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امللخص
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل الك�شف عن م�ستوى التمكني
النف�سي لدى امل�سنني يف حمافظة �إربد يف �ضوء بع�ض املتغريات،
ولتحقيق هدف الدرا�سة ا�س ُتخدم املنهج الو�صفي من خالل تطوير
مقيا�س التمكني النف�سي ،والت�أكد من خ�صائ�صه (ال�سيكومرتية) ،وقد
�شارك يف الدرا�سة ( )197م�سن ًا وم�سنة ( 60ذكور� 137 ،إناث)،
ممن يعي�شون يف حمافظة �إربد والقرى التابعة للمحافظة� .أظهرت
النتائج �أن امل�ستوى الكلي للتمكني النف�سي لدى امل�سنني كان
متو�سطاً ،وقد بلغت ن�سبته ( ،)3.64و�أظهرت النتائج وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى التمكني النف�سي تعزى لفئة متغري
العمل (يعمل) ،ي�ضاف �إىل ذلك وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف
م�ستوى التمكني النف�سي تعزى ملتغري اجلن�س ل�صالح الذكور ،وعدم
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى التمكني النف�سي تعزى
ملتغري احلالة االجتماعية.
الكلمات املفتاحية :التمكني النف�سي ،امل�سنني.

Abstract

The study aims to investigate the level of
psychological empowerment among the elderly in light
of some variables. To achieve the goal of the study, a
descriptive method is used through the psychological
empowerment scale that has been developed, validity
and reliability are ensured. The sample consists
of 197 (60 males, 137 females) from the elderly
population who live in Irbid Governorate and the
rural surroundings. The result showed that the level
of psychological empowerment came at a moderate
level. There are statistically significant differences in
the level of psychological empowerment in favor of
the workers. Also, there are statistically significant
differences in the level of psychological empowerment
in favor of the gender (males), and no statistically
differences in favor of social status.
Keywords:
Psychological
Empowerment,
Elderly.

املقدمة
ُيعترب امل�سنون من �أكرث فئات املجتمع تعر�ض ًا للحرمان،
وذلك نتيجة قلة املوارد املالية و�ضعف القوة اجل�سدية لديهم ،وتبد�أ
عالقات امل�سنني االجتماعية بالتقل�ص ب�شكلٍ كبري� ،إ�ضاف ًة �إىل
معاناتهم مع م�شاعر الوحدة ،والي�أ�س ،والعزلة عن املجتمع ،ويبد�أ
هذا ال�شعور نتيجة احلرمان من العالقات العائلية ،التي كانت ت�شكل
جزءاً كبرياً من ن�شاطاتهم واهتماماتهم اليومية (�سواكر وابراهيم،
 .)2015والتقدم يف ال�سن ُيفقد الإن�سان الإمكانات الالزمة
ملجابهة امل�شكالت الداخلية واخلارجية ،وي�ؤدي بالفرد امل�سن �إىل
مواجهة �ضغوط عديدة غري متوقعة ،فقد يكون هناك تدهور ج�سمي
�أو نف�سي� ،إ�ضاف ًة �إىل فقدان الأ�رسة و�شبكة الأ�صدقاء ،وفقدان

املكانة االجتماعية واملهنية ،وعاد ًة ما ي�ؤدي فقدان �شي ٍء ما �إىل
فقدان �شي ٍء �آخر ،وهكذا ي�صبح الفرد امل�سن معر�ض ًا ملواجهة �سل�سلة
من الفقد ،وفقدان الإمكانات الذاتية تعمل على خف�ض قدرة امل�سن
على التكيف الناجح مع ما يواجهه من تغريات ،ونق�ص يف القدرة
على �إ�شباع احلاجات املختلفة (عبد الرزاق .)2016 ،يعترب التمكني
نف�سي باملقام الأول؛ مبعنى �أن ال�شعور والدوافع
النف�سي �شعور
ً
م�ستمر ومتوا�صل.
�شعور
وهو
الفرد،
داخل
أ�صلة
�
مت
�أ�شياء ذاتية
ٌ
ٌ
حيث �إنه ال يتوقف ،وميكن �إدراكه بن�سب ودرجات خمتلفة.
وتعترب ر�ؤية الفرد لنف�سه ،و�إدراكه لأهمية عمله ،هي بداية ال�شعور
بالتمكني النف�سي وما ميتلكه من اجلدارة لتحقيق هذا الهدف (�أبا
زيد .)2010 ،كما ويعترب التمكني النف�سي من العمليات املعا�رصة
التي ترتقي بالعن�رص الب�رشي �إىل ال�شعور بالثقة بالنف�س والتفكري
امل�ستقل� .إ�ضافة �إىل كونه من �أهم حمددات الدافعية لدى الأفراد،
التي تظهر دورهم الفعال؛ فالتمكني النف�سي يعمل على حت�سني
مدركات الأفراد ،واجتاهاتهم نحو �أعمالهم و�أدوارهم ،والأفراد
املمكنون ينظرون لأنف�سهم ب�صورة �أكرث ايجابية .حيث �إن التمكني
النف�سي يت�ضمن اعتقاد الأفراد مبعنى العمل الذي ي�ؤدونه ،وقدرتهم
على �أدائه ب�شكل �أف�ضل ،واح�سا�سهم بالكفاءة الذاتية ،واال�ستقاللية
(التخاينة.)2018 ،
ترتكز عملية التمكني على امل�ستوى الفردي واملجتمعي
على ح ّد �سواء؛ فعلى امل�ستوى الفرديُ ،تعنى بكيفية تعليم الأفراد
وتدريبهم لل�سعي نحو حتقيق الأهداف ،بينما تركز عملية التمكني
يف امل�ستوى املجتمعي على كيفية تنامي الوعي وامل�شاركة
املجتمعية من �أجل ا�ستخدام املوارد ب�شكل م�شرتك .وفيما يتعلق
بكبار ال�سن ،يجري اعتبارهم جزءاً من املجتمع ،ولديهم جمموعة
من االحتياجات كبقية فئات املجتمع ،كاالحتياجات الأ�سا�سية،
والنف�سية ،واالجتماعية ،والروحية .وت�شتمل االحتياجات الأ�سا�سية:
على الغذاء ،والك�ساء ،وامل�أوى ،وال�صحة ،بينما ت�شتمل االحتياجات
النف�سية على الأداء العقلي :كالذاكرة ،والتعلم ،والذكاء ،وتعديل
القدرات .يف حني ت�شتمل االحتياجات االجتماعية :احلاجة �إىل
االعرتاف بوجود الفرد مع الآخرين ،و�أخرياً ت�شتمل االحتياجات
الروحية :على فل�سفة احلياة ،وال�سالم ،ومعنى احلياة ،والهدف من
احلياة التي يعي�شها امل�سنون وروح احلياة لديهم ،بالإ�ضافة �إىل
كيفية ظهور �إميانهم عند مواجهتهم ملحن احلياة (Sa›adah and
.)Hadi, 2018
ظهر م�صطلح التمكني يف علم النف�س املجتمعي ،والفكرة ت�ضع
ت�أكيداً على احلقوق والقدرات ،بد ًال من الرتكيز على نواحي العجز،
واالحتياج لدى ك ّل من الأفراد واملجتمعات على ح ّد �سواء ،وهو
ي�شري �إىل تدابري تهدف �إىل رفع م�ستوى اال�ستقالل الذاتي ،والقدرة
على تقرير امل�صري لدى الأفراد ،بهدف جعلهم قادرين على ا�ستغالل
مواردهم اخلا�صة ،والتغلب على الإح�سا�س بالعجز ،ونق�ص ال�شعور
بالقدرة يف الت�أثري (الكعبي.)2018 ،
ويرى �أبو �أ�سعد (� )2017أن التمكني النف�سي يظهر يف العديد
من املفاهيم النف�سية كالدافعية والكفاءة الذاتية ،وهو و�سيلة لتهيئة
الدافعية لدى الأفراد ،وتعزيز الإح�سا�س بال�سيطرة على الظروف
املحيطة فيما يتعلق بالبيئة الأ�رسية واالجتماعية .وقد ظهر توجه
التمكني النف�سي االجتماعي يف �ستينيات القرن املا�ضي ،حيث اع ُترب
ب�أنه �أقل االجتاهات �شهرة ،وقد دخل مفهوم التمكني النف�سي حديث ًا
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يف جمال العلوم النف�سية واالجتماعية ،حام ًال يف معناه متكني
الأفراد من جمع م�صادر القوة التي ميتلكونها ،والعمل على توظيف
هذه امل�صادر يف حياتهم وعالقاتهم.
وميكن تعريف التمكني النف�سي ب�أنه حالة حتفيزية تنبع
من �إح�سا�س الفرد و�شعوره ب�أنه ميتلك خيار املبادرة يف القيام
بالأفعال وتنظيمها .بالإ�ضافة �إىل امتالك القدرة على الإقدام على
العمل ،والت�أثري يف البيئة (العطوي واحل�سيني.)2018 ،
ويعرف التمكني النف�سي ب�أنه حال ٌة نف�سي ٌة ميكن قيا�سها،
على اعتباره متغرياً م�ستمراً؛ مما يعني �أنه ميكن اعتبار النا�س
ب�أنهم ميتلكون م�ستويات عالية �أو منخف�ضة من التمكني النف�سي
(.)Stander and Rothman, 2009
ووفق ًا لديغاغو ( ،)Degago, 2014ف�إن التمكني النف�سي
يعني جعل الأفراد ي�شعرون بقيمة العمل ،من خالل �إ�رشاكهم يف
اتخاذ القرارات ،والتخطيط ،والثناء عليهم ،وتقدمي التدريب والدعم
املنا�سبني با�ستمرار.
وترى الكعبي (ّ � )2018أن مدخل التمكني النف�سي يركّ ز على
احلالة النف�سية للفرد ،وعلى �شعوره بال�سيطرة على ما يقوم به من
�أعمال ون�شاطات ،بالإ�ضافة �إىل تركيزه على كيفية �إدراك الفرد ملا
يقوم به ،وينظر �إىل التمكني النف�سي ب�أنه :عملية رفع م�ستوى ال�شعور
املعوقات التي ت�سبب ال�شعور بالعجز.
بالقدرة الذاتية من خالل �إزالة
ِّ
ي�شري التمكني النف�سي �إىل اجلوانب النف�سية للعمليات التي
يقوم من خاللها الأفراد بتنمية الوعي ببيئتهم ،وبناء ال�شبكات
مت بناء نظرية
االجتماعية ،واكت�ساب ال�سيطرة على حاجاتهم .وقد ّ
التمكني النف�سي على اعتبار �أنها بنية بيئية ،مبعنى �أن عمليات
التمكني النف�سي مرتبطة بع�ضها ببع�ض على م�ستوى املجتمع،
والفهم امل�شرتك ملفهوم التمكني النف�سي ي�شري �إىل الرتكيز على
الإجنازات الفردية وامل�ساعدة الذاتية (Christens, Paterson and
.)Speer, 2014
تربز �أهمية التمكني النف�سي من خالل دعمه لكفاءة الأفراد
ودافعتهم  ،لهذا ت�سعى عملية التمكني النف�سي �إىل تنمية الأفراد،
لرفع م�ستوى القدرة لديهم على قيادة �أنف�سهم من خالل اال�ستقاللية
بالتفكري ،والتمكني النف�سي عملية تهدف �إىل تعزيز ال�شعور بالكفاءة
مهمة جوهرية تهدف �إىل زيادة الدافعية لدى الأفراد،
الذاتية ،وهو ّ
من خالل �أربعة مكونات تعك�س توجه الفرد نحو عمله وهذه
املكونات هي ال�شعور باملعنى ،القدرة (اجلدارة) ،الت�أثري ،واالختيار
(اال�ستقاللية) ،والتمكني النف�سي مفهوم حتفيزي يت�ضمن كفاءة
الفرد وقدرته ،وهو مفهوم �سيكولوجي ي�شعر من خالله الفرد باملزيد
من تقدير الذات (احل�سني.)2015 ،
يرى العطوي واحل�سيني (� )2018أن التمكني النف�سي ميث ّل
بنية حتفيزية تت�ضمن �أربعة مكونات رئي�سة وهي :ال�شعور باملعنى،
والقدرة ،واال�ستقاللية ،والت�أثري ،وفيما يلي عر�ض تو�ضيحي لأهم
مكونات التمكني النف�سي:
املعنى :يت�ضمن ال�شعور باملعنى اعتقاد الفرد � ّأن املهمات
والأعمال التي يقوم بها تت�ضمن معنى وقيمة ،حيث �إن ال�شعور
باملعنى ميثل �إح�سا�س ًا لدى الأفراد ب�أنه يف طريق ي�ستحق اجلهد
والوقت ،و�أنه ي�ؤدي ر�سالة ذات قيمة (النواجحة.)2016 ،
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اجلدارة (الكفاءة) :ترى املارديني (ّ � )2020أن اجلدارة ت�شري
�إىل مدى �شعور الفرد ب�أن لديه ما يكفي من املهارات ال�رضورية التي
متكنه من �إجناز عمله� ،إ�ضافة �إىل قيامه باملهام املوكلة له بفاعلية
وكفاءة عالية.
اال�ستقاللية :ي�شار �إىل اال�ستقاللية بحرية الإرادة التي
تت�ضمن قدرة الفرد على اتخاذ قرار يف تنفيذ الأعمال التي يرغب
ب�إجنازها (الكعبي .)2018 ،وي�شري هذا البعد �إىل ما ي�ؤديه الفرد
من �أعمال ومهام من خالل رفع م�ستوى القدرة لديه على و�ضع
جمموعة من القواعد التي ت�ساعده يف تنظيم �سلوكه ،وزيادة �شعور
الفرد باال�ستقاللية ي�ؤدي �إىل زيادة ال�شعور بال�سيطرة على ما
يقوم بت�أديته من ن�شاطات و�أعمال �إ�ضافة �إىل اجلهد الذي �سيبذله
(الكرداوي.)2011 ،
الت�أثري :وي�شري �إىل �إدراك الفرد و�إميانه بقدرته على الت�أثري يف
�صنع القرارات من خالل �أفعاله والقرارات التي يتخذها (نع�ساين،
.)2013
ومبراجعة الأدب الرتبوي ،وجد الباحثان �شح ًا مالحظ ًا يف
الدرا�سات العربية التي بحثت يف مو�ضوع التمكني النف�سي لدى
امل�سنني ،ووجود العديد من الدرا�سات الأجنبية التي بحثت مبو�ضوع
التمكني النف�سي لدى امل�سنني ،ففي درا�سة �أجراها هاتاميان،
فار�ساين ،كارماين وهامتيان (Hatamian, Farsani, Karami and
 ،)Hatamian, 2019هدفت �إىل التنب�ؤ بالر�ضا الوظيفي ا�ستناداً
�إىل �أ�سا�س ال�سمات ال�شخ�صية والتمكني النف�سي للعاملني ممن هم
يف منت�صف العمر والعاملني امل�سنني ،وتكونت عينة الدرا�سة من
()240م�سن ًا عام ًال يف مدينة كرمن�شاه يف ايران ،حيث ا�س ُتخدم
مقيا�س للتمكني النف�سي والر�ضا الوظيفي لتحقيق �أغرا�ض الدرا�سة.
و�أو�ضحت النتائج � ّأن اخل�صائ�ص ال�شخ�صية ارتبطت ب�شكل �إيجابي
بالر�ضا الوظيفي والتمكني النف�سي لدى العاملني ،و�أ�شارت النتائج
�أي�ض ًا �إىل وجود عالقة �إيجابية بني التمكني النف�سي والر�ضا
الوظيفي ،ومل تكن هناك عالقة قوية بني التمتع بال�صحة النف�سية
والر�ضا الوظيفي .وفقا لهذه الدرا�سة ،ميكن التنب�ؤ بالر�ضا الوظيفي
للعاملني ممن هم يف منت�صف العمر ولدى العاملني من كبار ال�سن.
ويف درا�سة �أجرتها عمر ( )2019ا�ستهدفت امل�سنني
الذين يعانون من م�شكالت متعددة؛ كامل�شكالت ال�صحية،
واالقت�صادية ،واالجتماعية ،والرتويحية ،والنف�سية ،والعمل على
احلد من ا�ستبعادهم من املجتمع ،وذلك با�ستخدام مدخل التمكني
االجتماعي ،وهدفت الدرا�سة �إىل امل�ساعدة يف الك�شف عن كيفية
حتقيق التكيف والتوافق االجتماعي للم�سنني ،وحتقيق الكفاءة
االجتماعية وال�شعور باال�ستقاللية ،من خالل ا�ستثمار القدرات
والإمكانات التي ميتلكها امل�سنون ،والعمل على متكينهم من احلياة
تكونت ّعينة الدرا�سة من ( )50م�سن ًا وم�سن ًة يف
بطريقة �إيجابيةّ ،
مدينة �أ�سيوط يف جمهورية م�رص العربية ،وا�ستخدمت الباحثة
ا�ستمارة من �إعدادها ،واعتمدت يف �إعدادها لال�ستمارة جمموعة
وال�س ّن ،واحلالة االجتماعية،
من املتغريات ،هي :النوع االجتماعيّ ،
واحلالة التعليمية ،والوظيفة قبل التقاعد ،والدخل احلايل ،واحلالة
ال�صحية ،وعدد الأبناء� .أ�شارت النتائج �إىل � َّأن ال ّدخل ال�شهري الذي
يح�صل عليه امل�سن بعد التقاعد ال يلبي االحتياجات ال�شخ�صية ،وقد
بلغت قوة م�ؤ�رش العالقات االجتماعية ( ،)% 73يف حني كانت
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م�ؤ�رشات امل�شاركات االجتماعية بن�سبة ( ،)% 73.25حيث جاءت
رغبة امل�سنني بالتطوع خلدمة املجتمع عن طريق جمعيات تنمية
املجتمع من �أكرث العبارات ت�أثرياً ،تالها �سعادة امل�سن عندما يلج�أ
�إليه �أقرانه يف حل م�شكالته ،وفيما يتعلق بالتكيف االجتماعي ،فقد
بلغت ن�سبته ( ،)% 68.5يف حني بلغ م�ؤ�رش املكانة االجتماعية
( .)% 68.8و�أ�شارت النتائج �إىل � َّأن �أكرث العوامل ت�أثرياً ب�شكلٍ
امل�سن ،هو جلو�سه مبفرده بعيداً عن امل�شاركة يف اتخاذ
ٍ
�سلبي على ّ
القرارات.
و�أجرى �سعده وهادي ( )sa›adah and Hadi, 2018درا�سة
هدفت �إىل متكني امل�سنني من خالل تقييم احلياة اليومية لكبار
ال�سن ومراقبة املوارد املقدمة لهم� ،أجريت الدرا�سة على جمموعة
من امل�سنني امل�سجلني يف مدر�سة املحايل الإ�سالمية الداخلية يف
قرية موجوليجي يف �أندوني�سيا ،وقد ا�س ُتخدمت املقابلة ال�شخ�صية
ك�أداة لتحقيق �أهداف الدرا�سة ،حيث �أجريت املقابالت مع كبار
ال�سن يف قرية موجوليجي وامل�س�ؤولني املحليني ،وقد �أ�شارت نتائج
ّ
البحث �إىل حاجة امل�سنني �إىل تفهم حاجتهم يف احل�صول على مكان
ي�ستطيعون من خالله ممار�سة الأن�شطة املختلفة التي ي�ستمتعون
بها حتى ي�شعروا بال�سعادة واالزدهار يف �س ّنهم املتقدم.
ويف درا�سة �أخرى �أجراها �ساك ،روثنفلوه ،و�سكولز (Sak,
 ،)Rothenfluh and Schulz, 2017هدفت �إىل معرفة دور التمكني
النف�سي وحمو الأمية ال�صحية على ا�ستعداد كبار ال�سن لالنخراط يف
قرارات العالج ،وا�س ُتخدم ا�ستبيان ذاتي للتمكني النف�سي ،وتكونت
عينة الدرا�سة من ( )826م�سن ،تراوحت �أعمارهم ما بني (- 65
 )80عام ،اُختريوا ع�شوائي ًا من جمموعة را�شدين �سوي�رسيني� .أ�شارت
نتائج الدرا�سة �إىل �أن حمو الأمية ال�صحية تتو�سط العالقة بني
التمكني النف�سي واالنخراط يف قرارات العالج.
ويف درا�سة �أخرى �أجراها �سكريمويل ،بو�سك ،وجرامبان
( ،)Schermuly, Busch and Grabmann, 2017هدفت �إىل اختبار
�سن التقاعد من خالل درا�سة
مدى ت�أثري التمكني النف�سي على ّ
الإجهاد النف�سي واجل�سدي وارتباطه بعمر التقاعد املتوقع يف �ضوء
متغريي العمر و�صايف الدخل ،تكونت العينة من ( )1485موظف
�أملاين ( 55عام فما فوق) ،و�أُجريت املقابالت عرب الهاتف لأغرا�ض
تعبئة اال�ستبيان امل�ستخدم� .أ�شارت النتائج �إىل �أن التمكني النف�سي
عامل داف ًع للموظفني كبار ال�سن يف ت�أخري �سن التقاعد والبقاء مدة
�أطول يف ممار�سة �أعمالهم.
يف حني �أجرى خيزري ،رافانيبور ،جاهانبور ،باريكات،
وح�سيني (Khezari, Ravanipour, Jahanpour, Barekat and
 )Hosseiny, 2017درا�سة هدفت �إىل ا�ستك�شاف التحديات يف متكني
الإدارة الذاتية من منظور جمموعة من املر�ضى امل�سنني امل�صابني
عينة الدرا�سة من ()30مري�ض ًا (7
بارتفاع �ضغط الدم ،وتكونت ّ
ذكور و � 23إناث) ،بلغ متو�سط �أعمارهم ما بني ( )66 - 63عام،
ُ�شخ�صوا ب�أ ّنهم م�صابون بارتفاع �ضغط الدم يف مدينة بو�شهر يف
وجمعت البيانات من خالل املقابالت ال�شخ�صية مع كبار
�إيرانُ ،
ال�سن ،وقد ا�ستخدم الباحثون ا�ستبانا ثالثي الأبعاد (املعرفة،
ور ّمزت البيانات التي مت احل�صول عليها و ُق�سمت
املواقف ،والأداء)ُ ،
�إىل خم�سة جماالت :الوعي بالتغريات ،اال�ستقاللية ،الر�ضا عن الأداء،
التكيف وال�شعور بال�سيطرة .و�أظهرت النتائج �أن متو�سط درجات

امل�سنني على بعدي (املعرفة ،املواقف) كانت متدنية ،يف حني كانت
املتو�سطات مب�ستوى معتدل على بعد الأداء.
مبراجعة الدرا�سات ال�سابقة وا�ستعرا�ض �أهدافها ونتائجها،
يتبني �أن متغري التمكني النف�سي يعترب عام ًال مهم ًا يف التنب�ؤ
مب�ستوى الر�ضا الوظيفي ،ح�سب ما �أظهرت درا�سة (Hatamian,
 ،)Farsani, Karami and Hatamian, 2019يف حني هدفت درا�سة
(� )sa’adah and Hadi, 2018إىل متكني امل�سنني باعتبار متغري
التمكني النف�سي عام ًال مهم ًا يف حتديد املوارد املتاحة للم�سنني،
ودرا�سة ( ،)Schermuly, Busch and Grabmann, 2017التي هدفت
�سن التقاعد من خالل
�إىل اختبار مدى ت�أثري التمكني النف�سي على ّ
درا�سة الإجهاد النف�سي واجل�سدي وارتباطه بعمر التقاعد املتوقع.
�إ�ضاف ًة �إىل درا�سة عمر ( )2019التي هدفت �إىل امل�ساعدة يف الك�شف
عن كيفية حتقيق التكيف والتوافق االجتماعي للم�سنني ،وحتقيق
الكفاءة االجتماعية وال�شعور باال�ستقاللية ،من خالل ا�ستثمار
القدرات واالمكانات التي ميتلكها امل�سنون .وقد �أظهرت العديد من
الدرا�سات �أهمية التمكني النف�سي يف املجال املر�ضي؛ حيث اهتمت
درا�سة ( )Sak, Rothenfluh and Schulz, 2017مبعرفة دور التمكني
ال�سن لالنخراط
النف�سي وحمو الأمية ال�صحية على ا�ستعداد كبار ّ
يف قرارات العالج ،بالإ�ضافة �إىل درا�سة (Khezari, Ravanipour,
 ،)Jahanpour, Barekat and Hosseiny, 2017التي هدفت �إىل
ا�ستك�شاف التحديات يف متكني الإدارة الذاتية من منظور جمموعة
من املر�ضى امل�سنني امل�صابني بارتفاع �ضغط ال ّدم.
ويالحظ مما �سبق ،قلّة الدرا�سات العربية التي تناولت متغري
التمكني النف�سي لدى امل�سنني ،لهذا يرى الباحثان �أنه من املمكن
لهذه الدرا�سة �أن ت�ساهم يف رفع م�ستوى االهتمام بق�ضايا امل�سنني
يف املجتمع العربي� ،إ�ضاف ًة �إىل �أن مثل هذه الدرا�سة قد تكون
لدرا�سات �أخرى يف هذا املجال لأهميته يف احلياة العملية.
انطالق ًا
ٍ

مشكلة الدراسة وأسئلتها
تعترب مرحلة ال�شيخوخة نقطة حتول بالن�سبة حلياة الفرد،
حيث يواجه من خاللها العديد من التغريات اجل�سمية واالنفعالية
واالجتماعية ،وينتقل من مرحلة العطاء �إىل مرحلة الأخذ ونق�ص
امل�س�ؤوليات ،وغياب املعنى عن احلياة ،وانخفا�ض القدرة على
االختيار ،بالإ�ضافة �إىل ال�شعور بالي�أ�س ،وم�ؤخراً لوحظ عدم اهتمام
العديد من البلدان يف العامل ب�رشيحة كبار ال�سن ،وخا�صة ما �أظهرته
و�سائل الإعالم من الإهمال للم�سنني يف دور الرعاية وغريهم ممن
تعر�ضوا للإ�صابة بفريو�س كوفيد 19 -امل�ستجد ،والذي فتك بالعديد
ال�سن .وما كان لبع�ض الدول �إال املفا�ضلة بني امل�سنني
من كبار ّ
وال�شباب ،الختيار �أيهما �سيقدم له الرعاية ،و�أيهما �سيتم �إهماله،
يف �ضوء التخفيف من الأعباء املادية التي �سوف تتطلبها رعاية
ال�سن .ومن هنا جاءت فكرة الدرا�سة ملعرفة م�ستوى التمكني
كبار ّ
النف�سي لدى امل�سنني ،حيث �إن الأفراد املمكنني نف�سي ًا يكون لديهم
الطاقة والدافعية للإجناز والعمل ب�شكل �أ�سا�سي� ،أو �إ�ضايف ،وال�سعي
للح�صول على م�صدر دخل ميكن من خالله ت�أمني احتياجاته،
بالإ�ضافة �إىل ملء �أوقات الفراغ بالقيام بالن�شاطات الهادفة ذات
املعنى ،والتي تنعك�س �إيجاب ًا على الفرد .ويف ظل غياب البيانات
ال�سن يف املجتمع الأردين
حول م�ستوى التمكني النف�سي لدى كبار ّ
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مستوى التمكني النفسي لدى املسنني في محافظة إربد في ضوء بعض املتغيرات

عامة وجمتمع �إربد خا�صة ،وغياب املعلومات حول درجة
اختالف التعريفات االصطالحية واإلجرائية
التمكني النف�سي لديهم باختالف بع�ض املتغريات كاجلن�س ،واحلالة

االجتماعية ،والعمل؛ لذا تتلخ�ص م�شكلة الدرا�سة من خالل الإجابة
عن ال�س�ؤالني الآتيني:
◄◄ال�س�ؤال الأول :ما م�ستوى التمكني النف�سي لدى امل�سنني يف
حمافظة �إربد؟
◄◄ال�س�ؤال الثاين :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
يف م�ستوى التمكني النف�سي لدى امل�سنني يف حمافظة �إربد تعزى
ملتغريات :اجلن�س ،احلالة االجتماعية والعمل؟

أهداف الدراسة
�سعت الدرا�سة للتعرف على م�ستوى التمكني النف�سي لدى
امل�سنني.
أهمية الدراسة
متثل هذه الدرا�سة �أهمية خا�صة لتناولها مو�ضوع غاية يف
الأهمية ،وهو التعرف �إىل م�ستوى التمكني النف�سي لدى امل�سنني
على اعتبار هذه ال�رشيحة مهمة يف املجتمع ،مما ي�ساعد يف اثراء
املعرفة العلمية والإن�سانية من حيث خ�صائ�ص هذه الفئة .كما تنبع
�أهمية الدرا�سة ب�سبب ندرة الدرا�سات العربية _ح�سب علم الباحثَني_
التي تناولت مفهوم التمكني النف�سي لدى امل�سنني؛ حيث ركزت
معظم الدرا�سات على ا�ستخدام مفهوم التمكني النف�سي يف جمال
العمل يف امل�ؤ�س�سات التنظيمية ومتكني املر�أة .كما تنبثق الأهمية
التطبيقية مما �سيرتتب على نتائج الدرا�سة من فوائد عملية يف
امليدان ،حيث ميكن لنتائج هذه الدرا�سة �أن ت�ساعد يف توفري مقيا�س
يتعلق مبو�ضوع التمكني النف�سي ،ي�سهم يف التعرف �إىل هذه الفئة
من امل�سنني ،وبالتايل �إر�شادهم وتدريبهم ب�شكلٍ فعال على �أ�سا�س
عملي .كما تكمن �أهمية هذه الدرا�سة يف �أنها �ست�ساهم يف م�ساعدة
املتخ�ص�صني واملر�شدين النف�سيني يف و�ضع خطط وبرامج �إر�شادية
فاعلة ،ميكن ا�ستخدامها يف اجلامعات ودور رعاية وجمعيات
ا�ست�ضافة امل�سنني� ،إ�ضافة �إىل امل�ساهمة يف فتح الباب �أمام
بحوث م�ستقبلية تهتم ب�إيجاد برامج �إر�شادية لرفع م�ستوى ال�شعور
ٍ
بالتمكني النف�سي لدى امل�سنني..
حدود الدراسة وحمدداتها
يتحدد تعميم نتائج الدرا�سة يف �ضوء الآتي:
 احلدود الب�رشية :اقت�رصت الدرا�سة احلالية على عينة
متي�رسة من امل�سنني يف حمافظة �إربد.
 احلدود الزمانية :طبق مقيا�س الدرا�سة يف �شهري متوز
و�آب 2020/م.
 احلدود املكانية :اقت�رصت الدرا�سة على حمافظة �إربد.
 احلدود املو�ضوعية :يتحدد تعميم نتائج الدرا�سة من
احلدود املبينة �أعاله ،يف �ضوء �صدق املقيا�س امل�ستخدم يف الدرا�سة
وثباته ،ومبدى م�صداقية �أفراد عينة الدرا�سة يف الإجابة على �أدوات
الدرا�سة.
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ت�ضمنت الدرا�سة امل�صطلحات التالية:
التمكني النف�سي :يعرف �أبو �أ�سعد ( )2017التمكني النف�سي
ب�أنه حافز داخلي يربز من خالل العديد من املدركات التي تعك�س
موقف الأفراد جتاه الأعمال واملهام التي يقومون بها ،ويهدف
التمكني النف�سي �إىل االنتقال بالقدرات ال�شخ�صية من امل�ستوى
ال�سلبي �إىل م�ستوى احرتام الذات .وي�شتمل التمكني النف�سي على
�أربعة مكونات :ال�شعور باملعنى ،والت�أثري ،واجلدارة واال�ستقاللية.
ويعرفه الباحثان �إجرائياً :ب�أنه الدرجة الكلية التي ح�صل عليها
الفرد على املقيا�س الذي طُ ّور لقيا�س متغري التمكني النف�سي.
امل�سن ب�أ َّنه ال�شخ�ص الذي
امل�سنَّ :
عرفت القيق (ّ )2016
جتاوز ال�ستني من عمره ،وبد�أت تظهر عليه عالمات ت�شري �إىل تراجع
الوظائف اجل�سدية والنف�سية واالجتماعية .ويعرفه الباحثان �إجرائياً:
ب�أ ّنه ال�شخ�ص الذي جتاوز �سن ال�ستني ،واملقيم يف حمافظة �إربد
والقرى التابعة لها ،ويرتدد على جمعية �إربد ال�ست�ضافة امل�سنني.
منهجية الدراسة وإجراءاتها
عينة الدرا�سة :تكونت عينة الدرا�سة من جمموعة من امل�سنني
الذين يقيمون يف حمافظة �إربد يف والقرى التابعة لها يف الأردن،
والذين جتاوزوا ال�ستني من عمرهم ،بع�ضهم يرتدد على جمعية �إربد
ال�ست�ضافة امل�سنني ،حيث ت�ستقبل اجلمعية امل�سنني لعقد بع�ض
الن�شاطات التي تهتم بق�ضايا امل�سننيُ ،وزعت اال�ستبانات على
امل�سنني خالل �شهري متوز و�آب من العام 2020م ،والذين بلغ
عددهم ( )197م�سن ًا وم�سنة ،ذكرا و�أنثى منهم (� ،)60أنثى ()137
ذكرا اختريوا بالطريقة املتي�رسة ويبني اجلدول ( )1توزيع عينة
الدرا�سة ح�سب متغريات (اجلن�س ،واحلالة االجتماعية ،والعمل).
جدول ()1
توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً لمتغيرات (الجنس ،الحالة االجتماعية ،العمل)

املتغري
اجلن�س

احلالة االجتماعية

العمل

املجموع

امل�ستوى

التكرار

الن�سبة املئوية %

ذكر

60

30.50

�أنثى

137

69.50

�أعزب

27

13.70

متزوج

108

54.80

مطلق

14

7.10

�أرمل

48

24.40

يعمل

46

23.30

متقاعد

105

53.30

ال يعمل

46

23.40

197

100.00

أداة الدراسة
قام الباحثان بتطوير مقيا�س التمكني النف�سي باال�ستناد �إىل
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جمموعة من الدرا�سات ال�سابقة يف جمال التمكني النف�سي كدرا�سة
(النواجحة2016 ،؛ نع�ساين2013 ،؛ �أبا زيد .)2010 ،تكون
املقيا�س من ( )26فقرة ذات تدريج ليكرت اخلما�سي (موافق ب�شدة
=  ،5موافق =  ،4حمايد=  ،3غري موافق =  ،2غري موافق ب�شدة
= ،)1حيث ا�شتمل املقيا�س على ثالثة جماالت رئي�سة ،هي :العمل
وال�شعور باملعنى ،واال�ستقاللية واجلدارة ،والت�أثري.
�أوالً� :صدق املحكمني
جرى التحقق من ال�صدق الظاهري للمقيا�س وجماالته
بعر�ضه يف �صورته الأولية على جمموعة من املحكّمني الذين بلغ
عددهم ( ،)10من �أ�ساتذة علم النف�س الرتبوي والإر�شاد النف�سي
يف اجلامعات الأردنية ،لبيان مدى و�ضوح الفقرات ،ومنا�سبتها
للم�سنني ،وقيا�س ما و�ضعت لأجله ،ومدى االتفاق على العبارات.
ويف �ضوء مالحظات و�آراء املحكمني �أجريت التعديالت املقرتحة
على جماالت وفقرات مقيا�س التمكني النف�سي ،حيث �أُعيد �صياغة
بع�ض الفقرات ،وحذف بع�ضها الآخر ،وذلك بعد احل�صول على ن�سبة
اتفاق ( ،)% 80وبذلك �أ�صبحت فقرات املقيا�س ( )19فقرة بعد
التعديل موزعة على ثالثة جماالت ،هي :العمل وال�شعور باملعنى،
اال�ستقاللية واجلدارة ،والت�أثري.
ثان ًيا :م�ؤ�رشات �صدق البناء
للك�شف عن دالالت �صدق البناء للمقيا�س ،اُ�ستخرجت معامالت
ارتباط فقرات املقيا�س مع الدرجة الكلية يف عينة ا�ستطالعية من
وم�سنة ،حيث ُحللت
م�سن ًا ّ
خارج عينة الدرا�سة تكونت من (ّ )30
وح�سب معامل االرتباط لكل فقرة من الفقرات مع
فقرات املقيا�س ُ
جمالها كما هو مبينّ يف اجلدول (.)2

جمالها وبني ( )452. – 616.مع الدرجة الكلية على املقيا�س،
و� َّأن قيم معامالت ارتباط فقرات جمال اال�ستقاللية واجلدارة قد
تراوحت ما بني ( )094. – 784.مع جمالها وما بني (– 595.
 )081.مع الدرجة الكلية على املقيا�س ،و� َّأن قيم معامالت ارتباط
فقرات جمال الت�أثري قد تراوحت ما بني ( )543. 655-.مع جمالها
وما بني ( )552. - 506.مع الدرجة الكلية على املقيا�س ،وكانت
جميع هذه القيم دالة �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة (.)α=.05
ويالحظ من م�ؤ�رشات �صدق البناء ال�سابقة؛ � َّأن الفقرات كان
معامل ارتباطها مع جماالتها �أعلى من ( )30.با�ستثناء الفقرة رقم
( ،)12وقد اُعتمد معيار هتي ( )Hattie, 1985للإبقاء على الفقرات
�ضمن املقيا�س؛ حيث يتم االحتفاظ بالفقرة �إذا كان معامل ارتباطها
مع املجال �أو الدرجة الكلية للمقيا�س �أكرب من ( ،)30.وبذلك �أ�صبح
املقيا�س ب�صورته النهائية يت�ألف من ( )18فقرة موزعة على ثالثة
جماالت بعد حذف الفقرة رقم (.)12
ح�سبت قيم معامالت االرتباط البينية Inter-Correlation
كما ُ

ملجاالت مقيا�س التمكني النف�سي ،وذلك با�ستخدام معامل ارتباط
(بري�سون) ،ويت�ضح ذلك يف اجلدول (.)3
جدول ()3
قيم معامالت ارتباط مجاالت مقياس التمكين النفسي مع المقياس ككل ،ومعامالت االرتباط
البينية لمجاالت المقياس

جدول ()2
قيم معامالت االرتباط بين فقرات مقياس التمكين النفسي من جهة والمجاالت التي تتبع له من
جهة أخرى

االرتباط مع:

االرتباط مع:

رقم
الفقرة

املجال

الكلي

1

*.585

*.475

11

*.654

*.532

2

*.620

*.581

12

.094

.081

3

*.683

*.488

13

*.784

*.595

4

*.696

*.598

14

*.755

*.519

5

*.601

*.568

15

*.744

*.576

6

*.682

*.616

16

*.543

*.519

7

*.521

*.452

17

*.642

*.546

8

*.687

*.569

18

*.655

*.552

9

*.698

*.540

19

*.548

*.506

10

*.637

*.572

رقم الفقرة

املجال

الكلي

*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ()05.

يالحظ من اجلدول (َّ � )2أن قيم معامالت ارتباط فقرات جمال
العمل وال�شعور باملعنى قد تراوحت ما بني ( ).696 – .521مع

املتغري

العمل وال�شعور
باملعنى

العمل وال�شعور باملعنى

1

اال�ستقاللية
واجلدارة

الت�أثري

اال�ستقاللية واجلدارة

*.540

1

الت�أثري

*.457

*.471

1

)املقيا�س ككل(

*.842

*.853

*.771

*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ()05.

يالحظ من اجلدول (ّ � )3أن قيم معامالت االرتباط البينية
بني جماالت مقيا�س التمكني النف�سي قد تراوحت ما بني (– 457.
 ،)540.كما � ّأن قيم معامالت االرتباط بني املجاالت واملقيا�س ككل
تراوحت ما بني ( ،)853.- 771.وجميعها ذات داللة �إح�صائية،
وهذا يعد م�ؤ�رشاً على �صدق البناء للمقيا�س.
ثبات مقيا�س التمكني النف�سي :لتقدير ثبات االت�ساق الداخلي
ملقيا�س التمكني النف�سي وجماالته؛ �أُ�ستخدم معادلة كرونباخ
�ألفا ( )Cronbach’s Alphaعلى بيانات التطبيق الأول للعينة
اال�ستطالعية والبالغ عددها ( )30من كبار ال�سن من خارج عينة
الدرا�سة ،كما مت التحقق من ثبات الإعادة للمقيا�س؛ من خالل
�إعادة تطبيق املقيا�س على العينة اال�ستطالعية ال�سابقة ،با�ستخدام
طريقة االختبار و�إعادة االختبار ( ،)Test-Retestوذلك بفارق زمني
ثم ح�ساب
مقداره �أ�سبوعني بني التطبيقني الأول والثاين ،ومن ّ
معامل ارتباط بري�سون بني التطبيقني الأول والثاين على العينة
اال�ستطالعية ،وذلك كما هو مو�ضح يف اجلدول (.)4
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مستوى التمكني النفسي لدى املسنني في محافظة إربد في ضوء بعض املتغيرات

جدول ()4
قيم معامالت ثبات االتساق الداخلي وثبات اإلعادة لمقياس التمكين النفسي ومجاالته

املقيا�س وجماالته

ثبات
الإعادة

ثبات االت�ساق
الداخلي

عدد الفقرات

العمل وال�شعور باملعنى

.835

.798

8

اال�ستقاللية واجلدارة

.814

.779

6

الت�أثري

.796

.784

4

)املقيا�س (ككل

.846

.806

18

يت�ضح من اجلدول (� )4أن ثبات الإعادة للمقيا�س ككل بلغ
( ،)846.وجماالته تراوحت ما بني ( ،)796. – 835.وكان ثبات
االت�ساق الداخلي للمقيا�س ككل ( ،)806.وجماالته ما بني (798.
– .)779.
ت�صحيح مقيا�س التمكني النف�سي :تكون مقيا�س التمكني
النف�سي يف �صورته النهائية من ( )18فقرة موزعة على ثالثة
جماالت ُيجاب عليها وفق تدريج خما�سي ي�شتمل البدائل االتية :
(موافق ب�شدة ،وتعطى عند ت�صحيح املقيا�س  5درجات ،موافق
وتعطى  4درجات ،حمايد وتعطى ( )3درجات ،غري موافق وتعطى
درجتان ،غري موافق ب�شدة وتعطى درجة واحدة) ،حيث كانت فقرات
املقيا�س ذات اجتاه موجب ،وقد �صنفت ا�ستجابات �أفراد الدرا�سة،
بعد �أن اعتمد النموذج الإح�صائي ذو التدريج الن�سبي بهدف �إطالق
الأحكام على الأو�ساط احل�سابية اخلا�صة بالأداة وجماالتها ،وذلك
على النحو الآتي:

الآتي :العمل وال�شعور باملعنى يف املرتبة الأوىل ،تاله اال�ستقاللية
واجلدارة يف املرتبة الثانية ،تاله الت�أثري يف املرتبة الثالثة.
واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة (Schermuly and
بينت ب� ّأن العمل وال�شعور باملعنى عامل
 )Grabmann, 2017التي ّ
داف ًع للموظفني كبار ال�سن يف ت�أخري �سن التقاعد والبقاء م ّدة �أطول
يف ممار�سة �أعمالهم .كما اتفقت مع نتيجة درا�سة( (�Hatamian, Far
 ،)sani, Karami and Hatamian, 2019بينت وجود عالقة �إيجابية
بني التمكني النف�سي والر�ضا الوظيفي ،وقد ُيعزى ذلك العتبار
امل�سنني الذين لديهم روح املثابرة والعمل من خالل العمل الذي
يقومون به نتيجة الدعم الذي يتلقونه من الأ�شخا�ص املحيطني بهم،
حيث �إن حمافظة �إربد ال زالت تتمتع بالطابع القروي الذي يهتم
بكبار ال�سن ويعظم �أهميتهم يف املجتمع من خالل رفع معنوياتهم
وذلك ا�ستناداً �إىل االهتمام الذي يتمتع به كبار ال�سن من ذويهم،
بالإ�ضافة �إىل الت�شجيع على ممار�سة بع�ض الأعمال التي من املمكن
�أن تغطي فراغ ًا قد يعاين منه امل�سنون.
جدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس
ً
مرتبة تنازليًا ً
وفقا لمتوسطاتها
التمكين النفسي ومجاالته لدى المسنين في محافظة اربد
الحسابية

الرتبة يف
املجال

الفقرة

املتو�سط
احل�سابي

1

يزداد �شعوري بقيمة العمل عندما �أح�صل على ثناء من
الآخرين

4.61

2

�أُجنز الأعمال بنف�سي دون م�ساعدة الآخرين

3.76

3

�أثق بقدراتي على القيام بالواجبات املناطة بي بكفاءة
عالية

3.71

4

�أمتلك القدرة على اتخاذ القرارات املتعلقة بحياتي

3.69

تت�سم معنوياتي ب�أنها عالية مما ينعك�س �إيجاب ًا على
حياتي

3.68
3.65

مدى تواجد ال�سمة

فئة الأو�ساط احل�سابية

مرتفع

 3.67ف�أعلى

متو�سط

3.66 – 2.34

5

منخف�ض

�أقل من 32.3

6

ت�سود الثقة وامل�صداقية بيني وبني الآخرين من حويل

7

�أ�شعر ب�أن العمل الذي �أقوم به مهم جداً بالن�سبة يل

3.53

8

�أ�شعر ب�أنني �أ�ستغل �أوقات الفراغ يف عمل مهم بالن�سبة
يل

3.38

العمل وال�شعور باملعنى

3.75

1

لدي ا�ستقاللية يف حتديد الكيفية التي �أجنز بها �أعمايل
ّ

3.68

2

�أ�ستطيع مواجهة ال�صعاب التي تواجهني يف حياتي

3.65

نتائج الدراسة ومناقشتها
هدفت الدرا�سة الك�شف عن م�ستوى التمكني النف�سي لدى
امل�سنني يف حمافظة �إربد يف �ضوء بع�ض املتغريات ،وذلك عن طريق
الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
�أوالً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول ومناق�شتها ،ون�صه «ما
م�ستوى التمكني النف�سي لدى امل�سنني يف حمافظة �إربد؟»
للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الأول؛ ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على فقرات
مقيا�س التمكني النف�سي وجماالته ،مع مراعاة ترتيب فقرات كل
جمال لدى عينة الدرا�سة تنازل ًيا وف ًقا ملتو�سطاتها احل�سابية،
وذلك كما هو مبني يف اجلدول ( .)5حيث يت�ضح � َّأن امل�ستوى الكلي
عينة امل�سنني يف حمافظة �إربد كان متو�سط ًا
للتمكني النف�سي لدى ّ
وقد بلغت ن�سبته ( ،)3.64ووقع جمال (العمل وال�شعور باملعنى)
يف امل�ستوى املرتفع ،يف حني وقع جمايل (اال�ستقاللية واجلدارة،
والت�أثري) يف امل�ستوى املتو�سط؛ حيث جاءت املجاالت على الرتتيب
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3
4

�أمتلك م�ساحة من احلرية واال�ستقاللية يف ممار�سة
ن�شاطاتي
قرار بنف�سي يف كيفية ت�أدية ما يطلب
�أ�ستطيع اتخاذ ٍ
مني

3.65
3.55

5

�أثق بقدراتي على �إجناز الأعمال ب�إتقان وكفاءة

3.47

6

�أمتلك املهارات التي متكنني من �إجناز ما �أريد �إجنازه

3.41

اال�ستقاللية واجلدارة

3.60

1

�أمتلك القدرة يف ال�سيطرة على ما يحدث معي ب�شكل كبري

3.63

2

�أمتلك ت�أثرياً كبرياً بخ�صو�ص عملي وعلى من هم حويل

3.57
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الرتبة يف
املجال

الفقرة

املتو�سط
احل�سابي

3

�أمتلك القدرة على الت�أثري يف القرارات التي يتم اتخاذها

3.47

4

�أمتلك ت�أثرياً كبرياً على التطورات التي حتدث يف بيئتي

3.18

الت�أثري

3.46

التمكني النف�سي (ككل)

3.64

وفيما يتعلق باال�ستقاللية واجلدارة؛ فيعزى ذلك �إىل ت ّدين
م�ستوى امتالك امل�سنني للمهارات التي متكنهم من القيام بالعديد
من الأعمال ،وقد يرجع ذلك �إىل تدين امل�ستوى التعليمي واخلربات
التي يتم �صقلها يف بيئة العمل والتي من امل�ؤكد �أ ّتها حتتاج
�إىل وجود خلفية تعليمية منا�سبة� ،أي�ضا يعزو الباحثان وجود
اال�ستقاللية يف املتو�سط ب�سبب القيود التي قد ي�ضعها الأبناء على
ذويهم امل�سنني نتيجة احلر�ص على توفري �سبل الراحة لهم؛ الأمر
الذي يجعلهم حمددين يف اتخاذ قرارات تتعلق ب�أنف�سهم ،وتتفق هذه
النتيجة مع درا�سة كل من ( ،)sa’adah and Hadi, 2018التي �أ�شارت
�إىل حاجة امل�سنني �إىل ممار�سة الأن�شطة املختلفة التي ي�ستمتعون
بها من خالل احل�صول على مكان ي�ستطيعون من خالله ممار�سة
ن�شاطاتهم با�ستقاللية.
ويت�ضح من اجلدول (� )5أي�ض ًا � َّأن املتو�سطات احل�سابية
لفقرات جمال العمل وال�شعور باملعنى يف مقيا�س التمكني النف�سي
لدى عينة امل�سنني يف حمافظة اربد قد تراوحت ما بني ()4.61
لفقرة (يزداد �شعوري بقيمة العمل عندما �أح�صل على ثناء من
الآخرين) ،و ( )3.38لفقرة (�أ�شعر ب�أنني �أ�ستغل �أوقات الفراغ يف
عمل مهم بالن�سبة يل) ،وقعت ( )5فقرات منها يف امل�ستوى املرتفع
ال�سمة ،ووقعت ( )3فقرات يف امل�ستوى املتو�سط.
لوجود ّ
وتراوحت املتو�سطات احل�سابية لفقرات جمال اال�ستقاللية
(لدي ا�ستقاللية يف حتديد الكيفية التي
واجلدارة بني ( )3.68لفقرة ّ
�أجنز بها �أعمايل) ،و( )3.41لفقرة (�أمتلك املهارات التي متكنني
من �إجناز ما �أريد �إجنازه) ،ووقعت منها فقرة واحدة يف امل�ستوى
املرتفع لوجود ال�سمة ،ووقعت ( )5فقرات يف امل�ستوى املتو�سط.
كما تراوحت املتو�سطات احل�سابية لفقرات جمال الت�أثري
بني ( )3.63لفقرة (�أمتلك القدرة يف ال�سيطرة على ما يحدث معي
ب�شكل كبري) ،و( )3.18لفقرة (�أمتلك ت�أثرياً كبرياً على التطورات
التي حتدث يف بيئتي) ،وقعت جميع فقرات هذا املجال يف امل�ستوى
ال�سمة.
املتو�سط لوجود ّ
ثانياً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين ومناق�شتها ،ون�صه
«هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة يف م�ستوى
التمكني النف�سي لدى امل�سنني يف حمافظة �إربد تعزى ملتغريات:
(اجلن�س ،احلالة االجتماعية ،العمل)؟»
للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الثاين؛ ُح�سبت املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية للتمكني النف�سي ،لدى عينة
امل�سنني يف حمافظة �إربد وفق ًا ملتغريات الدرا�سة ،وذلك كما هو
مبني يف اجلدول (.)6

جدول ()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتمكين النفسي لدى المسنين في محافظة إربد
ً
وفقا لمتغيرات الدراسة

املتغري
اجلن�س

احلالة
االجتماعية

العمل

الفئة

التمكني النف�سي (ككل)
املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

ذكر

3.88

.74

�أنثى

3.53

.79

�أعزب

3.69

.64

متزوج

3.74

.76

مطلق

3.87

.99

�أرمل

3.30

.80

يعمل

3.98

.58

متقاعد

3.81

.81

ال يعمل

3.41

.78

يالحظ من اجلدول ( )6وجود فروق ظاهرية بني املتو�سطات
احل�سابية للتمكني النف�سي (ككل) لدى عينة امل�سنني يف حمافظة
�إربد ،ناجتة عن اختالف م�ستويات متغريات (اجلن�س ،واحلالة
االجتماعية ،والعمل) .وبهدف التحقق من جوهرية الفروق الظاهرية؛
�أُجري حتليـل التباين الثالثي (( )ways ANOVA - 3دون تفاعل)،
وذلك كما يف اجلدول (.)7
جدول ()7
نتائج تحليل التباين الثالثي (دون تفاعل) للتمكين النفسي لدى المسنين في محافظة إربد ً
وفقا
لمتغيرات الدراسة

م�صدر التباين

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
جمموع
املربعات

الداللة
قيمة F
املح�سوبة الإح�صائية

اجلن�س

.917

1

.917

1.629

.203

احلالة
االجتماعية

2.312

3

.771

1.369

.254

العمل

6.360

2

3.180

5.648

*.004

اخلط�أ

106.977

190

.563

الكلي

122.953
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*دالة إحصائياً على مستوى ()05.

يت�ضح من اجلدول ( )7ما يلي:
 عدم وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا عند م�ستوى الداللة
( )α≤.05بني املتو�سطات احل�سابية للتمكني النف�سي لدى عينة
امل�سنني يف حمافظة �إربد تعزى ملتغري اجلن�س.
 عدم وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا عند م�ستوى الداللة
( )α≤.05بني املتو�سطات احل�سابية للتمكني النف�سي لدى عينة
امل�سنني يف حمافظة �إربد تعزى ملتغري احلالة االجتماعية.
وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا عند م�ستوى الداللة ()α≤.05
بني املتو�سطات احل�سابية للتمكني النف�سي لدى عينة امل�سنني يف
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حمافظة �إربد تعزى ملتغري العمل .وملعرفة م�صادر هذه الفروق؛ فقد
ا�ستخدم اختبار ( )Scheffeللمقارنات املجالية ،كما هو مبني يف
اجلدول (.)8
جدول ()8
نتائج اختبار ( )Scheffeللمقارنات المجالية للتمكين النفسي لدى المسنين في محافظة اربد
تعزى لمتغير (العمل)

يعمل

متقاعد

العمل
Scheffe

املتو�سط احل�سابي

3.975

3.809

متقاعد

3.809

.166

ال يعمل

3.414

*.561

يت�ضح من اجلدول ( )8وجود فرق دال �إح�صائ ًيا عند م�ستوى
الداللة ( )α≤.05بني املتو�سطات احل�سابية للتمكني النف�سي لدى
امل�سنني يف حمافظة �إربد تعزى ملتغري (العمل) ،ل�صالح امل�سنني من
فئة (يعمل) مقارنة بفئة (ال يعمل).
كما مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
ملجاالت التمكني النف�سي لدى عينة امل�سنني يف حمافظة �إربد وف ًقا
ملتغريات (اجلن�س ،احلالة االجتماعية ،والعمل) ،وذلك كما يف
اجلدول (.)9

.395

*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)05.
جدول ()9
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت التمكين النفسي لدى المسنين في محافظة اربد ً
وفقا لمتغيرات الدراسة

جماالت التمكني النف�سي
املتغري

م�ستويات
املتغري

ذكر
اجلن�س
�أنثى

�أعزب

متزوج
احلالة
االجتماعية

مطلق

�أرمل
يعمل

العمل

متقاعد

ال يعمل

الإح�صائي

العمل
اال�ستقاللية
وال�شعور
واجلدارة
باملعنى

الت�أثري

املتو�سط احل�سابي

3.89

3.94

03.76

االنحراف املعياري

.64

.91

.93

املتو�سط احل�سابي

3.69

3.46

3.34

االنحراف املعياري

.75

.95

.89

املتو�سط احل�سابي

3.75

3.74

3.46

االنحراف املعياري

.65

.85

.83

املتو�سط احل�سابي

3.86

3.70

3.58

االنحراف املعياري

0.65

.94

.92

املتو�سط احل�سابي

3.93

3.87

3.75

االنحراف املعياري

.97

1.06

1.09

املتو�سط احل�سابي

3.44

3.23

3.11

االنحراف املعياري

.76

.96

.85

املتو�سط احل�سابي

4.00

4.01

3.88

االنحراف املعياري

.51

.69

.80

املتو�سط احل�سابي

3.97

3.77

3.54

االنحراف املعياري

0.71

1.00

.99

املتو�سط احل�سابي

3.54

3.35

3.25

االنحراف املعياري

.79

.93

.71
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يالحظ من اجلدول ( )10ما يلي:
جدول ()10
نتائج تحليل التباين الثالثي المتعدد (دون تفاعل) لمجاالت التمكين النفسي لدى المسنين في محافظة اربد ً
وفقا لمتغيرات الدراسة

م�صدر التباين

املتغري التابع

جمموع
املربعات

درجة
احلرية

متو�سط
جمموع
املربعات

الداللة
قيمة ف
املح�سوبة لإح�صائية

اجلن�س

العمل وال�شعور باملعنى

.004

1

.004

.009

.925

Hotelling's Trace=.069

اال�ستقاللية واجلدارة

3.413

1

3.413

4.101

*.044

Sig=.006

الت�أثري

1.987

1

1.987

2.555

.112

احلالة االجتماعية

العمل وال�شعور باملعنى

2.248

3

.749

1.584

.195

اال�ستقاللية واجلدارة

2.875

3

.958

1.152

.330

الت�أثري

2.694

3

.898

1.155

.328

العمل

العمل وال�شعور باملعنى

5.695

2

2.847

6.020

*.003

Wilks' Lambda=0.910

اال�ستقاللية واجلدارة

8.054

2

4.027

4.839

*.009

Sig=.007

الت�أثري

6.767

2

3.383

4.350

*.014

العمل وال�شعور باملعنى

89.861

190

.473

اال�ستقاللية واجلدارة

158.109

190

.832

الت�أثري

147.783

190

.778

العمل وال�شعور باملعنى

102.046

196

اال�ستقاللية واجلدارة

181.116

196

الت�أثري

166.751

196

Wilks' Lambda=0.943
Si=0.272

اخلط�أ

الكلي
*دالة إحصائيا على مستوى ()05.

 عدم وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا عند م�ستوى الداللة
( )α≥05.بني املتو�سطات احل�سابية ملجاالت التمكني النف�سي لدى
عينة امل�سنني يف حمافظة �إربد تعزى ملتغري احلالة االجتماعية.
ّ
ويعزو الباحثان النتيجة �إىل �أن امل�سنني على اختالف حاالتهم
االجتماعية قد و�صلوا ملرحلة من الن�ضج جتاوزوا فيها احلاجة �إىل
وجود ال�رشيك الذي يعزز ال�شعور بالتمكني النف�سي ،حيث من املمكن
احل�صول على الدعم من �أفراد �آخرين يف املجتمع.
 وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا عند م�ستوى الداللة ()α≥05.
عينة
بني املتو�سطات احل�سابية ملجاالت التمكني النف�سي لدى ّ
امل�سنني يف حمافظة �إربد تعزى ملتغري العمل ،وملعرفة م�صادر هذه
الفروق؛ فقد �أُ�ستخدم اختبار ( )Scheffeللمقارنات املجالية ،كما
هو مبني يف اجلدول ( ،)11حيث يت�ضح وجود فرق دالّ �إح�صائ ًيا عند
م�ستوى الداللة ( )α≤.05بني املتو�سطات احل�سابية ملجال (العمل
وال�شعور باملعنى) لدى امل�سنني يف حمافظة �إربد تعزى ملتغري
(العمل) ،ل�صالح امل�سنني من فئة (يعمل) مقارنة بفئة (ال يعمل)،
ول�صالح امل�سنني من فئة (متقاعد) مقارنة بفئة (ال يعمل) .ويعزو
الباحثان هذه النتيجة �إىل �أن امل�سنني الذين ال يزالون يعملون ،يتولد
لديهم �شعوراً مبعنى وقيمة العمل الذي يقومون به مقارنة بامل�سنني
الذين ال يعملون

جدول ()11
نتائج اختبار ( )Scheffeللمقارنات المجالية المتعددة لمجاالت التمكين النفسي لدى المسنين
في محافظة إربد تعزى لمتغير (العمل)

العمل

املجال

Scheffe

املتو�سط احل�سابي

العمل
وال�شعور
باملعنى

متقاعد

3.973

.024

ال يعمل

3.541

*.456

*.432

يعمل

متقاعد

Scheffe

املتو�سط احل�سابي

4.012

3.768

متقاعد

3.768

.244

ال يعمل

3.353

*.659

*.415

يعمل

متقاعد

3.875

3.544

العمل

اال�ستقاللية
واجلدارة

العمل
Scheffe
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العمل

املجال

الت�أثري

يعمل

متقاعد

Scheffe

املتو�سط احل�سابي

3.997

3.973

متقاعد

3.544

.331

ال يعمل

3.250

*.625

.294

*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)05.
تتفق هذه النتيجة مع درا�سة (Hatamian, Farsani, Karami

 ،)and Hatamian, 2019التي هدفت �إىل التنب�ؤ بالر�ضا الوظيفي
ال�سمات ال�شخ�صية والتمكني النف�سي للعاملني
ا�ستناداً �إىل �أ�سا�س ّ
ممن هم يف منت�صف العمر والعاملني امل�سنني ،حيث �أ�شارت النتائج
�إىل وجود عالقة ايجابية بني التمكني النف�سي والر�ضا الوظيفي،
الأمر الذي ي�ساهم يف بقاء امل�سنني مدة �أطول يف عملهم .وفيما
يتعلق بالفروق التي جاءت ل�صالح امل�سنني من فئة (متقاعد)
مقارنة بفئة (ال يعمل) ،فقد يعزو الباحثان ذلك لأثر العمل ال�سابق
الذي كان ي�ؤديه امل�سنون ،والذي قد يكون له الأثر يف االحتفاظ
بال�شعور مبعنى وقيمة العمل ،بالإ�ضافة �إىل اخلربة التي مت احل�صول
عليها و�أثرها الباقي على الأفراد املتقاعدين .ويت�ضح من اجلدول
(� )11أي�ض ًا وجود فرق دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ()α≤.05
بني املتو�سطات احل�سابية ملجال (اال�ستقاللية واجلدارة) لدى
امل�سنني يف حمافظة اربد تعزى ملتغري (العمل) ،ل�صالح امل�سنني
من فئة (يعمل) مقارنة بفئة (ال يعمل) ،ول�صالح امل�سنني من فئة
(متقاعد) مقارنة بفئة (ال يعمل) ،وقد يعزو الباحثان هذه النتيجة
�إىل �أن امل�سنني العاملني واملتقاعدين كانوا قد مروا بخربة العمل،
الأمر الذي �ساعد يف تطوير القدرة على رفع م�ستوى اال�ستقاللية يف
اتخاذ القرارات وامل�ساهمة يف �صنعها ،وال�شعور بالكفاءة ال�شخ�صية
يف �أداء املهام املناطة بهم ،ويت�ضح من اجلدول ( )11ووجود
فرق دال �إح�صائ ًيا عند م�ستوى الداللة ( )α≤.05بني املتو�سطات
احل�سابية ملجال (الت�أثري) لدى امل�سنني يف حمافظة اربد تعزى
ملتغري (العمل) ،ل�صالح امل�سنني من فئة (يعمل) مقارنة بفئة (ال
يعمل) .ويعزو الباحثان هذه النتيجة ب�أن امل�سنني من فئة (يعمل)
ميتلكون م�ستوى من ال�شعور بالتمكني النف�سي والر�ضا الوظيفي
الذي ي�ساعدهم يف �إدراك قدراتهم على التكيف مع �ضغوطات احلياة،
وقدرتهم على اال�ستمرار يف العمل� ،ساعدت يف رفع م�ستوى ال�شعور
بالتمكني النف�سي لديهم ،كما ويعزو الباحثان هذه النتيجة �إىل
�إح�سا�س الفرد العامل بالإنتاجية من خالل العمل امل�ستمر الأمر
الذي يزيد من �إح�سا�سه بقيمة العمل وال�شعور باملعنى نتيجة قيامه
ب�إجناز مهمة ما �أو عمل معني� ،إ�ضافة �إىل �أن العمل �ضمن فريق
ي�ساعده يف امل�ساهمة يف �صنع القرارات واتخاذها ،وتتفق هذه
النتيجة مع درا�سة (،)Schermuly, Busch and Grabmann, 2017
والتي �أ�شارت �إىل �أن التمكني النف�سي عام ًال دافع ًا للعاملني امل�سنني
يف ت�أخري �سن التقاعد والبقاء ملدة �أطول يف ممار�سة �أعمالهم.

التوصيات
وبناء على ما تو�صلت له نتائج الدرا�سة ،يو�صي الباحثان
بالتو�صيات الآتية:
 �رضورة عقد الور�شات والربامج التدريبة التي تهتم بتعزيز
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التمكني النف�سي لدى امل�سنني عامة واالهتمام بتمكني امل�سنات
ب�شكل خا�ص.
 �رضورة العمل على اال�ستفادة من طاقات امل�سنني عامة
واملتقاعدين منهم خا�صة ،الذين ميتلكون خربات �سابقة يف العمل.
 يجب العمل على ت�صميم برامج الدعم النف�سي اجلماعي
التي تهتم برفع م�ستوى ال�شعور بالتمكني النف�سي لدى امل�سنني.
 العمل على تدريب العاملني يف جمال الدعم النف�سي
واالجتماعي ،لرفع م�ستوى القدرة على عقد برامج االر�شاد اجلماعي
للم�سنني.
 �رضورة �إجراء بحوث ودرا�سات وربطها مبتغري التمكني
النف�سي لدى امل�سنني.
 يجب �أن يتم العمل على �إجراء م�شاريع خا�صة تعنى
بامل�سنني ،بحيث تعمل هذه امل�شاريع على توفري فر�ص للتدريب،
الأمر الذي ي�سهم يف رفع م�ستوى التمكني النف�سي لديهم.
 درا�سة خ�صائ�ص امل�سنني التي ت�ساعد يف ت�أخري �سن
التقاعد ،الأمر الذي قد ي�ساهم يف رفع م�ستوى ال�شعور بالتمكني
النف�سي.
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