دراية كافية 
يتمتعون بسمات شخصية إيجابية وتزداد لدييم الثقة بالنفس ويتمتعون بصحة نفسية جيدة 
تجعميام قادرين عمى التعامل بفاعمية مع اآلخرين ويستطيعون التحكم في مشاعرىم 

 عاالتيم في أثناء تعامميم مع المحيطين بيم.وانف
( بانو إدراك الفرد لمشاعره وأفكاره ومراقبتو 763، 5173وتعرفو أسماء عفيفي )

لذاتو، ومعرفة أوجو القوة والقصور لديو، واتخاذ ىذه المعرفة أساسًا التخاذ القرارات، وفيم 
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قات إيجابية معيم، وينقسم مشاعر وانفعاالت وأفكار اآلخرين مما يساعده عمى إقامة عبل
 إلى الوعي بالذات الخاصة والوعي باآلخرين.

بين "الوعي الذاتي  Newen and Vogeley (2003)يميز نيوين وفوغمي 
المفاىيمي والوعي الذاتي التمثيمي"، حيث يشير الوعي الذاتي المفاىيمي أن يمكن لمفرد أن 

عقمية فيتعمق بشكل فريد بالذات وتجاربيا يمثل نفسو بشكل مفاىيمي، بما في ذلك حاالتو ال
العقمية، بينما يتكون "الوعي الذاتي التمثيمي" من بناء نموذج عقمي لمنفس وغيرىا من 
الناس ويشمل الوصول إلى معرفة السيرة الذاتية، فيتضمن بشكل صريح ذكريات الذات 

 واستنتاجات حول تجارب اآلخرين. 
 لوعي يتكون من أربع مستويات تتمثل في:إلى أن ا Morin (2011,808)وأشار 
 : ويشير إلى عدم االستجابة لمذات والبيئةUnconsciousnessالبلوعي  .7
بتركيز االنتباه عمى البيئة وييتم بمعالجة المحفزات  Consciousnessالوعي  .5

 الخارجية الواردة
بتركيز االنتباه عمى الذات وييتم بمعالجة  Self-awarenessالوعي الذاتي  .3

 لمعمومات الذاتية الخاصة والعامةا
 إدراك أن المرء مدرك لذاتوويعني  Meta-self-awarenessاإلدراك الذاتي لموعي  .2

أشار ديفال وويكبلند إلى أن وعي الفرد بنفسو يجب أن يظير من خبلل أي 
نما لنفسو  سموك حالي وأن الفرد الذي يتمتع بوعي الذات اليستجيب فقط لمثير خارجي وا 

أيضًا، وأن اليدف من ىذه النظرية ىو وصف تقويم الذات داخل سياق نظرية كمثير 
 ,Lundجديدة من منطمق أن الفرد يقوم ذاتو عندما يركز عمييا كموضوع. وأكد ذلك الند )

( حيث أشار إلى أن االفتراض األساسي لمنظرية ىو أن حاالت الوعي تتوجو 1972,1
ئة خارجية، وأن ىذا الفرق يصبح ممكن في فيم إما نحو جانب معين من الذات أو نحو بي

 الظواىر المتنوعة بداللة تقويم الذات الناتج من االنتباه الموجو نحو الذات.



 

 

 

 جامعة بني سويف
 مجمة كمية التربية

 عدد يناير 
 0202الجزء األول 
 

524 

أن الجذور األولى لموعي بالذات ُتعزى إلى  Hanson (2000)أوضح ىانسون 
ي نظرية فرويد حول الشعور والبلشعور؛ حيث أشار فرويد إلى أن الوعي بالذات يكون ف

البلشعور ويصعب الوصول إليو، بينما رفض أدلر ىذه النظرية وافترض أن الوعي بالذات 
يحتاج إلى انتقال األفكار من البلشعور إلى الشعور وأنو عممية مستمرة من التعمم وانتقال 

 من الغموض إلى الفيم الواضح.
باحثين فيو من العرض السابق لمفيوم الوعي بالذات نجد اتفاقًا بين المنظرين وال

دراك أفكاره ومشاعره وانفعاالتو وحاالتو العقمية  بأنو يعبر عن قدرة الفرد عمى مبلحظة وا 
وأفعالو وأقوالو من أجل معرفة نقاط القوة والضعف لديو وكميا جوانب ينبغي عمى عضو 

 ىيئة التدريس بحكم مكانتو ودوره االجتماعي أن يكون عمى دراية بيا. 
 لوجدانية:ثانيًا: المشاركة ا

حظي مفيوم المشاركة الوجدانية باالىتمام الكبير في مجال عمم النفس 
االجتماعي، وعمم النفس الكمينيكي، وبرز دوره في مجال العبلج النفسي، باعتباره سموكًا 

(، فيي 21، 5115بينشخصيًا مركبًا لو دوره في مجال اإلدراك الشخصي )أيمن ناصر، 
لممرء شخصية بارزة تساعده عمى أن يكون محبوبًا من من أىم العوامل التي تجعل 

 (.21، 5172الجميع، وأن يكون مؤثرًا فييم )عائشة العمري وفوزية الصبحي، 
تعد المشاركة والتعاطف عنصر ميم في اإلدراك االجتماعي الذي يساىم في 

واصل قدرتنا عمى فيم انفعاالت اآلخرين واالستجابة ليا بشكل متكيف، والنجاح في الت
 (.Spreng, et al., 2009االنفعالي، وتعزيز السموك اإليجابي )

يشير التعاطف أو المشاركة بالمعنى األوسع إلى ردود فعل الفرد تجاه التجارب 
 (.Davis, 1983, 113المرصودة لشخص آخر )

وُينظر إلييا عادًة عمى أنيا رد فعل انفعالي كالتعاطف تجاه االستجابة االنفعالية 
آخر مثل الحزن، وال يعتمد رد الفعل ىذا عمى الفيم المعرفي لسبب معاناة لشخص 
 (.Rankin, Kramer & Miller, 2005الشخص )
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( بأنيا سمة Jolliffe & Farrington, 2006وعرفيا جوليف وفرينجتون )
وجدانية تعكس خبرة انفعالية لدى األفراد، بناء عمى جانب معرفي يتمثل في القدرة عمى 

فعاالت اآلخرين، وجانب انفعالي يعبر عن االستجابات االنفعالية المناسبة تجاه فيم ان
 الشخص او موضوع التعاطف.

كما أنيا قدرة الفرد عمى التعامل اإليجابي مع نفسو ومع اآلخرين حيث يحقق 
 (55، 5112أكبر قدر من السعادة لنفسو ولمن حولو )مصطفى أبو سعد، 

تعبر عن االستجابة االنفعالية واإلداراك االجتماعي  ومن ثم فالمشاركة الوجدانية
 تجاه اآلخرين نتيجة الخبرة االنفعالية الذاتية لمفرد في المواقف االجتماعية المختمفة.

 :Psychological Empowermentثالثًا: التمكين النفسي 
لم يعد من الضروري تيميش العاممين، بل يجب تحميميم المسؤلية ومشاركاتيم 

(، Knight & Turvey, 2006: 313تخاذ القرارات وتعزيز الطاقة اإلبداعية لدييم )في ا
 & Amundsenفيتضمن التمكين االستقبلل الذاتي لمموظفين في اتخاذ قراراتيم )

Matinsen, 2015: 84 ; Bhatangar & Sandhu, 2005: 461 وأشارت كرين .)
رسات الحديثة التي تحقق ( إلى أن التمكين من المما331 -332: 5175مصطفى )

 تحسين األداء الوظيفي وتؤثر في دوافع العاممين ومواقفيم تجاه العمل.
التمكين النفسي  Barak & Sadovsky (2008)يصف باراك وسادوفيسكي 

 بأنو شعور شخصي لدى الفرد بقدرتو عمى التصرف بشكل فعال لتحقيق النتائج المرجوة.
بأنو دافع  Moura & Orgambidez (2015, 127)ويعرفو مورا وأورجامبيدز 

داخمي لدى الفرد يحثو ويشجعو عمى إنجاز ميامو الشخصية متضمنًا معتقدات الفرد تجاه 
دراكو لمحكم الذاتي   وقدرتو عمى التأثير في نتائج العمل.عممو وقدرتو عمى أداء ميامو بنجاح وا 

شعور إيجابي يتولد ( بأنو تكوين ودافع داخمي و 65: 5171وُتعرفو شيري حميم )
لدى أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة ليم نحو عمميم، متضمنًا مجموعة من 
الحاالت النفسية األساسية ألعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم التى من خبلليا يشعرون 
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باالحساس بأن لدييم القدرة عمى التحكم في عمميم نتيجة لتمكينيم من جانب رئيسيم 
 لعمل. المباشر في ا

( بأنو سمة نفسية Barton & Barton, 2011, 203وعرفو بارتون وبارتون )
ترفع من مستوى الدافعية لئلنجاز، وتجعل األفراد متفائمين مندمجين في العمل، قادرين 
عمى مواجية الصعاب نظرًا لما يتصفون بو من المسؤلية والكفاءة والفاعمية، يؤدون العمل 

 ن اإلبداع، والرضا الوظيفي.بنجاح ويظيرون المزيد م
فيركز التمكين النفسي عمى الدوافع الذاتية بداًل من التركيز عمى الممارسات 

 (.Saif & Saleh, 2013 : 251اإلدارية المستخدمة لزيادة مستويات سمطة الموظفين )
وُيعرف في البحث الحالي بأنو تكوين فرضي ودافع داخمي لدى الفرد يعزز من 

ابيو ويزيد من قدرة الفرد عمى اإلحساس بمعنى وقيمة عممو وتأثيره في مواقفو اإليج
اآلخرين يؤدى إلى رفع مستوى الثقة بالذات واإلنتاج في العمل بناًء عمى معتقدات وأفكار 

مكاناتو وحالتو النفسية في مواقف العمل المختمفة.   الفرد تجاه ذاتو وقدراتو وا 
لنفسي ومنيا نموذج سبريتزر والتي عرفت وظيرت نماذج حاولت تفسير التمكين ا

التمكين النفسي بأنو العنصر الدافعي والنفسي الذي يظير من خبلل أربعة أبعاد رئيسية 
(، وأن ىذه األبعاد Spritzer, 1995ممثمة في: المعنى، الكفاءة، التقرير الذاتي، التأثير )

ن النفسي وغياب إحداىا يؤثر عمى المعرفية األربعة تندمج معًا لتكون مفيومًا عامًا لمتمكي
(. وفيما يمي تفسير Spreitzer, et al., 1999: 512)الدرجة االجمالية لمتمكين النفسي

 ىذه األبعاد:
: ويعبر عن اعتقاد الفرد بأن عممو ميم بالنسبة لو meaningfulnessالمعنى  -

شير (، فيSpretizer, 1995: 1443مما يشير إلى إدراك الفرد ألىمية عممو )
إلى التطابق والتناغم بين متطمبات دور العمل والمعتقدات والقيم والسموكيات 

 (.Jose & Rupert, 2014: 96الخاصة بالفرد )
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: ىي االعتقاد بقدرة الفرد عمى أداء العمل بميارة عند بذل efficiencyالكفاءة  -
 (.Dickson & Lorenz, 2009:169الجيد )

: يشير إلى الشعور باالستقبللية في اتخاذ self-determinationالتقرير الذاتي  -
ظيار درجة االستقبللية في العمل والعبلقات والسموكيات  المبادرة واتخاذ القرار وا 

(، ويتضمن المسؤلية السببية عن أعمال Batool et al., 2016والعمميات )
 (.Wang & Lee, 2009: 273الشخص )

عمى التأثير في نتائج العمل سواء  : يشير إلى قدرة الفردinfluenceالتأثير  -
(، فقد عرفتو Singh & Sarkar, 2013: 316استراتيجيًا أو إجرائيًا أو إداريًا )
Spreitzer (1995: 1443)  درجة تأثير النتائج االستراتيجية واإلجرائية في العمل.بأنو 

 دراسات سابقة:
األساليب ( إلى الكشف عن العبلقة بين 5151سعت دراسة خالد قميوبي )

المعرفية اإلبداعية بالتمكين النفسي لدى أعضاء ىيئة  التدريس بجامعة الممك عبدالعزيز 
بجده في ضوء بعض المتغيرات الديموجرافية )النوع، الحالة االجتماعية، التخصص، 

إناث( من مختمف أقسام  –( أستاذ جامعي )ذكور 27العمر، الخبرة(. وتكونت العينة من )
عبدالعزيزبجده، وقد طبق عمييم مقياس األساليب المعرفية اإلبداعية إعداد جامعة الممك 

(، ومقياس التمكين النفسي إعداد رأفت 7332كيرتون ترجمة صفاء األعسر وىبة سري )
(. وكشفت النتائج عن وجود عبلقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين األساليب 5173جميل )

لدى أساتذة الجامعة، وأسفرت النتائج عن وجود المعرفية اإلبداعية والتمكين النفسي 
اختبلف في مستوى التمكين النفسي بصدد متغيرات النوع والحالة االجتماعية والتخصص، 

 بينما لم تظير فروق دالة لمتغير العمر والخبرة عمى التمكين النفسي.
( العبلقات بين التسامح وكل من الوعي بالذات 5173فحصت أسماء عفيفي )

ن النفسي لدى طمبة الجامعة، والكشف عن الفروق في التسامح والوعي بالذات واألم
( طالبًا وطالبة بكمية 521واألمن النفسي تعزى إلى متغيري العمر والنوع، وذلك عمى )
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التربية جامعة حموان. وأسفرت النتائج عن وجود عبلقات ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا 
التسامح واألمن النفسي. كما وجدت فروق دالة إحصائيًا في بين التسامح والوعي بالذات، و 

كل من التسامح والوعي باآلخرين واألمن النفسي لصالح اإلناث، وفروق دالة إحصائيًا في 
 الوعي بالذات الخاصة لصالح الذكور.

( إلى معرفة العبلقة بين التمكين النفسي والكفاءة 5173سعى سيف الدىامشة )
دافعية اإلنجاز لدى طمبة المرحمة الثانوية، وتكونت عينة الدراسة من الذاتية المدركة و 

طالب وطالبة، وأظيرت النتائج ان مستوى كل من التمكين النفسي والكفاءة الذاتية  235
المدركة ودافعية اإلنجاز متوسطة بين الطمبة، وأنو ال توجد فروق بين متوسطات التمكين 

ودافعية اإلنجاز تبعا لمتغير الجنس، باإلضافة إلى وجود  النفسي والكفاءة الذاتية المدركة
عبلقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين كل من التمكين النفسي والكفاءة الذاتية المدركة 

 ودافعية اإلنجاز. 
( إلى معرفة درجة ممارسة الوعي المعموماتي 5173سعت نيممي العمروسي )

وطالبات الماجستير والدكتوراه بكمية التربية من طبلب  22ومستوى التمكين النفسي لدى 
بأبيا جامعة الممك خالد بالسعودية، والكشف عن وجود عبلقة ارتباطية بين الوعي 
المعموماتي والتمكين النفسي لدييم ومعرفة الفروق بينيم عمى الوعي المعموماتي والتمكين 

لدراسي(. وأشارت النتائج إلى النفسي وفقًا لمتغيرات )العمر، النوع، البرنامج، المستوى ا
تمتع الذكور بالكفاءة )التمكين النفسي( أكثر من اإلناث، وأن طمبة الدكتوراة أكثر كفاءة 
من طمبة الماجستير في التمكين النفسي، بينما التوجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات 

 ي.درجات أفراد العينة في التمكين النفسي تعزى لمعمر والمستوى الدراس
( بمعرفة مستوى التمكين النفسي 5172اىتمت فاطمة خشبة وعفاف البديوي )

لدى أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم وفحص طبيعة العبلقة بين التمكين النفسي والذكاء 
الروحي والتفكير االبتكاري والكشف عن إسيام الذكاء الروحي والتفكير االبتكاري في 

لكشف عن الفروق في درجاتيم عمى مقاييس التمكين التنبؤ بالتمكين النفسي وكذلك ا
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النفسي والذكاء الروحي والتفكير االبتكاري تبعًا لمتغيرات )النوع، الخبرة، العمر، الرتبة 
من أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم بجامعة  215األكاديمية( وتكونت عينة البحث من 

وتوصمت النتائج عن وجود عامًا فما فوق.  21 – 53األزىر تراوحت أعمارىم بين 
مستوى متوسط من التمكين النفسي لدى أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم ووجود عبلقة 
سيام الذكاء الروحي  موجبة بين التمكين النفسي والذكاء الروحي والتفكير االبتكاري وا 

ذات والتفكير االبتكاري في التنبؤ بالتمكين النفسي، كما أشارت النتائج إلى وجود فروق 
داللة إحصائية في التمكين النفسي والذكاء الروحي والتفكير االبتكاري ترجع إلى النوع 
لصالح الذكور والخبرة لصالح األكثر خبرة والعمر لصالح األكبر عمرًا والرتبة األكاديمية 

 لصالح أستاذ مساعد وأستاذ.
والوعي ( إلى معرفة العبلقة بين التمكين النفسي 5172ىدفت رحاب السعدي )

الذاتي لدى األخصائيين االجتماعيين في وزارة التنمية االجتماعية، كما ىدفت إلى كشف 
الفروق في مستوى التمكين النفسي والوعي بالذات تبعًا لمتغيري )الجنس وسنوات الخبرة(، 

من األخصائيين االجتماعيين، تم اختيارىم بالطريقة  22تكونت عينة الدراسة من 
يطة، وطبق عمييم مقياسي التمكين النفسي والوعي الذاتي. وأسفرت النتائج العشوائية البس

عن وجود عبلقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين الوعي الذاتي العام والتمكين النفسي بينما 
التوجد عبلقة دالة إحصائيًا بين الوعي الذاتي الخاص والتمكين النفسي، وأشارت النتائج 

حصائيًا بين الذكور واإلناث وسنوات الخبرة في التمكين النفسي إلى عدم وجود فروق دالة إ
 والوعي بالذات.

( بالكشف عن الفروق بين المعممين 5172اىتم محمد أبو النور وىناء عواد )
والمعممات في التمكين النفسي التي تعزى إلى كل من السن، النوع، قطاع التعميم، المرحمة 

( معممًا ومعممة من معممي مؤسسات التعميم قبل 251التعميمية، وذلك عمى عينة من )
الجامعي بمحافظة القاىرة الكبرى، وأسفرت النتائج عن انو ال توجد فروق ذات داللة 
إحصائية بين متوسط درجات المعممين والمعممات عمى مقياس التمكين النفسي تعزى إلى 
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كذلك إلى قطاع التعميم النوع، بينما وجدت فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى السن، و 
 )حكومي، خاص(، كما وجدت فروق تعزى إلى المرحمة التعميمية التي يعممون بيا.

( إلى التعرف عمى أبعاد التمكين النفسي لكل 5171ىدفت دراسة شيري حميم )
من أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة ليم بجامعة الزقازيق وعبلقتيا بالرضا الوظيفي 

سعت إلى التعرف عمى مستوى التمكين النفسي ألعضاء ىيئة التدريس لدييم، كما 
ومعاونييم بجامعة الزقازيق، وكذلك التعرف عمى الفروق بين أعضاء ىيئة التدريس 
والييئة المعاونة ليم في متغير التمكين النفسي، والتى تعزى إلى النوع والرتبة األكاديمية 

لى التعرف عمى تأثير كل من أبعاد التمكين والعمر وعدد سنوات الخبرة. كما ىدفت إ
عمى الرضا الوظيفي ألعضاء  -المعنى والكفاءة والتقرير الذاتي والتأثير –النفسي األربعة 

من  721ىيئة التدريس والييئة المعاونة بجامعة الزقازيق. وذلك عمى عينة مكونة من 
ارتفاع مستوى التمكين  اعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة. وتوصمت الدراسة إلى

النفسي في أبعاده الثبلثة )المعنى والكفاءة والتقرير الذاتي( لدى أعضاء ىيئة التدريس 
ومعاونييم، في حين تدني مستواىم في بعد التأثير، كما أسفرت عن وجود تأثير موجب 

والتاثير( دال إحصائيًا ألبعاد التمكين النفسي األربعة )المعنى والكفاءة والتقرير الذاتي 
عمى متغير الرضا الوظيفي، كما أنو التوجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى 
التمكين النفسي ُتعزى إلى النوع باستثناء بعد الكفاءة لصالح الذكور من أعضاء ىيئة 
التدريس ومعاونييم، ووجدت فروق ذات داللة إحصائية ُتعزى إلى سنوات الخبرة في أبعاد 

 ر الذاتي والتأثير.الكفاءة والتقري
( إلى فحص العبلقات بين التمكين النفسي 5176سعت عطاف أبو غالي )

والوعي بالذات واألمان االجتماعي، والقوة التنبؤية لموعي بالذات واألمان االجتماعي 
( ممرضًا وممرضة اختيروا عشوائيًا من 372بالتمكين النفسي. تألفت عينة الدراسة من )

ية في محافظات غزة. وأشارت النتائج إلى أن جميع متغيرات الدراسة المستشفيات الحكوم
ارتبطت بعبلقات إيجابية دالة إحصائيًا، وأن الشعور بالوعي بالذات لممرضين والممرضات 
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%( من التباين في التمكين النفسي، تبلىا األمان 5712أسيم في تفسير ما يقارب )
التباين في التمكين النفسي. كما ساىمت %( من 5716االجتماعي في تفسير ما يقارب )

% من التباين في التمكين النفسي. 3715المتغيرات المستقمة لمدراسة في تفسير ما يقارب 
وتوصمت الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في مستوى كل من التمكين النفسي 

 ل العممي أو سنوات الخبرة.النوع أو المؤىوالوعي بالذات واألمان االجتماعي، تعزى لمتغيرات 
تأثير التمكين النفسي  Ouyang, Zhou & Qu (2015)فحصت دراسة 

من الممرضات الصينيات في  156وااللتزام التنظيمي عمى الرضا الوظيفي وذلك عمى 
بعض المستشفيات الجامعية، ومدى الرضا الوظيفي والتمكين النفسي من حيث العمر 

اعية، وتوصمت النتائج إلى ارتباط الرضا الوظيفي إيجابًا ومدة الخدمة والحالة االجتم
 التمكين النفسي تبعاً لمتغير العمر وسنوات الخدمة.بالتمكين النفسي وااللتزام التنظيمي، واختبلف 

( إلى التعرف عمى مستوى 5172ىدف سامر عبداليادى وغانم البسطامي )
( عضوًا 31بي، وتألفت العينة من )الوعي بالذات لدى أعضاء ىيئة التدريس بجامعة أبوظ

من أعضاء ىيئة التدريس بالتخصصات العممية واإلنسانية واالجتماعية، وأسفرت النتائج 
عن مستوى متوسط من الوعي بالذات لدى أعضاء ىيئة التدريس، وعدم وجود فروق ذات 

ي والتخصص داللة إحصائية بين أعضاء ىيئة التدريس تبعًا لمتغيرات النوع والمؤىل العمم
 وسنوات الخبرة.

( إلى فحص العبلقة بين التمكين النفسي 5172سعت دراسة ىيام شاىين )
من معممي  723واالحتراق النفسي الميني لدى معممي التربية الخاصة، وذلك عمى 

التربية الخاصة تخصصات )التربية الفكرية، اإلعاقة السمعية، اإلعاقة البصرية(، وكشفت 
وجود فروق دالة إحصائيًا في متغير التمكين النفسي تعزى إلى النوع أو النتائج عن عدم 

 سنوات الخبرة.
( إلى التعرف عمى طبيعة العبلقة بين التمكين 5173سعت دراسة محمد عثمان )

التأثير( ونمط  –توكيد الذات  –الكفاءة  –النفسي في بيئة العمل بأبعاده )المعنى 
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صبر، االنخراط في العمل، التوجو التنافسي القوي(، وىل الشخصية )أ( بأبعادىا ) نفاد ال
يختمف نمط الشخصية )أ( ومستوى التمكين النفسي باختبلف عدد من المتغيرات 

( عضو ىيئة التدريس ومعاونييم من بعض 65الديموجرافية. وتكونت عينة الدراسة من )
ناثًا ومن الجامعات المصرية الحكومية من التخصصات العممية واإلنسانية ذك ورًا وا 

المتزوجين وغير المتزوجين. واشتممت الدراسة عمى مقياس التمكين النفسي لسبريتزر 
ومقياس نمط الشخصية )أ( لفريدمان وروزيتمان ترجمة وتقنين الباحث. وأسفرت النتائج 
عن ذوي نمط الشخصية )أ( من أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم يتمتعون بقدر عال 

ين النفسي، ولم تحظى المتغيرات الديموجرافية بتأثير دال عمى الدرجة ودال من التمك
الكمية لنمط الشخصية )أ( والتمكين النفسي، باستثناء الحالة االجتماعية التي حظيت 
بتأثير عمى نمط الشخصية )أ( حيث اتسم غير المتزوجين بقدر مرتفع من سمات 

 الشخصية )أ( مقارنة بالمتزوجين.
تأثير التمكين الييكمي والنفسي  shan & Dorgham (2013)El Dahتناولت 

( من الممرضات العامبلت في 752عمى مستويات االحتراق النفسي الوظيفي لدى )
مستشفى جامعة المنوفية، ومستشفى شبين الكوم التعميمي، وتوصمت النتائج إلى ارتباط 

وقمة اإلرىاق، وسمبيًا مع التمكين الييكمي والنفسي إيجابًا مع تحقيق اإلنجاز الشخصي 
 االجياد العاطفي وتبدد الشخصية.

بالتعرف   & OsmonbekovGregory, Albritton (2010)اىتمت دراسة 
عمى مدى تأثير أبعاد التمكين النفسي األربعة عمى الرضا الوظيفي ألعضاء ىيئة 

ة وبعد ( عضو ىيئة تدريس وموظفين بالجامع776التدريس، وذلك عمى عينة أولية من )
%( 21( فرد فقط قسموا إلى مجموعتين )21تطبيق األدوات تم االعتماد عمى نتائج )

%( من الموظفين بالجامعة تباينت سنوات خبراتيم لمعمل 23أعضاء ىيئة تدريس، )
 2من  –سنوات  2بالجامعة مصنفين إلى ثبلث مجموعات طبقًا لسنوات الخبرة ) أقل من 

سنوات(، وأشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة  71أكثر من  –سنوات  71إلى 
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إحصائية في التمكين النفسي والرضا الوظيفي تعزى إلى سنوات الخبرة، كما ال توجد 
فروق بين الموظفين وأعضاء ىيئة التدريس في مستوى التمكين النفسي، وأن لمتمكين 

 ميم.النفسي دور ميم في شعور أعضاء ىيئة التدريس بالرضا عن عم
( إلى التعرف عمى العوامل Gardenhour, 2008) ىدفت دراسة جاردنيور

معممًا ومعممة من  375المؤثرة في التمكين النفسي لممعممين طبقت عمى عينة قواميا 
واستمارة  7332شمال شرق والية تينيسي، واستخدم مقياس التمكين النفسي لسبيرتيزر 

ج عن ارتباط التمكين النفسي بعدد سنوات الخبرة لممتغيرات الديموغرافية، وكشفت النتائ
 دالة إحصائياً بين متغيري النوع والمؤىل الدراسي.توجد عبلقة  لصالح السنوات األكبر، بينما ال
إلى دراسة المساندة االجتماعية كما يدركيا طبلب  )5111سعت ىويدى حنفي )

ولى والرابعة وتأثيرىا عمى الوعي جامعة اإلسكندرية من المكفوفين والمبصرين بالفرقتين األ
( طالب وطالبة من المكفوفين بمركز الرعاية 712بالذات لدييم، واشتممت العينة عمى )
( طالب وطالبة من المبصرين بذات التخصص 733االجتماعية والثقافية بكمية اآلداب، )

ساندة ( طالب وطالبة، واستخدم مقياس الم312ومن نفس الكمية، وتكونت العينة من )
(، وأسفرت 5111االجتماعية إعداد الباحثة ومقياس الوعي بالذات إعداد محمود منسي )

النتائج عن وجود عبلقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين درجات المساندة االجتماعية والوعي 
بالذات لدى طبلب الجامعة من المكفوفين والمبصرين. توجد فروق دالة إحصائيًا في 

عية بين المكفوفين والمبصرين لصالح الطبلب المكفوفين، وكذلك النوع المساندة االجتما
لصالح الطالبات، وأيضًا في الفرقة الدراسية لصالح الفرقة األولى. كما وجدت فروق دالة 
إحصائيًا في الوعي بالذات بين المكفوفين والمبصرين لصالح المبصرين، وفي النوع 

 راسية لصالح الفرقة الرابعة.لصالح الطالبات وأيضًا في الفرقة الد
 تعقيب عمى الدراسات السابقة:

يتضح من العرض السابق لمدراسات السابقة تباين نتائج الدراسات بشأن تأثير 
 النوع وسنوات الخبرة في متغيرات الدراسة؛ حيث:
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(، محمد أبو 5172(، رحاب السعدي )5173أكدت دراسات سيف الدىامشة ) -
(، 5172(، ىيام شاىين )5176، عطاف أبو غالي )(5172النور وىناء عواد )

عمى عدم وجود فروق ذات  Gardenhour (2008)(، 5173محمد عثمان )
داللة إحصائية في مستوى التمكين النفسي ُتعزى إلى متغير النوع، واتفقت معيم 

( باستثناء بعد الكفاءة حيث وجدت فروق لصالح الذكور، بينما 5171حميم )
(، نيممي العمروسي 5151تائج في دراسات خالد قميوبي )اختمفت تمك الن

( التى أشارت إلى وجود فروق 5172(، فاطمة خشبة وعفاف البديوي )5173)
 ذات داللة إحصائية تعزى إلى النوع في مستوى التمكين النفسي لصالح الذكور. 

(، 5172(، فاطمة خشبة وعفاف البديوي )5151أكدت دراسات خالد قميوبي ) -
 Ouyang, Zhou & Qu (2015) ،Gardenhour(، 5171حميم ) شيري

عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التمكين النفسي ُتعزى  (2008)
دي إلى متغير سنوات الخبرة، بينما اختمفت تمك النتائج في دراسات رحاب السع

 Gregorg, Albritton(، 5176عطاف أبو غالي )(،5172)
&Osmonbekov (2010)  والتى أكدت عمى عدم وجود فروق في مستوى

 التمكين النفسي ُتعزى الى سنوات الخبرة.
( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في 5111وأشارت دراسة ىويدى حنفي ) -

مستوى الوعي بالذات ُتعزى لمتغير النوع لصالح الطالبات، في حين اختمفت في 
جود فروق لصالح االناث في ( حيث أشارت إلى و 5173دراسة أسماء عفيفي )

وصمت دراسات رحاب الوعي باآلخرين ولصالح الذكور في الوعي بالذات، وت
(، سامر عبد اليادي وغانم البسطامي 5176عطاف أبوغالي )(،5172السعدي )

 ( إلى عدم وجود فروق بين الجنسين في مستوى الوعي بالذات.5172)
د اليادي وغانم البسطامي (، سامر عب5172أشارت دراستي رحاب السعدي ) -

 ( إلى عدم وجود فروق في مستوى الوعي بالذات تعزى لسنوات الخبرة.5172)
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 El(، 5176(، عطاف أبوغالي )5173توصمت دراسات سيف الدىامشة ) -
Dahshan & Dorgham (2013)  إلى وجود عبلقة ارتباطية بين مستوى ،

وأن الوعي بالذات يسيم فى  الوعي بالذات والكفاءة الذاتية والتمكين النفسي،
 (.5176تفسير التباين في مستوى التمكين النفسي )عطاف أبو غالي، 

 فروض البحث:
 في ضوء ما سبق فإن البحث الحالي يسعى إلى التحقق من الفروض التالية:

ال يوجد تأثير دال إحصائيًا لمنوع وسنوات الخبرة عمى كل من الوعي بالذات  -
التمكين النفسي لدى أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم والمشاركة الوجدانية و 

 بجامعة العريش.
توجد عبلقات ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا بين درجات العينة عمى أبعاد مقاييس  -

 الوعي بالذات والمشاركة الوجدانية والتمكين النفسي. 
الذات يمكن التنبؤ بالتمكين النفسي من خبلل درجات العينة عمى مقاييس الوعي ب -

 والمشاركة الوجدانية.
 إجراءات البحث:

 أواًل: منيج البحث:
اعتمد البحث الحالي عمى المنيج الوصفي االرتباطي التنبؤي في فحص العبلقات 

 بين المتغيرات والقدرة التنبؤية بالتمكين النفسي. 
 ثانيًا: عينة البحث:

ية لؤلدوات اعتمد عمى عينتين: إحداىما خاصة بتقدير الخصائص السيكومتر 
 المستخدمة، والثانية العينة األساسية لمتحقق من فروض البحث، وذلك كما يمي:

 عينة تقدير الخصائص السيكومترية:
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( فرد من أعضاء 21تكونت عينة تقدير الخصائص السيكومترية لؤلدوات من )
عام  62 – 52ىيئة التدريس ومعاونييم بجامعة العريش ممن تراوحت أعمارىم بين 

 .3.12وانحراف معياري  31.76وسط عمري بمت
 العينة األساسية:

( عضو من أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم 731تكونت العينة األساسية من )
( 32.57( عام بمتوسط عمري )62 - 52بجامعة العريش، وتمتد أعمارىم بين )

يات (، وتم اختيارىم بطريقة عشوائية من الجنسين ومن كم71.21وانحراف معياري )
الجامعة المختمفة، ويوضح الجدول التالي توزيع أفراد العينة وفقًا لمتغيرات النوع 

 والكمية والحالة االجتماعية وسنوات الخبرة. 
 والكمية والحالة االجتماعية وسنوات الخبرة( توزيع أفراد العينة وفقًا لمتغيرات النوع 7جدول )

 % العدد البيان المتغير

 النوع
 80.74 54 ذكر
 56.24 80 أنثى

 الوظيفة
 52.82 75 عضو ىيئة تدريس

 87.58 48 ىيئة معاونة

 سنوات الخبرة

 4.75 7 سنوات 8أقل من 
8 – 5 28 8.58 
5 – 22 55 55.60 
22 - 24 88 05.27 

 28.76 28 24أكبر من 

 ثالثًا: أدوات البحث:
 اشتممت األدوات عمى اآلتى:

ترجمة سامر عبد اليادي وغانم  Ashley (2007)اد مقياس الوعي بالذات: إعد -
 (5172البسطامي )

( فقرة تمثل وصفًا لموعي بالذات وتتراوح 65يتكون المقياس من )
االستجابة عمييا باستخدام ليكرت الخماسي )تنطبق تمامًا، تنطبق، محايد، 
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ات ( ، وُوزعت الفقر 7:  2التنطبق، التنطبق تمامًا( وتحصل عمى الدرجات من )
 عمى أربعة أبعاد ىي: 

نقد الذات وتعنى النظرة الموضوعية إلى القدرات واالمكانات ونقاط القوة  .7
 والضعف في الذات باالستناد إلى المعايير الداخمية والخارجية.

الرغبة في وعي الذات الواقعي وتعنى السعي نحو الحصول عمى التغذية  .5
 الراجعة والنقد الصريح الواقعي.

لممؤشرات الخارجية وتينى إىمال المعمومات المرتبطة بالذات من البلمباالة  .3
البيئة وتقميص الرغبة في استخدام تمك المعمومات كمساعد لتحقيق التنمية 
والتطور والوصول إلى التكيف مع عدم االكتراث باألحداث والمواقف التي 

 يمكن أن تساعد الفرد عمى االستبصار.
تفكير في األحداث اليومية لتحقيق فيم أفضل التأمل الذاتي: أي التأمل وال .2

لمذات والكشف بدقة عن الثغرات في السموك والشخصية ومدى التقدم في 
 تحقيق اليدف.

وحظي المقياس بمعامبلت ثبات قوية سواء لؤلبعاد الفرعية أو المقياس 
ومعامبلت ثبات  1137:  1121ككل حيث تراوحت قيم معامبلت ألفا لمثبات بين 

 .1137:  1125ة بين اإلعاد
وفي البحث الحالي تم التأكد من صدق المقياس عن طريق التحميل 

( فرد من أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم 21العاممي وذلك عمى عينة التقنين )
بالجامعة، حيث تم االعتماد عمى األربعة عوامل المحددة من المقياس األجنبي، 

(، ومعامل التشبع األكبر 7األكبر من )مستندًا في ذلك عمى محك الجذر الكامن 
لمعبارة عمى العامل وتوزيع العبارة طبقًا ألعمى معامل تشبع ليا عمى  1131من 

العامل، ويوضح الجدول التالي قيم معامبلت التشبع لمعبارات عمى العوامل وقيم 
 الجذر الكامن لمعامل ونسبة إسيامو في التباين الكمي لممقياس.   
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وفة عوامل مقياس الوعي بالذات بطريقة المكونات األساسية بعد التدوير ( مصف5جدول )
 بطريقة الفاريماكس

 التأمل الذاتي نقد الذات الرغبة في وعي الذات الواقعي  رقم العبارة
الالمباالة لممؤشرات 

 الخارجية
2 2.528       
0         
8 2.558       
5   2.466     
4 2.488       
5   2.448     
6 2.475       
7 2.425       
8     2.620   
22 2.522       
22 2.508       
20 2.725       
28         
25         
24       2.546 
25   2.566     
26 2.575       
27 2.527       
28   2.575     
02     2.542   
02   2.628     
00 2.686       
08         
05   2.527     
04         
05   2.555     
06   2.554     
07     2.505   
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الالمباالة لممؤشرات  التأمل الذاتي نقد الذات الرغبة في وعي الذات الواقعي  رقم العبارة
 الخارجية

08   2.622     
82   2.486     
82       2.488 
80 2.470       
88     2.564   
85   2.657     
84       2.452 
85     2.446   
86 2.555       
87       2.622 
88   2.422     
52 2.558       
52   2.557     
50 2.450       
58 2.556       
55 2.850       
54 2.520       
55   2.588     
56         
57     2.527   
58       2.554 
42     2.452   
42     2.554   
40 2.628       
48       2.588 
45       2.427 
44 2.407       
45     2.455   
46       2.856 
47     2.645   
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الالمباالة لممؤشرات  التأمل الذاتي نقد الذات الرغبة في وعي الذات الواقعي  رقم العبارة
 الخارجية

48     2.468   
52       2.525 
52     2.525   
50       2.422 

 4.848 5.225 7.272 22.278 الجذر الكامن
 8.520 8.622 28.285 25.504 نسب التباين

 ( مايمي:5يتضح من الجدول )
 11216:  11365( فقرة تراوحت تشبعاتيا ما بين 51)تشبع عمى العامل األول -

سيامو في التباين الكمي وكانت نسبة إ(711723وبمغ الجذر الكامن لو)
 ( فقرة.51)غبة في وعي الذات الواقعي ويتضمنمل الر وأطمق عميو عا(761252)

 11122:  11222عبارات تراوحت تشبعاتيا ما بين (6تشبع عمى العامل الثاني ) -
( وكانت نسبة إسيامو في التباين الكمي 21127وبمغ الجذر الكامن لو )

 ( فقرة.72( وأطمق عميو عامل نقد الذات ويتضمن )731132)
:  11256( عبارات تراوحت تشبعاتيا ما بين 2ث )تشبع عمى العامل الثال -

( وكانت نسبة إسيامو في التباين الكمي 61172وبمغ الجذر الكامن لو ) 11122
 ( فقرة.75( وأطمق عميو عامل التأمل الذاتي ويتضمن )31117)

 11117:  11361( عبارات تراوحت تشبعاتيا ما بين 2تشبع عمى العامل الرابع ) -
( 31615( وكانت نسبة إسيامو في التباين الكمي )21323من لو )وبمغ الجذر الكا

 ( فقرات.71وأطمق عميو عامل البلمباالة لممؤشرات الخارجية ويتضمن )
( لم تظير قيم معامبلت تشبع 21 -33 -52 -72 -73 -5العبارات أرقام ) -

ومن ثم تم حذفيا من  1131عمى العوامل األربعة السابقة أكبر من أو تساوى 
فقرة موزعة عمى األربعة  26مقياس ليتكون المقياس في صورتو النيائية من ال

 أبعاد السابقة.
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كما تم حساب الثبات لممقياس بعد نتائج التحميل العاممي باستخدام 
( فرد من أعضاء ىيئة التدريس 21معامل ألفا كرونباخ لمثبات وذلك عمى )

رونباخ لمثبات ألبعاد المقياس بجامعة العريش ومعاونييم، وكانت معامبلت ألفا ك
عمى  11232، 11226، 11153، 11231، 11256أو الدرجة الكمية ىي: 

 الترتيب، وىي قيم ثبات مقبولة ومرتفعة مما يؤكد ثبات المقياس
وفي ضوء ماسبق من نتائج تقنين المقياس من حيث صدقو وثباتو 

أداة جيدة لقياس  يتضح أن المقياس يتمتع بخصائص سيكومترية جيدة مما يجعمو
 التقمص الوجداني في البيئة المصرية.

 ترجمة وتعريب الباحث Davis(1980, 1983)إعدادمقياس المشاركة الوجدانية: -
ُصمم المقياس لتقدير مستوى التقمص الوجداني )المشاركة الوجدانية( 
ووعي الفرد وردود أفعالو تجاه انفعاالت االخرين، ويتكون المقياس في صورتو 

( 1( فقرة موزعة عمى أربعة أبعاد، ويتضمن كل بعد منيا )52جنبية من )األ
فقرات، وتتراوح االستجابة عمى مقياس ليكرت الخماسي )تنطبق تمامًا، تنطبق، 

: صفر( فى  2محايد، التنطبق، التنطبق تمامًا( وتحصل عمى الدرجات من )
 –1 –2 –3رات السمبية )العبارات اإليجابية بينما ُتعكس تمك التقديرات في العبا

75– 73– 72– 72– 73.) 
تم حساب صدق المقياس عن طريق التحميل العاممي الذي أفرز أربعة 

،  Perspective –Taking Scale (PT)عوامل:  تبني وجية نظر اآلخرين
.  52،  52،  57،  72،  77،  2،  3وتشبع عميو العبارات التالية : 

،  1،  2،  7وتشبع عميو العبارات التالية :   Fantasy Scale (FS)التخيل
 Empathic Concern Scale(EC). االىتمام الوجداني56،  53، 76،  75
. الضيق 55،  51،  72،  72،  3، 2،  5وتشبع عميو العبارات التالية  

وتشبع عميو العبارات التالية :    Personal Distress Scale(PD)الشخصي
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وتمثل االستجابة المعرفية المقياسين  51،  52،  73،  71،  73،  71،  6
الفرعيين: التخيل وتبني وجية نظر اآلخرين ، أما االستجابة االنفعالية فتحوي 

 المقياسين الفرعيين : الضيق الشخصي واالىتمام الوجداني
( بالتحقق من صدق 5177وفي البيئة العربية قام السيد الشربيني )

العاممي وذلك عمى عينة من طبلب الجامعة، وتم  المقياس عن طريق التحميل
 1.31( بندًا زادت تشبعاتيا عن73التوصل إلي تحديد ثبلثة عوامل تشبعت بيا )
 (.21.72وبمغت النسبة الكمية لتباين العوامل جمعيًا إلي )

وفي البحث الحالي تم التأكد من صدق المقياس عن طريق التحميل 
( فرد من أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم 21ن )العاممي وذلك عمى عينة التقني

بالجامعة، حيث تم االعتماد عمى األربعة عوامل المحددة من المقياس األجنبي، 
(، ومعامل التشبع األكبر 7مستندًا في ذلك عمى محك الجذر الكامن األكبر من )

عمى لمعبارة عمى العامل وتوزيع العبارة طبقًا ألعمى معامل تشبع ليا  1131من 
العامل، ويوضح الجدول التالي قيم معامبلت التشبع لمعبارات عمى العوامل وقيم 

 الجذر الكامن لمعامل ونسبة إسيامو في التباين الكمي لممقياس.   
( مصفوفة عوامل مقياس التقمص الوجداني بطريقة المكونات األساسية بعد 3جدول )

 التدوير بطريقة الفاريماكس
رقم 
االىتمام  ةالعبار  العبارة

 الوجداني
تبني وجية 
 نظر اآلخر

الضيق 
 الشخصي

 التخيل

 2.445    أحمم بأحالم اليقظة وأتخيل معيا األشياء التى قد تحدث لي 2
    2.427 في الغالب أكون حساس لمشاعر الناس األقل حظًا مني. 0
أحيانًا أجد صعوبة في رؤية األشياء من وجية نظر  8

 اآلخرين.
 2.522   

5 
أحيانًا ال أشعر باألسف تجاه اآلخرين عندما يواجيون 

    2.608 مشاكل

أتعاطف حقًا مع مشاعر الشخصيات التي تعرض في  4
 الروايات.

  
 

2.572 

  2.602   في المواقف الطارئة أشعر بالتوتر وعدم الراحة 5
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رقم 
االىتمام  ةالعبار  العبارة

 الوجداني
تبني وجية 
 نظر اآلخر

الضيق 
 التخيل الشخصي

   2.508  أضع نفسي مكان اآلخرين قبل أن أتخذ قرار 7
    2.525 جاه األشخاص الذين يتم استغالليمأشعر بالشفقة ت 8
  2.500   أشعر بالعجز عندما أكون في منتصف المواقف االنفعالية 22

22 
أحاول أحيانًا أن أفيم أصدقائي بشكل أفضل من خالل تبني 

   2.622  وجية نظرىم.

    2.705 عادة التزعجنى مصائب اآلخرين. 25

جج اآلخرين عندما أتيقن ال أضيع وقتي في االستماع لح 24
 أني عمى حق

 2.422   

بعد مشاىدة فيمم أو مسرحية ينتابني شعور بأنني كنت أحد  25
 2.625    الشخصيات.

  2.758   أخاف أن اندمج فى المواقف االنفعالية المتوترة 26

27 
ال أشعر بالشفقة عمى بعض االشخاص عند رؤيتيم 

    2.554 ُيعاممون بشكل غير سوي

    2.570 غالبًا ما أتأثر باألشياء التى أراىا تحدث 02
  2.556   أميل إلى فقدان السيطرة أثناء المواقف الطارئة 05

عندما أكون محبط من شخص ما، أحاول في العادة أن  04
   2.585  أضع نفسي مكانة لبعض الوقت.

05 
عندما أقرأ قصة مسمية أو رواية أتخيل شعوري إذا كانت 

 2.584    داث في القصة حدثت لي.األح

قبل أن أنتقد شخص ما، أحاول أن أتخيل شعوري إذا كنت  07
 مكانو.

 2.625   

 0.447 0.752 8.075 8.528 الجذر الكامن
 8.286 22.258 22.685 20.805 نسبة التباين

 ( مايمي:3يتضح من الجدول )
:  1.225ما بين ( عبارات تراوحت تشبعاتيا 6تشبع عمى العامل األول ) -

( وكانت نسبة إسيامو في التباين الكمي 31673وبمغ الجذر الكامن لو ) 11252
 ( وأطمق عميو عامل االىتمام الوجداني.751356)

:  11236( عبارات تراوحت تشبعاتيا ما بين 6تشبع عمى العامل الثاني ) -
ن الكمي ( وكانت نسبة إسيامو في التباي31526وبمغ الجذر الكامن لو ) 11176

 ( وأطمق عميو عامل تبني وجية نظر اآلخرين.771132)
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:  11261( عبارات تراوحت تشبعاتيا ما بين 2تشبع عمى العامل الثالث ) -
( وكانت نسبة إسيامو في التباين الكمي 51221وبمغ الجذر الكامن لو ) 11223

 ( وأطمق عميو عامل الضيق الشخصي.711723)
 11172:  11232عبارات تراوحت تشبعاتيا ما بين  (2تشبع عمى العامل الرابع ) -

( 31731( وكانت نسبة إسيامو في التباين الكمي )51222وبمغ الجذر الكامن لو )
 وأطمق عميو عامل التخيل.

( لم تظير قيم 51 -53 -55 -57 -73 -73 -75 -1العبارات أرقام ) -
ومن ثم  1131ى معامبلت تشبع عمى العوامل األربعة السابقة أكبر من أو تساو 
عبارة موزعة  51تم حذفيا من المقياس ليتكون المقياس في صورتو النيائية من 

 71عمى األربعة أبعاد السابقة مصنفة إلى مجموعتين كل مجموعة مكونة من 
عبارات ىما االستجابات المعرفية وتتضمن عاممي تبني وجية نظر االخرين 

 االىتمام الوجداني والضيق الشخصي.عاممي والتخيل واالستجابات االنفعالية وتتضمن 
كما تم حساب الثبات لممقياس بعد نتائج التحميل العاممي باستخدام 

( فرد من أعضاء ىيئة التدريس 21معامل ألفا كرونباخ لمثبات وذلك عمى )
بجامعة العريش ومعاونييم، وكانت معامبلت ألفا كرونباخ لمثبات ألبعاد المقياس 

عمى  11167، 11231، 11233، 11253، 11116ة ىي: أو الدرجة الكمي
 الترتيب، وىي قيم ثبات مقبولة ومرتفعة مما يؤكد ثبات المقياس

وفي ضوء ماسبق من نتائج تقنين المقياس من حيث صدقو وثباتو 
يتضح أن المقياس يتمتع بخصائص سيكومترية جيدة مما يجعمو أداة جيدة لقياس 

 لمصرية.التقمص الوجداني في البيئة ا
 ترجمة وتعريب الباحث  Spreitzer (1995)مقياس التمكين النفسي: إعداد  -
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ُصمم المقياس لتقدير مستوى التمكين النفسي، ويتكون من أربعة أبعاد، 
( بندًا موزعة عمى 75( بنود، وبذلك يصبح عدد البنود )3ويحتوي كل بعد عمى )
 األبعاد األربع التالية:

 (3:  7بارات أىمية العمل )يتضمن الع .7
 (6:  2االستقبللية )يتضمن العبارات  .5
 (3:  1الكفاءة والجدارة )يتضمن العبارات  .3
 (75:  71التأثير )يتضمن العبارات  .2

بحيث تتراوح االستجابة عمى بنود المقياس في خمس مستويات، تمثمت 
في )موافق بشدة، موافق ، محايد ، غير موافق ، غير موافق إطبلقًا( تحصل 

( وتشير الدرجة المرتفعة إلى تمتع الفرد بالتمكين 7:  2درجات من )عمى ال
النفسي المرتفع، بينما تشير الدرجة المنخفضة إلى تدني مستوى التمكين النفسي 

 لدى الفرد.
 أو األجنبية البيئات في لممقياس السيكومترية الخصائص تقدير وتم

 في منتشراً  جعمو مام وموثوقة مقبولة وثبات صدق بمعامبلت العربية وحظي
 عميو العديد اعتمدت فقد مجال التمكين النفسي، في التي بحثت الدراسات معظم
الدراسات العربية مما يؤكد صبلحيتو في البيئة العربية كدراسات نعساني  من
  (5173(، عثمان )5173)

تم استخدام الصدق العاممي لمتأكد من توزيع  وفي البحث الحالي
وامل األربعة ومقدار تشبعيا عمى العوامل المقترحة، حيث تم العبارات عمى الع

(، واالبقاء عمى 7االستناد إلى محك الجذر الكامن لمعامل بحيث يكون أكبر من )
سناد العبارة في العامل طبقًا  113العبارات التى حصمت عمى تشبع أكبر من  وا 

شبعات العبارات ألعمى درجة تشبع ليا عمى العامل ويوضح الجدول التالي قيم ت
 عمى العوامل األربعة والجذر الكامن لكل عامل ونسبة التباين لمعامل.
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( مصفوفة عوامل مقياس التمكين النفسي بطريقة المكونات األساسية بعد التدوير 2جدول )
 بطريقة الفاريماكس

رقم 
 العبارة العبارة

الكفاءة 
 أىمية العمل التأثير االستقاللية والجدارة

 2.757       مل الذي أقوم بو ذو معنى بالنسبة ليإن الع 2
 2.624       عممي في الجامعة ذو أىمية كبيرة بالنسبة لي 0
 2.702       تعد ميام وظيفتي ذات معنى شخصي بالنسبة لي 8
    2.652  أثق في قدراتي عمى أداء عممي 5
    2.722  أنا واثق من قدرتي عمى أداء ميام وظيفتي 4
     2.785   أتقن الميارات الضرورية ألداء وظيفتي 5
     2.775 أتمتع باستقاللية كبيرة في تحديد كيفية أداء عممي 6
       2.742 استطيع أن أقرر بنفسي كيفية إنجاز ميام وظيفتي 7
       2.827 لدى فرصة كبيرة لالستقالل والحرية في أداء وظيفتي 8
   2.822     حدث داخل قسمي الذى أعمل بولدي تأثير كبير لما ي 22

أتمتع بقدر كبير من القيادة والسيطرة عمى مايحدث  22
  2.708     داخل قسمي

  2.674     أتمتع بتأثير ىام جدًا حول مايحدث داخل قسمي 20
 0628 0682 0686 0657 الجذر الكامن
 27607 28625 28660 00688 نسبة التباين

 ( مايمي:2) يتضح من الجدول
 11312:  11221( عبارات تراوحت تشبعاتيا ما بين 3تشبع عمى العامل األول ) -

( 55133( وكانت نسبة إسيامو في التباين الكمي )5162وبمغ الجذر الكامن لو )
 وأطمق عميو عامل الكفاءة والجدارة .

:  11127( عبارات تراوحت تشبعاتيا ما بين 3تشبع عمى العامل الثاني ) -
( وكانت نسبة إسيامو في التباين الكمي 5131وبمغ الجذر الكامن لو ) 11236

 ( وأطمق عميو عامل االستقبللية.73115)
:  11122( عبارات تراوحت تشبعاتيا ما بين 3تشبع عمى العامل الثالث ) -

( وكانت نسبة إسيامو في التباين الكمي 5131وبمغ الجذر الكامن لو ) 11317
 عامل التأثير .( وأطمق عميو 73172)
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 11222:  11112( عبارات تراوحت تشبعاتيا ما بين 3تشبع عمى العامل الرابع ) -
( 72152( وكانت نسبة إسيامو في التباين الكمي )5173وبمغ الجذر الكامن لو )

 وأطمق عميو عامل أىمية العمل.
لعوامل، واتفقت ىذه النتائج مع نتائج المقياس األصمي من حيث توزيع العبارات عمى ا

 وكذلك مع الدراسات العربية التى استخدمت المقياس، مما يؤكد عمى صدق المقياس.
كما تم حساب الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ لمثبات وذلك عمى 

( فرد من أعضاء ىيئة التدريس بجامعة العريش ومعاونييم، وكانت معامبلت 21)
،  11223،  11132رجة الكمية ىي: ألفا كرونباخ لمثبات ألبعاد المقياس أو الد

عمى الترتيب، وىي قيم ثبات مقبولة ومرتفعة مما 11273، 11235،  11313
 يؤكد ثبات المقياس

وفي ضوء ماسبق من نتائج تقنين المقياس من حيث صدقو وثباتو يتضح أن 
المقياس يتمتع بخصائص سيكومترية جيدة مما يجعمو أداة جيدة لقياس التمكين 

 ي البيئة المصرية.النفسي ف
 رابعًا: األساليب اإلحصائية المستخدمة: تم استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية: 

 TwoWay MANOVAتحميل التباين المتعدد في اتجاىين  -
 معامل االرتباط لبيرسون لتحديد العبلقة بين المتغيرات. -
 تحميل االنحدار -

 اإلحصائية واستخبلص النتائج. لجة لممعا Spss V.26وذلك باستخدام الرزمة اإلحصائية 
 عرض نتائج البحث ومناقشتيا:

 أواًل عرض ومناقشة نتائج الفرض األول:
وينص الفرض األول عمى "ال يوجد تأثير دال إحصائيًا لمنوع وسنوات الخبرة عمى 
كل من الوعي بالذات والمشاركة الوجدانية والتمكين النفسي لدى أعضاء ىيئة التدريس 

 م بجامعة العريش".ومعاونيي
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ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم استخدام تحميل التباين المتعدد في اتجاىين؛ 
وذلك لدراسة تأثير النوع وسنوات الخبرة عمى كل من التمكين النفسي والوعي بالذات 
والمشاركة الوجدانية، وتوضح الجداول التالية تأثير كبل المتغيرين عمى المتغيرات التابعة 

 المشاركة الوجدانية( –الوعي بالذات  –ين النفسي )التمك
 ( تأثير كل من النوع وسنوات الخبرة عمى التمكين النفسي2جدول )

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المتغيرات
 الحرية

متوسط 
مستوي  قيمة ف المربعات

 الداللة

سي
النف

ن 
مكي

الت
 

 الةغير د 26220 26222 2 26222 النوع)أ( أىمية العمل
 2622 206655 56262 5 056574 سنوات الخبرة)ب(

   26575 282 586506 تباين الخطأ
    285 826085 الكمي

 غير دالة 26247 26777 2 26777 النوع)أ( االستقاللية
 2622 876525 806058 5 2076860 سنوات الخبرة)ب(

   26788 282 2286857 تباين الخطأ
    285 0406752 الكمي

الكفاءة 
 والجدارة

 غير دالة 26257 26272 2 26272 النوع)أ(
 2622 866087 586072 5 0486202 سنوات الخبرة)ب(

   26588 282 0006526 تباين الخطأ
    285 4286228 الكمي

 غير دالة 26656 06208 2 06208 النوع)أ( التأثير
 2622 556750 2026752 5 5766855 سنوات الخبرة)ب(

   06626 282 8446850 تباين الخطأ
    285 8586672 الكمي

 
التمكين 
 النفسي

 غير دالة 26454 66285 2 66285 النوع)أ(
 2622 2556568 5686652 5 05856852 سنوات الخبرة)ب(

   56522 282 5206455 تباين الخطأ
    285 86406854 الكمي

( عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في التمكين النفسي 2الجدول )يتضح من دراسة 
أنثى(، بينما ُوجدت فروق ذات داللة إحصائية  –وأبعاده الفرعية ُتعزى إلى النوع )ذكر 

 في التمكين النفسي وأبعاده الفرعية ُتعزى إلى سنوات الخبرة. 1117عند مستوى داللة 
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ر النوع بالنسبة لمتمكين النفسي وىذا يؤكد صحة الفرض األول فيما يخص متغي
(، رحاب 5173بأبعاده الفرعية، وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسات سيف الدىامشة )

(، 5176(، عطاف أبوغالي )5172(، محمد أبو النور وىناء عواد )5172السعدي )
، بينما اختمفت Gardenhour (2008)(، 5173(، محمد عثمان )5172ىيام شاىين )

(، فاطمة خشبة 5173(، نيممي العمروسي )5151دراسات خالد قميوبي ) مع نتائج
 (. 5172وعفاف البديوي )

بينما اليتحقق الفرض األول بالنسبة لمتغير سنوات الخبرة؛ حيث الفروق الدالة 
إحصائيًا لصالح ذوي سنوات الخبرة األكثر. وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسات خالد 

(، 5171(، شيري حميم )5172ة خشبة وعفاف البديوي )(، فاطم5151قميوبي )
Ouyang, Zhou & Qu (2015) ،Gardenhour (2008) بينما تعارضت مع ،

 ,Gregorg(، 5176(، عطاف أبو غالي )5172نتائج دراسات رحاب السعدي )
Albritton &Osmonbekov (2010)  والتى أكدت عمى عدم وجود فروق في مستوى

 عزى الى سنوات الخبرة.التمكين النفسي تُ 
ويمكن تفسير ذلك في أن جميع أعضاء ىيئة التدريس سواء ذكور أو إناث متاح 
ليم األدوار القيادية بالجامعة بداية من رئاسة األقسام وانتياًء برئاسة الجامعة، مما يجعل 

مل الفرص متكافئة بين الذكور واإلناث في المناصب اإلدارية، كما أن لسنوات الخبرة لمع
 الجامعي دور بارز في تحديد سمات الشخصية القيادية ألعضاء ىيئة التدريس.

وكذلك لحداثة نشأة جامعة العريش دور كبير فى توفير الفرص لتولى المناصب 
اإلدارية ولبروز مستوى التمكين النفسي واإلداري لدى أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة، من 

تولي إدارة الوحدات ذات الطابع الخاص سواء عمى رئاسة أقسام أو وكالة أو عمادة أو 
 مستوى الجامعة أو الكمية.
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 ( تأثير كل من النوع وسنوات الخبرة عمى الوعي بالذات6جدول )
درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المتغيرات

 الحرية
متوسط 
 المربعات

مستوي  قيمة ف
 الداللة

ات
بالذ

ي 
وع

ال
 

 غير دالة 26582 856272 2 856272 النوع)أ( الذات الواقعي
 2622 46628 0886456 5 22876055 سنوات الخبرة)ب(

   406872 282 57526802 تباين الخطأ
    285 75506888 الكمي

 غير دالة 26225 26084 2 26084 النوع)أ( نقد الذات
 2622 86685 2556872 5 5546402 سنوات الخبرة)ب(

   256874 282 00046228 تباين الخطأ
    285 82256888 الكمي

 غير دالة 26085 56772 2 56772 النوع)أ( التأمل الذاتي
 2622 226855 0286445 5 7456025 سنوات الخبرة)ب(

   026552 282 06286888 تباين الخطأ
    285 86526556 الكمي

الالمباالة 
لممؤشرات 
 الخارجية

 غير دالة 26088 286605 2 286605 النوع)أ(
 غير دالة 26507 006605 5 826828 سنوات الخبرة)ب(

   246825 282 02756885 تباين الخطأ
    285 02646788 الكمي

 غير دالة 26222 26045 2 26045 النوع)أ( الوعي بالذات
 2622 276864 02056288 5 74256282 سنوات الخبرة)ب(

   2246622 282 24245667 تباين الخطأ
    285 045526226 الكمي

( عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في الوعي بالذات 6يتضح من دراسة الجدول )
أنثى(، بينما ُوجدت فروق ذات داللة إحصائية  –وأبعاده الفرعية ُتعزى إلى النوع )ذكر 

ثناء بعد البلمباالة في الوعي بالذات وأبعاده الفرعية باست 1117عند مستوى داللة 
 لممؤشرات الخارجية ُتعزى إلى سنوات الخبرة.

وىذا يؤكد صحة الفرض األول فيما يخص متغير النوع بالنسبة لموعي بالذات 
(، عطاف أبوغالي 5172بأبعاده الفرعية، وتتفق تمك النتيجة مع دراستي رحاب السعدي )

 (.5173، أسماء عفيفي )(5111(، بينما تعارضت مع دراستي ىويدى حنفي )5176)
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بينما اليتحقق الفرض األول بالنسبة لمتغير سنوات الخبرة؛ حيث الفروق الدالة 
إحصائيًا لصالح ذوي سنوات الخبرة األكثر باسثناء بعد البلمباالة لممؤشرات الخارجية، 

 (.5172وتتعارض تمك النتيجة مع دراسة رحاب السعدي )
ء ىيئة التدريس سواء ذكور أو إناث ويمكن تفسير ذلك في أن جميع أعضا

يمكنيم تطوير ذواتيم ومياراتيم الخاصة من أجل العممية التعميمية والمينية فيقابمون طبلبًا 
مختمفين في السمات ولدييم فروق فردية تضطر عضو ىيئة التدريس إلى تنويع طرائق 

، مما يؤكد عمى قدرتيم تدريسو واستراتيجياتو فى إدارة غرفة الدراسة أو القاعات والمعامل
عمى معرفة ذواتيم إال أن البعض منيم يعتمد عمى الطرق التقميدية من أجل إنياء ميامو 
نما  التعميمية أو في الموقف التعميمي ولكن ىذا اليعنى عدم قدرة عمى معرفة ذاتو وا 

ات اقتصاره عمى الميارات الحالية لديو، كما أن لسنوات الخبرة دور بارز في تحديد سم
دارة  عضو ىيئة التدريس حيث كمما زادت سنوات خبرتو كمما كان أكثر حنكة وقيادة وا 
ومعرفة بذاتو، فنجد المعيد أول تعيينو ربما يتمجمج فى التفاعل وربما تتدنى ثقتو بنفسو 
حينما يجد طبلبًا يحاوره في موضوع المحاضرة ويجادلونو فييا إال أنو مع زيادة سنوات 

رة عمى غدارة المواقف المختمفة نظرًا لتطوير مياراتو وربما لمحاولتو لتقميد خبرتو تزداد قد
 احد أساتذتو ليسير عمى نيجو ومنوالو. 

 ( تأثير كل من النوع وسنوات الخبرة عمى المشاركة الوجدانية1جدول )
مجموع  مصدر التباين المتغيرات

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوي  قيمة ف
 اللةالد

نية
جدا

الو
كة 

شار
الم

 

االىتمام 
 الوجداني

 غير دالة 26285 26274 2 26274 النوع)أ(
 2622 226265 046528 5 2206564 سنوات الخبرة)ب(

   06427 282 8086728 تباين الخطأ
    285 5456888 الكمي

تبني وجية 
 نظر األخر

 غير دالة 26848 26455 2 26455 النوع)أ(
 2622 86708 506872 5 2626802 الخبرة)ب( سنوات

   56864 282 4686275 تباين الخطأ
    285 6656226 الكمي

 غير دالة 26500 06572 2 06572 النوع)أ(الضيق 
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مجموع  مصدر التباين المتغيرات
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوي  قيمة ف المربعات

 اللةالد
 2622 56024 056667 5 2266222 سنوات الخبرة)ب( الشخصي

   56848 282 7806065 تباين الخطأ
    285 8586062 الكمي

 غير دالة 26288 26485 2 26485 النوع)أ( التخيل
 2622 226625 566568 5 0626585 سنوات الخبرة)ب(

   46666 282 6456728 تباين الخطأ
    285 22586685 الكمي

المشاركة 
 الوجدانية

 غير دالة صفر 26220 2 26220 النوع)أ(
 2622 226220 0266502 5 7626574 سنوات الخبرة)ب(

   286520 282 04566767 تباين الخطأ
    285 85276556 الكمي

( عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في المشاركة 1يتضح من دراسة الجدول )
أنثى(، بينما ُوجدت فروق ذات داللة  –الوجدانية وأبعادىا الفرعية ُتعزى إلى النوع )ذكر 

كة الوجدانية وأبعادىا الفرعية ُتعزى إلى في المشار  1117إحصائية عند مستوى داللة 
 سنوات الخبرة.

وىذا يؤكد صحة الفرض األول فيما يخص متغير النوع بالنسبة لممشاركة 
الوجدانية بأبعادىا الفرعية، بينما اليتحقق الفرض األول بالنسبة لمتغير سنوات الخبرة؛ 

 ر.حيث الفروق الدالة إحصائيًا لصالح ذوي سنوات الخبرة األكث
وُيعزى ذلك إلى أن العمل في أي مؤسسة يساعد عمى الترابط بين العاممين بيا، 
وكذلك في الجامعات نجد أن القسم بداخمو يترابط معا وكل كمية تترابط سويًا بمشاعر 
ناثو مترابطين انفعاليًا رغم  متبادلة بين أعضاءىا، فنجد أن المجتمع الجامعي ذكوره وا 

بين البعض منيم إال أنيم يظمون معًا تحت مظمة مؤسسة واحدة النزاعات التى قد تنشأ 
يتبادلون المشاعر في المناسبات والمواقف المختمفة، وكمما زادت سنوات الخبرة وزادت فترة 
العمل بالجامعة كمما أحس العضو بضرورة الترابط االنفعالي مع اآلخرين والتآزر 

 صداقات والعبلقات االجتماعية الناجحة.الوجداني معيم من أجل االستمرار في تكوين ال
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 ثانيًا عرض ومناقشة نتائج الفرض الثاني:
وينص الفرض الثاني عمى "توجد عبلقات ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا بين 
درجات العينة عمى أبعاد مقاييس الوعي بالذات والمشاركة الوجدانية والتمكين النفسي". 

ب معامبلت االرتباط بين المتغيرات الثبلثة ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم حسا
 بأبعادىم الفرعية، ويبين الجدول التالى قيم معامبلت االرتباط وداللتيا اإلحصائية.

( العبلقة بين التمكين النفسي والوعي بالذات والمشاركة الوجدانية لدى أعضاء 2جدول )
 ىيئة التدريس ومعاونييم بجامعة العريش

 المتغيرات

 المشاركة الوجدانية لنفسيالتمكين ا

أىمية 
 االستقاللية العمل

الكفاءة 
 التأثير والجدارة

التمكين 
 النفسي

االىتمام 
 الوجداني

تبني 
وجية 
نظر 
 األخر

الضيق 
 التخيل الشخصي

المشاركة 
 الوجدانية

سي
لنف

ن ا
مكي

الت
 

أىمية 
                   2 العمل

 االستقاللية
2.556*

* 2                 

الكفاءة 
 والجدارة

2.825*

* 2.452** 2               

 التأثير
2.082*

* 2.872** 
2.402*

* 2             

التمكين 
 النفسي

2.445*

* 2.645** 
2.728*

* 
2.707*

* 2           
نية

جدا
الو

كة 
شار

الم
 

االىتمام 
 **2.068 2.244 الوجداني

2.505*

* 
2.488*

* 
2.402*

* 2         

ة تبني وجي
 نظر األخر

2.088*

* 2.800** 
2.875*

* 
2.875*

* 
2.555*

* 
2.087*

* 2       

الضيق 
 الشخصي

-
.288-* -.027-* -

.285-* 

-
.040-

** 

-
2.078*

* 

-
2.258 

-
2.055*

* 
2     

*2.057 التخيل

* 
2.865** 2.584*

* 
2.475*

* 
2.482*

* 
2.882*

* 
2.058*

* 
-

2.252 
2   

المشاركة 
 الوجدانية

2.005*

* 
2.854** 2.555*

* 
2.446*

* 
2.465*

* 
2.522*

* 
2.456*

* 
2.056*

* 
2.625*

* 
2 

ي 
وع

ال
ات

بالذ
 

الذات 
 الواقعي

2.888*

* 
2.524** 2.855*

* 
2.075*

* 
2.580*

* 
2.088*

* 
2.066*

* 
2.025

-* 
2.055*

* 
2.058

** 
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*2.526 نقد الذات

* 
2.858** 2.088*

* 
2.502*

* 
2.540*

* 
2.024* 2.072*

* 
-

2.252 
2.080*

* 
2.056

** 

التأمل 
 الذاتي

2.008*

* 
2.056** 2.545*

* 
2.588*

* 
2.575*

* 
2.056*

* 
2.068*

* 

-
.052-

** 

2.070*

* 
2.088

** 

الالمباالة 
لممؤشرات 
 الخارجية

2.274 2.240 2.257 2.288 2.200 2.282 2.245 -
2.222 

2.250 2.278
* 

الوعي 
 بالذات

2.542*

* 2.557** 2.568*

* 
2.425*

* 
2.505*

* 
2.885*

* 
2.525*

* 

-
.065-

** 

2.872*

* 
2.860

** 

 (:2يتضح من دراسة الجدول )
بين أبعاد  1.17توجد عبلقات إيجابية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -

 التمكين النفسي بعضيا البعض.
ال يوجد عبلقة دالة إحصائيا عند أي مستوى داللة بين بعدي أىمية العمل  -

 ني لممشاركة الوجدانية.لمتمكين النفسي واالىتمام الوجدا
 1.12،  1.17توجد عبلقات ارتباطية عكسية دالة إحصائيًا عند مستويي الداللة  -

 بين الضيق الشخصي لممشاركة الوجدانية واألبعاد الفرعية لمتمكين النفسي.
بين بعد  1.17توجد عبلقات ارتباطية طردية دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  -

 بعاد الفرعية لمتمكين النفسي باستثناء بعد أىمية العمل.االىتمام الوجداني واأل
بين كل أبعاد  1.17توجد عبلقات ارتباطية طردية دالة عند مستوى داللة  -

المشاركة الوجدانية(  –التخيل  –المشاركة الوجدانية )تبنى وجية نظر اآلخر 
 –ستقبللية اال –واألبعاد الفرعية والدرجة الكمية لمتمكين النفسي )أىمية العمل 

 التمكين النفسي( –التأثير  –الكفاءة والجدارة 
بين  1.17توجد عبلقات ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -

الكفاءة  –االستقبللية -األبعاد الفرعية لكل من التمكين النفسي )أىمية العمل 
نقد الذات  –ت الواقعي التمكين النفسي( والوعي بالذات )الذا –التأثير  –والجدارة 

 الوعي بالذات( باستثناء بعد البلمباالة لممؤشرات الخارجية. –التأمل الذاتي  –
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ال توجد عبلقات دالة إحصائيًا عند أي مستوى داللة لبعد البلمباالة لممؤشرات  -
 الخارجية مع أي من األبعاد الفرعية أو الدرجة الكمية لمتمكين النفسي.

ة طردية بين الذات الواقعي لموعي بالذات واألبعاد الفرعية توجد عبلقات ارتباطي -
باستثناء بعد الضيق الشخصي  1.17لممشاركة الوجدانية دالة عند مستوى داللة 

 .1.12حيث كانت العبلقة عكسية دالة عند مستوى داللة 
توجد عبلقات ارتباطية طردية بين نقد الذات لموعي بالذات واألبعاد الفرعية  -

باستثناء بعد الضيق  1.12أو  1.17الوجدانية دالة عند مستوى داللة  لممشاركة
 الشخصي حيث كانت العبلقة عكسية وغير دالة إحصائيًا عند أي مستوى داللة.

توجد عبلقات ارتباطية طردية بين التأمل الذاتي لموعي بالذات واألبعاد الفرعية  -
ما كانت عكسية مع بعد بين 1.17لممشاركة الوجدانية دالة عند مستوى داللة 

 .1.17الضيق الشخصي وذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
يتضح من تحميل الجدول السابق أن ىناك عبلقات ارتباطية إيجابية بين مستوى 
التمكين النفسي وكل من الوعي بالذات والمشاركة الوجدانية لدى أعضاء ىيئة التدريس 

الثاني لمبحث، وتتفق تمك النتيجة مع نتائج ومعاونييم مما يؤكد عمى صحة الفرض 
 & El Dahshan(، 5176(، عطاف أبوغالي )5173دراسات سيف الدىامشة )

Dorgham (2013)   إلى وجود عبلقة ارتباطية بين مستوى الوعي بالذات والكفاءة
 الذاتية والتمكين النفسي.

ضعف في ويمكن تفسير ذلك في أن الوعي بالذات ومعرفة نقاط القوة وال
الشخصية يساىم في تحديد المكانة االجتماعية والقيادية لمفرد، فكمما كان الفرد أكثر دراية 
بمواطن القوة لدية كمما كان أكثر فعالية وتأثير في اآلخرين ومن ثم تحمل المسؤلية والقدرة 

 مل.عمى اإلدارة المؤسسية ومن ثم قدرتو عمى التمكين النفسي والتأثير والكفاءة في الع
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وأن الفرد الذي يتعاطف مع اآلخرين وجدانيًا ويشاركيم في حياتيم الوجدانية 
وأفراحيم وأحزانيم ولديو القدرة عمى التأثير في قرارتيم سيتمكن من القيادة االجتماعية 

 والكفاءة فى العمل ومن ثم التمكين النفسي. 
 ثالثًا عرض ومناقشة نتائج الفرض الثالث:

عمى "يمكن التنبؤ بالتمكين النفسي من خبلل درجات العينة  وينص الفرض الثالث
عمى مقاييس الوعي بالذات والمشاركة الوجدانية". ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم 
استخدام تحميل االنحدار عمى اعتبار درجات مقياس التمكين النفسي متغير تابع بينما 

ية متغيران مستقبلن، والجدول الدرجات عمى مقاييس الوعي بالذات والمشاركة الوجدان
 التالي يوضح تمك النتائج:

( نتائج تحميل االنحدار لمتنبؤ بالتمكين النفسي من الوعي بالذات والمشاركة 3جدول )
 الوجدانية

المتغير  
 التابع

االرتباط  المتغيرات المستقمة
 المتعدد

قيمة )ف(  معامل التحديد
 وداللتيا

 الثابت (βبيتا )

التمكين 
 يالنفس

 86724 26505 **746888 26878 26505 الوعي بالذات
 006527 26465 **556882 26880 26465 المشاركة الوجدانية

 2622** دالة عند مستوى داللة 

 (: 3يتضح من دراسة الجدول )
ُينبئ الوعي بالذات لدى أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم بالجامعة إيجابًا  -

( والقيمة الفائية تساوى 11323مل التحديد يساوى )بالتمكين النفسي حيث أن معا
(، وىذا معناه أن نسبة 1117( وىي دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )221333)
 %( من التباين الذي يحدث فى التمكين النفسي ُيعزى إلى الوعي بالذات.3213)

يجابًا تُنبئ المشاركة الوجدانية لدى أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم بالجامعة إ -
( والقيمة الفائية تساوى 11335بالتمكين النفسي حيث أن معامل التحديد يساوى )

(، وىذا معناه أن نسبة 1117( وىي دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )661331)
 التمكين النفسي تُعزى إلى المشاركة الوجدانية.%( من التباين الذي يحدث فى 3315)
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بين التمكين النفسي والمشاركة والوجدانية  إذا كانت ىناك عبلقات ارتباطية
والوعي بالذات كما أشارت نتائج الفرض الثاني لمبحث فبلبد من ظيور تاثير بين 
المتغيرات أحدىما عمى اآلخر، وفي ضوء ذلك حاول البحث الحالي فحص تأثير الوعي 

لثالثة أن الوعي بالذات والمشاركة الوجدانية في التمكين النفسي، وأظيرت نتائج الفرضية ا
 لدى اعضاء ىيئة التدريس.بالذات والمشاركة الوجدانية يسيمان في تفسير التمكين النفسي 

ويمكن تفسير ذلك فى أن عضو ىيئة التدريس بحكم مكانتو العممية واالجتماعية 
واألكاديمية يسعى لتطوير ذاتو واكتشافيا ومن ثم العمل عمى تطوير وتنمية مياراتو 

لعمل عمى رفع مستوى ثقتو بنفسو وتنمية القدرة عمى االقناع والجدل ليكون الشخصية وا
أكثر فعالية في العمل وأكثر تأثير فى اآلخرين سواء طبلب أو زمبلءأو إداريين وعاممين 
وأيضًا من خبلل إداركو لقيمة عممو ومشاركتو لآلخرين فى المواقف االجتماعية وتكوين 

فيرتفع لديو مستوى التأثير والجدارة والكفاءة في العمل وحبو وتوطيد العبلقات مع اآلخرين 
 لعممو ومينتو ومن ثم يرتفع مستوى التمكين النفسي لديو.

 الخبلصة والتوصيات:
 أشارت نتائج البحث الحالي إلى :

  ال يوجد تأثير دال لمنوع عمى كل من مستوى التمكين النفسي والوعي بالذات
ضاء ىيئة التدريس ومعاونييم، بينما كان لسنوات والمشاركة الوجدانية لدى أع

الخبرة تأثير دال عمى مستوى كل من التمكين النفسي والوعي بالذات والمشاركة 
الوجدانية لصالح ذوي سنوات الخبرة األكبر، باستثناء بعد البلمباالة لممؤشرات 

 الخارجية من الوعي بالذات حيث لم يتأثر بسنوات الخبرة. 
 ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين مستوى التمكين النفسي  توجد عبلقات

وكل من الوعي بالذات والمشاركة الوجدانية، باستثناء بعد الضيق الشخصي من 
المشاركة الوجدانية حيث وجدت عبلقات ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية بين 

بعد الضيق  األبعاد الفرعية لمتمكين النفسي ومستوى التمكين النفسي مع
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الشخصي، وتدنى قيمة االرتباط والعبلقة بين بعد البلمباالة لممؤشرات الخارجية 
من الوعي بالذات مع األبعاد الفرعية لمتمكين النفسي؛ حيث كان االرتباط غير 

 دال إحصائيًا عند أي مستوى داللة.
 ( من التباين الذي يحدث فى التمكين الن3213يفسر الوعي بالذات نسبة )%.فسي 
 ( 3315تفسر المشاركة الوجدانية نسبة )% من التباين الذي يحدث فى التمكين النفسي 

 في ضوء ما توصمت إليو نتائج البحث الحالي يوصي بـ
  عقد دورات تدريبية ألعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم عن الوعي بالذات وبناء

 الشخصية اإليجابية.
 ومعاونييم عن القيادة الفعالة والتمكين النفسي. عقد دورات تدريبية ألعضاء ىيئة التدريس 
  ضرورة إضافة بعض البرامج التدريبية ضمن مصفوفة برامج تنمية قدرات أعضاء

ىيئة التدريس ومعاونييم ممثمة في برامج التنمية المينية واألكاديمية كما في 
 التعميم قبل الجامعي

 أجل االرتقاء بمستوى الوعي  أيضًا عقد برامج التنمية الذاتية وتطوير الذات من
الذاتي والقيادة لدى أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم والسيما الييئة المعاونة نظرًا 

 لتدنى مستوى الوعي بالذات لدييم عن أعضاء ىيئة التدريس.
  تقديم ورش العمل ألعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم عن القدرات القيادية ودور

 وتأىيميم لمتمكين النفسي واإلداري.القيادة في العمل الجامعي 
 بحوث مقترحة:

 .توكيد الذات كمنبئ بالتمكين النفسي لدى أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة 
  فعالية التدريب التوكيدي في تنمية الوعي بالذات والتمكين النفسي لدى أعضاء

 ىيئة التدريس ومعاونييم بالجامعة.
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 مراجع البحث :
(. التسامح وعبلقتو بالوعي بالذات واألمن النفسي لدى طمبة 5173في )أسماء فاروق محمود عفي

 .573 – 763(، 7)ج  712دراسات تربوية ونفسية )مجمة كمية التربية بالزقازيق(، الجامعة. 
(. المشاركة الوجدانية تنميتيا من خبلل برنامج تدريبي وعبلقتيا 5115)أيمن غريب قطب ناصر

 21، 67، ع 76، س عمم النفس، الييئة المصرية العامة لمكتاب ببعض المتغيرات الوظيفية.
- 717 

(. األساليب المعرفية اإلبداعية وعبلقتيا بالتمكين النفسي في 5151خالد بن محمد بن محمد قميوبي )
ضوء بعض المتغيرات الديموجرافية لدى أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممك عبدالعزيز بجده. 

 .521 – 552(، 2) 52، عبدالعزيز اآلداب والعموم االنسانيةمجمة جامعة الممك 
(. التمكين النفسي وعبلقتو بالوعي الذاتي لدى عينة من األخصائيين 5172رحاب عارف السعدي )

االجتماعيين في وزارة التنمية االجتماعية في فمسطين. مجمة العموم التربوية والنفسية، جامعة 
 .226 – 252(، 2) 73البحرين، 

(. الوعي بالذات لدى أعضاء ىيئة التدريس 5172سامر عدنان عبداليادي، غانم جاسر البسطامي )
من جامعة أبو ظبي في ضوء متغيرات النوع )ذكر/ أنثى( والمؤىل العممي والتخصص والخبرة. 

 .632 – 611(، 5) 76، جامعة البحرين، مجمة العموم التربوية والنفسية
. عالم الكتب الحديث، 7الذكاء االنفعالي وسيكولوجية الطاقة البلمحدودة، ط (.5112سعاد جبر سعيد )

 إربد، األردن.
دراسات (. التقمص الوجداني وعبلقتو بكل من اإليثار والعفو. 5177السيد كامل الشربيني منصور )

 .335 – 331( ، 3) 2، عربية في التربية وعمم النفس
. التمكين النفسي وعبلقتو بكفاءة الذات المدركة ودافعية (5173سيف عبداهلل مذىان الدىامشة )

، الجمعية العممية لمبحوث مجمة العموم القانونية والسياسيةاإلنجاز: دراسة في عمم النفس. 
 .272 – 322(، 7) 3والدراسات االستراتيجية، 

ونة ليم بجامعة (. التمكين النفسي لدى أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعا5171شيري مسعد حميم )
دراسات تربوية ونفسية )مجمة كمية التربية الزقازيق وعبلقتيا بالرضا الوظيفي لدييم . 

 .772 – 21( الجزء األول، أبريل، ص ص 32العدد ) بالزقازيق(،
(. أثر اختبلف نمط رواية القصص 5172عائشة بمييش محمد العمري وفوزية سعد ساعد الصبحي )

ة/ المسموعة/ المرئية( في تنمية ميارتي التعاون والمشاركة الوجدانية لدى االلكترونية )المكتوب
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تمميذات الصف السادس االبتدائي. العموم التربوية، جامعة القاىرة كمية الدراسات العميا لمتربية، 
 .773 – 22(، 5( ع )56مج )

لتطبيق عمى القطاع (. أسباب التمكين النفسي ونتائجو با5173عبدالمحسن عبد السبلم نعساسني )
 .533 – 573(، 5) 33المصرفي بمدينة الرياض. المجمة العربية لئلدارة، 

(. البنية العاممية المميزة لطبيعة العبلقة بين مكونات 5172عبمة محمد الجابر مرتضى صغير )
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Self-awareness and Empathy as predictors of Psychological 

Empowerment among University teaching staff and their Assistants 
Current research aimed to determine the impact of gender 

and years of experience on Psychological Empowerment, Self-
Awareness and Empathy of teaching staff members of AlArish 
University and their assistants. Also identify the relationships 
between the variables of Psychological Empowerment, Self-
Awareness and empathy moreover the predictive power of Self-
Awareness and empathy in Psychological Empowerment. 

The study sample consisted of (137) members of the staff 
members and their assistants at AlArish University, and the results 
indicated that: There were no statistically significant differences in 
the level of psychological empowerment, self-awareness and 
Empathy according to gender, While statistically significant 
differences were found according to years of experience and in 
favor of those with years The greater experience, And statistically 
significant correlational relationships were found between the level 
of psychological empowerment and both self-awareness and 
Empathy, And the results resulted in the contribution of  both self-
awareness and Empathy in explaining a percentage of the variation 
in the level of psychological empowerment of  university teaching 
staff members and their assistants. 
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