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العالقة بني الدعم االجتماعي والتمكني النفسي
لدى عينة من معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية في محافظة إربد

د .مي أحمد مهيدات

امللخص:
تهدف هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل م�ستوى الدعم االجتماعي
وم�ستوى التمكني النف�سي ،والتحقق من وجود عالقة ارتباطية بني
الدعم االجتماعي والتمكني النف�سي لدى معلمي ومعلمات املرحلة
الثانوية يف مدينة �إربد .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،اُ�ستخدم مقيا�س
الدعم االجتماعي الذي �أع ّده( :زميات وداهليم وزيهليم وفاريل)
( ، )Zimet, Dahlem, Zihlem and Farly, 1988ومقيا�س التمكني
النف�سي الذي �أع ّده (�سربايتزر) ( . )Spreitzer, 1995تكونت عينة
الدرا�سة من ( )816معلم ًا ومعلمة يف املدار�س الثانوية يف حمافظة
�إربد� .أظهرت نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى الدعم االجتماعي لدى �أفراد
العينة جاء مرتفعاً ،بينما جاء م�ستوى التمكني النف�سي متو�سطاً ،كما
بينت النتائج وجود عالقة ارتباط �إيجابية بني الدعم االجتماعي
والتمكني النف�سي لدى معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية.
الكلمات املفتاحية :الدعم االجتماعي ،التمكني النف�سي.

Abstract:
This study aims to identify the level of social
support, level of psychological empowerment and
investigate the existence of a correlation between
social support and psychological empowerment among
secondary school teachers in Irbid governorate. To
achieve the study objectives, the researcher uses the
social support scale prepared by Zimet, Dahlem,
Zihlem and Farly (1988) , and the psychological
empowerment scale prepared by Spreitzer (1995) . The
study sample consists of 816 male and female teachers
in the secondary schools in the Irbid governorate. The
study results showed that the level of social support
among the sample members was high, while the level
of psychological empowerment was moderate. The
results also indicated a positive correlation between
social support and psychological empowerment
among secondary school teachers.
Keywords: Social support, psychological
empowerment.

املقدمة:
يعترب املعلم عن�رصاً فعا ًال يف العملية التعليمية والتعلمية؛
ونظراً لت�أثريه املبا�رش على الطلبة ،وعلى �أفراد املجتمع على ح ٍد
�سواء ،فدوره مل ُيعد يقت�رص على نقل وتقدمي املعلومة للطالب ،بل
ميتد لي�شمل على تنمية قدرات واجتاهات وميول الطلبة ،وتعزيز
جوانب ال�صحة النف�سية لديهم ،وتنمية كفاءاتهم على التفكري ،وحل
امل�شكالت ،واتخاذ القرارات ،واملعلم كغريه من الأفراد تعرت�ضه
الكثري من املواقف وال�صعوبات وال�ضغوطات على اختالف
م�صادرها ،والتي قد ت�سبب له ق�صوراً يف دوره املرجو منه ،وحتد
من قدرته على العطاء ،ومن هنا برزت احلاجة ل�رضورة وجود
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�أفراد ثقات ،وفاعلني يدعمون وي�ساندون املعلم لتجاوز ال�صعاب،
ويقفون معه يف �أوقات ال�ضيق ،وتربطهم به روابط املودة وال�صداقة،
ومن ه�ؤالء الأفراد الذين ي�ستطيعون تقدمي الدعم االجتماعي للمعلم
الأ�رسة ،والأ�صدقاء ،وزمالء العمل ،وامل�رشفني الرتبويني ،ومدير
املدر�سة ،وغريهم من الأفراد الآخرين.
و ُيع ّد مفهوم الدعم االجتماعي من املفاهيم ذات الأهمية،
والتي ت�شري �إىل التعاون وامل�شاركة ،وامل�ساندة االجتماعية بني
�أفراد املجموعات الإن�سانية ،وتعمل ال�شبكة االجتماعية للمعلم
كم�صادر مهمة ملنع ن�ضوب املعلم ،حيث يعترب التدري�س من املهن
املرهقة نظراً الرتباطه بجوانب �سلبية بعدة؛ مثل :المباالة الطالب،
واكتظاظ الف�صول الدرا�سية ،والرواتب غري املجزية ،وعدم جتاوب
الأهل ،وم�شكالت الإدارة املدر�سية.
وت�شري النتائج امل�ستمدة من جمموعة كبرية من الأبحاث �إىل
وجود عالقة �إيجابية بني الدعم االجتماعي ،والنتائج ذات العالقة
بالتعليم؛ مثل �ضبط املدر�سة ،وحتفيز الطلبة ،ومتا�سكهم ،والقدرة
على التعامل مع املتاعب املدر�سية اليومية ،والتكيف الأكادميي
وال�سلوكي ،كما �أنه له العديد من الآثار الإيجابية املتمثلة يف التقليل
من الغمو�ض وعدم اليقني ،وم�ساعدة الأفراد على ر�ؤية بدائل واقعية،
واكت�ساب مهارات ،وتنمية قدرات الأفراد على التحكم بالظروف
ال�صعبة (. )Rosenfeld, Richman, Gary & Brown, 2000
وظهر مفهوم الدعم االجتماعي يف �أوا�سط القرن الع�رشين
على �أيدي جمموعة من العلماء ،حيث الحظوا �أهمية الدعم
االجتماعي يف جناح الفرد يف التغلب على م�شكالته وجتاوزها،
وكان م�صدر هذا النجاح هو �شعور الفرد بانتمائه جلماعة
ب�رشية ت�ساعده وتقدم له الدعم النف�سي واالجتماعي واملادي
واملعنوي ،الذي ميكنه من �إ�شباع حاجاته النف�سية واالجتماعية
(.)Dvernotser, Wlt & Miller, 1990
وبني (بريكمان وجال�س) ()Berkman & Glass, 2000
�أن الدعم االجتماعي يت�ضمن امل�ساندة العاطفية الفاعلة ،وكذلك
امل�ساندة املالية التي يتم احل�صول عليها من ال�شبكة االجتماعية
للفرد ،كما �أنه منط دائم من العالقات امل�ستمرة� ،أو املتقطعة ،والتي
تلعب دوراً مهم ًا يف احلفاظ على ال�سالمة النف�سية واجل�سدية للفرد
مبرور الوقت ،كما �أن للدعم االجتماعي ثالثة �أنواع من �أن�شطة
الدعم� ،أهمها م�ساعدة الفرد على تعبئة موارده النف�سية و�إتقان
عواطفه .ويرى (كوهني واندروود وكوتليب) (Cohen, Underwood
� )& Cottleib, 2000أن الدعم االجتماعي هو عملية متكّن العالقات
االجتماعية من �أن تقوم بدورها يف تعزيز ال�صحة والرفاهية لدى
الفرد.
وينظر للدعم االجتماعي على �أنه تقدمي امل�ساعدة املادية
والعاطفية واملعلوماتية الفعالة التي يراها الفرد �ضمن �شبكته
االجتماعية (. )Lu, Yang, Skora, Wang, Gai, Sun, et. al 2015
عرف الدعم االجتماعي ب�أنه :ت�صورات الفرد للجهات
ولقد ّ
الداعمة له واملوثوق بها من الآخرين ،والتي لها ت�أثري على خمتلف
�أن�شطته و �سلوكياته احلياتية ( . )Kalkan & Epli - koc 2011وعرفت
املطريي (� )Almutairi, 2017أي�ض ًا الدعم االجتماعي ب�أنه :جمموعة
من التفاعالت االجتماعية التي توفر للأفراد امل�ساعدة احلقيقية،
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ويرافقه ال�شعور بالتعلق بالفرد واجلماعة يف �إطار من الرعاية
واملحبة.
ولقد اتفقت مفاهيم الدعم االجتماعي على �أمرين �أ�سا�سيني؛
هما� :إدراك الفرد لوجود العدد الكايف من الأفراد �ضمن �شبكته
االجتماعية ،والأمر الآخر هو الو�صول �إىل االكتفاء بالدعم املقدم
للفرد �ضمن �شبكته االجتماعية ،ي�ضاف �إىل ذلك �إ�سهامه يف حت�سني
الآثار ال�صحية ال�سلبية لل�ضغوط من خالل م�ساعدة الأفراد على
التعامل بنجاح مع مواقف احلياة غري املرغوب فيها ،وقد ي�ؤدي
�أي�ض ًا �إىل زيادة هذا الت�أثري ال�سلبي على ال�صحة العقلية من خالل
زيادة العبء النف�سي على الأفراد (. )Song, Son & Lin, 2011
وتتنوع م�صادر الدعم االجتماعي التي تقدم الدعم للفرد ،فقد
يح�صل الفرد على الدعم االجتماعي من �أ�رسته التي يعي�ش فيها� ،أو
من الأ�صدقاء� ،أو من �أفراد املجتمع املحيطني به؛ �أي �أن الدعم ي�أتي
من م�صادر عدة �ضمن �شبكة الفرد االجتماعي؛ كالأ�رسة والأ�صدقاء
(. )Demary & Malecki, 2006
وللدعم االجتماعي �أهمية كبرية تظهر بوجود َمن يقدم الدعم
وامل�ساندة ملواجهة الأحداث وال�صعوبات التي مير بها املعلم ،وقد
�أكد (ر�سيل والتمري وفيلزين) ()Russel, Altmaier & Velzen, 1987
على �أن للدعم االجتماعي وظيفة وقائية تتمثل بتخفيف التوتر،
وخف�ض م�ستويات �ضغوط العمل ،حيث �إن املعلمني املحاطني
ب�أفراد داعمني لهم ،لديهم القدرة على تطوير عالقات اجتماعية
ُمر�ضية تتميز باحلب والود والثقة والتفا�ؤل ،كما و�أنهم قادرون
على تطوير ردود فعل �إيجابية فيما يتعلق مبهاراتهم وقدراتهم،
وبالتايل فهم �أقل عر�ضة للإرهاق ،و�أن انخفا�ض الدعم االجتماعي
املقدم للمعلمني ،وزيادة �ضغوط احلياة املرهقة ت�ؤثر على ال�صحة
النف�سية لديهم.
يف حني �أكد (�سي�سيل وفورمان) ()Cecil & Forman, 1990
على �أن للدعم االجتماعي �أهمية ووظيفة عالجية ،حيث �إن الدعم
االجتماعي يلعب دوراً مهم ًا يف خف�ض م�ستوى ال�ضغوط اليومية
للأفراد الواقعني حتت م�ستويات مرتفعة من ال�ضغوط والإجهاد،
فيلج�أون �إىل طلب امل�ساعدة من الأفراد الذين يثقون بهم؛ ك�أحد
�أفراد الأ�رسة �أو الأ�صدقاء �أو زمالء العمل� ،إن م�ستويات ال�ضغوط
املرتفعة ت�ؤثر ب�شكل �سلبي على الدعم االجتماعي؛ فالأفراد الذين
يقدمون الدعم االجتماعي يحاولون االبتعاد عن الأفراد الواقعني
واملعر�ضني ل�ضغوط مرتفعة.
ي�شكل الدعم االجتماعي والرفاهية عنا�رص �أ�سا�سية للعديد
من العالقات الوثيقة؛ فالروابط الأ�رسية مرتبطة بالدعم العاطفي،
وتتنب�أ بانخفا�ض ال�شعور بالوحدة وحت�سني الرفاهية ،و�إن دعم
ال�رشيك (الزوج) له ت�أثري ودور مركزي بني العالقات االجتماعية
جميعها؛ فدعم الزوج �أو ال�رشك هو امل�صدر املف�ضل للدعم ،و�أن
جودته �أكرث ارتباط ًا بالرفاهية من جودة عالقات ال�صداقة �أو
العائلة ،ولكن ما مييز الدعم املقدم من الأ�صدقاء هو �أن عالقة
ال�صداقة هي عالقة طوعية؛ �أي �أن للأفراد خيار االن�سحاب �إذا
كانت العالقة غري مر�ضية ،وباملقابل ف�إنه ميكن للرفقة �أن حت�سن
الرفاهية اليومية (. )Chen & Feeley, 2014
ويت�ضمن الدعم االجتماعي املقدم للأفراد �أبعاد عدة ،والتي

من �أهمها (:)Stages, Long, Mason, Krishnan & Riger, 2007
 الدعم العاطفي :حيث يت�ضمن املودة ،والثقة ،واحلب،
واالنتماء ،واالهتمام ،واالرتباط.
 الدعم املادي :وينطوي على امل�ساعدات املبا�رشة وغري
املبا�رشة ،واخلدمات والهبات ،والأمور املادية واملالية.
 الدعم املعريف :ويت�ضمن تقدمي املعلومات ،وتوجيه
الأفراد مل�ساعدتهم يف حل م�شكالتهم املختلفة.
و ُيع ّد الدعم االجتماعي �أحد امل�صادر املهمة والفاعلة يف حياة
الفرد ،وي�ؤثر م�ستوى الدعم االجتماعي املقدم للأفراد على كيفية
�إدراكهم مل�شكالتهم ،وزيادة ال�شعور بالكفاءة واجلدارة ،والقدرة على
اتخاذ القرارات املنا�سبة ،وزيادة القدرة على اتخاذ القرارات املنا�سبة،
وبالتايل تعزيز ال�صحة النف�سية ،وتخفيف الآثار ال�سلبية لل�ضغوطات
النف�سية ،ومن املمكن حتى ولو كان الأفراد ال يواجهون �أي �ضغوطات
نف�سية ،ف�صحتهم النف�سية من املمكن �أن ت�ستفيد مبا�رش ًة من الدعم
االجتماعي (. )Adamczk & Segrin, 2015
ولقد �أكدت درا�سة (هيفنري وايزنبريق)(  (�Hefner & Eison
� )bergy, 2009أن الدعم االجتماعي له ت�أثري �أقوى على ال�صحة
النف�سية للأفراد ،ومتكينهم يف خمتلف املجاالت ،والت�أثري الإيجابي
على �أداء الأفراد يف الأن�شطة املختلفة.
وترى الباحثة �أن الدعم االجتماعي ي�ؤثر �إيجاب ًا يف خمتلف
املتغريات التي ترتبط مبهنة التدري�س؛ فالدعم االجتماعي ي�ؤثر
على االلتزام املهني ،والر�ضا الوظيفي ،بالإ�ضافة �إىل متكني
املعلمني نف�سياً.
و ُتع ّد درا�سة التمكني النف�سي من املو�ضوعات احلديثة ن�سبي ًا
يف العلوم الإن�سانية ،وحتديداً يف الإدارة الرتبوية والنف�سية،
وتتمثل مظاهره املتنوعة يف تعزيز الكفاءة والفاعلية الذاتية،
والقدرة على �أداء املهام ،والت�أثري يف العمل وال�شعور بقيمة العمل
ومعناه ،والتحفيز الذاتي والتغلب على م�شاعر الإحباط ،والي�أ�س
(النواجحة. )2016 ،
وتعود جذور التمكني �إىل ال�ستينيات ،فقد ربط التمكني بالأداء
التنظيمي ،وامتد �إىل ما قبل الت�سعينيات كونه يت�ضمن جمموعة من
الإجراءات؛ مثل التفوي�ض واتخاذ القرار� ،أما ما بعد الت�سعينيات
ف�أ�صبح ُينظر �إليه على �أنه املعني باملعتقدات وامل�شاعر اخلا�صة
بالأفراد ،ويرى (�سربيتزر) (� )Spreitzer, 1995أن التمكني النف�سي
هو بناء متعدد الأوجه؛ فالعاملون �ضمن امل�ؤ�س�سة �سيكون لديهم
قيم تنظيمية مت ا�ستيعابها بداخلهم ،وهم على ا�ستعداد ال�ستثمار
جهودهم ال�شخ�صية للم�ؤ�س�سة ،يف حني �أن التمكني النف�سي ي�سهل
حتقيق هذا الأمر ،و�أن الأفراد الذين يتمتعون بال�سلطة يدركون
العوامل التي ت�ؤثر على رفاهيتهم الفردية والتنظيمية (املكونات
الداخلية)  ،ويدركون القدرات الذاتية العليا ،وهم على ا�ستعداد
ملمار�سة ال�سيطرة على امل�شكالت التنظيمية.
و ُيعد متكني الأفراد �أحد املفاهيم التي متت درا�ستها يف
املقام الأول يف ميادين �إدارة الأعمال والتنظيم ،ويكت�سب مفهوم
التمكني �شعبية يف الأو�ساط الأكادميية لأنه يهدف �إىل زيادة
الإنتاجية ،والر�ضا الوظيفي للأفراد �إىل �أق�صى حد ،وبالتايل ينتهج
الأفراد �سلوكات القيادة واالبتكار ،وزيادة الفاعلية ،ومتكني الأفراد
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العالقة بني الدعم االجتماعي والتمكني النفسي
لدى عينة من معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية في محافظة إربد

د .مي أحمد مهيدات

ُيعنى بالتوجيه الذاتي للفرد حول بيئة العمل وعالقة الفرد
بتلك البيئة ،هذا وميكن تطوير التمكني النف�سي يف �سياق عالقة
�إر�شادية ب�سبب منذجة ال�سلوكات الإيجابية وزيادة الكفاءة
وتقرير امل�صري ( . )Luna & Cullen, 1995
عرف التمكني النف�سي ب�أنه :املعتقدات ال�شخ�صية الأ�سا�سية
و ُي ّ
التي ميتلكها العاملون ب�ش�أن دورهم فيما يتعلق باملكان الذي
يعملون فيه ،وتعترب الأو�ساط الأكادميية نقطة البداية املقرتحة
ليتم منذجة ومتكني ممار�سات الطلبة ()Spreitzer & Quinn, 2001
 .ويعرف التمكني النف�سي �أي�ض ًا ب�أنه :هيكل تنظيمي �أ�سا�سه
القوة وال�سيطرة والقدرة والكفاءة والفاعلية الذاتية واال�ستقاللية
واملعرفة والتنمية ،وتقرير امل�صري ي�ستهدف الأفراد واجلماعات
من �أجل حت�سني �أو�ضاعهم ومتكينهم من ال�سيطرة على حياتهم
(. )Uner & Turan, 2010
وينظر للتمكني النف�سي على �أنه مزيج من ال�شعور بال�سيطرة
(مكون داخلي)  ،والوعي النقدي للبيئة االجتماعية وال�سيا�سية
(مكون تفاعلي)  ،وامل�شاركة املجتمعية (املكون ال�سلوكي)
(.)Miguel, Ornela & Maroco, 2015
ويتم تنظيم معتقدات التمكني النف�سي �ضمن �أربعة �أبعاد يتم
تطويرها ب�شكل م�ستقل ،وهي :املعنى ،وتقرير امل�صري ،والكفاءة
والت�أثري ،وهذا يعني �أن هناك عالقة �شخ�صية بالعمل والكفاءة،
والثقة بقدرات الفرد على �أداء م�س�ؤوليات العمل (.)Spreitzer, 1995
وقد عرفت الأبعاد الأربعة يف �إطار التمكني النف�سي على
النحو الآتي (: )Spreitzer & Quinn, 2001
 املعنى :هو الدرجة التي يهتم بها الأفراد بعملهم،
وي�شعرون �أنها مهمة لهم ،كما وي�شري �إىل التطابق بني الفرد و�أدوار
العمل واملعتقدات والقيم ال�شخ�صية ،وال�سلوكات.
 تقرير امل�صري :ميثل الدرجة التي يكون فيها الأفراد
�أحراريف اختيار كيفية القيام بعملهم؛ �أي �سيطرتهم وا�ستقالليتهم
يف عملهم.
 الكفاءة :هي القدرة على القيام بعمل جيد مبا يف ذلك
املعرفة والقدرات التقنية ،وال توجد �أ�سباب خارجية متنعهم من
بلوغ م�ستوى الأداء املطلوب ،حيث �إن ت�صورات الفرد لأداء مهامه
ب�شكل جيد ،وبالن�سبة للأثر ،فهو الدرجة التي ميكن �أن ي�ؤثر بها
الأفراد على حميطهم ،بحيث ت�ستمتع م�ؤ�س�ساتهم لأفكارهم.
ُيع ّد التمكني عن�رصا كامنا ذا مكونات متعددة يت�ضمن
التطورات الذاتية للأفراد من �أجل ال�سيطرة على �سياقات
حياتهم ،ي�ضاف �إىل ذلك الوعي النقدي بالبيئات والأنظمة,
وللتمكني النف�سي عالقة �إيجابية معتدلة مع ال�سلوك املبتكر،
وهذه النتيجة مفيدة للأو�ساط التعليمية ،حيث يت�ضمن ال�سلوك
املبتكر �إن�شاء �أفكار جديدة ،وا�ستخدام �أ�ساليب عمل جديدة،
وا�ستخدام جمموعات متنوعة من تقنيات العمل ،وكل هذه
املفاهيم لل�سلوكات املبتكرة مفيدة للأفراد العاملني يف البيئات
التعليمية ( . )Ghani, et al, 2009
ويتم تطوير التمكني النف�سي داخل الفرد ،وال يمُ نح من
الرئي�س �أو مكان العمل؛ �أي �أن امل�ؤ�س�سة؛ مثل املدر�سة �أو �أي
جهة �أخرى ،فهي ال متنح التمكني النف�سي و�إمنا ُت�سهل تطويره
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(. )Spreitzer & Quinn, 2001
ومن املمكن �أن يقدم التوجيه منوذج ًا ل�سلوكات التمكني
للمتدرب؛ فمجرد و�ضع النموذج ،ميكن للمتدرب دمج ال�سلوكات
يف ذخريته اخلا�صة ،وبهذه الطريقة ميكن لعالقة التوجيه �أن تعدل
الأبعاد الداخلية لتمكني الأفراد (. )Vance & Bamford, 1998
وعلى الرغم من قلة الدرا�سات والأبحاث التي جمعت
الدعم االجتماعي بالتمكني النف�سي� ،إال �أنه ميكن القول �أن الدعم
االجتماعي هو مقدار امل�ساندة التي يح�صل عليها الفرد من بيئته
املحيطة به ،واملتمثلة ب�شبكته االجتماعية؛ كالأ�رسة والأقارب
والأ�صدقاء وغريهم من الأفراد املحيطني به ،والذين يقدمون له
الدعم وامل�ساندة ملواجهة �أحداث احلياة ال�ضاغطة ،والتكيف معها،
متمث ًال ذلك بكونه عملية يتم فيها ا�ستخدام الفنيات ال�سلوكية
واملعرفية ،بينما التمكني النف�سي ُينظر �إليه على �أنه حالة معرفية
يتطلب جمموعة من الآليات التي يتم تنميتها لدى الأفراد من �أجل
ال�سيطرة على �ش�ؤونهم اخلا�صة ،وفهم جتاربهم اخلا�صة ،وخ�صائ�ص
املجتمع وال�سياقات التنظيمية ،لذا ف�إنه من املرجح �أن ا�سرتاتيجيات
الدعم االجتماعي ُت�س ّهل التمكني النف�سي من خالل فنيات التعزيز،
وت�صورات املعنى ،والهدف ،والعزمية ،والكفاءة الذاتية.
ويرى (فان�سونديرين) (� )Vansonderen, 1991أن هناك
عالقة ما بني الدعم العاطفي الذي يقدمه زمالء املعلمني و�أ�رسهم
و�أ�صدقا�ؤهم ومديرو املدار�س وامل�رشفون ،حيث مت ت�صنيف
الدعم العاطفي ك�أحد �أهم وظائف الدعم االجتماعي ،ويتمثل
الدعم العاطفي امل�ستمد من الآخرين باملودة ،والن�صائح احل�سنة،
والطم�أنينة والت�شجيع؛ فالدعم العاطفي من خالل تفاعالت الفرد
مع الآخرين يلبي احتياجات الفرد فيما يتعلق بعمليات التغيري
واملحافظة على ديناميكيات ال�شبكة العالئقية امل�شارك فيها.
�إن فهم ال�سياق االجتماعي للفرد هو اجلانب الأ�سا�س يف
عملية التمكني؛ �إذ �إن الدعم االجتماعي ي�ؤثر على تعزيز نتائج
متكني الآخرين من خالل �إ�رشاك �أع�ضاء املجتمع يف تطوير وتق�سيم
التدخالت ،وتطوير هوية �إيكولوجية؛ حيث ي�صبح �أع�ضاء املجتمع
م�ساندين لبع�ضهم البع�ض ،ي�ضاف �إىل ذلك العمل مع �أفراد املجتمع
ك�رشكاء متكافئني ،وخلق الفر�ص لأفراد املجتمع لتطوير املهارات؛
فعملية التمكني تت�ضمن تطوير الفر�ص املنا�سبة ،وتكييفها
ملمار�سة املهارات والتعلم ،والعمل مع الآخرين لتو�سيع �شبكة الدعم
االجتماعي ،وتطوير مهارات القيادة ،وزيادة كفاءتهم العاطفية
(. )Kelly, 1988
وتت�ضمن الكفاءة العاطفية تفاعالت جيدة مع الآخرين ،ويف
مهنة التدري�س حتديداً ،ف�إنه ُيطلب من املعلمني على الدوام �إدارة
عواطفهم اخلا�صة ،وكذلك �إدارة انفعاالت طالبهم؛ فمهنة املعلم
تعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على العالقات؛ فاملعلمون ي�شاركون يف
تفاعالت م�ستمرة مع الطلبة ،والأ�رس والزمالء ،وه�ؤالء املعلمون
الذين �شعروا بالدعم االجتماعي املقدم لهم زادت ت�صوراتهم حول
مواقف العمل ،وحت�سنت �سلوكاتهم الإيجابية يف �أماكن عملهم
(. )Logan & Ganster, 2007
�إن الدعم العاطفي املقدم من ال�شبكة االجتماعية للفرد �ضمني ًا
معزز للتمكني النف�سي ،كونه يخلق فر�صة �أمام الأفراد ،ليكونوا �أكرث
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فاعلية يف تقوية معتقداتهم الذاتية والإيجابية ،وبالتايل يتمتعون
مب�ستوى �أعلى من ال�صحة النف�سية عند �إدراكهم للدعم االجتماعي
املقدم لهم يف مكان العمل ،كما ويرتبط التمكني النف�سي
برفاهية الأفراد ،ففي املقام الأول يرتبط التمكني بتقييم الأفراد
لأنف�سهم ،والقدرة على التعامل مع التحديات يف مكان العمل
(. )Deci & Ryan, 1985
وقد يكون التمكني عملية اجتماعية �أو ثقافية �أو نف�سية
�أو �سيا�سية ،ي�ستطيع الأفراد واجلماعات من خاللها التعبري عن
احتياجاتهم ،وعر�ض خماوفهم وو�ضع ا�سرتاتيجيات للم�شاركة
يف �صنع القرار وتطوير العمل االجتماعي والثقايف وتعزيز ال�صحة
النف�سية للأفراد ،ومن املمكن �أن ميار�س مفهوم التمكني النف�سي
ت�أثريه من خالل الدعم االجتماعي للأفراد املقدم من الأ�رسة
والزمالء والأ�صدقاء واملديرين يف العمل �إىل جانب تقييم الأفراد
لأنف�سهم (. )Uner & Turan, 2010
وتناولت العديد من الدرا�سات متغريي الدعم االجتماعي
والتمكني النف�سي لدى املعلمني؛ كدرا�سة (�سينغ و�ساركار) (Singh
 )& Sarkar, 2019التي �أجريت يف الهند ،والتي هدفت �إىل الك�شف
عن دور التمكني النف�سي يف العالقة بني التمكني الهيكلي وال�سلوك
االبتكاري للمعلمني .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،ا�ستخدم مقيا�س
التمكني ،ومقيا�س ال�سلوك االبتكاري .تكونت عينة الدرا�سة من
( )288معلماً� .أظهرت نتائج الدرا�سة �أن التمكني الهيكلي ي�ؤدي �إىل
�سلوك مبتكر بدور و�سيط للتمكني النف�سي.
و�أجرى ال�شبلي ( )2019درا�سة يف �سلطنة ُعمان هدفت �إىل
الك�شف عن فاعلية ا�ستخدام م�صادر الدعم االجتماعي يف التخفيف
من �ضغوط العمل لدى املعلمني واملعلمات .ولتحقيق �أهداف
الدرا�سة ،ا�ستخدم مقيا�س الدعم االجتماعي ،ومقيا�س �ضغوط العمل.
تكونت عينة الدرا�سة من ( )291معلم ًا ومعلمةً� .أظهرت نتائج
الدرا�سة وجود �ضغوط يعاين منها املعلم ال ُعماين ،وقد ح�صل الدعم
االجتماعي املقدم من الزمالء وامل�رشفني على املرتبة الأوىل ،يليه
الدعم املقدم من الأ�رسة ،ثم الدعم املقدم من الأ�صدقاء.
و�أجرى (يل وين) ( )Lee & Nie, 2017درا�سة يف �سنغافورة
هدفت �إىل الك�شف عن ت�صورات املعلمني ل�سلوكات التمكني ،والتمكني
النف�سي لقادة املدار�س .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة� ،أُ�ستخدم مقيا�س
التمكني .تكونت عينة الدرا�سة من ( )289معلماً� .أظهرت نتائج
الدرا�سة �أن املعلمني ينظرون �إىل مديريهم وامل�رشفني املبا�رشة
على �أنهم ميار�سون �سلوكات متكينية يف ممار�ساتهم اليومية ،و�أن
ت�صورات املعلمني لل�سلوكات التمكينية للمدير وامل�رشف املبا�رش
ارتبطت ب�شكل �إيجابي بالتمكني النف�سي للمعلمني.
وقام (بهو�شهيبهويا ودونغ وبران�سوم) (Bhochhibhoya,
 )Dong & Branscum, 2017بدرا�سة يف الواليات املتحدة الأمريكية
هدفت �إىل التعرف �إىل امل�صادر املختلفة للدعم االجتماعي ،وتقومي
حمددات ال�صحة العقلية بني الطلبة الدوليني .ولتحقيق �أهداف
الدرا�سة� ،أُ�ستخدم مقيا�س الدعم االجتماعي ،وم قيا�س ال�صحة
العقلية .تكونت عينة الدرا�سة من ( )328طالباً� ،أظهرت نتائج
الدرا�سة وجود فروق بني كل نوع من �أ�شكال الدعم االجتماعي
بني الدعم املقدم من الأ�رسة والأ�صدقاء الذين يعي�شون يف وطنهم
الأ�صيل ،والدعم املقدم من الأ�رسة والأ�صدقاء الذين يعي�شون يف

وطن �آخر؛ ل�صالح الدعم املقدم من الأ�رسة والأ�صدقاء الذين يعي�شون
يف وطنهم الأ�صيل.
و�أجرى (خاين وتازيك) ( )Khany & Tazik, 2016درا�سة يف
�إيران هدفت �إىل الك�شف عن العالقة بني التمكني النف�سي والثقة
بالر�ضا الوظيفي ملعلمي اللغة الإجنليزية كلغة �أجنبية .ولتحقيق
�أهداف الدرا�سة� ،أُ�ستخدم مقيا�س التمكني النف�سي ،ومقيا�س الثقة،
ومقيا�س الر�ضا الوظيفي ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )217معلم ًا
ومعلم ًة من معلمي اللغة الإجنليزية يف املدار�س الثانوية� .أظهرت
نتائج الدرا�سة �أن التمكني النف�سي له عالقة مبا�رشة بالر�ضا
الوظيفي ،ومع ذلك كانت الثقة مرتبطة ب�شكل غري مبا�رش بالر�ضا
الوظيفي من خالل التمكني النف�سي ،و�أن الر�ضا الوظيفي ميكن �أن
يكون مرتبط ًا ب�شكل مبا�رش مبتغريات �أخرى.
و�أجرى (كري�ستين�س ولني) ( )Christens & Lin, 2014درا�سة
يف الواليات املتحدة الأمريكية هدفت �إىل الك�شف عن امل�شاركة
التنظيمية ،وال�شعور باالنتماء للمجتمع ،وت�صورات الدعم االجتماعي
التنظيمي كمتنبئات بالتمكني النف�سي .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة،
ا�ستخدم مقيا�س امل�شاركة التنظيمية ،ومقيا�س الدعم االجتماعي،
ومقيا�س التمكني النف�سي .تكونت عينة الدرا�سة من ()1322
م�شارك ًا بالغ ًا يف منظمات املجتمع املحلي� .أظهرت نتائج الدرا�سة
�أن املنظمات املجتمعية تلعب دوراً و�سيط ًا مهم ًا يف عملية التمكني،
و�أن التمكني النف�سي يرتبط بالدعم االجتماعي يف �إطار العالقات
بني الأفراد يف العمل اجلماعي ،وت�أثري ذلك على ال�صحة النف�سية
واالجتماعية ،وعمليات تغيري املجتمع ،كما �أن التمكني النف�سي
يت�ضمن ديناميكيات ال�شبكة العالئقية واالجتماعية بني الأفراد.
و�أجرى (يل وين) ( )Lee & Nie, 2014درا�سة يف �سنغافورة
هدفت �إىل الك�شف عن القدرة التنب�ؤية لتمكني املعلمني يف النتائج
املتعلقة بعمل املعلمني من حيث الر�ضا الوظيفي وااللتزام
التنظيمي وااللتزام املهني .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة� ،أُ�ستخدم
مقيا�س التمكني ،ومقيا�س الر�ضا الوظيفي ،ومقيا�س االلتزام.
تكونت عينة الدرا�سة من ( )304مدر�ساً� .أظهرت نتائج الدرا�سة �أن
التمكني النف�سي ب�أبعاده الأربعة (املعنى ،الكفاءة ،اال�ستقاللية،
الت�أثري) لعبت دوراً و�سيط ًا يف ت�صورات املعلمني ل�سلوكات
التمكني املقدمة من امل�رشفني املبا�رشين.
وقام (تا�ستان) ( )Tastan, 2013بدرا�سة يف تركيا هدفت
�إىل الك�شف عن العالقة بني التمكني النف�سي ،والراحة النف�سية مع
وجود متغريين و�سيطني؛ وهما الكفاءة الذاتية والدعم االجتماعي.
ولتحقيق �أهداف الدرا�سة� ،أُ�ستخدم مقيا�س التمكني النف�سي،
ومقيا�س الراحة النف�سية ،ومقيا�س الكفاءة الذاتية ،ومقيا�س
الدعم االجتماعي .تكونت عينة الدرا�سة من ( )710معلم ًا من
معلمي املدار�س االبتدائية� .أظهرت النتائج وجود عالقة �إيجابية
بني التمكني النف�سي والراحة النف�سية ،و�أن الكفاءة الذاتية والدعم
االجتماعي املت�صور كان لهما دور و�سيط يف العالقة بني التمكني
النف�سي والرفاهية.
و�أجرى (وانغ وت�شانغ وجاك�سون) (& Wang, Zhang
 )Jackson, 2013درا�سة يف ال�صني هدفت �إىل الك�شف عن القدرة
التنب�ؤية لت�أثري احرتام الذات ،وموقع ال�سيطرة ،واملناخ التنظيمي
على التمكني النف�سي .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة� ،أُ�ستخدم مقيا�س
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العالقة بني الدعم االجتماعي والتمكني النفسي
لدى عينة من معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية في محافظة إربد

د .مي أحمد مهيدات

احرتام الذات ،ومقيا�س التمكني النف�سي .تكونت عينة الدرا�سة من
( )1272معلم ًا ومعلمةً� .أظهرت نتائج الدرا�سة �أن تقدير الذات كان
م�ؤ�رشاً �إيجابي ًا على التمكني النف�سي ،وبالن�سبة للمناخ التنظيمي
فقد كان له �أبعاد عدة ،وهي :االت�صال املهني ،واتخاذ القرار ،وتقدير
الذات والآخرين ،والقيادة الداعمة ،والنمو املهني ،وقد تنب�أ �إيجابي ًا
بالتمكني النف�سي للمعلمني ،وبالن�سبة ملوقع ال�سيطرة ،فعلى الرغم
من ارتباطه بالتمكني النف�سي �إال �أنه لن يكن له �آثار تنب�ؤية مقارن ًة
مع العوامل الأخرى املرتبطة بالتمكني.
و�أجرى (بروير�س و�إفري�س وتوميك) (Brouwers, Evers
 )& Tomic, 2001درا�سة يف هولندا ،هدفت �إىل الك�شف عن فاعلية
احل�صول على الدعم االجتماعي يف تعزيز الكفاءة الذاتية يف مكان
العمل لدى املعلمني .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،ا�ستخدم مقيا�س
الدعم االجتماعي ،ومقيا�س الكفاءة الذاتية .تكونت عينة الدرا�سة
من ( )277معلم ًا يف املدار�س الثانوية ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن
نق�ص الدعم امللحوظ للمعلمني من مدرائهم وزمالئهم كان له ت�أثري
كبري على معتقدات الكفاءة الذاتية لديهم ،وبالتايل توقع م�ستوى
الإرهاق لديهم ،حيث تنب�أ م�ستوى الإرهاق لدى املعلمني مبدى
�شعورهم بنق�ص الدعم االجتماعي.
يالحظ من نتائج الدرا�سات ال�سابقة �أن هنالك عالقة ارتباطية
بني الدعم االجتماعي والتمكني النف�سي؛ كدرا�سة (كري�ستين�س ولني)
( ، )Christens & Lin, 2014على الرغم من �أن عينة الدرا�سة كانت
الأفراد البالغني ،ويالحظ �أي�ض ًا ارتباط الدعم االجتماعي مبتغريات
عدة؛ مثل الإرهاق ،والكفاءة الذاتية ،وال�صحة العقلية ،كما وارتبط
التمكني النف�سي بالر�ضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي وااللتزام
املهني ،والراحة النف�سية ،وال�سلوك االبتكاري ،ومن اجلدير بالذكر
�أن الباحثة قد ا�ستفادت من الدرا�سات ال�سابقة يف حتديد الإطار
النظري والإجراءات املتبعة ،والأدوات امل�ستخدمة ،و�صياغة م�شكلة
الدرا�سة ،وت�أكيد �أهميتها ومناق�شة نتائج الدرا�سة احلالية ،علم ًا ب�أن
الدرا�سة احلالية قد تناولت العالقة املبا�رشة بني الدعم االجتماعي
والتمكني النف�سي لدى عينة من معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية
يف حمافظة �إربد.

مشكلة الدراسة واسئلتها
متيز الع�رص احلايل بجملة من املتغريات ال�رسيعة املتالحقة،
�أدت �إىل العديد من امل�شكالت وال�رصاعات النف�سية التي تواجه
وبناء
املعلمني ،وحتول دون �إدراكهم لذواتهم وبيئتهم االجتماعية،
ً
على ذلك يت�أثر توا�صلهم مع الآخرين ،ونظراً لكون مهنة التعليم
كباقي املهن الأخرى والتي تت�أثر مبجموعة من العوامل واملتغريات
النف�سية ،وتتعقد فيها �أ�ساليب احلياة وتتعدد املواقف الأ�رسية
ال�ضاغطة ،وبهذا التعدد يقع املعلم بني �سنديانة ما �سبق ،ومطرقة
اال�ستجابة والتي تختلف من فرد �إىل �آخر ،فبع�ض الأفراد قادرون
على مواجهة املواقف وال�ضغوط بفاعلية ،والبع�ض الآخر يجدون
�صعوبة يف التكيف معها ،وهنا تظهر �أهمية ال�شبكة االجتماعية
للمعلم كم�صدر للح�صول على امل�شورة يف التعامل مع املواقف
الع�صيبة ،ومن �أبرز م�صادر الدعم االجتماعي والتي تقدم الدعم
وامل�ساندة للمعلمني الزوج ،والأ�رسة والأ�صدقاء ،وزمالء العمل،
ومديري املدار�س وامل�رشفني.
209

و ُيعد الدعم االجتماعي �أحد امل�صادر املهمة والفاعلة يف
حياة املعلم ،وي�ؤثر م�ستوى الدعم االجتماعي املقدم للأفراد يف
كيفية �إدراكهم مل�شكالتهم و�ضغوطاتهم من �أجل زيادة متكينهم يف
�سواء �أكانت نف�سية� ،أو اجتماعية� ،أو اقت�صادية،
خمتلف املجاالتً ،
�أو عملية ،وغريها من املجاالت ،ي�ضاف �إىل ذلك تطوير �أدائه ،فمن
حق املعلم يف البيئة الأردنية �أن ُيحاط بكل �أ�شكال الدعم وامل�ساندة
من �أجل تعزيز قدراته على العطاء والأداء الأف�ضل والتطوير املهني،
وبناء على ما �سبق ذكره ،يت�ضح �أننا �أمام
ورفع م�ستوى �إنتاجيته.
ً
حاجة ما�سة لتطوير ر�ؤى و�أفكار م�ستقبلية ت�صب يف م�صلحة
املعلم من خالل تدعيم �شبكات الدعم االجتماعي لتحقيق التمكني
النف�سي للمعلم؛ لذا ف�إن الغر�ض من الدرا�سة احلالية هو الك�شف عن
العالقة بني الدعم االجتماعي ،والتمكني النف�س لدى عينة من معلمي
ومعلمات املرحلة الثانوية يف حمافظة �إربد ،ولهذا تتلخ�ص م�شكلة
الدرا�سة احلالية يف الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
● ●ال�س�ؤال الأول :ما م�ستوى الدعم االجتماعي لدى معلمي
املرحلة الثانوية يف حمافظة �إربد ومعلماتها؟
● ●ال�س�ؤال الثاين :ما م�ستوى التمكني النف�سي لدى معلمي
املرحلة الثانوية يف حمافظة �إربد ومعلماتها؟
● ●ال�س�ؤال الثالث :هل هناك عالقة ارتباط ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α≤0.05بني الدعم االجتماعي
والتمكني النف�سي لدى معلمي املرحلة الثانوية يف حمافظة �إربد
ومعلماتها؟

أهداف الدراسة
�سعت هذه الدرا�سة �إىل حتقيق الأهداف الآتية:
♦ ♦التعرف �إىل م�ستوى الدعم االجتماعي والتمكني النف�سي
لدى معلمي املرحلة الثانوية ومعلماتها يف حمافظة �إربد.
♦ ♦الك�شف عن وجود عالقة ارتباطية بني الدعم والتمكني
النف�سي لدى معلمي املرحلة الثانوية ومعلماتها يف حمافظة �إربد.

أهمية الدراسة
تكمن �أهمية الدرا�سة احلالية يف �أهمية املتغريات التي
تناولتها ،والتي ت�ؤثر ت�أثرياً مبا�رشاً على �أداء املعلمني ،وتتلخ�ص 
�أهمية هذه الدرا�سة بناحيتني:
�Ú Úأوالً   -الأهمية النظرية :حيث تعد هذه الدرا�سة �إ�ضافة
علمية يف جمال الدرا�سات الرتبوية والنف�سية والإدارية ،وخا�ص ًة
املتعلقة مبو�ضوع الدعم االجتماعي والتمكني النف�سي ،وبالتايل
من املمكن الك�شف عما يواجهه املعلم من م�شكالت و�صعوبات ت�ؤثر
على فاعلية �أدائه ،كما �أن هذه الدرا�سة �ستوفر الأدب النظري الكافة
للتعرف �إىل متغريي الدرا�سة ،ي�ضاف �إىل ذلك �أدوات تقي�س م�ستوى
كل منهما.
Ú Úثانيا  ً -الأهمية التطبيقية :حيث ت�سهم هذه الدرا�سة
يف م�ساعدة معلمي املدار�س الثانوية يف حمافظة �إربد للتعرف اىل
م�ستويات الدعم االجتماعي والتمكني النف�سي لديهم ،وعالقتهما
ببع�ضهما البع�ض ،كما وت�ساعد الإدارات الرتبوية و�شبكات الدعم
املحيطة باملعلمني على الوعي ب�أهمية �سيا�سات الدعم االجتماعي،
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والتمكني النف�سي يف ظل الظروف احلالية التي يعاي�شها املعلم.

الرتبية والتعليم يف حمافظة �إربد ،وعددها ( )9مديريات تربية.

حدود الدراسة وحمدداتها

عينة الدراسة
تكونت عينة الدرا�سة من ( )816معلم ًا ومعلمةً ،بن�سبة
( )17%من املجتمع الكلي )488( ،معلمةً ،و ( )328معلماً،
اختريوا ع�شوائي ًا من معلمي املدار�س احلكومية الثانوية ومعلماتها
التابعة ملديريات الرتبية والتعليم يف حمافظة �إربد للف�صل الدرا�سي
الأول ،للعام الدرا�سي (. )2020 /2019

حتددت حدود الدرا�سة احلالية مبا ي�أتي:
Ú Úاحلد املو�ضوعي :تناولت الدرا�سة متغريي الدعم
االجتماعي ،والتمكني النف�سي لدى عينة من معلمي ومعلمات
املرحلة الثانوية يف حمافظة �إربد.
Ú Úاحلد املكاين :اقت�رصت عينة الدرا�سة على معلمي املرحلة
الثانوية ومعلماتها يف حمافظة �إربد.
Ú Úاحلد الزماين :طبقت هذه الدرا�سة خالل الف�صل الدرا�سي
الأول من العام الدرا�سي (. )2020 /2019
Ú Úاحلد الإجرائي :متثل �أدوات الدرا�سة مبقيا�س الدعم
االجتماعي ،والتمكني النف�سي ،كما حتددت بالعينة والطرق
الإح�صائية امل�ستخدمة.

التعريفات االصطالحية واإلجرائية
ا�شتملت الدرا�سة على امل�صطلحات الآتية:
◄◄الدعم االجتماعي :ح�صول الفرد على امل�ساندة ،والدعم
من البيئة املحيطة به ،واملتمثلة مب�صادر ال�شبكة االجتماعية
من الأ�رسة والأقارب والأ�صدقاء واجلريان وغريهم من الأفراد
املحيطني بالفرد ملواجهة �أحداث احلياة ال�ضاغطة والتكيف معها
وع ّرف �إجرائي ًا بالدرجة التي يح�صل عليها
(ُ . )Zimet, et al, 1988
املعلم و ة�أو املعلمة على مقيا�س الدعم االجتماعي ب�أبعاده الثالثة
(الأ�رسة ،الأ�صدقاء ،الآخرين) .
◄◄التمكني النف�سي :جمموعة من العمليات والهياكل التي
تعزز مهارات الأع�ضاء لإحداث تغيري على م�ستوى املجتمع ،كما
�أنه ي�شري �إىل حت�سني الفاعلية التنظيمية من خالل التناف�س الفعال
على املوارد ،وتو�سيع نفوذ امل�ؤ�س�سات واملنظمات الأخرى ،وعلى
م�ستوى الأفراد ف�إنه عبارة عن �سل�سلة من التجارب التي يتعلم فيها
الفرد الر�ؤى التي تطابق �أهدافه وال�شعور بكيفية حتقيقها ،وزيادة
وع ّرف �إجرائي ًا
الو�صول �إىل املوارد والتحكم بها (ُ .)Spreitzer, 1995
بالدرجة التي يح�صل عليها املعلم �أو املعلمة على مقيا�س التمكني
النف�سي امل�ستخدم يف الدرا�سة.

منهجية الدراسة وإجرائاتها
ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي االرتباطي ملنا�سبته
لأهداف هذه الدرا�سة ،وذلك من خالل توزيع �أداتي الدرا�سة على
�أفراد عينة الدرا�سة املتمثلة مبعلمي املرحلة الثانوية ومعلماتها يف
حمافظة �إربد ،وحتليل البيانات كمي ًا والإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة
التي مت طرحها.
جمتمع الدراسة
تكون جمتمع الدرا�سة من معلمي ومعلمات املدار�س احلكومية
الثانوية ومعلماتها التابعة ملديريات الرتبية والتعليم يف حمافظة
�إربد للف�صل الدرا�سي الأول ،للعام الدرا�سي (،)2020 - 2019
والبالغ عددهم ( )4876معلم ًا ومعلمةً ،موزعني على مديريات

أداتا الدراسة
لأغرا�ض حتقيق �أهداف الدرا�سة ،ا�ستخدمت �أداتان ،هما:
أوالً :مقياس الدعم االجتماعي
ا�ستخدم يف هذه الدرا�سة مقيا�س الدعم االجتماعي ،املُع ّد
من قبل زميات و�آخرون ( ،)Zimet et al. 1988وتكون املقيا�س
يف �صورته الأولية من ( )12فقرة موزعة يف ثالثة جماالت وهي:
جمال الأ�رسة ،وجمال الأ�صدقاء ،وجمال الآخرين ،بواقع ( )4فقرات
لكل جمال.
�Ú Úصدق مقيا�س الدعم االجتماعي
 �أوالً :دالالت �صدق املحتوى
للتحقق من دالالت �صدق حمتوى مقيا�س الدعم االجتماعي،
عر�ض يف �صورته الأولية على جمموعة من املحكمني املتخ�ص�صني
يف علم النف�س الرتبوي ،والإر�شاد النف�سي ،ومناهج اللغة العربية
وطرائق تدري�سها ،والإح�صاء ،وطلب منهم �إبداء الر�أي حول
منا�سبة الفقرات للمجاالت التي �أُدرجت فيها ،ومدى �سالمتها من
الناحية اللغوية ،ومدى و�ضوحها من حيث املعنى ،و�أية مالحظات
وتعديالت يرونها منا�سبة ،وقد �أخذ مبالحظات جمموعة املحكّمني
وتعديالتهم ،حيث اعتمدت الباحثة ما ن�سبته ( )80%من �إجماع
وبناء على
املحكّمني لقبول� ،أو حذف� ،أو تعديل �أي من الفقرات،
ً
ذلك ،فقد �أعيد �صياغة ( )3فقرات من الناحية اللغوية ،وا�ستبدال
بع�ض امل�صطلحات مب�صطلحات �أخرى؛ لتتنا�سب مع �أهداف الدرا�سة
يف ( )6فقرات ،وقد �أ�شار املحكمون �إىل منا�سبة املقيا�س لقيا�س
م�ستوى الدعم االجتماعي لدى معلمي املرحلة الثانوية ومعلماتها،
وبناء على ذلك تكون املقيا�س يف �صورته النهائية من ( )12فقرة
ً
موزعة على �أربعة جماالت.
 ثانياً :دالالت �صدق البناء
ا�ستخرجت دالالت �صدق البناء ملقيا�س الدعم االجتماعي
من خالل تطبيقه على عينة ا�ستطالعية مكونة من ( )50معلم ًا
ومعلم ًة من جمتمع الدرا�سة خارج عينتها ،وبا�ستخدام معامل
ثم ا�ستخرجت قيم معامالت االرتباط بني الفقرات
ارتباط (بري�سون) ّ
واملجاالت التي تنتمي �إليها ،وقيم معامالت ارتباطها باملقيا�س
ككل ،حيث تراوحت قيم معامالت االرتباط بني الفقرات واملجاالت
التي تنتمي �إليها ما بني ( ، )0.79 - 0.42كما �أن قيم معامالت
االرتباط بني الفقرات واملقيا�س ككل كانت ما بني ()0.75 – 0.39
 ،وترى الباحثة �أن هذه القيم تعطي م�ؤ�رشاً على �صدق البناء ملقيا�س
الدعم االجتماعي مبا ي�سمح با�ستخدامه يف هذه الدرا�سة.
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Ú Úثبات مقيا�س الدعم االجتماعي
ح�سب ثبات مقيا�س الدعم االجتماعي من خالل �إعادة
تطبيقه على العينة ال�سابقة نف�سها والبالغة ( )50معلم ًا ومعلمةً،
بعد �أ�سبوعني من التطبيق الأول ،وذلك با�ستخدام طريقة االختبار
و�إعادة االختبار (.)Test - Retestوا�ستخرجت قيم معامالت االت�ساق
الداخلي با�ستخدام معادلة (كرونباخ �ألفا)  ،وقيم معامالت الثبات
(ثبات الإعادة) با�ستخدام معامل ارتباط (بري�سون)  ،حيث تراوحت
قيم معامالت االت�ساق الداخلي (كرونباخ �ألفا) للمجاالت ما بني
( ، ).89 – 0.81وللمقيا�س ككل كانت ( ، )0.87يف حني بلغت قيم
معامالت الثبات للمجاالت با�ستخدام معامل ارتباط (بري�سون) ما
بني ( ، )80.86 - 0.77وللمقيا�س ككل بلغ معامل الثبات ()0.85
 ،وترى الباحثة �أن هذه القيم ُتع ّد م�ؤ�رشاً على ثبات املقيا�س مبا
ي�سمح با�ستخدامه لأغرا�ض الدرا�سة احلالية.
Ú Úت�صحيح مقيا�س الدعم االجتماعي
تكون مقيا�س الدعم االجتماعي يف �صورته النهائية من ()12
فقرة ،ي�ضع امل�ستجيب �إ�شارة (×) �أمام كل فقرة مبا يتنا�سب وقناعته
حول مدى انطباق م�ضمون هذه الفقرة عليه ،وذلك من خالل ُ�سلم
تدريجي من خم�س درجات ،وفق ًا لتدريج (ليكرت) ()Likert
اخلما�سي ،وهي :دائم ًا ( )5درجات ،غالب ًا ( )4درجات� ،أحيان ًا ()3
درجات ،نادراً ( )2درجتان� ،أبداً ( )1درجة ،وتعطى هذه الدرجات
يف حالة الفقرات املوجبة� ،أما يف حالة الفقرات ال�سالبة فيتم عك�س
الدرجة ،وبالتايل فقد تراوحت الدرجة التي يح�صل عليها امل�ستجيب
على املقيا�س بني ( )12درجة ،وهي �أدنى درجة ،و ( )36درجة
وهي �أعلى درجة.وقد اعتمد املقيا�س الآتي لأغرا�ض حتليل النتائج:
(�أقل من  2.33 – 1م�ستوى منخف�ض) ( ،من  3.67 – 2.34م�ستوى
متو�سط) ( ،من  5 – 3.68ف�أكرث م�ستوى مرتفع) .
 �( 1أقل تدريج) ( 1.33 +طول الفئة) =  ،2.33وبالتايل
�أقل من � 1إىل  2.33م�ستوى منخف�ض.
 ( 1.33 + 2.34طول الفئة) =  ،3.67وبالتايل من
 3.67 – 2.34م�ستوى متو�سط
  ،5.01 = 1.33 + 3.68وبالتايل من 5.00 - 3.68
ف�أكرث م�ستوى مرتفع.
ثانياً :مقياس التمكني النفسي
لتحقيق �أهداف الدرا�سة ،ا�ستخدم مقيا�س التمكني النف�سي
الذي �أع ّده (�سربايتزر) ( ، )Spreitzer, 1995والذي تكون يف
�صورته الأولية من ( )12فقرة ،موزعة على �أربعة �أبعاد؛ هي:
وح�سن الت�رصف ،الت�أثري)  ،بواقع ثالث
(املعنى ،الكفاءة ،االختيار ُ
فقرات لكل ُبعد.
�Ú Úصدق مقيا�س التمكني النف�سي
 �أوالً :دالالت �صدق املحتوى
للتحقق من دالالت �صدق حمتوى مقيا�س التمكني النف�سي،
مت عر�ضه يف �صورته الأولية على جمموعة من املحكمني
ّ
املتخ�ص�صني يف علم النف�س الرتبوي ،والإر�شاد النف�سي ،ومناهج
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اللغة العربية وطرائق تدري�سها ،والإح�صاء ،وطلب منهم �إبداء الر�أي
حول منا�سبة الفقرات للأبعاد التي �أُدرجت فيها ،ومدى �سالمتها
من الناحية اللغوية ،ومدى و�ضوحها من حيث املعنى ،و�أية
مالحظات وتعديالت يرونها منا�سبة ،و�أخذ مبالحظات وتعديالت
جمموعة املحكّمني ،حيث اعتمدت الباحثة ما ن�سبته ( )80%من
وبناء
�إجماع املحكّمني لقبول� ،أو حذف� ،أو تعديل �أي من الفقرات،
ً
على ذلك� ،أعيد �صياغة ( )4فقرات من الناحية اللغوية ،وقد �أ�شار
املحكمون �إىل منا�سبة املقيا�س لقيا�س م�ستوى التمكني النف�سي لدى
وبناء على ذلك تكون املقيا�س
معلمي املرحلة الثانوية ومعلماتها،
ً
يف �صورته النهائية من ( )12فقرة موزعة على �أربعة �أبعاد هي:
االختيار وح�سن الت�رصف ،الكفاءة ،املعنى ،الت�أثري.
 ثانياً :دالالت �صدق البناء
ا�ستخرجت دالالت �صدق البناء ملقيا�س التمكني النف�سي من
خالل تطبيقه على عينة ا�ستطالعية مكونة من ( )50معلم ًا ومعلم ًة
من خارج عينة الدرا�سة ،وبا�ستخدام معامل ارتباط (بري�سون)
ا�ستخرجت قيم معامالت االرتباط بني الفقرات والأبعاد التي تنتمي
�إليها ،وقيم معامالت ارتباطها باملقيا�س ككل ،حيث تراوحت قيم
معامالت االرتباط بني الفقرات والأبعاد التي تنتمي �إليها ،ما
بني ( ،)0.78 –0.40كما �أن قيم معامالت االرتباط بني الفقرات
واملقيا�س ككل كانت ما بني ( ، )0.71 –0.38وترى الباحثة �أن
هذه القيم تعطي م�ؤ�رشاً على �صدق البناء ملقيا�س التمكني النف�سي
مبا ي�سمح با�ستخدامه يف هذه الدرا�سة.
Ú Úثبات مقيا�س التمكني النف�سي
مت �إيجاد ثبات مقيا�س التمكني النف�سي من خالل �إعادة
ّ
تطبيقه على العينة ال�سابقة نف�سها والبالغة ( )50معلم ًا ومعلمةً،
بعد �أ�سبوعني من التطبيق الأول ،وذلك با�ستخدام طريقة االختبار
و�إعادة االختبار (. )Test - Retestوا�ستخرجت قيم معامالت
االت�ساق الداخلي با�ستخدام معادلة (كرونباخ �ألفا)  ،وقيم معامالت
الثبات (ثبات الإعادة) با�ستخدام معامل ارتباط (بري�سون)  ،حيث
تراوحت قيم معامالت االت�ساق الداخلي (كرونباخ �ألفا) للأبعاد ما
ما بني ( ، )0.85 – 0.79وللمقيا�س ككل كانت ( ، )0.88يف
حني بلغت قيم معامالت الثبات للأبعاد با�ستخدام معامل ارتباط
(بري�سون) بني ( ، )0.81 – 0.75وللمقيا�س ككل بلغ معامل الثبات
( ، )0.84وترى الباحثة �أن هذه القيم ُتع ّد م�ؤ�رشاً على ثبات املقيا�س
مبا ي�سمح با�ستخدامه لأغرا�ض الدرا�سة احلالية.
Ú Úت�صحيح مقيا�س التمكني النف�سي
تكون مقيا�س التمكني النف�سي ب�صورته النهائية من ()12
فقرة ،وللإجابة على هذه الفقرات ي�ضع امل�ستجيب �إ�شارة (×) �أمام
كل فقرة مبا يتنا�سب وقناعته حول حمتوى كل فقرة ،وذلك وفق ًا
لتدريج (ليكرت) ( )Likertالثالثي ،وهي :موافق ( )3درجات ،حمايد
( )2درجتان ،معار�ض ( )1درجة واحدة ،و ُتعطى هذه الدرجات يف
حالة الفقرات املوجبة� ،أما يف حالة الفقرات ال�سالبة فيتم عك�س
الدرجة ،علم ًا �أن الفقرات جميعها يف مقيا�س التمكني النف�سي جاءت
موجبة ،وبالتايل فقد تراوحت الدرجة التي يح�صل عليها امل�ستجيب
على املقيا�س بني ( )12درجة ،وهي �أدنى درجة ،و ( )36درجة
وهي �أعلى درجة.وقد اعتمد املقيا�س التايل لأغرا�ض حتليل النتائج:
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(�أقل من  1.66 – 1م�ستوى منخف�ض) ( ،من  2.33 - 1.67م�ستوى
متو�سط) ( ،من  3.00 – 2.34م�ستوى مرتفع) .

الجدول رقم (: )1
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات معلمي المرحلة الثانوية ومعلماتهاعن
مجاالت الدعم االجتماعي والدعم االجتماعي ككل مرتبة تنازلياً

إجراءات الدراسة
♦ ♦�إعداد �أداتي الدرا�سة ب�صورتهما النهائية لغايات التطبيق،
وذلك بعد الت�أكد من دالالت �صدقهما وثباتهما ،وذلك من خالل
عر�ضهما على جمموعة من املحكمني ،بالإ�ضافة �إىل تطبيقهما على
عينة ا�ستطالعية ال�ستخراج قيم معامالت ال�صدق والثبات.
♦ ♦حتديد عدد �أفراد جمتمع الدرا�سة الكلي ،واملمثل مبعلمي
املرحلة الثانوية ومعلماتها يف حمافظة �إربد ،والبالغ عددهم
( )4876معلم ًا ومعلمةً ،كما حدد عدد �أفراد عينة الدرا�سة التي
مت اُختريت بالطريقة الع�شوائية من جمتمع الدرا�سة الكلي ،والبالغ
عددها ( )816معلم ًا ومعلم ًة من معلمي املرحلة الثانوية.
♦ ♦توزيع �أداتي الدرا�سة على �أفراد عينة الدرا�سة ،وتو�ضيح
املعلومات املتعلقة بطريقة اال�ستجابة على الفقرات ،و�أن املعلومات
التي �سيتم احل�صول عليها �ستعامل ب�رسية تامة ،ولن ت�ستخدم �إال
لأغرا�ض البحث العلمي.
♦ ♦جمع �أداتي الدرا�سة بعد اال�ستجابة على فقراتها ،والت�أكد
من ا�ستكمال املعلومات ،والإجابة على الفقرات جميعها.
♦ ♦�أدخلت البيانات ،وفرغت ،وا�ستخدام املعاجلات
الإح�صائية املنا�سبة ،واحل�صول على نتائج الدرا�سة ،ويف �ضوء هذه
النتائج مت مناق�شتها ،واخلروج بالتو�صيات املنا�سبة ا�ستناداً ملا مت
التو�صل �إليه من نتائج.

متغريات الدراسة
Ú Úم�ستوى الدعم االجتماعي ،وله ثالثة م�ستويات( :مرتفع،
متو�سط ،منخف�ض) .
Ú Úم�ستوى التمكني النف�سي ،وله ثالثة م�ستويات( :مرتفع،
متو�سط ،منخف�ض) .

املعاجلات اإلحصائية
Ú Úللإجابة عن ال�س�ؤالني الأول والثاين ،ا�ستخرجت املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية مل�ستوى الدعم االجتماعي
والتمكني النف�سي لدى معلمي املرحلة الثانوية ومعلماتها.
Ú Úللإجابة عن ال�س�ؤال الثالث ،ا�ستخدم معامل ارتباط
(بري�سون) للك�شف عن العالقة بني الدعم االجتماعي والتمكني
النف�سي.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
◄◄�أوالً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول ومناق�شتها :ما
م�ستوى الدعم االجتماعي لدى معلمي املرحلة الثانوية ومعلماتها
يف حمافظة �إربد؟
للإجابة عن ال�س�ؤال الأول� ،أُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد العينة عن جماالت الدعم
االجتماعي والدعم االجتماعي ككل ،واجلدول ( )1يو�ضح ذلك.

الرتبة

الرقم

املجال

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

امل�ستوى

1

2

الأ�صدقاء

3.92

0.78

مرتفع

2

1

الأ�رسة

3.78

0.72

مرتفع

3

3

الآخرين

3.64

0.66

متو�سط

3.78

0.58

مرتفع

الدعم االجتماعي ككل

يت�ضح من البيانات الواردة يف اجلدول (� )1أن املتو�سطات
احل�سابية ال�ستجابات معلمي املرحلة الثانوية ومعلماتها عن
جماالت الدعم االجتماعي ،تراوحت بني ( ،)3.92 – 3.64وجاء
يف املرتبة الأوىل جمال «الأ�صدقاء» ،مبتو�سط ح�سابي (،)3.92
مب�ستوى مرتفع ،ويف املرتبة الثانية جاء جمال «الأ�رسة» ،مبتو�سط
ح�سابي ( ،)3.78وم�ستوى مرتفع ،وجاء يف املرتبة الثالثة
والأخرية جمال «الآخرين» ،مبتو�سط ح�سابي ( ،)3.64وم�ستوى
متو�سط ،وبلغ املتو�سط احل�سابي ملقيا�س الدعم االجتماعي ككل
( ،)3.78مب�ستوى مرتفع.
وقد ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لفقرات كل جمال على حده ،وكانت على النحو الآتي:
�Ú Úأوالً :جمال الأ�صدقاء
ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات
جمال الأ�صدقاء ،واجلدول ( )2يو�ضح ذلك.
الجدول رقم (: )2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات معلمي المرحلة الثانوية ومعلماتها
عن فقرات مجال األصدقاء والمجال ككل مرتبة ترتيباً تنازلياً

ت الرقم
1

6

2

8

3

7

4

5

الفقرة
ميكنني االعتماد على �أ�صدقائي
عندما ت�سوء الأمور
�أ�ستطيع التحدث عن م�شكالتي
مع �أ�صدقائي
لدي �أ�صدقاء ميكنني م�شاركتهم
�أفراحي و�أحزاين
يحاول �أ�صدقائي م�ساعدتي فع ًال
الأ�صدقاء ككل

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

امل�ستوى

4.01

0.63

مرتفع

3.96

0.77

مرتفع

3.88

0.59

مرتفع

3.84

0.71

مرتفع

3.92

0.78

مرتفع

يت�ضح من البيانات الواردة يف اجلدول (� )2أن املتو�سطات
احل�سابية ال�ستجابات معلمي املرحلة الثانوية ومعلماتها عن
فقرات جمال الأ�صدقاء ،قد تراوحت بني ( )4.01 – 3.84مب�ستوى
مرتفع للفقرات جميعها ،وقد جاءت يف املرتبة الأوىل الفقرة رقم
( ،)6التي تن�ص على �أنه «ميكنني االعتماد على �أ�صدقائي عندما
ت�سوء الأمور» ،مبتو�سط ح�سابي ( ،)4.01ويف املرتبة الثانية
جاءت الفقرة رقم ( ، )8التي تن�ص على �أنه «�أ�ستطيع التحدث عن
م�شكالتي مع �أ�صدقائي» ،مبتو�سط ح�سابي ( ،)3.96وجاءت يف
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املرتبة الثالثة الفقرة رقم ( ، )7التي تن�ص على �أنه «لدي �أ�صدقاء
ميكنني م�شاركتهم �أفراحي و�أحزاين» ،مبتو�سط ح�سابي ()3.88
 ،بينما جاءت يف املرتبة الرابعة والأخرية الفقرة رقم ( ، )5التي
تن�ص على �أنه «يحاول �أ�صدقائي م�ساعدتي فعالً» ،مبتو�سط ح�سابي
( ، )3.84وبلغ املتو�سط احل�سابي ملجال الأ�صدقاء ككل (، )3.92
مب�ستوى مرتفع.
Ú Úثانياً :جمال الأ�رسة
ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات
جمال الأ�رسة ،واجلدول ( )3يو�ضح ذلك.
الجدول رقم (: )3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات معلمي المرحلة الثانوية ومعلماتها
عن فقرات مجال األسرة والمجال ككل مرتبة ترتيباً تنازلياً

ت الرقم
1

3

2

2

3

1

4

4

الفقرة
�أ�ستطيع التحدث عن م�شكالتي
مع �أ�رستي
�أح�صل على امل�ساعدة العاطفية
والدعم الذي احتاجه من �أ�رستي
حتاول �أ�رستي م�ساعدتي ب�شكل
جدي
�أ�رستي م�ستعدة مل�ساعدتي يف
اتخاذ قراراتي
الأ�رسة ككل

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

امل�ستوى

3.98

0.79

مرتفع

3.82

0.64

مرتفع

3.73

0.71

مرتفع

3.60

0.59

مرتفع

3.78

0.72

مرتفع

يت�ضح من البيانات الواردة يف اجلدول (� )3أن املتو�سطات
احل�سابية ال�ستجابات معلمي املرحلة الثانوية ومعلماتها عن فقرات
جمال الأ�رسة ،قد تراوحت ما بني ( )3.98 - 3.60مب�ستوى مرتفع
للفقرات جميعها ،وقد جاءت يف املرتبة الأوىل الفقرة رقم ( ، )3التي
تن�ص على �أنه «�أ�ستطيع التحدث عن م�شكالتي مع �أ�رستي» ،مبتو�سط
ح�سابي ( ، )3.98ويف املرتبة الثانية الفقرة رقم ( ، )2التي تن�ص
على �أنه «�أح�صل على امل�ساعدة العاطفية والدعم الذي احتاجه من
�أ�رستي» ،مبتو�سط ح�سابي ( ، )3.82ويف املرتبة الثالثة الفقرة رقم
( ، )1التي تن�ص على �أنه «حتاول �أ�رستي م�ساعدتي ب�شكل جدي»،
مبتو�سط ح�سابي ( ، )3.73بينما جاءت يف املرتبة الرابعة والأخرية
الفقرة رقم ( ، )4التي تن�ص على �أنه «�أ�رستي م�ستعدة مل�ساعدتي يف
اتخاذ قراراتي» ،مبتو�سط ح�سابي ( ، )3.60وبلغ املتو�سط احل�سابي
ملجال الأ�رسة ككل ( ، )3.78مب�ستوى مرتفع.
Ú Úثالثاً :جمال الآخرين
ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات
جمال الآخرين ،واجلدول ( )4يو�ضح ذلك.
الجدول رقم (: )4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات معلمي المرحلة الثانوية ومعلماتها
عن فقرات مجال اآلخرين والمجال ككل مرتبة ترتيباً تنازلياً

ت الرقم
1

12

الفقرة
لدي فرد مميز يف حياتي يهتم
مل�شاعري

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
3.71

0.80

امل�ستوى
مرتفع
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ت الرقم
2

10

3

9

4

11

الفقرة
هناك فرد مميز ميكنني م�شاركته
�أفراحي و�أحزاين
هناك فرد مميز بقربي عندما
�أكون بحاجة �إليه
لدي فرد مميز يعترب م�صدر
عون يل
الآخرين ككل

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

امل�ستوى

3.68

0.62

مرتفع

3.62

0.75

متو�سط

3.56

0.71

متو�سط

3.64

0.66

متو�سط

يت�ضح من البيانات الواردة يف اجلدول (� )4أن املتو�سطات
احل�سابية ال�ستجابات معلمي املرحلة الثانوية ومعلماتها عن
فقرات جمال الآخرين ،قد تراوحت بني ( ، )3.71 - 3.56وقد
جاءت يف املرتبة الأوىل الفقرة رقم ( ، )12التي تن�ص على �أنه
“لدي فرد مميز يف حياتي يهتم مل�شاعري” ،مبتو�سط ح�سابي
( ، )3.71ومب�ستوى مرتقع ،ويف املرتبة الثانية الفقرة رقم ()10
 ،التي تن�ص على �أنه “هناك فرد مميز ميكنني م�شاركته �أفراحي
و�أحزاين” ،مبتو�سط ح�سابي ( ، )3.68ومب�ستوى مرتفع ،ويف املرتبة
الثالثة الفقرة رقم ( ، )9التي تن�ص على �أنه “هناك فرد مميز بقربي
عندما �أكون بحاجة �إليه” ،مبتو�سط ح�سابي ( ، )3.62ومب�ستوى
متو�سط ،بينما جاءت يف املرتبة الرابعة والأخرية الفقرة رقم (، )11
التي تن�ص على �أنه “لدي فرد مميز يعترب م�صدر عون يل” ،مبتو�سط
ح�سابي ( ، )3.56ومب�ستوى متو�سط ،وبلغ املتو�سط احل�سابي ملجال
الآخرين ككل ( ، )3.64مب�ستوى متو�سط.
وتعزى هذه النتيجة �إىل �سهولة التوا�صل بني الأفراد يف هذا
الع�رص ،وخا�ص ًة يف ظل التقدم التكنولوجي الذي ي�شهده العامل
اليوم ،وهذا ي�ؤدي �إىل ارتفاع الدعم املقدم من الأ�صدقاء ،ب�سبب
�سهولة توا�صل الأ�صدقاء ببع�ضهم البع�ض ،واندماجهم مع ًا من
خالل الرحالت ،واللقاءات ،والزيارات ،وممار�سة الأن�شطة الريا�ضية،
مما �أدى �إىل تعزيز الدعم املقدم من الأ�صدقاء.
وترى الباحثة �أن ر�سائل الدعم التي يح�صل عليها الفرد من
�أ�صدقائه؛ �أي ر�سائل الدعم ت�سهم �إىل حد كبري يف احلد من الغمو�ض،
وعدم القدرة على التحكم بالظروف املحيطة ،وت�ساعد على ر�ؤية
البدائل الواقعية واكت�ساب مهارات التقدم واالجناز يف خمتلف
املجاالت.
كما ميكن تف�سري هذه النتيجة يف �ضوء العادات والتقاليد التي
يتميز بها املجتمع الأردين يف تقدمي الدعم الأ�رسي واالجتماعي
للفرد ،والذي بدوره يعزز ال�صحة العقلية ،ويعمل على احل ّد من �أحداث
احلياة املجهدة ،ويزيد رفاهية الأفراد ،ويح�سن ال�صحة النف�سية
لديهم ،وقد يعزى ذلك �أي�ض ًا �إىل ن�ضج �أفراد عينة الدرا�سة املتمثلة
مبعلمي املرحلة الثانوية ومعلماتها ،نتيجة اخلربات والتجارب
الكثرية التي واجهتهم �أثناء تخطي �ضغوط احلياة املختلفة.
ويف هذه الدرا�سة ،جاء الدعم االجتماعي املقدم من الآخرين
يف املرتبة الثالثة بعد دعم الأ�صدقاء والأ�رسة ،وقد تعزى هذه
النتيجة �إىل ان�شغال �أفراد املجتمع مب�شاغل احلياة ،مما يجعلهم
غري قادرين على تقدمي الدعم للآخرين يف الوقت املنا�سب؛ لذا تظهر
�أهمية الدعم املقدم من الآخرين يف احلاجة امل�ستمرة للمعلمني
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وللمعلمات ل�شبكة من مقدمي الدعم االجتماعي من �أجل تطوير
�أفكارهم الرتبوية يف جمال التعليم والتدري�س ،وتقدمي التغذية
الراجعة ،والتدخالت املنا�سبة الجناح العملية التعليمية ،وحل
امل�شكالت وامل�ساعدة يف املهام اليومية من �أجل الو�صول �إىل الر�ضا.
كما ميكن تف�سري هذه النتيجة يف �ضوء ان�شغال املعلمني
واملعلمات ،وكرثة املهام امللقاة على عاتقهم ،الأمر الذي يجعلهم
غري قادرين على ممار�سة العالقات االجتماعية بكل حرية ويف
الأوقات جميعها ،على الرغم من �أهمية الدعم املقدم من الآخرين
بالن�سبة لفئة املعلمني واملعلمات.وقد �أ�شار (& Russell, Altmaier
� ، )Van Vazelen, 1987إىل �أن الدعم املقدم من الآخرين قد يعزز
�شعور املعلمني بالكفاءة ،و�رضورة تطويرهم املهني ،وتعزيز فاعلية
معتقداتهم املهنية ،كما وله �أهمية يف تعزيز رفاهيتهم ،وتقليل
م�شاعر الوحدة ،والو�صول لال�ستقاللية ،و�أن للدعم االجتماعي املقدم
من الآخرين �سواء �أكانوا مديرين �أم م�رشفني �أهمية يف خف�ض التوتر،
كما �أن وجود م�رشفني داعمني يتنب�أ بردود فعل �إيجابية فيما يتعلق
مبهارات املعلمني وقدراتهم على خف�ض �أعرا�ض الإرهاق.
وترى الباحثة �أن الدعم االجتماعي يعترب عامل �أ�سا�سي يف
حت�سني كفاءة املعلمني وزيادة متكينهم النف�سي ،كما ومن املمكن
زيادة رفاهية املعلمني من خالل ا�ستثمار �شبكات الدعم االجتماعي
اخلا�صة بهم� ,أي�ض ًا ي�سهم الدعم االجتماعي للمعلمني على زيادة
االنفتاح على التجارب اجلديدة ،وخف�ض م�شاعر التوتر والإرهاق.
واتفقت نتيجة الدرا�سة احلالية مع نتيجة درا�سة
(  ، )Fiorilli, Albanese, Gabola, & Pepe, 2017التي �أظهرت �أن
الأ�صدقاء �أحد �أهم م�صادر الدعم االجتماعي يف حياة الأفراد نظرا
لقدرتهم على التحفيز وتعزيز القدرة على التعامل مع متاعب احلياة
اليومية و�ضغوطها.
(Alsubai,

كما اتفقت نتيجة هذه الدرا�سة مع نتيجة درا�سة
 ، )Stain, Webster, & Wadman, 2019التي �أ�شارت �إىل �أن الدعم
االجتماعي املقدم من الأ�صدقاء �أكرث �أهمية من الدعم املقدم من
الآخرين ،ب�سبب العالقة الوثيقة بني الأ�صدقاء والتي متكنهم من
االنفتاح ،وم�شاركة خرباتهم فيما بينهم.
واتفقت نتيجة هذه الدرا�سة مع درا�سة (Barchinal, Follmer,

 ، )& Bryant, 1996التي �أكدت على �أهمية الدعم املقدم من الأ�رسة
وارتباطه ب�شكل �سلبي مع العديد من اال�ضطرابات النف�سية ،حيث
متيل الأ�رسة �إىل تقدمي الدعم للأفراد ،وتوفري بيئات منزلية �أكرث
حتفيزاً للأبناء ،كما وارتبطت بالتطوير املعريف واالجتماعي
للأفراد.
◄◄ثانياً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين ومناق�شتها :ما
م�ستوى التمكني النف�سي لدى معلمي املرحلة الثانوية ومعلماتها
يف حمافظة �إربد؟ .
للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين� ،أُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات معلمي املرحلة الثانوية
ومعلماتها عن �أبعاد التمكني النف�سي ،والتمكني النف�سي ككل،
واجلدول ( )5يو�ضح ذلك.

الجدول رقم (: )5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات معلمي المرحلة الثانوية ومعلماتها
عن أبعاد التمكين النفسي والمجال ككل مرتبة ترتيباً تنازلياً

ت

الرقم

ال ُبعد

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

امل�ستوى

1

3

وح�سن الت�رصف
االختيار ُ

2.19

0.61

متو�سط

2

2

الكفاءة

2.12

0.79

متو�سط

3

1

املعنى

2.03

0.56

متو�سط

4

4

الت�أثري

1.98

0.61

متو�سط

2.08

0.43

متو�سط

م�ستوى التمكني النف�سي ككل

يت�ضح من البيانات الواردة يف اجلدول (� )5أن املتو�سطات
احل�سابية ال�ستجابات معلمي املرحلة الثانوية ومعلماتها عن
�أبعاد التمكني النف�سي ،قد تراوحت بني ( )2.19 - 1.98مب�ستوى
متكني نف�سي متو�سط للأبعاد جميعها ،جاء يف املرتبة الأوىل
وح�سن الت�رصف» ،مبتو�سط ح�سابي ( ، )2.19ويف
جمال «االختيار ُ
املرتبة الثانية جمال “الكفاءة” ،مبتو�سط ح�سابي ( ، )2.12ويف
املرتبة الثالثة جمال “املعنى” ،مبتو�سط ح�سابي ( ، )2.03ويف
املرتبة الرابعة والأخرية جاء جمال “الت�أثري” ،مبتو�سط ح�سابي
( ، )1.98وبلغ املتو�سط احل�سابي مل�ستوى التمكني النف�سي ككل
( ، )2.08مب�ستوى متكني نف�سي متو�سط.
وقد ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لفقرات كل جمال على حده ،وكانت على النحو الآتي:
وح�سن الت�رصف
�Ú Úأوالً :جمال االختيار ُ
ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات
وح�سن الت�رصف ،واجلدول ( )6يو�ضح ذلك.
جمال االختيار ُ
الجدول رقم (: )6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات معلمي المرحلة الثانوية ومعلماتها
وحسن التصرف والمجال ككل مرتبة ترتيباً تنازلياً
عن فقرات مجال االختيار ُ

ت الرقم
1

8

2

9

3

7

الفقرة
�أ�ستطيع اتخاذ قرار لوحدي بكيفية
ت�أدية مهام عملي
�أمتلك م�ساحة من احلرية
واال�ستقاللية يف ممار�سة عملي
لدي ما يكفي من اال�ستقاللية يف
حتديد الكيفية التي �أجنز بها عملي

وح�سن الت�رصف ككل
االختيار ُ

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

امل�ستوى

2.28

0.65

متو�سط

2.17

0.57

متو�سط

2.11

0.51

متو�سط

2.19

0.61

متو�سط

يت�ضح من البيانات الواردة يف اجلدول (� )6أن املتو�سطات
احل�سابية ال�ستجابات معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية عن فقرات
وح�سن الت�رصف ،قد تراوحت بني ()2.28 - 2.11
جمال االختيار ُ
مب�ستوى متو�سط للفقرات جميعها ،وقد جاءت يف املرتبة الأوىل
الفقرة رقم ( ، )8التي تن�ص على «�أ�ستطيع اتخاذ قرار وحدي
بكيفية ت�أدية مهام عملي» ،مبتو�سط ح�سابي ( ، )2.28ويف املرتبة
الثانية الفقرة رقم ( ، )9التي تن�ص على «�أمتلك م�ساحة من احلرية
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العالقة بني الدعم االجتماعي والتمكني النفسي
لدى عينة من معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية في محافظة إربد

د .مي أحمد مهيدات

واال�ستقاللية يف ممار�سة عملي» ،مبتو�سط ح�سابي ( ، )2.17بينما
جاءت يف املرتبة الثالثة والأخرية الفقرة رقم ( ، )7التي تن�ص على
«لدي ما يكفي من اال�ستقاللية يف حتديد الكيفية التي �أجنز بها
عملي» ،مبتو�سط ح�سابي ( ، )2.11وبلغ املتو�سط احل�سابي ملجال
وح�سن الت�رصف ككل ( ، )2.19مب�ستوى متو�سط.
االختيار ُ
Ú Úثانياً :جمال الكفاءة
ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات
جمال الكفاءة ،واجلدول ( )7يو�ضح ذلك.
الجدول رقم (: )7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات معلمي المرحلة الثانوية ومعلماتها
عن فقرات مجال الكفاءة والمجال ككل مرتبة ترتيباً تنازلياً

ت الرقم
1

6

2

4

3

5

الفقرة

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

�أتقن املهارات الالزمة لنجاح
وظيفتي
لدي ما يكفي من الثقة يف
�إمكانياتي على القيام بعملي
�أثق بقدراتي حينما �أجنز عم ًال ما
الكفاءة ككل

امل�ستوى

2.19

0.81

متو�سط

2.12

0.68

متو�سط

2.06

0.76

متو�سط

2.12

0.79

متو�سط

يت�ضح من البيانات الواردة يف اجلدول (� )7أن املتو�سطات
احل�سابية ال�ستجابات معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية عن فقرات
جمال الكفاءة ،قد تراوحت بني ( )2.19 - 2.06مب�ستوى متو�سط
جلميع الفقرات ،وقد جاءت يف املرتبة الأوىل الفقرة رقم ( ، )6التي
تن�ص على �أنه «�أتقن املهارات الالزمة لنجاح وظيفتي» ،مبتو�سط
ح�سابي ( ، )2.19ويف املرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم ( ، )4التي
تن�ص على �أنه «لدي ما يكفي من الثقة يف �إمكانياتي على القيام
بعملي» ،مبتو�سط ح�سابي ( ، )2.12بينما جاءت يف املرتبة الثالثة
والأخرية الفقرة رقم ( ، )5التي تن�ص على �أنه «�أثق بقدراتي حينما
�أجنز عم ًال ما» ،مبتو�سط ح�سابي ( ، )2.06وبلغ املتو�سط احل�سابي
ملجال الكفاءة ككل ( ، )2.12مب�ستوى متو�سط.
Ú Úثالثاً :جمال املعنى
ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات
جمال املعنى ،واجلدول ( )8يو�ضح ذلك.
الجدول رقم (: )8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية عن
فقرات مجال المعنى والمجال ككل مرتبة ترتيباً تنازلياً

الرتبة الرقم
1

3

2

1

3

2

الفقرة
العمل الذي �أقوم به ذو معنى
بالن�سبة يل
العمل الذي �أقوم به مهم جداً
بالن�سبة يل
وظيفتي هي ذات مغزى بالن�سبة
يل على امل�ستوى ال�شخ�صي
املعنى ككل

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

امل�ستوى

2.06

0.59

متو�سط

2.04

0.63

متو�سط

2.00

0.71

متو�سط

2.03

0.56

متو�سط
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يت�ضح من البيانات الواردة يف اجلدول (� )8أن املتو�سطات
احل�سابية ال�ستجابات معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية عن فقرات
جمال املعنى ،قد تراوحت بني ( )2.06 - 2.00مب�ستوى متو�سط
جلميع الفقرات ،وقد جاءت يف املرتبة الأوىل الفقرة رقم ( ، )3التي
تن�ص على �أنه «العمل الذي �أقوم به ذو معنى بالن�سبة يل» ،مبتو�سط
ح�سابي ( ، )2.06ويف املرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم ( ، )1التي
تن�ص على �أنه «العمل الذي �أقوم به مهم جداً بالن�سبة يل» ،مبتو�سط
ح�سابي ( ، )2.04بينما جاءت يف املرتبة الثالثة والأخرية الفقرة
رقم ( ، )2التي تن�ص على �أنه «وظيفتي هي ذات مغزى بالن�سبة يل
على امل�ستوى ال�شخ�صي» ،مبتو�سط ح�سابي ( ، )2.00وبلغ املتو�سط
احل�سابي ملجال املعنى ككل ( ، )2.03مب�ستوى متو�سط.
Ú Úرابعاً :جمال الت�أثري
ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات
جمال الت�أثري ،واجلدول ( )9يو�ضح ذلك.
الجدول رقم (: )9
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية عن
فقرات مجال التأثير والمجال ككل مرتبة ترتيباً تنازلياً

ت الرقم
1

11

2

10

3

12

الفقرة
لدي قدراً كبرياً من ال�سيطرة على
ما يحدث يف املدر�سة
ت�أثريي كبري على ما يحدث يف
املدر�سة
لدي نفوذ هائل على ما يحدث
يف املدر�سة
الت�أثري ككل

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

امل�ستوى

2.03

0.86

متو�سط

1.97

0.74

متو�سط

1.93

0.65

متو�سط

1.98

0.61

متو�سط

يت�ضح من البيانات الواردة يف اجلدول (� )9أن املتو�سطات
احل�سابية ال�ستجابات معلمي املرحلة الثانوية ومعلماتها عن فقرات
جمال الت�أثري ،قد تراوحت بني ( )2.03 - 1.93مب�ستوى متو�سط
للفقرات حميعها ،وقد جاءت يف املرتبة الأوىل الفقرة رقم (، )11
التي تن�ص على �أنه «لدي قدراً كبرياً من ال�سيطرة على ما يحدث
يف املدر�سة» ،مبتو�سط ح�سابي ( ، )2.03ويف املرتبة الثانية جاءت
الفقرة رقم ( ، )10التي تن�ص على �أنه «ت�أثريي كبري على ما يحدث
يف املدر�سة» ،مبتو�سط ح�سابي ( ، )1.97بينما جاءت يف املرتبة
الثالثة والأخرية الفقرة رقم ( ، )12التي تن�ص على �أنه «لدي نفوذ
هائل على ما يحدث يف املدر�سة» ،مبتو�سط ح�سابي ( ، )1.93وبلغ
املتو�سط احل�سابي ملجال الت�أثري ككل ( ، )1.98مب�ستوى متو�سط.
وميكن عزو هذه النتيجة ب�سبب معتقدات املعلمني حول معنى
عملهم ،وقدراتهم على القيام مبهامهم ووظائفهم ب�شكل جيد ومدى
�إح�سا�سهم با�ستقالليتهم ،وت�أثريهم على بيئة العمل ،وبالتايل ف�إن
�شعور املعلمني جتاه �أنف�سهم ي�ؤثر على تقييمهم مل�ستوى متكينهم
النف�سي ،وهذا ما �أكد عليه (. )Aydogmus, 2016
�أي�ض ًا ميكن تف�سري هذه النتيجة يف �ضوء الإجهاد واالرهاق،
وعبء العمل ،والذي قد يلعب دوراً كبرياً يف م�ستوى التمكني النف�سي
لدى املعلمني ،حيث �إن التمكني النف�سي هو املنذر بال�صحة النف�سية
للأفراد� ,أي�ض ًا من املمكن عزو هذه النتيجة �إىل ت�أثري امل�شكالت

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )12العدد ( - )37كانون األول 2021م

الناجتة عن التدري�س داخل ال�صفوف الدرا�سية كبناء العالقات داخل
ال�صف و�إدارة التغيري الذي يح�صل واملناخ الدرا�سي وغريها الكثري
من امل�شكالت.
ومن املمكن �أن تعزى النتيجة �إىل نق�ص الرفاهية النف�سية
لدى املعلمني ،وذلك نتيجة كرثة املهام املطلوبة منهم ،حيث يرى
(� )Tastanbal, 2014أن الرفاهية النف�سية هي الطريق للو�صول �إىل
التمكني النف�سي.
�أي�ض ًا قد تعزى النتيجة �إىل عدم قدرة املعلمني على التعامل
مع التحديات املختلفة يف بيئة العمل� ,أو ب�سبب عدم فهمهم لأنف�سهم
ب�شكل جيد� ،أو ب�سبب ردود الفعل العاطفية للزمالء ،الأمر الذي يحول
بني �أن يكونوا يف حالة ذهنية �إيجابية ,فيكونوا �أكرث ح�سا�سية جتاه
التوقعات ال�سلوكية حول نقاط القوة وال�ضعف ،وهذا قد ي�ؤثر على
تقييمهم مل�ستوى التمكني النف�سي لديهم.
وقد تعزى النتيجة لكون التمكني عملية معرفية وانفعالية،
وبناء على ذلك ف�إن فاعلية �سلوكات املعلم وت�رصفاته ت�ستند �إىل
ً
كيفية ر�ؤية املعلم لذاته ,وتف�سريه مل�ستويات �سلوكه�.أي�ض ًا من
املمكن عزو النتيجة �إىل ت�صورات املعلمني جتاه �إدارة املدر�سة
ومدرائهم وامل�رشفني املبا�رشين؛ مثل طبيعة العالقات بني املعلمني
ومدرائهم املبا�رشين هل كونها تعاونية �أم ال� ،أي�ض ًا مدى ت�صور
املعلمني ملدى حر�ص الإدارة على حتفيزهم وتطويرهم مهنياً،
وتزويدهم بالدورات ،والور�ش التدريبية ،وحتفيز التفكري االبداعي
للمعلمني؛ لذا ف�إن هذه الت�صورات ت�ؤثر على متكني املعلمني ،وهنا
ال ب ّد من �رضورة توفري و�إيجاد �إدارات خمت�صة ومهيئة لذلك.
ومن املمكن عزو النتيجة �إىل ال�سياق الثقايف ،ومدى ت�أثريه
على التمكني النف�سي للمعلمني ،حيث طبقت هذه الدرا�سة على معلمي
املدار�س الثانوية ومعلماتها يف حمافظة �إربد.
◄◄ثالثاً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث ومناق�شتها :هل
هناك عالقة ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()α≤0.05
بني الدعم االجتماعي والتمكني النف�سي لدى معلمي املرحلة
الثانوية ومعلماتها يف حمافظة �إربد؟ .
للإجابة عن ال�س�ؤال الثالث ،ا�ستخرجت قيم معامالت االرتباط
بطريقة بري�سون ( )Pearson Correlationبني تقديرات معلمي
ومعلمات املرحلة الثانوية عن مقيا�س الدعم االجتماعي ،ومقيا�س
التمكني النف�سي ،كما هو مبني يف اجلدول (.)10
الجدول رقم (: )10
قيم معامالت االرتباط بطريقة بيرسون ( )Pearson Correlationبين تقديرات معلمي
المرحلة الثانوية ومعلماتها عن الدعم االجتماعي والتمكين النفسي

الت�أثري

التمكني
النف�سي ككل

وح�سن
الكفاءة االختيار ُ
الت�رصف
*0.42

*0.58

*0.58

*0.37

*0.51
*0.41
*0.30

املجال

املعنى

الأ�رسة

*0.31

*0.52

الأ�صدقاء

*0.25

*0.29

*0.36

الآخرين

*0.44

*0.26

*0.43

*0.32

الدعم
االجتماعي ككل

*0.61

*0.34

*0.56

*0.35

* عند مستوى الداللة ()α≤0.05

يت�ضح من البيانات الواردة يف اجلدول ( )10وجود عالقة
ارتباطية طردية �إيجابية قوية ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )α≤0.05بني الدعم االجتماعي والتمكني النف�سي لدى
معلمي املرحلة الثانوية ومعلماتها يف حمافظة �إربد ،حيث كانت
قيم االرتباط بني جماالت الدعم االجتماعي و�أبعاد التمكني النف�سي،
وبني الدعم االجتماعي ككل والتمكني النف�سي ككل دالة �إح�صائياً.
وقد تعزى هذه النتيجة �إىل �أن التح�سينات يف فاعلية وكفاءة
املعلم ،والتي نتجت عن �شبكة الدعم االجتماعي ،ف�ساهمت يف زيادة
الر�ضا الوظيفي وزيادة ال�شعور بالكفاءة وخف�ض خطر الأوهام ،مما
ينعك�س ذلك �إيجاب ًا على ال�صحة النف�سية ،والتمكني النف�سي لديه.
�أي�ض ًا من املمكن �أن ي�ؤدي انخراط املعلم يف �شبكته االجتماعية
يف حت�سني كفاءته ،وبالتايل متكينه نف�سي ًا من خالل تنفيذ جمموعة
من التدخالت ت�ؤثر ب�شكل غري مبا�رش يف حت�سني فاعلية �أداء املعلم
وم�شاركته بالعمل ،كما �أن �شبكة الدعم االجتماعي ت�سهم يف تقليل
الأعباء االجتماعية والعاطفية واجل�سدية وزيادة االجناز ال�شخ�صي،
كما وميكن لأن�شطة التطوير املهني؛ مثل :الإدارات والتوجيهات
والتدريبات املقدمة من الزمالء وامل�رشفني واملديرين �أن يكون لها
ت�أثري �إيجابي يف زيادة التمكني النف�سي للمعلمني� ،أي�ض ًا قد يكون
لال�ستفادة من جتارب الدول الناجحة والتي �ساهمت يف تطوير
الأنظمة التعليمية واالقت�صادية واالجتماعية دور مهم يف متكني
املعلمني.
وميكن عزو هذه النتيجة �إىل �أن جمموعات الأفراد املحيطني
باملعلم والداعمني له مينحونه ظروف ًا �أف�ضل لال�ستمتاع باحلياة
والرفاهية انطالق ًا من منظور العالقات التي ال ي�ستطيع الفرد
اال�ستغناء عنها نظراً لدورها الفاعل يف تعزيز اجلوانب النف�سية
والبيئية للأفراد.
وقد تعزى النتيجة �إىل العالقة التي جتمع بني الدعم
االجتماعي يف التمكني النف�سي ،فمن املمكن �أن ينطوي التمكني
النف�سي على ت�آزر وجهات نظر الأفراد مع ًا التخاذ قرار مهم يف
املجتمع ،وبالتايل يزيد �إح�سا�سهم باالنتماء ملجتمعهم ومنا�رصتهم
لق�ضاياهم املتنوعة ،وبالتايل زيادة متكينهم على امل�ستويني
االجتماعي والنف�سي.
وقد تعزى النتيجة �إىل �أن للدعم االجتماعي ارتباطا كبريا
مع مع الذات ،وهو م�ؤ�رش الحرتام الذات واملرونة وال�صحة النف�سية
وجتنب ال�سلوكات اخلطرية ،وبالتايل ف�إنه حمرك رئي�س لرفاهية
الأفراد الذي تعترب جانب ًا �أ�سا�سي ًا للتمكني النف�سي.
واتفقت نتيجة هذه الدرا�سة مع درا�سة (& Brouwers, Evers
 ، )Tomic, 2001التي �أكدت على �أن للدعم االجتماعي ت�أثريا كبريا
حول معتقدات الكفاءة الذاتية للأفراد وينعك�س ذلك ب�شكل �إيجابي
على التمكني النف�سي لديهم.

التوصيات
يف �ضوء ما �أ�سفرت عنه نتائج هذه الدرا�سة ،تو�صي الباحثة
مبا يلي:
1 .1تفعيل دور امل�ؤ�س�سات التعليمية (املدار�س)  ،وتنفيذ
الور�ش العملية التي ُتعنى مب�صادر الدعم االجتماعي والتمكني
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العالقة بني الدعم االجتماعي والتمكني النفسي
لدى عينة من معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية في محافظة إربد

 مي أحمد مهيدات.د
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النف�سي نظراً لكونهما �أحد املتغريات التي تت�صدر القدرة على تعزيز
.ال�صحة النف�سية من خالل �أخ�صائيني نف�سيني واجتماعيني
�رضورة توعية املعلمني وتعليمهم كيفية احل�صول على2 .2
 والتي من �أبرزها،الدعم االجتماعي الكت�ساب العديد من املهارات
.مهارة حل امل�شكالت ولتجاوز العديد من ال�صعوبات التي تواجههم
تنظيم الدورات والور�ش التدريبية لتدريب املعلمني على3 .3
توظيف ما لديهم من قدرات وا�ستعدادات جتعلهم قادرين على
التحكم ب�أنف�سهم واتخاذ القرارات املنا�سبة جتاه مواقف احلياة
.املختلفة
�إجراء املزيد من الدرا�سات امل�ستقبلية لفح�ص املتغريات4 .4
الو�سيطة التي تربط بني الدعم االجتماعي والتمكني النف�سي؛ مثل
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