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 ملخص الدراسة 
 فيوالتدفق  النفسيالتأثيرات المباشرة لكل من التمكين  تعرُّفهدفت الدراسة إلى 

، عالوة على استكشاف الدور الوسطي المهنيااللتزام و  الوظيفيالرضا  كل من فيالعمل 
من  المهنيالعمل من جهة وااللتزام  فيوالتدفق  النفسية التمكين في عالق الوظيفيللرضا 

اتجاه في  الوظيفيالدور المعدل للرضا  التحقق منإلى  كما سعت الدراسةجهة أخرى، 
ومعلمة  ا( معلم  247العالقات وقوتها بين متغيرات الدراسة. وتكونت عينة الدراسة من )

 فيوالتدفق  النفسيبعة مقاييس لكل من التمكين بمدارس التربية الخاصة. وأعد الباحثان أر 
لمناسبته إليجاد  الوصفيالدراسة المنهج  واتبعت، المهنيوااللتزام  الوظيفيالعمل والرضا 

والدور الوسيط والمعِدل  الدراسة،العالقات والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة بين متغيرات 
 . المهنيااللتزام  في الوظيفيللرضا 

 النفسيللتمكين  اموجب   امباشر   داال   اصلت نتائج الدراسة إلى أن هناك تأثير  تو وقد 
العمل، باإلضافة إلى وجود تأثير مباشر موجب دال  فيالتدفق و  الوظيفيالرضا  كل من في

وجود تأثير مباشر موجب دال إحصائي ا  أوضحت، كما المهنيااللتزام  فيالعمل  فيللتدفق 
عالقة التمكين  في اوسيط   ايؤدى دور   الوظيفيأن الرضا و  ،المهنيتزام االل في الوظيفيللرضا 
، المهنيااللتزام  في النفسيوجود تأثير غير مباشر للتمكين ؛ مما يعني المهنيبااللتزام  النفسي

( لتحليل الدور المعدل عن عدم وجود 2013كما كشفت النتائج باستخدام إجراءات آندرو هيز)
ليس له دور معدل التجاه  الوظيفيأن الرضا  أي ؛الوظيفيمعدل للرضا تأثير دال للدور ال

 .المهنيوااللتزام  النفسيالعالقة وقوتها بين التمكين 
، الدور المهنيااللتزام  الوظيفي، العمل، الرضا فيالتدفق  النفسي،التمكين  المفتاحية:الكلمات 
 والمعدل.الوسيط 
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مل يف االلتزام املهني لدى معلمي دور التمكني النفسي والتدفق يف الع
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 سيد جارحى السيد يوسف د/ أ.م.

 أستاذ الصحة النفسية املساعد
  الفيوم جامعة –كلية الرتبية 

 أمساء محزة حممد عبد العزيزأ.م.د/    
 أستاذ علم النفس الرتبوى املساعد      
 الفيوم جامعة –كلية الرتبية         

 
 مقدمة الدراسة:

 ،في العملية التعليمية وتشكيل سلوك الطالب في المدرسة اي  ر محو  االمعلم دور   يؤدي
وخلق  همعلى تعليم المواد الدراسية للطالب، ولكن يمتد ليشمل ضبط سلوك هوال يقتصر دور 

ستحدثات التكنولوجية والثورة المعلوماتية التي البيئة المناسبة للتفكير واإلبداع والتعامل مع الم
ومعلمي التربية الخاصة  ،بصفة عامة ،يشهدها المجتمع. وقد حظي األداء المهني للمعلمين

على وجه التحديد باهتمام الكثير من الباحثين لتحديد أهم العوامل التي المؤثرة في قيام المعلم 
 باألدوار المنوطة به. 

للتربية الخاصة عرضة بشكل أكبر من المجاالت المهنية  ويعد المجال المهني
؛ مما يمثل خسارة كبيرة للعملية التعليمية، اجيد   المدربين تدريب  لاألخرى لفقدان الفريق المهني 

حيث يستغرق اإلعداد األكاديمي والتدريبي لمعلمي التربية الخاصة الكثير من الوقت والكلفة 
(. ويتزامن ذلك مع النقص الكبير في معلمي Stempien & Loeb,2020,260المادية )

بسبب معدالت الدوران المرتفعة، حيث يقرر العديد من هؤالء  ؛التربية الخاصة المؤهلين
عدم العودة لتعليم الطالب ذوي اإلعاقة بعد  ،(%9)لذين قد تصل نسبتهم إلى ا ،المعلمين

االفتقار إلى الدعم اإلداري، ؛ كلويرجع ذلك للعديد من العوام، التدريسعامهم األول من 
نهاك ، واإلالزائدةوالضغوط المرتبطة باحتياجات الطالب ذوي اإلعاقة، واألعمال الورقية 

 الجسمي واالنفعالي. 
 التزامهمبصورة كبيرة على التربية الخاصة  ولها معلموتؤثر الضغوط التي يتعرض 

والتي قد تؤدي والضغوط المهنية والمادية إذ يجدون أنفسهم أمام العديد من المشكالت  ؛المهني
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لما تتطلبه هذه المهنة من  انظر   ؛اإلحباط الوظيفيوالشعور بالرغبة في ترك العمل بهم إلى 
يث يتطلب كل طالب ح ذوي االحتياجات الخاصة،بطبيعة العمل مع  مرتبطةمتطلبات خاصة 

، بالرضا الوظيفير المعلمين علي شعو  اوينعكس ذلك سلب   ،نمط ا خاصة من الخدمة والتعامل
 ق الوظيفي االحتراو  معدل اإلنتاجيةوضعف الجهد المبذول، وانخفاض 

(Marquis,2017,80). 
بأداء المهام المطلوبة منه في عمله وبذل  هفي قيامللمعلم  ويظهر االلتزام المهني 

ت السلبية التي أقصى درجات الجهد للمحافظة على مهنته وزيادة ارتباطه بعمله وقلة السلوكيا
وعدم اإلحساس بالمسئولية والتقصير  ،وضعف االلتزام ،وترك العمل ،اإلهمال :تتمثل في

لمعلمين للبحث عن طرق أفضل للتعامل مع الطالب، ااب، وكذلك يدفع االلتزام المهني والغي
ألكثر فالتزام المعلم المهني هو السبيل ا ؛حيث يؤثر التزام المعلم بشكل إيجابي على الطالب

(. كما يمثل االلتزام المهني Sorensen & Mackim, 2014,120فعالية للنجاح المدرسي. )
باعتباره يمثل القوة النسبية لتوحد الفرد مع  ؛المتغيرات المهمة المرتبطة بالرضا الوظيفي أحد

تتمثل في قبول أهداف  ؛ويعتمد هذا المفهوم على ثالثة عوامل ليها.إالتي ينتمي منظمة ال
(، واالستعداد للتعاون واستثمار الجهود )المشاركة Identificationالمؤسسة وقيمها )التوحد 

Involvement) الوالء( واألهمية المرتبطة بالحفاظ على العضوية في المنظمة ،Loyalty) .
وتشير هذه الخصائص إلى أن أعضاء المؤسسة يرغبون في أن يكونوا العبين نشطين في 

ون لهم تأثير فيما يجري من أحداث، ويشعرون أنهم يتمتعون بمكانة عالية المنظمة، وأن يك
 .Yousef,2000,15)داخلها، ومستعدون للمساهمة بما يتجاوز ما هو متوقع منهم)

وتحسين  ،لذلك وجب االهتمام بمعرفة العوامل التي تساعد المعلم على االلتزام بعمله
التربية الخاصة بالعديد من المتغيرات النفسية، ومن يتأثر االلتزام المهني لمعلمي حيث  ؛أدائه

المتغيرات التي ترتبط بااللتزام المهني التمكين النفسي والذي يرتبط إيجابي ا بالدافعية للعمل 
وزيادة القدرة على اتخاذ القرار  ،واألداء الجيد، وله تأثير ونتائج متوقعة كوسيلة للتشجيع

ن، وزيادة فاعلية المعلم والرضا الوظيفي لديه الصائب بشأن األطفال غير العاديي
(Patterson, 2013,20كما أن التمكين  ،)- من شأنه أن يجعل  -كسمة نفسية لألفراد

ا في مهام عمله علم متفائال  الم  ،ولديه القدرة على مواجهة الصعاب والعقبات ،وملتزم ا به مندمج 



 
 

 

) 56( 
 

 أمساء محزةأ.م.د/          سيد جارحى د/ أ.م.

 2021 ديسمبر ،3ج ،68 العدد النفسي، اإلرشاد مجلة

الرضا ديه، وبالتالي يزداد لديه الشعور بقيمة العمل الذي يؤ بمن خالل شعوره بالمسئولية، و 
 .(Barton & Bartn, 2011, 205)المهني 

ا لدى الباحثين و  اكتسب التمكين النفسي للمعلمين في اآلونة األخيرة اهتمام ا متزايد 
االرتباط اإليجابي للتمكين  إلىويرجع ذلك  المختلفة،والمهتمين بالعملية التعليمية عبر سياقاتها 

الرضا الوظيفي، وااللتزام المهني، وجودة  :لعديد من النتائج المرتبطة بالعمل، مثلالنفسي با
التدريس واالبتكار، وقيادة المعلم، وبطبيعة األمر ينعكس هذا كله بمزيد من التأثير والفاعلية 

 .(Lee & Nie, 2014, 67)الفصول الدراسية والمدرسة  على
تية أكثر من التركيز على الممارسات اإلدارية، فالتمكين النفسي يركز على الدوافع الذا
ألنه يزيد من االنخراط في العمل، والمشاركة  ؛وهذه الدوافع تساعد المعلمين على إدارة أعمالهم

حيث يعد العنصر  في صنع القرار، كما يساعد في عملية التحفيز الذاتي، وزيادة إنتاجية العمل،
 .(Aghaei & Savari, 2014,150) بيئة العمل فيالدافعي والنفسي والذي يتضمن التأثير 

كما يعد التدفق النفسي من المفاهيم اإليجابية الحديثة التي تدفع بالفرد نحو توظيف 
طاقته النفسية، ويصاحب ذلك حالة من الرضا والسعادة وإرجاء الرغبات واالحتياجات 

(، وتسهم 140، 2012 الشخصية عند االنخراط في حالة التدفق )آمال عبد السميع باظة،
ويتمثل في إلقاء  :دراسة التدفق في إثراء ميدان علم النفس اإليجابي من ثالثة أوجه؛ األول

يتضمن  :، والثانيOptimal Experienceالضوء على ظاهرة الخبرة المثالية أو القصوى 
سعادة أو الرفاهة توسيع وإثراء الفهم لآلثار طويلة المدى للخبرة القصوى أو المثالية وعالقتها بال

يتضمن ما يفضي إليه من فهم أفضل للعوامل الميسرة أو المعوقة للخبرة  :النفسية، والثالث
ويقصد بالخبرة القصوى  (Nakamura & Csikszentmihalyi,2002)المثالية أو القصوى 

واألنشطة  أو المثالية الخبرة النفسية الكلية التي يشعر بها الفرد حال اندماجه التام في الخبرات
 .(Delle,2009,290)والمهام التي يتعاملون معها 

من المستويات العالية  أنإلى ( 2019)ويشير هاني بن محمد بن أحمد الغامدي 
المعلمين على المبادرة بتطوير أنفسهم واالهتمام بالنمو المهني لهم، تساعد في العمل  التدفق
السلبية في العمل، كالغياب والتأخر  الوظيفي، ويحد من بعض السلوكيات أدائهمن يوتحس

الصباحي، كما يهيئ المنسوبين للمدرسة لقبول برامج التطوير والتحسن، ويقلل من فرص 
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البرامج؛ كونهم يشعرون بالوالء واالنتماء للمدرسة، كما يحفز المعلمين على  مقاومتهم لهذه
 جديدة تعزز من عمليتي التعليم والتعلم.  طرق  ابتكار

كبيرة باالنتظام  يرتبط بصورةحيث  ؛ضا الوظيفي على درجة كبيرة من األهميةيعد الر و 
وانخفاض نسبة غياب المعلمين، وقدرتهم على توظيف المصادر المتاحة في  ،في العمل

المدرسة بما ينعكس على مستوى أداء طالبه، كما تزيد فاعلية المعلم وكفاءته في أداء األدوار 
العديد من الدراسات لتقييم الرضا الوظيفي لمعلمي التربية الخاصة؛  الموكلة إليه. وقد ُأجريت

أن هناك عوامل مؤثرة في كل من الرضا  Platsidou, & Agaliotis (2008) فقد أوضح
أو  التدريس في فصل دراسي به فئات إعاقة متعددة،تتمثل في الوظيفي واالحتراق النفسي 

وتقييم الطالب  التعليمية الفردية، وتنفيذ البرامج عدادإ مستويات متفاوتة من اإلعاقة الواحدة، و 
 وأولياء األمور. ، ء التربية الخاصةذوي اإلعاقة، والتعاون مع خبرا

 :الدراسةمشكلة 
تحسين و في تعليم الطالب ذوي اإلعاقة  الدور األساسيب التربية الخاصة ومعلم يقوم

هني لهؤالء المعلمين الضمان األساسي لتعليم ، ويعد االلتزام المي دائهم الوظيفي والمهار أى مستو 
س ر وقد الحظ الباحثان خالل التدريب الميداني في مدابالجودة للطالب ذوي اإلعاقة،  يتصف

والمرتبطة بالغياب المتكرر للمعلمين،  المديرينومراكز التربية الخاصة الشكوى المتكررة من 
 عدم إتاحةو مين من الشعور بالتهميش ونقص دافعيتهم للعمل، ومن ناحية أخرى شكوى المعل

، عدم التمكين النفسيأو ونه وعدم اإلحساس بقيمة ما يفعل ،الفرصة للتعبير عن الرأي لهم
الشعور باإلنهاك الجسمي واالنفعالي، وعدم كفاية المصادر إلعداد برامج تتناسب باإلضافة إلى 

تزام لأسباب االن للبحث عن وبذلك فقد توجه الباحثا ؛مع احتياجات الطالب ذوي اإلعاقة
المشكالت اإلدارية والنفسية معوقات و يواجهون من في ضوء ما  لمعلمي التربية الخاصة المهني

 .ممارسة دورهم على النحو األمثلتعوقهم عن  التي
وقد قامت العديد من الدراسات بتقصي االلتزام المهني للمعلمين وعالقته بالعديد من 

  Hamid et al.(2014)راسة د هم؛ مثلر ثرة في أداء المعلمين ألدواالمتغيرات األخرى المؤ 
في التعليم العام  التمكين النفسي للمعلمينو  االلتزام المهنيالتي أكدت العالقة اإليجابية بين 
نتائج الدراسة التي قامت بها هيام صابر صادق  وأوضحتوبصفة خاصة المرحلة االبتدائية، 
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 لىلمعلمي التربية الخاصة الذين حصلوا ع تراق الوظيفياالحانخفاض مستوى ( 2015)
دراسات قدمت  -افي حدود اطالعهم-. ولم يجد الباحثان درجات مرتفعة في التمكين النفسي

تفسيري ا لاللتزام المهني في عالقته بمتغيرات التمكين النفسي والتدفق في العمل  انظري   انموذج  
االلتزام المهني بطرق مختلفة، وربطها بافتراضات جديدة بحيث يمكن التنبؤ ب ،والرضا الوظيفي

لمعلمي  الختبار إلى أي مدى يؤثر التمكين النفسي والتدفق في العمل في االلتزام المهني
 .من خالل الدور الوسطي للرضا الوظيفي ةالتربية الخاص

دور ال: ما اآلتيالسؤال الرئيس  عنوبذلك يمكن تلخيص مشكلة الدراسة في اإلجابة 
التمكين النفسي والتدفق في لقوة واتجاه العالقات لمتغيرات الوسطي والمعِدل للرضا الوظيفي 

 :اآلتية؟ ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة العمل في االلتزام المهني لدى معلمي التربية الخاصة
ى عينة لد المهنيالعمل في االلتزام  فيوالتدفق  النفسيتأثير كل من التمكين  ما داللة  -1

  الحالية؟الدراسة 
العمل  فيوالتدفق  النفسيفي عالقة التمكين  الوظيفيالتأثير الوسطي للرضا  ما داللة  -2

 لدى عينة الدراسة الحالية؟ المهنيفي االلتزام 
على تباين مستويات  المهنيوااللتزام  النفسيهل تتوقف قوة العالقة واتجاهها بين التمكين   -3

 دى عينة الدراسة الحالية؟ل الوظيفيالرضا 
على تباين مستويات  المهنيالعمل وااللتزام  فيهل تتوقف قوة العالقة واتجاهها بين التدفق  -4

 لدى عينة الدراسة الحالية؟ الوظيفيالرضا 
 :أهداف الدراسة

   اختبار: تهدف الدراسة إلى 
العمل والرضا  فيفق والتد النفسيلكل من التمكين  وغير المباشرة التأثيرات المباشرة -1

 .المهنيفي االلتزام  الوظيفي
العمل من  فيوالتدفق  النفسيفي عالقة التمكين  الوظيفيالدور الوسطي للرضا   -2

 من جهة أخرى. المهنيجهة وااللتزام 
 التجاه العالقات وقوتها بين متغيرات الدراسة. الوظيفيالدور المعدل للرضا   -3

 



 م

 

)59( 
 

 2021 ديسمبر ،3ج 68 العدد النفسي، اإلرشاد مجلة

 

 المهنيااللتزام في  العمل فيوالتدفق  النفسيالتمكين دور 

 الدراسة:أهمية 
 :األهمية النظرية

والمتغيرات المفاهيم  بعضإلقاء الضوء على تتمثل األهمية النظرية للدراسة في 
لمعلمي التربية الخاصة  والرضا الوظيفي والمؤثرة في االلتزام المهنياإليجابية الحديثة نسبي ا 

لعالقة بين هذه المتغيرات مجتمعة في ة ادراسو  ،في بيئة العمل النفسي والتدفق التمكينمثل 
 التفاعل بينها بالشكل الذي يؤثر في االلتزام المهني. يبرزواحد  نموذج

  -في حدود اطالع الباحثين –بمسح أدبيات الدراسة ال توجد دراسات عربية كما أنه 
تناولت الدور الوسيط والمعدل للرضا الوظيفي، وما وجد من دراسات قد اقتصر على دراسات 

ت النمذجة األجنبية والعربية التي تناولت متغيرات ، عالوة على ندرة دراساةارتباطية وتنبؤي
التمكين النفسي والتدفق في العمل وااللتزام المهني من خالل الدور الوسطي للرضا الوظيفي 

 ،في بناء واحد مفترض؛ لذا فإن هناك حاجة ماسة لدراسة التفاعل المعقد بين هذه المتغيرات
ت المباشرة وغير المباشرة، والدور الوسطى من خالل توصيف نموذج مفترض يتضمن التأثيرا

فهم أفضل للعوامل التي تؤثر في االلتزام المهني  ىوالمعدل بين المتغيرات؛ وهذا يساعد عل
ومن ثم عمل تدخالت لتحسين ورفع مستوى االلتزام بين المعلمين في  ؛للمعلمين والمعلمات

 دراسات تجريبية الحقة.
  التطبيقية: األهمية 

انتباه المعنيين بالعملية التعليمية والتربوية التطبيقية في توجيه مية الدراسة أه تتمثل
االلتزام إلى متغيري التمكين النفسي والرضا الوظيفي عند إعداد برامج تدخلية لرفع مستوى 

كما تقدم الدراسة مجموعة من  في العمل لدى المعلمين لالرتقاء بأداء المعلم.المهني والتدفق 
والتطبيقات التربوية التي قد تسهم في تحسين األداء المهني لمعلمي التربية الخاصة، التوصيات 

بناء برامج تدريبية للمعلمين والمعلمات تعتمد على  فيتساعد نتائج الدراسة كما يمكن أن 
 المهني. اللتزاموا الوظيفيمن أجل تحسين الرضا  ،العمل فيوالتدفق  النفسيالتمكين 

 الدراسة: ئية لمصطلحات التعريفات اإلجرا
عرف  النظرية،بعد االطالع على التعريفات الخاصة بمتغيرات الدراسة والمفاهيم 

  اآلتي: على النحو  االباحثان مصطلحات الدراسة إجرائي  
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 Psychological Empowerment النفسيالتمكين  -1
عمله،  قيمةو ه بأهمية المعلم من التحكم والسيطرة من خالل إدراك تمكن ةداخلي حالة داخلية

 كاآلتي:أبعاده إجرائي ا و ،  قاللية والتأثير في مهام عملهوتوفير قدر من الكفاءة واالست
شعور المعلم بأن أهداف العمل الذي يقوم به ذات  :Meaningالمعنى /أهمية العمل  -أ .أ

 جدوى وقيمة له.
 هاوتنظيمعمله  إدراك المعلم أنه يتمكن من بدء مهام :Autonomyاالستقاللية  -ب .ب

 وشعوره بحريته في التصرف واتخاذ القرارات بشأن عمله.
في نتائج العمل من خالل  احدث فرق  شعور المعلم بأن يمكن أن يُ  :Impactالتأثير  -جـ .ج

 أدائه في تحقيق أهداف المهمة.
 Work Flow العمل فيالتدفق  -2

أداء المهام والوصول لحالة  االستغراق التام واالنشغال باألداء، والتركيز الشديد في
وانخفاض الوعي بالزمان والمكان، ونسيان احتياجات الذات  ،من السعادة واالستمتاع بالعمل

 .كاآلتيأثناء العمل وتعرف أبعاده 
بالحيوية والتفاني  يتصفإيجابي  توجه :Work Engagement العملاالندماج في  -أ .أ

 خارجية. في العمل بشكل كامل دون التأثر بأي مؤثرات
في الشعور بالمتعة واالنفعاالت اإليجابية  :Work Enjoymentالستمتاع بالعمل ا -ب .ب

 أثناء ممارسة العمل.
عدم اإلحساس بالوقت والمكان  :Forgetting Self and Time نسيان الذات والوقت -ج .ج

 تمام ا بسبب التركيز بشكل كلي على ما يفعله واالستمتاع به.
: حدوث التطابق بين Challenge- Skill Balanceدي والمهارة التوازن بين التح -د .د

ما يقتضيه العمل من متطلبات والمهارات المهنية، ووجود كمية كافية من الموارد في العمل 
 والتغذية الراجعة عن األداء.
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 المهنيااللتزام في  العمل فيوالتدفق  النفسيالتمكين دور 

  Job Satisfactionالوظيفيالرضا  -3
تج عن تقييماته المعرفية مشاعر الفرد اإليجابية نحو عمله وزمالئه في العمل والذي ين

للعمل وخبراته ومدى تحقيقها للحاجات المادية والنفسية واالجتماعية المهمة له، ومالءمتها 
 :كاآلتياألبعاد إجرائيا  وتعرف ،ومؤهالتهالستعداداته وقدراته 

شعور المعلم بأن ما يتقاضاه من مقابل مادي  :والمكافآتالرضا عن نظام الحوافز  -أ .1
واألسرية، ويتناسب مع قدراته  دريس يفي بمتطلباته الحياتية والتزاماته الشخصيةلعمله بالت

 والجهد الذي يبذله في عمله.
شعور المعلم بالرضا عن سياسات وسلوك اإلدارة تجاهه من تقديم  :الرضا عن اإلدارة -ب .2

 المساعدة للمعلمين، واحترام رغباتهم ومقترحاتهم، وتقدير ما يؤدونه من عمل.
االتجاه اإليجابي واالحترام المتبادل بين الزمالء نتيجة : الرضا عن العالقة مع الزمالء -ج .3

 للدعم الذي يتلقاه المعلم من زمالئه ومساندتهم له.
  Professional Commitment المهنيااللتزام  -4

 والشعور بالفخر ة التدريسمستوى ارتباط المعلم بمهن :بأنهيعرفه الباحثان إجرائي ا 
بذل أكبر جهد ممكن  فيورغبته  للمؤسسة التعليمية )المدرسة/مراكز التربية الخاصة( االنتماءو 

 :كاآلتيوتعرف أبعاده  عمله. فياالستمرار  فيلصالح العمل مع رغبته 
المعلم بأهمية أداء واجباته وشعوره بالمسئولية نحو الطلبة  إيمان العمل:االلتزام بقواعد  -أ .1

 ألمور وقواعد المكان والوقت.والزمالء وأولياء ا
بناء على رغبته  مه معهاميل الفرد عاطفي ا تجاه المؤسسة والتزام االلتزام الوجداني: -ب .2

 الشخصية وعدم نيته في ترك العمل.
 Mediation: الدور الوسطي -5

" على موقف يمكن من خالله تفسير الدور الوسطي" Mediationينطوي مصطلح 
المتغير التابع أو شرحه باستخدام متغير ثالث هو المتغير الوسطي  فيقل تأثير المتغير المست

فبدال  ،ا للمتغير التابعالذي يتسبب بواسطة المتغير المستقل، وهو في الوقت ذاته يمثل سبب  
. العالقة Yيسبب  Mوأن  Mيسبب  X إنفإننا نقول  ؛مباشرة Yيسبب  X إنمن أن نقول 
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غير مباشرة. العالقات بين هذه المتغيرات الثالثة  إنهاالة يقال في هذه الح X, Yالسببية بين 
 يمكن تصويرها في شكل نموذج مساري كما يأتي:

 
بحيث تتحدد  ؛يمثل كل سهم في مخطط المسار عالقة سببية بين اثنين من المتغيرات

قيمته بمعامل أو وزن. هذه المعامالت ليست شيئا لكنها معامالت انحدار معيارية 
standardized regression coefficients (betas)  بما يظهر اتجاه وحجم أثر

 متغير في متغير آخر. 
 Moderation :الدور المعدل -6

هو متغير يعين أو يحدد ظروف/شروط في ضوئها  Moderator الُمعدلالمتغير 
تغيران عدل متى يرتبط المتابع أو محك(. يفسر المتغير المُ معين )يرتبط منبئ ما بعائد 

حيث يؤدي إدخال المتغير  ؛ينطوي الدور الُمعدل على تأثير التفاعلو  ،المستقل والتابع
المعدل إلى تغيير اتجاه أو حجم العالقة بين متغيرين )المستقل والتابع(. يمكن أن يكون 

ن زيادة قيمة المتغير إحيث  :Improvement التحسينتأثير المتغير المعدل هو )أ( 
التأثير المؤقت ))ب( التخزين  (؛DV( في النتيجة )IVمن تأثير الُمنبئ )المعدل تزيد 

 النتيجة؛حيث يؤدي زيادة قيمة المعدل إلى تقليل تأثير المنبئ في  :Bufferingالعكسي( 
حيث إن زيادة قيمة المتغير المعدل ستعكس تأثير  :Antagonisticمضاد أو )ج( تأثير 

 المنبئ في النتيجة.
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 المهنيااللتزام في  العمل فيوالتدفق  النفسيالتمكين دور 

 
 Hayes (2013,2017)االنحدار المتعدد الهرمي المستند إلجراءات ُيستخدم و 

الختبار الدور الُمعدل سوف ننظر في تأثير التفاعل و في تقدير تأثيرات المتغير المعدل. 
في التنبؤ بالمتغير  التأثير داال   هذاكان  ذاإ وما Mوالمتغير المعدل  Xبين المتغير المستقل 

 أم ال.  Yالتابع 
  يلي:اسة: تتحدد نتائج الدراسة بما حدود الدر 

ومعلمة بمدارس التربية الخاصة بمحافظة  ا( معلم  247العينة المستخدمة فيها وعددها ) -أ -1
 م. 2022 الجامعيالفيوم للعام 

 الوظيفيالرضا  -العمل فيالتدفق  - النفسي)التمكين  :وهيالمتغيرات موضوع الدراسة  -ب -2
 (.المهنيااللتزام  –

 السابقة:والدراسات  نظريالاإلطار 
 : التمكين النفسي: أواًل 

مفهوم التمكين النفسي من المفاهيم التنموية الحديثة نسبي ا والتي ظهرت أهميتها  يعد
في العلوم اإلنسانية، وقد ظهر هذا المفهوم بداية من الربع األخير من القرن الماضي  امؤخر  

باعتبار أن التركيز على  ؛سسات المختلفةكأحد المفاهيم المؤثرة في تطوير وتحسين المؤ 
العنصر البشري وتنمية قدراته هو المدخل الفعال في التطوير المستمر وتحقيق كفاءة وفعالية 

، مبالسيطرة على عمله وشعورهماألداء. كما يركز التمكين النفسي على الحالة النفسية لألفراد، 
فراد من خالل تحديد وإزالة الظروف التي فالتمكين عملية دعم شعور القدرة الذاتية لدى األ

 (77، 2021يمان مختار محمود عمر، إتسبب الشعور بالعجز. )
وتتمثل أهمية التمكين النفسي للمعلمين في زيادة قدرتهم على بناء عالقات إيجابية 
والتواصل مع الزمالء وأعضاء المجتمع المدرسي، وحل الصراعات والرضا عن العمل، وزيادة 
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(، وكما أن للتمكين 20 ،2018عية للعمل واالنخراط فيه )عبدهللا سليمان العصيمي، الداف
في بناء جسور الثقة بين أطراف العملية التعليمية، والتبادل الفعال للخبرات  امهم   االنفسي دور  

(، فإن Grabenhour,2008,15اإليجابية بين المعلمين في المدرسة واإلدارة المباشرة لهم )
في شعور المعلمين باالستقاللية والفاعلية الذاتية في العمل؛ مما يجعلهم أكثر  اكبير   اله دور  

 Guajardo,2019,20)ع والتجديد واالبتكار في العمل )قدرة على اإلبدا 
إلى العملية التي يكتسب من خاللها األفراد  -بصفة عامة -ويشير التمكين

لقضايا التي تهمهم، وهو بناء متعدد والمنظمات والمجتمعات السيطرة على األمور وا
 Spreitzer (1995)وقد عرف المستويات؛ يتسم بالترابط بين كل مستوى والمستوى اآلخر

 والكفاءة، المعنى، :وهي ،بناء تحفيزي يتجلى في أربعة أبعاد معرفية :التمكين النفسي بأنه
بعة البنية العامة للتمكين حيث يمثل الجمع بين هذه األبعاد األر  ؛وتقرير المصير، والتأثير

 النفسي. 
"شعور المعلم بقيمة  :( بأنه302، 2018وعرفه ماجد بن علي ومحمد سيد محمد )

عمله التدريسي وقوة تأثيره في اآلخرين نحو األفضل، واعتقاده في قدرته على أداء العمل 
في حين عرفته حنان  المتوقع منه بمهارة وإتقان، وممارسته لمهامه الوظيفية بحرية واستقاللية.

حالة نفسية داخلية تتولد لدى الفرد نحو عمله، يشعر من  :( بأنه101، 2019موسى السيد )
عن  خاللها بالمزيد من الكفاءة الذاتية والثقة في القدرة على أداء المهام المطلوبة منه، فضال  

كلف بها والشعور بأهميتها. شعوره بالقدرة على التأثير في العمل واالستقاللية في أداء المهام المُ 
حالة داخلية يشعر فيها الفرد بأهمية  :( بأنه108، 2013وكذلك عرفه عرفات صالح شعبان )

وقيمة العمل الذي يقوم به واالستقاللية في أداء عمله والقدرة على إنجاز األمور، ويؤدي ذلك 
عريف مشابه يرى عبد هللا إلى الشعور بالرضا عن العمل، وبالتالي الكفاءة في العمل ، وفي ت

( أن التمكين النفسي استجابة وجدانية للمعلمين تنعكس في 26، 2018سليمان العصيمي )
المهام واألدوار التي يقومون بها في المدرسة، وُتمكنهم من إدراك أهمية العمل الذي يقومون 

الذاتية، والقدرة على  به، وتزيد من كفاءتهم الذاتية وجدارتهم في العمل، وشعورهم باالستقاللية
، 2021ومن منظور دافعي عرفت أسماء عبد المنعم أحمد ) ،التأثير في المجتمع المدرسي
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 المهنيااللتزام في  العمل فيوالتدفق  النفسيالتمكين دور 

الدافع الداخلي ألداء مهام العمل، والذي ينشأ لدى الفرد كنتيجة  :( التمكين النفسي بأنه117
 لمجموعة من التقييمات المعرفية الذاتية لمهام العمل.

حيث تعرفه هيام  ؛أخرى التمكين النفسي باعتباره حالة معرفية تعريفات تكما تناول
حالة معرفية تشير إلى إدراك الفرد أنه يمتلك الفاعلية  :( بأنه11، 2015صابر صادق )

عن إدراكه أهمية وضرورة  فضال   ،الذاتية، والضبط والسيطرة لتوجيه حياته، وتحقيق أهدافه
الضرورية لتنمية أدائه واالرتقاء به، كما تعرف سهير المهام التي يقوم بها ووعيه بالمصادر 

حالة من الحاالت المعرفية  :( التمكين النفسي بأنه2008وعالء الدين كفافى ) سالم،محمد 
 تتميز باإلحساس بالتحكم المدرك والكفاءة الُمدركة واستدخال الهدف. 

التمكين  :هماوقد تناولت معظم الدراسات تمكين المعلمين من منظورين رئيسيين 
والتمكين  social structural empowermentاالجتماعي الهيكلي
؛ حيث يأخذ المنظور الهيكلي االجتماعي للتمكين psychological empowermentالنفسي

في االعتبار التأثير المباشر وغير المباشر للعوامل البيئية المرتبطة بعمل المعلمين في كيفية 
عملهم والمهام التي يقومون بها، كما يتضمن هذا المنظور النظر إلى تقييم المعلمين ألدوار 

التمكين على أنه فعل من عمل قائد المدرسة أو ممارسة إلدارة المدرسة والتي تتضمن منح 
 & Lee & Nie, 214, 67; Hanayshaالسلطة للمعلم الذي يتم تمكينه)

Tahir,2016,280فقد أشار ، )Insan (2013) االلتزام  فيكبير للتمكين األثر ال ىإل
حيث أوضح  Suriadnyana (2020المهني، وانعكاس ذلك على الرضا الوظيفي. وأكد ذلك )

 Hanaysha & Tahirأن تمكين المعلمين له تأثير إيجابي على الرضا الوظيفي. وذهب )
أن المؤسسات التي تدعم إدراك موظفيها للتمكين يمكن أن تصل إلى مستويات إلى  2016)

الية من األداء المهني والرضا الوظيفي. كما كشفت نتائج الدراسة التي ع
االرتباط اإليجابي  (Amor, Xanthopoulou, Calvo, & Vázquezl((2021أجراها

 للتمكين بالتدفق في العمل، واألداء المهني وارتباطه السلبي بنية االستقالة وترك العمل.
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 النماذج المفسرة للتمكين النفسي:
 أربعةوالذي حدد التمكين النفسي كبنية مكونة من  Spreitzer (1995ج سيرايتزر )نموذ -1

تقرير المصير. ويشير المعنى إلى شعور الفرد و الكفاءة، و التأثير، و المعنى،  :أبعاد هي
بأن ما يبذله من جهد في العمل له قيمة وفائدة تقدرها جهة العمل، أما التأثير فيقصد به 

سلوكه في العمل، وبقدرته على إحداث فارق فيما يقوم به من عمل شعور الفرد بتأثير 
داخل المؤسسة. بينما يقصد بالكفاءة إيمان الفرد بقدرته على أداء العمل المتوقع منه 

في اتخاذ  واالستقالليةيشير تقرير المصير إلى امتالك الفرد الحرية  ،ابمهارة وإتقان. وأخير  
وتحديد الجدول الزمني ألداء أعماله، ويعد النموذج  ،دالقرارات الخاصة بعمله دون قيو 

الدافع الداخلي ألداء مهام  :أنهبحيث عرفاه  ؛لتفسير مفهوم التمكين النفسي  متكامال  
العمل، وأن هذا الدافع منشأ نتيجة مجموعة التقييمات المعرفية الذاتية لمهام العمل، والتي 

رضا عن المهمة، وهذه التقييمات هي التأثير تعد السبب المباشر لدافعية الداخلية وال
 –وتسهم في تحديد مظاهر سلوك الفرد إزاء المهمة )نشاط  ،والكفاءة والمعنى واالختيار

 & Carless, 2004,410; Thomas)مرونة(.  –صمود  –مبادرة  –تركيز 
Velthouse, 1990,670; Spreitzer, 1995) 

يجلب قناعات  النفسي الذيبالتمكين  ن تحقيق التمكين يبدأأوأوضحت سبريترز 
وحددت سبريترز نوعين من العوامل المساهمة في تمكين و  ،نبأهمية التمكي واإلدارة  للعاملين 
في مرونة  المتمثلةالعوامل الوظيفية  :وثانيهما العوامل الخاصة بالفرد، :أولهما: العاملين

ن يحد هذه العوامل سوية لتصل إلى تمكالمنظمة في تزويد العاملين بالمعلومات والحوافز، وتت
، الكفاية، التصميم الذاتي، التأثير( وبهذا وضع نموذجا ى) المعن :األربعة أبعادهالعاملين بكافة 

المعني )هدف العمل (، الكفاءة ، تقرير المصير ، والتأثير ) علي  :يتألف من أربعة مكونات
 Spritzer,1995,p.1442-1445)نتائج العمل ( )

ا  واللذان Cleary & Zimmerman (2004نموذج كليري وزيمرمان ) -2 قدما نموذج 
نظري ا يقوم على الدمج بين ثالثة مكونات أساسية للتمكين النفسي، يعرف المكون األول 

يشير إلى تصورات الفرد عن نفسه، و  intrapersonal componentبالمكون الشخصي 
اتية والدافع للسيطرة والكفاءة. بينما يعرف المكون الثاني وشعوره بالتأثير والنفوذ والفعالية الذ
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يشير إلى فهم األفراد و  interactional componentبالمكون االجتماعي التفاعلي 
لقضايا بيئتهم االجتماعية والسياسية واختيار األساليب المناسبة للسيطرة على هذه البيئة، 

ات والقيادة الناجحة. أما المكون الثالث حل المشكالت واتخاذ القرار  :وهو يشمل مهارات
يشير إلى اإلجراءات و  behavioral componentللتمكين النفسي فهو المكون السلوكي 

إيجاد عمل والنجاح فيه والتكيف مع الضغوط  :التي يتخذها الفرد للتأثير في النتائج مثل
 (Akey, Marquis, & Ross, 2000,425) والتغييرات.
أبعاد تكون  ( لثالثة2008وعالء الدين كفافى ) سالم،كل من سهير محمد  توعرض
عملية صنع  نحو السلطةاإلحساس بالتحكم المدرك ويشمل المعتقدات  :وهي ،التمكين النفسي
نجاز معدالت وطرق اإلو حة المصادر، واالستقالل في وضع جداول العمل، القرار ومدى إتا

والكفاءة الُمدركة وتتطلب اإلنجاز الماهر لواحد أو أكثر من  فيه، وُمجمل جوانب أداء العمل،
المهام المطلوب إنجازها، وكذلك تتطلب التقليد الناجح للدور غير الروتيني في المواقف 

: ويشير إلى الحرص على تملك سبب وجيه أو رؤية مثيرة تتبناها المختلفة، واستدخال الهدف
 قيادة المؤسسة.

أن التمكين النفسي كان مؤشر ا  Ghani, Hussin, & Jusoff(2009) كما وجد 
على السلوكيات المبتكرة للمحاضرين في مؤسسات التعليم العالي الخاصة الماليزية، وأن  امهم  

الكفاءة، واالستقاللية، ومعني وأهمية العمل  :ي والتي تتمثل فياألبعاد الثالثة للتمكين النفس
وأن التمكين النفسي يرتبط ارتباط ا وثيق ا بدوافع العمل  ،هي األكثر تأثير ا على األداء الوظيفي

يجابي تجاه عملهم، وعلى الجوهرية للفرد، وينعكس إدراك التمكين النفسي على توجه األفراد اإل
كما أن المعلمين الذين أوضحوا أن عملهم ذا معنى  التعليمية،لين في البيئات وجه التحديد للعام

لهم، وتمتعوا بقدر كبير من االستقاللية والتأثير في بيئات عملهم، كانت لديهم مستويات أعلى 
 من الثقة الشخصية واألداء المهني.

 علمينم( 310( على عينة تكونت من )2021أحمد ) عبد المنعموفي دراسة أسماء 
( 51: 25من المشتغلين بالمدارس الحكومية المصرية ممن تراوحت أعمارهم من ) اتومعلم

؛ أظهرت النتائج أن المعلمين الذين حصلوا على درجات أعلى في التمكين النفسي كانوا اعام  
من  أكبراالندماج في العمل، كما ارتفعت درجاتهم في الرضا الوظيفي بصورة  علىأكثر قدرة 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jasp.12099#jasp12099-bib-0001
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مين الذين حصلوا على درجات أقل في التمكين النفسي، كما أوضحت هيام صابر صادق المعل
( ارتباط االحتراق النفسي لمعلمي التربية الخاصة بانخفاض مستوى التمكين النفسي 2015)

 لديهم.
 Work Flowفي العمل  ثانيا: التدفق

لدوافع يرجع أصل البحث في التدفق إلى الرغبة في فهم ظاهرة النشاط ذات ا
ا تمام ا عن المكافأة النهائية،  الذاتية، أو النشاط التلقائي )النشاط الُمعزز في حد ذاته( بعيد 
أوأي مكاسب خارجية قد تنتج عن ممارسة النشاط. وقد قام سيكزنميهالي 

Csikszentmihalyi(1975)  بالتحقيق في طبيعة وظروف هذه الخبرة من االستمتاع من
لشطرنج ومتسلقي الصخور والراقصين والعاملين في بعض قطاعات خالل مقابلة العبي ا

العمل مثل الجراحين وفي المجال األكاديمي، وغيرهم ممن أكدوا أن المتعة هي السبب الرئيس 
 ,Csikszentmihalyi, 1997; Nakamura. & Csikszentmihalyi)لمتابعة نشاط ما. 

2002) 
الجـاري أهم شروط الوصول إلى حالة ويمثل تركيز االنتباه الحاد على العمـل 

ألن الـتـركـيـز الـعـالـي هـو جـوهـر التدفق، ويبدو أن هذه حركة تغذية مرتدة عندما يكـون  ؛التدفق
ا كبير ا للوصول إلى حالة من  ؛المرء عـلـى أعـتـاب هذه الحالة من التدفق فالتدفق يتطلب جهد 
الخطوة األولى تتطلب قدر ا من الجهد. ولكن بمجرد  الهدوء، والتركيز الكافي لبدء العمل. وهذه

األمر الذي يؤدي إلى تخفيف االضطرابات االنفعالية،  ؛نها تتخذ قوة ذاتيةإأن يبدأ حالة التدفق ف
وال يتم الوصول إلى ذلك إال حينما يـجـد الشخص عـمـال   ،وتأدية الـفـعـل مـن دون أي مجهود

 (.137، 2000جة تبرز كفاءته. )دانييل جولمان، تظهر فيه مهاراته ويرتبط به بدر 
وبذلك ترتبط حالة التدفق بمفهوم الطاقة النفسية والتي ُتعرف بأنها مصادر االنتباه 
والتركيز المتوافرة لدى الفرد، وأثناء التدفق يكون لدى الفرد القدرة على تحرير هذه الطاقة 

له؛ ولكي يشعر الشخص بحالة التدفق وضبطها والسيطرة عليها وجعلها في العقل الشعوري 
يجب عليه أن يتحرر من االنشغاالت غير المهمة، وأن يوظف طاقته النفسية في التحديات 

نية، وبهذه الطريقة ال يستهلك طاقته النفسية فيما هو غير مرتبط بالمهام والمهام والخبرات اآل
القلق من المستقبل أو اجترار  واألنشطة ذات القيمة واألهمية بالنسبة للفرد، ويختفي لديه
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، 2020الماضي أو الندم على ما فاته )عبدالعزيز إبراهيم سليم ومحمد السعيد عبدالجواد ، 
279.) 

ويتحدد تعريف التدفق في ضوء العديد من األبعاد التي تشمل االستغراق التام في 
السعادة، وانخفاض األداء، وسرعة األداء، والوصول إلى مستوى عال من األداء، والشعور ب

أثناء األداء، ونسيان احتياجات الذات، باإلضافة إلى االستفادة في الوعي بالزمان والمكان 
، 2012القصوى من الحالة الوجدانية في التعرف والتعلم ودقة األداء. )آمال عبد السميع باظة، 

142.) 
اخلية تجعل حالة نفسية د :هبأن( التدفق النفسي 2019وتعرف حنان موسى السيد )

الفرد يشعر بالتركيز والتحكم فيما يقوم به من مهام وأنشطة ترقى إلى درجة االستغراق واالندماج 
أو االنشغال التام في أدائها، يدعمها تدفق المشاعر اإليجابية المليئة بالطاقة والحيوية، وتعمل 

للوصول إلى مستوى  هراتعلى صرف انتباه الفرد تجاه تلك المهام، والتوازن بين تحدياتها ومها
 عال من األداء، يشعر معه باالستمتاع الذاتي، نتيجة أداء المهمة ذاتها.

( أن التدفق النفسي خبرة ذاتية إيجابية يشعر بها 2016ويرى نجيب الفونس خزام )
هذه المهام مثيرة  وتعدأثناء أدائه بعض األنشطة والمهام ذات األهمية بالنسبة له، في الفرد 
ي، ولكنها تتناظر مع قدرات الفرد على أدائها بفاعلية، ويصاحب هذه الخبرة إحساس للتحد

الفرد بالتركيز والتوحد الشديد مع النشاط أو المهمة، والشعور بالسرور والبهجة، والقدرة على 
 التحكم في األداء، ونسيان الذات والزمن، وفقدان اإلحساس بكل شيء عدا النشاط أو المهمة.

باعتباره حالة يمر  ؛( التدفق النفسي490، 2017أحمد سيد عبد الفتاح )ويتناول 
أثناء قيامه بأداء المهام واألنشطة المهمة لديه، خاصة إذا كانت تلك المهام في بها الفرد 

واألنشطة مثيرة للتحدي، وشعوره بتوازن المهام مع المهارات، ووضوح األهداف والدافعية الذاتية 
ء، ونسيان الذات والوقت والمكان عند العمل، واالستمتاع بالعمل، والقدرة والتركيز في األدا

( إلى التدفق 299، 2015على مواجهة الصعوبات والتحديات، وتشير إيناس محمود غريب )
باعتباره حالة نفسية تنساب فيها مشاعر وجدانية إيجابية تؤدي إلى مستوى أمثل لإلثارة 

 ،كالتوتر والخوف ؛يكبت مصادر الطاقة النفسية السلبية والنشاط، يستطيع فيها الشخص أن
واالسترخاء للوصول إلى الخبرة الُمثلى والتي تشتمل على أعلى درجات  ،والملل ،والقلق
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االستمتاع والثقة بالنفس والتركيز واإلحساس بالتحكم والسيطرة والضبط وفقد الوعي بالذات 
القدرة على إدارة الوقت واالندماج الداخلي الكامل في والمكان وانسياب األفكار وآلية األداء مع 

 العمل. 
خبرة مثالية تحدث  :( التدفق النفسي بأنه117، 2010ويعرف سيد أحمد البهاص )

خر، عندما يؤدي المهام ألقصى درجة من األداء، ويتحدد هذا التدفق لدى الفرد من وقت آل
بالزمان والمكان أثناء األداء، ونسيان  من خالل االنشغال التام باألداء، وانخفاض الوعي

 اإلطاراحتياجات الذات، والسرور التلقائي المصحوب بالبهجة والمتعة الحقيقية بالعمل، وفى 
الذكاء العاطفي  باعتباره يمثل( إلى التدفق النفسي 135، 2000يشير دانييل جولمان ) ،هنفس

تعزيز االنفعاالت التي تخدم األداء  في أحسن حاالته؛ ألن حالة التدفق تمثل أقصى درجة في
 ،أو التعلم. واالنفعاالت في حالة التدفـق لـيـسـت مـجـرد انفعاالت منسابة، وتسير في وجهة معينة

بل انفعاالت إيجابية مليئة بالطاقة تنظم قواها مع ما يجري من فعل راهن. فالتدفق حالة من 
ا وصل اإلنسان إلى حـالـة تـدفـق مـشـاعـر فإذ ،نسيان الذات عكس التأمل واالجترار والقلق

، ومسقطا افي العمل الذي يقوم به إلى الدرجة التي يفـقـد فـيـهـا الـوعـي بـذاتـه تمام   ايـسـتـغـرق تمام  
 كل االنشغاالت المرتبطة بحياته اليومية.

ل ، والتمتع بالعمabsorptionويشير التدفق في العمل إلى تجربة تتميز باالستغراق 
work enjoymentوالدافع الداخلي للعمل ،intrinsic work motivation،  وترتبط بشكل

(، حيث عرفه Bakker&Woerkom,2017,50إيجابي بمختلف مؤشرات األداء الوظيفي )
2008)) Bakker االستغراق الشديد في أداء وممارسة األنشطة المرتبطة بالمهنة،  :بأنه

 ساس الفرد بالزمان والمكان، ونسيان الذات في العمل.والشعور بالسعادة، وانخفاض إح
حيث يشير إلى  ؛ومن المصطلحات ذات الصلة بالتدفق النفسي االنهماك الوظيفي

كالمبادرة، وتحمل المسئولية، وتكريس الجهود المادية والذهنية،  ؛عدد من المعاني اإليجابية
( 2019سلطان الرويس ) ع وشيخةالمدر والعاطفية للعمل؛ حيث يعرفه كل من سفر بن بخيت 

االنغماس في المهام واألنشطة الوظيفية بكافة أبعادها الفكرية والسلوكية والعاطفية بشكل  بأنه:
حيث  ؛ويمثل االنهماك الوظيفي أكثر من مجرد انغماس أو مشاركة ،مبتكر ونشط وفاعل

فصل الدراسي وتتضمن باإلضافة إلى النشاط في البيئة العملية وال ،يتطلب مشاعر وأحاسيس
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االنهماك الفكري الذي يتجلى من خالل التركيز على  :أبعاد االنهماك الوظيفي ثالثة أبعاد هي
مما يولد الدافعية، والرغبة للمشاركة في األنشطة المعقدة، واستخدام مهارات  ؛المهام الوظيفية

النهماك السلوكي البعد في بيئة عملهم، ويمثل ا ياتالتفكير لحل المشكالت، ومجابهة أي تحد
 :الثاني الذي يتضمن االنغماس في أنماط السلوك المرتبطة باالمتثال لألنظمة والقواعد، مثل

الحضور والمشاركة في األنشطة األكاديمية واالجتماعية أو المنهجية، بينما يمثل البعد الثالث 
ع والشعور باالنتماء، االنهماك العاطفي والذي يظهر من خالل اهتمام الموظفين واالستمتا

 والعالقة القوية بجهة العمل.
ومن المصطلحات األخرى ذات الصلة بالتدفق في العمل االستغراق الوظيفي، 

" :للمعلمين بأنه( االستغراق الوظيفي 122، 2019الغامدي )حيث يعرف هاني بن محمد 
االنغماس، يتحقق من  اندماج معلمي المدارس في أدوارهم المهنية والوظيفية، لدرجة تصل إلى

خاللها تقديرهم لذواتهم، واستثمار قدراتهم وطاقاتهم في تحقيق األهداف التربوية والتعليمية 
يجابي الذي يصل إليه المعلم االتجاه اإل :( بأنه2017ويعرفه عقيل هاشم الزبيدي ) المنشودة.

الجسدي مع عمله، تجاه مهنة التدريس؛ بحيث يشعر خاللها باالندماج العاطفي والذهني و 
خالص وتفان، ويظهر ذلك من خالل االنغماس في إويتولد لديه الحماس، ويقوم بمهامه بكل 

 تفاصيل العمل.
التوازن بين تحدي  Jackson and Csikszentmihalyi ((1999وقد حدد 

ففي تجربة التدفق، يقوم الناس بشيء يمثل  ؛أهم خصائص التدفق الفرد كأحدالمهنة ومهارات 
دي ا كافي ا بحيث يستفيدون بالكامل من مهاراتهم. وتشمل الخصائص اإلضافية للتدفق وجود تح

أهداف واضحة، وتلقي ردود فعل واضحة ال لبس فيها، والتركيز واالستيعاب في المهنة إلى 
الحد الذي يفقد فيه الوعي الذاتي ويختفي القلق أو األفكار السلبية. وقد أشار األشخاص الذين 

بتجربة التدفق إلى شعورهم بالسيطرة على ما يفعلونه ودمج الفعل والوعي للدرجة التي مروا 
جعلتهم يصفون شعورهم كما يصفون حركاتهم. مع تغير الوعي بالوقت؛ بحيث يصبح ما قد 

تسعة عناصر أساسية  Csikszentmihalyi(1997)يستغرق ساعات وكأنه دقائق، وقد صاغ 
ي بيئة العمل أو المهنة، ومثلت بعد ذلك األبعاد التي استخدمت تميز خبرة التدفق النفسي ف

 في قياس التدفق النفسي وتتمثل هذه العناصر فيما يلي:
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 وجود أهداف واضحة في كل مراحل وطرائق العمل المتبعة.  -1
 االسترجاع الفوري لكل ما يتصل بالعمل مقارنـة باألمـور الحياتية األخرى.  -2
ا مع الفرص التوازن بين التحديات و   -3 المهارات، حيث تكون قدرات الشخص متناظرة جيد 

 المتاحة بالنسبة للعمل. 
ويتطلب التركيز التـزاوج  ،االندماج بين العمل والوعي: حيث ينصب التركيز على ما نفعل -4

 داء الثابت.التـام بـين التحـديات والمهـارات، ويتحقـق ذلك بوضوح األهداف وتوافر األ
من حالة الوعي؛ فإذا فكر  مستثناةد على الحاضر، فحاالت صرف االنتباه التركيـز الشـدي -5

 المعلم فيما يعاني من ضغوط ومشكالته الصحية فلن يؤدي بشكل جيد مع الطالب.  
 الشعور بالسيطرة الكاملة وعدم وجود داع للقلق بشأن الفشل. -6
ا ات وكأن الفرد أصبح جزء  والشعور بالخروج عن حدود األنا أو الذ ،اختفــاء الــوعي الذاتي -7

 من كيان أكبر ولو بشكل مؤقت. 
ففي غمرة التدفق ينسي الشخص الوقت. وقد تنقضي  متغير ااإلحساس بالوقت يصبح   -8

 الســاعات كبضــعة دقــائق، أو يحــدث العكــس.
عندما تكون معظم هذه الشروط محققة، نبدأ بالمتعة مهمـا ينتج عن   العمل يصبح غاية -9

 لتجربة. هذه ا
( إلى ثمانية أبعاد أساسية للتدفق 142، 2012باظة )وقد أشارت أمال عبد السميع 

مستوى النشاط والعمل المرتفع و النفسي تمثلت في الشعور باالستعداد إلدارة الوقت بإيجابية، 
وضوح الهدف من ممارسة العمل أو النشاط وقابليته للتحقيق، و على الشعور بالمسئولية، 

الشعور بالمتعة و ج الكامل في العل أو النشاط، تركيز االنتباه ومواجهة التحديات، االندماو 
األداء و ثناء االنشغال بالعمل، أفي نسيان الذات والزمان والمكان و أثناء األداء، في والدافعية 

( 2017بتلقائية والسيطرة على اتخاذ القرارات وإجراء التعديالت. وحدد أحمد سيد عبد الفتاح )
الذاتية، والتركيز في  األهداف والدافعيةتوازن المهام مع المهارات، ووضوح  في:عاد التدفق أب

األداء، ونسيان الذات، واالستمتاع بالعمل، ومواجهة الصعوبات، بينما اختزل نجيب الفونس 
( أبعاد التدفق النفسي في أربعة أبعاد هي: الشعور بالمتعة والدافعية 2016خزام وآخرون )
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 المهنيااللتزام في  العمل فيوالتدفق  النفسيالتمكين دور 

التوازن بين التحديات و  فقدان اإلحساس بالزمن،و التركيز والتحكم في المهمة، و خلية، الدا
 والمهارات.

وقد أشارت العديد من الدراسات إلى ارتباط التدفق بشكل إيجابي بمختلف مؤشرات 
ارتباط  Kopperud& Straume (2009)فوجد كل من  ،األداء الوظيفي؛ وعلى سبيل المثال

التدفق في العمل بشكل إيجابي بالتقارير الذاتية ألداء المهام الوظيفية. كما  كل ُبعد من أبعاد
مهم ا  اأن التدفق كان منبئ  إلى  Demerouti (2006)وBakker (2008) أشار كل من

ا لالستمتاع بالعمل، وبشكل خاص  ،بتقارير األداء الوظيفي األخرى  وبشكل أكثر تحديد 
الموظفين  أن  Yan, Davison, & Mo (2013)ا أوضحللموظفين ذوي الضمير المرتفع. كم

ا من متكرر )الذين يشاركون المعرفة بشكل  البحث عن المعرفة والمساهمة فيها( َيخبرون مزيد 
التدفق، ويمكن للتدفق التنبؤ بإبداعهم في العمل. وعلى وجه التحديد أظهر الموظفون الذين 

متعة كنتيجة لتبادل المعرفة، قدرة أعلى على إنتاج استجابوا بانتباه متزايد، مع التركيز على ال
 أفكار جديدة وحل المشكالت وإظهار األصالة في عملهم.

 النماذج الُمفسرة للتدفق في العمل:
 :  Bakker & Woerkom (2017) نموذج -1

للتدفق في العمل في ضوء نظرية  انموذج    Bakker & Woerkom(2017)قدم 
-Job Demandsالمصادر المهنية -ونموذج المطالب self Determinationتحديد الذات 

Resources ؛ حيث يفترض أنه يمكن تفسير التدفق في العمل عندما يكون هناك مستوى
مرتفع من التوازن بين المطالب المهنية في مقابل المهارات المهنية والمصادر التي يمتلكها 

ة من خبرة التدفق في العمل، والدافعية فقد تقلل المطالب المهني ،الفرد، وعلى العكس من ذلك
الداخلية تجاهه؛ وبالتالي تمثل المصادر المهنية مقدمات ضرورية للتدفق في العمل الذي يعد 

بينها وبين الشعور بالراحة النفسية والجسمية، واألداء المهني الفعال، وانخفاض  اوسيط   امتغير  
دراك إخبرة التدفق في العمل ترتبط ب الشعور باإلنهاك في العمل. ونستخلص مما سبق أن

والذي يعني االتساق  Challenge-skill Balanceالمهارة  -بين التحدي للتوازن الموظفين 
بين ما يقتضه العمل من متطلبات وما يمتلكه الفرد من مهارات مهنية ومصادر دعم مهني 

 كافية. 
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 & Bakker) ذات(: نموذج التدفق في العمل في ضوء نظرية تحديد ال1شكل )

Woerkom, 2017, 52) 
 : ( لتفسير التدفق النفسي2000نموذج دانييل جولمان ) -2

إن نموذج التعلم عن طريق التدفـق لـلـمـشـاعـر يـشـيـر إلـى إمكانية تحقيق التمكن من أي 
الشخص إلى مجاالت ينخرط فيها  حيث ينجذب ؛مهارة أو جمـلـة مـعـارف بـصـورة طبيعية

وبذلك يكون هذا التدفق األولي للمشـاعـر نواة  ؛المجاالت التي يحبها في جوهرها وهـيتلقائي ا، 
الشخص يدرك أن مواصلة المهارة في هذا المجال  ألن ؛اإلنجازلتحقيق مستويات راقية من 

سواء كان الرياضيات أو الموسيقى على سبيل المثال هي مصدر فرح وتدفق مشاعره، ومادام 
قدرات الشخص لكي يحتفظ بهذا التدفق؛ لذلك يظل فيض المشاعر عنده  هذا المجال ُيحفز

هو المحرك األولي للوصول إلى المستوى األفضل. ويتسق ذلك مع الفهم العام بأن التمكن 
كان ذلك عن طريق السيطرة على دوافعنا أو تنظيم  مثمرة، سواءمن توجيه انفعاالتنا إلى غاية 

والقيام بمحاوالت  المقاومة ومحاولةعلى التفكير بدال من إعاقته،  حـاالتـنـا المزاجية؛ يساعدنا
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 المهنيااللتزام في  العمل فيوالتدفق  النفسيالتمكين دور 

في العمل  والتدفقاالستغراق، أو إيـجـاد سـبـل لـلـتـوصـل إلـى حالة  ،متكررة لمواجهة النكسـات
 (139-138، 2000 إلنجاز أكثر فاعلية. )دانييل جولمان، أو تدفق المشاعر وصوال  

  :الوظيفي : الرضااثالثً 
ينعكس أداؤه على مستوى طالبه، فمن  والذيلمعلم هو القائد للعملية التعليمية إن ا

أهم أدواره بناء شخصية فعالة مفيدة ومنتجة، ولن يتم ذلك إال من خالل الرضا الوظيفي للمعلم 
ه في عمله، كذلك فهو من ئوينعكس على أدا ،يؤثر على شخصية المعلم والذيعن المهنة، 

ومفتاح للتقدم والتطور في عملية التعليم، كما أن الرضا  ،ية للمعلمعالمات الصحة النفس
يمان مختار إالوظيفي للمعلم حجر الزاوية في نجاح المنظومة التربوية عامة والتعليمية خاصة )

 (76، 2021 محمود،
وقد وردت العديد من التعريفات التي تناولت الرضا الوظيفي حيث يعرف 

Thiruchelvi& Supriya (2009,110) التقييم الُمدرك لخصائص  :أنهب الوظيفي  الرضا
وعادة ما يعكس حديث األشخاص عن  ،الوظيفة وبيئة العمل والتجربة العاطفية في العمل

وظائفهم رضاهم الوظيفي ومشاعرهم تجاه وظيفتهم بصورة أكبر من أفكارهم عنها. كما تم 
ور الذي يخبره المعلمون من خالل عملهم الشعور باإلنجاز والسر  :أنهبتعريف الرضا الوظيفي 

، حيث يتضمن الرضا الوظيفي التقييمات Ainley & Carstens   (2018,43) كمدرسين
الذاتية اإليجابية والسلبية لتجربة التدريس التي يتم تحفيزها داخلي ا وخارجي ا وتنعكس آثارها على 

 (Skaalvik & Skaalvik,2011,1030أداء الطالب. )
الفرد  اتجاه :بأنه( الرضا الوظيفي 117، 2021سماء عبد المنعم أحمد )وتعرف أ

العام نحو عمله والذي ينتج عن تقييماته المعرفية للعمل وخبراته ومدى تحقيقها للحاجات 
 & ,Scott, Stoneالمادية والنفسية واالجتماعية المهمة له. وصنف كل من 

Dinhaml(2001)  ضا في ضوء ثالثة محكات وهي:  مصادر الرضا الوظيفي وعدم الر 
المكافآت  وتتعلق Intrinsic rewards of teachingللتدريس المكافآت الداخلية  ●

والعمل مع الطالب ورؤية الطالب يتعلمون  ،الداخلية للتدريس بالعمل الفعلي للتدريس
ا ومصدر ا رئيسي ا للرضا بين المعلمين ويتطورون،   .وكلها دوافع أساسية لتصبح مدرس 
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وتشمل العوامل  factors extrinsic to the schoolللمدرسة العوامل الخارجية  ●
 للمدارس،والتقييم الخارجي  المفروض،التغيير التربوي  :الخارجة عن المدرسة مثل

 وانخفاض مكانة التدريس. اإلعالم،والتصوير السلبي للمعلمين في وسائل 
وتتضمن المتغيرات  school-based factorsالمدرسة العوامل المستندة إلى  ●

باإلضافة  المدرسة،العالقات مع الزمالء وأولياء األمور وقيادة ، و السياقية في المدرسة
والقيم التي تم التأكيد عليها في  ،إلى ضغط الوقت وسلوك الطالب المضطرب

 المدرسة المحلية.
اره محددات الرضا الوظيفي باعتب( إلى 427-426، 2017وتشير مريم زهراوي )

 بعاد تضم:متعددة األ ظاهرة
كالشعور بالسعادة،  ؛يحمل مفهوم الرضا ضمني ا حاالت عاطفية: البعد النفسي -1

وتحقيق اإلشباع النفسي واللذة، وكل المشاعر واألحاسيس اإليجابية التي تغمر الفرد 
 إذا كان راضي ا عن عمله.

 آخر، جتماعي مدلوال  يأخذ الرضا الوظيفي من خالل البعد اال: و البعد االجتماعي -2
بالبيئة الخارجية للعمل؛  كالجماعة التي ينتمي إليها والعالقات المهنية التي  امرتبط  

بدرجة  اتربطه بزمالئه ورؤسائه والمشرفين عليه، وهنا يصبح الرضا الوظيفي مرتبط  
 تحقيق االستقرار والتوازن ضمن البيئة المهنية التي يعمل فيها، وبهذا يحقق المكانة

االجتماعية ويحظى بالتقدير، ويحقق ذاته ضمن جماعة العمل، وهناك من العلماء 
ألن  ؛من يعتبر تأثير الجماعة في مستوى الرضا الوظيفي أكبر أثر ا من باقي العوام

الفرد إذا لم يحقق االستقرار والتوازن في هذه الجماعة ال يستطيع االستمرار، ويقع 
 لي المهني عن الوظيفة. في دوامة دوران العمل أو التخ

كالراتب والحوافز والتكريميات  ؛المقابل الذي بحصل عليه الفرد : وهوالماديالبعد  -3
ن المقابل يثمن كل الجهود أل ؛والعالوات؛ مما يجعله يقدم كل مجهوداته في العمل

  المبذولة.
اد ( إلى ثمانية أبع2014ومحمد عثمان محمد ) محمد، عبد هللافي حين أشارت ريم 

الرضا و الرضا عن الراتب، و الرضا االجتماعي، و الرضا الشخصي،  :للرضا الوظيفي تمثلت في
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الرضا عن و الرضا عن فرص الترقي، و الرضا عن ظروف العمل، و عن محتوى العمل، 
 ا( تصور  2020عبد المنعم حسن ) ةاإلشراف، والرضا عن جماعة العمل. كما قدم أسام

العمل، ي يشمل أربعة أبعاد أساسية هي: الرضا عن ظروف ألبعاد الرضا الوظيف امختصر  
 المادي والمعنوي، والعالقة مع اإلدارة والزمالء، والنمو المهني والترقي. والمقابل

( على عينة تكونت من 2021وأشارت نتائج الدراسة التي أجرتها إيمان مختار محمود )
ا بين الرضا الوظيفي وكل من ائي  إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصمعلم ا  226

التمكين النفسي، وااللتزام المهني، كما أوضحت نتائج الدراسة أن رضا المعلمين والتزامهم 
يتأثران بصورة كبيرة بالتمكين النفسي. كما سعت العديد من الدراسات للتحقق من  المهني

ل قارنت دراسة مستوى الرضا النفسي لدى معلمي التربية الخاصة؛ وعلى سبيل المثا
(Stempien & Loeb (2020  ( بين الرضا 2020عيد حسن ) عبد المنعمودراسة أسامة

الوظيفي لمعلمي مدارس التربية الخاصة، ومعلمي الطالب في التعليم العام، والمعلمين في 
مدارس التعليم الدمجي. وقد أظهرت النتائج أن معلمي الطالب في برامج التربية الخاصة هم 

واألعلى في مستوى الضغوط المدركة والشعور باإلحباط داخل وخارج الفصل  ،ارض   األقل
 الدراسي. 

( 2014ومحمد عثمان محمد ) محمد، عبد هللا، توصلت دراسة ريم هذات وفى اإلطار
، ووجود فروق دالة اإلى أن مستوى الرضا الوظيفي لمعلمي التربية الخاصة كان متوسط  

الشخصي،  )الرضاالمعلمات في مستوى الرضا الوظيفي في مجاالت إحصائي ا بين المعلمين و 
الرضا االجتماعي، الرضا عن الراتب، الرضا عن ظروف العمل، الرضا عن ظروف العمل، 

  (.الرضا عن اإلشراف، والرضا عن جماعة العمل
 :الوظيفيالنظريات والنماذج المفسرة للرضا 

 :  Maslow (1970, 37) لماسلو الحاجات نظرية -1
 وقد اإلنسانية، حاجاته على باالعتماد اإلنسان سلوك لماسلو الحاجات نظرية فسرت

 ؛ي الدافع والحافز الرئيس للسلوك اإلنساني لحين إشباعهاه تبقى الحاجات هذه أن ماسلو بين
حيث تفقد عندها فعاليتها كمسبب ومفسر لسلوك الفرد، وقد تدرج ماسلو في هذه الحاجات 

ابتداء من الحاجات األساسية أو الفسيولوجية مثل: الطعام، الماء، المأوى، ا ا هرمي  تدرج  
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والجنس، والحاجة للشعور باألمان والحماية )األمن، االستقرار، الحماية، التحرر من الخوف، 
التحرر من الفوضى، القانون، والحاجة لالنتماء إلى الجماعة أو الحاجة االجتماعية )الحب، 

 تعدوالحاجة لالحترام والتقدير والتي  ين، المكانة بين المجموعة أو العائلة(،العالقات مع اآلخر 
أعلى الحاجات اإلنسانية وقد وضعها ماسلو في مجموعتين: تشمل المجموعة األولى الحاجة 

االستقاللية والحرية، و الشعور بالثقة أمام اآلخرين، و التمكن والمنافسة، و اإلنجاز، و لكل من القوة، 
مجموعة الثانية الحاجة لكل من تحقيق السمعة أو المكانة االجتماعية التي تعرف وتشمل ال

الشعور باألهمية و إثارة االنتباه، و االعتراف، و السيطرة، و المجد، و باالحترام والتقدير من اآلخرين، 
 ،والشعور بالتقدير. وتعد الحاجة لمعادلة النفس وتحقيق الذات أعلى الحاجات في هرم ماسلو

السالم المطلق مع نفسه و إشباع كل من الحاجات السابقة يصل إلى االستقرار النفسي  فعند
 (Ivancevich, Konopaske & Matteson, 2014, 114)الرضا الكامل. و 
 ه:ئ( وزمال Hezbergنظرية العاملين لهيرزبيرج ) -2

ه حيث وجدوا أنه ئ( وزمالHezbergتوصل إلى هذه النظرية كل من هيرزبيرج ) 
( التي تشمل Intrinsic Factorsديث الموظفين عن العوامل الداخلية المرتبطة بالعمل )عند ح

)اإلنجاز في العمل، التقدير واالحترام نتيجة اإلنجاز، المسؤولية، الترقية، احتمالية التطور 
عبروا عن شعورهم بالسعادة، وقد أطلق عليها العوامل فإنهم والتقدم، وطبيعة العمل ومحتواه( 

(، أما عند حديثهم عن الظروف المحيطة بالعمل أو العوامل Motivating Factorsحفزة )الم
( والتي تشمل )السياسات اإلدارية، األجور، أسلوب اإلشراف، Extrinsic Factorsالخارجية )

العالقات الشخصية، ظروف العمل المادية من إضاءة وتهوية وحرارة، وغيرها من العوامل 
روا عن هذه الظروف بأنها غير صحية وال تساعد في القيام بأعمالهم بالشكل عبفقد الخارجية( 

 Hygeneالصحيح، وقد أطلق هيرزبيرج وزمالؤه على هذه العوامل اسم العوامل الوقائية )
Factors والتي في حال تراجعها عن المستوى المطلوب فإنها تؤدي إلى تطور االتجاهات )

امل عن المستوى المقبول من قبل الموظفين يؤدي إلى حالة السلبية، وتدني مستوى هذه العو 
 (Hezberg, 1959, 59ا لالستياء )وتمثل مصدر   ،من عدم الرضا الوظيفي لديهم

فعلى الرغم من أن وجودها ال  ،وترى هذه النظرية ضرورة معالجة العوامل الوقائية
فهي ضرورية ولكنها غير  وهكذا ،غيابها يؤدي إلى حالة من االستياء فإنيؤدي إلى الرضا 
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فكيف يمكن تحفيز عامل هو فعليا في حالة من  ،كافية للوصول بالموظف للرضا الوظيفي
االستياء؟ ولكن بعد معالجة هذه العوامل من قبل المنظمة بحيث تصبح مقبولة من قبل 

 الموظفين عنها يمكن استخدام العوامل المحفزة لتحقيق حالة الرضا الوظيفي المطلوبة.
 Professional Commitmentالمهني  : االلتزامارابعً 

يتضمن مفهوم االلتزام مدى ارتباط الفرد بالمنظمة التي يعمل فيها أو المهنة التي 
عن اتجاه الفرد نحو ترك العمل أو التحول عنه؛ وقد يأخذ  اجيد   ايقوم بها. كما أنه يعد مؤشر  

همال وتكرار الغياب عن العمل، واألداء اإل :مختلفة، مثل ذلك التحول عن العمل أشكاال  
السيء، وما إلى ذلك من أشكال يكون أقصاها اتجاه الفرد نحو ترك المهنة إلى مهنة أخرى، 

( من %14.1قام ) 2002إلى أنه  في عام  Smithers & Robinson(2003)ويشير
تحول عنها بخمسة المعلمين بترك مهنة التدريس في المدارس العامة، وارتبط ترك المهنة أو ال

عوامل رئيسة تمثلت في كل من عبء العمل، والتحديات المرتبطة باحتياجات الطالب، 
والوضع المدرسي، والراتب والظروف الشخصية. وقد مثل عبء العمل ثم الراتب المنخفض 

 في قرار ترك العمل. اأكثر العوامل تأثير  
يد المشكالت التي في دراسته التي هدفت إلى تحد Marquis(2017)وتوصل  

تواجه معلمي التربية الخاصة المبتدئين من منظورهم الخاص والتي قد تدفعهم لترك العمل في 
مجال التربية الخاصة؛ حيث تمثلت هذه المشكالت في استخدام نماذج التدريس غير الفعالة، 

لخاص وسلوك الطالب، وإدارة الوقت، واألعمال الورقية، وممارسات وإجراءات التعليم ا
إلى مزيد من التدريب والدعم  الحاجة  Gilmour & Wehby((2020أوضح الغامضة. وقد 

 لمعلمي الطالب ذوي اإلعاقة في فصولهم الدراسية لحث االلتزام المهني لديهم.
الدرجة التي يستوعب فيها  :االلتزام المهني بأنه Kushman (1992,6وُيعرف )

شعر بالوالء لمكان العمل وكذلك يعرفه مروان طاهر الزعبي وي ،الفرد القيم واألهداف التنظيمية
الدرجة التي يندمج فيها الموظف بالمهمات والعمل الذي يقوم به لصالح  :( بأنه2009)

ا حيوي ا من الحياة. ويحتل كل  االمنظمة التي توظفه. ويعد العمل للشخص الملتزم مهني   جزء 
لمعلم، باإلضافة إلى األهمية التي يعلقها على من العمل نفسه وزمالء العمل أهمية كبير ل
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المدرسة كمؤسسة ككل. وكلما زادت المشاركة النشطة في صنع القرار أدى ذلك إلى مستوى 
 أعلى من القبول والرضا.

( من تعريف االلتزام 2018ووسع وليد محمد أبو المعاطي ومنار منصور أحمد )
قواعد التي تحدد عالقته بعمله والزمالء والطلبة التزام المعلم بال :المهني حيث ُيعرفه بأنه

-101، 2019حنان موسى السيد ) العمل. وتعرفوالمجتمع والراحة النفسية والرضا عن 
حالة نفسية تعكس عالقة الفرد بالمنظمة التي يعمل فيها،  :أنهب( االلتزام المهني الوجداني 102

نتماء لها واستعداده لبذل أقصى جهد من أجلها، بها، مع رغبته في اال اووجداني   اوارتباطه نفسي  
ورغبته القوية في المحافظة على استمرار عضويته وبقائه فيها؛ العتقاده القوي في أهدافها 
وقيمها، وتوجهاتها، ومدى قبول المعلمين ألهداف وقيم المدرسة، ومقدار الجهد الذي يرغب 

 اء داخل المدرسة.المعلمون لبذله من أجل المدرسة، والرغبة في البق
 االلتزام المهني للمعلمين في ضوء أربعة أبعاد هي: Cevat ((2000وقد تناول 

اعتقاد المعلمين  بأنه:وُيعّرف  :Commitment to School االلتزام بالمدرسة -1
وقبولهم ألهداف المدرسة وقيمها، وجهود المعلمين لتحقيق تلك األهداف والقيم، 

 على العضوية في المدرسة. القوية في الحفاظهم ورغبات
: ويشير Commitment to Teaching Occupation االلتزام بمهنة التدريس -2

 إلى اتجاه مواقف المعلمين تجاه مهنتهم.
: ويشير Commitment to Teaching Occupation االلتزام بالعمل التدريسي -3

ى المستوى إلى الحيز الذي تشغله مهنة التدريس في الحياة اليومية للمعلم، وعل
 الجسمي والنفسي.

 : وُيعرفCommitment to Work Group التزام المعلمين بالعمل الجماعي -4
درجة شعور المعلمين بالثقة  بأنهالتزام المعلمين بالعمل الجماعي في المدرسة 

 والتعاون مع المعلمين اآلخرين في المدرسة.
د لاللتزام اإلى خمسة أبع( 2018وأشار وليد محمد أبو المعاطي ومنار منصور أحمد )

المهني للمعلم تتمثل في: االلتزام نحو زمالء العمل، وااللتزام نحو الطلبة في المدرسة، وااللتزام 
 نحو المدرسة وادارتها. التعليم وااللتزامنحو المجتمع، وااللتزام نحو مهنة 
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إلى أن االلتزام المهني  Hamid, Nordin, Anida & Sirun(2014)وقد أشار
أنه يؤثر بشكل غير مباشر على نتائج الطالب. وقد أظهرت أن و  ،لفعالية المدرسة مهملمعلم ل

من االلتزام المهني تجاه المدرسة؛ يظهرون مستوى  ي االمعلمين الذين يظهرون مستوى عال
أفضل من الثقة بالنفس، ويكونون قادرين على التأثير في بيئة العمل بطريقة إيجابية، كما 

وجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية   Anari (2012ئج الدراسة التي أجراها )أوضحت نتا
وأن االلتزام المهني للمعلمين يتأثر بتحفيز المدراء  ،بين الذكاء العاطفي وااللتزام التنظيمي

توقعات واضحة، وتعزيزهم لرؤية وأهداف المدرسة، وتقديم المساعدة والدعم بشكل للمعلمين ب
 مباشر، وإجراء التقييمات العادلة، باإلضافة إلى االعتراف بإنجازات المعلم. 

 :المهنيالنماذج المفسرة لاللتزام 
 Mowday, Steers and Porter ((1979نموذج مودي، ستيرز وبورتر  -1

  Mowday, Steers and Porter(1997)دراسة فيوذج تم اقتراح هذا النم 
البعد المادي والبعد العاطفي، وأن البعد  :يتأثر ببعدين هما المهني االلتزامواعتبر النموذج أن 

على أنه  المهني االلتزام، وبناء عليه تم تعريف المهني االلتزامالعاطفي له األثر األكبر على 
االعتقاد القوى بأهداف  :منظمته ويتحدد بثالثة عوامل هي القوة النسبية الندماج الموظف في

المنظمة، والرغبة ببذل مجهود إضافي لصالح المنظمة، والرغبة القوية في االستمرار في العمل 
هو ارتباط نفسي يشعر به الشخص تجاه منظمته، والذي  المهنيللمنظمة، كما أن االلتزام 

ظمته، ويمكن التنبؤ بهذا االرتباط من خالل يعكس مدى تبني الشخص لخصائص ومبادئ من
(، واالرتباط بالمنظمة على Complianceعوامل مستقلة وهي: الطاعة مقابل الحوافز ) ةثالث

(، واندماج الشخص بمنظمته Desire for affiliationأساس وجود الرغبة في االنتساب لها )
  .(Intemalizationوتبني قيمها )

  Meyer and Allen (1984,1991نموذج ماير والين ) -2
على بعدين هما:  امبني   انموذج   Meyer and Allen (1984قدم ماير والين )

المعلم في المدرسة بسبب الخسارة التي  التزاموالذي يعتمد على  :المنظمي المستمر االلتزامبعد 
م ألنه يريد المعل التزاموهو  الوجداني االلتزامسيتعرض لها في حال تركه العمل فيها، وبعد 

 ضافة بعدوالعمل واالنخراط فيه، وتمت إ االلتزامالعمل ويمثل الشعور اإليجابي الناشئ من 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Nahid%20Naderi%20Anari
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 Meyer and Allenالمعياري من قبل ماير والين  االلتزاموهو بعد  ،المهني لاللتزامثالث 
 ه:أبعادوتضمنت  المهني االلتزامويعد هذا النموذج من أفضل ما قدم لفهم عملية  (1991)

المعلم  التزام( وهو أقوى هذه األبعاد ويعني Affective Commitment) الوجدانيااللتزام  -
ألنه يرغب بذلك ويتأثر هذا البعد بدرجة إدراك الفرد  ؛بالعمل في المنظمة وعدم تركها

من حيث استقاللية وتنوع المهارات المطلوبة، وقرب المشرفين  ،للخصائص المميزة للعمل
ه، كما يتأثر بدرجة إحساس أو شعور الموظف بالسماح له بالمشاركة الفعالة وتوجيههم ل

التي يعمل فيها سواء ما يتعلق منها بعمله أو ما  التنظيميةفي اتخاذ القرارات في البيئة 
 يخص الموظف نفسه، باإلضافة إلى التغذية الراجعة التي يحصل عليها من اإلشراف.

( وهو ناتج عن شعور Normative Commitmentقي )االلتزام المعياري أو األخال -
والذي ينبع من قيم وأخالق  ،والبقاء في المؤسسة االلتزامالموظف بوجوب وضرورة 

والبقاء في  االلتزاموبتعبير آخر هو اإلحساس الذي يشعر به الموظف تجاه  ،الموظف
اح المؤسسة لهم العمل، ويعزز هذا الجانب الدعم من قبل المدرسة للعاملين فيها، وسم

بالمشاركة الفعالة واإليجابية في وضع األهداف، والتخطيط ورسم السياسات العامة 
المعياري نظرة أن  االلتزاموتنفيذ العمل، ويحمل  اإلجراءاتللمنظمة، واإلسهام في وضع 

العاملين يعتقدون أن البقاء في المؤسسة واجب أخالقي وشيء صحيح يجب عمله، 
 االلتزاماري يتأثر بدرجة كبيرة بثقافة الموظف، فعلى سبيل المثال يكون هذا المعي وااللتزام

العمل كفريق كالثقافة اليابانية على ا في الثقافات الجمعية والتي تلتزم وتشجعه جد   اقوي  
كالثقافة األمريكية التي تتجلى فيها  ؛مستوياته في الثقافة الفردية ىمثال، ويكون في أدن

 النزعة الفردية.
المعلم بالعمل في  التزام( ويعني Continuance Commitmentالمستمر ) االلتزام -

بفرص  االلتزامويرتبط هذا النوع من  ،المنظمة لتجنب الخسارة المحتملة في حال تركه لها
العمل البديلة، ففي حال وفرتها يقل مستواه، وعند ندرتها أو عدم وجودها تزداد قوته، 

 ؛في الخدمة ن لذين لديهم مستوى عال من االلتزام المستمر يستمرو ويعني أن المعلمين ا
 االلتزامبسبب حاجتهم المادية وليس رغبة منهم، وهو حسب ماير والين أضعف أنواع 

 (Allen & Meyer,1996,260)المنظمي. 



 م

 

)83( 
 

 2021 ديسمبر ،3ج 68 العدد النفسي، اإلرشاد مجلة

 

 المهنيااللتزام في  العمل فيوالتدفق  النفسيالتمكين دور 

 العالقات المنطقية المفترضة بين متغيرات الدراسة:
 فق في العمل:: العالقة بين التمكين النفسي والتدأواًل 

العمل، أشارت نتائج دراسة إنعام  فيوالتدفق  النفسيإطار العالقة بين التمكين  في
لدى  النفسيالتدفق في العمل بالتمكين ( إلى ارتباط 2018نايف فالح، وعارف توفيق محمد )

مديري المدارس، كما بينت النتائج أن مديري المدارس أظهروا معدالت عالية من التمكين؛ 
جاءت األبعاد مرتبة على النحو التالي من األعلى إلى األدنى: المكانة، ثم االستقاللية،  حيث

ثم التأثير، ثم اتخاذ القرار، كما هدفت دراسة فتحي عبد الرحمن الضبع، ومحمد بن يحيى 
القدرة على تحمل اإلحباط الوظيفي، وتعرف عالقتها ( إلى الكشف عن مستوى 2020صفحي )

لدى معلمي  حباطبتحمل اإل، وإسهام هذين المتغيرين في التنبؤ فق في العملبالمعنى والتد
(. وأسفرت أنثى 47، وذكرا 71معلما ومعلمة؛  118ومعلمات الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية )

وارتباطها  ،النتائج عن ارتفاع مستوى القدرة على تحمل اإلحباط الوظيفي لدى أفراد عينة الدراسة
( من التباين %51.4والتدفق في العمل، وأن هذين المتغيرين المستقلين يفسران )إيجاب ا بالمعنى 

في المتغير التابع، وأن المعنى في العمل يعد أفضل المتغيرين في التنبؤ بالقدرة على تحمل 
 اإلحباط الوظيفي.

( إلى 2020كما توصلت نتائج الدراسة التي أجراها عبد الناصر موسى اسماعيل )
لتمكين النفسي، تسهم في تفسير تباين درجات أفراد العينة على مقياس التدفق النفسي اأن أبعاد 

التمكين النفسي دور   Hamouda, Khedr & Hassan(2018)كما بحث  (،%94بنسبة )
)الدعم المدرك من المنظمة، الدعم المدرك  كمتغير وسيط في العالقة بين الدعم االجتماعي

؛ حيث أظهرت النتائج أن والتدفق في العملالمدرك من الزمالء( من الرئيس المباشر، الدعم 
التمكين النفسي يتوسط العالقة بشكل كامل بين الدعم المدرك من الرئيس المباشر ومن الزمالء 

 في العمل. والتدفق
 ا( إلى وجود عالقة موجبة دالة إحصائي  2018وتوصلت رشا أبو سيف النصر )

، وإسهام )معنى العمل، والجدارة، والتأثير( واالستغراق الوظيفيبين التمكين النفسي وأبعاده 
حيث مثلت الجدارة البعد  ؛( من تباين التدفق في العمل%59.7التمكين النفسي في تفسير )

%(، ثم جاء بعد  57.1في تفسير من التباين في االستغراق الوظيفي بنسبة ) ااألكثر تأثير  
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في  العمل؛( من التباين في التدفق في %4.2ر بنسبة )(، والتأثي5.45معنى العمل بنسبة )
كما  ،احصائي  إحين كانت العالقة بين بعد االستقاللية الذاتية واالستغراق الوظيفي غير دالة 

الدور الوسيط للتمكين النفسي وأبعاده في مسار العالقة المباشرة بين القيادة أكدت النتائج 
 كمتغير تابع. في العملالخادمة )كمتغير مستقل( واالستغراق 

العالقات السببية بين التمكين النفسي، والتمكين المهني، واالستغراق والختبار 
( إلى 2014) وأحمد محمد فتحي، ومروة سعد محمد توصل عبد الحكيم أحمد ربيع الوظيفي
، حيث يفسر التمكين تأثير مباشر للتمكين النفسي على االستغراق الوظيفيوجود 
(من التباين في االستغراق الوظيفي؛ وأنه بالتالي كلما زادت مستويات إدراك %26.3النفسي)

التمكين النفسي زادت مستويات االستغراق الوظيفي لديهم، كما أظهرت النتائج وجود تأثير دال 
غير مباشر للتمكين التنظيمي على االستغراق الوظيفي عند توسط التمكين النفسي؛ أي يزداد 

للتمكين التنظيمي على االستغراق الوظيفي عند توسيط التمكين النفسي، وقد  التأثير المعنوي 
 ( من التباين في االستغراق الوظيفي.%27.6بلغت القدرة التفسيرية لهما )

 : العالقة بين التمكين النفسي والرضا الوظيفي:اثانيً 
 الرضا فيأثر التمكين النفسي  Fock, Chiang, Au, Hui (2011أكدت دراسة )

األثر  Hanaysha & Tahir (2016)الوظيفي، كما أظهرت نتائج الدراسة التي أجراها
باإلضافة إلى فريق العمل والتدريب خالل الخدمة في الرضا الوظيفي  ،للتمكين النفسي اإليجابي

في مؤسسات التعليم العالي. وقد أكدت الدراسة أن المؤسسات التي تدعم إدراك موظفيها 
يمكن أن تصل إلى مستويات عالية من األداء المهني والرضا الوظيفي. وكشف للتمكين النفسي 

على نواب مديري المدارس  Schermuly & Meyer ( (2011نتائج الدراسة التي أجراها 
 التنبؤ بالرضا الوظيفي. فيالكفاءة والمعنى  االبتدائية بألمانيا عن قدرة

( وجود عالقة 2015ابر صادق )كما أكدت نتائج الدراسة التي قامت بها هيام ص
لدى معلمي التربية الخاصة؛ حيث  الوظيفيبين التمكين النفسي واالحتراق  احصائي  إسالبة دالة 

أوضحت النتائج أن معلمي التربية الخاصة الحاصلين على درجات مرتفعة في التمكين النفسي 
لمعلمي  الوظيفيتراق ؛ بينما ازداد االحالوظيفيحصلوا على درجات منخفضة في االحتراق 

 ((2003التربية الخاصة الحاصلين على درجات منخفضة في التمكين النفسي. كما أشار 
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Martino  للتمكين النفسي )التأثير، إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين ثالثة أبعاد من
لحكومية، وفى ي لمعلمي المدارس االبتدائية اواالستقاللية، والفعالية الذاتية( والرضا الوظيف

( إلى التعرف على أبعاد 2017هدفت الدراسة التي أجرتها شيري مسعد حليم ) ،هذات السياق
( من أعضاء هيئة التدريس 157التمكين النفسي وعالقتها بالرضا الوظيفي لعينة تكونت من )
ا ألبعاد تأثير موجب دال إحصائي  والهيئة المعاونة لهم بجامعة الزقازيق. وأظهرت النتائج وجود 

التمكين النفسي األربعة )المعني، والكفاءة، والتقرير الذاتي، والتأثير( على متغير الرضا 
(، وبعد الكفاءة بنسبة %23.9بنسبة ). وقد أوضحت النتائج إسهام بعد التأثير الوظيفي

( من تباين الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة %13.2(، بينما جاء بعد المعنى )17.2%)
وضح أحمد عباس حمادي،  ه،ذاتوالهيئة المعاونة لهم بجامعة الزقازيق. وفى السياق  التدريس

 ى ( أن هناك عالقة طردية موجبة قوية دالة إحصائيا بين مستو 2016وياسر لطيف خلف )
؛ للتمكين اإلداري في الرضا الوظيفي اأثر  الرضا الوظيفي كما أن هناك  ى ومستو  المديرينتمكين 

ستقاللية أكثر تأثير ا في تفسير التباين في الرضا الوظيفي بنسبة وصلت وقد كان بعد اال
(74.3%.) 

 : العالقة بين التمكين النفسي وااللتزام المهني:اثالثً 
 د، فقالمهنيوااللتزام  النفسيقامت بعض الدراسات بفحص العالقة بين التمكين 

النفسي للمعلمين على التحقق من تأثير التمكين  Hamid et al.( 2014هدفت دراسة )
المدارس االبتدائية، وقد  معملي( معلم ا من 258حيث شارك في الدراسة)  ؛التزامهم المهني

كشفت النتائج عن وجود عالقة إيجابية متوسطة بين التمكين النفسي وااللتزام المهني، كما 
نفسي التأثير المباشر للتمكين ال Muhammad & Abdullah (2016بينت نتائج دراسة )

ذوي ي المستوى المتوسط على األداء المهني لمديري المستوى المتوسط؛ مما يعني أن مدير 
كما وجدت  ،التمكين النفسي المرتفع قادرون على تقديم مساهمة كبيرة في نتائج األداء المهني

الدراسة أن تزويد المديرين بتعويض مناسب يعكس مساهمتهم في تنفيذ المهام كان له تأثير 
  .يجابي مباشر على األداء المهنيإ

( إلى 2018، هدفت دراسة طه مداني طوبهر، وشريفة رفاع )هذاتوفى السياق 
من خالل دراسة ميدانية شملت عينة  ،دور التمكين النفسي في تعزيز االلتزام الوظيفي تعرف
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حصائية إداللة  ذيمن األفراد العاملين بالمكتبات الجامعية، وقد توصلت الدراسة إلى وجود أثر 
ألبعاد التمكين النفسي )المعنى، الجدارة، االستقاللية، التأثير( في تعزيز االلتزام المهني لدى 
أفراد عينة الدراسة؛ حيث تسهم جدارة الفرد في تعزيز مستوى االلتزام الوظيفي بمقدار تأثير 

ان مقدار التأثير (، أما بالنسبة للبعد الثاني الذي تمثل في معني العمل فقد ك%11بلغ )
 (.31.4بنسبة )جاء (، والبعد الثالث الذي تمثل في االستقاللية 63.5%)

تأثير التمكين ( إلى 2020وقد خلصت دراسة يوسف ديدوني وزبيدة ملياني برحو ) 
؛ وقد كانت األبعاد الثالثة )الكفاءة، النفسي على األداء الوظيفي لدى الموظفين اإلداريين

ي وأهمية العمل( هي األكثر تأثير ا على األداء الوظيفي للموظفين بينما لم يكن االستقاللية، معن
هناك تأثير دال لبعد التأثير على األداء الوظيفي للموظفين، وفى ذات اإلطار فقد أظهرت 

أن االلتزام المهني  Abdullah, Almadhoun & Ling (2015نتائج الدراسة التي أجراها )
 %26كبيرة بالتمكين النفسي وقد فسرت جميع أبعاد التمكين النفسي)  للمعلمين يتأثر بصورة

( من التباين في االلتزام الوجداني وااللتزام بقواعد العمل على التوالي. وعالوة على ذلك %36و
على االلتزام الوجداني وااللتزام  اكبير   افقد أوضحت النتائج أن لبعدي المعنى والكفاءة تأثير  

 مين.بالقواعد للمعل
 : العالقة بين التدفق في العمل والرضا الوظيفي ارابعً 

فقد وجد الباحثان دراسات  الوظيفيالعمل والرضا  فيإطار العالقة بين التدفق  في
أشارت نتائج الدراسة التي قامت بها جيهان علي  دحدود الباحثين ، فق فيهذا المجال  فيقليلة 

التدفق النفسي جود عالقة ارتباطية طردية بين ( إلى و 2018السيد ومروة صالح إبراهيم )
(، ووجود 105لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفية )ومستوى جودة الحياة الوظيفية 

بين التدفق النفسي ومستوى األداء المهني، وأوضح أيمن  اعالقة ارتباطية طردية دالة إحصائي  
 ة بين التدفق النفسي والرضا الوظيفيوجود عالقة ارتباطية قوي( 2019عبد العزيز سالمة )

وكذلك يمكن التنبؤ بالرضا الوظيفي للمعلمات  ،( معلمة من معلمات رياض األطفال150لدى )
 من خالل التدفق النفسي لديهن.
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 : العالقة بين الرضا الوظيفي وااللتزام المهنياخامسً 
الرضا أن ( إلى 2018أشارت دراسة صفوان عبد هللا محمد وفايز جمعة صالح )

ألعضاء هيئة التدريس، وقد أوضحت نتائج  ( من االلتزام الوظيفي%20.4الوظيفي يفسر )
( 2021تحليل المسار للدراسة التي أجراها كل من عواد محمد الظفيري ، وعلي حسين محمد )

التأثير السلبي المباشر لالحتراق الوظيفي على كل من الرضا الوظيفي وااللتزام المهني، كما 
وسطي ا في العالقة بين االلتزام المهني واالحتراق الوظيفي،  االرضا الوظيفي يؤدى دور   أن

( وجود عالقة ارتباطية 2015وأوضحت نتائج الدراسة التي أجراها األدهم بن خليفة بن دهام)
لدى مديري  االلتزام المهني والرضا الوظيفيحصائية بين ضعيفة لم تصل لحد الداللة اإل

 حكومية بمنطقة حائل.المدارس ال
: الدراسات التي تناولت العالقات المتبادلة بين التمكين النفسي والتدفق في العمل اسادسً 

 والرضا الوظيفي وااللتزام المهني 
 Abdullah etأجرى  الدراسة،إطار العالقات المتبادلة بين متغيرات  في

al.(2015) رضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي دراسة للتعرف على تأثير التمكين النفسي على ال
رضا بين معلمي المدارس الثانوية الماليزية، حيث أظهرت نتائج تحليل االنحدار المتعدد أن 

. وقد فسرت جميع أبعاد المعلمين والتزامهم الوظيفي يتأثران بصورة كبيرة بالتمكين النفسي
بتأثير التمكين النفسي على وفيما يتعلق  الوظيفي،( من تباين الرضا %42التمكين النفسي )

( من التباين في %36و %26النفسي )االلتزام التنظيمي، فقد فسرت جميع أبعاد التمكين 
فقد أوضحت النتائج أن  ،االلتزام الوجداني وااللتزام بالقواعد على التوالي. وعالوة على ذلك

نما كان لبعدي المعنى التأثير للتمكين النفسي كان له األثر األعلى على الرضا الوظيفي، بي
 والكفاءة تأثير كبير على االلتزام الوجداني وااللتزام بالقواعد للمعلمين. 

وفي دراسة سعت للتحقق من تأثير التمكين على االلتزام المهني والرضا الوظيفي 
إلى أن التمكين النفسي له أثر كبير  Insan (2013، توصل )اموظف   836لعينة تكونت من 

م المهني. وعلى الرغم من أن التمكين لم يكن له تأثير كبير على الرضا الوظيفي على االلتزا
غير مباشر للتمكين النفسي على الرضا  اكبير   اهناك تأثير  بشكل مباشر، إال أنه وجد أن 
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كما كان لاللتزام المهني تأثير كبير على  ،الوظيفي من خالل المتغير المتداخل لاللتزام المهني
 في.الرضا الوظي

العالقة بين التمكين ( إلى الكشف عن 2021وهدفت دراسة إيمان مختار محمود )
وقد  ،من المعلمين (226لدى عينة تكونت من ) النفسي والرضا الوظيفي وااللتزام المهني

ا بين التمكين النفسي والرضا توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائي  
بين التمكين النفسي ككل وكل من الرضا عن  احصائي  إوجدت عالقة دالة الوظيفي ككل؛ كما 

طبيعة العمل، والمكانة االجتماعية، والعالقة مع الزمالء من أبعاد الرضا الوظيفي، بينما لم 
حصائية، حد الداللة اإل ىتصل العالقة بين التمكين النفسي ككل والرضا عن الجوانب المادية إل

عد التأثير من أبعاد التمكين بين بُ  احصائي  إيجابية ودالة إد وجدت عالقة فق ،وعالوة على ذلك
النفسي وبعدي الرضا عن طبيعة العمل والمكانة االجتماعية والعالقة مع الزمالء من أبعاد 
الرضا الوظيفي، وكذلك لم تكن هناك عالقة دالة بين بعد التأثير وكل من الرضا عن الجوانب 

جتماعية. كما أظهرت النتائج ارتباط أبعاد الكفاءة، والمعنى، واإلدارة الذاتية المادية والمكانة اال
من أبعاد التمكين النفسي بجميع أبعاد الرضا الوظيفي فيما عدا بعد الرضا عن الجوانب 

ا بين التمكين المادية. كذلك أسفرت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائي  
 ده وااللتزام المهني بجميع أبعاده. النفسي بجميع أبعا

( إلى وجود فروق جوهرية بين 2021وأشارت دراسة أسماء عبد المنعم أحمد )
مرتفعي ومنخفضي التمكين النفسي من المعلمين في االندماج في العمل لصالح مرتفعي 
 التمكين النفسي، ووجود فروق جوهرية بين مرتفعي ومنخفضي الرضا الوظيفي من المعلمين

إسهام التمكين في االندماج في العمل لصالح مرتفعي الرضا الوظيفي. وقد أشارت النتائج إلى 
 الدى المعلمين؛ إذ فسرا سوي   النفسي والرضا الوظيفي في التنبؤ باالندماج في العمل وااللتزام

( وجود عالقة ارتباطية 2018( من التباين الكلي، كما أوضح سعد بن مرزوق العتيبي )48%)
، وأظهرت النتائج أن التمكين النفسي وكل من االلتزام المهني، واالندماج في العملموجبة بين 

ا في التنبؤ بكل من االلتزام المهني واالندماج متغير التمكين النفسي أسهم بنسبة دالة إحصائي  
ي في العمل لدى العاملين في شركات التأمين الخاصة. وأظهرت نتائج الدراسة وجود تأثير ذ

من أبعاد التمكين النفسي في كل من االلتزام المهني واالندماج في العمل  ةداللة إحصائية لثالث
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وهي على الترتيب من حيث قوة التأثير: المعنى، والكفاءة، واالستقاللية الذاتية، في حين لم 
 تثبت معنوية بعد التأثير. 
( إلى 2019لسيد )، هدفت الدراسة التي أجرتها حنان موسى اهذاتوفى اإلطار 

معرفة اإلسهام النسبي لكل من التمكين النفسي وااللتزام المهني الوجداني في التنبؤ بالتدفق 
( من أعضاء 435النفسي لدى أعضاء هيئة التدريس الجامعي، وقد تكونت عينة الدراسة من )

ا إحصائي   وعضوات هيئة التدريس بجامعة جازان، وكشفت نتائج عن وجود عالقة ارتباطية دالة
بين كل من التمكين النفسي وااللتزام المهني الوجداني والتدفق النفسي، وكشفت نتائج تحليل 

إسهام التمكين النفسي وبعض أبعاده في التنبؤ االنحدار الخطي المتعدد بالطريقة المتدرجة عن 
ي التنبؤ بالتدفق بالتدفق النفسي وأبعاده، وكذلك إسهام االلتزام المهني الوجداني وبعض أبعاده ف

وأبعاده لدى أعضاء هيئة التدريس الجامعي، وفي دراسة ُأجريت على عينة تكونت من  النفسي
 .ا( عام  59-22( من المعلمين ممن تتراوح أعمارهم ما بين )226)
 

 : الدراسات التي تناولت الدور الوسيط:اسابعً 
ط لاللتزام ( تعرف الدور الوسي2011هدفت دراسة طارق عطية عبدالرحمن )

، وااللتزام االستمراري، وااللتزام المعياري( في العالقة الوجدانيالمهني بمكوناته الثالثة )االلتزام 
( من معلمي المدارس االبتدائية، وقد كشفت 338بين الرضا الوظيفي واألداء الوظيفي لد ي)

جزئي إيجابي في العالقة  االلتزام المهني ومكوناته الثالثة له تأثير وسيطنتائج الدراسة عن أن 
كأحد  الوجداني، وأن الدور الوسيط الذي يؤديه االلتزام بين الرضا الوظيفي واألداء الوظيفي

مكونات االلتزام المهني في العالقة بين الرضا الوظيفي واألداء الوظيفي كان أقوى من الدور 
 ري في هذه العالقة. الوسيط الذي يؤديه كل من االلتزام المعياري وااللتزام االستمرا

التنبؤية بين إدراك المعلمين لسلوكيات  العالقات  Lee & Nie(2014)وقيم
التمكين لكل من المدير والمشرف المباشر، والتمكين النفسي للمعلمين وثالثة من المتغيرات 
األخرى المرتبطة بالعمل؛ والتي تمثلت في الرضا الوظيفي وااللتزام المهني. وأشارت نتائج 

ثالثة من األبعاد األربعة المكونة للتمكين النفسي )"المعنى" و"الكفاءة" حليل المسار إلى أن ت
و"االستقاللية"( توسطت العالقات بين إدراك المعلمين لسلوكيات التمكين للمشرف المباشر 
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؛ في حين لم يصل بعد التأثير لحد الداللة وكل من الرضا الوظيفي وااللتزام المهني للمعلمين
 في توسطه لهذه العالقة.

التمكين النفسي أن  Lan & Chong(2015)وأوضحت نتائج الدراسة التي أجراها 
؛ حيث العالقة بين أبعاد القيادة التحويلية والرضا والتزام المهني للموظفين ايتوسط جزئي  

كين النفسي أوضحت النتائج عدم وجود عالقة دالة إحصائي ا لبعدي الدافعية الذاتية والتأثير للتم
في عالقتهما برضا الموظفين وااللتزام المهني، بينما أظهر تحليل المسار توسط كل من المعني 

 ,Ameerدراسة بينما أشارت  ،والكفاءة العالقة بين القيادة والرضا الوظيفي وااللتزام المهني
Bhatti & Baig (2014) سة إلى للدور المحدود للتمكين النفسي؛ حيث أشارت نتائج الدرا

 أن التمكين النفسي يتوسط العالقة بين الرضا الوظيفي واألداء الوظيفي بصورة ضعيفة.
أن التمكين النفسي للموظفين له تأثير  Suriadnyana (2020وأوضحت دراسة )

تجاه  احصائي  إ داال   اإيجابي دال على الرضا الوظيفي؛ بينما لم ُيظهر الرضا الوظيفي تأثير  
في توسط  امهم   ا، كما أظهرت نتائج الدراسة أن الرضا الوظيفي يلعب دور  االلتزام المهني

فبينما كانت العالقة المباشرة بين  ،التأثير في العالقة بين التمكين النفسي وااللتزام الوظيفي
التمكين النفسي وااللتزام المهني غير دالة، أشارت العالقات غير المباشرة إلى داللة العالقة 

التمكين النفسي والرضا المهني من جهة والرضا المهني وااللتزام المهني من جهة من  كلبين 
 أخرى.

( ممرضة صحة مدرسية في المدارس 333من )وفي دراسة على عينة تكونت 
الى إسهام كل من Chang, Shih & Lin(2010)االبتدائية واإلعدادية في تايوان، توصل 
٪( من التباين في 54بمقدار ) نبؤ بالرضا الوظيفيالتمكين النفسي والتمكين المهني في الت

٪( من تباين  59حين تنبأ كل من التمكين النفسي، والتمكين المهني، والرضا الوظيفي بنسبة )
االلتزام المهني. كما كشف تحليل معامل المسار أن التمكين النفسي لم يتوسط بشكل كامل 

سبب التأثيرات المباشرة القوية للتمكين المهني ب ؛العالقة بين التمكين المهني والرضا الوظيفي
على الرضا الوظيفي؛ حث لم تتأثر العالقة بين التمكين المهني والرضا الوظيفي بعد إضافة 
التمكين النفسي إلى النموذج. باإلضافة إلى ذلك، وأظهرت نتائج النموذج عدم قدرة التمكين 

على االلتزام المهني عندما يتم تضمين التمكين المهني أو التمكين النفسي في التأثير المباشر 
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 المهنيااللتزام في  العمل فيوالتدفق  النفسيالتمكين دور 

وأن التمكين النفسي يؤثر على االلتزام المهني  ،والرضا الوظيفي وااللتزام المهني في النموذج
 من خالل التأثير الوسيط للرضا الوظيفي. ،فقط

وجود   (2017وعمار عبد األمير علي ) كاظم،وأظهرت نتائج دراسة رسل كريم 
من خالل التمكين النفسي  ،بين التدفق في العمل وجودة حياة العملير مباشرة عالقة تأثير غ
، كما بينت النتائج وجود عالقة تأثير مباشر بين التدفق في العمل وجودة حياة كمتغير وسيط

 العمل.
 Amor etوكشفت تحليالت نمذجة المعادالت البنائية التي أجراها أمور 

al.(2021)  سط جزئي ا العالقة اإليجابية بين التمكين المهني والتدفق التمكين النفسي تو أن
، وأن التدفق في العمل مرتبط بشكل إيجابي بأداء المهام وسلبي ا بنية االستقالة، كما في العمل

يجابي أشارت النتائج إلى أن التمكين النفسي هو المتغير الكامن الذي يمكنه تفسير االرتباط اإل
 & Muhammadدفق في العمل، وبينت نتائج دراسة بين التمكين المهني والت

Abdullah(2016) التأثير المباشر للتمكين النفسي على األداء المهني لمديري المدارس؛ مما
ذوي التمكين النفسي المرتفع قادرون على تقديم مساهمة يعني أن مديري المستوى المتوسط 

أن تزويد المديرين بتعويض مناسب يعكس كبيرة في نتائج األداء المهني. كما وجدت الدراسة 
مساهمتهم في تنفيذ المهام كان له تأثير إيجابي مباشر على األداء المهني. كما أكدت نتائج 
الدراسة الدور الوسيط لاللتزام التنظيمي في التأثير على العالقة بين التمكين النفسي واألداء 

 المهني. 
 فروض الدراسة: 

ت السابقة ذات العالقة بمجال الدراسة وما تم عرضه في بناء على نتائج الدراسا
ا من الفروض على النحو اآلتي:   اإلطار النظري صاغ الباحثان عدد 

 العمل لدى عينة الدراسة. فيالتدفق  في اموجب   داال   اتأثير ا مباشر   النفسييؤثر التمكين  -1
 الدراسة.عينة  الوظيفي لدىالرضا  فيتأثير ا مباشر ا داال  موجب ا  النفسييؤثر التمكين  -2
 لدى عينة الدراسة  المهنيااللتزام  فيتأثير ا مباشر ا داال  موجب ا  النفسييؤثر التمكين  -3
 لدى عينة الدراسة. الوظيفيفي الرضا  االعمل تأثير ا مباشر ا داال  موجب   فييؤثر التدفق  -4
مباشر ا داال   فييؤثر التدفق  -5  لدى عينة الدراسة. المهنيام االلتز  في اموجب   العمل تأثيرا  
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االلتزام  فيالعمل تأثيرا   غير مباشر داال  موجب ا  فيوالتدفق  النفسييؤثر كل من التمكين  -6
 .لدى عينة الدراسة الوظيفيعبر الرضا  المهني

على تباين مستويات  المهنيوااللتزام  النفسييتوقف اتجاه العالقة وقوتها بين التمكين  -7
 الدراسة.عينة  لدى الوظيفيالرضا 

 للعالقات السببية بين متغيرات الدراسة: البنائيالنموذج المفترض 
في ضوء اإلطار النظري ونتائج الدراسات السابقة التي تناولت متغيرات الدراسة، 

لدى معلمين ومعلمات التربية  الوظيفيااللتزام  المؤثرة فياتضح وجود عدد من المتغيرات 
للعالقات السببية بين كل  مساري لدراسة هو اقتراح نموذج الخاصة، والهدف من هذه ا

(، لذا صمم الباحثان المهنيوااللتزام  الوظيفيالعمل والرضا  فيوالتدفق  النفسيمن)التمكين 
ا نظري ا يصف العالقات السببية المباشرة وغير المباشرة لمتغيرات الدراسة، وفى النموذج  نموذج 

 فيوالتدفق  النفسيالتمكين  :وهى ،فسر من خالل متغيراتيُ  المهنيالمفترض فإن االلتزام 
النموذج كمتغيرات مستقلة تمثل أبنية  فييمكن النظر إليها  والتي الوظيفيالعمل والرضا 

ا بعالقات بينية ويخدم متغير )الرضا  ( كمتغير وسيط وناقل  الوظيفيمستقلة، لكنها ترتبط مع 
وتكون العالقات بين التمكين  المهنيااللتزام  فيلعمل ا فيوالتدفق  النفسيلتأثير التمكين 

، الوظيفيمتوقفة على أو يتوسطها تأثير الرضا  المهنيالعمل وااللتزام  فيوالتدفق  النفسي
 ( النموذج النظري المفترض للعالقات بين متغيرات الدراسة.2ويوضح شكل )
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 المهنيااللتزام في  العمل فيوالتدفق  النفسيالتمكين دور 

  ت الدراسةالمفترض للعالقات بين متغيرا المساري (: النموذج 2شكل )
 إجراءات الدراسة: 

لإلجراءات المنهجية للبحث من حيث  وتحليال   ايتناول هذا الجزء من الدراسة عرض  
العينة  –وصف عينة الدراسة )عينة التحقق من الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة

صدق وطرق التأكد من الكفاءة السيكومترية لها، من حيث ال الدراسة،وأدوات  (،األساسية
 :اآلتيويمكن عرض هذه اإلجراءات على النحو  ،والثبات

 : منهج الدراسة: أواًل 
التمكين المتغيرات )معامالت االرتباط بين  لتعرفتم استخدام المنهج الوصفي 

والتحقق من النموذج المفترض  ،(المهنيوااللتزام  الوظيفيالعمل والرضا  فيوالتدفق  النفسي
يعتمد على تحليل العالقات بين المتغيرات في نموذج  الذي سارباستخدام أسلوب تحليل الم

مبنى على أسس منطقية، وتحديد المتغيرات المؤثرة والمتغيرات المتأثرة في النموذج  سببي
 المقترح. المساري 

 :الدراسة في: المشاركون اثانيً 
 :عينة التحقق من الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة -أ
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ومعلمة بمحافظة الفيوم  ا( معلم  463)سة االستطالعية من تكونت عينة الدرا
الفصل  في( وتم التطبيق 10.38قدره ) معياري ( وبانحراف 40.54بمتوسط عمري قدره )

للتحقق من الخصائص السيكومترية للمقاييس ويوضح  ؛م2022 /2021األول للعام  الدراسي
 ( وصف عينة التحقق من أدوات الدراسة.1جدول )

 ( توزيع أفراد عينة حساب الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة1جدول )
 المرحلة النوع اإلجمالي

 ذكور إناث
 ابتدائيمعلم  54 105 159
 إعداديمعلم  25 29 54
 ثانوي معلم  34 87 121
 معلم تربية خاصة 41 88 129
 اإلجمالي 154 309 463

 العينة األساسية: فيالمشاركون  -ب
ومعلمة بمدارس التربية الخاصة  ا( معلم  247عينة األساسية على )اشتملت ال

م بمتوسط عمري 2022 /2021األول للعام  الدراسيالفصل  فيوتم التطبيق  ،بمحافظة الفيوم
: وهي(، وتم التطبيق بمدارس التربية الخاصة 9.21قدره ) معياري ( وبانحراف 36.64قدره )

محى الدين أبو العز، التربية الفكرية، النور للمكفوفين  األمل للصم وضعاف السمع بنات وبنين،
  .االحتياجات الخاصة لذوي وضعاف البصر، مركز الصفوة 

 : اآلتيةاألدوات  أعد الباحثان:  1: أدوات الدراسةاثالثً 
  . النفسيمقياس التمكين  -1
  العمل  فيمقياس التدفق  -2
  . الوظيفيمقياس الرضا  -3
   المهني.مقياس االلتزام  -4

                                                           
 صورتها األولية في( مقاييس الدراسة 1)ملحق  1
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مراجعة األطر النظرية والدراسات السابقة  :وهيقد مر إعداد المقاييس بعدة خطوات و 
تناولت  التيتناولت متغيرات الدراسة، واالطالع على بعض المقاييس العربية واألجنبية  التي

المتغيرات، وإعداد الصورة األولية لألدوات وعرضها على بعض المحكمين من أساتذة علم 
من أجل إبداء آرائهم فيما يتعلق بصالحية المقاييس لالستخدام  ،فسيةالنفس والصحة الن

ضوء آرائهم، وتطبيق األدوات على أفراد العينة االستطالعية للتحقق من  فيوتعديلها 
  شرح هذه األدوات: يليالخصائص السيكومترية. وفيما 

 :النفسيمقياس التمكين  -1
مثل في بنائه  النفسيلت متغير التمكين تم الرجوع إلى المقاييس السابقة التي تناو 

1995))Spreitzer  الكفاءة  –)المعنى  :أنه يتكون من أربعة أبعاد، وهيإلى والذي أشار– 
 ,Allahyri ومقياس Sun, Zhang &Chen(2012)ومقياس  (التأثير –التصميم الذاتي 

Shahbazi,Mirkamali &kharazi(2011) ببحث البنية قامت العديد من الدراسات  ، وقد
لذا قام الباحثان بالتحقق  ؛عواملهتحديد  فيواختلفت نتائج الدراسات  ،النفسيالعاملية للتمكين 

 من البنية العاملية له على عينة الدراسة.
  وصف المقياس: 

 ايتم االستجابة عليها وفق   مفردة،( 25من )تكون المقياس في صورته المبدئية 
 –أحيان ا –غالب ا –)دائم امن  االستجابات عليهتتراوح يث حليكرت، لمتصل خماسي بطريقة 

ا –نادر ا  األول:  العامل، وتتوزع العبارات على هذه األبعاد كما يلي عوامل( 3ويقيس ) (،أبد 
(، 16-8مفردات( من ) 9) االستقاللية(: )الثاني العامل(، 7 -1مفردات( من ) 7) )المعنى(

 (.25-17)دات( من مفر  9( ))التأثير الثالث: العامل
   :تقدير درجة المقياس 

ا، و)5تعطى ) ( درجات 3و)( درجات لإلجابة غالب ا، 4( درجات لإلجابة دائم 
ا، والدرجة العظمى على  لإلجابة أحيان ا، ودرجتين لإلجابة نادر ا، ودرجة واحدة لإلجابة أبد 

 ( درجة.25( درجة، والدرجة الصغرى )125المقياس )
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 :  مترية للمقياسالخصائص السيكو 
  :صدق المقياس

بعد عرض الباحثين مقاييس الدراسة في صورتها األولية على مجموعة من 
النفسية؛ بهدف معرفة رأيهم من حيث  التربوي والصحةالمحكمين، تشمل أساتذة علم النفس 

تم التحقق من  ،المقاييس في ضوء آراء المحكمين بتعديلوقام الباحثان  المقياس،صدق 
 والتمييزي. والتوكيدي االستكشافي العامليدق الص
 :النفسي( لمقياس التمكين EFA) االستكشافي العامليالصدق باستخدام التحليل  :أواًل 

 العامليتم اتخاذ بعض اإلجراءات للتحقق من قابلية البيانات إلجراء التحليل 
تخدم الباحثان أسلوب وفق ا الستجابات العينة، فقد اس النفسيلمقياس التمكين  االستكشافي

( مع استخدام التدوير المتعامد v .21)SPSS( بواسطة EFAالتحليل العاملي االستكشافي)
(( ، واستخدم معيار "جتمان" 0.50)الفاريماكس( ، وقيم تشبع قطعية أكبر من أو يساوى 

الواحد  لتحديد عدد العوامل؛ بحيث يعد العامل جوهري ا إذا كانت قيمة الجذر الكامن أكبر من
 Correlationالصحيح أو تساويه،  كما كانت معامالت االرتباط البينية لمصفوفة االرتباط 

Matrix  (وقيمة اختبار كايزر0.3أكبر من ،)- أولكين ) -مايرKaiser - Mayer- 
Olkin (KMO (0.919( وهى أكبر من )كما بلغت قيمة اختبار بارتليت 0.6 ،)Bartlett 

s test of sphericity (5943.25 وهى دالة ،)كما روجعت كذلك قيم معامالت  ،احصائي  إ
تقل  التيالشيوع، وذلك للتأكد من أن كل مفردة تشبعت على عامل فقط وتم حذف البنود 

(، وباإلبقاء على العوامل التي يزيد جذرها الكامن عن الواحد 0.5معامل الشيوع لها عن )
من حجم التباين الكلى في درجات   (%60.22) ( عوامل، تضمنت3) الصحيح، تم استخراج

 أفراد العينة؛ حيث كانت نسبة التباين لكل عامل من هذه العوامل على الترتيب 
 االستكشافي العاملي( نتائج التحليل 2،ويعرض الجدول )16.60%)،%19.57،(24.05%

EFA  النفسيوتشبعات العوامل على مفردات مقياس التمكين. 
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 (463)ن= النفسيوفًقا الستجابات عينة الدراسة على مقياس التمكين  (EFAنتائج )(: 2جدول )
 العامل األول 

 )المعنى( الثانيالعامل  )التأثير(
 العامل الثالث 
 )االستقاللية(

 الشيوع التشبع المفردة الشيوع التشبع المفردة الشيوع التشبع المفردة

21 0.844 0.75 4 0.788 0.70 13 0.761 0.66 

20 0.820 0.72 7 0.757 0.60 15 0.738 0.65 
19 0.792 0.70 3 0.754 0.64 14 0.727 0.63 
22 0.780 0.63 6 0.726 0.60 11 0.714 0.60 
25 0.777 0.63 5 0.718 0.62 12 0.699 0.60 
23 0.687 0.60 1 0.667 0.50 16 0.596 0.50 
18 0.635 0.55 2 0.603 0.50    
24 0.632 0.50       
17 0.589 0.50       

 3.65 4.31 5.29 الجذر الكامن
نسبة التباين 

 %16.60 %19.57 %24.05 العاملي

نسبة التباين 
 الكلى

24.05% 43.62% 60.22% 

( أن تشبعات جميع المفردات على العوامل )الثالثة( 2) يتضح من نتائج الجدول
المفسر  (، وأن قيمة التباين الكلي0.40ا مرضية من التشبع، وتجاوزت المحك )بلغت قيم  

كما يتضح أن العامل األول للمقياس تشبع  ،(60.22%)بواسطة العوامل قد وصلت إلى 
. وتشبع على التأثير(التشبعات األكبر للبنود على هذا العامل ) ( مفردات، وتقيس9عليه )
وتشبع على  المعنى(.( مفردات، وهذه التشبعات جوهرية، تقيس هذه البنود )7) الثانيالعامل 
لم  ( مفردات منها ما3، وحذفت )االستقاللية(تقيس هذه البنود ) ( مفردات6الثالث )العامل 

قيم الشيوع له أقل  ما كانتومنها  ،بند، ومنها ما تشبع على أكثر من عامل أييتشبع على 
للجذور  Scree Plot)رسم الحصاة(  البيانيتم االعتماد على دراسة المخطط  (، كما0.5من )
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ثالثة عوامل، ويعرض  هيتظهر فوق الجزء شديد االنحدار  التيتبين أن العوامل  والتيالكامنة 
 .النفسيللجذور الكامنة للعوامل الثالثة للتمكين  البياني( الشكل 3شكل )

 
 النفسيالتمكين رسم الحصاة( للجذور الكامنة لمقياس البياني )( المخطط 3شكل )

 :التمييزي ثاني ا: الصدق 
ؤشرات للصدق التمييزي من خالل استخدام محك كالين تم الحصول على م

 ,Ware,Kosinskiلالرتباطات العاملية بين األبنية الفرعية للمقياس، ومحك وير وزمالئه )
& Bjorner,2007 as cited in: Kim,Jo,& Lee(2013)  المستند إلى قيم االرتباطات

طريقة محك وير  وهيام إحدى الطرق، البينية بين المقاييس الفرعية. وقد قام الباحثان باستخد
 وزمالئه للتحقق من الصدق التمييزي للمقياس.

 
المستند لقيم االرتباط مع المقاييس الفرعية Ware et al((2007استخدام محك 

 المنافسة: 
 itemبين الصدق التمييزي واالتساق الداخلي للبنود  Ware et al( (2007ربط 

internal consistency and Discriminant validity،  وذلك من  الربط،وفى ضوء هذا
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مع مقياسها الفرعي  (0.4)خالل فحص النسبة المئوية للبنود ذات االرتباط المتجاوز لقيمة 
من  ٪(90المفترض. ويكون معدل االتساق الداخلي لكل بند مرضي ا إذا كان أكثر من )

، كما أشار )0.4ارتباطات البنود بمقياسها الفرعي متجاوزة للقيمة )  Ware et( مقبوال 
al.,2007 as cited in: Kim, Jo & Lee,2013)  وقد قيس الصدق التمييزي لكل مفردة

باستخدام معامل ارتباط بيرسون بين كل بند ومقياسها الفرعي المفترض مع مقارنته بالمقاييس 
٪( من ارتباطات 80الفرعية األخرى )المتنافسة( لبنية المقياس ككل. فحينما يكون أكثر من )

البنود بمقياسها الفرعي المفترض دالة وبقيم أعلى من االرتباطات بالمقاييس الفرعية البديلة 
وهذا ما يتضح  ،)األخرى لنفس المقياس(، فإنه يمكن اعتبار الصدق التمييزي للبنود مرضي ا

 (.3في جدول )
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قياس فرعى بالمقاييس الفرعية األخرى)المتنافسة( لبنية البينية بين بنود كل م االرتباطات :(3جدول )
 (463)ن=التمييزي كمؤشر للصدق  النفسيمقياس التمكين 

 التأثير االستقاللية المعنى المفردة
1 .707** .376** .309** 
2 .683** .401** .355** 
3 .801** .458** .260** 
4 .811** .452** .198** 
5 .781** .477** .220** 
6 .748** .379** .312** 
7 .763** .382** .267** 
11 .359** .762** .451** 
12 .481** .767** .328** 
13 .436** .800** .400** 
14 .427** .799** .423** 
15 .418** .807** .456** 
16 .454** .720** .405** 
17 .399** .437** .658** 
18 .419** .418** .698** 
19 .269** .461** .825** 
20 .233** .430** .838** 
21 .181** .390** .848** 
22 .205** .341** .780** 
23 .355** .377** .725** 
24 .336** .475** .724** 
25 .211** .358** .792** 

يالحظ أن تشبعات المفردات الخاصة بالعامل األول أكبر من تشبعاتها على 
سة له، كما أن تشبعات المفردات الخاصة بالعامل الثاني أكبر لو قورنت العوامل األخرى المناف

ما يؤكد تحقق الصدق التمييزي م ؛العوامل باقي فيبتشبعاتها على العوامل األخرى، وهكذا 
 للمقياس. 

 



 م

 

)101( 
 

 2021 ديسمبر ،3ج 68 العدد النفسي، اإلرشاد مجلة

 

 المهنيااللتزام في  العمل فيوالتدفق  النفسيالتمكين دور 

 :(CFA) التوكيدي العاملي: الصدق باستخدام التحليل اثالثً 
اء إحصائي متعدد المتغيرات يستخدم نفذ الباحثان التحليل العاملي التوكيدي كإجر 

الختبار جودة تمثيل المفردات الناتجة من التحليل العاملي االستكشافي للمقياس كمتغيرات 
( أدلة المطابقة للنموذج 4الجدول )ويعرض  ،النفسيمشاهدة للثالثة عوامل الكامنة للتمكين 

 الدراسة.وفق ا الستجابات عينة  النفسيالعامل لمقياس التمكين  ثالثي
 (463)ن= النفسي(: أدلة المطابقة للنموذج لمقياس التمكين 4جدول )

 / χ ² المؤشر
df CFI TLI IFI PCFI PRATIO PNFI RMSEA 

 0.07 0.756 0.853 0.781 0.917 0.902 0.916 3.47 قيمته

القيمة 
 المرجعية

أقل من 
5 
 

0.90 
 فأكثر

0.90 
 فأكثر

0.90 
 فأكثر

0.50 
 فأكثر

0.50 
 فأكثر

0.50 
 فأكثر

0.08 
 فأقل

ألدلة المالءمة،  ا( أن النموذج قد حقق جودة المطابقة، وفق  4يتضح من جدول)
( وهو مؤشر مطابقة تدريجي 0.916( هي)CFIحيث كانت قيمة مؤشر المطابقة المقارن ) 

أو متزايد يشير إلى درجة جودة المطابقة للنموذج مقارنة بالنموذج الصفري المشتمل على 
م االرتباطات، أو عدم وجود عالقات، وكلما اقتربت القيمة من الواحد الصحيح دل ذلك انعدا

( هي TLIعلى مطابقة مرتفعة بين البيانات والنموذج المفترض، وقيمة مؤشر توكر_لويس )
(، كما كانت قيمة مؤشر 0.917( هي )IFI(، وقيمة مؤشر المطابقة التزايدي)0.902)
(RMSEA(هي )وقيمته 0.07 ،) تشير إلى نقص المالءمة للنموذج مقارنة بنموذج يالئم

بشكل مكتمل البيانات الواقعية، بسبب أنه يشتمل على كل العالقات المحتملة، ولذا فكلما قلت 
 0.853قيمته، دل ذلك على مالءمة مرتفعة بين نموذج البحث وبيانات العينة، كما كانت قيم  )

PRATIO=( , (0.756)=PNFI ,(0.781)=PCFI ( وبناء  0.50للنموذج أعلى من ،)
الشكل لبيانات العينة. ويظهر  النفسيالعامل لمقياس التمكين  ثالثيعليه يتطابق النموذج 

 البنائي للمقياس. ( النموذج4)
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 النفسيللتمكين  التوكيدي العاملينموذج التحليل  (:4شكل )
   :ثبات المقياس

ذج المعادلة البنائية فإنه يجب أن نقرر حينما يتم تقدير البارامترات في ضوء نما
(. من خالل ,Bacon, Sauer& Young  (1995.394بات األبنية الممثلة في النموذجث

( ، وقد حدد كل من فورنيل، CR)Composite reliabilityتقدير ثبات البنية أو التركيب  
لص بحيث أن ( قيما قطعية لمؤشري ثبات البنية، ومتوسط التباين المستخ1981والركر)

5.0&6.0  AVECR  تدلل على االتساق أو التجانس الداخلي للبنية العاملية
الكامنة، وقد أمكن بطريقة يدوية تقدير قيم ثبات البنية، لكل المقاييس األربعة استعانة 

 (:1بالمعادلة)

)1.......(
)()(

)(

2

1

2

 




 

ii

n
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CR




 
(Fornell, & Larker, 1981, 45) 

عادلة األولى بأن ثبات التركيب عبارة عن مجموع مربعات ويمكن التعبير عن الم
ا إليه مجموع التشبعات على العامل مقسومة على مجموع مربعات التشبعات على العامل مضاف  
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واعتمد الباحثان في تقدير الثبات على حساب الثبات لكل بعد من أبعاده على  ،تباينات الخطأ
 وأبعاده. النفسيلمقياس التمكين  ( قيم ثبات البنية5الجدول )حدة، ويبين 

 النفسيلكل عامل من عوامل التمكين  CR(: قيم معامالت ثبات البنية 5جدول )
ثبات البنية  McDonald's ω Cronbach's α Guttmann’s λ6 العوامل

CR 
 0.91 0.92 0.91 0.91 التأثير
 0.87 0.88 0.87 0.88 المعنى

 0.87 0.85 0.87 0.87 االستقاللية

ا تفسر نسبة تباين عالية لكل مكون 5يتضح من جدول ) ( أن قيم ثبات البنية جميع 
يشير إلى أن مقياس التمكين  (، بما0.7وقد تجاوزت جميعها القيمة المحكية ) ،من المقياس

 لالستخدام في التحليالت الالحقة. مما يؤهلهيتمتع بقدر مقبول من الثبات؛  النفسي
المعنى : وهي( مفردة موزعين على ثالثة عوامل 22من )النهائية؛ وتكون المقياس في صورته 

 -8مفردات( وأرقامها من ) 6) االستقاللية: الثاني العامل(، 7 -1من )وأرقامها  ،مفردات( 7)
 (.22-14من )مفردات( وأرقامها  9)التأثير  الثالث: العامل(، 13
  :العمل فيمقياس التدفق  -2

العمل في بنائه،  فيلسابقة التي تناولت متغير التدفق تم الرجوع إلى المقاييس ا
 Schaufeli & Bakker:Khuazm, Shawki & Farid (2016) (2003مقياس )منها 

Bahas(2010)  ،وWolfigiel & Czerw (2017) 
  تقدير درجة المقياس: 

 ايتم االستجابة عليها وفق   مفردة،( 43من )تكون المقياس في صورته المبدئية 
 –أحيان ا –غالب ا –)دائم امن  االستجابات عليهتتراوح حيث  ؛ل خماسي بطريقة ليكرتلمتص
ا –نادر ا  األول:  العاملكما يلي  العوامل، وتتوزع العبارات على هذه عواملويقيس خمسة  (،أبد 

( دافعية العمل: )الثاني العامل(، 10 -1مفردات( من ) 10( )والتحديالتوازن بين المهارة )
-18مفردات( من ) 8( )العمل فياالندماج الثالث: ) العامل(، 17-11ردات( من )مف 7)

الخامس:  العامل( 33-26مفردات( من ) 8( )نسيان الذات والوقتالرابع: ) العامل(، 25
 .(43-34مفردات( من ) 10( )االستمتاع بالعمل)
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( 3و)بة غالب ا، ( درجات لإلجا4( درجات لإلجابة دائم ا، و)5) : وتعطىالمقياستصحيح  
ا، والدرجة العظمى  درجات لإلجابة أحيان ا، ودرجتين لإلجابة نادر ا، ودرجة واحدة لإلجابة أبد 

 ( درجة.43( درجة، والدرجة الصغرى )215على المقياس )
 الخصائص السيكومترية للمقياس:  

 العمل: في( لمقياس التدفق EFA)االستكشافي العامليالصدق باستخدام التحليل 
وتم استخراج  األول،المقياس  في اتم ذكرها مسبق   التيتم االعتماد على المحكات 

من حجم التباين الكلى في درجات أفراد العينة؛ حيث  (%56.424) تضمنتأربعة عوامل، 
 ،16.46%،%16.54)كانت نسبة التباين لكل عامل من هذه العوامل على الترتيب

 EFA االستكشافي العامليتائج التحليل ( ن6ويعرض الجدول ) ( 11.68%،11.75%
 العمل. فيوتشبعات العوامل على مفردات مقياس التدفق 

 (463العمل )ن= فيوفًقا الستجابات عينة الدراسة على مقياس التدفق  (EFAنتائج )(: 6جدول )
 العامل األول

 العمل( في)االندماج  
 الثانيالعامل 

 )االستمتاع بالعمل( 
 العامل الثالث 

 (والتحديلتوازن بين المهارة )ا
 العامل الرابع

 )نسيان الذات والوقت( 
 الشيوع التشبع المفردة الشيوع التشبع المفردة الشيوع التشبع المفردة الشيوع التشبع المفردة
19 0.738 0.63 41 0.805 0.69 5 0.73 0.55 28 0.713 0.53 
21 0.734 0.62 39 0.802 0.74 6 0.709 0.54 29 0.683 0.53 
20 0.703 0.62 40 0.753 0.69 2 0.611 0.50 27 0.669 0.53 
14 0.689 0.63 38 0.75 0.70 4 0.607 0.50 33 0.652 0.50 
13 0.625 0.55 42 0.714 0.54 9 0.585 0.59 32 0.643 0.53 
12 0.623 0.60 36 0.623 0.61 7 0.555 0.56 31 0.634 0.50 
22 0.59 0.53 37 0.591 0.60 10 0.554 0.53 26 0.631 0.50 
18 0.588 0.50 35 0.553 0.58 8 0.536 0.52    
11 0.585 0.60 34 0.509 0.52       
15 0.549 0.54          

 3.971 3.994 5.595 5.625 الجذر الكامن
نسبة التباين 

 العاملي
16.54% 16.46% 11.75% 11.68% 

نسبة التباين 
 الكلى

16.54% 33.00% 44.45% 56.42% 

عوامل ( أن تشبعات جميع المفردات على األربعة 6الجدول )يتضح من نتائج 
عوامل قد  ةقيما مرضية من التشبع، وأن قيمة التباين الكلي المفسر بواسطة األربع بلغت

 ( مفردات،10كما يتضح أن العامل األول للمقياس تشبع عليه ) ،(%56.42)وصلت إلى 
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وتشبع على العامل  ،العمل فياالندماج كبر للمفردات على هذا العامل وتقيس التشبعات األ
وتشبع  االستمتاع بالعمل.( مفردات، وهذه التشبعات جوهرية، وتقيس هذه البنود 9) الثاني

التوازن بين ( مفردات، وهذه التشبعات جوهرية، وتقيس هذه البنود 8على العامل الثالث )
( مفردات، وهذه التشبعات جوهرية، وتقيس هذه 7لعامل الرابع )وتشبع على ا ،والتحديالمهارة 
بند، ومنها ما تشبع  أي( مفردات منها مالم يتشبع على 9وحذفت ) نسيان الذات والوقتالبنود 

،  كما اعتمد الباحثان على  (0.5قيم الشيوع له أقل من) ما كانتعلى أكثر من عامل ومنها 
تظهر فوق  التيتبين أن العوامل  التي ذور الكامنة للج Scree Plotدراسة رسم الحصاة 

للجذور الكامنة لألربعة  البياني( الشكل 5، ويعرض شكل )عوامل الجزء شديد االنحدار أربعة
 عوامل.

 العمل فيرسم الحصاة( للجذور الكامنة لمقياس التدفق البياني )(: المخطط 5شكل )
 التمييزي:: الصدق اثانيً 
 (.7وهذا ما يتضح في جدول ) ،العمل فيالتدفق لمقياس  التمييزي لصدق تم التحقق من ا   
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 أمساء محزةأ.م.د/          سيد جارحى د/ أ.م.

 2021 ديسمبر ،3ج ،68 العدد النفسي، اإلرشاد مجلة

البينية بين بنود كل مقياس فرعى بالمقاييس الفرعية األخرى)المتنافسة( لبنية مقياس التدفق  االرتباطات :(7جدول )
 (463)ن=التمييزي العمل كمؤشر للصدق  في

 االستمتاع بالعمل نسيان الذات والوقت العمل فياالندماج  والتحديالتوازن بين المهارة  المفردة
2 .658** .405** .360** .352** 
4 .656** .332** .359** .316** 
5 .699** .311** .216** .299** 
6 .711** .352** .236** .322** 
7 .710** .579** .245** .511** 
8 .713** .549** .284** .465** 
9 .752** .590** .315** .498** 
10 .712** .540** .223** .517** 
11 .604** .743** .292** .579** 
12 .492** .752** .364** .547** 
13 .464** .727** .417** .505** 
14 .514** .789** .402** .543** 
15 .502** .694** .346** .657** 
18 .452** .680** .225** .481** 

19 .443** .781** .300** .516** 
20 .466** .765** .219** .555** 
21 .431** .777** .343** .495** 
22 .401** .700** .432** .506** 

26 .341** .309** .672** .325** 
27 .359** .391** .724** .327** 
28 .183** .126** .691** .110* 
29 .275** .376** .731** .295** 
31 .242** .308** .673** .247** 
32 .263** .402** .699** .415** 
33 .305** .320** .691** .306** 
34 .478** .498** .478** .688** 
35 .527** .619** .375** .763** 
36 .524** .612** .347** .779** 
37 .549** .600** .320** .773** 
38 .452** .589** .333** .832** 
39 .396** .595** .290** .835** 
40 .422** .608** .285** .826** 
41 .362** .511** .240** .780** 
42 .326** .450** .177** .690** 
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 2021 ديسمبر ،3ج 68 العدد النفسي، اإلرشاد مجلة

 

 المهنيااللتزام في  العمل فيوالتدفق  النفسيالتمكين دور 

يالحظ أن تشبعات المفردات الخاصة بالعامل األول أكبر من تشبعاتها على العامل 
شبعاتها المنافس له، كما أن تشبعات المفردات الخاصة بالعامل الثاني أكبر لو قورنت بت الثاني

 ما يؤكد تحقق الصدق التمييزي للمقياس. م ؛على العامل األول
 :(CFA)التوكيدي العاملي: الصدق باستخدام التحليل اثالثً 

نفذ الباحثان التحليل العاملي التوكيدي الختبار جودة تمثيل المفردات الناتجة من 
العمل، وقد تم حذف  فيالتحليل العاملي االستكشافي للمقياس كمتغيرات مشاهدة للتدفق 

( أدلة المطابقة 8الجدول )ويعرض  قليلة.( حيث كانت قيمة تشبعاتها 4، 31، 5رقم )المفردات 
 العمل وفق ا الستجابات عينة الدراسة. فيالعامل لمقياس التدفق  رباعيللنموذج 

 (346العمل )ن= فيلمقياس التدفق  البنائي(: أدلة المطابقة للنموذج 8جدول )

 / χ ² المؤشر
df CFI TLI IFI PCFI PRATIO PNFI RMSEA 

 0.058 0.779 0.892 0.820 0.919 0.909 0.918 2.55 قيمته

القيمة 
 المرجعية

أقل من 
5 
 

0.90 
 فأكثر

0.90 
 فأكثر

0.90 
 فأكثر

0.50 
 فأكثر

0.50 
 فأكثر

0..50 
 فأكثر

0.08 
 فأقل

ألدلة المالءمة  اق  ( أن النموذج قد حقق جودة المطابقة، وف8جدول )يتضح من  
وبناء  عليه يتطابق النموذج  ،حيث بلغت قيم مؤشرات المالءمة القيم القطعية المتفق عليه

البنائي  ( النموذج6الشكل )لبيانات العينة. ويظهر  العمل فيالتدفق العامل لمقياس  رباعي
 للمقياس.
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 أمساء محزةأ.م.د/          سيد جارحى د/ أ.م.

 2021 ديسمبر ،3ج ،68 العدد النفسي، اإلرشاد مجلة

 
 عملال فيلمقياس التدفق  التوكيدي العاملينموذج التحليل  (:6شكل )

  :ثبات المقياس
اعتمد الباحثان في تقدير الثبات على حساب الثبات لكل بعد من أبعاده على حدة، 

 .العمل فيالتدفق ( قيم الثبات لمقياس 9الجدول )باستخدام طريقة ثبات البنية. ويبين 
  العمل فيالتدفق (: قيم معامالت ثبات البنية لكل عامل من عوامل 9جدول )

 CRثبات البنية  McDonald's ω Cronbach's α Guttmann’s λ6 العوامل
 0.90 0.91 0.91 0.91 العمل فياالندماج 

 0.91 0.92 0.91 0.92 االستمتاع بالعمل
 0.83 0.85 0.85 0.85 والتحديالتوازن بين المهارة 

 0.80 0.82 0.82 0.83 نسيان الذات والوقت

ا تفسر نسبة تباين عالية  ةثبات البني( أن قيم معامل 9يتضح من جدول ) جميع 
 .(0.7وقد تجاوزت جميعها القيمة المحكية ) ،لكل مكون من المقياس
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 المهنيااللتزام في  العمل فيوالتدفق  النفسيالتمكين دور 

االندماج : هم( مفردة موزعين على أربعة عوامل 31من )وتكون المقياس في صورته النهائية؛ 
ات( مفرد 9) االستمتاع بالعمل: الثاني(، العامل 16 -7من )مفردات( وأرقامها  10)العمل  في

مفردات( وأرقامها من  6) والمهارة التحديالتوازن بين (، العامل الثالث: 31-23وأرقامها من )
 (.22-17مفردات( وأرقامها من ) 6) نسيان الذات والوقت(، العامل الرابع: 1-6)

 :الوظيفيمقياس الرضا  -3
  PePe, Addimando & Veroneze( (2017اعتمدت الدراسة على مقياس

يتم االستجابة عليها  مفردة،( 30من )تكون المقياس في صورته المبدئية  اس: وصف المقي
 –غالب ا –)دائم ا :من االستجابات عليهتتراوح حيث ، لمتصل خماسي بطريقة ليكرت اوفق  

ا –نادر ا  –أحيان ا ( عوامل، وتتوزع العبارات على هذه العوامل كما يلي العامل 4ويقيس ) (،أبد 
 6) العالقة مع الزمالء(: )الثاني(، العامل 7 -1مفردات( من ) 7)( لمهنيا)النمو األول: 

(، العامل 19-14)مفردات( من  6( ))نظام الحوافز الثالث:(، العامل 13-8مفردات( من )
 (.30-20)مفردة( من  11) اإلدارة(العالقة مع ) الرابع:
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 أمساء محزةأ.م.د/          سيد جارحى د/ أ.م.

 2021 ديسمبر ،3ج ،68 العدد النفسي، اإلرشاد مجلة

( درجات 5( مفردة وتعطى )30)تكون المقياس في صورته المبدئية من  :تقدير درجة المقياس 
( درجات لإلجابة أحيان ا، ودرجتين لإلجابة 3و)( درجات لإلجابة غالب ا، 4لإلجابة دائم ا، و)

ا، والدرجة العظمى على المقياس ) ( درجة، والدرجة 150نادر ا، ودرجة واحدة لإلجابة أبد 
 ( درجة.30الصغرى )

( EFA)االستكشافي العامليام التحليل الصدق باستخدالخصائص السيكومترية للمقياس:  
من حجم التباين  (%59.66) تضمنت( عوامل، 4تم استخراج ) :الوظيفيلمقياس الرضا 

الكلى في درجات أفراد العينة؛ حيث كانت نسبة التباين لكل عامل من هذه العوامل على 
( نتائج 10ويعرض الجدول ) ،% 11.77)،%11.99 ،13.20% ،(%22.70الترتيب 

 .الوظيفيوتشبعات العوامل على مفردات مقياس الرضا  EFA االستكشافي العامليتحليل ال
 (463)ن= الوظيفي(وفًقا الستجابات عينة الدراسة على مقياس الرضا EFAنتائج )(: 10جدول )

 العامل األول 
 )العالقة مع اإلدارة(

  الثانيالعامل 
 )العالقة مع زمالء العمل(

 العامل الثالث 
 (المهني )النمو

 العامل الرابع
 )نظام الحوافز( 

 الشيوع التشبع المفردة الشيوع التشبع المفردة الشيوع التشبع المفردة الشيوع التشبع المفردة
26 0.806 0.75 12 0.741 0.64 6 0.682 0.55 14 0.814 0.65 
28 0.791 0.72 9 0.735 0.60 4 0.669 0.52 15 0.762 0.62 
22 0.779 0.61 10 0.732 0.60 5 0.668 0.60 18 0.691 0.60 
29 0.74 0.57 11 0.73 0.51 3 0.631 0.57 17 0.617 0.57 
25 0.734 0.58 8 0.673 0.53 1 0.603 0.58 19 0.559 0.58 
20 0.73 0.61 13 0.636 0.61 2 0.571 0.61 16 0.557 0.61 
21 0.722 0.62    7 0.532 0.63    
23 0.715 0.58          
24 0.71 0.62          
27 0.709 0.53          
30 0.624 0.50          

الجذر 
 3.53 3.60 3.96 6.81 الكامن

نسبة 
التباين 
 العاملي

22.70% 13.20% 11.99% 11.77% 

نسبة 
التباين 

 الكلى
22.70% 35.90% 47.89% 59.66% 
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 2021 ديسمبر ،3ج 68 العدد النفسي، اإلرشاد مجلة

 

 المهنيااللتزام في  العمل فيوالتدفق  النفسيالتمكين دور 

ات على العوامل )األربعة( ( أن تشبعات جميع المفرد10الجدول )يتضح من نتائج 
(، وأن قيمة التباين الكلي المفسر 0.50ا مرضية من التشبع، ووصلت لقيمة المحك )بلغت قيم  
كما يتضح أن العامل األول للمقياس  ،(59.66%)عوامل قد وصلت إلى  األربعةبواسطة 

مع  القةالعامل )العوتقيس التشبعات األكبر للبنود على هذا  ( مفردة،11عليه ) تتشبع
البنود ( مفردات، وهذه التشبعات جوهرية، وتقيس هذه 6الثاني )(. وتشبع على العامل اإلدارة

النمو ( مفردات، وتقيس هذه البنود )7وتشبع على العامل الثالث ) مع زمالء العمل(. )العالقة
ولم يتم  (،نظام الحوافز( مفردات، وتقيس هذه البنود )6(، وتشبع على العامل الرابع )المهني
 الحصاة( للجذور البياني )رسم( الشكل 7ويعرض شكل ) المقياس،مفردة من مفردات  أيحذف 

أربعة  هيتظهر فوق الجزء شديد االنحدار  التيتبين أن العوامل  والتيالكامنة للعوامل األربعة 
 عوامل.

 
 فيالوظيرسم الحصاة( للجذور الكامنة لمقياس الرضا البياني )( المخطط 7شكل )

 التمييزي:: الصدق اثانيً 
 (.11وهذا ما يتضح في جدول ) ،الوظيفيلمقياس الرضا  التمييزي تم التحقق من الصدق   
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 أمساء محزةأ.م.د/          سيد جارحى د/ أ.م.

 2021 ديسمبر ،3ج ،68 العدد النفسي، اإلرشاد مجلة

البينية بين بنود كل مقياس فرعى بالمقاييس الفرعية األخرى)المتنافسة( لبنية  االرتباطات :(11جدول )
 (463)ن=التمييزي كمؤشر للصدق  الوظيفيالرضا 

 العالقة مع اإلدارة نظام الحوافز العالقة مع الزمالء المهنيمو الن المفردة
1 .696** .431** .327** .341** 
2 .604** .412** .153** .272** 
4 .770** .444** .447** .413** 
3 .754** .434** .429** .392** 
5 .732** .398** .387** .425** 
6 .774** .472** .432** .449** 
7 .694** .434** .429** .392** 
8 .510** .782** .314** .444** 
9 .517** .831** .364** .468** 
10 .450** .798** .288** .439** 
11 .505** .819** .323** .490** 
12 .430** .787** .320** .457** 
13 .393** .713** .342** .402** 
14 .258** .235** .777** .230** 
15 .378** .304** .800** .379** 
16 .425** .392** .713** .441** 
17 .392** .279** .717** .352** 
18 .389** .297** .728** .388** 
19 .437** .327** .662** .517** 
20 .463** .430** .497** .802** 
21 .473** .489** .447** .798** 
22 .473** .407** .465** .828** 
23 .518** .394** .436** .785** 
24 .419** .489** .285** .750** 
25 .394** .520** .378** .801** 
26 .426** .415** .434** .844** 
27 .383** .472** .332** .763** 
28 .432** .459** .402** .839** 
29 .423** .457** .453** .813** 
30 .458** .468** .365** .730** 
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 2021 ديسمبر ،3ج 68 العدد النفسي، اإلرشاد مجلة

 

 المهنيااللتزام في  العمل فيوالتدفق  النفسيالتمكين دور 

بعات المفردات الخاصة بالعامل األول أكبر من تشبعاتها على يالحظ أن تش
العوامل األخرى المنافسة له، كما أن تشبعات المفردات الخاصة بالعامل الثاني أكبر لو قورنت 

العوامل بما يؤكد تحقق الصدق التمييزي  باقي فيبتشبعاتها على العوامل األخرى، وهكذا 
 للمقياس. 

 :(CFA)التوكيدي العامليالتحليل  : الصدق باستخداماثالثً 
ان التحليل العاملي التوكيدي الختبار جودة تمثيل المفردات الناتجة من ثنفذ الباح

التحليل العاملي االستكشافي للمقياس كمتغيرات مشاهدة لألربعة عوامل الكامنة للرضا 
وفق ا  المهنيالعامل للرضا  رباعي( أدلة المطابقة للنموذج 12الجدول ). ويعرض الوظيفي

 الستجابات عينة الدراسة.
 (463)ن=الوظيفيلمقياس الرضا  البنائي(: أدلة المطابقة للنموذج 12جدول )

ألدلة المالءمة حيث  ا( أن النموذج قد حقق جودة المطابقة، وفق  12جدول )يتضح من         
 رباعينموذج وبناء  عليه يتطابق ال ؛بلغت قيم مؤشرات المالءمة القيم القطعية المتفق عليه

 البنائي للمقياس. ( النموذج8الشكل )العينة. ويظهر  الوظيفي لبياناتالعامل لمقياس الرضا 

 / χ ² المؤشر
df 

CFI TLI NFI GFI IFI PCFI PRATIO PNFI RMSEA 

 0.07 0.763 0.871 0.797 0.900 0.910 0.920 0.900 0.910 3.26 قيمته
القيمة 
 المرجعية

أقل من 
5 

0.90 
 فأكثر

0.90 
 فأكثر

0.90 
 فأكثر

0.90 
 فأكثر

0.90 
 فأكثر

0.50 
 فأكثر

0.50 
 فأكثر

0.50 
 فأكثر

0.08 
 فأقل
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 2021 ديسمبر ،3ج ،68 العدد النفسي، اإلرشاد مجلة

 الوظيفيلمقياس الرضا  التوكيدي العاملينموذج التحليل  (:8شكل )
 .الوظيفي( قيم ثبات البنية لمقياس الرضا 13الجدول ) يبين :المقياسثبات 

 الوظيفيالبنية لكل عامل من عوامل الرضا (: قيم معامالت ثبات 13جدول )

ا تفسر نسبة تباين عالية 13من جدول )يتضح  ( أن قيم معامالت ثبات البنية جميع 
 (.0.7لكل مكون من المقياس وقد تجاوزت جميعها القيمة المحكية )

( مفردة موزعين على أربعة عوامل 30من )وتكون المقياس في صورته النهائية؛ 
العالقة مع : الثانيالبعد (، 30 -20مفردة( وأرقامها من ) 11)العالقة مع اإلدارة : وهي

مفردات( وأرقامها  7) المهنيالنمو  الثالث:(، البعد 13 -8مفردات( وأرقامها من ) 6) الزمالء
 (.19 -14مفردات( وأرقامها من ) 6) والمكافآتنظام الحوافز  الرابع:البعد  (،7 -1من )

 CRثبات البنية  McDonald's ω Cronbach's α Guttmann’s λ6 العوامل
 0.94 0.95 0.94 0.94 العالقة مع اإلدارة
 0.87 0.87 0.88 0.88 العالقة مع الزمالء

 0.82 0.84 0.83 0.83 المهنيالنمو 
 0.83 0.82 0.83 0.83 نظام الحوافز
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 2021 ديسمبر ،3ج 68 العدد النفسي، اإلرشاد مجلة

 

 المهنيااللتزام في  العمل فيوالتدفق  النفسيالتمكين دور 

 المهني:مقياس االلتزام  -4
  وصف المقياس: 

 ايتم االستجابة عليها وفق   مفردة،( 31من )المبدئية تكون المقياس في صورته 
 –أحيان ا –غالب ا –)دائم ا :من االستجابات عليهتتراوح حيث ، لمتصل خماسي بطريقة ليكرت

ا –نادر ا  ويقيس أربعة عوامل، وتتوزع العبارات على هذه العوامل كما يلي العامل األول:  (،أبد 
 7) )االلتزام بمواعيد العمل(: الثاني(، العامل 9 -1من ) مفردات(9))االلتزام بقواعد العمل( 

-17مفردات( من البند ) 8) )االلتزام بمكان العمل((، العامل الثالث: 16-10مفردات( من )
 (.31-25مفردات( من ) 7) (الوجداني)االلتزام الرابع:  (، العامل24

  :تقدير درجة المقياس 
ا، و)5تعطى ) ( درجات 3و)( درجات لإلجابة غالب ا، 4( درجات لإلجابة دائم 

ا، والدرجة العظمى على  لإلجابة أحيان ا، ودرجتين لإلجابة نادر ا، ودرجة واحدة لإلجابة أبد 
 ( درجة.31( درجة، والدرجة الصغرى )155المقياس )

 الخصائص السيكومترية للمقياس:  
 :المهنيلتزام ( لمقياس اال EFA)االستكشافي العامليالصدق باستخدام التحليل 

من حجم التباين الكلى في درجات  (%59.679) تضمنتتم استخراج عاملين، 
 ،%39.51)أفراد العينة؛ حيث كانت نسبة التباين لكل عامل من هذه العوامل على الترتيب 

وتشبعات  EFA االستكشافي العاملي( نتائج التحليل 14الجدول ) ويعرض ،(%20.17
 .المهنيااللتزام  العوامل على مفردات مقياس
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 (463)ن= المهني(وفًقا الستجابات عينة الدراسة على مقياس االلتزام EFAنتائج )(: 14جدول )
 (الوجداني)االلتزام  الثانيالعامل  العامل األول )االلتزام بقواعد ومكان العمل(

 الشيوع التشبع العبارة الشيوع التشبع العبارة
10 0.795 0.65 29 0.902 0.83 
22 0.751 0.62 30 0.843 0.73 
4 0.744 0.60 28 0.831 0.77 
18 0.742 0.57 31 0.739 0.64 
3 0.739 0.58 27 0.724 0.65 
7 0.734 0.61 26 0.608 0.60 
9 0.733 0.61 25 0.551 0.50 
24 0.718 0.58    
6 0.711 0.60    
12 0.699 0.53    
2 0.698 0.56    
11 0.691 0.52    
13 0.687 0.54    
15 0.687 0.54    
14 0.67 0.53    
8 0.65 0.53    
23 0.634 0.50    

 4.84 9.48 الجذر الكامن
 %20.17 %39.51 العاملينسبة التباين 

 %59.70 %39.51 نسبة التباين الكلى

( أن تشبعات جميع المفردات على العاملين بلغت 14الجدول )يتضح من نتائج 
( وتجاوزتها، وأن قيمة التباين الكلي 0.50مرضية من التشبع، ووصلت لقيمة المحك ) قيما

كما يتضح أن العامل األول للمقياس  ،(%59.70)المفسر بواسطة العاملين قد وصلت إلى 
بقواعد  العامل )االلتزامتقيس التشبعات األكبر للمفردات على هذا  ( مفردة،17تشبع عليه )
تقيس هذه  ( مفردات، وهذه التشبعات جوهرية، 7الثاني )بع على العامل (. وتشومكان العمل

للجذور  البياني( الشكل 9( مفردات، ويعرض شكل )7وحذفت ) (.الوجداني البنود )االلتزام
 الكامنة للعاملين.
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 المهنيااللتزام في  العمل فيوالتدفق  النفسيالتمكين دور 

 المهنيرسم الحصاة( للجذور الكامنة لمقياس االلتزام البياني )( المخطط 9شكل )
 

 تمييزي:ال: الصدق اثاني  
 (.15. وهذا ما يتضح في جدول )المهنيلمقياس االلتزام  التمييزي تم التحقق من الصدق 
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البينية بين بنود كل مقياس فرعى بالمقاييس الفرعية األخرى)المتنافسة( لبنية  االرتباطات :(15جدول )
 (463)ن=التمييزي كمؤشر للصدق  المهنيمقياس االلتزام 

يالحظ أن تشبعات المفردات الخاصة بالعامل األول أكبر من تشبعاتها على 
نافسة له، كما أن تشبعات المفردات الخاصة بالعامل الثاني أكبر لو قورنت العوامل األخرى الم

يؤكد تحقق الصدق التمييزي  مما ؛العوامل باقي فيبتشبعاتها على العوامل األخرى، وهكذا 
 للمقياس. 

 :(CFA)التوكيدي العاملي: الصدق باستخدام التحليل اثالثً 
الختبار جودة تمثيل المفردات الناتجة  كما نفذ الباحثان التحليل العاملي التوكيدي

. المهنيمن التحليل العاملي االستكشافي للمقياس كمتغيرات مشاهدة للعاملين الكامنين لاللتزام 

 (الوجداني)االلتزام  الثانيالعامل  (مل األول )االلتزام بقواعد ومكان العملالعا المفردة
2 .746** .498** 
3 .755** .437** 
4 .772** .467** 
6 .768** .545** 
7 .782** .514** 
8 .722** .532** 
9 .782** .512** 
10 .793** .423** 
11 .723** .460** 
14 .739** .492** 
22 .776** .508** 
23 .708** .513** 
24 .750** .508** 
25 .547** .704** 
26 .698** .712** 
27 .552** .807** 
28 .535** .864** 
29 .421** .868** 
30 .400** .814** 
31 .531** .797** 
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 المهنيااللتزام في  العمل فيوالتدفق  النفسيالتمكين دور 

وفق ا  المهنيالعامل لمقياس االلتزام  ثنائي( أدلة المطابقة للنموذج 16الجدول )ويعرض 
 الستجابات عينة الدراسة.

 (463)ن= المهنيلمقياس االلتزام  البنائيللنموذج  (: أدلة المطابقة16جدول )

ألدلة المالءمة حيث  ا( أن النموذج قد حقق جودة المطابقة، وفق  16جدول )يتضح من         
 ثنائيوبناء  عليه يتطابق النموذج  ؛بلغت قيم مؤشرات المالءمة القيم القطعية المتفق عليه

 البنائي للمقياس. ( النموذج10الشكل )ويظهر لبيانات العينة.  المهنيالعامل لمقياس االلتزام 

 المهنيلمقياس االلتزام  التوكيدي العاملينموذج التحليل  (:10شكل )
 
 
 

 .المهني( قيم ثبات البنية لمقياس االلتزام 17الجدول ) يبين  المقياسثبات 

 χ ² / df CFI TLI IFI NFI GFI PCFI PRATIO PNFI RMSEA المؤشر
 0.070 0.760 0.877 0.783 0.903 0.921 0.920 0.930 0.912 2.6 قيمته

القيمة 
 0.90 5أقل من  المرجعية

 فأكثر
0.90 
 فأكثر

0.90 
 فأكثر

0.90 
 فأكثر

0.90 
 فأكثر

0.50 
 فأكثر

0.50 
 فأكثر

0.50 
 فأكثر

0.08 
 فأقل
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 المهني(: قيم معامالت ثبات البنية لكل عامل من عوامل االلتزام 17جدول )
 McDonald's ω Cronbach's α لالعوام

Guttmann’s 
λ6  ثبات البنيةCR 

 0.95 0.96 0.95 0.95 االلتزام بقواعد العمل
 0.91 0.91 0.90 0.91 الوجدانيااللتزام 

ا تفسر نسبة تباين عالية لكل عامل 17يتضح من جدول ) ( أن قيم معامالت ثبات البنية جميع 
 (.0.7مة المحكية )من المقياس وقد تجاوزت جميعها القي

االلتزام وهما:  ،( مفردة موزعين على عاملين24من )وتكون المقياس في صورته النهائية؛ 
 7) الوجدانيااللتزام : الثاني(، البعد 17 -1من )مفردة( وأرقامها  17) العملبقواعد ومكان 

 (.24 – 18مفردات( وأرقامها من )
 األساليب اإلحصائية للبيانات:  رابًعا:

ا من أساليب التحليل اإلحصائي استعانة بحزمة اس  SPSSتخدم الباحثان عدد 
(21)، AMOS (21 وهي: معامل االرتباط وتحليل المسار )Path Analysis وتحليل ،

 .Moderation Analysis، وتحليل الدور المعدل Mediational Analysis يالدور الوسط
 وتفسريها:نتائج الدراسة 

والتدفق  النفسيستكشاف بنية العالقات السببية بين التمكين تهدف الدراسة إلى ا
ولتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحثان عدة  المهني،وااللتزام  الوظيفيالعمل والرضا  في

تنفيذ و  االرتباط،التحقق من مصفوفة و : اإلحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة، هي ،خطوات
اختبار النموذج و  العينة،ة النموذج المفترض لبيانات إجراءات تحليل المسار للتحقق من مطابق

 ، ثم مناقشة النتائج وتفسيرها.المساري 
 اإلحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة: 

قبل الشروع في تحليل البيانات تم حساب اإلحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة 
باإلضافة إلى  لكل متغير،المتوسطات، واالنحرافات المعيارية، ومعاملي االلتواء والتفلطح 

( اإلحصاء 18الجدول )إعداد مصفوفة باالرتباطات البينية بين متغيرات الدراسة. ويظهر 
 لمتغيرات الدراسة. الوصفي
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 (247(: اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة )ن =18جدول )
 البيان اإلحصائي
 متغيرات الدراسة

االنحراف  الوسيط المتوسط
 المعياري 

معامل 
 تواءاالل

معامل 
 التفلطح

 0.57 0.69- 2.02 27.00 27.03 والتحديالتوازن بين المهارة 

 0.54- 0.33- 3.00 46.00 45.62 العمل فياالندماج 

 0.23 0.49- 3.40 24.00 24.08 نسيان الذات والوقت

 1.04 0.87- 2.80 42.00 41.57 االستمتاع بالعمل

 0.25 0.49- 6.94 140.00 138.29 العمل ككل فيالتدفق 

 0.17 0.86- 1.49 34.00 33.45 المعنى

 0.50- 0.65- 3.26 27.00 25.98 االستقاللية

 1.04- 0.06- 7.31 33.00 31.79 التأثير

 0.99- 0.12- 9.25 93.00 91.22 ككل النفسيالتمكين 

 0.92 0.99- 2.57 32.00 31.66 المهنيالنمو 

 0.25 0.92- 2.78 27.00 26.96 العالقة مع زمالء العمل

 1.00- 0.01- 5.12 20.00 20.49 نظام الحوافز

 0.30- 0.48- 5.28 48.00 47.50 العالقة مع اإلدارة

 0.68- 0.26- 12.18 127.00 126.62 ككل الوظيفيالرضا 

 0.07- 0.71- 3.29 76.00 75.69 االلتزام بقواعد ومكان العمل

 0.50- 0.69- 2.95 33.00 31.47 بالعمل الوجدانيااللتزام 

 0.29- 0.29- 4.80 107.00 107.16 ككل المهنيااللتزام 

( اعتدالية توزيع درجات المتغيرات؛ حيث إن معامل االلتواء 18يتضح من جدول )
كما تم التحقق كما يتضح من اقتراب درجة المتوسط والوسيط،  (،1)±محصور بين  والتفلطح

( 19جدول )عينة الدراسة، ويوضح  الدراسة لدىغيرات بين مت من مصفوفة االرتباطات البينية
 مصفوفة االرتباطات البينية لمتغيرات الدراسة.
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 (247= )(: معامالت االرتباط بين متغيرات الدراسة ن 19جدول )
 الوظيفيااللتزام  المهنيالرضا  النفسيالتمكين  العمل فيالتدفق  متغيرات الدراسة

 **0.254 *098. **0.276 1 العمل فيالتدفق 
 **0.243 **0.505 1  النفسيالتمكين 

 **0.351 1   الوظيفيالرضا 

 1    المهنيااللتزام 

( إلى وجود 19تشير نتائج المصفوفة االرتباطية البينية لمتغيرات الدراسة من جدول )
تدفق وال النفسي( بين كل من التمكين 0.01عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائي ا عند مستوى )

 لدى عينة الدراسة. المهنيوااللتزام  الوظيفيالعمل والرضا  في
 اختبار الفروض:  

 : ما يلي تنص الفروض المرتبطة بالتأثيرات المباشرة على
 العمل لدى عينة الدراسة. فيالتدفق  في اموجب   داال   اتأثير ا مباشر   النفسييؤثر التمكين  -1
 الدراسة.لدى عينة  الوظيفيالرضا  فياشر ا داال  موجب ا تأثير ا مب النفسييؤثر التمكين  -2
 لدى عينة الدراسة  المهنيااللتزام  فيتأثير ا مباشر ا داال  موجب ا  النفسييؤثر التمكين  -3
 لدى عينة الدراسة. الوظيفيفي الرضا  االعمل تأثير ا مباشر ا داال  موجب   فييؤثر التدفق  -4
 لدى عينة الدراسة. المهنيااللتزام  في اموجب   أثيرا مباشر ا داال  العمل ت فييؤثر التدفق  -5

تم استخدام أسلوب تحليل المسار باستخدام برنامج  وللتحقق من هذه الفروض
Amos 21 (Amos Statistical Software Package)  لفحص المسارات المباشرة وغير

االت العالقات السببية بين يوضح احتم إحصائيالمباشرة في النموذج المفترض، كأسلوب 
المفترض  المساري المتغيرات، وحاول الباحثان في هذه الخطوة اختبار النموذج 

( المشتمل على التأثيرات المباشرة وغير المباشرة من خالل تقدير نموذج 2المتكامل)شكل
، وهي المسار المفترض بواسطة تقدير األرجحية القصوى، بهدف التحقق من صحة الفروض

روض التي تتعلق بمؤشرات مالءمة النموذج والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة لمتغيرات الف
 الدراسة. 
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وتم حساب مؤشرات جودة المطابقة والمالءمة اإلحصائية للنموذج بين المتغيرات 
وبعمل تعديالت والبيانات الفعلية لعينة الدراسة، وكانت أدلة المطابقة لهذا النموذج غير جيدة، 

modification  للنموذج السابق من خالل إسقاط المسارات غير الدالة وفي هذه الحاالت
(  حيث كان المساران من التمكين إلى 0.05كلها كانت قيم االحتمال أكبر من قيمة ألفا )

وأصبحت  ، اغير دالين إحصائي   الوظيفيالعمل الى الرضا  فيومن التدفق  المهنيااللتزام 
وبناء على حذف هذين المسارين غير الدالين كان  ،ية دالة إحصائي اكل المسارات المتبق

( مطابق ا لبيانات العينة مطابقة جيدة وفق ا ألدلة 13النموذج الناتج بشكله النهائي كما بالشكل )
 ( مؤشرات وجودة المطابقة للنموذج النهائي بعد التعديالت.20المطابقة، ويوضح جدول )

 بين متغيرات الدراسة  النهائي للعالقات والنموذج المساري المطابقة بين بيانات الدراسة (: مؤشرات جودة 20جدول )
 df2X GFI AGFI NFI CFI IFI TLI RMSEA/ النموذج

 المثاليالمدى 
 للمؤشر

(0 - 5) 
 )غير دالة(

(0 -1) (0- 1) (0 - 1) (0 - 1) (0 - 1) (0 - 1) (0 – 0.08) 

النموذج 
 (النهائي)

0.35 
 الة()غير د

0.999 0.993 0.995 1.00 1.00 1.00 0.000 

( وذلك من خالل المقارنة بين مؤشرات المطابقة اإلحصائية 20يتضح من جدول)
للنماذج وبيانات عينة الدراسة الحالية، حيث تشير جميع مؤشرات جودة المطابقة للنموذج 

المؤشرات الدالة على جودة على أنها تقع في المدى المثالي لها، من خالل العديد من  النهائي
هذه المطابقة والتي يتم قبول النموذج المفترض للبيانات أو رفضه في ضوئها والتي تعرف 

( وكانت 0.35تربيع ودرجات الحرية ) يبمؤشرات جودة المطابقة، حيث كانت النسبة بين كا
مفترض وبيانات مما يدل على عدم وجود فروق بين النموذج ال ؛هذه القيمة غير دالة إحصائي ا

(، ومؤشر حسن GFIالبيانات الواقعية، باإلضافة إلى مؤشر حسن المطابقة ) الدراسة أو
(، NFI( ، ومؤشر المطابقة المعياري )AGFIالمطابقة المصحح بدرجات الحرية أو المعدل) 

( (TLI، مؤشر توكر لويس (IFI، مؤشر المطابقة التزايدى )CFI)ومؤشر المطابقة المقارن )
يعها اقتربت من الحد األقصى لهذه المؤشرات )واحد صحيح(، وتشير القيمة المرتفعة في وجم

هذه المؤشرات إلى تطابق أفضل للنموذج مع بيانات العينة، باإلضافة إلى مؤشر جذر متوسط 
 ( وهو من أهم مؤشرات جودة المطابقة فإذا ساوت قيمتهRMSEAمربع الخطأ التقريبي )

 0.05البيانات وإذا كانت محصورة بين) على أن النموذج يطابق تمام ا( فأقل دل ذلك 0.06)
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( فيتم 0.08إذا زادت قيمت عن) العينة أما( فإن النموذج يطابق بدرجة كبيرة بيانات 0.08،
( ويدل ذلك على أن النموذج يطابق 0.000) الحاليرفض النموذج ، وبلغت قيمته في البحث 

 . االبيانات تمام  

 
 للدراسة المشتمل على التقديرات المعيارية والمسارات الدالة إحصائًيا النهائي البنائيلنموذج ( ا11شكل )

تحليل نتائج الدور الوسطى للتحقق من مدى صحة الفروض الخاصة بالتأثيرات 
. وتنص الفروض الوظيفيالعمل عبر الرضا  فيوالتدفق  النفسيغير المباشرة لكل من التمكين 

العمل  فيوالتدفق  النفسييؤثر كل من التمكين  أنه:ت غير المباشرة على الخاصة بالتأثيرا
 لدى عينة الدراسة. الوظيفيعبر الرضا  المهنيااللتزام  فيتأثيًرا غير مباشر دااًل موجًبا 

لتعيين داللة التأثيرات غير  Bootstrapping Testاستخدم الباحثان منهجية 
ا على فترات الثقة المباشرة )تحليل الدور الوسطى( اعتم ( بحديها األدنى واألعلى، 95%) CIاد 

تقنية مستخدمة  وهي، خارجيوتشير هذه المنهجية الى عملية ذاتية التشغيل تستمر دون تدخل 
من خالل إنشاء عينة بحجم جديد من  ،على نطاق واسع لتقييم داللة التأثيرات غير المباشرة

 Hays,2015,15; Montoya and Hayes)شر. المباالعينة األصلية وتقدير األثر غير 
, 2016 ,21)  

 indirectوغير المباشرة  direct effect( التأثيرات المباشرة 21ويوضح جدول )
effect  واستخدام منهجية "إعادة المعاينة " النهائيلمتغيرات الدراسة للنموذج ،

Bootstrapping لدى عينة الدراسة.  باشرة وغير المباشرةملتقدير داللة التأثيرات ال 
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النهائي  المساري (: التأثيرات المباشرة وغير المباشرة وداللتها في النموذج 21جدول )
 لمتغيرات الدراسة لدى عينة الدراسة

 التابع)المتأثر( المسار المستقل)المؤثر( نوع التأثير
التأثير 
 المباشر

التأثير  
غير 

 المباشر

 التأثير
 الكلى

95% CI 
للتأثيرات 

 غير
 المباشرة

فترات الثقة للتأثيرات 
داللة  المباشرة غير المباشرة

 النتائج
 عليا دنيا

 تأثير مباشر

 دالة 0.290 0.127 0.01 0.276 - 0.276 العمل فيالتدفق   النفسيالتمكين 
 دالة 0.782 0.567 0.01 0.505 - 0.505 الوظيفيالرضا   النفسيالتمكين 
 دالة 0.170 0.085 0.01 0.329 - 0.329 المهنيااللتزام   الوظيفيالرضا 
 دالة 0.214 0.099 0.01 0.220 - 0.220 المهنيااللتزام   العمل فيالتدفق 

تأثير غير 
 مباشر

)األثر 
 الوسطى( 

 دالة 0.296 0.165 0.01 0.227 0.227 - المهنيااللتزام   النفسيالتمكين 

 :كالتالي وهيالمباشرة وغير المباشرة لمتغيرات الدراسة  ( التأثيرات21ويتضح من جدول )
  المباشرة:أوال: تحليل التأثيرات 

 في النفسيتشير معامالت المسار إلى وجود تأثير مباشر موجب دال إحصائي ا للتمكين   -1
( ودال إحصائي ا، وهذا يشير إلى 0.276= )العمل حيث كان معامل المسار  فيالتدفق 

 العمل لديهم. فيالتدفق  النفسي زادى المعلم مستوى عال من التمكين أنه كلما كان لد
حيث كان  ؛الوظيفيالرضا  في النفسيوجود تأثير مباشر موجب دال إحصائي ا للتمكين  -2

النفسي ، وهذا يشير إلى أنه كلما زاد التمكين ودال إحصائي ا( 0.505معامل المسار = )
 .لديهم الوظيفيالمعلمين زاد الرضا  لدى

حيث كان  ؛المهنيااللتزام  فيالعمل  فيوجود تأثير مباشر موجب دال إحصائي ا للتدفق  -3
 في( ودال إحصائي ا، وهذا يشير إلى أنه كلما زاد التدفق 0.220معامل المسار = )

 .المهنيالعمل زاد االلتزام 
كان حيث  ؛المهنيااللتزام  في الوظيفيوجود تأثير مباشر موجب دال إحصائي ا للرضا  -4

 الوظيفي، وهذا يشير إلى أنه كلما زاد الرضا ودال إحصائي ا( 0.329معامل المسار = )
 .المهنيللمعلمين زاد لديهم االلتزام 
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  المباشرة:ثانًيا: تحليل التأثيرات غير 
عبر الرضا  المهنيااللتزام  في النفسيوجود تأثير غير مباشر دال إحصائي ا للتمكين  -

وكانت فترات الثقة للتأثيرات غير  (،0.227مل المسار= )كان معا حيث ؛الوظيفي
مما يدل على داللة التأثير غير المباشر  ؛(0.01مستوى ) عند اإحصائي  المباشرة دالة 

 .الوظيفيوداللة التأثير الوسطى للرضا 
ا من التأثير أو التغير  يرجع إلى  المهنيااللتزام  فيوتشير هذه النتائج إلى أن جزء 

. ويوضح المهنيوااللتزام  النفسيالعالقة بين التمكين  في الوظيفيوسطى للرضا الدور ال
 .المهنيوااللتزام  النفسيبين التمكين  الوظيفي( نموذج الدور الوسطى للرضا 12شكل )

 
 .المهنيوااللتزام  النفسيبين التمكين  الوظيفينموذج الدور الوسطى للرضا  (:12شكل )

" يتوقف اتجاه العالقة وقوتها  ونصه:السابع للدراسة: ختبار مدى صحة الفرض ال
لدى عينة الدراسة  الوظيفيعلى تباين مستويات الرضا  المهنيوااللتزام  النفسيبين التمكين 

 النفسيلعالقة التمكين  الوظيفيالحالية". اتبع الباحثان إجراء تحليل األثر المعدل للرضا 
 Hayes A. PROCESS Macroلى إجراءات من خالل االعتماد ع المهنيبااللتزام 

(Model 1) in SPSS.  ووفقا لـHayes (2013،)  عندما يسعى الباحثون إلى تحديد ما
فإن استراتيجية  آخر،بـحجم تأثير أحد المتغيرات في متغير  اإذا كان متغير معين مرتبط  

. Moderation Analysis المعدلالتحليل المناسبة لتحقيق هذا الهدف هي تحليل الدور 
لو كان حجم األثر وإشارته  Mيتعدل بواسطة المتغير Yفي  Xأثر المتغير  إنويمكن القول 

 يكون معدال   Mُيقال بأن المتغير  الحالة،وفي هذه  .Mأو قوته يتوقف على المتغير المعدل 
moderator  ألثرX  فيY ( استخدام منهجية 22الجدول ). ويعرضPROCESS Macro 
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لدى  المهنيبااللتزام  النفسيلعالقة التمكين  الوظيفيالختبار األثر المعدل للرضا  (1نموذج )
 (247عينة الدراسة )ن=

 الوظيفي( الختبار األثر المعدل للرضا 1نموذج ) PROCESS Macro(: استخدام منهجية 22جدول )
  المهنيبااللتزام  النفسيلعالقة التمكين 

-2R F P المتغيرات
value المعامل SE t P-

value LLCI ULCI 

 النفسيالتمكين 

.0.131 12.19 .46 

0.308 0.38 0.80 0.42 -0.448 1.064 
 0.856 0.236- 0.26 0.11 0.27 0.310 الوظيفيالرضا 

*الرضا النفسيالتمكين 
 0.003 0.008-. 0.49 0.69-. 0.01 0.002- الوظيفي

 :(22بالجدول )المبينة مما يالحظ على النتائج 
 Hayesنفذ تحليل االنحدار المتعدد الهرمي باستخدام الماكرو المعد بواسطة 

أن  أي، الوظيفي(. وكشفت النتائج عن عدم وجود تأثير دال للدور المعدل للرضا 1 )النموذج
 ،المهنيوااللتزام  النفسيليس له دور معدل التجاه العالقة وقوتها بين التمكين  الوظيفيالرضا 

 ( 13كما هو مبين بالشكل)

 
ل لتأثير التمكين النفسي في االلتزام المهني13شكل )  (: نموذج دور الرضا الوظيفي الُمعدِّ

والمعدل  النفسي(التمكين المستقل )حيث إنه مع إضافة مصطلح التفاعل بين 
، المهنيااللتزام  للنموذج االنحداري وجد أنه يفسر نسبة غير دالة من تباين الوظيفي(الرضا )

( األثر غير دال 14الشكل )(. ويوضح 0.46P=, 12.19, F =0.131= 2R(حيث 
 .الوظيفيوالرضا  النفسيللتفاعل بين التمكين 
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 (: الميول االنحدارية للتمكين النفسي وقًفا على مستويات الرضا الوظيفي14)شكل 
 

 فيوقوتها بين التدفق  " يتوقف اتجاه العالقة :ينص الفرض الثامن للدراسة على
لدى عينة الدراسة الحالية. وللتحقق  الوظيفيعلى تباين مستويات الرضا  المهنيالعمل وااللتزام 

لعالقة  الوظيفيمن مدى صحة هذا الفرض اتبع الباحثان إجراء تحليل األثر المعدل للرضا 
 .Hayes Aمن خالل االعتماد على إجراءات  ،المهنيالعمل بااللتزام  فيالتدفق 

PROCESS Macro (Model 1) in SPSS.  ( استخدام منهجية 23الجدول )ويعرض
PROCESS Macro ( الختبار األثر المعدل للرضا 1نموذج )فيلعالقة التدفق  الوظيفي 

 (247لدى عينة الدراسة )ن= المهنيالعمل بااللتزام 
 الوظيفياألثر المعدل للرضا ( الختبار 1نموذج ) PROCESS Macro(: استخدام منهجية 23جدول )

 لدى عينة الدراسة  المهنيالعمل بااللتزام  فيلعالقة التدفق 

بالشكل  إحصائي ا كما هو مبين لم يكن داال   الوظيفيكشفت النتائج عن أن الدور المعدل للرضا 
(15 ) 

 SE t P-value LLCI ULCI المعامل 2R F P-value المتغيرات
 العمل فيالتدفق 

0.420 17.40 0.23 

0.709 0.458 1.549 0.123 -0.193 1.612 
 1.719 0.244- 0.140 1.479 0.498 0.737 الوظيفيالرضا 

العمل*الرضا  فيالتدفق 
 0.003 0.011- 0.223 1.220- 0.004 0.004- الوظيفي
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ل لتأثير التدفق في العمل ف15)شكل   ي االلتزام المهني(: الرضا الوظيفي الُمعد ِّ

 
 ( األثر المعزز لهذا التفاعل.16كما تظهر اللوحة البيانية للتفاعل )شكل

 
 : الميول االنحدارية للتدفق في العمل وقًفا على مستويات الرضا الوظيفي(16شكل )

الخط الذي في األعلى له طرفان، الطرف اليمين  ( أن16على الشكل )مما يالحظ 
ا من الرضا الوظيفي مع مستوى مرتفع من التدفق في العمل، بينما منه يمثل مستوى منخفض  
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ا من الرضا الوظيفي مع مستوى منخفض من التدفق  يمثل الطرف اليسار منه مستوى منخفض 
منه مستوى مرتفع  األيمنبينما الخط الذي في األسفل في الرسم له طرفان، الطرف  ،في العمل

ن التدفق في العمل، بينما يمثل الطرف اليسار منه من الرضا الوظيفي مع مستوى مرتفع م
ا من الرضا الوظيفي مع مستوى منخفض من التدفق في العمل. ومن ثم لو  مستوى مرتفع 
ل، سنجد أن األفراد ذوي المستوى المرتفع من الرضا الوظيفي  قورنت نتائج هذا األثر الُمعدِّ

ام المهني بنفس المستوى تقريب ا؛ مقارنة ومستوى مرتفع من التدفق في العمل، يتسمون بااللتز 
 ،باألفراد ذوي المستوى المنخفض من الرضا الوظيفي ومستوى مرتفع من التدفق في العمل

ومن ناحية أخرى نجد أن األفراد ذوي المستوى المنخفض من الرضا الوظيفي والمستوى 
وى تقريب ا مقارنة باألفراد المنخفض من التدفق في العمل، يتسمون بااللتزام المهني بنفس المست

ذوي المستوى المرتفع من الرضا الوظيفي ومستوى منخفض من التدفق في العمل؛ حيث يتوازى 
ل للرضا  ،الخطان مع بعضهما بشكل شبه متماثل وتؤكد هذه النتيجة عدم داللة األثر الُمعدِّ

 سة.الوظيفي في عالقة التدفق في العمل بااللتزام المهني لدى عينة الدرا
العمل( والمعدل  فيالتدفق المستقل )حيث إنه مع إضافة مصطلح التفاعل بين 

ا  إحصائي  ( للنموذج االنحداري وجد أن التغير في معامل التحديد لم يكن داال  الوظيفي)الرضا 
بما يفيد أن إضافة حد التفاعل للنموذج لم يضف جديدا فيما يتعلق بقدرة النموذج على تفسير 

 ال يتوقفوبالتالي  ؛P=, 17.40, F =0.42= 2R.230حيث  ؛المهنيااللتزام التباين في 
؛ وبالتالي لم الوظيفيعلى تباين مستويات الرضا  المهنيالعمل في االلتزام  فيتأثير التدفق 

 تدعم النتائج الفرض الثامن للدراسة.
 مناقشة النتائج وتفسريها: 

 فيالتدفق  في اموجب   داال   اتأثير ا مباشر   النفسيأشارت النتائج إلى أنه يؤثر التمكين 
( ودال إحصائي ا، وهذا يشير 0.276= )حيث كان معامل المسار  ؛العمل لدى عينة الدراسة

العمل لديهم. كما  فيالتدفق  النفسي زادإلى أنه كلما كان لدى المعلم مستوى عال من التمكين 
الرضا  في النفسيال إحصائي ا للتمكين إلى وجود تأثير مباشر موجب د اأشارت النتائج أيض  

، وهذا يشير إلى أنه كلما زاد ودال إحصائي ا( 0.505حيث كان معامل المسار= ) ؛الوظيفي
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لديهم. وقد أشارت النتائج الى وجود تأثير  الوظيفيالمعلمين زاد الرضا  النفسي لدىالتمكين 
حيث كان معامل المسار=  ؛لمهنياااللتزام  فيالعمل  فيمباشر موجب دال إحصائي ا للتدفق 

المعلمين  ىالعمل زاد لد في( ودال إحصائي ا، وهذا يشير إلى أنه كلما زاد التدفق 0.220)
 ؛المهنيااللتزام  في الوظيفي، ووجود تأثير مباشر موجب دال إحصائي ا للرضا المهنيااللتزام 

ر إلى أنه كلما زاد الرضا دال إحصائي ا، وهذا يشي وهو( 0.329حيث كان معامل المسار = )
، عالوة على ذلك، فقد أشارت النتائج إلى وجود المهنيللمعلمين زاد لديهم االلتزام  الوظيفي

حيث  ؛الوظيفيعبر الرضا  المهنيااللتزام  في النفسيتأثير غير مباشر دال إحصائي ا للتمكين 
  االمباشرة دالة إحصائي   ( ، وكانت فترات الثقة للتأثيرات غير0.227كان معامل المسار= )

مما يدل على داللة التأثير غير المباشر وداللة التأثير الوسطى للرضا  ؛(0.01عند مستوى)
ا من التأثير أو التغير  ،الوظيفي يرجع إلى الدور الوسطى للرضا  المهنيااللتزام  فيوأن جزء 
 .المهنيوااللتزام  النفسيالعالقة بين التمكين  في الوظيفي

المهني من أكثر المتغيرات أهمية ألي مؤسسة والذي يظهر سلوكي ا من  االلتزامويعد 
من خالل الرغبة  ،خالل استعداد المعلم لبذل الجهود من أجل تحقيق أهدافه وأهداف المؤسسة

في البقاء في هذا العمل، والنابع من إيمان المعلم بأهمية المحافظة على أداء واجباته تجاه 
حيث يميل المعلم إلى البقاء في المدرسة بناء على رغبته  ؛على أكمل وجه عمله والقيام به

الشخصية وعندما يشبع المعلم حاجاته من خالل العمل، فإن ذلك ينعكس على والئه وانتمائه 
 Abdulأشار )كما  ،نتيجة لشعوره بتلبية تطلعاته المادية والمعنوية ؛للمدرسة التي يعمل فيها

et al , 2015). 
 فيالتدفق  فييؤثر  النفسيأن التمكين  منليه الدراسة إ ما توصلتن تفسير ويمك

أن التمكين يساعد على تعزيز الشعور اإليجابي لدى العاملين وزيادة  ، في ضوءبيئة العمل
إحساسهم باالتزان النفسي والمهني، وتحسين دافعية األفراد والتزامهم بتنفيذ مهام عملهم، 

ام واألنشطة والتخلص من الروتين، واالنفتاح والثقة بين العاملين والسرعة في إنجاز المه
من المتغيرات التي  النفسيمما يساعد في زيادة الرضا الوظيفي لهم. ويعد التمكين  ؛والعمالء

ألداء مهام العمل إذ  اداخلي   اتسهم في تنشيط التدفق في العمل واالندماج فيه، الذي يعد دافع  
ة لديهم وشجاعتهم في أ مشاركة في أنشطة العمل، كما يزيد من روح المباديزيد من دافعيتهم لل
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ويرفع من قدرتهم على تحمل الضغوط المرتبطة بالعمل والمثابرة في  ،خوض وتجمل المخاطرة
مواجهة تحدياته، وتركيز جهودهم وإفراغ طاقاتهم في العمل، واتفق ذلك مع ما أشار إليه 

Zahed Babelan Koulaei, Moeinikia & Sharif (2019.) 
كما يفسر ذلك في ضوء أن التمكين النفسي يشعر المعلم بقيمة وأهمية ما يؤديه من 
عمل، وما يحققه من رسالة سامية في تعليم الطالب ذوي االحتياجات الخاصة، وهذا يمنحه 

أداء  الطاقة والدافع ألداء عمله، وإتمامه من خالل تغذية الحماسة والتفاني واالستغراق في
. كما أن قدرة القيمة والمعنى المدركان  Paulik (2020مهامه وأنشطته، واتفق ذلك مع دراسة )

للعمل )كأحد أبعاد التمكين النفسي(، والشعور بالكفاءة واالستقاللية وحرية التصرف تمنح 
فيه بكل بالعمل واالندماج  هالمعلم الثقة والصالبة في أداء العمل، ويزيد من انخراطه واستمتاع

 .Kilic  (2019حماس وتفان وإخالص، واتفق ذلك مع دراسة )
إلى أن  (الوظيفيالرضا  في النفسيالتمكين  تأثير )وقد ترجع نتيجة الدراسة الحالية 

يدفع األفراد  العمل، فهوالتمكين النفسي يساعد على تحمل المسئولية، وتحسين جودة 
ث تأتي أهمية التمكين في بيئة العمل من خالل حي ؛والجماعات بقوة نحو االندماج الوظيفي

مما يؤدي إلى الفاعلية ليصبح العمل ذات معنى،  ؛خلق الظروف التي تعزز مشاركة المعلمين
 ؛مما يسهم بشكل إيجابي في المشاركة بالعمل واالبتكار ؛وإطالق الطاقات الكامنة لديهم

أن تحمل المسئولية الناجمة عن  فالحرية في اتخاذ القرار تحسن من طاقة المعلمين، كما
الثقة بالنفس،  تمكينهم، يساعد في إحساس المعلمين بأهمية العمل، والوصول إلى مستوى من

وروح المبادرة، ووعي أكبر بمعنى العمل الذي يقوم به، ويؤدي إلى السالمة النفسية وزيادة 
 الدافعية في العمل.

وتقليل اإلجهاد في بيئة العمل، خاصة  يركز التمكين النفسي على الرضا الوظيفي كما
وأن المعلمين يواجهون العديد من المشكالت الوظيفية ومشاعر القلق تجاه عملهم، إال أن 

 ،مما يساعد في التعامل مع الضغوط المهنية ؛مناعة نفسية ضد اإلجهاد أضاف لهمالتمكين 
همة التي لها أثر فعال في . ويعد التمكين من العوامل المCollins  (2007لك مع )كذواتفق 

بأهمية العمل الذي يؤدونه، وأن لديهم قدر ا  ون شعر يحيث  ؛تحسين األداء الوظيفي للمعلمين
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من السيطرة، ومساحة كافية من الحرية في تحديد أسلوب عملهم بالمدرسة، وإحساسهم بالقدرة 
 المعنى. في التأثير في بيئة العمل المدرسي، وأنها شخصيات ملتزمة بأهداف ذات

والمعلمون الذين لديهم مستوى عاٍل من التدفق في العمل، يتمتعون بمستويات مرتفعة 
مما  ؛من الطاقة عالمة على الحماس تجاه العمل، وينغمسون بشكل كامل في أنشطة عملهم

باإلضافة إلى أنهم لديهم االستعداد  ،ينعكس بشكل إيجابي على مستوى أدائهم وانتمائهم للعمل
أثناء العمل، وانصهار الفرد في عمله في ار الجهد، والمثابرة في مواجهة الصحاب الستثم

وشعوره بأن العمل مثير للحماسة ويشكل مصدر ا لإللهام والفخر والتحدي، كما يجعل المعلم 
ا  ؛حالة تركيز تام في عمله وانغماسه فيه بسعادة في في بحيث يشعر أن الوقت يمر سريع 

  Bakker & Albrechtكما أشار  ،عوبة كبيرة في عزل نفسه عن عملهأثناء العمل ويجد ص
ية الداخلية له، إال أن التدفق في العمل ع. خاصة وأن المطالب المهنية تقلل من الداف(2018)

عد عامال  وقائي ا ييرتبط إيجابي ا بالتفاؤل والكفاءة المهنية، واالرتباط بالعمل واالستمرار فيه، كما 
االلتزام بالمهنة  فييساعد  التدفقوبهذا فإن  ،النفعالي كأحد أبعاد االحتراق المهنينهاك امن اإل

 اتواتفق ذلك مع دراس ،تركها فيوقواعدها وعدم الرغبة 
 Mosing, Butkovic & Ullén, 2018; Datu & Mateo ,2017).) 

بضغوط  اويعد العمل مع ذوي الحاجات الخاصة من أكثر المهن التعليمية تشبع  
حيث يعاني هؤالء المعلمون من مشاعر اإلرهاق النفسي والوظيفي واإلحباط نتيجة  ؛العمل

التعامل مع هذه الفئات، ومن خالل استقراء وتحليل ما ورد في األدب والدراسات النفسية 
المهني، واتساق ا مع توجهات علم النفس اإليجابي وتوظيف  لاللتزاموالبحث عن العوامل المسببة 

 االلتزامسبب ا من أسباب  المهني يعدبيئة العمل أو التدفق  فيالعمل، فإن التدفق  في مجال
فراد من تجربة شعور ن التدفق في العمل يرتبط بالمدى الذي يصل إليه األإحيث  ؛المهني

وهي االنغماس في أداء المهام المكلف بها في عمله والوفاء بالمهام التي  ،أعمق من التفكير
 .Mosing, et al.  (2018) واتفق ذلك مع  قيام بهايتوقع منهم ال

 فييؤثر  النفسيمع نتيجة الدراسة الحالية، فإن التمكين  اومن ناحية أخرى واتساق  
، فالتمكين يعمل على تقليل االحتراق، حيث المهنيااللتزام  فيوالذى يؤثر بدوره  المهنيالرضا 

ولها إلى إجهاد واحتراق وظيفي، بحيث يمثل عامل وقاية يسهم في تقليل الضغوط وعدم تح
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ألن المعلمين الذين يتمتعون بمعدالت  ؛يصبح المعلم أكثر قدرة على مواجهة ضغوط العمل
مرتفعة من التمكين يتمتعون بالقدرة على الضبط والتحكم في الظروف المحيطة، فضال  من 

المهني بمدارس التربية  زامااللتالشعور بالرضا، ومن ثم تقل معدالت االحتراق وتزداد معدالت 
الخاصة. ولو نظرنا إلى كل مكون من مكونات التمكين النفسي، فإن المعنى وقيمة العمل 

كون تو  ،وجداني قوي بأعمالهم انفعاليفي األداء المهني، وينمو لدى المعلمين ارتباط  يؤثران
يء شخصي، وهذا ألنهم يتعاملون مع العمل أنه ش ؛لديهم القدرة على بذل مزيد من الجهد

فضال  عن أن مكون التأثير واإلحساس بالسيطرة  ،يجعلهم يشعرون بمزيد من التحدي والمثابرة
على خطط العمل يرتبط إيجابي ا بالرضا عن العمل، وأن تضاؤل هذه الفرصة يرتبط باإلحباط 

العمل،  تجاه قواعد وقوانين ومواعيد ومكان اومثل هذه الصفات تجعل المعلم ملتزم   ،والقلق
 .Javadi  (2014وجداني ا تجاه عمله ) اوملتزم  

المعلم وحالته  في التزامالرضا يؤثر  فإن ،الوظيفيالرضا  فيوعندما يؤثر التمكين  
ألن المعلم يشعر بأن احتياجاته  ؛مما يقلل من فرص الغياب واالستقالة وترك العمل؛ المعنوية

يعمل على زيادة و ؤثر نحو العمل إيجاب ا، يا، مما من المادة وعالقاته االجتماعية يتم إشباعه
المهني والذي يقلل من احتمالية ترك العمل، واإلخالص فيه، واالنتماء لمؤسسة  االلتزاممستوى 

 ااجتماعي   ا. وعند شعور بالمعلم بأن مهنته توفر له وضع  Agarwal (2018العمل كما أشار )
ية احتياجاته المادية والمهنية والنفسية في الشعور وتكفل له حياة كريمة من خالل تلب امحترم  

بالنجاح وتحقيق الذات وشعوره بأن بيئة العمل مشجعة وأن اإلدارة عادلة ومتعاونة ومقدرة 
المهني وحبه  االلتزاميوفر فرص للنمو المهني والترقي، كل هذا ينعكس بدوره على  وأنه لجهوده

 Werangن احتمالية ترك العمل، وأكد ذلك دراسة )للعمل وإخالصه وارتباطه به، والتقليل م
& Agung, 2017, Oslen & Hung,2019) .) 

إذا كان العمل الذي يؤديه المعلم له قيمة ومعنى،  هوفي ضوء ما تقدم يتضح أن
وكان المعلم لديه قدرة على السيطرة والضبط واالستقاللية، سيبدع في عمله، وسيتحقق شعوره 

شعور الموظف  علم للتربية الخاصة، واندماجه فيه واستمتاعه بهابالرضا عن مهنته كم
بالطمأنينة والراحة النفسية والسعادة في عمله، نتيجة لشعوره بتلبية تطلعاته المادية والمعنوية، 
مما ينعكس بشكل إيجابي على انتمائه ووالئه وعطائه وتعامله في المؤسسة، والتزامه بالمهنة 
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ألنه يزيد من التدفق ومن ثم  ؛النفسين ثم فإن يجب االهتمام بالتمكين وجداني ا وعملي ا، وم
من خالل شعور المعلم بالسعادة والرغبة  ،المهنيااللتزام  على ، الذي ينعكسالوظيفيالرضا 

بالفخر واالعتزاز  له وشعورهفي متابعة مهنته، وشعوره بأن مشاكل مدرسته مشاكل شخصية 
ترك العمل حتى لو توفرت الرغبة في ذلك، وشعوره بأن إمكانية باالنتماء للمنظمة، وصعوبة 

ه ءوأن بقا ،حصوله على عقد آخر بشروط أفضل ال يبرر تركه لعمله من الناحية األخالقية
 عمله يعطيه قيمة أكبر.  في

 تضمينات تربوية:
معلمي التربية الخاصة لما يقومون به من إعادة تأهيل ذوي االحتياجات بـاالهتمام  -1

لخاصة من خالل توفير بيئة تربوية جيدة، ومناخ مناسب يساعد المعلمين على ا
 االلتزام المهني.

لما له دور في  ؛أثناء العمل والمديرين فياالهتمام بحصول المعلم على دعم الزمالء  -2
 تمكينه في أداء عمله بنجاح.

يد من اندماجه مما يز  ؛استقاللية العمل وإعطاء المعلم مزيد من حرية اتخاذ القرارات -3
 في العمل واالستمرار فيه.

إشعار المعلم بأهمية العمل الذي يقوم به وبجدارته وكفاءته في أداء عمله وإعطائه  -4
وهذا سيؤدي بدوره إلى الشعور بالرضا الوظيفي والرغب في  ،من حرية التعرف امزيد  

 البقاء في المهم، وزيادة استغراقه واندماجه في العمل.
وندوات تدريبية للقائمين على العملية التعليمية والتربوية بالمدارس لرفع إعداد برامج  -5

وحثهم على االهتمام بآرائهم  ،مستوى التوعية بأهمية التمكين النفسي للمعلمين
 مما يزيد من اندماجهم واستمتاعهم بالعمل. ؛ومقترحاتهم وإشراكهم في اتخاذ القرارات

اخل المدارس التربية الخاصة وتحسين العمل على تحسين ظروف وبيئة العمل د -6
 ومن ثم التزامهم المهني. ،أوضاع المعلمين لتحقيق رضاهم الوظيفي

من أجل مساعدتهم على مواجهة الضغوط  ؛التوسع في الخدمات النفسية للمعلمين -7
 المهني والتنظيمي. االلتزامالمهنية التي تزيد من فرص ترك العمل وضعف 
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الدراسات التي تهتم بالمتغيرات التي من شأنها تعزيز التزام إجراء المزيد من البحوث و  -8
 معلمي التربية الخاصة بالمهنة ومنع تسربهم منها إلى مهن أخرى.

االهتمام بدراسة المصادر الشخصية اإليجابية في الشخصية لدى معلمي ومعلمات  -9
 المهنية. حباطاتاإلوالتي تعمل على وقايتهم من  ،التربية الخاصة

  رتحة: مقحبوث 
 وعالقته بسمات الشخصية والصالبة النفسية لدى عينات مختلفة. النفسيالتمكين  -1
الدور الوسطي لجودة حياة العمل والرضا الوظيفي في العالقة بين القيادة التحويلية  -2

 واالستغراق الوظيفي.
 في التمكين النفسي لدى أعضاء هيئة التدريس. المساهمةالمتغيرات  -3
مية التمكين النفسي وأثره على اإلبداع الوجداني لدى أعضاء هيئة برنامج إرشادي لتن -4

 التدريس.
 العالقة بين جودة الحياة الوظيفية وضغوط العمل باالندماج الوظيفي. -5
 تنمية التمكين النفسي لتحسين االندماج في العمل لدى المعلمين والمعلمات. -6
الحتراق الوظيفي لدى تنمية التمكين النفسي لتحسين االندماج في العمل وخفض ا -7

 معلمي التربية الخاصة.
 الصالبة المهنية وعالقتها بنية ترك العمل. -8
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 : املراجع
(. اإلسهام النسبي للتدفق النفسي وإدارة الذات في 2017) عبد الجواد عبد الفتاحأحمد سيد 

رابطة دراسات عربية في التربية وعلم النفس،  التنبؤ بمعنى الحياة لدى طالب الجامعة.
 .538-481،  91 ،التربويين العرب

(. التمكين اإلداري وعالقته بالرضا الوظيفي: 2016أحمد عباس حمادي، وياسر لطيف خلف )
نمائي/ دراسة استطالعية آلراء عينة من المدراء العاميين في وزارة التخطيط والتعاون اإل

بار للعلوم االقتصادية مجلة جامعة األن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
 . 137-105(، 16)8، كلية اإلدارة واالقتصاد -واإلدارية، جامعة األنبار 

(. االلتزام التنظيمي وعالقته بالرضا الوظيفي لدى مديري 2015األدهم بن خليفة بن دهام )
مستقبل التربية العربية، المركز العربي للتعليم  المدارس الحكومية بمنطقة حائل.

 .190-119( ، 96)22 ة،والتنمي
(. الرضا الوظيفي لدى معلمي التربية الخاصة وعالقته ببعض 2020حسن ) عبد المنعمأسامة 

كلية علوم ذوي  سويف،مجلة علوم ذوي االحتياجات الخاصة، جامعة بني المتغيرات. 
 . 851 -816(، 4)3، االحتياجات الخاصة
عمل وعالقته بالتمكين النفسي والرضا (. االندماج في ال2021أسماء عبد المنعم أحمد )

المجلة المصرية  الوظيفي لدى المعلمين في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية.
 .164-111( ، 110)31 للدراسات النفسية: الجمعية المصرية للدراسات النفسية،

 ة.. القاهرة، مكتبة األنجلو المصريجودة الحياة النفسية(. 2012آمال عبد السميع باظة )
في العمل وعالقته باالعتقاد بفعالية  التدفق(. 2018وعارف توفيق محمد ) فالح،إنعام نايف 

مجلة جامعة  الذات والتمكين لدى مديري مدارس منطقة األغوار الشمالية في األردن.
( 22)7 ،القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية، جامعة القدس المفتوحة

 ،192-208 . 
(. التمكين النفسي وعالقته بكل من الرضا الوظيفي وااللتزام 2021يمان مختار عامر )إ

كلية البنات  -مجلة البحث العلمي في التربية، جامعة عين شمس المهني لدى المعلم. 
 . 117 - 76(، 4)22، لآلداب والعلوم والتربية
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الوظيفي لدى معلمات  (. التدفق النفسي وعالقته بالرضا2019أيمن عبد العزيز سالمة )
مجلة جامعة الفيوم للعلوم  رياض األطفال في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية.

 . 331-239(، 1)12 كلية التربية، الفيوم،التربوية والنفسية: جامعة 
(. التدفق النفسي وعالقته بتحمل الغموض والمخاطرة لدى 2015إيناس محمود غريب )

- 292(،3)165، كلية التربية األزهر،التربية، جامعة  مجلةطالبات جامعة القصيم. 
354 . 

(. التدفق النفسي وعالقته بجودة الحياة 2018جيهان علي السيد ومروة صالح إبراهيم )
الوظيفية واألداء المهني لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفية في إطار التأهل 

-136، 33، التربية، جامعة المنوفية مجلة كلية التربية، كليةواالعتماد األكاديمي. 
182 . 

(. التمكين النفسي وااللتزام التنظيمي الوجداني كمنبئين بالتدفق 2019حنان موسى السيد )
دراسات عربية في التربية وعلم النفس:  .النفسي لدى أعضاء هيئة التدريس الجامعي

 .154-93،  116 رابطة التربويين العرب،
 الذكاء العاطفي. )ترجمة ليلي الجبالي، ومراجعة محمد يونس(، (.2000دانييل جولمان )

، نشر 162 ،الكويت -سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون اآلداب
 .1995العمل األصلي أكتوبر 

العالقة السببية بين جودة حياة العمل  .(2017)ار عبد االمير علي وعم كاظم،رسل كريم 
ي من خالل التمكين النفسي للعاملين: دراسة استطالعية في العتبة واالستغراق الوظيف

 . )رسالة ماجستير(. جامعة الكوفة، الكوفة. العلوية المقدسة / النجف األشرف
(. دور التمكين النفسي كمتغير وسيط في العالقة بين القيادة 2020رشا أبو سيف النصر )

مجلة كلية  .لى العاملين بجامعة أسيوطالخادمة واالستغراق الوظيفي: دراسة تطبيقية ع
 . 230 - 180، 68كلية التجارة،  أسيوط،، جامعة التجارة للبحوث العلمية

(. عوامل الرضا الوظيفي للعاملين 2014محمد الكناني، ومحمد عثمان محمد ) عبد هللاريم 
ات في قطاع التربية الخاصة بالمملكة العربية السعودية وعالقتها في بعض المتغير 
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-165، 42، مجلة الدراسات االجتماعية، جامعة العلوم والتكنولوجيا الديموغرافية.
204 . 

(. التمكيُن النفسيُّ وعالقته بكلٍّ ِمن االلتزام التنظيميِّ 2018سعد بن مرزوق العتيبي. )
ياض.  ة بمدينة الرِّ المجلة واالندماج في العمل لدى العاملين في شركاِت التأمين الخاصَّ

 . 143-115( ، 4)38 ،ربية لإلدارة: المنظمة العربية للتنمية اإلداريةالع
(. الهندسة البشرية وعالقتها باالنهاك 2019سلطان الرويس ) المدرع وشيخةسفر بن بخيت 

المجلة التربوية الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس بجامعات المملكة العربية السعودية. 
 .160-109( ، 68)68 ،بكلية التربية جامعة سوهاج

(. االتجاهات الحديثة في قياس التمكين 2008وعالء الدين كفافى ) سالم،سهير محمد 
رصد الواقع  .الخاصةتأهيل ذوي االحتياجات  السادس،المؤتمر الدولي  النفسي.

 . 865 - 844، 2 معهد الدراسات التربوية، -واستشراق المستقبل، جامعة القاهرة 
عينة من المراهقين  ىالتدفق النفسي والقلق االجتماعي لد. (2010سيد أحمد البهاص )

المؤتمر السنوي الخامس عشر لمركز  مستخدمي االنترنت )دراسة سيكومترية إكلينيكية(.
 .169-117اإلرشاد النفسي، جامعة عين شمس، 

(. التمكين النفسي لدى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لهم 2017شيري مسعد حليم )
دراسات تربوية ونفسية: جامعة  جامعة الزقازيق وعالقته بالرضا الوظيفي لديهم. ب

 . 118-57، 95، كلية التربية -الزقازيق 
الرضا الوظيفي وأثره في االلتزام المنظمي (.  2018صفوان عبد هللا محمد وفايز جمعة صالح )

 دنية في إقليم الشمال.دراسة تطبيقية في الجامعات األر  .الدور المعدل للبيئة البحثية
 جامعة العلوم اإلسالمية العالمية، عمان. 

(. أثر االلتزام التنظيمي في العالقة بين الرضا الوظيفي 2011طارق عطية عبد الرحمن )
 ،اإلدارة العامة واألداء الوظيفي: دراسة تحليلية باستخدام نموذج التحليل التوسطي.

 . 50 -1( ، 1) 52 معهد اإلدارة العامة،



 
 

 

) 140( 
 

 أمساء محزةأ.م.د/          سيد جارحى د/ أ.م.

 2021 ديسمبر ،3ج ،68 العدد النفسي، اإلرشاد مجلة

(. دور التمكين النفسي في تعزيز االلتزام التنظيمي: 2018وشريفة رفاع ) طوبهر،طه مداني 
مجلة أداء المؤسسات  دراسة تحليلية آلراء عينة من األفراد العاملين بالمكتبات الجامعية.

 . 48-29،  13 ،الجزائرية: جامعة قاصدي مرباح
(. توسيط التمكين 2014ة سعد محمد. )ومرو  فتحي،وأحمد محمد  ربيع،عبد الحكيم أحمد 

النفسي في العالقة بين التمكين التنظيمي واالستغراق الوظيفي: بالتطبيق على العاملين 
المجلة المصرية للدراسات التجارية، جامعة  باإلدارات التعليمية بمحافظة الدقهلية.

 . 400-371(، 4)38 المنصورة، كلية التجارة،
(. التمكين النفسي والرضا الوظيفي وتأثيرهما في االنخراط 2018ي )عبد هللا سليمان العصيم

عالم التربية، المؤسسة العربية في العمل لدى معلمات المرحلة االبتدائية في الكويت. 
 . 108 - 14(، 4) 63، لالستشارات العلمية وتنمية الموارد البشرية

ي في ضوء أبعاد التمكين النفسي (. التنبؤ بالتدفق النفس2020عبد الناصر موسى اسماعيل )
مجلة الحسين بن طالل للبحوث، لدى طلبة الصف الثاني الثانوي في محافظة الكرك. 

 .209-193(، 1)6، جامعة الحسين بن طالل
(. نموذج سببي للعالقات المتبادلة 2020) عبد الجوادإبراهيم سليم ومحمد السعيد  عبد العزيز

كل من رأس المال النفسي اإليجابي وحالة التدفق في بين السلوك اإلداري اإلبداعي و 
 -مجلة كلية التربية، جامعة بنها  بيئة العمل لدى مديري المدارس بمحافظة البحيرة.

 .  352-246(، 2)31، كلية التربية
الموظفين: دور التمكين  ى(. القيادة التحويلية واالبتكار لد2013عرفات صالح شعبان )

المجلة المصرية للدراسات النفسية،  نفسي كمتغيرات وسيطة.الهيكلي والتمكين ال
 . 163-101 (،79)23، الجمعية المصرية للدراسات النفسية

(. آليات تعزيز االستغراق الوظيفي لدى معلمي ومعلمات المدارس 2017عقيل هاشم الزبيدي )
 ،193، شمس مجلة القراءة والمعرفة، كلية التربية، جامعة عينالثانوية بمحافظة جدة. 

153-224 . 
(. الرضا الوظيفي كوسيط بين االحتراق 2021عواد محمد الظفيري، وعلي حسين محمد )

الوظيفي والتزام الموظف والرغبة في ترك العمل: دراسة ميدانية بمنظمات األعمال 
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، 1، كلية التجارة، جامعة عين شمس، المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة الكويتية.
165-191 . 

(. المعنى والتدفق في العمل 2020فتحي عبد الرحمن الضبع، ومحمد بن يحيى صفحي )
كمنبئين بالقدرة على تحمل اإلحباط الوظيفي لدى معلمي ومعلمات الطلبة ذوي اإلعاقة 

 . 97-59، 70، كلية التربية سوهاج،المجلة التربوية، جامعة  البصرية.
(. التمكين النفسي وعالقته بمهارات التدريس 2018ماجد بن علي الشريدة ومحمد سيد محمد )

كلية  أسيوط،مجلة كلية التربية، جامعة  اإلبداعي لدى معلمي محافظة وادي الدواسر.
 . 333-295(، 4)34 التربية،

(. جودة عالقات العمل االجتماعية وعالقتها بمستوى االلتزام 2009مروان طاهر الزعبي )
دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية: الجامعة ين. الوظيفي والرفاه النفسي للموظف

 . 479-465(، 2)36، األردنية
عبد ، جامعة مجلة الباحث االجتماعي(. دالالت وأبعاد الرضا الوظيفي. 2017مريم زهراوي )
 . 428-423، 13مهري،  الحميد

الخصائص  (. تقدير2016نجيب ألفونس خزام وزهراء محمد فريد غنيم وتامر شوقي إبراهيم )
مجلة اإلرشاد النفسي، السيكومترية الختبار التدفق على عينة من طالب الجامعة. 

 . 340-309(، 48، )جامعة عين شمس
(. الصحة التنظيمية في المدارس الثانوية بمحافظة حفر 2019هاني بن محمد الغامدي ) 

ة العلمية لجامعة المجل الباطن وعالقتها باالستغراق الوظيفي لدى المعلمين والمعلمات.
 . 144-119،  20 ،العلوم اإلنسانية واإلدارية فيصل،الملك 

(. التمكين النفسي واالحتراق النفسي المهني لدى معلمي التربية 2015هيام صابر صادق )
 267(، 2)23، كلية الدراسات العليا للتربية -العلوم التربوية، جامعة القاهرة  الخاصة.

- 312 . 
(. رأس المال النفسي وعالقته بااللتزام 2018المعاطي ومنار منصور أحمد )وليد محمد أبو 

كلية الدراسات العليا  -العلوم التربوية، جامعة القاهرة المهني لدى معلمي التعليم العام. 
 .  441-410(، 3)26 للتربية،
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يفي: (. التمكين النفسي وأثره على األداء الوظ2020يوسف ديدوني وزبيدة ملياني برحو )
مجلة الريادة القتصاديات األعمال، جامعة حسيبة دراسة حالة المركز الجامعي بآفلو. 

مخبر تنمية تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في  الشلف،بن بوعلي 
 . 59- 46(،2)6الصناعات المحلية البديلة، 
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The current study aimed to examine the direct effects of both 

psychological empowerment and work flow in both job satisfaction and 

professional commitment. In addition, the study aimed to explore the 

mediating role of job satisfaction in the relationships between psychological 

empowerment, work flow, and professional commitment. Moreover, it aimed 

to explore the moderating role of job satisfaction for the direction and the 

effect size of the relationships between study variables. The study included 

(247) special education teachers. The two researchers prepared four scales for 

measuring psychological empowerment, work flow, job satisfaction and 

professional commitment. The study used the descriptive method as it was 

suitable for investigating the direct and indirect effects between study 

variables, and the mediating and moderating role of job satisfaction in 

professional commitment. 

By using meditational analysis and moderational analysis based on 

PROCESS macro (Model 1) in SPSS by Andrew Hayes (2013), the study 

results revealed that there was a direct positive statistically significant effect 

of psychological empowerment in job satisfaction, a positive statistically 

significant effect of psychological empowerment in work flow, and a positive 

statistically significant effect of work flow in professional commitment. 

Moreover, there was a direct positive statistically significant effect of job 

satisfaction in professional commitment. 

In addition, job satisfaction had a mediating effect in the 

relationship between psychological empowerment and work flow and 

professional commitment. This result meant that there was indirect effect of 

psychological empowerment in professional commitment. Moreover, the 

results showed that there was not a statistically significant moderating effect 

of job satisfaction as the effect of psychological empowerment in commitment 

didn't depend on the different levels of job satisfaction.     
Key Words: Psychological Empowerment - Work Flow -Job Satisfaction 

- professional Commitment – Mediating and Moderating Role  


