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 المستخلص

تهدف الدراسة الى استكشاف دور التمكين النفسي في الحدد ندن اترتد ال الدي يفي  بارتادار اترتد ال اسدد  السد ي يا   

التدمنين الر اييدة نبتمردا ت ءد اي الاحد  ا ا الس اية التدي  جبدت تسد يل ال ديي ر يهدا فدي المنومدا  توتد  اكتيدار  د  ة 

 SPSS) ( نددن اتفدد اد الرددان ين وتدد  اسددتةدان نبميرددة نددن اليسدداام اتس ددااية لا نددان 70) تكينددع رينددة الاحدد  نددن

V.28)  واتنح افددا  المريارجددة والمتيسددحا  الحسددابية ت اترتاايددا  وتح يددم التادداجنت ونددن اءددم الي ددي  الددى ا ددداف

الاح  ت  ت مي  نةحل ف ضي ل اح  الذي جقين بتحدجدد الرقيدة بدين المت يد  المسدتقم التمكدين النفسدي بمبردادى )المرندىت 

ت ال الي يفي بمبرادى )ضرف القددرة ر دى التدمثي  ت ضديام المرندى المقدرةت تق ج  الم ي ت اتث ( والمت ي  المرتمد اتر

ت ر بة الذا ت ضرف الرقيا  نع اتكد جن(ت ول د ب بيداب يايردة الرقيدة التدي ة)الق دفية(ت نقص المراجي  القنريارج

ا  بردد الح دي  تبمع بين ت ك المت ي ا  ت   يارة نبميرة نن الف ضيا  ال ايسة والف رية توت  اكتاار ت ك الف ضي

ر ى الايانا  القزنة نن اليايع الميداني نن كق  اترتماد ر دى اتسدتاانة بي دفها اتداة ال ايسدة لبمدع الاياندا ت و لدك 

ننهدا  70( استاانة و انع 75رن ي جق تيزجرها ر ى رينة رشيااية نن اتف اد في    ة التمنين الر ايية ا ا ت  تيزجع )

اءدد اي التح يدم اتس دااي ل ايانددا  و اكتادار ف ضديا  الاحدد  تي دم الاحد  الددى نبميردة نددن وبردد   دالحة ل تح يدمت

اتستنتاءا   اب نن ا مها رقية اترتااي والتمثي  بين التمكين النفسي والحد نن اترت ال الي يفي تانا ا د  التي ديا  

ندن الح جدة والمشدار ة فدي رم يدة اتةدا  القد ارا  التي ك ج بها الاح  ر ى ادارة المنومة ننح اتف اد الردان ين الميجدد 

المنومدا   دور نهد  فدي اثدارة رول المادادرة واتبددام فديندن لده  ولمداو ذا نن  انه جسدارد فدي تحسدين دافريدته  ل رمدم 

 باترت ال والتهميش لدجه . وجسه  في تق يم الشرير

 

 التمنين الر ايية: التمكين النفسيت اترت ال الي يفيت    ة الكلمات المفتاحية
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Abstract 

 The research aims to explore the role of psychological empowerment in reducing 

occupational alienation, considering alienation as one of the negative behaviors 

that must be highlighted in organizations, and the Iraqi Insurance Company was 

chosen as a community to conduct the research if the research sample consisted of 

(70) working individuals and a set of methods were used. Statistical program ( Spss 

v.28) such as standard deviations, arithmetic averages, correlations and analysis of 

variance, and in order to reach the objectives of the research, a hypothetical scheme 

was designed for research that determines the relationship between the independent 

variable psychological empowerment with its dimensions (meaning, ability, self-

management, impact) and the variable The approved functional alienation with its 

dimensions (weak ability to influence, loss of meaning (non-target), lack of non-

normative standards, alienation of the self, weak relations with others), and for the 

purpose of clarifying the nature of the relationship that combines those variables, a 

set of main and subsidiary hypotheses were formulated, and those hypotheses were 
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tested After obtaining the necessary data from the field reality by relying on the 

questionnaire as the main tool for data collection, by distributing it to a sample of 

After conducting a statistical analysis of the data and testing the research 

hypotheses, the research reached a set of conclusions, the most important of which 

was the relationship of correlation and influence between psychological 

empowerment and the reduction of job alienation The most important 

recommendations that came out of the research on the management of the 

organization to give working individuals more freedom and participation in the 

decision-making process, and this would help improve their motivation to work, 

and this has an important role in stimulating the spirit of initiative and creativity in 

organizations and contributes to reducing the feeling of alienation and 

marginalization for them.  

                                                                                          

Keywords: Psychological Empowerment, job Alienation, The Iraqi Insurance Company 

 

  

 المقدمة

الحييجددة والهانددة و لددك  الميضدديرا نددن  جرددد   الميضدديم ددذا اب  

فدي بيةدة اترمدا  المةت دة  المتياجددةاد  اليده الت يد ا   بسات ندا

بالمنومة الى زجادة ات تمان بالميرد الاش ي ب  ب تبندت  هدير 

ف ردددن سددديي التنودددي  ندددن ضدددمنها ندددا جرددد  السددد ي يا  الناتبدددة

 نرنىقبددالبدداترت ال الددي يفي الددذي سددرى ل دددفع الرانددم بالشددرير 

وفددي  ددذا  ليددا  المناسدداة لتبناهددا تواتكددتقف بددين ات ددداف واآ

نددن المنومددا  الددى انتهدداج تيءهددا  ادارجددة  اتيددار سددرع الردجددد

سدجثة تسارد في نياءهة نةت ف التحددجا  والسد ي يا  التدي تد ث  

نن اب ز  ذى المفدا ي  والممارسدا   جرد   تحقيق ا دافها والتمكين في

ك  فددي اثدد اي نر ينددا  الرن دد  آالحدجثددة والددذي جسدده  بشددكم او بدد

سدم المشدا م التدي  ندن ثد   الاش ي وتحيج  نهارتده وتريجدي ادايى و

تياءهه وتق ص نن سالة اترت ال الذي تحدث لدجه وندن ثد  زجدادة 

ا ثد  وس جدة   فايته وفراليته ندن كدق  الح دي  ر دى اتسدتققلية

ر ى  وبناي   في الت  ف في الرمم ب  ب ايقق ياياته اتبداريةت

  و لددك تددد  تقسدددي  الاحددد  الدددى اربدددع نااسددد  اكدددتص الماحددد  اأ

او  اتيار النو ي ل اح ت اندا نبمنهبية الاح  ت ولماح  الثاني ت

  تواكتددت  الماحددالماحد  الثالدد  فقدد تندداو  الباندت الرم ددي ل احد  

 .نتاءا  والتي يا ال ابع باتست

 

 المبحث االول: منهجية البحث:

 Problem Researchمشكلة البحث:  اوال:ً

والنمدي  تسرى    ة التمنين   ي  ا ندن الم سسدا  ىلدى الاقداي        

فالتددمنين  ددمنه  ددمب بددايي المهددن جتددمث  بمبميرددة نددن  فددي السدديقت

تشدكم وتد ث  نقددنتها الرياندم النفسدية والتدي المت ي ا  يد جكيب في 

 بشكم  اي  في تمكين الران ين نن البانت الشة ي والمهني وتحدير

فمددن سددق الرانددم المي ددف اب جشددر  بدداأنن الددي يفي ل تفدد    تاداادده

ستددددى ت جندددددفع لممارسددددا  وسدددد ي يا  بسددددات  ددددريرى  لي يفتددددهت

باترت ال الي يفي نا تة ق لدجه سالة نن الةيف والق ق والتيت  فمب 

تحدددث فددي  ددذا السددياق الددذي جرمددم بدده الرانددم نثددم  الت يدد ا  التددي

التحدديرا  التكنيليءيددة والترقيدددا  الايةيددة التددي ترمددم بهددا المنومددة 

ت وفدي ك د  ت دك الت يد ا  التدي والممارسا  اتدارجة الاي وي اييدة

تفد ب  دا  التي تحددث فدي بيةدة الرمدمتبتحدث ولميا اة  ذى المست

نين بشدددكم كدددان تمكدددين ر دددى المنومدددا  بشدددكم ردددان و ددد  ة التدددم

 الران ين ل ترانم نع ت ك المت ي ا ت وتمسيسا ر ى نا سداق   د ى فدمب

 ددذى الدراسددة وكا ددة اننددا فددي ساءددة  ت ءدد اي ندداض ضدد ورة بحثيددة 

ناسددة الددى اجبدداد رية ر ميددة نسددتقا ية لتريجددي رضددا اتفدد اد والددذي 

جنركس بدورى ر دى تحسدين نسدتيجا  ادااهد  وبمدا جحدد ندن  درير   

الدراسدة  رت ال ورددن اتنتمداي لمنومدته  تولهدذا تدت ةص نشدك ةبات

التمكين النفسي في الحد  نا نستيةال ايس اتتي "  الحالية في الس ا 

وجناثدق ردن  :الدي يفي داكدم  د  ة التدمنين الر اييدة  نن اترتد ال 

  ذا التساي  ال ايس اتسة ة الف رية اتتية :

فسي بمت ي اته ر ى ضدرف القددرة التمكين النىلى أي ندة ج ث   -1

 ؟ر ى التمثي 

 التمكين النفسي ر ى المرنى الق دفية؟ىلى أي ندة ج ث   -2

 ؟ج ث  التمكين النفسي بمت ي اته ر ى القنريارجةىلى أي ندة  -3

 ؟ج ث  التمكين النفسي بمت ي اته ر ى ر بة الذا ىلى أي ندة  -4

 ؟الرقيا  نع اتك جن ىلى أي ندة ج ث  التمكين النفسي ر ى -5

 

 Research Objectivesاهداف البحث  ثانياً:

 يق ات داف اتتية:قجحاو  الاح  الحالي تح
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التر ف ر ى نستية  م نن التمكين النفسي واترت ال الي يفي  -1

 لدة اف اد رينة الدراسة.

التحقق نن وءيد رقية ارتاداي بدين التمكدين النفسدي واترتد ال  -2

 اف اد رينة الدراسة.الي يفي لدة 

 

 Research Importanceاهمية البحث ثالثاً: 

جكتسددت الاحدد  أ ميتدده فددي ضدديي تناولدده تسددد الميضدديرا  المهمددة 

المتمث ددة بددالتمكين النفسددي فددي يحددام سيدديي نتمثددم بدداأف اد الرددان ين 

 ش  ة التمنين الر ايية سي  تناو  الااسثيب ا مية بحثه  في ءاناين: ل

والددذي جت ددمن الدراسددة النو جددة او الفك جددة  )فكدد ي( نودد ي  -1

 ل تمكين النفسي واترت ال الي يفي ويايرة الرقية بينهما.

ن فددي تقدددج  ي)رم ددي( والددذي جتب ددى بمحاولددة الادداسث تحايقددي  -2

الةدنددة لشدد  ة التددمنين الر اييددة ييددد الدراسددة و لددك نددن كددق  

 ال تحدجددد الرقيددة واتثدد  بددين نت يدد  التمكددين النفسددي واترتدد

الددي يفي ل دد ب اتسددتفادة ندددن التددمثي  الجبددابي فددي اليايدددع 

 الرم ي لش  ة التانين الر ايية.

 

 Hypothetical Researchأنماوج  البحاث الفر اي رابعاا: 

Model  : 

ر ى الفقد ا  والم دانين ت  ت مي  أنمدي ج افت اضدي ل احد  بنداي  

  .(1) ما نيضح في الشكم  الاح تالماينة في نشك ة وأ داف 

 

 

 

 

 

 األنموج  الفر ي للبحثيو ح  (:1)شكل ال

 الم در: ارداد الااسثين

  :Research Hypotheses فر يات البحثخامسا: 

 في ىيار نشك ة ونمي ج وسدود الاح  ت  تحيج  الف ضيا  اآتية:

(  ا  دتلة ىس دااية بدين أث الف ضية ال ايسة اأولى: تيءد رقية )

اترت ال الي يفي ونن كق   ذى الف ضية لحد نن التمكين النفسي و

 تناثق ننها الف ضيا  الف رية اتتية 

(  ا  دتلة ىس دااية بدين أث )الف ضية الف رية اأولى: تيءد رقية 

 المرنى / والحد نن ترت ال الي يفي 

بدين  (  ا  دتلدة ىس داايةأثد الف ضية الف رية الثانية: تيءد رقية )

المقدددرا  والحددد نددن اترتدد ال الددي يفي الف ضددية الف ريددة الثالثددة: 

بين تق جد  الم دي  والحدد ندن  (  ا  دتلة ىس اايةأث تيءد رقية )

 الي يفي  اترت ال

 ا  دتلة اس ااية بدين  أث (الف ضية الف رية ال ابرة: تيءد رقية )

 الي يفي.التمثي  والحد نن اترت ال 

 Society and sample: مجتماااع وعيناااة البحاااث سادسااااً 

Research 

رينة الران ين في    ة التمنين اليينيدة الر اييدة ل تمثم نبتمع الاح   

ت ى  ارتمددد الفار ددة فددي سدديق ال ددنارةفددي ب ددداد و ددي نددن الشدد  ا  

في انتةال الرينة المستهدفة والاال ة الااسثيب أس يل الرينة الرشيااية 

 رينة الاح .    ة التمنين  ( والتي تمث ع بالمي فين الران ين في70)

 

 :Search Metricsمقاييس البحث  سابعاً:

والء اايةت وبما اتيح تحيج  اداة القياس وفق المرحيا  النو جة ت    

اتفق تماندا   (Liker) نن بحيث واستةدنع اداة القياس وفق نقياس

و مدددا  ت1ت ت اتفدددق تماندددا 2اتفدددق   ت  ت3نحاجدددد   ت4اتفدددق    ت5

 .(1) البدو نيضح ب

 مقاييس البحثيبين ( 1) جدول

 في صياغة الفقراتاالساس المعتمد  عدد الفقرات المتغيرات ت

 [2] [1] 20 التمكين النفسي 1

 [4] [3] 28 االغتراب الوظيفي 2

  ارداد الااسثين باترتماد ر ى الم ادر المشار اليها بالبدو   الم در:

 التمكين النفسي

 المعنى -1

 المقدرات -2

 تقرير المصير -3

 التأثير -4

 االغتراب الوظيفي 
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 Researchالمبحث الثاني: اإلطار النظري للبحث 

Framework 

 النفسي:المطلب االول التمكين 

 توطئة:

التمكين جرد الباندت النسداني وىدارة المديارد الاشد جة نيضديم  اندا   

و  اأو  واأكيددد  ردددن الفشدددم والنبدددال أي  تب النسددداب  دددي المسددد

ليسددع نفاءددمة أب تدديلي الردجددد نددن المنومددا  ا تمانددا  نددن ثدد   ننومددةت و

 أثد ن حي ا بالميرد الاش ي رن ي جق تاني نفهين التمكين لما لده ندن 

وتحفيدي   ونشدار ته  فدي  الدي يفيتفرا  ر ى تحسين اأداي وال ضدا 

ور يدده  [1]اتةددا  القدد ارا  و سدد  الحدددود الدارجددة و التنويميددة بيددنه  

 او  الفق ا  اآتية:تن اح سيت  في  ذا الم

 

  psychological empowermentاوال: مفهوم التمكين النفسي 

التمكين جتر دق بالمنومدا  التدي تة دق الف  دة لتنميدة نشدار  الكفداية   

ت التمكدين النفسدي ىلدى [2]الذاتية وىزالة الو وف التي تسه  في الربدي 

نبميرددة نددن الحددات  النفسددية ال دد ورجة لرفدد اد ليشددر وا ب سسدداس 

بالسيح ة فيما جتر ق برم ه ت بدت  نن الت  يي ر ى الممارسا  الدارجدة 

التددي تشددت ض فددي القددية نددع المددي فين ر ددى ءميددع المسددتيجا ت ج  ددي 

   دددذا المنودددير النفسدددي ر دددى  يفيدددة تب بدددة المدددي فين لرم هددد ت وجشدددي

المنوير ىلى التمكين بارتاارى المرتقدا  الشة ية التي لددة المدي فين 

.  ما جشدي  ن دح ح التمكدين الدى [3]سي  دور   فيما جتر ق بالمنومة 

نبميرة التدابي  التي ت ني ىلى زجادة درءدة اتسدتقق  الدذاتي وتق جد  

حه  الم ي  لدة الناس والمبتمرا  المح يدة لتمكيدنه  ندن تمثيدم ن دال

بح جقة نس ولة ونحدددة  اتيدات و لدك بندايا ر دى  دقسياته  الةا دةت 

أي ىنها رم ية لت اح أيية وأ ث  ثقةت وكا ة في السيح ة ر دى سيداة 

الف د والمحالاة بحقييهت والتمكين  فرم جشي  ىلى رم ية التمكدين الدذاتي 

والدددر  المهنددي نددن الندداست والتددي تمكددنه  نددن الت  ددت ر ددى  ددرير   

واسدتةدان نديارد  . ل قيدان بالرمدم  وأدراضربيت ورددن وءديد نفدي ت بال

 .[4]بقية و فاية 

 

 Definition of psychologicalثانيااً: تعرياف التمكاين النفساي 

empowerment 

التمكددين النفسددي بيةددة رمددم ونشددار ة الفدد د فددي نهددانه ت  مددا  جرددد        

ر ف التمكين النفسي ر ى انده سالدة رايفيدة تبردم اأفد اد واثقدين ندن 

بانده ارتقداد المي دف أب  [6]. وجشدي  [5]أنه  سيحققيب أ دافه  بنبال 

ر دى  ب نكانه التمثي  بشكم  اي  ر ى رم ده الةدان والتدمثي  فيدهت وبنداي  

تر جفا  ل تمكين النفسي جت ح اب التمكين النفسدي  دي سالدة  نا تقدن نن

جم  بها المدي فين تبر هد  واثقدين ندن انبداز اأ ددافت والمشدار ة فدي 

رم ية  نارة الق ارا  الفار ة التي تدر   يارة است اتيبيا  الميارد 

 .الاش جة الناءحة والتي تتمكن نن كقلها المنومة التكيف والتميي

 

 The importance ofيااااة التمكااااين النفسااااي : اهماً لثااااثا

psychological empowerment 

 ا مية التمكين النفسي تتبسد باآتي: [7]سدد  م نن  

المددي فين الممكنددين جكيندديب أ ثدد  اجبابيددة ونشددايت و وي رضددا   -1

 و يفي والتيان تنويمي رالي. 

 زجادة استققلية المي فين في تيفي  الةدنة الممتازة ل رمقي.  -2

ب اب رم هدد   و نرنددى فدداب  لددك لدده تددمثي  يرندددنا جدددرض المي فدد -3

 اجبابي ر ى نهاراته  )نقدراته (.

التمكين النفسي ج تال بشدكم ىجبدابي ندع نةت دف النتداا  الي يفيدة  -4

الجبابيدددة نثدددم سددد يض الميايندددة التنويميدددة واتلتددديان التنويمدددي 

 .والس يض البداري وال ضا الي يفي

ا بارزا في تريجي المشار  الجبابيةج دي التمكين النفسي د -5   .ور 

جشددي  التمكددين ىلددى ك ددق ىسسدداس داك ددي لدددة اأ ددةان الددذجن  -6

جمكنه  نن اتةا  يد ارا  بشدكم نسدتقم فدي رم هد  وسدي دي ىلدى 

تحددديج  اأداي وتحسدددين  ددد وف الرمدددم فدددي  دددم ندددن المدددي فين 

 .[8]والم سسا  

التي جكديب فيهدا  جشي  ارتااي المي ف ىلى الحالة النفسية الجبابية -7

دا  ا ونن مس  ا بشكم  انم فدي رم ده وج داح ن  دي  المي ف ساض  

 .[9]في نهانه 

 

 Consequences of: عواقب التمكين النفسي رابعاً 

psychological empowerment  

سفدددي  المنافسدددة الرالميدددة والت يددد ا  التنويميدددة الحاءدددة ىلدددى  -1

المي فين الذجن جمكنه  اتةا  الماادرا ت ونر فة  يفية التراندم 

أي تريجدي  القتم ددنع المةاي  وتحفيدي اتبتكدار والتراندم ندع 

 .الفار ة الدارجة

اأفدد اد المتمكنددين جرتقدددوب أنهدد  نسددتق يب ولدددجه  تددمثي ت نددن  -2

ا نددن المدد ءح أب ج كيندديا نادددرينت وجشددر وب بددمنه  أيددم تقييددد 

اآكدد جن بسددات ءيانددت الرمددم الفنيددة أو الم تاحددة بالقياردددت 

ردددقوة ر دددى  لدددك أب اأفددد اد المتمكندددين جشدددر وب بالكفددداية 

الذاتيةت فمن المحتمم أب جكينيا ناتك جن فدي رم هد  وجتييرديب 

 النبال

ثي  نتنيمت ف دن جكيب لنقص التمكين النفسي في أنا ن الرمم تم  -3

جشددر  المي فدديب بالثقددة الكافيددة والتمكددين ل تفكيدد  بشددكم كددقق 

ت فد ب ندن ثد   لقستبابة لايةة الرمم الكان ة والمت ي ة بسد رةت و
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البدديدة الرانددة لددرداي التنويمددي سددتكيب  دددجدة وبددالنو  ىلددى 

وتيدد ة الرمددم التنافسددية الراليددةت فدد ب وءدديد نثددم  ددذى المنومددة 

ا   بشكم  اي .سيكيب نهدد 

جادو أب التمكدين النفسدي فردا  فدي تيليدد سد ي يا  أداي ىجبابيدة  -4

را  الثقافا  ور ى الد ر  ندن أب التمكدين بشدكم ردان لده تدمثي  

أيددية ر ددى ال ضددا الددي يفي فددي الثقافددا ت وجادددو أب التمكددين 

أسدد  دذى الممارسدا  اليارددة  ا  اآثدار الجبابيدة  دي النفسي 

 را  الثقافا .

لتمكددين النفسددي اأفدد اد ر ددى الشددرير بددمنه  جمت كدديب جسددارد ا -5

الكفدداية المتر قددة بالرمددم والددتحك  فددي يدد ارا  الرمددم وا ددتقاق 

المرنى والشرير بالتمثي  نن و اافه ت وج احيب أ ث  ر ضة 

جردديز التمكدددين  [10]ل هددار سدد ي يا  أداي المهدددان والسددياق 

لبمداري و دي النفسي الس ي يا  السيايية نثم التراوب والرمدم ا

أن  ض وري في أداي ىدارة المشد ومت وجمكدن تقددج   لدك ىلدى 

نسددتية الدارة  دددليم رم ددي ل دددفام رددن الدددليم الهددان ر ددى أب 

الجمددداب بالقددددرة أو الكفددداية المت ددديرة / الكفددداية الذاتيدددة جدددت  

 .[11] تريجي ا رندنا جكيب اأف اد نفسيا  

درءددة اتسددتقق   جشددي  التمكددين ىلددى تدددابي  ت نددي ىلددى زجددادة  -6

الدددذاتي وتق جددد  الم دددي  لددددة النددداس والمبتمردددا  المح يدددة 

حه  بح جقددة نسدد ولة ونحددددة  اتيددا لتمكيددنه  نددن تمثيددم ن ددال

[4]. 

 

 Dimensions of: ـابعاد التمكين النفسي خامسا

psychological empowerment   

الردجددد نددن الادداسثين فددي تندداو  وتحدجددد ابردداد التمكددين النفسددي  أسدده 

ونع وءيد اتفاق في تشةيص نشت ض لارض  ذى اتبرادت وفي  ذى 

 :و ي [5[ت]12لة سيف ن  ي ر ى نا ءاي به  م نن ]الحا

: جشي  نرنى أو نرنى الرمم الى اآلية التي جدت  Meaningالمرنى -1

بمرنددى أندده نددن المهدد  أب تكدديب نددن كقلهددا تنشدديل اأفدد اد ل رمددمت 

نسدد وليا  الرمددم نتيافقددة نددع نرتقدددا  ونيايددف ويددي  الفدد د والددذجن 

جدد وب أب رم هدد  نهدد  ولدددجه   ددرير أ ادد  بدداتلتيان تبدداى المنومددة 

ف المرنددى [12يب الميجددد نددن البهددد لحددم المشددكق  ]وسددياذل ت جُردد  

تقدددداته  ر ددى أندده القيمدددة التددي جرينهدددا المي فدديب لي ددداافه  وفق ددا لمر

ءنا ا ىلى ءنت ندع التيافدق بدين نتح ادا  المنومدة لمهمدة  ونراجي   ت

 [.13الشة ية ]أو  دف رمم والقي  أو اأفكار 

ف بمنهدددا نرتقددددا  المي دددف فدددي competenceالمقددددرا  -2 : تُرددد ب

 ندد   ينتالمي فدديب أنفسدده   جرددد  ويدرتدده ر ددى ىنبدداز نهاندده بنبددال 

ر ى ى ما  ءميدع نهدانه  الي يفيدة  رندنا جكينيب واثقين نن يدراته 

ىلى ت ير الف د ل قدرا  المح يبة ل ترانم نع نيايف  وجشي  بنبالت

وتر ف المقدرا  ر ى اب يددرة الفد د الراندم  [.ت13] الرمم المةت فة

ر ى انباز نهان رم ه بنبال استنادا ىلى كا اتدهت ونهاراتده ونر فتده 

[14]. 

: جمثدددم تق جددد  الم دددي  self-determinationتق جددد  الم دددي  -3

اسددتققلية الفدد د فددي أداي نهددان الرمددم والرمددم والقدددرة ر ددى اكتيددار 

سددد ي ه فدددي الميايدددف المةت فدددة دوب الشدددرير بمنددده تحدددع السددديح ة 

ترا  رن  رير الف د بح جته باتكتيار رندنا ج تال  [ت12] المستم ة

 الرممتفي اح له الحق في اكتيار الادجم لتنفيذ  والرمماأن  بالنباز 

 [.1]وتقدج ى الةان  نو ىت وءهةبما جتناست نع 

: جشي  ل درءة التي جمكن نن كقلها الف د التدمثي  impactالتمثي  --4

في اتست اتيبية الدارجة والتشد ي ية ونتداا  الرمدم وجشدي  اج دا الدى 

الذي يد جحدث ف يا في تحقيق  درءة التقيي  التي جنو  بها الى الس يض

. ىب وءديد [15] في بيةدة الرمدم والنتاا  الم ءيةال  ب نن المهمة 

جدنركس  ندن ثد   و نهدانه ت ذا الارد سيبرم اأف اد نبتهددجن فدي أداي 

  [31] بشكم ىجبابي في المنومة

 

 االغتراب الوظيفي الثاني:المطلب 

 توطئة:

جرددد اترتدد ال رددن الرمددم  ددا  ة  دداارة نسدداي ا فددي المبتمرددا        

دا بدين  ال نارية وفي المبتمردا  النانيدة الميءديدة بدين الرمدا  وأج  

ندي في المنومددا  الدارجددة الكايدد ة والمرقددةت اليددين  وبسددات  هددير 

 ا  ة اترت ال رن الرمم ترح ع رم يدة الرمدم و دذا جبردم الرمدم 

يددق و يفتدده الفر يددة فددي نةت ددف اأبردداد الف دجددة ريدد  يددادر ر ددى تحق

واتيت ادجة واتءتمارية وله سالة ري  يايرية وري  ن رديل فيهدات 

واترتدد ال جييددف النمدددي والدددجنانيا  الثقافيددة وجسدددات تفكددك الانيدددة 

اتءتماريدة والت دانن اتءتمداري ريد  الم ردديل فيده وندا ىلدى  لددك 

تمددع ت فددي نبتمددع نردديو  و  هددا تردد ب ل ةحدد  اسددتم ار سيدداة المب

جكدديب فيدده نوددان الرمددم اتءتمددداري نةت ف ددا أ دداح الندداس رددداءيجن  

ودواا  اتلتيان اتءتماري والت دانن تت داي  وت جفكد  النداس بدمي 

 يي سية الم  حة الذاتية ت جهتميب بحياته  وأفراله  وجردانيب ندن 

 .[16]الك ا ية الثقافية ت  ما أنه  ت جحققيب اي تحير

 

 The concept of jobأوال: تعريف االغتراب الوظيفي 

alienation 

اترت ال الي يفي  ي سالدة نفسدية جرداني ننهدا الفد د وجشدر  نرهدا 

بردن ال  ة باليايع الذي جحيل به نتيبة تر ضه لمثي ا  أو ريانم 
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 اتيددة أو بيةيددة ت جكدديب يددادرا ر ددى التكيددف نرهددا بحيدد  جدد دي  ددذا 

الفد د ل ريلدة واتنحدياي وتحقيد  الدذا  و لدك اتنف ا  ىلى ر يب 

 [.17] لردن الشرير بم مية نا جقين به نن أرما  داكم نحيل الرمم

ىلى ضدرف الرقيدة بدين الفد د والي يفدة ونسدتية  [18] ر فه ما 

وا دار  نهنيدا تجكديب نفسديا  أو فك جدا  أو اتندناجت و ذا اتندناج يدد 

ن الق دددق أو الةددديف ندددن الدددى اترتددد ال الدددي يفي سالدددة نددد [19]

ج دف  .التنايض بين نيي  ورراا  اأف اد وبين نا جف ضه اليايدع

اترت ال الي يفي سالة نرقددة ت جهدت  فيهدا الشدةص  [20]  م نن

 ا ياب دددة لقسدددتادا ت و لدددك أب اأنشدددحة جردددد  و جحاهددداتوت  برم دددهت

المهنيددة الم ميسددة والمنومددة والرقيددا  نددع المددي فين اآكدد جن ت 

 البي  جة.ت اي استياءاته  

 

 Factors of jobالاااوظيفي: ا: عوامااال االغتاااراب نياااثا

alienation 

تتنيم الرياندم التدي تد دي ىلدى اترتد ال الدي يفي بدين الردان ين فدي 

 .[21]المنومة وجمكن تقسيمها ىلى نيرين رايسين 

الريانددم المتر قددة بالمنومددة: المكننددة واأتمتددةت اتكددتقت  فددي  -1

 الحديافيتضدرف نودان  الدارجدةتتقارج  اأدايت ضرف الكفاية 

الرمدم فدي  الحديافيتي دة  المنومدةتسبد   بالمر ينا تاتستفا  

ضددددرف دجنددددي يددددي  ودور  الفدددد دتي ددددة دور  ننف دددد ةتنيايددددع 

 .تدرجت ضريف  دجدةتننافسة  الحكينيةتالمنوما  

 الدي يفيتالريانم المتر قدة بدالمي فين: الةديف وانرددان اأندن  -2

ويددي   والتكيددفتوسدديي التنسدديق  الفدد ا توويددع  الكفددايةتوي ددة 

وضدرف  النيةتوسيي  الييعتوسيي ىدارة  ونيايفه تالمي فين 

واليدمس واتستسدقن. الفشدم  التة صتوي ة  القيادجةتال فا  

 والقمع وفقداب اليري واتنحيااية واتنريالية. 

 

 اً: ابعاد االغتراب الوظيفي   ثالث

وجمكن اب جت  ييداس نسدتية اترتد ال الدي يفي ندن كدق  اتبرداد 

كمسة ابراد لقرت ال الي يفي وتتبسدد  و ي [22] اليهاالتي أ ار 

  اتبراد: ذا 

ضرف القدرة ر ى التمثي : جشي   ذا الارد الى  رير الف د بداب  -1

س ي ه وت  فاته التي ت دي الى تحقيق نا جسرى اليه نن نتاا  

نمددا جرنددي  ددريرى بال ددرف وردددن تمكندده نددن السدديح ة ر ددى 

  .[23] نب جا  اتسداث ور ى يدرته ر ى اتةا  ي اراته

جشي   ذا الارد الى فقداب اليضديل  -(: ضيام المرنى)الق دفية -2

سي  جشدي   دذا  به.سي  نا جترين ر ى الف د أب ج نن أو جرتقد 

 ،[23لذاتدده ]المفهددين ىلددى تسدداي  الفدد د فددي الاحدد  رددن نرنددى 

ا في رم ية  لقنرنى "رندنا جشر  الرما  أنه  ت جسا ميب  ثي  

 .[22] ت ج وب أ مية دور   فيها نن ث   النتاج الك ية و

نقص المرداجي  )القنريارجدة(: جرندي  درير الفد د بداب اليسداام  -3

ري  المش ورة نح يبة وانه بحاءده لهدا لنبداز ات دداف التدي 

 ددرير الفدد د بددمب  ،[23] جسددرى الددى تحقيقهددا فددي نحدديل رم دده

اليسدداام ريدد  المشدد ورة نح يبددةت وأندده بحاءددة ىلددى اسددتةدان 

نشدد ورة وريدد  نيافددق ر يهددا اءتماريددا لنبدداز  ق ريدد ااددي 

اأ ددددافت و دددذى الحالدددة تنشدددم رنددددنا تتفكدددك القدددي  والمرددداجي  

 اتءتمارية تفشم في السيح ة ر ى الس يض الف دي وضاحه.

ر بة الذا  )اترتد ال الدذاتي(: ترندي  درير الراندم أنده فايدد  -4

 ا   لهيجتهت ولذاته وأنده ت جشدر  بمنده جقدين بدمي رمدم ندافع أو

ا لت ايدة اتستياءددا   [ت24] ييمدة أي رنددنا ج دداح الرمدم نسددار 

الةارءيددة فقددل بدددت  نددن أب جكدديب وسددي ة ل ترايدد  رددن ىنكانددا  

 .[22] الف د

أب الرقيدة ندع اآكد جن تقت د  ضرف الرقيا  نع اتك جن:  -5

في التفارم بين الران ين أنفسه  و ذلك نع أ حال الرمم و ذا 

أو ريد  رسددميت وجشدمم ءميددع  ايب رسدمي   التفاردم جمكدن أب جكدد

 الرددان ينتونشددار ة  الرمددمتنبددات  الدارة بمددا فيهددا رقيددا  

ت ترد ف [23ال دنارية ]والرقيدا   الردان ينت م وتريجي تيا

رددن تيددار الثقافددة السدداادة فددي  وانف ددالهبمنهددا انسددحال الفدد د 

نبتمرهت و ريرى باليسدة والفد ا  النفسدي ستدى ولدي  داب ندع 

 [.25الناس ] جنت نع سريه ل ارد رن اآك

 

 الوظيفي  واالغترابالعالقة بين التمكين النفسي  رابعاً:

ا ندن ات تمدان ندن ىدارة أي  اترت ال الدي يفي نيضديم جسدتحق نيجدد 

ا ل دور المه  الدذي ج دجده فدي تحدجدد سد يض المدي فين ويدد  ن سسة نو  

 ف دقنا  ا تمان الردجد ندن الر مداي المتة  دين فدي دراسدة السد يض. 

 لك ف ب اترت ال المي فين  ي أسد الميضديرا  التدي جحديل بهدا  رن

الر ين الدارجة أنها سالة رايفية ل مي ف ج درت  برض ال ميب في

فهد  ر دى اسدترداد ل قيدان  بي يفدةتفهمهات فيما جتر ق بالمي فين المك فين 

بهذى الي يفة فقل رندنا جكديب  نداض دافدع ل قيدان بدذلك و دذا نمكدن فقدل 

نن كق  الفيااد والمياجدا التدي جح د يب  الي يفي أينن كق  ال ضا 

جحفي   ر ى بذ  ي ارة ءهد   لنبداز الرمدم  ونما الرممتر يها نن 

التمكين النفسدي ل ردان ين واترتد ال الدي يفي ر دى أسداس  به .المنيي 

ة التددي تتمحددير سددي  المدديرد الاشدد ي  ينهمددا نددن الودديا   التنويميدد

المنومدي ر دى اأداي ثد   ل منومدة وندنفي أداي  ذا الميرد الهان  وت ث 

[19]. 
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 الجانب العملي الثالث:المبحث 

والتوزيع الطبيعاي لمتغيارات  اختبارات الثبات والصدق األول:المطلب 

 البحث

 :البحثأداة قياس  وصدق : ثباتأوالً 

فانده  ندن ثد   اب ثاا  المقياس جرني استق ارى وردن تناي ده ندع نفسدهت و

اريد تحايقه ر ى نفدس الريندةت بمرندى اب الثادا   ى اجرحي النتاا  نفسها 

 .[26] ( المقياسConsistency( واتساق )Stabilityجرني استق ار )

المقداجيس المسدتةدنة فدي ييداس ثادا  أسدة ة اتسدتاانة  ددي  أ ده وندن   

ب  دددع ييمدددة  ى اانددده  [26] وجشدددي (ت Cronbach's Alphaنقيددداس )

( فدداب  لددك جرددد ن  دد ا ر ددى ضددرف 0.60اتكتاددار المددذ ير ايددم نددن )

فددي سدين جردد ثادا  المقيدداس نقاديت  فدي سددا   المسدتةدنتثادا  المقيداس 

. فدم ث ( 0.80ب  دع ) ى افيما ترد نساة ثااته ءيددة  (ت0.70تردجه نساة )

( اب المقيداس جقديس فردق ندا وضدع لقياسدهت Validityوجرني ال ددق )

بمرنى اك   م اب المقياس الميضيم جقيس الوا  ة تحع الاح  وليس 

. وال دق أنيام استةدن الااسد  ننهدا  ددق المحتدية [26] اك  يي 

(Content Validity( و ددي نقيدداس سكمددي )Judgmental جرتمددد )

ر ددى التحدجددد الدددييق ل ااسدد  لمت يدد ا  نيضدديم الاحدد  و ددذا بالتم يددد 

. [27] التدي درسدها بة دين الميضديمجرتمد ر ى سبد  المر يندا  

 ولقيدداس ال دددق رجاضدديا  فاندده جسدداوي البددذر الت بيرددي لمرانددم الثاددا 

ت  مدا نيضدح فدي يي  نراندم الثادا  وال ددق لمت يد ا  الاحد  ت[28]

 .(2البدو  )

 

 البحثمتغيرات  ألبعادقيم معامل الثبات والصدق  (: يبين2جدول )

 صدق المقياس ثبات المقياس االبعاد ت

 0.92 0.86 المعنى 1

 0.96 0.93 المقدرات 2

 0.87 0.76 االستقاللية 3

 0.93 0.87 التأثير 4

 0.97 0.94 )المتغير المستقل( التمكين النفسي

 0.94 0.88  ياع المعنى 1

 0.86 0.75  عف القدرة على التأثير 2

 0.90 0.81 نقص المعايير 3

 0.92 0.86 االغتراب الذاتي 3

 0.88 0.78  عف العالقة مع االخرين 4

 0.90 0.81 )المتغير المعتمد( االغتراب الوظيفي

 نن تح يم الايانا    الم در: الااسثيب  

ضدمن وال ددق الثادا  اب  افدة يدي  نردانق   (2)جت ح ندن البددو   

نما جرني اب المقيداس المسدتةدن لقيداس فقد ا   اس اايا  الحدود المقايلة 

نن التريجم ر دى النتداا  التدي  الااس جمكن  رالي ناتتمتع بثاا   اح ال

 سيت  الح ي  ر يها تتةا  ي ار س ي .

 

 للبيانات:اختبار التوزيع الطبيعي  اً:ثاني

اك دددارها الدددى  بُرددددندددن أداة ءمدددع الاياندددا   الااسددد  تم دددداب  ردددب     

الحاليدة  الاحد اتكتاارا  المذ يرة سابقات وتب اكتاار الف ضيا  فدي 

الدذي جقدين  (Parametric statisticsجرتمد ر دى الس داي المر مدي )

ر ددى افتدد اب أساسددي نفددادى اب الايانددا  الةاضددرة ل تح يددم جبددت اب 

ت ت  ارتمداد اأسدالي (ت وى اNormally distributionيايريا )تتيزم 

المر ميددة لايانددا  ت تة ددع ل تيزجددع الحايرددي رنددد ا ت جمكددن اليثدديق 

 .[29] بالنتاا  المتح  ة رن ت ك اتكتاارا 

 الااس ور ى ال ر  نن ى ارة اتس اايين ر ى انه في سالة استةدان   

فانه ت داري ل ق ق بة دين التيزجدع  الاح لرينة  اي ة يياسا بمبتمع 

ر ددى ديددة نتدداا   نندده وس  ددا   الااسدد ات اب  [29] الحايرددي ل ايانددا 

الايانددا  التددي تدد  الح ددي  ر يهددا نددن اسددتمارة  ب ك دداميددان  الاحدد 

الددى واسددد نددن ا دد  اتكتاددارا  الةا ددة بددالتيزجع الحايرددي  ةاتسددتاان

( الذي جشي  الى Kolmogorov- Smirnovل ايانا  ات و ي اكتاار )

ة  دة فانده جمكدن سسدال ييمد( نفد35ندن ) أ اد  داب سبد  الريندة  ى اانه 

     : [27] التاليةاتكتاار وسست المرالة 

D =
1.22

√𝑛
……(1)    
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( 70 دي ) الاحد وبما اب سب  رينة   ناتتمثم سب  الرينة  nسي  اب   

فدا ا  اندع ييمدة  ت)0.14( المريارجة ستا غ )Dر يه فاب ييمة ) نستبياا ت

( Dنددن ييمددة ) او ي جاددة أ ادد ( Kolmogorov-Smirnovىس ددايى )

 ( رنددد ا فدداب الايانددا  تتدديزم تيزجرددا  %1نرنيجددة ) المريارجددة بمسددتية

اسدتةدان أدوا  التح يدم  ندن ثد   وجمكدن  المدذ يرترندد المسدتية  يايريا  

وفدي سدا  رددن ك ديم  ل نتداا تاتس ااي المر مي وجمكدن اتيمةنداب 

أدوا  التح يددم القنر مددي  الااسدد سددتةدن تالايانددا  ل تيزجددع الحايرددي س

(Non-Parametric.) 

 .التمكين النفسياختبار التوزيع الطبيعي لبيانات -1

الايانا  الةا ة بالمت ي  المستقم )التمكين النفسدي( سدياي ر دى     

تة ع ل تيزجع الحايردي و لدك أب ف نها الك ي  أنالمستية الف ري 

(  انددع لبميددع ابردداد نت يدد  المهدد ا  السياسددية K-Sييمددة اكتاددار )

( المريارجدة ندا جبر هدا ن   دة ل ة دديم أدوا  Dندن ييمدة ) أ اد 

 .(3دو  )بلو ما نيضح في ا التح يم المر مي.

 التمكين النفسيالتوزيع الطبيعي لبيانات المتغير المستقل  يبين اختبار: (3جدول )

 Kolmogorov-Smirnov بُعدال ت
 Dقيمة 

 المعيارية
 القرار المقارنة

 تتيزم يايريا نن المريارجة أ ا المحسيبة  0.14 0.199 المعنى 1

 تتيزم يايريا نن المريارجة أ ا المحسيبة  0.14 0.225 المقدرات 2

 تتيزم يايريا نن المريارجة أ ا المحسيبة  0.14 0.195 االستقاللية 3

 تتيزم يايريا نن المريارجة أ ا المحسيبة  0.14 0.196 التأثير 4

 تتيزم يايريا نن المريارجة أ ا المحسيبة  0.14 0.201 التمكين النفسي

 (SPSS V.28نة ءا  ب نان  ) الم در: الااسثيب سست

 .االغتراب الوظيفياختبار التوزيع الطبيعي لبيانات -2

اب الاياندددا  الةا دددة بدددالمت ي  التدددابع )اترتددد ال الدددي يفي( تة دددع  

نددن ييمددة  أ ادد (  انددع K-Sل تيزجددع الحايرددي و لددك أب ييمددة اكتاددار )

(Dالمريارجة نمدا جبر هدا ن   دة ل ة ديم أدوا  التح يدم المر مدي )ت 

 .(4لبدو  )ا نيضح فيو ما 

 

 االغتراب الوظيفيالمتغير التابع التوزيع الطبيعي لبيانات  اختبار يبين: (4)جدول 

 Kolmogorov-Smirnov بُعدال  
 Dقيمة 

 المعيارية
 القرار المقارنة

 تتيزم يايريا نن المريارجة أ ا المحسيبة  0.14 0.200 ضيام المرنى 1

 تتيزم يايريا نن المريارجة أ ا المحسيبة  0.14 0.159 ضرف القدرة ر ى التمثي  2

 تتيزم يايريا نن المريارجة أ ا المحسيبة  0.14 0.271 نقص المراجي  3

 تتيزم يايريا نن المريارجة أ ا المحسيبة  0.14 0.189 اترت ال الذاتي 4

 تتيزم يايريا نن المريارجة أ ا المحسيبة  0.14 0.123 ضرف الرقية نع اتك جن 5

 تتيزم يايريا نن المريارجة أ ا المحسيبة  0.14 0.302 اترت ال الي يفي

  تح يم الايانا  الااسثيب نن الم در:

 وتشخيصها بحثتوصيف متغيرات ال الثاني:المطلب 

تهدف  ذى الفق ة الى ر ب وتح يم وتفسي  نتاا  ىءابا  اف اد رينة    

نددن كددق   ةبة ددين الفقدد ا  الددياردة فددي اسددتمارة اتسددتاان الاحدد 

اسددددتر اب يددددي  اأوسدددداي الحسدددددابية الميزونددددة وات ميددددة النسددددداية 

اتكددتقف لكددم فقدد ة نددن فقدد ا    واتنح افددا  المريارجددة ونرددانق

 واتنحد افجت  اترتماد ر ى اليسل الحسابي  وسيف الاح .نت ي ا  

آراي الريندددة  الءابدددة واتبا هددداونراندددم اتكدددتقف و ددددة المريددداري 

( Likertارتمددد الاحدد  ر ددى نقيدداس ) ويددد اءابدداته .الماحيثددة سسددت 

بين  نافسيكيب نستية  م نت ي   لقستاانةتالةماسي في ىءابا  الرينة 

نستيجين في سالة اليجدادة ردن  وجشتمم ت [28] نستيجا ( بمربرة 1-5)

ءيد ى ا ندا تد اول بدين  ( فيكيب3.39الى  2.60اليسل الف ضي الاالغ )

(  دذلك جت دمن 5الدى  4.20ءدا ى ا زاد ندن ) وءيد( 4.19الى  3.40)

 ( فيكدديب3.39الددى  2.60نسددتيجين ى ا انةفددض رددن اليسددل الف ضددي )

ءدا ى ا ندا انةفدض  وضريف( 2.59الى  1.80ضريف ى ا ت اول بين )

 .(5) ت  ما نيضح في البدو (1.79الى  1رن )نن 
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 ( يبين المتوسط المرجح واتجاه االجابة5)الجدول 

 مستوى االجابة مقياس االجابة المتوسط المرجح

 ضريف ءدا ت اتفق تمانا 1.79الى  1من 

 ضريف ت اتفق 2.59الى  1.80من 

 نتيسل نحاجد 3.39الى  2.60من 

 ءيد اتفق 4.19الى  3.40من 

 ءيد ءدا اتفق تمانا 5الى  4.20من 

 الم در: الااسثيب نن تح يم الايانا      

 االتية:وسيتم تناول هذا الجانب وفق الفقرات  

 البحثعرض وتحليل وتفسير استجابات افراد عينة  أوالً:

 التمكين النفسيبخصوص 

سيت  تنداو  فقد ا   دذا المت يد  ندن كدق  تح يدم و د ل اأسدة ة   

النحددي  ور ددىالنفسااي التمكااين المتر قددة بمبردداد المت يدد  اأو  و ددي 

 اتتي:

( أي 4.06سقدددق بُردددد المرندددى وسدددحا سسدددابيا نيزوندددا ب دددغ ) .1

(ت اندا ييمدة %81بمستية ءيدت فيما ب  دع ييمدة  ددة اتءابدة )

(ت فدددي سدددين ب  دددع نسددداة 0.79اتنحددد اف المريددداري فكاندددع )

جت ددددح اب المددددي فين  (.%19.66نرانددددم اتكددددتقف نحددددي )

جبر دديب ييمددة لي دداافه  وفقددا  لمرتقددداته  ونردداجي    ءناددا  الددى 

 ءنت نع التيافق بين نتح اا  المنومة والقي  الشة ية. 

( 4.14انددا بُرددد المقدددرا  سقددق وسددحا سسددابيا نيزونددا ب ددغ ) .2

ىءابة )ءيد(ت فيمدا ب  دع  ددة اتءابدة بمرنى انه جتمتع بمستية 

(ت فددي 0.84%(ت انددا ييمددة اتنحدد اف المريدداري فكانددع )82)

( جت دح لندا ء يدا  %20.30سين ب  ع نساة نرانم اتكدتقف )

اب الرددان ين فددي المنومددة جمت كدديب الةادد ة والمهددارة والمر فددة 

 والتي ت دي الى انباز نهان رم ه  بنبال.

قلية وسدددحا سسدددابيا نيزوندددا ب دددغ فدددي سدددين سقدددق بُردددد اتسدددتق .3

( بمرنى انه جقع بمسدتية ىءابدة )ءيدد(ت فيمدا ب  دع  ددة 4.04)

(ت 0.84(ت انا ييمة اتنح اف المرياري فكانع )%80اتءابة )

اب ( نسدتنت  %20.84في سين ب  دع نسداة نراندم اتكدتقف )

سيادة ناددأ اسدتققلية الفد د فدي أداي نهدان ارمالده والقددرة ر دى 

 س ي ه جكيب تحع السيح ة المستم ة. اكتيار

( 3.90وانددا بُرددد التددمثي  فقددد سقددق وسددحا سسددابيا نيزونددا ب ددغ ) .4

بمرنى انه جتمتع بمستية اءابة )ءيد(ت فيمدا ب  دع  ددة اتءابدة 

(ت فددي 1.01%(ت انددا ييمددة اتنحدد اف المريدداري فكانددع )78)

(. جت دح لندا اب %25.97سين ب  دع نسداة نراندم اتكدتقف )

د الران ين له  تمثي  في اتسدت اتيبية الدارجدة والتشد ي ية اتف ا

 ونتاا  الرمم.

( وسدحا سسدابيا التمكاين النفسايوبشكم ردان سقدق المت يد  اأو  )

( فيمدا ب  دع 0.88( بانح اف نرياري ران ب دغ )3.88نيزونا ب غ )

(ت و اندع نسداة %77 دة اتءابة أف اد الرينة سي   دذا المت يد  )

اب النتدداا  المددذ يرة تدددر  النتدداا   (.%22.74تقف )نرانددم اتكدد

ريندة  ىدراضالتي ت  التي م لهدا ر دى نسدتية اتبرداد الف ريدة ندن 

ت الاح  لتدياف  ابرداد نت يد  التمكدين النفسدي فدي المنومدة الماحيثدة

 .(6) نيضح في البدو   ما

 

 التمكين النفسيالحسابية الموزونة واالنحرافات المعيارية ونسب معامالت االختالف وشدة اإلجابة ومستوياتها ألبعاد  يبين األوساط (6)جدول 

 بُعدال ت
الوسط الحسابي 

 الموزون

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف%

شدة 

 اإلجابة%

مستوى 

 اإلجابة

 ءيد 81 19.66 0.79 4.06 المعنى 1

 ءيد 82 20.30 0.84 4.14 المقدرات 2

 ءيد 80 20.84 0.84 4.04 االستقاللية 3

 ءيد 78 25.97 1.01 3.90 التأثير 4

 ءيد 77 22.74 0.88 3.88 التمكين النفسي

 n=70                                                               نن تح يم الايانا الااسثيب  الم در:
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 البحاااثعااارض وتحليااال وتفساااير اساااتجابات افاااراد عيناااة  ثانيااااً:

 االغتراب الوظيفيبخصوص 

سيت  تنداو  فقد ا   دذا المت يد  ندن كدق  تح يدم و د ل اأسدة ة   

النحدي  ور دىالاوظيفي االغتاراب المتر قة بمبراد المت ي  الثاني و ي 

 اتتي:

( أي 2.36وسدحا سسدابيا نيزوندا ب دغ )سقق بُرد ضيام المرنى  .1

(ت اندا %47بمستية )ضريف(ت فيما ب  ع ييمة  ددة اتءابدة )

(ت في سين ب  دع نسداة 0.97ييمة اتنح اف المرياري فكانع )

جت ددح لنددا ء يددا  اتفدد اد  (.%41.11نرانددم اتكددتقف نحددي )

جشددر وب ب تابددة الرمددم وضددرف وضدديل اأ ددداف المحيحددة 

 بالرمم. 

ضرف القدرة ر ى التدمثي  سقدق وسدحا سسدابيا نيزوندا انا بُرد  .2

( بمرنددى اندده جتمتددع بمسددتية ىءابددة )ضددريف(ت فيمددا 2.45ب ددغ )

(ت انددا ييمددة اتنحدد اف المريددداري %47ب  ددع  دددة اتءابددة )

(ت فددددي سددددين ب  ددددع نسدددداة نرانددددم اتكددددتقف 1.01فكانددددع )

جت دددح لندددا اب اتفددد اد جشدددر وب بدددمب سددد ي ه   ت%( 41.22)

 ت دي الى تحقيق نا جسريب اليه نن تحقيق نتاا  وت  فاته  ت

نما جرني  درير   بال درف ورددن تمكدنه  ندن السديح ة ر دى 

 نب جا  اتسداث ور ى يدرته  ر ى اتةا  الق ارا .

فددي سددين سقددق بُرددد نقددص المردداجي  وسددحا سسددابيا نيزونددا ب ددغ  .3

( بمرنددى اندده جقددع بمسددتية ىءابددة )نتيسددل(ت فيمددا ب  ددع 2.66)

%(ت انددا ييمددة اتنحدد اف المريدداري فكانددع 53ابددة ) دددة اتء

( %34.21(ت فددي سددين ب  ددع نسدداة نرانددم اتكددتقف )0.91)

اب اتف اد الران ين جشر وب بمب اليسداام ريد  نما تقدن نستنت  

اأ دددداف التدددي  لنبدددازالمشددد ورة نح يبدددة وانددده بحاءدددة لهدددا 

 جسريب لتحقيقها في نحيل رم ه .

ي سقدددق وسدددحا سسددابيا نيزوندددا ب دددغ انددا بُردددد اترتددد ال الددذات .4

( بمرنى انه جتمتع بمستية ىءابدة )نتيسدل(ت فيمدا ب  دع 2.65)

%(ت انددا ييمددة اتنحدد اف المريدداري فكانددع 53 دددة اتءابددة )

( ج %41.13(ت في سين ب  ع نساة نرانم اتكدتقف )1.09)

جت ح لنا اب اتف اد جشه  بانه فايد لهيجته ولذاته وانه ت جشر  

 ين بمي رمم نافع او  ا  ييمة.بمنه جق

في سدين سقدق بُردد ضدرف الرقيدة ندع اتكد جن وسدحا سسدابيا  .5

( بمرنى انده جقدع بمسدتية ىءابدة )ضدريف(ت 2.39نيزونا ب غ )

(ت انا ييمدة اتنحد اف المريداري %48فيما ب  ع  دة اتءابة )

(ت فدددي سدددين ب  دددع نسددداة نراندددم اتكدددتقف 1.111فكاندددع )

برددددض اتفدددد اد الرددددان ين جقيندددديب  ابنسددددتنت  ت %( 46.44)

باتنسددحال واتنف ددا  رددن تيددار الثقافددة السدداادة فددي نبددتمره  

 و رير   باليسدة والف ا  النفسي ستى لي  انيا نع اتك جن.

( وسحا سسابيا االغتراب الوظيفيوبشكم ران سقق المت ي  الثاني )

ب  دع ( فيمدا 0.97( بانح اف نرياري ران ب دغ )2.55نيزونا ب غ )

(ت و اندع نسداة %51 دة اتءابة أف اد الرينة سي   دذا المت يد  )

اب النتدداا  المددذ يرة تدددر  النتدداا   (.%38.03نرانددم اتكددتقف )

ريندة  ىدراضالتي ت  التي م لهدا ر دى نسدتية اتبرداد الف ريدة ندن 

الاحددد  لتدددياف  ابرددداد نت يددد  اترتددد ال الدددي يفي فدددي المنومدددة 

 .(7البدو  ) ت  ما نيضح فيالماحيثة

 

االغتراب الحسابية الموزونة واالنحرافات المعيارية ونسب معامالت االختالف وشدة اإلجابة ومستوياتها ألبعاد  يبين األوساط (7)جدول 

 الوظيفي

 بُعدال ت
الوسط الحسابي 

 الموزون

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف%

شدة 

 اإلجابة%

مستوى 

 االجابة

 ضريف 47 41.11 0.97 2.36  ياع المعنى 1

2 
 عف القدرة على 

 التأثير
 ضريف 49 41.22 1.01 2.45

 نتيسل 53 34.21 0.91 2.66 نقص المعايير 3

 نتيسل 53 41.13 1.09 2.65 االغتراب الذاتي 4

5 
 عف العالقة مع 

 االخرين
 ضريف 48 46.44 1.11 2.39

 نتيسل 51 38.03 0.97 2.55 االغتراب الوظيفي

                                                                 n=70 نن تح يم الايانا  الم در: الااسثيب
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 اختبار فر يات االرتباط والتأثير بين متغيرات البحث  الثالث:المطلب 

اترتااي والتدمثي  بدين نت يد ا  الاحد ت سيد  جهدف الى اكتاار رقيا   

سيت  اكتاار رقيا  اترتاداي والتدمثي  ر دى نسدتية الف ضديا  الف ريدة 

التددي اناثقددع رددن الف ضدديا  ال ايسددة و ددذلك اكتاددار رقيددا  اترتادداي 

والتمثي  ر ى المستية الك ي ندن كدق  اسدتةدان نراندم اترتاداي الاسديل 

(Pearsonونرانم اتنحدار ) .الةحي الاسيل 

 

اختبـار الفر ية الرئيسة االولى المتعـلـقة باالرتباـاط باين التمكاين  أوالً:

 النفسي واالغتراب الوظيفي

مكاااين النفساااي عالقاااة ارتبااااط جات داللاااة معنوياااة باااين الت )توجاااد     

 الوظيفي( واالغتراب

 ادناى:ف ضيا  ف رية و ما  ي ناين  أربعتف م رنها ت

ارتااي  ا  دتلة نرنيجة بين المرنى واترتد ال تيءد رقية  .1

 الي يفي بمبرادى.

تيءددددد رقيددددة ارتادددداي  ا  دتلددددة نرنيجددددة بددددين المقدددددرا   .2

 واترت ال الي يفي بمبرادى.

تيءدددد رقيدددة ارتاددداي  ا  دتلدددة نرنيجدددة بدددين اتسدددتققلية  .3

 واترت ال الي يفي بمبرادى.

تدمثي  واترتد ال تيءد رقية ارتااي  ا  دتلة نرنيجة بدين ال .4

 الي يفي بمبرادى.

( بين  ذى المت يد ا  Pearsonن فيفة نرانق  اترتااي الاسيل )اب 

( جشدي  8)وابراد ا. ويام الدكي  في اكتاار  ذى الف ضية فمب البددو  

. ونةت دد  (tailed-2) وندديم اتكتاددار( 70) أج ددا  ىلددى سبدد  الرينددة

(Sig.في البدو  جشي  ىلى اكتاار نرنيج ) ف  ا  هد   اترتااي.ة نرانم

( ر ددى نرانددم اترتادداي فددمب  ددذا جرنددي بددمب اترتادداي *وءدديد رقنددة )

(ت أنددا فددي سددا  وءدديد رقنددة )  ( ر ددى %5نرندديي رنددد نسددتية )

نرانددم اترتادداي فدداب  لددك جرنددي بددمب اترتادداي نرندديي رنددد نسددتية 

 %(. وجددت  الحكدد  ر ددى نقدددار يددية نرانددم اترتادداي فددي ضدديي ياردددة1)

 و اآتي: [ت30]

  رقيددة اترتادداي ننةف ددة: ى ا  انددع ييمددة نرانددم اترتادداي

 (.0.29الى  0.10جت اول بين )

  رقيددة اترتادداي نتيسددحة: ى ا  اندددع ييمددة نرانددم اترتاددداي

 (. 0.49الى  0.30بين )جت اول 

  رقية اترتااي ييجة: ى ا  اندع ييمدة نراندم اترتاداي جتد اول

 (: 8 ما نيضح ري البدو  ) (.1الى  0.5بين )

 

 االرتباط( )فر يةالفر ية الرئيسة األولى  يبين اختبار (8جدول )ال

 التأثير االستقاللية المقدرات المعنى 
التمكين 

 النفسي

االغتراب 

 الوظيفي

Pearson 

Correlation 
0.539-   0.537-   0.606-   0.642-   0.633-   

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N 70 70 70 70 70 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

  نن تح يم الايانا  الم در: الااسثيب

      

الددذي اكتاد  الف ضددية ال ايسددة ( ن دفيفة اترتادداي 8) جادين ءدددو 

بددمب  ندداض رقيددا  ارتادداي اأولددى ونددا تفدد م رنهددا نددن ف ضدديا  

( و ا  دتلدددة نرنيجدددة رندددد 0.50سدددالاة ييجدددة )أب ييمتهدددا أ اددد  

ى   ونت يد  التمكدين النفسديت( بين اترت ال الي يفي %1نستية )

ب  ع يي  نرانم اترتااي بين التمكين النفسدي واترتد ال الدي يفي 

( وتردد رقيدة ييجدة %1رند نستية دتلدة ) (0.633-ب  ع ييمته )

 (.Cohenب يي ياردة )

ور ى نستية اتبراد  انع ايدية رقيدة ارتاداي بدين  دم ندن        

-ا  ب  ع ييمة رقية اترتااي بينهما ) الي يفيتالتمثي  واترت ال 

%( وترد رقية ركسية ييجدة ب ديي 1( رند نستية دتلة )0.642

رقيدة ارتاداي بدين المقددرا   أضدرف(. فيما  انع Cohenاردة )ي

ا  ب  ددددع ييمددددة رقيددددة اترتادددداي بينهمددددا  الددددي يفيتواترتدددد ال 

رقيددددة ارتادددداي ركسددددية ييجددددة ب دددديي ياردددددة  وترددددد( -0.537)

(Cohen .) 

اأولددى وف ضددياتها ( ياددي  الف ضددية ال ايسددة 8) وجيضددح البدددو 

عالقااة ارتباااط جات داللااة  ))توجاادالف ريددةت والتددي تددنص ر ددى اندده 

 .((معنوية بين التمكين النفسي واالغتراب الوظيفي
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اختبار الفر ية الرئيسة الثانية المتعلقة بعالقة التأثير بين  ثانياً:

 التمكين النفسي واالغتراب الوظيفي

تأثير جي داللة معنوية للتمكين النفسي في االغتراب  )يوجد

 الوظيفي(. 

 ادناى:ف ضيا  ف رية و ما  ي ناين  أربعتف م رنها ت

جيءد تدمثي   ي دتلدة نرنيجدة ل مرندى فدي اترتد ال الدي يفي  .1

 بمبرادى.

جيءد تمثي   ي دتلة نرنيجة ل مقدرا  في اترت ال الي يفي  .2

 بمبرادى.

جيءدددد تدددمثي   ي دتلدددة نرنيجدددة لقسدددتققلية فدددي اترتددد ال  .3

 الي يفي بمبرادى.

ل تددمثي  فدي اترتدد ال الددي يفي  جيءدد تددمثي   ي دتلدة نرنيجددة .4

 (: 9 ما نيضح في البدو  ) بمبرادى.

 عالقة االنحدار الخطي البسيط بين التمكين النفسي واالغتراب الوظيفي يبين تقدير :(9جدول )ال

 المتغير التابع                      

 

 المتغير المستقل

 االغتراب الوظيفي

β R2 T P-Value F P-Value 

 0.000 86.21 0.000 9.28 0.40 -0.63 التمكين النفسي

 0.000 52.82 0.000 7.26 0.29 -0.53 المعنى

 0.000 52.13 0.000 7.22 0.28 -0.54 المقدرات

 0.000 74.73 0.000 8.64 0.36 -0.61 االستقاللية

 0.000 60.61 0.000 9.51 0.41 -0.64 التأثير

 الااسثيب نن تح يم الايانا   الم در:

( ب ددغ نرانددم انحدددار نت يدد  التمكددين 9نتدداا  البدددو  ) نددن وجقسدد 

ت يد   ى ا( و دذا جرندي انده -0.63النفسي ر ى اترتد ال الدي يفي )

التمكين النفسي بمقددار وسددة واسددة فدمب اترتد ال الدي يفي سديقم 

( tر مددددا  اب التددددمثي  نرنيجددددا  و لددددك تب ييمددددة ) (ت%63بمقدددددار )

 (.0.000نستية )( نرنيجة رند 9.28المحتساة والاال ة )

( نن الت يد ا  %40 ما جقس  اب التمكين النفسي جفس  نا نساته )

الحا ددد ة فدددي اترتددد ال الدددي يفي واندددا النسددداة المتاقيدددة والاال دددة 

 الحدالي.حد  %( تريد الى نت يد ا  أكد ة كدارج انمدي ج الا60)

( fنمدددي ج المقددددر نرنددديي اءمدددات  و لدددك تب ييمدددة )ر مدددا  اب ات

نسدددتية ( و دددي ييمدددة نرنيجدددة رندددد 86.21المحتسددداة والاال دددة )

(0.000.) 

ور يه وبناي  ر ى نا تقدن جدت  يادي  الف ضدية ال ايسدة الثانيدة والتدي 

يوجااد تااأثير جي داللااة معنويااة للتمكااين النفسااي فااي تددنص ر ددى )

 (.الوظيفياالغتراب 

( ول د ب اثادا   دحة الف ضديا  9ورند ال ءيم الدى البددو  )

 الف رية المناثقة رن الف ضية ال ايسة الثانية جت ح اتتي:

يوجد تأثير جي داللة معنوية للمعنى في  االولى:الفر ية الفرعية 

 االغتراب الوظيفي بأبعاده

 جمتي:( نا 9جتاين نن البدو  )

ت ي  الاُرد بمقدار  ى ا( و ذا جرني -0.53ب غ نرانم اتنحدار ) .أ

وسدددة واسدددة فدداب نت يدد  اترتدد ال الددي يفي سدديقم بمقدددار 

( tر مدددا اب التدددمثي   ددداب نرنددديي و لدددك تب ييمدددة ) (ت53%)

نسددتية ( و ددي ييمددة نرنيجددة رنددد 7.26المحتسدداة والاال ددة )

(0.000.) 

( و دذا جرندي اب 290.( سديالي )2Rب  ع ييمة نرانم تحدجد ) .ل

( ندن الت يد ا  التدي تحد أ ر دى %29الاُرد جفسد  ندا نسداته )

( فتريد %71انا النساة المتاقية والاال ة ) الي يفيتاترت ال 

 لريانم أك ة ري  داك ه في اتنمي ج الحالي.

( و دددي ييمدددة 52.82( المحتسددداة والاال دددة )Fنبدددد اب ييمدددة ) .ج

ني ج اسدد  اب النددد( ور يدده نق0.000نسدددتية )نرنيجددة رنددد 

 المقدر نرنيي اءمات .

يادي  الف ضدية  (10ر يه جستد  الااس  نن تح يدم نتداا  البددو  )

 للتمكاين النفساييوجد تأثير جي داللاة معنوياة الادج ة التي تنص ))

 في االغتراب الوظيفي بأبعاده((

يوجد تأثير جي داللة معنوية للمقدرات  الثانية:الفر ية الفرعية 

 في االغتراب الوظيفي بأبعاده

 جمتي:( نا 9جتاين نن البدو  )

ت يد  الاُردد بمقددار  ى ا( و ذا جرندي -0.54ب غ نرانم اتنحدار ) .أ

وسددددة واسددددة فددداب نت يددد  اترتددد ال الدددي يفي سددديقم بمقددددار 

( tر مدددا  اب التدددمثي   ددداب نرنددديي و لدددك تب ييمدددة ) (ت54%)

نسددتية ( و ددي ييمددة نرنيجددة رنددد 7.22المحتسدداة والاال ددة )

(0.000.) 

( و دذا جرندي اب 0.28( سديالي )2Rب  ع ييمدة نراندم تحدجدد ) .ل

( نددن الت يدد ا  التددي تحدد أ ر ددى %28الاُرددد جفسدد  نددا نسدداته )
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( فترديد %72انا النساة المتاقية والاال دة ) الي يفيتاترت ال 

  ج الحالي.لريانم أك ة ري  داك ه في اتنمي

( و دددي ييمدددة 52.13( المحتسددداة والاال دددة )Fنبدددد اب ييمدددة ) .ج

نمدددي ج ( ور يددده نقسددد  اب ات0.000نسدددتية )نرنيجدددة رندددد 

 المقدر نرنيي اءمات .

( يادي  الف ضدية 9ر يه جستد  الااسد  ندن تح يدم نتداا  البددو  ) 

داللااة معنويااة للمقاادرات فااي  ويوجااد تااأثير جالادج ددة التددي تددنص ))

 .االغتراب الوظيفي بأبعاده((

 

داللة معنوية لالستقاللية  ويوجد تأثير ج الثالثة:الفر ية الفرعية 

 في االغتراب الوظيفي بأبعاده

 ( نا جمتي:9) جيضح البدو و ما 

ت يد  الاُردد بمقددار  ى ا( و ذا جرني -0.61ب غ نرانم اتنحدار ) .أ

وسددددة واسددددة فددداب نت يددد  اترتددد ال الدددي يفي سددديقم بمقددددار 

( tر مدددا اب التدددمثي   ددداب نرنددديي و لدددك تب ييمدددة ) (ت61%)

نسددتية ( و ددي ييمددة نرنيجددة رنددد 8.64المحتسدداة والاال ددة )

(0.000.) 

( و دذا جرندي اب 0.36( سديالي )2Rب  ع ييمدة نراندم تحدجدد ) .ل

( نددن الت يدد ا  التددي تحدد أ ر ددى %91الاُرددد جفسدد  نددا نسدداته )

 ( فترديد%64انا النساة المتاقية والاال دة ) الي يفيتاترت ال 

 في اتنمي ج الحالي. ةلريانم أك ة ري  داك 

( و دددي ييمدددة 74.73( المحتسددداة والاال دددة )Fنبدددد اب ييمدددة ) .ج

نمدددي ج ( ور يددده نقسددد  اب ات0.000نسدددتية )نرنيجدددة رندددد 

 المقدر نرنيي اءمات .

( يادي  الف ضدية 9نن تح يدم نتداا  البددو  ) ينر يه جستد  الااسث 

داللاة معنوياة لالساتقاللية فاي  ويوجاد تاأثير جالادج ة التي تدنص ))

 .االغتراب الوظيفي بأبعاده((

 

يوجد تأثير جي داللة معنوية للتأثير في  الرابعة:الفر ية الفرعية 

 االغتراب الوظيفي بأبعاده

 جمتي:( نا 9البدو  ) جيضح  

ت يد  الاردد بمقددار  ى ا( و ذا جرني -0.64ب غ نرانم اتنحدار ) .أ

وسددددة واسددددة فددداب نت يددد  اترتددد ال الدددي يفي سددديقم بمقددددار 

( tر مدددا اب التدددمثي   ددداب نرنددديي و لدددك تب ييمدددة ) (ت64%)

نسددتية ( و ددي ييمددة نرنيجددة رنددد 9.51المحتسدداة والاال ددة )

(0.000.) 

( و دذا جرندي اب 0.41( سديالي )2Rب  ع ييمدة نراندم تحدجدد ) .ل

( نددن الت يدد ا  التددي تحدد أ ر ددى %41الارددد جفسدد  نددا نسدداته )

( فترديد %59انا النساة المتاقية والاال دة ) الي يفيتاترت ال 

 لريانم أك ة ري  داك ه في اتنمي ج الحالي.

( و دددي ييمدددة 60.61( المحتسددداة والاال دددة )Fنبدددد اب ييمدددة ) .ج

نمدددي ج ور يددده نقسددد  اب ات (0.000نسدددتية )نرنيجدددة رندددد 

 المقدر نرنيي اءمات .

( يادددي  9ندددن تح يدددم نتددداا  البددددو  ) بير يددده جسدددتد  الاددداسث      

يوجاد تاأثير جي داللاة معنوياة للتاأثير الف ضية الادج ة التي تدنص )

 .في االغتراب الوظيفي(

 

 المبحث الرابع / االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات: اوال:

 0.05دتلدة اس دااية رندد نسدتية الدتلدة  ي  ىثد تاين وءديد  -1

التمكددين النفسددي نبتمرددة فددي اترتدد ال الددي يفي لدددة  لربردداد

 الر ايية.الران ين في    ة التمنين 

ءاي نستية التمكين النفسي ل ران ين في    ة التمنين الر ايية  -2

لمقياس الدراسة سي  ب  ع ييمة المتيسل  ن تفرةت وفقابدرءة 

 (.3.88لك ي لمحير التمكين )الحسال ا

ءدداي نسددتية اترتدد ال ل رددان ين فددي  دد  ة التددمنين بدرءددة  -3

ب  دددع ييمدددة المتيسدددل  الدراسدددةت سيددد ضدددريفة وفقدددا لمقيددداس 

 (.2.55ب  ع ) ى االحسابي الك ي لمحير اترت ال الي يفي 

ف ى اءاي برد "المقدرا  "في الم تاة اتولى نن سي  درءة تي -4

جدمتي  الثانيدةت ثد بردد المرندى فدي الم تادة     ة التمنين ج يهفي 

ي  بمتيسحا  سسدابية ر دى برد التمث اتستققليةت وج يهبردى برد 

 (.4.14ت4.6ت4.04ت3.90التيالي )

اترتدد ال الددي يفي  ددي سالددة نفسددية جردداني ننهددا الفدد د وجشددر   -5

نرها بردن ال  ة باليايع الذي جحيل به نتيبة تر ضه لمثيد ا  

أو بيةية ت جكيب يادرا ر ى التكيف نرها بحيد  أو ريانم  اتية 

ج دي  ذا اتنف ا  ىلى ر يب الف د ل ريلة واتنحياي وتحقيد  

 الذا .

 

 التوصيات:ثانيا 

اب ر ى ىدارة    ة التمنين رينة الاح  ات تمان بهذا اترتاداي  -1

برددنا ثاتدع  الدي يفيتالبدلي بين التمكدين النفسدي واترتد ال 

 ااية السابقة وءيد رقية  ا  دتلة نرنيجة.التح يق  الس 

الرمددم ر ددى زجددادة ال ضددا واتندداب الددي يفي لدددة الرددان ين فددي  -2

دفدددع المكافةدددا  رددددن انتودددان  الر اييدددةت سيددد تدددمنين  ددد  ة ال

الشه جة وردن تمكينه  ونشدار ته  فدي رم يدة اتةدا  القد ارا  
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 فديجشر    بداترت ال ورددن اتسدتق ار الدي يفي و دذا جد ث  

 ادااه .نستية 

اء اي الميجد نن الاحيث ل يييف ر ى الريانم التي تسده  فدي  -3

زجادة التمكدين النفسدي واتءتمداري واتداري ل ردان ين بارتادار 

اب نت ي  التمكين نن المت ي ا  المهمة في زجادة  رير الرانم 

 الحياة.بالسرادة واتياا  ر ى 
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