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  את המנבאים העיקריים הגורמים אחד מהווה העובדים מקצועיות•

 מוסד /ארגון כל של הצלחה

 

 בכוח מחסור עם מתמודדים ובעולם בארץ הבריאות מוסדות כיום•

  לשירותי  הציבור דרישות הרחבת ,מוסדית בין תחרות הגברת ,אדם

 החולים של העולה ומורכבות בריאות

 

 העובדים של המקצועית ההעצמה חשיבות עולה אלה בתנאים•

   הבריאות במוסדות
)Lautizi, Lashinger, & Ravazzolo, 2009 ( 

 

 רקע  



  
מוגדרת כפעולת האצלת כוח מוסרי  ( Empowerment)העצמה •

 -אישית, חברתית: סוגים 3-ארגון ומחולקת ל/ או פיסי לאיש/ו

  ארגונית   -ומקצועיתפסיכולוגית 
)Simpson, & Bradley, 1989  (  

 

ארגונית של העובדים הינה אחת ההזדמנויות  -מקצועיתהעצמה •

לעלות את  , העיקריות של הארגון לשפר את מקצועיות העובדים

את  לשפר , המקצועיתלהשפיע על התנהגותם , שביעות רצונם

 ויעילות הארגוןאיכות עבודתם 
(Kanter, 1993; Larkin, et al., 2008; Lautizi, Lashinger, & Ravazzolo, 2009 ) 

 רקע  



 רקע  

עבודת אחות במחלקה פנימית בבית חולים כללי  •

 מורכבות, דינמיות, מתאפיינת בעומס

 

תשישות חמלה  , כל אלה מהווים גורמי שחיקה•

 ונטייה לעזוב בקרב אחיות

 

נראה כי חשיבות העצמת האחיות במחלקה  , לכן•

 פנימית עולה  

 

 

 



  

אחת הדרכים המומלצות בספרות להעצמת הצוותים המטפלים •
 journal club (JC)הינה 

 

•JC –  מוגדר כתהליך רכישת ידע   -מועדון הספרות המקצועית

של ספרות ביקורתית באמצעות קריאה , בקבוצת העובדים

 עדכנית ודיון קבוצתי לגביהמקצועית 
(Deenadayalan, Grimmer-Somers, Prior, & Kumar, 2008) 

 

בהקשר ללמידה בקרב סטודנטים    JCרוב הספרות מדברת על •

 על צוות הסיעוד JCורופאים ומעט מאוד ידוע על השפעת 

 

 רקע  



 מטרת המחקר  

 
 

 Nursing –לבדוק את הקשר בין השתתפות האחיות ב 
Journal Club (NJC) , לבין תפיסתן את העצמתן

 המקצועית

 

 



 המחקר הינו מחקר השוואתי  •

 

שתי מחלקות  : במחקר השתתפו ארבע מחלקות פנימיות•
 ושתי מחלקות ביקורת  NJCמחקר בהן נערכת שיגרת  

 

נתונים נאספו באמצעות שאלונים לדיווח עצמי שחולקו בשתי •
 וכשנה אחרי NJCלפני הטמעת : נקודות זמן

 

 מערך המחקר

 



 מדגם המחקר

 

  

 

 4-המדגם נבחר בשיטת הנוחות בין האחיות העובדות ב•

 מחלקות פנימיות כלליות בבית החולים

 

אחיות לפני תחילת שגרת   74: אחיות 136במחקר השתתפו •

JC אחרי הטמעת השגרה 62-ו 

 

 :  התפלגות המשתתפים על פי מחלקות

 כ"סה 4מחלקה  3מחלקה  2מחלקה  1מחלקה  

לפני 

 ההתערבות

17 17 27 14 74 

אחרי  

 ההתערבות

18 14 15 15 62 

 136 29 42 31 35 כ"סה



 כלי המחקר

כלי המחקר הינו שאלון להערכה תפיסת עצמית של האחות את  • 

 nurses perceptions of: רמת ההעצמה הארגונית שלה

empowerment and job satisfaction . על ידי   הכלי פותח

Lautizi, Lashinger, & Ravazzolo (2009) 

 

 הכלי עבר תרגום על ידי שני מתורגמנים בלתי תלויים•

 

 (קרונבאך α)מהימנות כעקביות פנימית , פריטים 25הכלי מכיל •

 93.של השאלון הינה •

 

 



 דוגמאות לפריטים מכלי המחקר

מסכים  

 מאוד

לא 

מסכים  

 בכלל

במחלקה יש לי הזדמנויות לרכוש ידע  

 ומיומנויות חדשים  

5 4 3 2 1 

בעבודתי אני משתמשת בכל הידע  

והמיומנויות שרכשתי במהלך לימודיי  

 ועבודתי

5 4 3 2 1 

אני מגדירה את המחלקה  , באופן כללי

שלי כסביבה מעצימה אותי מבחינה  

 מקצועית

5 4 3 2 1 



 NJCשגרת : התערבות המחקר

 



 NURSING JOURNAL CLUB שגרת

בחירת  
הנושא 

מנקודת  )
ראיה  
 (הסיעוד

בחירת  
האחות  

להעברת  
 הנושא 

בחירה  
והזמנת  
שותפי 
 התפקיד

הגדרת  
מקום וזמן  
להרצאה  

 ודיון

העברת  
החומר  
לאחיות  
שלא היו 
 נוכחות  



 

 

 המטולוג, פיזיוטרפיסטית. ג.א.א - וטרכאוסטומיהחולה  •

 מומחית  לסוכרת - אינסולינמיה•

 פסיכיאטר ועובדת סוציאלית   -האכלה בסוף החיים •

 מרפא בעיסוק   -אירוע מוחי •

 בנק הדם  - פארזיספלסמה •

 נאמנות נושא החולה המונשם   -חולה מונשם •

 

 

 

 נושאים 

 



 דוגמא מנושא שהועבר  



 תוצאות המחקר

 



 (n=136)משתתפים 

 9.04סטיית תקן , 38.2ממוצע , 23-58 טווח גיל

 21 –רוסית , 47 –ערבית , 62 –עברית  שפת האם

אחיות   – 72, אחיות מוסמכות ללא תואר – 56, אחיות מעשיות 7 רמת ההשכלה

 מוסמכות בעלות תואר אקדמי

       15עד  11-מ - 16שנים       10עד  5-מ - 36,   שנים 5-פחות מ - 24 וותק במחלקה

 שנים 15מעל  - 60

 דמוגרפיים לפני ואחרי ההתערבות-לא נמצאו הבדלים במאפיינים סוציו

 

 דמוגרפיים בין אחיות מארבעת המחלקות שהשתתפו במחקר  -לא נמצאו הבדלים במאפיינים סוציו



תפיסת העצמת האחיות לפני ואחרי 

 ההתערבות
 3פנימית  2פנימית  1פנימית 

 

 מחלקת מחקר

 4פנימית 

 

 מחלקת מחקר

 כ"סה

לפני 

 ההתערבות

3.40 (0.93) 3.54 (0.59) 3.74 (0.45) 3.79 (0.50) 3.55 (1.08) 

אחרי  

 ההתערבות

3.61 (0.67) 3.67 (0.78) 4.11 (0.46) * 4.07 (0.51* ) 4.04 (1.12* ) 

P< .05 * 



 דיון

נמצאה כמקדמת תחושת    NJCפרקטיקה ישיבות •

 העצמת האחיות  

 

אין עדיין מידע אודות קשר בין השתתפות פעילה •
התנהגות  , לבין רמת הידע NJC-של אחיות ב

 מקצועית של האחיות ותוצאי הטיפול הסיעודי

 



 סיכום

 .והעצמתו המקצוע לקידום דרכים מחפש הסיעוד

  של והמעשי התיאורטי הידע העשרת כי ,נראה

  העדכנית המקצועית הספרות על המבוסס האחיות

(evidence based) השוטפת לעבודה ובהקשר, 

   .ל"הנ המטרות את לקדם עשויה

 



 "ידע זה כוח"

 

 תודה רבה על ההקשבה


