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 وتقدير شكر 

الكثير من االمتنان و العرفان بالجميل لكل من قدم لي يد العون خالل فترة دراستي وأخص بالذكر  

لكرم عطائه ودوام توجيهه واحترافية  الدكتور رعد الصرن ستاذي  الكريم املشرف على هذا البحث أ

 إرشاده حتى استطعت إنجاز هذا العمل.

سية في برنامج ماجستير التأهيل والتخصص في إدارة األعمال  كما أتقدم بالشكر ألعضاء الهيئة التدري 

ة والذين كانوا خير املعلمين واملرشدين خالل العامين املاضيين. ة السوريَّ  في الجامعة االفتراضيَّ

وأخص ببالغ التقدير أعضاء لجنة املناقشة األفاضل الذين سيتكرمون بإثراء هذا البحث من خالل  

 القيمة.مالحظاتهم وإرشاداتهم 

على املساعدة في إنجاح هذه   ألمانة السورية للتنميةلكافة العاملين باكما أتوجه بجزيل الشكر 

 . الدراسة

 والشكر لكل من ساهم في إنجاز هذا العمل سواء بالخبرة أو اإلرشاد أو التدقيق أو التحكيم.
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 اإلهداء 
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:ملخص  

، واالرتباط  رفياملعيهدف هذا البحث إلى التعرف على مفهوم االرتباط الوظيفي وأبعاده املختلفة املتمثلة في )االرتباط  

واالرتباط   الدورالحيوي السلوكيالعاطفي،  وتوضيح  ت الذ (،  بهي  الوظيفي أبعاد  قوم  في ب  االرتباط  األداء  تحسين 

في ميدانية  دراسة  خالل  من  الربحية  غير  أبعاد   مؤسسة   املؤسسات  أهم  عن  والكشف  للتنمية،  السورية  األمانة 

 : يإليها الدراسة ما يلتوصلت  من أهم النتائج التي تحسين األداء في املؤسسات غيرالربحية. و باالرتباط الوظيفي املؤثرة 

 ما، وفيما يلي    العاملين فيإن مستوى توفر االرتباط الوظيفي لدى  
ً
املؤسسات غير الربحية محل الدراسة مرتفع نوعا

 : الرتباط الوظيفيألبعاد ا  الثالثةتوفر المستويات 

بدرجة جيدة    موجودالربحية محل الدراسة   االرتباط املعرفي لدى العاملين في املؤسسات غيرن بعد  إ .1

ن ما، ولكن  ومرتفعة   
ً
في فصل  هناك وعا و  العامل عن  ذات  صعوبة  النفسية على  أما  عمله،  تأثير حالته 

 هو بمستوى متوسط.فارتباطه املعرفي 

الدراسة   .2 محل  الربحية  غير  املؤسسات  في  العاملين  لدى  العاطفي  االرتباط  بعد   إن 
ً
بدرجة  موجودا  

 ما، حيث يشعر العاملون باملتعة والفخر واإل 
ً
 يجابية والحماس إلنجاز أعمالهم.  مرتفعة نوعا

محل   .3 الربحية  غير  املؤسسات  في  العاملين  لدى  متوفر  املختلفة  بعباراته  السلوكي  االرتباط  بعد  إن 

ما  
ً
نوعا مرتفع  بمستوى  ت  ،الدراسة  أن  العامل  وحب  بشغف،  العمل  لوقت  العامل  انتظار    شغللكن 

 بمستوى متوسط.   فهووظيفته معظم وقته 

 ما، إال أن التنسيق بين  إن مستوى األدا −
ً
ء الوظيفي في املؤسسات غير الربحية محل الدراسة هو مرتفع نوعا

هي   األعمال  وهذه  متوسطة.  بدرجة  متوفر  املطلوب  بالشكل  األعمال  إلنجاز  املختلفة  االدارية  املستويات 

فع   نظام حوافز  توفر  أن  كما  متوسطة.  بدرجة  ومحددة  واضحة  ومهام  باأل أعمال  مرتبط  املتميزال    ، داء 

 متوفر بدرجة متدنية.   ولكنهليس باملستوى املطلوب 

 

املؤسسات غير الربحية، األمانة السورية للتنمية  األداء،االرتباط الوظيفي،  :  الكلمات املفتاحية
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Abstract 

This research aims to identify the concept of Job Engagement and its various dimensions (physical 

Engagement, emotional Engagement, and cognitive Engagement), and to clarify the vital role that the 

dimensions of Job Engagement play in improving performance in non-profit organizations through a 

field study in the Syrian Trust for Development, and to reveal the most important dimensions The Job 

Engagement affecting the improvement of performance in non-profit organizations. Among the most 

important results of the study are the following: 

The level of availability of job Engagement among employees in the non-profit institutions 

understudy is rather high, and the following are the levels of availability of its three dimensions: 

1. The cognitive Engagement of employees in the non-profit institutions understudy is available to a 

good and somewhat high degree, but there is difficulty in separating the employee for himself from 

his work, and the effect of his psychological state on his cognitive Engagement is at an average level. 

2. The dimension of emotional Engagement among employees in the non-profit institutions 

understudy is available to a somewhat high degree, where employees feel pleasure, pride, positivity 

and enthusiasm to accomplish their work. 

3. The behavioral Engagement in its various terms is available to employees in the non-profit 

institutions understudy at a somewhat high level, but the worker’s waiting for the time to work with 

passion, and the worker’s desire to absorb his job most of his time is at an average level. 

- The level of job Engagement in the non-profit institutions understudy is somewhat high, but 

coordination between the different administrative levels to complete the work in the required manner 

is available to a moderate degree. These jobs are clear and moderately specific jobs and tasks. Also, 

the availability of an effective incentive system linked to outstanding performance is not at the 

required level, as it is available to a rather low degree. 

 

Keywords: Job Engagement, Performance, Non-Profit Institutions, Syria Trust for Development 
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 :مقدمة .1-1

التي يعمل بها، يميل إلى التأثير على سلوكياته  وظف تجاه املؤسسة  االرتباط الوظيفي هو ارتباط عاطفي يشعر به امل

الج أداء    .هد في األنشطة املتعلقة بالعملومستوى  فشعور املوظف بالحافز الذهني يؤثر في حجم جهده املبذول في 

معرفة مدى أثر  العمل، حيث يتمثل الحافز الذهني في الثقة والتواصل بين املوظفين واإلدارة، وفي قدرة املوظف على  

دا لنموه  فرصة  يشكل  وهو  للشركة،  العام  األداء  في  ومهامه  به  عمله  يشعر  الذي  الفخر  ومستوى  املنظمة  خل 

  .ةاملوظف حول العمل أو االرتباط بالشرك

 من التغيير الذي يحتاج إلى تخطيط وتنفيذ وإدارة جيدة من قبل املنظمة لتحقيقه  
ً
ويحمل االرتباط الوظيفي نوعا

 من  تحول إلى ثقافة تتبناها املنظمة من خالل استراتيجيتها وأهدافها، وخططها الت فهو ي
ً
شغيلية وبالتالي يصبح جزءا

مل مع األفراد ينطلق كمشروع يتبناه كل من في املنظمة بداية من رأس  املهام الوظيفية لكل قسم في املنظمة. فالتعا

 .الهرم التنظيمي بالشكل الذي يعطي النتيجة املرجوة

 . الدراسات السابقة:1-2

 ( أثر االرتباط الوظيفي وا 2016دراسة دهليز وحمد   :) 
ُ
امل التنظيمي  في املؤسسات  لدعم  درك على الداء الوظيفي 

 .1الكاديمية الفلسطينية 

الوظيفي،   واألداء  املدرك  التنظيمي  والدعم  الوظيفي  االرتباط  من   
ً
كال بين  العالقة  عن  للكشف  الدراسة  هدفت 

ال االرتباطوكذلك  من   
ً
كال أثر  على    تعرف 

م
امل التنظيمي  والدعم  األداءالوظيفي  على  امل  درك  في  ؤسسات  الوظيفي 

التحليلي. وتكوَّ  املنهج الوصفي  مم الفلسطينية، حيث تم استخدام   وموظفة من    /1104/ جتمع الدراسة منن 
ً
موظفا

الثال  الجامعات  في  اإلدارية  املناصب  واألكاديميين أصحاب  األزهر، جامعة  اإلداريين  )الجامعة اإلسالمية، جامعة  ث 

 وموظفة. وتم استخدام االستبانة    //338ة طبقية بلغت  بطريقة عشوائيعينة الدراسة    األقص ى(، واختيرت
ً
موظفا

البيانات وتحليل  البيانات،  لجمع  رئيسة  االستداللية   كأداة  واالختبارات  املناسبة  الوصفية  االختبارات  باستخدام 

 املعلمية.

% وأن  87.8ديمية مرتفعة بنسبة  قد أظهرت النتائج أن درجة شعور العاملين باالرتباط الوظيفي بمؤسساتهم األكاو 

تلك   تقدمه  الذي  التنظيمي  للدعم  إدراكهم    درجة 
ً
متوسطا جاء  األداء  ،  %61.99وبنسبة  املؤسسات  درجة  وأن 

وبنسبة   مرتفعة  لديهم  داللة%،  82.33الوظيفي  ذات  عالقة  هناك  الوظيفي   وأن  االرتباط  من   
ً
كال بين  إحصائية 

 ظيفي في املؤسسات األكاديمية.والدعم التنظيمي املدرك واألداء الو 

 
1.( حمد  حسن  محمد  خالد،  املؤسسات  2016دهليز،  في  الوظيفي  األداء  على  املدرك  التنظيمي  والدعم  الوظيفي  االرتباط  أثر   :)

الفلسطينية،  األكاديم  ,IUG Journal of Economics and Business (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0  ،Vol 24ية 

No.4, pp 26-50 
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االر   من   
ً
كال أن  االنحدار  تحليل  نتائج   تباط  وأشارت 

م
امل التنظيمي  والدعم  الوظيفي  الوظيفي  األداء  في  يؤثران  درك 

وء ما تم التوصل إليه من نتائج، أوصت الدراسة بضرورة منح  للعاملين في املؤسسات األكاديمية الفلسطينية. وفي ض

التوافق بين األهداف الشخصية   ظيمي الالزم وقياس مدى املوظف الدعم التن الدعم وضرورة إحداث  إدراكه لهذا 

وأهداف  في   للموظفين  العاملين  بين  االنسانية  العالقات  بتوطيد  الدراسة  أوصت  كما  األكاديمية،  املؤسسة 

الوظيفي   املؤسسات  باألمان   
ً
شعورا املوظف  ومنح  الفلسطينية  التغيير  األكاديمية  لتوإحداث  املناسبة  مع  ات  تفق 

 متطلبات العمل في املؤسسات األكاديمية الفلسطينية. 

ال للموظفين في مكان العمل Hammoud   &Osborne    (2017دراسة  .2(: االرتباط الفع 

املرتبطي املوظفين غير  بأن  الدراسة  يكلفوا الشركات األمريكية  تقول  الغرض من    350ن  . لذا كان 
ً
مليار دوالر سنويا

  الندماج تخدمها بعض قادة األعمال في مجال االتصاالت  ة الحالة هذه هو استكشاف االستراتيجيات التي يسدراس

 
َّ
 موظفيهم. وتأل

 
امتلكوا ما ال يقل  جتمع الدراسة من أربعة قادة أعمال اتصاالت في جاكسون، ميسيسيبي، والذين مم  ف

مقابال  إجراء  وتم  الناجحة.  االرتباط  تجربة  من  واحد  عام  للشركة  عن  املؤرشفة  املستندات  جمع  منظمة  شبه  ت 

 ط من خالل عملية تعريف البيانات وترميزها وتطوير املوضوع ومراجعته.  املشاركة، ومن ثم تحديد األنما 

املوضوعي للبيانات هي: املكافآت والتقدير، وتمكين املوظفين،  وقد أظهرت الدراسة موضوعات بارزة نتيجة التحليل  

 ، هذه العوامل الثالثة هي التي تساعد في تحقيق ارتباط وظيفي ناجح. ن القادة واملوظفين وبناء رابطة بي

 

 .3(: ارتباط العمال والداء: مراجعة أدبية منتظمة2018)  Motykaدراسة 

مستوى   انخفاض  بأن  الدراسة  العاملية    ط ارتباأقرت  االقتصادية  املشاكل  أكثر  من   
ً
حاليا يعد  العمل  في  املوظفين 

 املثي
م
امل والنتيجة  للقلق.  تدهور رة  هي  الظاهرة  لهذه  في   حتملة  املشاركة  معنى  فهم  الضروري  من  لذلك،  العمل.  أداء 

عن   عبارة  هي  الدراسة  وهذه  العمل.  أصحاب  على  ذلك  وآثار  للموظفين  املعنى  هذا  ونقل  منهجية  العمل  مراجعة 

نتائج   قدمت  الوظيفي  باالرتباط  املتعلقة  األدبيات  من  وفئات  ملجموعة  املوظف  بين مشاركة  العالقة  البحث حول 

بتلخ في املعرفة  األداء املختلفة، حيث قامت  الفجوات  ترتيبها وتصنيفها، وتحديد  بناًء على  السابقة  الدراسات  يص 

ملستقبل. وقد أشارت نتائج املراجعة إلى أنه في حالة معظم املنشورات التي  واقتراح جدول أعمال للبحث في ا  الحالية، 

 باط املوظف واألداء.ت مراجعتها من قبل النظراء، تم تأكيد وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين ارتتم

 
2 . Osborne ,Schrita & Mohamad S. Hammoud (2017): Effective Employee Engagement in the Workplace, 

International Journal of Applied Management and Technology, Volume 16, Issue 1, Pages 50–67 
3  . Motyka, Błażej (2018): Employee engagement and performance: a systematic literature review, International 

Journal of Management and Economics,54(3): 227–244 
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 ( في تعزيز االرتباط الوظيفي للموظفين  2018دراسة شعيب وأبو القاسم  تأثير عملية تصميم الوظائف   :)  
ً
وفقا

 .4للمقاربة التحفيزية: دراسة حالة مؤسسة سونلغاز الغواط 

الدراس معرفةهدفت  إلى  للمقاربة    ة   
ً
وفقا للموظفين  الوظيفي  االرتباط  تعزيز  في  الوظائف  تصميم  عملية  تأثير 

عين  شملت  وقد  الوظيفي،  الرض ى  في  املتمثل  الوسيط  املتغير  بداللة  باألغواط  سونلغاز  مؤسسة  في  ة  التحفيزية 

و /81/الدراسة   البنائية  املعادالت  طريقة  على  فيها  الباحثان  واعتمد  الجزئية   مفردة،  الصغرى  املربعات  طريقة  فق 

SEM-PLS     :من لكل  معنوي  تأثير  يوجد  ال  أهمها:  النتائج  من  جملة  إلى  الباحثان  توصل  وقد  الفرضيات،  الختبار 

بي ما  وللعالقة  الوظيفي،  االرتباط  على  الوظائف  الرض ى  تصميم  على  الوظيفي  واالرتباط  الوظائف  تصميم  ن 

الوظيف  للرض ى   
ً
وأيضا بناالوظيفي،  االقتراحات  الباحثان بعض  العاملين. وقد قدم  لدى  الوظيفي  االرتباط  ًء  ي على 

بأبعاد  الوظائف  تصميم  وربط  الوظائف،  تصميم  عند  التحفيز  طابع  إضفاء  أهمها:  عليها،  املتحصل  النتائج  على 

  في خاصة تلك املتعلقة بالرض ى عن الوظيفة بحد ذاتها، وإثراء طرائق التغذية االرض ى الوظي
ً
لراجعة باعتبارها مؤثرا

 في مستوى الرض ى الوظيفي. 

 

 .5(: االرتباط الوظيفي وعالقته بالصمت التنظيمي لدى قادة املدارس في منطقة القصيم 2021دراسة الصقير ) 

ط الوظيفي وواقع الصمت التنظيمي لدى قادة املدارس البنين الحكومية  هدفت الدراسة إلى الكشف عن واقع االرتبا 

صمت التنظيمي لدى قادة  إلدارة التعليم بمنطقة القصيم، والكشف عن العالقة بين االرتباط الوظيفي والالتابعة  

ال مجتمع  وتكون  واالستبانة.  اإلرتباطي  الوصفي  املنهج  استخدام  تم  الدراسة  هدف  ولتحقيق  من  املدارس.  دراسة 

.   /214/ن  العينة موتكونت  /،463/جميع قادة املدارس للمراحل الدراسية الثالث وعددهم 
ً
 قائدا

كان   الكلي  الوظيفي  االرتباط  مستوى  أن  النتائج  أهم  معياري    4.12ومن  أن    ،0.97وبانحراف  على  تؤكد  قيم  وهي 

وهي قيم    ،1.18وبانحراف معياري    2.48ي بلغ  االرتباط الوظيفي يتوافر بدرجة كبيرة، وأن مستوى الصمت التنظيم

على   ضعيفةأتؤكد  بدرجة  يتوافر  ا نه  عالقة  توجد  ال  كما  لالرتباط  .  الكلية  الدرجة  بين   
ً
إحصائيا دالة  رتباطية 

ارتباطية   عالقة  ووجود  التنظيمي(،  للصمت  الكلية  الدرجة  الدفاعي،  الصمت  اإلداري،  )الصمت  وبين  الوظيفي 

 
ً
ي( لدى قادة  بين الدرجة الكلية لالرتباط الوظيفي وبين )الصمت االجتماع  0.01 عند مستوى  موجبة دالة إحصائيا

 املدارس بمنطقة القصيم. 

توصياتومن   أهمية    أهم  وإيضاح  العمل،  داخل  املشتتات  عن  وأبعادهم  املدارس  قادة  دعم  ضرورة  الدراسة: 

الحاجة، وإقامة ورش عمل بما يخص تنمية مهارة فصل  التعاميم الواردة والتأكيد على سرية معلوماتها متى ما دعت  

 
 للمقاربة التحفيزية: دراسة  ثير عملية تصميم الوظائف في تعزيز االرتباط الوظ(: تأ2018شعيب، وداد ، أبو القاسم حمدي ).4

ً
يفي للموظفين وفقا

 457 -443،  01، 18حالة مؤسسة سونلغاز األغواط، مجلة الباحث، 
،  مجلة شباب الباحثين(: االرتباط الوظيفي وعالقته بالصمت التنظيمي لدى قادة املدارس في منطقة القصيم،  2021. الصقير، عبد املحسن )  5

 292 - 257، يناير، 6العدد 
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الع حياة  الخاصة عن  أثر الحياة  من  له  ملا  الصمت  عدم  يتبنون سياسة  الذين  القادة  نوعية  على  والتركيز  في   مل، 

 مخرجات العملية التعليمية والتربوية. 

 .6(: االرتباط الوظيفي موضوع فعلي في تطور دائم2021)  Marinدراسة 

دة قدرة الشركة على  كات الحديثة حقيقة أن االرتباط الوظيفي يمكن أن يساهم بطريقة حاسمة، في زياتدرك الشر 

ل كيفية تعريف االرتباط الوظيفي بمرور الوقت في الكثير  املنافسة وتحسين أدائها. لذا فقد هدفت الدراسة إلى تحلي 

الضو تسليط  أجل  من  بالدراسة،  املوضوع  تناولت  التي  األدبيات  تحديد  من  خاللها  من  يمكن  التي  الطرق  على  ء 

ال العوامل  املوظفين، وتحديد  املوظف، حيث  ارتباط  الضوء على كيفية نجاح  إلى هذا االرتباط، وتسليط  تي تؤدي 

 طوير برنامج لالرتباط الوظيفي في الشركات.  يمكن ت

املن على  قدرة  أكثر  هم  بعملهم  املرتبطين  املوظفين  أن  إثبات  الدراسة  نجاح  حاولت  إلى  يؤدي  مما  والكفاءة،  افسة 

تسليط   إلى   
ً
أيضا ركزت  فقد  لذا  االرتباط  املنظمات،  برامج  تحديد  عملية  في  تنشأ  قد  التي  املشكالت  على  الضوء 

طويرها، وحاولت تقديم إجابات لألسئلة والصعوبات املتعلقة باالرتباط الوظيفي التي يمكن أن تواجهها  الوظيفي وت

هذ تعتبر  ااملنظمات.  الشركات  تواجهها  التي  االقتصادية  الصعوبات  إلى  بالنظر  موضوعية،  الدراسة  نتيجة  ه  آلن 

جائحة عن  الناتجة  في    ، COVID-19للتحديات  مسبوق  غير  وتغيير  جديدة  اقتصادية  أزمة  ظهور  إلى  أدت  والتي 

يق الذين  للموظفين  املتزايد  والعدد  املنظمات،  داخل  املوظفون  بها  يعمل  التي  على  الطريقة  تعتمد  بأنشطة  ومون 

 .العمل عن بعد

 .7املوظفين وتحفيزهم كوسطاء بين ربط املكافأة بأداء املوظف  طارتباet.al Siswanto &  (2021 :)دراسة 

 
 
املوظف. وكان الغرض من    ارتباطتغير املكافأة على أداء املوظفين من خالل تحفيز العمل و ل هذه الدراسة تأثير مم تحل

ا الدراسة هو  املو هذه  املكافأة وأداء  العالقة بين  الوسيط الرتباط املوظف في  الدور  ظف، وكانت العينة  لتحقيق في 

 من إجمالي  /150/جم العينة  عبارة عن موظفين دائمين في إحدى شركات التصنيع. حيث بلغ ح
ً
،   /759/موظفا

ً
عامال

 سنوات على األقل.  واملستجيبون في هذه الدراسة هم موظفين لديهم معايير العمل ملدة خمس 

استخدام تحليل البيانات بنمذجة املعادلة الهيكلية    وتم الحصول على البيانات في شكل إجابات من املوظفين. وتم 

باستخدام  الجزئ باختبار وساطة سوبل لإلحصاء  تم تجهيزه  املتغيرات،  بين  العالقة  للمربعات الصغرى. والختبار  ية 

  للمساعدة في    SmartPLS 3.0برنامج
ً
  تحليل العالقة بين املتغيرات. وأظهرت النتائج أن املكافأة ليس لها تأثيرا

ً
مباشرا

 
6. Marin, Radu (2021): Employee Engagement: An Actual Theme, in a Permanent Evolution, Journal of 

Human Resources Management Research, Vol. 2021 (2021), Article ID 796417, 15 pages, ISSN: 

21660018,DOI: 10.5171/2021.796417 
7. Siswanto,  Siswanto & et.al (2021): Employee Engagement and Motivation as Mediators between the 

Linkage of Reward with Employee Performance, Journal of Asian Finance, Economics and Business , 

Vol 8 No 2 , 0625–0633 
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 على أداء امل
ً
 كبيرا

ً
 إيجابيا

ً
 على أداء املوظفين، ولكن لها تأثيرا

م
تغير دافع  وظفين من خالل ارتباط املوظفين، بينما ليس مل

 يتعلق بتأثير املكافأة على أداء املوظف
ً
 وسيطا

ً
 .العمل دورا

 . 8رنة دراسة مقا الوظيفي:(: املقياس الجديد لالرتباط 2021)  Andrade & et.alدراسة 

بأن الدراسة  لديهم    تقول  فقط  العمال  ثلث  بأن  وتقول  األمريكية،  السياقات  في  مفقودة  حالة  الوظيفي  االرتباط 

يم  لعملهم،  العالقالحماس  وبناء  التنظيمية،  للمهمة  أنفسهم  املندمجون  املوظفون  وتوسيع  كر س  العمالء،  مع  ات 

وتقارن األدوات الثالثة. ودلت النتائج إلى    Arbinger 360تبيان  نطاق الوالء للعالمة التجارية. وتقدم هذه الدراسة اس

استطالع   يتمتع  حيث  الثالثة،  األدوات  في  املقاييس  بين  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطات    Arbinger 360وجود 

 ظفين. لي في مكان العمل في املستقبل، باإلضافة إلى مزيد من البحث حول ارتباط املو بإمكانيات كبيرة للتطبيق العم

 . 9(: التمكين الوظيفي وأثره على االرتباط الوظيفي2021والشنيفي ) دراسة املاض ي  

للتعر   الدراسة  بمنطقة  هدفت  الحكومية  الوزارات  في  اإلداريات  املوظفات  لدى  الوظيفي  التمكين  مستوى  على  ف 

الالريا وكذلك  فيها،  اإلداريات  املوظفات  نظر  وجهة  من  الوظيفي  االرتباط  ومستوى  التمكين  تعر  ض،  أثر  على  ف 

الوظيفي على االرتباط الوظيفي. واعتمدت على املنهج املسحي الوصفي لوصف تصورات املبحوثين عن أحد الوزارات  

لدراسة بعد تحليل االستبانات إلى العديد من  من املوظفات اإلداريات. وتوصلت ا  /392/الحكومية، والبالغ عددهم  

متوس مستوى  توفر  أهمها:  بشكل  النتائج  الوزارة  في  الفريق  بروح  املوظفات  تعمل  حيث  الوظيفي،  التمكين  من  ط 

مارس تفويض السلطة في الوزارة بدرجة متوسطة، وأظهرت نتائج الدراسة بأن أفراد العينة لديهم ارتباط  كبير  ، كما يم

بوظيف والعملكبير  املنهي،  )التطوير  أبعاد  وخاصة  ككل  الوظيفي  التمكين  أن  اتضح  كما  الفريق،    تهم.  بروح 

ورسم   القرارات  صنع  في  واملشاركة  التصرف،  وحرية  تؤثر  واالستقاللية  االرتباط    76.2بنسبة  السياسات(  على   %

الو  االرتباط  األثر األكبر على  له  املنهي  التطوير  عد  بم بأن  الوزارة  الوظيفي، واتضح  في  اإلداريات  ظيفي لدى املوظفات 

ا ثم  الفريق،  بروح  العمل  عد  بم ورسم  يليه  القرارات  صنع  في  املشاركة  عد  بم يليه  التصرف،  وحرية  الستقاللية 

عدي  امتالك املعلومات وتفويض السلطة لم يؤثرا على االرتباط الوظيفي.السياسا  أن بم
 
 ت، إال

 أوصت الدراسة بضرورة رفع  
ً
مستوى التمكين الوظيفي واالرتباط الوظيفي من خالل توفير مناخ عمل يسوده  وختاما

واالت للمكافآت  نظام عادل  وتأسيس  تدريبية،  والتعاون، وعقد ورش عمل ودورات  املوظفات  رابط  واعطاء  لحوافز، 

 للتعبير عن
ً
آرائهن، باإلضافة إلى    قدر كافي من الحرية واالستقاللية، ومشاركتهن في اتخاذ القرارات، واعطائهن مجاال

التنظيم  الدعم  الذات وتوفير  السلطة  تدعيم مبدأ االعتماد على  التدريب على فهم  الكافي لذلك، وتعزيز عمليات  ي 

 وكيفية التعامل معها.

 
8  . Andrade ,Maureen Snow & et.al (2021): A new Measure of Employee Engagement: a comparative Study, Amity 

Journal of Management, Vol. IX, No. 1, January – June , 7-18 
،   4، عد    41د  ، مجلاملجلة العربية لإلدارة(: التمكين الوظيفي وأثره على االرتباط الوظيفي،  2021. املاض ي، أشواق، نجالء الشنيفي )  9

 338 -313كانون األول ، 
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 وتختلف دراستنا عن الدراسات السابقة من ناحية: 

 مانة السورية للتنمية. بيئة الدراسة، فقد نفذت الدراسة في بيئة املؤسسات غير الربحية في األ  .1

في  داء في املؤسسات غير الربحية من خالل دراسة ميدانية  تناولت الدراسة تأثير االرتباط الوظيفي في تحسين األ  .2

 األمانة السورية للتنمية، وهو موضوع لم تتناوله أي من الدراسات السابقة. 

الوظيفي املتمثلة في ) .3 أبعاد االرتباط  الدراسة بين  العاطفي،    االرتباطربطت  اإلدراكي(    االرتباطاملادي، االرتباط 

 ية في األمانة السورية للتنمية.ؤسسات غير الربحية من خالل دراسة ميدانوكيفية تحسين األداء في امل

 . مشكلة البحث:1-3

لغاية يهتم املوظفون هذه األيام بالنمو الشخص ي أكثر من الرضا الوظيفي، حيث تتغير أماكن العمل بوتيرة سريعة ل

ية في تغيير طريقة تفاعل املوظفين  لدرجة يصعب على معظم املؤسسات مواكبتها، فقد أسهمت التكنولوجيا الرقم

 ومرونة من أي وقت مض ى، مما أدى إلى    مع بعضهم البعض ومع صاحب العمل. وقد أصبح 
ً
 وبعدا

ً
الفرق أكثر ارتباطا

ص وأعاد  ومديره،  املوظف  بين  التقليدية  العالقة  واملوظفون  تقويض  العمل  أصحاب  بها  يرى  التي  الطريقة  ياغة 

، إذ لم يعد الراتب أهم ما يبحثون عنه في حياتهم  لطابعضهم البعض. وقد تغيرت م
ً
ب موظفي اليوم ورغباتهم أيضا

وبناء   التميز  تحقيق  يريدون  أنهم  كما  أهميته،  ومدى  عملهم  من  الغرض  ليشمل  اهتمامهم  امتد  وإنما  الوظيفية، 

 إلى املستوى عالقات 
ً
 التالي.  عمل مميزة، ال سيما مع املديرين الذين يستطيعون توجيههم وصوال

 إلى املوارد البشرية إلى جعل تحقيق  
ً
 من التكنولوجيا وصوال

ً
    االرتباطلقد أدت كل هذه التغيرات بدءا

ً
الوظيفي أمرا

ح في وظائفهم، وكيف يمكن توفير ذلك  أشد صعوبة، فما الذي يحتاجه املوظفون في الحقيقة لكي يتم تحقيق النجا

 بطريقة موثوقة ومتسقة؟ 

ال من  الرغم  ع وعلى  طرأ  الذي  املوظفين  تغيير  لدى  يزال  ال  إذ  تتغير،  لم  البشرية  الطبيعة  فإن  التكنولوجيا،  لى 

عد  احتياجات نفسية أساسية يجب استيفاؤها لتحقيق مستوى عاٍل من األداء، وينطبق هذا األمر على األعمال عن بم 

 الذين يعملون بشكل مشترك في املكاتب.  املوظفينوعلى 

الو  االرتباط   ويبقى 
ً
 أساسيا

ً
املؤسسات واملنظمات  ظيفي مطلبا الجودة. وتتمتع   إلنجاز أعمال على مستوى عاٍل من 

ض النظر  الوظيفي واألداء العالي بميزة تنافسية إلى تعزيز نجاحها بغ  االرتباطلتي تتمكن من تطوير ثقافة  ااملختلفة  

 عن التغيرات التي تواجهها. 

ال املؤسسات  في  الدراسة  مشكلة  تكمن  منها  وهنا  الربحية  أنواعها  اختالف  على  يمكن  سورية  حيث  الربحية،  وغير 

 طرحها بالتساؤل التالي:

األما في  ميدانية  دراسة  خالل  من  الربحية  غير  املؤسسات  في  األداء  تحسين  على  الوظيفي  االرتباط  تأثير  هو  نة  ما 

 السورية للتنمية؟ 
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 . أهمية الدراسة: 1-4

 تقسم أهمية الدراسة إلى ما يلي: 

 همية العلمية: ل ا

الربحية من خالل دراسة   املؤسسات غير  األداء في  في تحسين  الوظيفي  االرتباط  تأثير  الدراسة على  إن تركيز 

 ميدانية في األمانة السورية للتنمية يحقق من الناحية العلمية ما يلي:

  بشكل عام، وفي   إدارة األعمال  من املداخل الحديثة واملهمة في مجال  مفهوم االرتباط الوظيفي  يعد .1

 مع مختلف اإلشكاالت 
ً
مجال إدارة املوارد البشرية بشكل خاص، وبالتالي تم اختيار املوضوع تماشيا

االقتصاد وهو  أال  جديد،  اقتصادي  مفهوم  ضمن  العاملية  البيئة  تعرفها  التي  املعرفي   والتحوالت 

Knowledge Economy . 

 يساعد في ب .2
ً
 جديدا

ً
 علميا

ً
ضحة  ناء إطار معرفي جديد للفكر اإلداري العربي، مو تعد الدراسة إسهاما

مفهوم االرتباط الوظيفي وأبعاده املختلفة ومدى تأثيرها في تحسين األداء في املؤسسات غير الربحية  

 تنمية. من خالل دراسة ميدانية في األمانة السورية لل

التنظ .3 القدرة  زيادة  بغية  وأبعاده  الوظيفي  االرتباط  مفهوم  وتحليل  والبقاء عرض  العيش  على  يمية 

املنافسة على تحقيق رضا    والبناء والكسب  باشتداد  أهميته  تتزايد  الذي  الفكري  املال  الذكي لرأس 

 العمالء وكسب والءهم.

واملتمثلة   .4 الوظيفي  االرتباط  أبعاد  وتحليل  )عرض  االرتباط  اال في  العاطفي،  االرتباط  املادي،  رتباط 

األد في تحسين  األمانة  اإلدراكي(، ودورها  في  ميدانية  الربحية من خالل دراسة  غير  املؤسسات  في  اء 

 مية. السورية للتن

   الهمية العملية:

 تتضح األهمية العملية للدراسة في النقاط التالية:  

إدار  .1 تلعبه  الذي  الدور  أهمية  الدراسة  البشرية  تطرح  املوارد  في   ومفاهيمها ة  األداء  تحسين  في  املعاصرة 

 للتنمية.  بحية من خالل دراسة ميدانية في األمانة السوريةاملؤسسات غير الر 

تحاول الدراسة الكشف عن أهم أبعاد االرتباط الوظيفي في تحسين األداء في املؤسسات غير الربحية من   .2

 ة للتنمية. خالل دراسة ميدانية في األمانة السوري

وكيف .3 الوظيفي  االرتباط  أبعاد  لتحليل   
ً
جديدا  

ً
مدخال الدراسة  البشرية  تقدم  املوارد  إدارة  إلى  التحول  ية 

التفكير االس الربحية بشكل  املعاصرة ذات  غير  املؤسسات  وفي  عام،  األعمال بشكل  في مؤسسات  تراتيجي 

 خاص.
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تحسي .4 في  الوظيفي  االرتباط  أبعاد  تأثير  في  الفروق  خالل  توضيح  من  الربحية  غير  املؤسسات  في  األداء  ن 

 ة للتنمية. دراسة ميدانية في األمانة السوري

)االرتباط   .5 في  املتمثلة  املختلفة  أبعاده  تلعبه  الذي  الوظيفي والدور  الفهم الصحيح لالرتباط  إمكانية تعزيز 

غير الربحية من خالل دراسة  ، االرتباط العاطفي، االرتباط اإلدراكي( في تحسين األداء في املؤسسات  عرفيامل

 ميدانية في األمانة السورية للتنمية.

 الدراسة: . أهداف 1-5

 تتمثل أهداف الدراسة فيما يلي: 

 توصيف الوضع الحالي في األمانة السورية للتنمية ملعرفة مدى ارتباط املوظفين بأعمالهم.  .1

ف .2 املتمثلة  املختلفة  وأبعاده  الوظيفي  االرتباط  مفهوم  على  املي  التعرف  واالرتباط  عرفي)االرتباط   ،

 (. السلوكيالعاطفي، واالرتباط  

الدور   .3 الذيتوضيح  به  الحيوي  غير    تقوم  املؤسسات  في  األداء  تحسين  في  الوظيفي  االرتباط  أبعاد 

 الربحية من خالل دراسة ميدانية في األمانة السورية للتنمية. 

 ن األداء في املؤسسات غير الربحية.الكشف عن أهم أبعاد االرتباط الوظيفي املؤثرة في تحسي  .4

 ربحية. يفي في تحسين األداء في املؤسسات غير الإجراء مقارنة تأثير أبعاد االرتباط الوظ .5

 . نموذج الدراسة: 1-6

 ( املتغيرات املستقلة والتابعة1يوضح الشكل )

 

 

 

 

 

        

 رات املستقلة والتابعة( املتغي1الشكل )                                             

 . فرضيات الدراسة: 1-7

 ة:بني البحث على الفرضيات التالي 

 ملتغير التابع  ا

 املوظفين   تحسين أداء

 

 املتغير املستقل 

 أبعاد االرتباط الوظيفي 

 االرتباط املعرفي )اإلدراكي( 

 االرتباط العاطفي

 (  االرتباط السلوكي )املادي
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)االرتباط   .1 الوظيفي  االرتباط  ألبعاد  تأثير  يوجد  ال  األولى:  األساسية  العدمية  االرتباط  املعرفيالفرضية   ،

 ( في تحسين األداء في املؤسسات غير الربحية.السلوكيالعاطفي، االرتباط 

 فرضيات الفرعية التالية:ويتفرع عنها ال

 بحية. ي املؤسسات غير الر في تحسين األداء ف املعرفيال يوجد تأثير لالرتباط  -

 ال يوجد تأثير لالرتباط العاطفي في تحسين األداء في املؤسسات غير الربحية.  -

 في تحسين األداء في املؤسسات غير الربحية.  السلوكي ال يوجد تأثير لالرتباط  -

العدمية   .2 الثانية:  الفرضية  أبعاد  األساسية  توفر  مستويات  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  يوجد  االرتباط  ال 

 يتفرع عنها الفرضيات الفرعية التالية: الوظيفي تعزى للمتغيرات الديموغرافية والتعريفية ألفراد العينة. و 

م - في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  يوجد  ال  الثانية:  للفرضية  األولى  الجزئية  توافر  الفرضية  ستويات 

 تعزى ملتغير الجنس.أبعاد االرتباط الوظيفي في املؤسسات غير الربحية محل الدراسة 

توفر  - مستويات  في  إحصائية  ذات داللة  فروق  يوجد  ال  الثانية:  للفرضية  الثانية  الجزئية  الفرضية 

 العلمي. أبعاد االرتباط الوظيفي في املؤسسات غير الربحية محل الدراسة تعزى ملتغير املؤهل 

ذات داللة - فروق  يوجد  ال  الثانية:  للفرضية  الثالثة  الجزئية  توفر   الفرضية  مستويات  في  إحصائية 

 الربحية محل الدراسة تعزى ملتغير فئات العمر.   أبعاد االرتباط الوظيفي في املؤسسات غير

في م - يوجد فروق ذات داللة إحصائية  ال  الثانية:  للفرضية  الرابعة  الجزئية  توفر الفرضية  ستويات 

 عزى ملتغير فئات الخبرة العملية.أبعاد االرتباط الوظيفي في املؤسسات غير الربحية محل الدراسة ت

 . منهج الدراسة:1-8

في   املتمثلة  املختلفة  وأبعاده  الوظيفي  االرتباط  تأثير  دراسة  في  التحليلي  الوصفي  املنهج  على  الدراسة  اعتمدت 

دراسة    ( في تحسين األداء في املؤسسات غير الربحية من خالل السلوكيعاطفي، االرتباط  االرتباط ال املعرفي،)االرتباط  

 ميدانية في األمانة السورية للتنمية.

 . مجتمع البحث والعينة:1-9

في املؤسسات غير الربحية التابعة لألمانة السورية للتنمية،  العامالت  /يتكون مجتمع البحث من املوظفين العاملين 

 لبحث فقد تم اختيار عينة عشوائية بسيطة من املوظفين العاملين فيها. أما عينة ا

 مع البيانات:ساليب ج. أ1-10

 تتضمن أساليب جمع البيانات في هذا البحث ما يلي:
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آلراء  .أ امليداني  املسح  الوظيفي    املوظفينأسلوب  االرتباط  تأثير  حول  املدروسة  الربحية  غير  املؤسسات  في 

املت املختلفة  )االرتباط  وأبعاده  في  االرتباط  املعرفيمثلة  العاطفي،  االرتباط  تحسين  السلوكي،  في  في  (  األداء 

 ملؤسسات غير الربحية عن طريق االستبيان الذي جرى تصميمه وإعداده للبحث. ا

السابقة التي تناولت.ب وأبعاد االرتباط الوظيفي  دراستها االرتباط الوظيفي بشكل عام،    البحوث والدراسات 

 املختلفة بشكل خاص. 

 . حدود البحث: 1-11

 تحدد الدراسة باملجاالت التالية: 

وظيفي في تحسين األداء في املؤسسات غير الربحية من  تتناول الدراسة موضوع تأثير االرتباط الاملجال املوضوعي:  

 ألمانة السورية للتنمية. خالل دراسة ميدانية في ا 

البشري:   في املجال  ميدانية  دراسة  خالل  من  الربحية  غير  املؤسسات  في  املوظفين  على  الدارسة  تطبيق  تم  حيث 

 األمانة السورية للتنمية. 

املكاني:   املاملجال  على  الدراسة  األمانة  اقتصرت  في  ميدانية  دراسة  خالل  من  الربحية  غير  املؤسسات  في  وظفين 

 للتنمية. السورية 

 . 31/05/2022ولغاية  01/03/2022في الفترة الواقعة بين املجال الزمني: 
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 املبحث الول: اإلطار املعرفي لالرتباط الوظيفي 

 . مفهوم االرتباط الوظيفي2-1-1

 رتباط الوظيفي. تطور اال 2-1-2

 . أهمية االرتباط الوظيفي 2-1-3

 يفي. خصائص االرتباط الوظ2-1-4

 . العناصر الساسية لالرتباط الوظيفي2-1-5

 . مراحل تحقيق االرتباط الوظيفي2-1-6

 . معوقات االرتباط الوظيفي2-1-7

 املبحث الول: اإلطار املعرفي لالرتباط الوظيفي

 ر املعرفي لدراسة الداء الوظيفياملبحث الثاني: اإلطا

 تحسين الداء في املؤسسات املبحث الثالث: دور االرتباط الوظيفي في 
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متم  مكانة  على  الحفاظ  الربحية  ي  إن  غير  املؤسسات  من  تتطلب  كبيرة  مهمة  املجتمع  في  الربحية  غير  للمؤسسة  زة 

ن منهم أهمية إضافية من هذا األمر كونهم يمثلون  التواصل مع املستفيدون، ويكتسب املستفيدون وخاصة املوظفي

يدون  لعمل في املؤسسة غير الربحية بالشكل الذي يقود للسعي وراء تحقيق رضا املستفالقوى الكامنة وراء دوافع ا

عد املوظفون من األصول الفريدة التي إذا تم تدعيمها وتمكينها    الخارجيون من نتائج أعمال املؤسسة غير الربحية. ويم

 للمزايا التنافسية  
ً
 مستداما

ً
نتج مصدرا

م
فيها. ومن أجل االستفادة من هذا املورد  في املؤسسة غير الربحية يمكن أن ت

 
م
الة ت ركز معظم املؤسسات غير الربحية جهودها على االرتباط الوظيفي من خالل تطوير مجموعة متنوعة  بطريقة فع 

اإل  االرتباط  وربط  دراسة  يتم  حيث  املبادرات،  واالستجابة  من  األداء  تحسين  حيث  من  بالنمو  للموظفين  يجابي 

 على مجموعة من النتائج اإليجابية السلوكية واألداء، وحتى النتااملجتمعية وغيرها، 
ً
 .10ئج املالية ويؤثر أيضا

 . مفهوم االرتباط الوظيفي: 2-1-1

املو  فيه  يشعر  الذي  املدى  بأنه:"  بسيطة  بكلمات  الوظيفي  االرتباط  عر ف  مع  يم والتكامل  والدعم  باالرتباط  ظف 

التوقعات لدفع النمو التنظيمي". وهنا يتصرف املوظف امللتزم باعتباره  املؤسسة بسبب تفوقه في األداء بما يتجاوز  

 
ً
حسد عليه  مواطنا

م
 في بيئة تنظيمية، وفي حال وصول املؤسسة إلى هذا الوضع، فأنها تكون في موقف ت

ً
 وليس ضيفا

 .11توقعة واملوثقة للموارد البشرية املندمجة في أعمالها بسبب الفوائد امل

امل التي تم  فهوم على نطاٍق واسلقد تم دراسة هذا  املتعددة  ٍع من املنظور الصناعي واألكاديمي، ومناقشة األساليب 

سلوك  إتباعها لفهم االرتباط الوظيفي من وجهات نظر مختلفة، ولكن املشكلة األساسية التي رافقت ذلك هو تعقيد  

االرتباط طبيعة  تحديد  في  الصعوبة  إلى  أدى  مما  وتوقعاته  ودوافعه  إلى    املوظف  وباإلشارة  وتوصيفه.  الوظيفي 

وحظ أنه على الرغم من دراسته وتحليله بشكل انتقادي في   األدبيات املتوفرة في مجال دراسة االرتباط
م
الوظيفي فقد ل

 ولى في االقتصادات النامية. الدول املتقدمة، إال أنه ال يزال في مرحلته األ 

ا  الكثير من 
ً
إن مصطلحات    Reilly & Brown:2008الهتمام والرعاية. وبرأي  جذب مفهوم االرتباط الوظيفي مؤخرا

 في مجال األعمال    Commitmentوااللتزام    Job Satisfactionالرضا الوظيفي  
ً
يتم استبدالها بمفهوم االرتباط عموما

، وليس من  كونه يحمل في طياته قوة و 
ً
 جديدا

ً
 إداريا

ً
الصعوبة صفية أكبر، لذا فقد أصبح االرتباط الوظيفي شعارا

 
10. Albrecht, S. L., Bakker, A. B., Gruman, J. A., Macey, W. H., & Saks, A. M. (2015). Employee engagement, human 

resource management practices and competitive advantage. Journal of Organizational Effectiveness: People 

and Performance, 2(1), 7–35. doi:10.1108/joepp-08-2014-004 
11 . Gupta, Ashish 7 et.al (2019): Employee Engagement: Evolution, approaches and Perspectives, IGI Global, p.2 



14 
 

املو  أولئك  هم  )املرتبطون(  املندمجون  فاملوظفون  السبب،  معرفة  تجاه  بمكان  باإليجابية  يشعرون  الذين  ظفون 

 .12تملك عمل أفضل اوظائفهم، فهم يحققون أداء أفضل ألصحاب العمل، ويمكنهم الترويج ملؤسستهم على أنه 

البعض اآلخر ، ولكن 
ً
 جيدا

ً
أمرا الكثير أن االرتباط  الوظيفي، وربما    م ه  يعتقد  غامضون بخصوص ماهية االرتباط 

نوعه. وتستخدمه بعض   من  الفريد  املعنى  بهذا  املفردات واملصطلحات  الكثير من  ارتباط  الوضع بسبب  هذا  يكون 

ى املؤسسة إليه فيما يتعلق بمساهمة وسلوك موظفيها من حيث  الدراسات بشكل واسع كمفهوم يحتضن كل ما تسع 

 لجهد والتقدير والتحفيز وااللتزام واملواطنة التنظيمية. األداء الوظيفي وا

يكون   عندما  يحدث  ما  لوصف  ما  بوظيفة  متعلقة  محددة  بطريقة  الوظيفي  االرتباط  مصطلح  استخدام  ويمكن 

لوظائف  متحمسين  وإيجابيين  مهتمين  مستويات  األفراد  لتحقيق  الدافع  لديهم  ويكون   ،
ً
جيدا  

ً
سلوكا ويمارسون  هم، 

 داء.عالية من األ 

أنه: " مشاركة الفرد ورضاه وحماسه للعمل". في حين نظر إليه    Gallup:2009ويعر ف    & Mashlachاالرتباط على 

et.al :2001   13والتفاني واالستيعاب"على أنه: " حالة ذهنية إيجابية ومرضية متعلقة بالعمل تتميز بالحيوية. 

 الوظيفي:   االرتباط. تطور 2-1-2

موضوع   مناقشة  العقدين    تباط ر اال تمت  مدار  على  واألكاديمية  الصناعية  املمارسات  في  مكثف  بشكل  الوظيفي 

  الوظيفي، ومع ذلك يبدو أنه ال يزال هناك  االرتباطبأهمية    االعترافاملاضيين، وكانت من أهم نتائج املناقشة انتشار  

 في الوضوح في تعريفاته املفاهيمية 
ً
 .14نقصا

 
م
 حو ومن امل

ً
 مم   االرتباطل ما إذا كان مفهوم  الحظ أن هناك نقاشا

ً
، أم مفهوما

ً
 أم متكررا

ً
عاد تجميعه  الوظيفي جديدا

فيما يخص النظريات السابقة حول العمل واملواقف وظروف العمل وأداء املوظف والسلوك، أو مزيج منهما. وال تزال  

 ال
م
 .15الوظيفي  باالرتباطاملرتبطة  ركز على فهم الجوانب السابقة والنتائج والعوامل املميزةعديد من الدراسات ت

 
12  . Reilly, P and Brown, D (2008) Employee engagement: future focus or fashionable fad for reward management? 

World at Work Journal, 17 (4), pp 37– 49 
13 . Maslach, C, Schaufeli, W B and Leiter, M P (2001) :Job burnout, Annual Review of Psychology, 52, pp 397– 422 
14  . Barik ,Smita & Aastha Kochar (2017): Antecedents and Consequences of Employee Engagement: A Literature 

review, International Journal of Latest Technology in Engineering, Management & Applied Science 

(IJLTEMAS),Volume VI, Issue IV, April 2017 | ISSN 2278-2540, 33-38 
15  . Albrecht, S. L., Bakker, A. B., Gruman, J. A., Macey, W. H., & Saks, A. M. (2015). Employee engagement, human 

resource management practices and competitive advantage. Journal of Organizational Effectiveness: People 

and Performance, 2(1), 7–35. doi:10.1108/joepp-08-2014-004 
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من خالل دراسة تأثير األدوار على    Goffman:1961في أعمال    االرتباط وإذا قمنا بتتبع أصل الكلمة يمكن رؤية فكرة  

قبل   من  طرحه  تم  ما  وهذا  املوظف،  بين    Katz & Kahn:1978انتباه  العالقة  على  علقا  الوظيفي    االرتباطحيث 

 .16الكلي للموظف في جو العمل   االنغماسالوظيفي على أنه حالة من   االرتباطرا إلى والفاعلية التنظيمية، ونظ

املقدمة في    Role Expression Theoryعن الدور الذاتي    للتعبير  Kahnوتنسب النظرية الحديثة للمفهوم إلى نظرية  

 أنه: فهوم على امل  هذا Kahnالوظيفي هو مشاركة شخصية فقد عر ف  االرتباط. وباإلشارة إلى أن 1990عام 

في   املؤسسة ألدوار عملهم  أعضاء  والتعبير  االرتباط" تسخير ذوات  األفراد      وتوظيف 
ً
 ومعرفيا

ً
أنفسهم جسديا عن 

 أثناء أداء هذه األدوار
ً
 "  وعاطفيا

 : ن ثالثة جوانب أساسية هيواستمد تفسيره للموظف امللتزم م

 السالمة النفسية.  .1

 املعنى النفس ي.  .2

 التوافر النفس ي.  .3

ويؤمن   كافية،  موارد شخصية  لديه  وكان  العمل،  في  آخرين  أعضاء  وجود  في  النفس ي  باألمان  املوظف  شعر  فكلما 

  
ً
 نفسيا

ً
أكثر استعدادا العمل. وقد قام    لالنغماسبجدوى عملهم، كلما أصبحوا  أداء  بتوسيع    Rothbard: 2001في 

تأثير    Kahnعمل   إبراز  املقترح من خالل  املفهوم  اهتمام    طاالرتبا وصقل  فإن  وبذلك  وتركيزه،  للموظف  الشخص ي 

 .17املوظف بأنشطة العمل يحدد مستوى املشاركة في املؤسسة وأنشطتها 

لتصو   محاولة  من  قد    االرتباط  ر وفي  كل  على  ال  االرتباطمفهوم    Schaufeli & Bakker: 2004م  إليه  ونظرا  وظيفي، 

 . 18" واالستيعابز بالحيوية والتفاني  " حالة ذهنية إيجابية ومرضية مرتبطة بالعمل تتمي  أنه:

فوا  لاللتزامكانت قبل األخيرة    لالرتباططبيعة ذات اتجاهين    Robinson & et.al: 2004من    واقترح كلم    االرتباط ، وعر 

 تجاه املؤسسة وقيمتها". واملوظف  اف  " موقف إيجابي يتخذه املوظأنه:الوظيفي على  
م
على دراسة كافية بسياق    لتزمامل

األداءالعمل،   لتحسين  الزمالء  مع  تطوير  ويعمل  على  املؤسسة  تعمل  أن  ويجب  املؤسسة،  لصالح  الوظيفة    داخل 

الذي يتطلب عالقة ثنائية    االرتباط  ام األكاديمي  بين صاحب العمل واملوظف. وبتزايد االهتم   االتجاهورعايته، األمر 

املتعددة   التط   لالرتباط باألبعاد  الباحثون فعالية  التنظيمي ونتائج األعمال بشكل  الوظيفي ربط  أكبر من خالل  وير 

 
16. Gupta, Ashish 7 et.al (2019): Employee Engagement, op.cite, p. 3 
17. Rothbard, N. P. (2001). Enriching or depleting? The dynamics of engagement in work and family roles. 

Administrative Science Quarterly, 46(4), 655–684. doi:10.2307/3094827 
18. Schaufei, Wilmar B. & Arnold B. Bakker (2004): Job demands, job resources, and their relationship 

with burnout and engagement: a multi-sample study, Journal of Organizational Behavior, J. Organiz. 

Behav. 25, 293–315 
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إلى    االرتباطمنهج   النظر  تم  وهنا  والرضا.  إلى    االرتباط الوظيفي  باإلضافة  ورضاه،  الفرد  مشاركة  أنه  على  الوظيفي 

 .19حماسة العمل 

 آخر لقد تم اقتراح منظو 
ً
  االرتباط لباحثون إلى الوظيفي في سياق قلة املوظفين، أو حتى ندرتهم، وهنا نظر ا  لالرتباطرا

 الوظيفي بشكل متناقض حيث ارتبط املفهوم بحالة تحفيزية عاطفية إيجابية ومستمرة للوفاء باحتياجات املوظفين. 

مل املتعددة  األوجه  لدينا  الواضح  من  أصبح  السابق،  العرض  خالل  نظر    االرتباط فهوم  من  وجهة  من  الوظيفي 

فريدة من  اعتبار هذا املفهوم بمثابة قضية عملية وأنه يشكل بنية مميزة و الصناعة واملجتمعات األكاديمية، فقد تم  

التمييز بين أدوار   الفردي. وهنا ال بد من  الدور  نوعها تتألف من مكونات معرفية وعاطفية وسلوكية مرتبطة بأداء 

بين   والعدالةالتمايز  الوظيفة  لخصائص  أساسية  نتيجة  هي  التي  التنظيمية  واملشاركة  على    الوظيفة  اإلجرائية 

 التوالي.

 في خلق املزيد من االهتمام بتأثيرات    Aon Hewitt:2012وكانت النتائج التي توصل إليها  
ً
الوظيفي    االرتباطمهمة أيضا

 لسلوكية التي تؤدي إلى أداء أفضل". "الحالة النفسية والنتائج ا والذي تم تعريفه على أنه:

الذي تم تقديمه تم الت النموذج  التي تتمتع بمستوياتومن خالل  ارتباط أعلى لديها مواهب    وصل إلى أن الشركات 

 
ً
 .20أفضل ونتائج تشغيلية وعمالء وجوانب مالية أفضل أيضا

كل       Schneider: 2008 Macey &من  وقدم 
ً
شموال األكثر  التعريفات  خصائص    باطلالرتأحد  شملت  الوظيفي 

ز والطاقة ومشاركة كل من املكونات  األهداف التنظيمية ودالالت املشاركة وااللتزام والع
 
اطفة والحماس والجهد املرك

الوظيفي، بما في ذلك الحالة النفسية وخصائص العمل   لالرتباطن التعريف من ثالثة جوانب مميزة  وتكوَّ السلوكية،  

 بين مجاالت اإلدارة واملشاركة السلوكية، و 
ً
 .21التنظيمي وعلم النفس  والسلوكهذا ما يخلق رابطا

 أنه: الوظيفي على   االرتباطتوحيد العديد من وجهات النظر التي يقدمها الباحثون، وعر ف  Bryne:2014ل وحاو 

الحالي( ومم  الوقت  في  )أي   
ً
 نفسيا

ً
الفرد حاضرا اللحظية، حيث يكون  الدوافع   "حالة من 

ً
، ويركز على  ي يز ف  ثارا

ً
ولوجيا

في واملعرفي لتحويل العمل إلى إنجازات هادفة وذات  أهداف الوظيفة واملؤسسة ويتماش ى معها، ويوجه نفسه العاط

 ".مغزى 

تقد   أن األدبيات املوجودة  السابق، نرى  العرض  إلى  لها لتحديد مفهوم  وبالنظر   ال حصر 
ً
الوظيفي    االرتباطم طرقا

 ظيفي. لو ا لالرتباطسابقة إلى ظهور العديد من املصطلحات واملفاهيم الحليفة واملميزة وتطوره، حيث أدت الجهود ال

 
19. Luthans & Peterson. (2002). Employee Engagement and Manager Self-Efficacy. Journal of Management 

Development, 21(5), 376-387 
20 . Hewitt, A. (2012): 2012 Trends in global employee Engagement. Aon Hewitt Corp. 
21  . Macey, William H. & Benjamin Schneider (2008):  The Meaning of Employee Engagement, Industrial and 

Organizational Psychology, 1, 3–30. 
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 :الوظيفي االرتباط . أهمية2-1-3

 الوظيفي بالنسبة لكل من املوظف وجماعة العمل واملؤسسة كما يأتي:  االرتباطتتضح أهمية 

 

 للموظف:  بالنسبة . 1

تحقيق   الفرد يحاول  خالله فمن للعامل، عنوي وامل املادي األمن تحقيق في كبيرة أهمية للعمل.أ العامل 

وعلى   عليه إيجابية انعكاسات له  فيه واستقراره  العمل  في العامل وثبات ته،اجوح رغباته  واشباع أهدافه 

 يتنقل  يجعله ال  فهو  وبالتالي املنظمة بثقافة متشبع عمله في املستقر  فالعامل بها، يعمل  التي  املنظومة 

 .موجود ألنه  والتالؤم التكيف عن ويبحث

بالنفع على العامل ذاته وعلى املنظمة، فهنا تجتمع  إن ارتياح العامل داخل بيئة عمله أمر أساس ي له يعود  .ب

وهو  األ  واحد،  مشترك  هدف  لديهما  واملنظمة  العامل  يصبح  وبالتالي  والعامل،  املنظمة  هدف  هداف 

 يكسبه نوع من الثقة واالستقرار والحب داخل  الوصول إلى أرقى وأعلى املستويات، فارتباط العامل وظ
ً
يفيا

 هذه املنظمة. 

املند.ج عملهاملوظف  يؤدي  صغيرة    مج  بكل  ويهتم  بنشاط،  ويعمل  عنده  ما  أفضل  ويقدم  وجه  أكمل  على 

وكبيرة في محيط عمله، وعندما تكون مواقفه هذه مقابلة بالدعم والتقدير والتشجيع واملكافأة من اإلدارة،  

 ي عمله ويؤديه على النحو الذي يعزز مصالح املؤسسة.فإنه سيخلص ف

، ويهتم بعمله واألداء وانجازات املؤسسة، ويشعر أن يكون أكثر إنتاجية وأ ميل املوظف املندمج إلى .د
ً
كثر تميزا

مجرد   من  أكثر  املؤسسة  ألجل  يعمل  وأنه  املؤسسة،  عمل  جودة  في  تأثير  لها  يبذلها  التي  املجهودات  بأن 

على   األشياء  شهري   رتبمم الحصول  لجعل  بالعمل  رغبته  مع  بها،  يعمل  التي  باملؤسسة  وإيمانه  أفضل، ، 

اه املؤسسة ويعتز ويفتخر بها مع اعتقاده ويكون متعاون ومحترم لزمالئه ومسؤوليته، وله موقف إيجابي تج

 .22الجازم بجودة منتجات وخدمات املؤسسة 

 ر أن املالوظيفي لدى املوظف تصوَّ   االرتباطيشكل  .ه
م
مكن املوظف من األداء الجيد، فيكون تصرفه  ؤسسة ت

 من األنانية، ويحر 
ً
 لعمل ما هو أبخاليا

ً
 في الفريق، ويكون مستعدا

ً
 جيدا

ً
عد أو أكثر  ص على أن يكون عضوا

 من متطلبات الوظيفة. 

 . بالنسبة لجماعة العمل: 2

 أساليب وكذلك إكساب  العمل،  جماعة  بها  تتمتع جديدة سلوكيات  يكتسب  ألنه  وظيفته، في ارتباط العامل ايمزا من

 وبالتالي وترابطها، من تماسكها  يزيد العمل جماعة أعضاء  فارتباط ل،عمال جماعة لها سيخضعون  التي جديدة عمل

 
22  . Andrewa ,Ologbo C. &  Saudah Sofianb ( 2012): Individual Factors and Work Outcomes of Employee Engagement, 

Procedia - Social and Behavioral Sciences, 40 ( 2012 ) 498 – 508 
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التنظيمي، مستوى  رفعو  بعملهم، وتماسكهم  بينهم فيما والتالحم االنتماء دوام  االرتباط انعدم فكلما التزامهم 

 ضمان   ،  ا لهذ تفكك،لل اء الفريق أعض  ، وعر ض التسرب الوظيفي إلى فريقه  و  املوظف تعرض سة املؤس في الوظيفي 

 فيكاال رقد بالضرورة ال  يضمن س  ما  ،نالعاملي  والتكامل بين والتعاون  الحب روح سيعزز يعني    لعملفي ا سليمة بيئة

 للمؤسسة. التام والئهم واإلدارة  لضمان العمال وبين بينهم  فيما  العمل بين أنواعه بكافة االتصال  من

تجمعه   رصغَّ مم  جتمعيجعلها مم  ما لها،عم فريق تماسك على لاملؤسسة يعم األفراد في اندماج  نومما ال شك  فيه، أ

مظلتها يجتمعون  التي  العمل، بيئة وهي أال واحدة وهوية مشترك  وهدف تنظيمية ثقافة   تحت 
ً
أجل   من يوميا

  عوامل  تقوم بتعزيز أن عليها األخيرة يجب  وباملقابل فإن املنظمة، ومتطلبات ت رغبا تحقيق  ستدامة فياالستمرار واال 

 .ة تحقق نواة مستقبل منهي ناجح ي مهن  سعادةر  مصد لهم لتكون  واملادي والجسدي النفس ي ور الشع

 :للمنظمة . بالنسبة 3

 يتطلب امليزة التنافسية الحادةو  والتحديث الدائم التغير من كبيرة موجة من اإلدارة واألعمال قطاع يشهده ما ظل في

  املؤسسات من
ً
 من قدرا

ً
نشاطها،  في جديد كل ملواكبة واملرونة اصلوالتو  االنفتاح كبيرا  االبتكارات فحركة مجال 

 السوق، في والبقاء املنافسين تحدي الالزمين ألجل والتوازن  االرتباط لتحقيق الالزمة الكفاية بتوافر املستمرة تلزمها

  ارتباط بمدى مرتبط وتطورها نظمةامل فاستقرار 
ً
 ضمن وجودها  سسةاملؤ  تضمن لكي داخلها، ذلك العمال وظيفيا

 بشرية موارد  من  االحتياجات لتوفير  الجيد  واإلعداد تخطيطلاب  أن تقوم   عليها  خدماتال توفيرو   االقتصادية السوق 

 ها. استقرارها وارتباط موظفي لضمان ومادية

فييكمم  املؤسسة في الوظيفي االرتباط أهمية إن  
 
أيضا   في التدريجي  التقدم ن 

 
ا الوظيفي مالسل في  ملؤسسة للعامل 

 احتماالت  من  التقليل وبالتالي آلياته،  في  التحكم العامل للعمل سيكسبه خبرة  إتقان أن    إضافة إلى  ره،غي عن زه  وتمي

والتعب بحوادث اإلصابة  سيشعر   واإلجهاد، العمل  الوظيفي  االرتباط  فان  العمل   املوظفين  لذلك  بيئة  في    بالراحة 

إلىمائانت وسيزيد من   ، ة ؤسساملبكهم  تمس من يزيدوس العمال التي فاملؤسسة ،تها ثقاف هم   متكيفين  وتجعلهم تراعي 

 .جودة ى أعلىعل والحصول  واإلنتاجية  والرقي إلى النجاح محال ال تصل ومستقرين

بصورة وتزداد اإلنتاج،  عناصر  أهم  من  البشرية املوارد  وتعد الصناعات في خاصة  أهميتها   العمالة، كثيفة حالة 

 الوظيفي واالرتباط  املطلوبة، األعمال إلنجاز  بعضهم البعض مع  األفراد يتعاونون  من موعة جم  إال  هي ما  فاملؤسسة

 له. وحبه فيه  والتفاني عمله على الحفاظ إلى بالعامل يؤدي حيث  والديمومة، الثبات  من حالة إلى يؤدي
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 الوظيفي:  االرتباط خصائص  .2-1-4

 :23تيتصنف كاأل خصائص ثالثة الوظيفي لالرتباط 

 النوع.و  االتجاهات  القيم، في الدوافع، وتتمثل :الشخصية ائص الخص.أ

الحافز  وتتمثل  :الوظيفية الخصائص .ب   املشاركة   املهمات،  توصيف التنوع، الوظيفة، واستقاللية  في 

 .العكسية والتغذية

 .النجاح ومشاعر القرارات،  اتخاذ في واملشاركة  اآلخرين، مع  العمل في تمثل وت :االجتماعية الخصائص .ج

  الفعلية واملشاركة اآلخرين مع فالعمل البعض، بعضها مع مرتبطة الخصائص ذهوه
ً
 الخصائص من مثال

 ة،الوظيفي بالخصائص بدورها تتأثر األخيرة وهذه  والقيم، كالنوع الشخصية الفرد وتتأثر بخصائص  االجتماعية، 

 .والحوافز التفصيلي والوصف

، معتجت قد الظروف من مجموعة الوظيفي االرتباط ويعد
ً
 وبيئة بظروف يتأثر معين عمل في الفرد ارتباط وأن معا

 يكون  أن أو عام، بشكل  العمل في االرتباط أما األساسية، حاجاته شباعإ في الحالية الوظيفة  سهامإ العمل، وبمدى

  العمل
ً
  شيئا

ً
 يجعل الذي األمر االنسان،  حياة في العمل جوهر عن داخلي حساسإ فهو العامل، حياة  في مركزيا

في يحملها  للفرد صفة  الوظيفي  االرتباط   التغذية قدر على يحصل  بوظيفته  املرتبط فالفرد الظروف،  كل معه 

في من بنوع ويتمتع لعمله، أدائه  عن  العكسية  مع صداقات  تكوين فرصة  ملهع  له يتيح كما العمل، االستقاللية 

 .زمالئه

 :يأتي فيما الوظيفي تتمثل االرتباط  مستوى  زيادة على تساعد التي العوامل من  مجموعة ومن ناحية أخرى، هناك 

 وظيفته.  في الفرد انهماك  على والقدرة الرغبة من كل توافر .1

 عمله.  في االنغماس على الفرد تحث التي القيم من  إطار  توافر

 ةالحاجوقوة   الخدمة ومدة التعليم  ومستوى  النوع حيث من األفراد بين الشخصية تالفاتاالخ مراعاة .2

 ومستوى السيطرة.  والقوة

 الفرد.  وقدرات  يتناسب بما التصميم أثناء في الوظيفة إثراء .3

 واهميتها.  ووضوحها املهمات تنوع  تتضمن والتي العمل خصائص مراعاة .4

 .بيئة العمل في الجديدة األفكار وتطبيق اإلبداع من مساحة توفير في األفراد مشاركة على اإلدارة تشجيع .5

 

 
نهاية.    23 ) عبد التلباني،  وآخرون   اثلألبح املفتوحة القدس جامعة مجلة الوظيفي، نغماسباال وعالقتها التنظيمية القيم(:  2015الهادي 

 60، ص 2 عددال ،األول  املجلد واالقتصادية، والدراسات االدارية
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 الوظيفي:  االرتباطساسية لتحقيق  اصر ال . العن2-1-5

 الوظيفي في أي مؤسسة يحتاج إلى توفير العناصر اآلتية:   االرتباطلتحقيق  

 االجتماعية:  املساواة تحقيق  .1

مشاركة  خالل  وتحسين في العمل ىعل وتشجيعهم القرار  اتخاذ في املوظفين من  متحابة،  متعاونة   فرق 

عادلة، أجور  نظام ضمان  مع بينها  الفوارق  وتقليل  فة،ختلامل  اإلدارية  املستويات بين االتصال   ومكافآت 

 وهذا ما باملؤسسة،  الداخلي واالنسجام العالقة قوة على داللة ويعطي االجتماعية املساواة يعزز  ما  وهذا

 .ككل ومؤسسته عمله  ضمن فأكثر أكثر املوظفارتباط   في الوقت نفسه  يدعم

 :التعاون  روح بث .2

 خالل  من العمل  سير  أجل تحسين  من زمالئه واملشاركة مساعدة نحو  املوظف داخل  بة الرغ دفع خالل  من

 الفرد وتشجيع العمل في روح الفريق وبث التعاونية األنشطة بدعم وذلك الضمير، ووعي الحضاري  السلوك

 .العمل وأهداف  متطلبات ضمن املوظف بذوبان تسمح مبادئ وهذه كلها املؤسسة،  دمةخ املبادرة في على

 :باالنتماء الشعور  .3

بها، ولفريقه لوظيفته بانتمائه  الفرد شعور  به نقصد يعمل  التي  خالل   من ذلك ويتحقق وللمؤسسة 

   ذلك عن  وينتج ووظيفته، العمل  لبيئة أخرى  ومتغيرات  عوامل  مع  تكييفه أجل  من  املوظف مرافقة 
ً
أيضا

 على دالة ضرورية عوامل وكلها  العمل ن راودو  التغيب معدالت وتدني اإلنتاجية  مستويات في تحسن

 .24العمل في املوظفين ارتباط  مستوى 

 

 :الداء تطوير .4

 املسؤولية، من ملستويات أعلى لالستعداد املعرفة واكتساب  مهاراتهم  تحسين فرصة يمنح املوظفون  حين

توفرها   يالت واملؤتمرات العمل  وورشات  والندوات برامج تدريب وتنمية املوارد البشرية   تعزيز بفضل وذلك

 .الوظيفي لالرتباط لداعمةاملؤسسة ا استراتيجية

 :العمل  بأهمية الشعور  .5

املوظفين  الوظيفة، باملعرفة ويزودهم  أكبر ومسؤوليات صالحيات يمنحهم  ارتباط   املوظف وفهم ألداء 

 في يساهم مما  ،للمؤسسةالعام   الهدف تحقيق في ودورها الوظائف، من  بغيرها باطهاوارت وموقعها وظيفته

 .والتميز الذات تطوير

 :الفاعلة املشاركة .6

 املبادرة باألفكار على وتشجيعه بعمله، القرارات املتعلقة اتخاذ في املوظف ملساهمة مجال فتح خالل من

 التطوير املؤسس ي.  في تسهم أن  يمكن التي املختلفة  واآلراء الجديدة

 
24  . Berry ,Mary Lynn & Michael L. Morris (2008): The Impact of Employee Engagement Factors and Job 

Satisfaction On Turnover Intent, The University of Tennessee, Knoxville 
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 :الوظيفي الرضا تحقيق  .7

 على والتركيز  العكسية  وتوفير التغذية  بدقة، وتحديدها املهام نويعتو  االستقاللية املوظفين منح خالل  من

 الرضا األساس في تحقيق  بمنزلة حجر  تعتبر التي السابقة العناصر هذه بين  الربط وعلى العمل، عالقات

على ألفرادا  منح  في يساعد كما الوظيفي،   من ضغوطات والتقليل  العمل مجريات على السيطرة  القدرة 

 داخل فالفرد  .العملفي   واالستقرار التكيف إلى الوصول  وبالتالي واالندماج، بالرضا شعورهم ادةوزي العمل،

داخل عمله بيئة داخل بالراحة ويشعر مستقر كان فإذا وأحاسيس، مشاعر له املؤسسة املؤسسة   أو 

يعمل  ،خاصة بصفة يعم العمل أو باملؤسسة للوصول  ومعرفة  طاقة من يملك ما بكل  فإنه  إلى   لهالذي 

  .25أعلى املراتب والدرجات 

 :للعمال  املعنوية الروح .8

 ، ةنمط القياد املؤسسة وهي في عنصر أهم  على العامل عند املعنوية الروح تؤسس

 الفرد وضع درجة إلى الجماعة، مع املشاعر ط فيواالرتبا باالنتماء الشعور "  إلى تشير املعنوية الروح أن ذلك

  الجماعة مصلحة
ً
 في مباشر غير أو مباشر نحو  على العمال  ملشاركة  املجال تفتح  أنها إذ "تهمصلح فوق  أوال

 وباملؤسسة، بالعمل املتعلقة وانشغاالتهم وحاجاتهم ئهماملساعدة في التعبير عن آرا خالل من القرار اتخاذ

 استثمارها  إلى بما يرمي العامل،  يختارها  املهارات والقدرات التي لكل االنفعالي التنافس ي  العمل مواقع وجعل

 في النفس.  بالثقة نتيجة الشعور 

 

 الوظيفي:  االرتباط. مراحل تحقيق  2-1-6

 : 26(2الوظيفي باملراحل التالية املوضحة بالشكل )   االرتباطتمر عملية  

 
25  . Raza ,Mishal & Sadia Nadeem(2019): Drivers of Employee Engagement and their Impact on Job Satisfaction, 

Journal of Managerial Sciences , Volume XII Number 02, 171- 191 
26 . Allen,  Melanie (2014): Employee Engagement – A Culture Change, The Insights Group Ltd., pp.3-4 
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 يالوظيف االرتباط( مراحل تحقيق 2الشكل )

 Stage 1- Research & evaluationوالتقييم  الولى: البحثاملرحلة 

، وما الذي ال    يتم عملهي  ما الذ
ً
حتاج إلى إجراء استطالع  ن؟ فربما ال  الفريق؟ ماذا يقول  يتم عملهبشكل جيد حاليا

به؟  نا، ما الذي تخبر ظر إلى بيانات االستطالع السنوي نن بحاجة إلى طرح أسئلة مختلفة. ف ناأن تم االعتقادآخر إال إذا 

خدم محركات البحث الرئيسية للمشاركة من أجل تحديد  ت نساملعلومات لفهم ما يجب تغييره، ف  ناإذا كانت ال تعطي

 املزيد من مجموعات التركيز واملقابالت.لكن ستخدم استبيانات أقل و نقوم به. وال نما 

إشراك املرحلة   والتطوير    الثانية:  واملدربين   Stage 2 - Engage leaders, coach andالقادة 

develop 

كن    تبرر، ال    تلوم،وأظهر النتائج، ال    ،القادة. تفاعل مع قادة الفرق شارك  إذا لم ي  الفريقال فائدة من محاولة إشراك  

أنت   القيادة لديك واتفق على الحلول ملعالجتها.  املهارة داخل فريق  أو االعتقاد أو  الفهم  الفجوات في  ، حدد 
ً
صادقا

دور غالبية دوافع  في إشراك موظفيهم بالفهم واملهارات الالزمة للقيام بذلك، حيث ت  القادةجميع    بحاجة أن يرغب

ا القيادة  تدريب  يساعد  أن  ويمكن  تقود.  "كيف"  حول  الثقة  املشاركة  امتالك  على  قادتك  املهارات  وتنمية  لخبيرة 

 والكفاءة للقيادة بطريقة مختلفة.
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 Stage 3 - Make immediate changesية املرحلة الثالثة: إجراء تغييرات فور 

استعداد ن على 
م
التغييرات علىإل   ك أظهرفي حال كانت صحيحة  الفور   جراء  إليهم  لفريقك   ،    بعناية   أنه تم االستماع 

تتخذ   التحدث، ال تتحدث عن ذلك  ناسباملجراء  اإل وأنك  الكثير ممن  ملجرد  الثقة، فهناك  ما  يمنحون  ، ويحددون 

 يتوقفون عند الجزء األصعب، أال وهو اإلجراء. ولكنهم ، يجب تغييره

 Stage 4 - Engage your teamsاملرحلة الرابعة: إشراك فرقك 

بعض  بالفعل  يالحظوا  أن  املفترض  من  كان  فقد  مختلف،  بشكل  األشياء  ستفعل  أنك  يعرفون  موظفيك  دع 

. دعهم يعرفون ما يمكن أن يتوقعوه من  التغييرات من املرحلة الثالثة، لذلك يجب أن تتحلى باملزيد من املصداقية

بها.  التغيير، وكن صر   إشراكهم في عمليةهو  قادتهم ومديريهم،   القيام  إلى  التي تحتاج  النتائج والتغييرات   بشأن 
ً
يحا

. على سبيل املثال، إذا لم يتم منح موظفيك  
ً
أيضا التغيير، ليس فقط من جانبك ولكن من جانبهم  ناقش توقعات 

 من قبل، فسوف يحتاجون إلى فهم كيفية القيام بذلك وكيف سيتم دعمهم.  فرصة للمساءلة

 Stage 5 - Implement the process to embedعملية تضمين التغيير    الخامسة: تنفيذ  املرحلة

change 

  
ً
تأكد من أن لديك عملية أو طريقة لتضمين السلوكيات الجديدة. أي يجب أن تخلق معايير سلوكية وتقترح نظاما

 ،بتدريب قادتهم وما إلى ذلك  رهمدو ب  يتم فيه تدريب القادة كل أسبوعين مقابل تلك املعايير السلوكية، ثم يقومون 

ف وإحداثه.  التغيير  عن    إنلتمكين  التخلي  يتم  أن  املرجح  فمن  املستمر،  والقياس  لإلدارة  نظام  هناك  يكن  لم 

 السلوكيات الجديدة والعودة إلى الطرق القديمة مرة أخرى. 

 Stage 6 - Review progressاملرحلة السادسة: مراجعة التقدم 

بشكل    يتم العمل عليه ، أعد املقابلة لتحديد ما تقوم به، وما الذي  بشكل دوريابعة  س التقدم واملتأي مراجعة وقيا

كنت تتعامل    جيد، وما الذي ال يزال بحاجة إلى التغيير والتواصل مرة أخرى. ويجب أال تكون هناك مفاجآت ألنك إذا 

أحرز  الذي  التقدم  بالفعل  فستعرف  أسبوعين،  كل  وتدربهم  موظفيك  تحتفمع  أن  وتذكر  بالتحسينات    يته. 

 ما تقوم به. كل  مراجعة  واصل والنجاحات على طول الطريق وت

 الوظيفي:   االرتباط. معوقات 2-1-7

التي  الثقافات م أه ومن  التنظيمية،  املجال  في الحديثة  املفاهيم  من  الوظيفي االرتباط يعد  تسعى السلوكية 

 والصعوبات ظل املعيقات في والنجاح  والتقدم النمو معالم من لمكمع وترسيخها  إكسابها  إلى الحديثة التنظيمات 

 تقف التي  املعوقات أهم  ومن  .التنظيميةللبيئة  والداخلي الخارجي التأثير بسبب  املؤسسة تواجهها التي فالتحديدات



24 
 

ظيفته، كما هو  و و  املوظف بين العالقة متانة من الوظيفي كآلية تزيد االرتباط ثقافة وبناء مةوترج تحقيق في كحاجز

 .27(3موضح بالشكل )

 

 الوظيفي االرتباط( معوقات 3الشكل )

 من والتعسفية  املمارسات البيروقراطية تلك الوظيفة مع العاملين وانسجام  توافق عدم في تساهم التي العوامل فمن

 التي تحكم والضوابط للقواعد الحرفي والتطبيق الالعقالنية اإلدارة في املؤسسة تتمثل ناحية  فمن ، املؤسسة طرف

 الفاعلة، وما للفئة اإلنسانية  النفسية  الجوانب  بذلك متجاهلة العاملين، على املؤسسة بقسوتها املعهودة سياسة

 العاملين.  وكفاءة إنتاجية في ضرر عميق  من  تحدثه قد

وتعرضهم  عدالة بعدم العاملين فإحساس ، أخرى  جهة  ومن  إدارة فر ط من الالمنطقية للممارسات اإلجراءات 

بلوغ بها تستعين كوسائل تستخدمهم التي املؤسسة،  الوظيفي االغتراب بلورة  من تزيد مأربها وتحقيق غايتها في 

 ضعف إلى بدورها تؤدي والتي العمرية، املمارسات تلك على فعل لدى العاملين كرد يعتبر الذي التنظيمي والصمت

واملماطلة،   والتسيب، املطلوب، بالشكل املهام أداء وعدم ل،عما األ  تأجيل معالم من خالل بوظيفته، العامل عالقة

  .28والتنظيمية  الوظيفية املتطلبات عن املوظف بعد وبالتالي العمل، وإثارة املشكالت عن والتغيب

عد حيث  مهم،  كعامل والكتاب الباحثين من  كثير  اه انتب الوظيفي االرتباط  قضية  جذبتلقد    من  الوظيفي االرتباط   يم

عد  والذي  عاٍل،  أداٍء  لتحقيق  املؤسسات  في كبير  تأثير ذات  كونها  مراعاتها  املنظمات  على  يجب  التي  ور األم    يم
ً
مصدرا

، لها التنافسية للميزة
ً
غي  أدركت  املاضية السنوات ففي أيضا املؤسسات  ومنها  الربحيةاملؤسسات   العنصر أن ر 

 
) عي.    27 الدين  نور  بالوكالة (:  2017واز،  ميدانية  دراسة  باملؤسسة:  للعامل  الوظيفي  باإلرتباط  وعالقتها  التنظيمية  الصحة 

باملسيلة الجزائر  التصاالت  اإلالتجارية  العلوم  كلية  باملسيلة،  بوضياف  محمد  جامعة  منشورة،  غير  ماجستير  رسالة  نسانية ، 

 32واالجتماعية، ص 
28. Jensen , J & L. Massyn (2017): Employee Engagement: the Magic Bullet for all Corporate ILLS, The 29th  SAIMS 

Annual Conference, Bloemfontein 
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 كان كلما  ذلك، إلى باإلضافة  التنافسية،  قدرتها  على للحفاظ  املنظمة  يساعد   الذي  األساس ي  املفتاح  هو  البشري 

  أكثر وأصبح وظيفته عن املوظف رضا  على ذلك انعكس  مرتفع املوظف  ارتباط
ً
  وأكثر للمنظمة التزاما

ً
إلظهار   تعزيزا

 اإليجابي في العمل.  سلوكال
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املدير   إدارة األداء هي عبارة عن عملية اتصال يعمل من خاللها كل من  على تكوين فهم مشترك حول    واملوظفإن 

يفية قياس مدى تقدم العمل نحو تحقيق النتائج املرجوة، وما  ماهية العمل الذي يتعين إنجازه، وكيفية إنجازه، وك

ي يتعين إنجازه  وظف قد تمكن من تحقيق الخطة املتفق عليها، وفي ضوء ذلك يتم تخطيط العمل الذإذا كان أداء امل

 للفترة املقبلة.

قويمه. ويجب النظر إلى  وهذا يعني أن إدارة األداء هي عبارة عن عملية شاملة تتضمن تخطيط األداء ومراجعته وت 

، وإن فكرة  عملية إدارة األداء باعتبارها عملية مستمرة، وليست م 
ً
  اقتصار جرد عملية تقييم تتم ملرة واحدة سنويا

إدارة األداء على عملية التقويم السنوية لألداء، تعتبر محض هراء في عالم اليوم الذي يتميز بالتغيير السريع في كافة  

 حيطة باملنظمة.الظروف البيئية امل

 : وعناصره . تعريف الداء الوظيفي2-2-1

 أرادت إذا بأنه  Noe:2009. وذكر29املنجزة" األعمال نتائج من  سجل عن بأنه: "عبارة األداء :Armstrong 2001 عر ف

 األداء تقييم خالل من وذلك عامليها ونتائج إدارة سلوك على قادرة تكون  أن يجب التنافسية امليزة تحقق أن املنظمة

  .30أدائهم  كفاءة على التعرف  يجري  حتى

  الوظيفي األداء  ويعر ف
ً
 .31املنظمة تحقيق أهداف  في وتساهم  ملراقبة األفراد  تخضع وسلوكيات  بأنه: إجراءات أيضا

 باملهام قيامه خالل من  الجهد املبذول  الفرد نتيجة حققها التي  واملخرجات النتائج عن  الوظيفي األداء مفهوم ويعبر

 
29. Armstrong, Michael(2001):Handbook of Human Resource Management Practice, New York, Houghton Mifflin 

Company, p. 468 
30  . Noe, Raymond A. (2009): Human Resource Management: Gaining A competitive Advantage, 15 ed. Mc Graw 

Hill Inc., p. 329 

 املبحث الثاني: اإلطار املعرفي لدراسة الداء الوظيفي

 صرهداء الوظيفي وعنا. تعريف ال 2-2-1

 . الفرق بين الداء والسلوك واإلنجاز2-2-2

 . محددات الداء الوظيفي 2-2-3

 . العوامل املؤثرة في الداء 2-2-4

 . خطوات تحسين الداء الوظيفي2-2-5

ال إلدارة الداء. فوائد النظام ال2-2-6  فع 

 . العوامل البيئية املؤثرة في تحسين الداء 2-2-7

 . أهمية قياس أداء العنصر البشري 2-2-8
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 الكيفية يعكس وهو الفرد، لوظيفة نةاملكو  املهام وإتمام تحقيق إليه، أي أنه درجة املوكلة واملسؤوليات الواجباتو 

 أهمها:  العناصر من مجموعة من  األداء . ويتكون 32الوظيفة  متطلبات بها يشبع الفرد أو بها،  يتحقق التي

الفنية،واملهارا  العامة، املعارف وتشمل  :الوظيفة بمتطلبات املعرفة .1 عن   العامة والخلفية واملهنية ت 

 .بها املرتبطة  واملجاالت الوظيفة 

 ومهارات وبراعة رغبة  من يمتلكه وما به يقوم الذي  عمله  عن  الفرد يدركه ما  مدى  في وتتمثل   :العمل ةعينو  .2

 .األخطاء في الوقوع دون  من  العمل وتنفيذ التنظيم على وقدرة

ومقدار   للعمل، العادية الظروف في إنجازه  املوظف  يستطيع الذي  لالعم مقدار  أي   :املنجز العمل  كمية  .3

 ز. نجا اإل  هذا سرعة

وإنجاز   العمل مسؤولية تحمل على املوظف وقدرة العمل  في والتفاني الجدية وتشمل :والوثوق  املثابرة .4

 .املشرفين قبل من  والتوجيه لإلرشاد املوظف هذا حاجة ومدى  املحدد، أوقاتها في األعمال

 هي: أقسام ثالثةفي األداء Geher: 2004 فويصن

  املهام أداء.أ

 وقفي الظرفي أو امل األداء.ب

 املجابه  أو املعاكس واألداء.ج

املهام بأداء  في عمليات انجاز في تساهم  التي السلوكيات  ويقصد   للبضائع املباشر  اإلنتاج مثل  املنظمة  جوهرية 

   .التابعين وادارة  املخزون وجرد والبيع والخدمات

 العمليات ومعالجة تحويل في مباشر غير بشكل التي تساهم السلوكيات كل املوقفي أو الظرفي األداء يعني حينفي  

 التنظيمي،  واملناخ الثقافة من كل تشكيل تسهم في السلوكيات وهذه املنظمة، في الجوهرية 

 التأخر مثل ليس العمل في سلبي بسلوك يتميز إذ النوعين السابقين  عن يختلف فهو املجابه أو املعاكس األداء أما 

سلوك وإنما الغياب أو العمل مواعيد عند  وروح والعنف االستخدام وسوء والعدوان  االنحراف مثل ياتيشمل 

 .33واملهاجمة  االنتقام

 :. الفرق بين الداء والسلوك واإلنجاز2-2-2

 :34اإلنجاز كما يليو األداء والسلوك   كل من يمكن التفريق بين 

 
31  . Harttrup, Keith, and Rock Joanna (2002): A comparison of Predictor-Based Criterion-Based Methods for Weighing 

Predictors to reduce Adverse Impact", Applied H.R.M Research, Volume 7, No.1, 22-38 
" في   Paltelدراسـة تطبيقيـة على شرآـة االتصــاالت "  أثر الثقافة التنظيمية على مستوى الداء الوظيفي: (: 2008. عكاشة، أسعد ) 32

 33، كلية التجارة، ص  الجامعة االسالمية، رسالة ماجستير غير منشورة، فلسطين
33 . Geher, Glen(2004): Measuring Emotional Intelligence, New York, Nova Science Publisher, Inc. ,P.223 

96، ص   ، الناشر : المؤلفتكنولوجيا األداء البشري: المفهوم وأساليب القياس والنماذج (: 2001الدحله، فيصل عبد الرؤوف ) . 34
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 Behaviorالسلوك: 

االجت بها، كعقد  يعملون  التي  املنظمة  في  أعمال  األفراد من  به  يقوم  أو تصميم  ما  تغذية عكسية،  ماعات، وإعطاء 

 )هو ما ترى الناس يقومون به عندما يعملون(. نموذج أو تفتيش...الخ 

 Accomplishmentاإلنجاز: 

مخرج أو نتاج أو نتائج. ومن األمثلة عليه إنتاج    ما يبقى من أثر أو نتائج بعد أن يتوقف األفراد عن العمل، أي أنه

)هو ما يتركه الناس وراءهم بعد أن يتوقفوا  محددة أو إنهاء مرحلة معينة في خطة.    قطعة ما وطرح مقترحات وخطة 

 عن العمل(. 

 Performanceالداء: 

ا اتحاد  وهو   ،
ً
معا والنتائج  السلوك  مجموع  إنه  واإلنجاز،  السلوك  بين  التفاعل  ليس وهو  وهو  ونتائجه،  لسلوك 

، و 
ً
 هو ما تسعى املنظمة للوصول إليه. السلوك وحده أو اإلنجاز وحده، إنه تكاملهما معا

 مثال للفرق بين السلوك والداء:

 املهمة املطلوبة: قيام أحد األفراد بتحضير إحدى اآلالت العاملة في منظمة ما إلنتاج كمية من سلعة معينة.  •

 على فحص اآللة وضبطها ومعايرتها، ووضع القياسات النموذجيفي هذه الحالة يجب أن   •
ً
ة  يكون الفرد قادرا

 الضرورية لتنفيذ املهمة، وذلك قبل البدء بعملية إنتاج الكمية املطلوبة. 

التعيير)الضبط(   • بسلوك  الحالة  هذه  في  املوصوف  السلوك  تسمية  حين    adjusting Behaviorيمكن  في 

ى وضعية اآللة، وتصبح معايرة ومضبوطة. وينعكس األداء الضمني )غير  تنعكس نتائج السلوك نفسه عل

في هدف هذه املهمة بواسطة حالة ووضعية اآللة نفسها بعد تنفيذها.    implied performanceامللموس(  

ووضعية  أخرى  بحالة  أصبحت  قد  عليها،   
ً
معينا  

ً
سلوكا الفرد  ممارسة  بعد  وحالتها  اآللة  وضعية  أن  أي 

 يذ القياسات املطلوبة.مناسبة لتنف

أن   • ندرك  أن  السياق  هذا  في   
ً
جدا املهم  األ   من  الحقيقيمقاييس  لذلك  داء  السلوك،  نتائج  في  موجودة  ة 

فقياس األداء لهذه املهمة يكون باملدى الذي وصلت إليه حالة اآللة ووضعها، أو لم تصله عند إتمام الفرد  

 لعمله.

    ومن االفتراض بإمكانية التحقق من وضعية  •
ً
اآللة بعد تجهيزها من خالل مقارنتها بآلة أخرى معايرة سابقا

 أم ال، واكتشاف  وذات درجة دق
ً
املنطق أن نستنتج أن سلوك التعيير كان صحيحا أن اآللة ة ثابتة. فمن 

االنحراف   أسباب  على  التعرف  إلى  إضافة  أخفقت.  قد  التعيير  عملية  وإن  صحيح،  بشكل  معايرة  غير 

 ه االنحراف من العملية أو من اآللة. والجزء الذي تم في

مفاده • نتيجة  إلى  نصل  السابق  التحليل  يكو من  أن  يجب  أو  يكون  األداء  تعريف  أن:  نتائج  ا  بحسب  ن 

 من السلوك  
ً
 على فحص نتائج السلوك، بدال

ً
السلوك. وهذا يتطلب أن يكون تطوير وتنمية األداء معتمدا

 من في إنجاز األداء وليس السلوك الذي أنتجه. نفسه الذي قاد إلى هذه النتيجة. فالقيمة تك

 يقود إلى الوقوع في خطأين هما: داءإن عدم التفريق بين السلوك وال 
ً
 واحدا

ً
 ، اعتبارهما مفهوما
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للسلوك   .1 معايير  وضع  إلى  يقود  وهذا  أداء.  مواصفات  نفسها  هي  السلوك  مواصفات  اعتبار 

 بيق معايير غير واقعية.باعتبارها معايير لألداء، وبذلك تكون النتيجة تط

 من حصيلة هذ .2
ً
 ه الفعاليات.فرض معايير األداء على الفعاليات بدال

 

 

 :الوظيفي الداء . محددات2-2-3

 األداء أن  ويعني هذا  أو املهام، الدور  وإدراك بالقدرات، تبدأ التي الفرد لجهود الصافي األثر على الوظيفي يدل األداء

  :35من  كل بين املتداخلة للعالقة نتاج  أنه على ليهإ ينظر أن يمكن معين موقف في

)  على الفرد  حصول  من  الناتج إلى ويشير   :الجهد .1 التي الجسمانية  الطاقة إلى ) الحوافزالتدعيم   والعقلية 

 .مهمته ألداء يبذلها

 .قصيرة زمنية  فترة عبر  وتتقلب تتغير وال الوظيفة،  ألداء املستخدمة  الشخصية الخصائص  القدرات: وهي .2

 من  العمل في جهوده توجيه   من الضروري  أنه الفرد يعتقد  الذي االتجاه  إلى : ويشير ) املهام   (الدور  إدراك  .3

 الدور. إدراك مهامه، بتعريف في أداء بأهميتها الفرد يعتقد الذي  والسلوك األنشطة وتقوم خالله،

  ،
ً
وعليه فهم يحذرون من تعميم  ولم يستطع علماء اإلدارة االتفاق على محددات األداء لصعوبة ذلك عمليا

 :36تالية النتائج التي تصل إليها بعض الدراسات لألسباب ال

أداء   .1 أن محددات  بالضرورة  أداء فئة أخرى، وبالتالي فليس  العاملين عن  أداء فئة معينة من  يختلف 

 تلك الفئة هي نفسها محددات أداء الفئة األخرى. 

العاملين في منظمة معينة .2 أداء  أداء    كما إن محددات  أن تكون هي نفسها محددات  بالضرورة  ليست 

 العاملين في منظمة أخرى. 

 لبيئة الخارجية أثر في تحديد محددات األداء. مل العوا .3

 : . العوامل املؤثرة في الداء2-2-4

 :37هناك العديد من العوامل التي تؤثر على األداء البشري من أهمها 

م  expectationsالتوقعات:   .1 العاملون  يعرف  األداء بشكل  هل  أهداف  تحديد  تم  متوقع منهم؟ هل  ا هو 

 يع؟ واضح وتم تعميمها على الجم

افع:   .2 األداء    motivesالدو إلى  الوصول  وتدعم  تشجع  العاملين  لدى  وجذابة  محببة  دوافع  هناك  هل 

 املرغوب؟ هل هناك عقبات بالدوافع تعبق الوصول إلى األداء املرغوب فيه؟

 
 21، الدار الجامعية، القاهرة،ص ةإدارة املوارد البشري(: 2001حسن، راوية ).  35
دور إدارة التطوير اإلداري في تحسين الداء الوظيفي: دراسة تطبيقية على املوظفات اإلداريات في جامعة (:  2013. الشريف ريم )  36

 56تصاد واإلدارة، جامعة امللك عبد العزيز بجدة، ص رسالة ماجستير غير منشورة، كلية االق امللك عبد العزيز بجدة،
97، مرجع سبق ذكره، ص تكنولوجيا الداء البشري (: 2001الدحله، فيصل عبد الرؤوف ).  37
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 العاملون األدوات واملوارد التي يحتاجونها لتنفيذ األداء. هل يمتلك resourcesاملوارد: .3

 هل يعرف العاملون كيفية تنفيذ جميع عناصر عملهم؟.  skills & knowledgeرف: املهارات واملعا .4

العكسية:   .5 اإلدارة    feedbackالتغذية  إبالغ  يتم  للعاملين وإبالغهم عنها؟ هل  األداء  نتائج  يتم إيصال  هل 

 األداء؟باستمرار بنتائج 

 النفسية؟ هل يمتلك العاملون القدرات الفكرية والجسدية و  capacitiesالقدرات:  .6

أمام األداء؟ هل هناك تداخل بين األعمال املختلفة؟    job designتصميم العمل:   .7 هل هناك أية عقبات 

 هل إجراءات العمل وأسلوب تدفقه منطقيان؟ 

 . خطوات تحسين الداء الوظيفي: 2-2-5

 األداء الوظيفي من خالل إتباع الخطوات التالية:   يمكن تحسين

 وضع التوقعات الصحيحة: 

ايكو  الجديدة وما هو متوقع منهم، ولتجنب ذلك،  ن  في وظيفتهم  به  القيام  ما يجب   مشوشين بشأن 
ً
ملوظفون غالبا

ضحة لهم ممن قبل  يجب أن يدرك املوظفون سبب تعيينهم في الوظيفة في املقام األول، باإلضافة إلى وضع توقعات وا 

 إنتاجية املوظفين ألنهم سيكونون أكثر تركيز  املديرين واملسؤولين عنهم، إذ سيؤدي القيام بذلك إلى زيادة
ً
 . 38ا

 تحديد مؤشرات التطور والهداف: 

الوظيفي   األداء  تحسين  أجل  من  اتباعها  املؤسسات  في  املديرين  على  يجب  التي  األمور  من  التطور  مؤشر  يعد 

 قارنة مدى تطور املوظفين واقعيللموظفين، مل
ً
ه األهداف مستحيلة  مع مستوى التوقعات بهم، بشرط أال تكون هذ  ا

الواقع.   إن  وجود أهداف  و وبعيدة عن  إلى مراحل صغيرة للحصول على صورة أفضل، حيث  األهداف  يمكن تجزئة 

 : 39صغيرة قابلة للتحقيق يساعد املوظفين على أن يكونوا أكثر فاعلية من خالل 

 الوفاء باملواعيد النهائية.  .أ

 تنظيم العمل.  .ب

ال.  .ج  إدارة الوقت بشكل فع 

 ارة املشاريع ومهارات إدارة التغيير.  ز إدتعزي.د

 ال: التواصل الفع  

الفع   التواصل  عد  الفع  يم التواصل  على  الشركات  معظم  وتعتمد  التنظيمي،  لألداء  أساسية  أداة  من  ال  كل  مع  ال 

  ر كبير علىال له تأثيبيعات وتعزيز نمو األعمال، ومن الجدير بالذكر أن  التواصل الفع  العمالء واملوظفين لزيادة امل

 
38. Krishnan Kaushik (18/1/2022), "19 Ways to Improve Work Performance for your Survival", https://www.apty.io,/ 
39 . Krishnan Kaushik (18/1/2022),, op.cite. 
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تجاري.] عمل  أي  في  املوظف  توافق ٢أداء  على  وتؤثر  التنظيمية،  اإلدارة  من  الفعالة  التجارية  االتصاالت  تعزز   ]

الجيدة بين أصحاب املصلحة، وتعزز    التنسيق بين املوظفين واملديرين، وتبني روح العمل الجماعي، وتعزز العالقات

 . 40ين أداء املوظف مشاركة املوظفين؛ وبالتالي تساعد على تحس 

 التخطيط وتحديد الولويات: 

أمر  أولوياتها  وتحديد  األهداف  أو  املهام  وتنظيم  اليومي  الجدول  تخطيط   يعد 
ً
 ضروري  ا

ً
ومن    ا العمل،  أداء  لتحسين 

منطقي  الشخص  يكون  أن   املهم 
ً
تحديد  ا مفصلة   عند  وضع خطة  يعد  كما  للتحقيق،  قابلة  تكون  بحيث  األهداف 

 مسبق
ً
 مفيد   ا

ً
 جد   ا

ً
  في تحديد املهام التي يمكنك تأجيلها واملهام األكثر إلحاح  ا

ً
 والتي يجب إنجازها فور ا

ً
. ويمكن تنظيم  ا

التخطيط عن طريق تقسيم املشاريع الكبيرة إلى مهام أصغر، وتحديد تاريخ االستحقاق وحالة األولوية   العمل بعد 

بين امله  الجمع  العمل من خالل  أولويات  ترتيب  منها، وثم  األكثر إلحاحلكل   ام 
ً
االعتبار    ا بعين  واألساسية، مع األخذ 

 مقدار الوقت الذي يستغرقه إنهاء كل مهمة.  

 املهام: تجنب تعدد 

ة العمل، على الرغم من أنه يبدو أن  يزعم معظم األشخاص أنهم خبراء في تعدد املهام، إال أن  تعدد املهام يضر بجود

 ه في الواقع يفعل العكس تمامتعدد املهام يسمح بإنجاز املزيد، إال أن
ً
  ، لذا يجب تحديد املهمة األكثر أهمية والتركيز ا

 ويمنع ارتكاب األخطاء. 
ً
 عليها بالكامل، فالعمل على مهمة واحدة في كل مرة يجعل الشخص أسرع وأقل توترا

 لضعف: اتحديد نقاط 

 يمتلك كل شخص نقاط ضعف، ويستحيل أن يكون أي شخص جيد
ً
تحديد  يجب على الشخص    في كل ش يء، لذا   ا

نقاط ضعفه حتى يتسنى له تحسينها، ويجب التركيز على تحديد األشياء التي تقلل من أداء العمل، والعمل باستمرار  

 .41على تحسينها 

 

 

 

 

 

 
40. Disha Gupta (23/7/2021), "9 Steps to Improve Employee Performance (2021)", whatfix, Retrieved 21/4/2022. 

Edited. 
41  . Isabelle Wuilleumier (20/12/2021), "Work Performance: 10 Easy Tips and Tricks to Improve Yours" pipefy, 

Retrieved 21/1/2022. Edited . 
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ال إلدارة الداء: 2-2-6  . فوائد النظام الفع 

ال إلدارة األداء في املؤسسات، ال سيما املؤسسات غير ال  إن ربحية منها يعود بالفوائد عليها، وهذه  تطبيق النظام الفع 

 :42الفوائد هي 

الداء   .1 نحو  الدافعية  أن حصول    املتميز:زيادة  أدائه    املوظف ذلك  مستوى  تغذية عكسية حول  على 

ا شعور  وإن  املستقبلي.  األداء  نحو  دافعيته  من  ونجاحاته  يزيد  جهوده  تقدر  املؤسسة  بأن  ملوظف 

 ملزيد من
ً
 محفزا

ً
 اإلنجازات املستقبلية.   السابقة يعد عامال

ذلك أن حصول املوظف على تغذية عكسية حول مستوى    تعزيز مشاعر تقدير الذات لدى املوظف: .2

ال مكان  في  واالحترام  للتقدير   
ً
موضعا يكون  أن  في  تتمثل  أساسية  حاجة  لديه  يشبع  األمر  أدائه  عمل، 

 الذي يزيد بدوره من شعوره بتقدير الذات. 

امل .3 الرؤساء  معرفة  بمرؤوسيهم:زيادة  املستويات   باشرين  كافة  في  املباشرين  الرؤساء  قيام  أن  ذلك 

ومستويات   املرؤوسين  أولئك  بخصوص  كافية  بمعلومات  يزودهم  مرؤوسيهم  أداء  بتقويم  اإلدارية 

األمر الذ  عن  أدائهم، وانماط شخصياتهم، 
ً
منهم، فضال بناء عالقات شخصية مع كل  في  ي يساعدهم 

 زمة بخصوص املساهمات التي يقدمها كل منهم للمنظمة ككل. إمدادهم باملعرفة الال 

بالوظيفة: .4 الخاصة  الداء  ومعايير  الفرد،  يؤديها  التي  الوظيفية  املهام  وضوح  عملية    زيادة  أن  ذلك 

ب أن يتم تعريف وتحديد املهام الوظيفية بدقة ووضوح، وهو  إدارة األداء الوظيفي، حتى تتم بنجاح، يج 

فهم املوظف  يكسب  من  ما  املتوقعة  الوظيفية  والنتائج  األداء،  أثناء  املطلوبة  للسلوكيات  أكبر   
ً
ا

 لوظيفة، وكذلك التعرف على معايير النجاح الوظيفي. ا

الذاتي: .5 التطوير  في عملية  ومساعدته  بذاته،  الفرد  معرفة  إدارة    ال شك  زيادة  في  ال  الفع  النظام  أن 

أفضل ألنفسهم، ويس بفهم  املرؤوسين  يزود  املالئمة  األداء  التطويرية  األنشطة  أنواع  في معرفة  اعدهم 

ا على  تساعدهم  والتي  األداء  لهم،  إدارة  نظام  فإن  كذلك  مؤسساتهم.  في  الوظيفي  املسار  في  لتقدم 

م، األمر الذي يساعدهم في تحديد أفضل  الوظيفي يمكنهم من استكشاف نقاط القوة والضعف لديه

 الوظيفية. للمسارات الوظيفية املالئمة لقدراتهم  

باملوظفين: .6 الخاصة  الفردية  القرارات  عدالة  يقدم   زيادة  األداء  إلدارة  ال  الفع  النظام  أن  ذلك 

عدالة  معلومات صادقة وحقيقة حول األداء الفردي، األمر الذي يساعد اإلدارة في اتخاذ قرارات أكثر  

وال والترقيات  بالعالوات  يتعلق  فيما  سيما  ال  موظفيها،  بخصوص  الخدمة،  وموضوعية  وإنهاء  نقل 

إد في  موضوعي  لنظام  القرارات  تلك  إسناد  أن  ذلك  إلى  العالقات يضاف  تحسين  على  يعمل  األداء  ارة 

 . بمدراءهم املباشرينالتفاعلية بين الرؤساء واملرؤوسين ويزيد من ثقة املرؤوسين 

 
، دار جامعة امللك سعود للنشر، إدارة الداء الوظيفي مدخل لتحسين الفاعلية التنظيمية(: 2020ملحسن )نعساني، عبد ا.  42

 18- 14الرياض، ص ص 
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التنظيمية:ز  .7 الهداف  وضوح  يقت  يادة  الوظيفي  األداء  إلدارة  ال  الفع  النظام  ووضح  إن  زيادة  ض ي 

األهد التنظيمية، وكذلك  إدارية على حدة، كما يعمل على زيادة فهم  األهداف  اف الخاصة بكل وحدة 

النجا في  وظيفته  ودور  ككل،  املنظمة  وأهداف  وظيفته  أهداف  بين  تربط  التي  للعالقة  ح  املوظف 

 التنظيمي، األمر الذي يساهم في تعزيز قبول الفرد لتلك األهداف.

فباإلضافة للدور الذي يلعبه نظام إدارة األداء في تحسين املستوى الحالي ألداء    ين:ءة املوظفزيادة كفا .8

 للتطوير والتحسين الذاتي املستقبلي من خالل مساعدته على  
ً
 قويا

ً
 أساسا

ً
املوظف، فإنه يوفر له أيضا

 ع الخطط التطويرية والتنموية.وض

الة نات الدقيإن البيا  حماية املنظمة من الدعاوى القضائية: .9 إدارة األداء الفع  قة التي توفرها أنظمة 

درجة   توثيق  على  املؤسسة  في    التزامهاتساعد  املساواة  لضمان  وذلك  السائدة،  والقوانين  باألنظمة 

وع أو الخلفية العرقية، ذلك أن غياب أنظمة كهذه قد  املعاملة بين كافة املوظفين بغض النظر عن الن

للتع املنظمة  إدارة  يترتب على ذلك من قيام املوظفين  يدفع  الوظيفي، وما  األداء  في عملية تقويم  سف 

 ع الدعاوى القضائية ضد املنظمة.برف

املناسب:  .10 الوقت  في  الالزمة  اإلجراءات  واتخاذ  املوظفين  أداء  في  التفاوت  درجة  أن  ذل  تحديد  ك 

إدارة األداء تمكن املنظمة من التعرف السريع  الة في  أداء املوظفين،    توفر األنظمة الفع  على مستويات 

امل تجبر  أنها  كما  املنخفضة،  أو  املرتفعة  الوقت  سواء  في  األداء وعالجها  مواجهة مشكالت  على  شرفين 

 املناسب، وهو ما يؤدي إلى تخفيض التكاليف. 

إلى  .11 مرؤوسيهم بخصوص مستويات الداء املتوقعة منهم بصورة أكثر دقة   نقل توقعات املشرفين 

:
ً
الة إلدارة األداء تسمح للمديرين واملشرفين املباشرين بتوضيح وجهات  أن    ذلك  ووضوحا األنظمة الفع 

، األمر الذي يزيد من    املتوقع نظرهم بخصوص األداء الوظيفي  
ً
من مرؤوسيهم بصورة أكثر دقة ووضوحا

العكسية التي سيقدمونها ملرؤوسيهم قدرتهم على م التغذية  ، طاملا  ساءلة مرؤوسيهم، ويزيد من فعالية 

 أنهم ناقشوا معهم توقعاتهم بخصوص مستويات األداء بشكل مسبق. 

ال إلدارة األداء الوظيفي يمكن أن يشكل أداة   تسهيل عملية التغيير التنظيمي: .12 ذلك أن النظام الفع 

ر التنظيمي، ولنفترض على سبيل املثال أن إدارة املنظمة قررت إجراء تغيير  جيدة في قيادة عملية التغيي

املنتج،   في جودة  نحو  القصوى  أولويتها  بتوجيه  تقوم  بن  وذلك  التنظيمية،  العمالء.    ثقافتها  وخدمة 

 فحاملا يتم تبني هذا التوجه الجديد سيتم استخدام نظام إدارة األداء لتحقيق املواءمة بين تلك الثقافة 

 سيتم تزويد التنظيمية الجديدة واألهداف التنظيمية الفردية لتحقيق التغيير املنشود، وع
ً
ندها أيضا

املطلوب املهارات  إلكسابهم  الالزم  بالتدريب  أدائهم  املوظفين  تحسين  مقابل  مكافأتهم  سيتم  كما  ة، 

معارفه لتحسين  بالتالي  سيدفعهم  ما  وهذا  الجديدة.  األهداف  تلك  لتحقيق  ومهاراتهم  وسعيهم  م 

 . مودافعيتهم نحو زيادة جودة املنتجات واكتساب رضا الزبائن ووالئه
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 . العوامل البيئية املؤثرة في تحسين الداء الوظيفي:2-2-7

 هذه بعض أن  من وبالرغم   أدائه،  مستوى  على تؤثر أن  يمكن التي  الفرد سيطرة  نطاق خارج  العوامل بعض  هناك

 يوضح (  4) والشكل بالفعل، وموجودة حقيقة  ألنها  االعتبار في تؤخذ أن  يجب أنها إال كأعذار،  تؤخذ  قد العوامل 

 .43الوظيفي  األداء على وتؤثر تعدل التي البيئية العوامل

 الوظيفي  الداء على وتؤثر تعدل التي  البيئية العوامل( 4) الشكل

 

 البشري:  العنصر أداء قياس . أهمية2-2-8

 بما  تلخيصها  يمكن  األداء   قياس  لتحقيقها  يسعى التي األهداف  من  البشري  العنصر أداء قياس  أهمية  بيان يمكن

  :44يلي

 Promotion and Transfers: والنقل الترقية  .1

 كما وظائفهم، من   أعلى وظائف إلى ترقيتهم يتم وبالتالي العاملين، قدرات عن األداء قياس يكشف إذ

 وقدراته.  سب تتنا التي الوظيفة في فرد  كل ووضع نقل في يساعد

 ersEvaluation of Supervisor and Managواملديرين:  املشرفين  تقييم .2

 
 21ع، القاهرة ، ص ، الدار الجامعية للطبع والنشر والتوزيإدارة املوارد البشرية: رؤية مستقبلية(: 2001حسن، راوية ).  43
 37، مرجع سبق ذكره، ص الثقافة التنظيمية على مستوى الداء الوظيفيأثر (: 2008. عكاشة، أسعد ) 44
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 الذي الفريق أعضاء  وتطوير تنمية  في واملديرين املشرفين  فاعلية  مدى  تحديد في  األداء قياس  يساعد  حيث

 .وتوجيهاتهم إشرافهم  تحت يعمل

 mentsWage and salary Adjustوالجور:  الرواتب في  تعديالت  إجراء .3

 يتم  التي املعلومات   ضوء ففي ين،للعامل املناسبة  املالية  املكافآت  اقتراح  في  همايس األداء  قياس أن إذ

 نظام اقتراح ويمكن  كما،  إنقاصها  أو العاملين  وأجور  رواتب  زيادة يمكن األداء قياس من عليها الحصول 

 .لهم معين حوافز

 Yardsticks or Criteriaمعيار:  أو مقياس .4

  يعتبر  أن يمكن األداء قياس  نأ  إذ
ً
  أو معيارا

ً
 مقبوال

ً
 مجال  في أخرى  بيقاتطت  سياسات تقييم  في مقياسا

 التي البحوث بتقارير يتعلق فيما وكذلك املؤسسة،   في التدريب فاعلية مدى على كالحكم  وذلك األفراد،

 .إعدادها يمكن

 Counselingاملشورة:  تقديم .5

 التحسين  يأخذ   وقد أدائهم، لتحسين إجراء واقتراح  العاملين ضعف لتقويم أداة األداء قياس يشكل  إذ

  األداء قياس  يعتبر أن يمكن  آخر وبمعنى،  وخارجها املؤسسة  داخل التدريب شكل
ً
 للتطوير حافزا

  الشخص ي 
ً
 .له ومقياسا

 Requiring Acquaintance:  واالطالع الشخصية للمعرفة متطلب يعتبر .6

 املعرفة  عنه  فتنتج   القياس  عملية أثناء بمرؤوسيهم  االحتكاك على يناملشرف يشجع  األداء قياس  أن  إذ

 .يقيمه عمن  الكثير  يعرف أن  يجب املقيم  أن إذ املشرفين، ِقبل من  املرؤوسين  ؤالءه ل الشخصية

 Discovering of Training Needsالتدريبية:  االحتياجات اكتشاف .7

 أنواع تحديد وبالتالي  التدريبية الحاجات عن لكشفا في األساسية العوامل من يعتبر األداء قياس أن إذ

 .زمةال ال والتطوير التدريب برامج

 والعمل  املحيطة بالبيئة واالهتمام املعلومات  ونظم التقني  التطور  في املتمثلة العاملية التحديات من  العديد  ظهور  إن 

 البشرية  املوارد بتنمية االهتمام وزيادة تميزامل األداء على قادرة إدارية  مهارات  إلى الحاجة  زيادة  إلى الجماعي، أدت

 العناصر  بعض االعتبار  في األخذ  من  املنظمة على  البد لذلك لألداء،  املستمر  حسين لتوا والجودة اإلنتاجية وزيادة

ولية التحسين ال تقع على عاتق املدير فقط، وإنما  ؤ املعاصرة. وإن مس العاملية التحديات مواجهة في تساعدها  التي 

املنظمة وذلكؤ ي مسه املستفيدين من خدمات  باملنظمة وجمهور  العاملين  يحيط    ولية جميع  ما  من خالل فهمهم 

التحسين   أن  كما  وتحديات،  مستجدات  من  في  باملنظمة  األداء  وأساليب  األنظمة  كافة  تطوير  يتطلب  املستمر 

 جية.املنظمة، وزيادة قدرة املنظمة في تعاملها مع املتغيرات البيئية الخار 
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 ولهذا فاألمر هنا في الدرجة التي يندمج فيها الفرد مع الوظيفة التي يمارسها ويستشعر أهميتها،وظيال  االرتباطيمثل  

، إذ يتأثر  
ً
لعاطفي، ويتضح ذلك  بالعديد من املؤثرات منها املستوى ا  االرتباطمرتبط بالنواحي العقلية والعاطفية معا

والتقدير العالي للذات، وعكس ذلك صحيح عندما   الرضا اإليجابية على الفرد، مثال ذلك مشاعر السعادة و  من آثاره

يتضحاالرتباط ينخفض مستوى  والكآبة واإلحساس    ،  القلق والضيق  مثال ذلك:  الفرد  السلبي على مشاعر  التأثير 

 باليأس.

 خالل قيامهم بأدوارهم في العمل، وعلى النقيفاألفراد املرتبطين يعبرون عن  
ً
 وشعوريا

ً
 وذهنيا

ً
ض من  أنفسهم جسديا

 وال  ذلك فإن األفراد غير املرتبطين ليس لديهم ارتباط نفس ي وشخص ي بأدوار عم
ً
لهم، فهم ال يندمجون بها جسديا

 خالل إنجازهم إياها. أي أنه يوجد لالرتباط ثالثة عناصر مهمة  
ً
 وال شعوريا

ً
لدى    االرتباط تشترك في تشكل حالة  ذهنيا

ملجتمعة تشترك عند  ذهن )االدراك(، والشعور، وثالثية هذه العناصر االفرد عند أدائه ألي نشاط وهي: الجسد، وال

ارتباط الفرد في أداء أي عمل، فالجسد وبكل قواه املادية يمد الذهن بالطاقة الالزمة، والشعور من جانبه هو اآلخر  

 فرد نحو أداء املهمة أو العمل الذي يقوم به. يسهم في دفع ال

 : . أبعاد االرتباط الوظيفي2-3-1

على   الدراسات  اعتمدت  وقد  املفهوم.  بهذا  املرتبطة  املختلفة  األبعاد  الوظيفي  باالرتباط  املتعلقة  األدبيات  تصف 

الك استخدام  لتقييم  املناسبة  الدراسات  تحديد  أجل  من  لألدبيات  منهجية  مراجعة  مثل  عملية  املناسبة  لمات 

املوظفي مشاركة  أو  الوظيفي  االرتباط  أو  بالعمل،  )االرتباط  الجدول  ويوضح  أبعاد  1ن.      االرتباط( 
ً
وفقا الوظيفي 

 .45لألدبيات املختلفة 

 
45 . Gupta, Ashish 7 et.al (2019): Employee Engagement: Evolution, approaches and Perspectives, IGI Global, p.7 

 رتباط الوظيفي في تحسين الداء في املؤسسات ال املبحث الثالث: دور ا

 . أبعاد االرتباط الوظيفي2-3-1

 . نتائج تطبيق االرتباط الوظيفي في املؤسسات2-3-2

 في نتائج االرتباط الوظيفي  Limeade Institute. دراسة معهد 2-3-3

 اء . دور االرتباط الوظيفي في تحسين الد2-3-4

 . الربط بين ممارسات العمل واالرتباط الوظيفي2-3-5



37 
 

 

 ( أبعاد االرتباط الوظيفي 1الجدول )

مجال   في   
ً
مهما  

ً
بحثا هناك  كان  أنه  السابق  الجدول  الصعيد  االرتباطيوضح  على  السنوات    الوظيفي  في  األكاديمي 

الوظيفي ال تزال في مرحلة التصور، حيث تم    االرتباطة وراء  الخمس املاضية. وهذا يدل على أن اإليديولوجية الكامن

 
ً
 قابال

ً
ال  دراسة العديد من املتغيرات لتطوير نموذجا لهذا املفهوم جاٍر بشكل    عمليللتعميم. ومع ذلك فإن التطبيق 

 بشكل كبير.  األكاديمين تصوره كبير، ويساهم في تحسي 
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 تجعل التي املؤثرة األبعاد عن نظر وجهة منهم لكل أن حيث ر،خآ الى باحث من الوظيفي  االرتباط أبعاد تختلف

 
ً
  املوظف مندمجا

ً
 تم  هذه  دراستنا  وفي فيها، دراسته  تم  التي  املكان  بيئة حسب  وهذا  بعمله، مباشر  بشكل  ومرتبطا

 :كالتالي ( وهي5د يوضحها الشكل )أبعا ثالثة على االعتماد

 

 

 

 

 

 

 

 الوظيفي االرتباط( أبعاد 5الشكل )

 Cognitive Engagementاملعرفي:   االرتباط .1

  
ً
أيضا املتزايد    باالرتباطويسمى  اإلدراك  ومنطق  الفكرية  اليقظة  أو  الحقيقي  الوعي  بأنه  ويعر ف  االدراكي، 

م العاملين تجاه العمل الذي بدوره يدعم ويساهم في نجاح  الذهني أو التزا  االرتباطواالهتمام بالعمل، أي  

  االرتباط بط بدرجة قوة مشاركة الفرد في اتخاذ القرارات الخاصة بوظيفته. ويتميز  املؤسسة. كل هذا مرت

املعرفي بالتركيز العالي، مما يجعل العامل في تفاعل دائم مع وظيفته، والذي بدوره يؤدي إلى الحماس والثقة  

الة.في العم  ل، ومن أهم خصائصه: الحالة النفسية، احترام الذات واملشاركة الفع 

مس وتنش     االرتباطتويات  أ 
ً
وعاطفيا  

ً
)جسديا  

ً
وآمنا  

ً
مفيدا عملهم  كان  إذا  ملا  املوظف  تقييم  من  املعرفي 

 
ً
لل  (،ونفسيا النفس ي  التفسير  لذا فإن  املوارد إلكمال عملهم،  لديهم مستويات كافية من  إذا كان  عمل  وما 

 :46يجب أن يعكس

 مستوى االنخراط أو الحركة تجاه عملهم. .أ

 املوارد.  بالتوازي مع توسيع.ب

 أولئك األفراد الذين يعتقدون أن عملهم مهم يعتنقونه ويشتركون فيه..ج

فإن املوظفين الذين يعانون من ظروف عمل سلبية )مثل مناخ العمل السلبي أو الثقافة    أخرى، ن ناحية  وم

  واالحتراق ذ  ن دوامة من املشاعر تؤدي إلى تضييق املوارد التي تنتهي بمشاعر الوحدة والنب التنظيمية( يطورو 

أن يؤدي   بالعصبية والقلق والدفاع. ويمكن  العمال يشعرون  السلبية تجعل جميع  العمل  الوظيفي. فبيئة 

 .47هذا إلى ضعف اإلنتاجية ونقص الحافز واملعنويات وضعف التواصل 

 Emotional engagementالعاطفي:   االرتباط .2

 
46. Lailah Imandin, Christo Bisschoff and Christoff Botha (2014). A model to measure employee 

engagement. Problems and Perspectives in Management, 12(4-2) 
47. Shuck, B., Reio, G. & Rocco, S. (2011). Employee engagement: an examination of antecedent and 

outcome variables, Human Resource Development International, 14 (4), pp. 427-445. 
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عال  باالرتباط ويسمى   وجود  في  البعد  هذا  ويتلخص  الفرد  الشعوري،  وأفكار  عواطف  بين  متينة  قة 

 ووظيفت
ً
بوظيفته    ه، ومدى حبه لها، وهو ما يؤدي إلى مشاعر الفخر والحماس، مما يجعل الفرد مستمتعا

 بها. كما يعرف هذا البعد بشعور الفرد تجاه العوامل ال
ً
تنظيمية التي في مؤسسته، والتي بدورها  ومتمسكا

سلب أو  إيجابية  مواقف  يكن  الفرد  االستمتاع  تجعل  التعلق،  البعد:  هذا  أهم خصائص  ومن  تجاهها.  ية 

 واالنغماس.  

السابقة،  و  املرحلة  البيئة خالل  في  إجراؤها  تم  التي  التقييمات  من  والثقة  للفخر  اإليجابية  املشاعر  تنبع 

ى  أن إدارة العواطف تتعلق بالذكاء الشخص ي مثل: القدرة عل  Crabb:2011ية. يذكر  مثل: املشاركة املعرف

  إدراك الذات، واالعتراف بأفكارنا ومشاعرنا وعواطفنا و 
ً
فهمها. ومض ى يقول إن الفرد يجب أن يكون قادرا

 من تشتيت انتباهه باألفكار السلب
ً
ية أو غير ذات  على التركيز بشكل كامل على املهام التي يضطلع بها، بدال

 .48فيالوظي  لالرتباط الصلة، إذا كان عليه أن يطور العقلية الصحيحة 

مما سبق يعني أن الجميع يدرك بحدسه بأن االنسان ال يمكن أن تأخذ منه إال ما هو مستعد أن يعطيه،  

العام الة لن تأخذ منه إال ما يجنبه املساءلة، ولكي يعطي  الرشيدة مهما كانت فع  ل أقص ى ما  وأن الرقابة 

 به دون ملل.  لديه فيجب عليه أن يعمل على أساس رغبته ومتعته بالعمل الذي يقوم 

 Behavioral engagement: السلوكي  االرتباط .3

املادي، ويعني توجيه الطاقات املادية )الجسدية( للفرد نحو استكمال مهمة معينة، كما    باالرتباطويسمى  

االنخ  االرتباط أن   بين  يتراوح  النشط.  املادي  واالنخراط  املادي  عد  راط  األكثر    السلوكي   االرتباط ويم الشكل 

 وضوح
ً
   االرتباطلية  عمل  ا

ً
فهم االرتباط السلوكي على    الوظيفي، فغالبا  ما يفعله. ويم

ً
ما يمكن أن نرى شخصا

هد املوجه نحو  املعرفي والعاطفي، ويمكن فهمه على أنه زيادة مستويات الج  االرتباط ملزيج  أنه املظهر املادي  

وصف   يمكن  لذلك،  ونتيجة  التنظيمية.  ت  االرتباطاألهداف  أنه  على  املتاحة  السلوكي  املوارد  وسيع 

 .49للموظف

فعلى سبيل املثال، يمكن االستشهاد بين دور اثنين من الزمالء في أحد املخيمات إذ كانت مستشارة املخيم  

 من أداء واجباتها، بينما كان هناك مهندس معماري مشارك في املخيم نقل  
ً
فقط مستلقية على االرض بدال

اختص  إطار  من  كاننفسه  وإن  لزمالئه  الزراعة  بعمل  وبدأ  هذا  ومنصبه  الدور  اصه  خارج  مهمة  هي  ت 

 التنظيمي املرسوم لوظيفته. 

 

 الوظيفي في املؤسسات:  االرتباط. نتائج تطبيق 2-3-2

 
48  . Crabb, S. (2011). The use of coaching principles to foster employee engagement, The Coaching Psychologist, 7 (1), 

pp. 27-34. 
49  . Lailah Imandin, Christo Bisschoff and Christoff Botha (2014). A model to measure employee engagement. 

Problems and Perspectives in Management, 12(4-2) 
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الوظيفي في املؤسسات املختلفة هي    االرتباطيميل املمارسون واألكاديميون إلى االتفاق على أن نتائج تطبيق  

 ويؤكد ذلك التحليل الذي أجراه   األعمال. في ونتائج الوظي   االرتباط عام بأن هناك عالقة بين   اعتقاد  ناك وه،  إيجابية

Harter & et al :2002 مرتبطان بنتائج أعمال هادفة    وارتباطهم " رضا املوظفين  أن:خلصوا إلى    ، حيث هذا االرتباط

 .  50بقدر ما هو مهم للعديد من املؤسسات"

إلى نتائ  باطاالرتفإن    ذلك،ومع    على  هي بناء على املستوى الفردي وإذا أدت 
ً
ج األعمال، فيجب أن تؤثر أوال

ارتباط   لتوقع   
ً
رئيسيا  

ً
سببا هناك  فإن  لذلك،  الفردي.  املستوى  على  األفراد    االرتباطالنتائج  بمواقف  الوظيفي 

النتائج في دراساتهم،  هذه    May et al (2004) وال  Kahn (1990) على الرغم من عدم تضمين ،  ونواياهم وسلوكياتهم

الوظيفي تؤدي إلى نتائج إيجابية لألفراد. فعلى سبيل    االرتباطأن املستويات العالية من   Kahn (1992) حيث اقترح

املثال، جودة عمل األفراد وخبراتهم الخاصة في القيام بالعمل. وكذلك النتائج اإليجابية على املستوى التنظيمي مثل  

 .51وتحسن إنتاجيتهانمو املؤسسات 

ووالء    الوظيفي  االرتباطروابط مهمة بين    Gallup Organisation:2004لوب  ومن ناحية أخرى، وجدت مؤسسة جا 

في املائة    25العمالء ونمو األعمال والربحية، حيث قارنوا نتائج هذه املتغيرات بين عينة من املتاجر التي سجلت أعلى  

العمال  الوظيفي  االرتباط من   أدنى  ووالء  في  املوجودة  تلك  مع  أد  25ء  فكان  املائة،  فئة  في  في  املتاجر  املائة   25اء  في 

األعمال.   ودوران  العمالء  وشكاوى  املبيعات  هي:  لإلنتاجية  مقاييس  ثالثة  عبر  ملحوظ  بشكل   
ً
منخفضا أداًء  األدنى 

املماثلة أبحاث االستق  وباملثل،.  52وتستشهد جالوب بالعديد من األمثلة  أدلة مشجعة  ISRصاء الدولي )وجد فريق   )

ي ال  املؤسسات  أن  خالل  على  من  إال  الكاملة  إمكاناتها  إلى  الوصول  العمالء   واالرتباط الوظيفي    االرتباطمكنها  مع 

( 
ً
 .ISR :2005 )53عاطفيا

تستشهد جالوب،  لنتائج   
ً
أن    Ott :2007وامتدادا وجدت  حيث  جالوب  مكان  الوظيفي    االرتباطبأبحاث  في  األعلى 

 أعلى لألسهم بين الشركات املتداولةالعم
ً
. وعند املقارنة مع املنافسين في الصناعة على مستوى    ل يحقق أرباحا

ً
علنا

 في 
ً
عائدات  الشركة، شهدت املؤسسات التي تضم أكثر من أربعة موظفين مرتبطين لكل فرد غير مرتبط بنشاط، نموا

أ  2.6بمعدل  السهم   بمعدل  املنظمات  حققته  مما  أكثر  مرتبط  مرة  غير  موظف  لكل  واحد  عامل  من  بقليل  قل 

 
50  . Harter, J.K., Schmidt, F.L. and Hayes, T.L. (2002) ‘Business-unit level relationship between  employee satisfaction, 

employee engagement, and business outcomes: a meta- analysis,  Journal of Applied Psychology, Vol 87, pp268-

79. 
51  . Kular, Sandeep & et.al (2008): Employee Engagement: A Literature Review, Kingston Business School, Kingston 

University, Working Paper Series No 19,p.12 
52 . The Gallup Organisation (2004) [online] Available at: www.gallup.com . Accessed 15 April 2022. 
53 . ISR (2004) International Survey Research. [Online] Available at: www.isrsurveys.com, [Accessed 15 April] 

http://www.gallup.com/
http://www.isrsurveys.com/
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يمكن اعتبار هذه النتائج موثوقة حيث تم التحكم في التباين في الصناعات املختلفة من خالل مقارنة كل  و    .بنشاط

 . 54شركة بمنافستها واستكشاف نسبة الزيادة أو النقصان 

ظهر للمستثمرين وقادة األعمال ما
م
تفعله املؤسسات على أساس يومي بالضبط لتطوير   ونتائج األبحاث السابقة ال ت

الوصفية  موظف  التحليالت  وتقدم  الشركات،  بين  العام  األداء  في  اختالفات  بالفعل  ظهر 
م
ت فالنتائج  مرتبطين،  ين 

عالية   العمل  أن مجموعات   على 
ً
قويا  

ً
دليال غالوب  املجموعات ذات مستويات    االرتباطملؤسسة  أدائها على  يتفوق 

ال االستن اإلرتياط  هذه  األخيرة  النتائج  وتعزز  املنخفضة،  العملوظيفي  مجموعة  مستوى  على  نتائج  .  تاجات  وأظهر 

وإنتاجية    املائة،في    12دراسات أخرى أن وحدات األعمال التي لديها ارتباط وظيفي جيد لديها والء عمالء أعلى بنسبة  

،  وحدات األعمال التي ليس لديها ارتباط وظيفي جيد  في املائة من   12في املائة، وربحية أعلى بنسبة    18أعلى بنسبة  

   .55 ٪ حوادث أكثر في مكان العمل62و٪ 51٪ إلى 31زيادة في معدل دوران املوظفين بنسبة    وتعاني هذه الوحدات من

 40وفي املائة    78باإلضافة إلى ذلك، فإن املؤسسات التي تتمتع بارتباط ة أعلى من املوظفين تكون أكثر ربحية بنسبة  

في    6، هناك زيادة بنسبة  االرتباطفي املائة من   1قابل كل زيادة بنسبة  (. ومAon Hewitt ،  2009في املائة أكثر إنتاجية )

( في اإليرادات  بالنسبة لشركة  Aon Hewitt،  2017املائة   .)Fortune 500    القيمة تبلغ هذه  مليون    150املتوسطة، 

 أدلة متزايدة على أن ا
ً
ناخ خدمة العمالء ورضا  الرتباط األعلى مرتبط بتحسين نتائج العمالء، مثل م دوالر. هناك أيضا

( وتحسين أداء األعمال مثل: اإلنتاجية، والربح  Salanova et al. ،2005؛  Harter et al.  ،2002العمالء ووالء العمالء )

 .56( Shuck ،2011؛ Harter et al. ،2002) والحوادث؛ودوران املوظفين 

 لنظرية
ً
  التبادل االجتماعي، عندما يلتزم الطرفان بقواعد ا  ووفقا

ً
لتبادل، ستكون النتيجة عالقة أكثر ثقة وإخالصا

صاحب   مع  الجودة  عالية  ثقة  عالقات  في   
ً
انخراطا األكثر  األفراد  يكون  أن  املرجح  من  وبالتالي  متبادلة،  والتزامات 

جد  ا أكثر إيجابية تجاه املنظمة. فعلى سبيل املثال، و العمل، وبالتالي، سيكونون أكثر عرضة لإلبالغ عن مواقف ونواي

باألداء    
ً
أيضا مرتبطة  أنها  عتقد  ويم االستقالة،  ة  بني   

ً
وسلبا التنظيمي  بااللتزام   

ً
إيجابيا  

ً
ارتباطا ترتبط  املشاركة  أن 

األدوار اإلضافية وأن       االرتباط الوظيفي وسلوك 
ً
يت  بالدوران الوظيفي يرتبط سلبا أنه  العالقة الوظيفي، كما  وسط 

 العمل. ا ترك  بين بقصد الدوران موارد الوظيفة ونواي

 

 

 
54  . Ott, B. (2007) ‘Investors take note: Engagement boosts earnings’, The Gallup Management Journal, 15 April. 

[online] Available at: 

http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=4&hid=21&sid=8470b965-28f0-4f5a-9522- 

6c297e68b789%40sessionmgr8 [accessed 15 April] 
55 . Kular, Sandeep & et.al (2008): Employee Engagement: A Literature Review, op.cite,p. 12 
56 . Limeade Institute (2018): Employee Engagement POV , P. 3 
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 في نتائج اإلرتباط الوظيفي:  Limeade Institute. دراسة معهد 2-3-3

معهد   لدراسة   
ً
ونتائج    Limeade Instituteوفقا والرفاهة  الوظيفي  االرتباط  بين  عالقة  هناك  أن    األعمال.تبين 

ل تحسين الرفاهية وتعزيز الوظيفي يبني أماكن رائعة للعمل من خال لالرتباطي  هو عبارة عن نظام أساس   Limeadeو

الوظيفي مترابطتان. فعلى سبيل املثال، في   واالرتباطثقافة مكان العمل. ومنذ تأسيسه أظهرت األبحاث، أن الرفاهية 

 :57ما يلي  وجدنا:Quantum Workplace Limeade & Quantum Workplace 2016بحث مع  

يهتم  عندم.أ العمل  أن صاحب  املوظفون  يشعر  بنسبة  فإن   بسالمتهم،ا   
ً
تفاعال أكثر  يكونون   38هم 

 باملائة.

استمتاعهم  .ب عن  لإلبالغ  عرضة  أكثر  هم  أعلى  ومشاركة  أعلى  برفاهية  يتمتعون  الذين  املوظفون 

ن رائع بعملهم، وأكثر والًء لفرقهم، وأقل احتمالية للمغادرة، وأكثر عرضة للتوصية بمنظمتهم كمكا 

 للعمل.

( جالوب  وجدت  املو 2013وباملثل،  أن  في  (  لالنخراط  بمرتين  عرضة  أكثر  هم  قوية  برفاهية  يتمتعون  الذين  ظفين 

 Limeade Institute( نتائج دراسة 6وظائفهم مقارنة باملوظفين اآلخرين. ويوضح الشكل )

 

 

 Limeade Institute( نتائج دراسة 6الشكل )

املنظ  لدى  يكون  في  فعندما  رفاهية  ولديهم  مشاركين  موظفين  وأن  فإنه   حياتهم،مات  أفضل.  أعمال  نتائج  يرون  م 

باملائة خالل    59املوظفون املشاركون والذين يتمتعون برفاهية عالية تقل احتمالية بحثهم عن وظيفة جديدة بنسبة  

 القادمة 
ً
 لترك مؤسستهم في فترة  18واالثني عشر شهرا

ً
 )ش 12باملائة أقل احتماال

ً
 (. Gallup, 2015هرا

 
57. Limeade Institute (2018): Employee Engagement POV , P. 25 
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 في تحسين الداء:  الوظيفي االرتباط. دور 2-3-4

يتخذونها    الوظيفي  االرتباط إن   التي  واإلجراءات  مؤسستهم  تجاه  املوظفون  به  يشعر  الذي  العاطفي  االلتزام  هو 

عندما  . فالنتائج لضمان نجاحها، حيث يظهر املوظفون املرتبطون بالرعاية والتفاني والحماس واملساءلة والتركيز على

املوظفون   "يشاركون"  -يهتم  الخلف إلنجاز عملهم ألنهم    -  عندما  في  يبقون  فهم   ،
ً
 تقديريا

ً
فإنهم يستخدمون جهدا

ركت على الطاولة في غرفة االجتماعات أو    ذلك،ملتزمون ويشعرون باملساءلة ويريدون  
م
فهم يلتقطون األكواب التي ت

املهمالت سلة  فاتتهم  التي  عملهم  القمامة  بمكان  يهتمون  أل  ، ألنهم  شركتهم  عن  يكونوا  ويدافعون  بأن  فخورون  نهم 

منظمتهم   مع   
ً
عاطفيا منخرطون   

ً
أيضا وهم  لتحسينها،   

ً
أفكارا ويبتكرون  للمشكالت   

ً
حلوال ويجدون  منها،   

ً
جزءا

 
ً
 على إرتباط موظفيها   ومهتمون بنتائج أعمالها. وبالتالي فإن الطريقة التي تعامل بها املنظمة موظفيها لها تأثيرا

ً
  .مباشرا

 نظرية ويمكننا تقسيم املوظ
ً
 :58الوظيفي   االرتباطفين وفقا

 Engaged employeesاملوظفين املرتبطين:  .1

األمام،    يعملون  إلى  املنظمة  ويدفعون  االبتكار  يقودون  فهم  بشركتهم.  عاطفي  بارتباط  ويشعرون  بشغف 

  .ن النتائجويتسمون بأنهم مخلصون وملتزمون ومنتجون ويقدمو 

 Not Engaged employees موظفين غير مرتبطين:  .2

يأتون إلى العمل ويفعلون ما هو مطلوب منهم، ولكن لديهم القليل من الطاقة أو العاطفة لعملهم. فهم ال  

في  الشاغرة  الوظائف  تغريهم  أن  بسهولة  ويمكن  بشركتهم.  أو  بوظيفتهم  مغزى  ذي  ارتباط  بأي  يشعرون 

  مكان آخر. 

 Actively Disengaged بنشاط: رتبطين غير امل .3

املوظفون   ومواقف  وهم  سلوكيات  املوظفون  هؤالء  ظهر  ويم تعاستهم.  ويظهرون  العمل،  في  السعداء  غير 

 معادية. فهم يقوضون فرقهم وأعمالهم
ً
 .سلبية وغير متعاونة وأحيانا

قضية   املؤسسة  تختبر  ال  االرتباط وعندما  من  التحقق  يتم  وااللتزام  ترتبط  الوظيفي  حيث  لذلك،  اإليجابية  نتائج 

الوظيفي باستجابات املوظف العاطفية األخرى للعمل. فعلى سبيل املثال، أوجد مسح عالقات    اطاالرتببعض نتائج  

الشركة، واالحتفاظ   برامج  في  للموظفين  أعلى  لديهم مشاركة   
ً
تفاعال األكثر  املوظفين  أن  املتحدة  اململكة  في  العمل 

 أن بهم، واالستجابة ل
ً
 يرتبط بدرجة أقل ب:  يالوظيف  االرتباطلتغيير، والوالء. باإلضافة إلى ذلك، وجد أيضا

 أدوار الصراع والتوتر..أ

 وأهدافها. السخرية من املنظمة .ب

 وأكثر ب: 

 الشعور بالسيطرة على بيئة العمل. .1

 
58. Allen,  Melanie (2014): Employee Engagement – A Culture Change, The Insights Group Ltd., p. 2 
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 الثقة في مستقبل املنظمة.  .2

 نظمة. الشعور بالثقة بالنفس في القدرة على إحداث التغيير في امل .3

 الرغبة في التعلم والتجربة.  .4

 ء مع الشركة )معدل دوران أقل أو احتفاظ أعلى(.االستعداد للبقا .5

 التحفيز.  .6

 األفكار والحلول اإلبداعية، والتحسين املستمر.    .7

 العمل الجماعي.    .8

 هوية املنظمة.    .9

 :59الوظيفي هي   االرتباطواملؤشرات التي تحدد مستوى  

 التنمية.توافر بيئة العمل امللهمة و  .1

 فرصة املشاركة في صنع القرار واملسؤولية. .2

 توفير التدريب الداخلي والخارجي للموظفين من جميع األعمار.  .3

 ساعات عمل مرنة والعمل عن بعد. .4

 املكافآت ونظام مكافآت متطور.  .5

 فوائد إضافية.  .6

املنظمة، وعندما يشعرون   يمكن ملعظم األفراد أن يفكروا في تجربة شخصية عندما يشعرون بمزيد من االنخراط مع

 أو حت
ً
هذه برغبة أكبر في العمل الجاد، والشعور    االرتباط ى غير منخرطين، حيث ترتبط مشاعر  بأنهم أقل انخراطا

باالرتباط بالعمل والجماعات التي تقوم به، وأن هناك تركيز أكثر شدة على تحقيق أهداف املنظمة، والشعور بأنك  

 جزء من "تدفق" املنظمة.  

أن    Saks:2006سبيل املثال، كشف العمل الذي قام به  د أكد الباحثون وعمموا هذه التجارب الشخصية. فعلى  لق

مستويات املشاركة يتم توقعها من خالل الدعم املمنوح للموظفين من قبل املنظمة، وأن مقاييس املشاركة نفسها  

 .60العمل، والسلوكيات اإليجابية داخل املنظمة تتنبأ بمستويات الرضا الوظيفي، ومقاييس االلتزام، ونوايا ترك 

أفضل.  باإلض املنظمة  أداء  يكون   ،
ً
تفاعال أكثر  املنظمة موظفين  لدى  يكون  الشخصية، عندما  النتائج  إلى هذه  افة 

الوظيفي واألداء قد تم العثور عليها في كثير من األبحاث التجريبية التي حاولت ربطها    االرتباطويبدو أن العالقة بين  

 وضح االقتباسات التالية هذه النتائج التجريبية:ت املثال،بوحدة العمل أو نتائج الشركة. فعلى سبيل 

 
59 . Stoyanova, Tzvetana; Iliev, Ivaylo (2017) : Employee engagement factor for organizational excellence, 

International Journal of Business and Economic Sciences Applied Research (IJBESAR), ISSN 2408-0101, Eastern 

Macedonia and Thrace Institute of Technology, Kavala, Vol. 10, Iss. 1, pp. 23-29 
60  . Saks, A. M. (2006). ‘Antecedents and consequences of employee engagement’, Journal of Managerial Psychology, 

21(7): 600–19. 
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بها  .أ يعمل  التي  عائدات   60الشركات  إجمالي  متوسط  لديها  العاملة  القوى  من  أكثر(  )أو  املائة  في 

كات التي يعمل  في املائة. هذا باملقارنة مع الشر   20( يزيد عن  TSRللمساهمين ملدة خمس سنوات )

والتي يبلغ متوسط معدل دخلها اإلجمالي حوالي ستة في   وظفين،املفي املائة فقط من    60إلى    40فيها  

 .61املائة

بنسبة  .ب أهدافهم  عالية  بدرجة  املرتبطون  املوظفون  ذوي    12يحقق  املوظفين  من  أكثر  املائة  في 

ال  12التفاعل املنخفض، حيث تعادل   املائة من راتب املوظف  دوالر،    4200دوالر    35000بالغ  في 

موظف، يمكن أن تسفر قيمة املشاركة عن تأثير    10000ير على مؤسسة تضم  وعند النظر في التأث

. مليون  42كبير قدره 
ً
 .62دوالرا

االلتزام(   )أو  املشاركة  أن  إلى  يشير  األكاديمية واالستشارية  الشركات  من  أجرته كل  الذي  البحث  أن  يبدو  وبالتالي، 

 ستويين الفردي واملؤسس ي.بالنتائج التي يعتبرها مديرو املنظمات مهمة على املمرتبط 

 الوظيفي:  واالرتباط. الربط بين ممارسات العمل 2-3-5

مة للمؤسسة؟ تبدأ العملية بممارسات صاحب العمل   كيف يمكن للقوى العاملة املشاركة أن تولد نتائج أعمال قي 

تطوير الوظيفي، حيث تؤثر يف واالختيار والتدريب والتعويض وإدارة األداء والمثل: تصميم الوظائف واملهام والتوظ

املمارسات على مستوى   إلنتاج    االرتباطالوظيفي باإلضافة إلى األداء الوظيفي، ثم يتفاعل األداء    االرتباطمثل هذه 

  االرتباط التفكير فيما يعنيه  ( الذي يصور هذه العالقات، وهنا ال بد من7نتائج األعمال، كمل هو موضح في الشكل )

 .63ة وااللتزام في املؤسس

 

 ( ربط ممارسات رب العمل بنتائج العمل عن طريق االرتباط الوظيفي وااللتزام7الشكل )

 
61  . Baumruk, R., Gorman, Jr., B., & Gorman, R.E. (2006):Why managers are crucial to increasing engagement : 

Identifying steps managers can take to engage their workforce’, Strategic HR Review, 5(2):24–7. 
62 . Storey ,John & Dave Ulrich (2009):  Employee Engagement , pp.299- 315 
63  . Vance, Robert J. (2006): Employee Engagement and Commitment: A guide to understanding, measuring and 

increasing engagement in your organization, SHRM Foundation, P. 7 
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للموظفين واالستفادة من هذا    االرتباطولتحقيق   ال  املوارد  االرتباطالفع  في ممارسات  أن تستثمر املؤسسة  ، يجب 

 مثل االستثمارات البشرية الخاصة بها،  
ً
فكير في العائد املحتمل، أي تخصيص املوارد  فهي تحتاج إلى الت  األخرى،تماما

مقدار   بين  توازن  أن  ويجب  الستثمارك،  فائدة"  "أكبر  ستحقق  أنها  تعتقد  التي  البشرية  املوارد    االرتباط ملمارسات 

بمراجعة ممارسات صاحب العمل التي تؤثر على    وااللتزام الذي تريده في مؤسستك وبأي تكلفة. وهنا ال بد من القيام

 .أو االلتزام أو كليهما  االرتباطاملوظفين والتزامهم وفحص طرق التالعب بهذه "الروافع" للتأثير على  ارتباط

 واالرتباطولتسليط الضوء على الطرق التي تؤثر بها ممارسات صاحب العمل على األداء الوظيفي 

 ألداء الوظيف8الشكل )  ال بد من توضيح ذلك كما في 
ً
 بسيطا

ً
 ة. ( الذي يعرض نموذجا

 

 ( نموذج الداء الوظيفي8الشكل )

والشخصية.   واملواقف  واملزاج  والقدرات  واملهارات  املعرفة  مثل:  سمات  الفرد  يمتلك  السابق،  الشكل  يوحي  كما 

 لإلجراءات التي تحددها املؤس
ً
سة، من خالل تطبيق األدوات و  ويستخدم هذه السمات إلنجاز سلوكيات العمل وفقا

أو    /  / و  العملأو املعدات  املنظمة ناجحة.    التكنولوجيا. وتخلق سلوكيات  التي تجعل  املنتجات والخدمات  بدورها 

 :64وهنا يجب أن نصنف سلوكيات العمل في ثالث فئات

 فة(. تلك املطلوبة إلنجاز الواجبات واملهام املحددة في الوصف الوظيفي )السلوكيات املوصو .أ

 لصالح املنظمة )السلوكيات التطوعية(.  السلوكيات "اإلضافية" التي يساهم بها املوظف .ب

السلوكيات التي يحظرها صاحب العمل )السلوكيات املحظورة، بما في ذلك التغيب بدون عذر، السرقة   .ج

 وغيرها من اإلجراءات التي تؤدي إلى نتائج عكسية أو غير قانونية(.

األدا يحدث  القبالطبع،  مثل  عناصر  يتضمن  حيث  تنظيمي  سياق  في  الوظيفي  واإلعداد  ء  الفني،  واإلعداد  يادة، 

تجنب   مع  والتطوعية  املوصوفة  األنشطة  أداء  على  العمال  تشجيع  العمل  أرباب  يريد  الحال،  وبطبيعة  االجتماعي. 

املو  ممارسات  من  العديد  املؤسسات  تستخدم  األهداف،  هذه  ولتحقيق  املحظورة.  تؤثر  األنشطة  التي  البشرية  ارد 

 
64 . Vance, R. J. (2006). Organizing for customer service. In L. Fogli (Ed.), Customer service delivery: Research and best 

practices (pp. 22 – 51). San Francisco, Calif., Jossey-Bass. 
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األد مكونات  على  مباشر  هذه  بشكل  تجاه  املوظفين  أفعال  ردود  وتحدد  والسياق.  والعملية  والفرد  الوظيفي  اء 

 .65املمارسات مستويات ارتباطهم والتزامهم. وبعد ذلك نقوم بفحص العديد من هذه املمارسات بمزيد من التفصيل 

أكثر من    HR.com & the HR Research Institute: 2019وفي دراسة   النتيجة أن  تخصصين في  ٪ من امل90أظهرت 

 .66( هذه النتائج 9الوظيفي واألداء. ويوضح الشكل )  االرتباطاملوارد البشرية يعتقد أن هناك أدلة قوية تربط ما بين  

 

 الوظيفي  لالرتباط HR.com & the HR Research Institute (9الشكل )

العديد   أن  الشكل  من  معدالت  نالحظ  انخفاض  من  تعاني  املؤسسات  ال  الوظ   االرتباط من  ألنهم  هذا  فهل  يفي. 

   لالرتباطيعتقدون أن  
ً
 كبيرا

ً
على األداء التنظيمي؟ في الواقع، ال، حيث تشير الدراسة إلى وجود اتفاق واسع على    تأثيرا

 على األداء. وعلى مدار  
ً
 كبيرا

ً
، كشفت مجموعة متنوعة م  20أن لها تأثيرا

ً
ن الدراسات أن هناك عالقة متبادلة  عاما

املوظ تفاعل  كان  بين  إذا  ما  هو  الحقيقي  السؤال  فإن  للكثيرين،  وبالنسبة  التنظيمي.  واألداء  تؤدي    االرتباطفين 

به   مرتبط  أنه  أم  األداء  إلى  األداء    فقط، بالفعل  من   
ً
كال تدفع  املماثلة  التنظيمية  العوامل  ألن  املثال،  سبيل  على 

 . واالرتباط

تنلق في  اهتماماتها  جل   البشرية  املوارد  إدارة  صبت  في  د  تساهم  التي  العمل  ظروف  كل  وتوفير  البشري  املورد  مية 

وتقديم   اإلنتاج  عملية  في  ومشاركته  وظيفته  في  املوظف  استقرار  أن  باعتبار  املؤسسة،  داخل  الوظيفي  ارتباطه 

أن   حيث  املؤسسة،  داخل  ارتباطه  بمستوى  مرهون  الوظيفياالرتبالخدمات  واملسيرة    اط  املوجهة  الطاقة  يشكل 

ي املؤسسة، فكلما ازدادت هذه الطاقة زادت مشاركة املوظف وتطور أدائه وسعى إلى تحقيق ما أمكنه من  للموظف ف

 أهداف فردية ومؤسساتية.  

 
65 . Vance, Robert J. (2006): Employee Engagement and Commitment, op.cite,p. 9 
66  . HR.com & HR. research Institute (2019): the State of Employee Engagement in 2019: Leverage Leadership and 

Culture to Maximize Engagement, p.11 
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التابعة  الربحية  غير  املؤسسات  في  العاملين  من  البيانات  وجمع  لالستقصاء  كأداة  االستبيان  على  البحث  اعتمد 

ليب االحصائية املناسبة. بعد التأكد من ثبات  لألمانة السورية للتنمية محل الدراسة. وتمت معالجة البيانات باألسا

ق املقياس باستخدام معامل ألفا كرونباخ، استخدمت االحصاءات الوصفية )املتوسط الحسابي، واالنحراف  وصد

البسيط الختبار   املعياري( والتوزيعات التكرارية للتعرف على خصائص العينة، وتحليل االرتباط وأسلوب االنحدار 

العدمي األسالالفرضية  لها. استخدمت  الفرعية  والفرضيات  األولى  الفرضية  ة  اختبار  في  الالمعلمية  يب اإلحصائية 

العدمية الثانية بعد اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات، حيث استخدم اختبار مان ويتني، وكروسكال واليس الختبار  

 للمتغيرات ال
ً
 SPSS.V.21ديموغرافية، واستخدمت برمجية  جوهرية الفروقات بين مستويات االرتباط الوظيفي تبعا

 املقاييس االحصائية املختلفة واختبار الفرضيات.  في حساب 

 :  أداة االستقصاء. 3-1

صمم االستبيان بحيث يشمل قسمين، يتضمن القسم األول املتغيرات الديموغرافية اآلتية: الجنس، املؤهل العلمي، 

الوظيفي  هو االرتباط    عبارة موزعة على محورين أساسيين األول   42الثاني  العمر، الخبرة العملية. بينما شمل القسم  

عبارة(، حيث وزعت عبارات املحور األول على ثالثة محاور جزئية هي: االرتباط    12)الوظيفي  عبارة( والثاني األداء    30)

 .      ملحق الدراسةا هو وارد في كم  عبارات(،10) عبارات(، االرتباط السلوكي10عبارات(، االرتباط العاطفي)10املعرفي )

لي مقياس  اآلتي:  اعتمد  الترتيب  وفق  وذلك  إجابة،  لكل   
ً
رقما أعطي  االستبيان، حيث  تصميم  في  الخماس ي    -5كرت 

 testغير موافق بشدة وبالتالي يكون متوسط املقياس    -1غير موافق     -  2حيادي      -3موافق       -4موافق بشدة     

value =3  . 

 . أداة االستقصاء3-1

 . ثبات وصدق االستبيان 3-2

 . خصائص العينة 3-3

 ة. االحصاءات الوصفي3-4

 . اختبار الفرضيات 3-5

 لولىاختبار الفرضية ا 5-3-1.

 اختبار الفرضية الثانية  5-3-2.
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مجال   إجوحسب  درجة  )أعلى  التالية:  العالقة  خالل  من  درجة    –ابةاإلجابة  )/إجابة(  أدنى  اإلجابات=  ( 1-5عدد 

املوافق بشدة هو  0.8=5/ املقابل لإلجابة غير  األول  املجاالت  1.79-1، وبالتالي يكون املجال  لبقية  بالنسبة  ، وهكذا 

 ( اآلتي:2كما في الجدول ) 0.8بحيث يكون املدى الفاصل بين كل مجال واملجال الذي يليه هو 

 

رميز لكل درجة إجابة ومجالها ( درجات ال2الجدول )
 
 ت

افق اإلجابة افق  بشدة مو افق  غير حيادي مو افق بشدة غير مو  مو

 1 2 3 4 5 درجة اإلجابة

 1.79-1 2.59-1.8 3.39-2.6 4.19-3.4 5-4.2 مجال اإلجابة

  النتيجة على مقياس ليكرت 
ً
 مامرتفعة نو  مرتفعة جدا

ً
عا  ما  متوسطة  

ً
  منخفضة نوعا

ً
 منخفضة جدا

 املصدر: الباحثة.       

 وأجاب  
ً
الكترونيا منها وكانت  /73/وزع االستبيان  استبيان  الدراسة عليه ولم يستبعد أي  املؤسسات محل  في   

ً
عامال

 جميعها صالحة للتحليل.   

 ثبات وصدق االستبيان: . 3-2

مجال البحث،    خالل عرضه على مجموعة من املحكمين ذوي الخبرة فيتم التأكد من صدق محتوى االستبيان من  

 وبناء على مالحظاتهم وتوجيهاتهم عدل االستبيان وأعيدت صياغة عباراته وحذف بعضها.

كرونباخ )ألفا  معامل  تنتمي  Alpha Cronbach-استخدم  قيمة  يأخذ  أن  يمكن  والذي  االستبيان،  لثبات  كمقياس   )

احد كلما زادت مصداقية البيانات في  واحد الصحيح، حيث كلما اقتربت تلك القيمة من الو للمجال من الصفر إلى ال

ع البحث، حسب هذا املعامل ملحوري االستبيان الرئيسيين: االرتباط الوظيفي، واألداء   نة على مجتمَّ عكس نتائج العي 

االرتباط   بمحور  املتعلقة  الفرعية  وللمحاور  ا)الوظيفي  الوظيفي،  االرتباط  االرتباط  الوظيفي،  االرتباط  ملعرفي، 

ألفا كرونباخ،  السلوكي(، ك  التربيعي ملعامل  بأخذ الجذر  لكامل عبارات االستبيان. حسب معامل الصدق  ما حسب 

 ( اآلتي:3والنتائج موضحة في الجدول )

 اخ والصدق لالستبيان ككل ومحاوره(: معامال ألفا كرونب3) الجدول 

ونباخ معامل ألفا كر  معامل الصدق   املحور  

 كامل االستبيان  0.931 0.965

 االرتباط الوظيفي 0.926 0.962

 االرتباط املعرفي  0.684 0.827

 االرتباط العاطفي 0.910 0.954 

 االرتباط السلوكي  0.874 0.935

 الداء الوظيفي 0.908 0.953

 SPSSاملصدر: حساب الباحثة باستخدام برمجية 
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أعاله 3)الجدول  يظهر   والصدق    (  كرونباخ  ألفا  معاملي  من  كل  قيم  الرئيسية  أن جميع  ومحاوره  االستبيان  لكامل 

% فهي قوية، باستثناء محور االرتباط املعرفي فقيمة معامل ألفا كرونباخ لبيانات عباراته أكبر  70والفرعية أكبر من  

 وباملصداقية.  % فهي قيمة مقبولة. مما يثبت أن بيانات جميع املحاور تتمتع بالثبات60من 

 

 خصائص العينة:  . 3-3

 أتي التوزيعات التكرارية النسبية ألفراد عينة البحث حسب املتغيرات الديمغرافية اآلتية:  نعرض فيما ي

 

 وزع أفراد العينة حسب الجنس:

الشكل) الجنس،  10بين  البحث حسب  عينة  النسبي ألفراد  التكراري  التوزيع  عينة (  أفراد  غالبية  أن  يتضح    حيث 

 %. 39.7ذكور %، وتبلغ نسبة ال60.3البحث هم من اإلناث بنسبة 

 

 سبي لفراد عينة البحث حسب الجنس( التوزيع التكراري الن10الشكل)

 وزع أفراد العينة حسب املؤهل العلمي: 

الشكل) العلمي،  11يبين  املؤهل  حسب  البحث  عينة  ألفراد  النسبي  التكراري  التوزيع  غالبية  (  أن  يتضح  حيث 

%، 24.7%، يليهم حملة املؤهل العلمي ماجستيربنسبة  64.4ة  بحوثين في العينة من حملة اإلجازة الجامعية بنسبامل

بنسبة   معهد  العلمي  مؤهله  من  ثم  عليا  6.8ومن  دراسات  دبلوم  حملة  نسبة  وبلغت  الدكتوراه  %2.7،  وحملة   ،%

 %، وال يوجد أي مبحوث من حملة الثانوية.  1.4
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 ل العلمياد عينة البحث حسب املؤهيع التكراري النسبي لفر ( التوز 11الشكل)

 وزع أفراد العينة حسب فئات العمر:

أن غالبية املبحوثين    ( التوزيع التكراري النسبي ألفراد عينة البحث حسب فئات العمر،حيث يتضح12يبين الشكل)

سنة وأقل من   30ليهم من أعمارهم من %، ي50.7سنة بنسبة  30سنة وأقل من  20أعمارهم تنتمي للفئة العمرية من 

%، و اليوجد أي مبحوث عمره  8.2سنة بنسبة    50وأقل من    40%، ومن ثم من أعمارهم من41.1  سنة بنسبة  40

 %. 0سنة فأكثربنسبة  60سنة،   60سنة وأقل من  50سنة، بين  20ينتمي للفئات اآلتية: أقل من 

 

 عينة البحث حسب فئات العمر فراد ( التوزيع التكراري النسبي ل 12)الشكل 

 ب فئات سنوات الخبرة العملية: توزع أفراد العينة حس

( التوزيع التكراري النسبي ألفراد عينة البحث حسب فئات سنوات الخبرة العملية، حيث يتضح بأن  13)الشكل  يبين  

%، ويليهم من سنوات  52.1سنوات بنسبة    10سنوات وأقل من    5غالبية املبحوثين سنوات خبرتهم تنتمي للفئة بين  

سنوات وأقل من    10ذه مع نسبة من سنوات خبرته العملية بين  % وتتساوى ه16.4ة  سنوات بنسب  5خبرته أقل من  

  20% ومن سنوات خبرته العملية  13.7سنة    20سنة وأقل من    15سنة. تبلغ نسبة كل من سنوات خبرته العملية    15

 %.0سنة فأكثر النسبة   25امل مبحوث سنوات خبرته %، بينما ال يوجد أي ع1.4سنة  25وأقل من 
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 ية( التوزيع التكراري النسبي لفراد عينة البحث حسب فئات سنوات الخبرة العمل 13الشكل)

 : االحصاءات الوصفية. 3-4

  لتحديد نتيجة كل عبارة من عبارات االستبيان على مقياس ليكرت الخماس ي، وبالتالي التعرف على درجة توفرها في 

واالنحرافا طات  املتوس  حسبت  البحث،  عينة  االستبيان.  مؤسسات  عبارات  على  املبحوثين  إلجابات  املعيارية  ت 

( الجدول  أبعاد 4ويوضح  كأحد  املعرفي  االرتباط  محور  عبارات  على  املبحوثين  إلجابات  الوصفية  اإلحصاءات   )

 : االرتباط الوظيفي والنتيجة على مقياس ليكرت الخماس ي كما يأتي

 جابات على عبارات محور االرتباط املعرفي( املتوسطات واالنحرافات املعيارية لإل 4الجدول )

Descriptive Statistics 

النتيجة على مقياس ليكرت  N Mean Std. Deviation العبارة

 الخماس ي 

  الوقت علي   يمر
ً
 ما  907. 3.62 73 عملي  في وأنا سريعا

ً
 مرتفعة نوعا

  أكون 
ً
  799. 4.21 73 بتركيز  عملأ عندما سعيدا

ً
 مرتفعة جدا

 منهم أكون 
ً
 ما  745. 3.97 73 العمل  داخل بمهامي كا

ً
 مرتفعة نوعا

 ما  666. 4.03 73 عملي داخل مهامي على أركز
ً
 مرتفعة نوعا

 متوسطة  1.165 3.05 73 عملي  عن نفس ي  فصل في صعوبة أجد

 ما مرتفعة ن 1.042 3.47 73 املنافسة  عامل عملي في أتجاهل
ً
 وعا

  أكون 
ً
  متيقظا

ً
 ما  666. 3.79 73 دائم بشكل عملي في ذهنيا

ً
 مرتفعة نوعا

 متوسطة  1.067 3.16 73 املعرفي إرتباطي على النفسية حالتي  تؤثر

 ما  605. 4.10 73 الذات  احترام املعرفي اإلرتباط خصائص من
ً
 مرتفعة نوعا

الة املشاركة املعرفي اإلرتباط يعزز    499. 4.21 73 اد األفر  بين  الفع 
ً
 مرتفعة جدا

 ما  507. 3.78 73 املعرفي  االرتباط
ً
 مرتفعة نوعا
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 SPSS v.21املصدر: مخرجات 

يبين الجدول أعاله أن متوسط إجابات املبحوثين على العبارات الخاصة بمحور االرتباط املعرفي جاءت غالبيتها على  

  ،
ً
جدا ومرتفعة  ما   

ً
نوعا مرتفعة  الخماس ي  ليكرت  صعوبةمقياس  وجود  على  تنصان  اللتين  العبارتين  في   باستثناء 

ليكرت   مقياس  على  النتيجة  جاءت  حيث  املعرفي  االرتباط  على  النفسية  الحالة  وتأثير  العمل  عن  النفس  فصل 

العبارتين    باستثناء 
ً
املعيارية متوسطة نسبيا املبحوثين حسب قيم االنحرافات  الخماس ي متوسطة. وتشتت إجابات 

ا السابقتين   عامل  تجاهل  أن  على  تنص  التي  العبارة  إلى  املبحوثين  إضافة  إجابات  تشتت  العمل، حيث  في  ملنافسة 

القول   يمكن   .
ً
نسبيا كبير  قدره    إنحولها  وبمتوسط  ما   

ً
نوعا مرتفعة  بدرجة  متوفر  املعرفي  االرتباط  في    3.78بعد 

 في إجابات املبحوثين  يشير إلى    0.507املؤسسات غير الربحية محل الدراسة بانحراف معياري  
ً
تشتت متوسط نسبيا

 االرتباط املعرفي.  حول محور 

 

 ( املتوسطات واالنحرافات املعيارية لإلجابات على عبارات محور االرتباط العاطفي 5الجدول )

Descriptive Statistics 

النتيجة على  N Mean Std. Deviation العبارة

مقياس ليكرت 

 الخماس ي 

  600. 4.21 73 العمل في مهامي إلنجاز بحماس أشعر
ً
 مرتفعة جدا

 ما  756. 3.89 73 لي إلهام مصدر عملي راعتب
ً
 مرتفعة نوعا

  537. 4.36 73 مهامي  أنجز حين باملتعة أشعر
ً
 مرتفعة جدا

  577. 4.44 73 أعمالي  أنجز عندما بالفخر أشعر
ً
 مرتفعة جدا

  816. 3.97 73 عملي تجاه بإيجابية أشعر
ً
 ما  مرتفعة نوعا

 والوظيفة شاعرهوم وأفكار الفرد عواطف بين  قوية عالقة هناك

 إليه  املوكلة

 ما  800. 3.84 73
ً
 مرتفعة نوعا

 ما  769. 3.86 73 العاطفي رتباطاال  من مؤسستكم أفراد لدى بالوظيفة التعلق يعزز 
ً
 مرتفعة نوعا

 ما مر  660. 4.15 73 العمل بأداء االستمتاع العاطفي رتباطاال  خصائص من
ً
 تفعة نوعا

 ما  754. 3.99 73 لديه العاطفي رتباطال ا من بوظيفته العامل ارتباط يزيد
ً
 مرتفعة نوعا

  قوية روابط امتلك
ً
  الصعب من أنه وأرى  بوظيفتي، جدا

ً
 جدا

 كسرها

 ما  987. 3.53 73
ً
 مرتفعة نوعا

 ما  561. 4.14 73 العاطفي االرتباط
ً
 مرتفعة نوعا

 SPSS v.21املصدر: مخرجات 

املبحوثين إجابات  أن متوسط  أعاله  الجدول  غالبيتها    يبين  العاطفي جاءت  االرتباط  بمحور  الخاصة  العبارات  على 

االنحرافات   قيم  حسب  املبحوثين  إجابات  وتشتت   ،
ً
جدا ومرتفعة  ما   

ً
نوعا مرتفعة  الخماس ي  ليكرت  مقياس  على 

. يمكن القول 
ً
 ما وبمتوسط قدره  بعد االرتباط العا  إن املعيارية متوسطة نسبيا

ً
 4.14طفي متوفر بدرجة مرتفعة نوعا
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معياري   بانحراف  الدراسة  محل  الربحية  غير  املؤسسات  إجابات    0.561في  في   
ً
نسبيا متوسط  تشتت  إلى  يشير 

 املبحوثين حول محور االرتباط العاطفي.  

 

 باط السلوكي ( املتوسطات واالنحرافات املعيارية لإلجابات على عبارات محور االرت6الجدول )

Descriptive Statistics 

النتيجة على  N Mean Std. Deviation العبارة

مقياس ليكرت 

 الخماس ي 

 ما  816. 3.79 73 عملي  في جيد بشكل األمور  تسير لم لو حتى  مثابر أكون 
ً
 مرتفعة نوعا

 ما  694. 3.86 73 العمل داخل بوظيفتي  ارتبط
ً
 مرتفعة نوعا

 ما  666. 3.97 73 لعملا داخل ونشاط طاقة لدي  
ً
 مرتفعة نوعا

 متوسطة  1.030 3.34 73 بشغف  لعملا وقت انتظر

 ما  1.104 3.68 73 طويلة لفترة العمل ملواصلة استعداد لدي  
ً
 مرتفعة نوعا

 متوسطة  1.122 2.86 73 وقتي  معظم وظيفتي  تستوعب أن  أحب

  السلوكية النوايا تلعب
ً
  دورا

ً
 ما  791. 3.77 73 السلوكي رتباطاال  في حيويا

ً
 مرتفعة نوعا

  653. 4.07 73 املستمر التعلم السلوكي طرتبااال  خصائص من
ً
 مرتفعة جدا

 ما  1.003 3.78 73 العمل وقت انتهاء بعد حتى  وظيفتي  في التفكير يشغلني 
ً
 مرتفعة نوعا

 نحو للفرد املادية الطاقات بتوجيه السلوكي رتباطاال  يتعلق

 معينة  مهمة استكمال

73 3.74 .727 
 ما 

ً
 مرتفعة نوعا

 ما  616. 3.81 73 السلوكي  االرتباط
ً
 مرتفعة نوعا

 SPSS v.21املصدر: مخرجات  

يبين الجدول أعاله أن متوسط إجابات املبحوثين على العبارات الخاصة بمحور االرتباط السلوكي جاءت غالبيتها على  

ب  ،
ً
ما ومرتفعة جدا  

ً
الخماس ي مرتفعة نوعا ليكرت  العبارتين مقياس  انتظار وقت  لال  استثناء  العمل  تين تنصان على 

بشغف، حب العامل الستيعاب وظيفته ملعظم وقته، حيث جاءت النتيجة على مقياس ليكرت الخماس ي متوسطة.  

تشتت   العبارات حيث  بعض  باستثناء   
ً
نسبيا متوسطة  املعيارية  االنحرافات  قيم  املبحوثين حسب  إجابات  وتشتت 

. يمكن القول  إجابات املبحوث
ً
 ما وبمتوسط  بعد االرتب  إن ين حولها كبير نسبيا

ً
اط السلوكي متوفر بدرجة مرتفعة نوعا

معياري    3.81قدره   بانحراف  الدراسة  محل  الربحية  غير  املؤسسات  في    يشير   0.616في   
ً
نسبيا متوسط  تشتت  إلى 

 إجابات املبحوثين حول محور االرتباط السلوكي.  

 األداء الوظيفي  واالنحرافات املعيارية لإلجابات على عبارات محور ( املتوسطات  7الجدول )

Descriptive Statistics 
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النتيجة على  N Mean Std. Deviation العبارة

مقياس ليكرت 

 الخماس ي 

 دون  إليه املوكلة واملهام األعمال مؤسستكم في املوظف ينجز

 تأخير

 ما  862. 3.60 73
ً
 مرتفعة نوعا

 ما  811. 3.85 73 أكبر  مسؤولية لتحمل اإلستعداد ؤسستكمم في املوظف لدى
ً
 مرتفعة نوعا

 والظروف املتغيرات مع للتكيف والقدرات امليول  املوظف لدى

 املستجدة

 ما  687. 4.00 73
ً
 مرتفعة نوعا

 واضحة ومهام أعمال ء داأب مؤسستكم في املوظف يقوم

 ومحددة

 متوسطة  1.122 3.14 73

ال حوافز نظام مؤسستكم في يوجد  ما  1.037 2.30 73 املتميز  باألداء يرتبط فع 
ً
 منخفضة نوعا

 على املوظفين  تساعد التدريبية البرامج من املكتسبة املهارات

 املهام  ألداء جديدة أساليب ابتكار

 ما  1.078 3.41 73
ً
 مرتفعة نوعا

 مؤسستكم  في املوظفين  لدى الالزمة واملهارات القدرات تتوفر

 العمل أثناء اليومية املشكالت لحل

73 3.23 1.007  
ً
  ما مرتفعة نوعا

 املوكلة األعمال بطبيعة الكافي واإلملام املعرفة املوظف لدى

 إليهم

 ما  968. 3.40 73
ً
 مرتفعة نوعا

 األعمال إلنجاز املختلفة اإلدارية املستويات بين  تنسيق يوجد

 املطلوب  بالشكل

 متوسطة  967. 3.15 73

 إنجاز على مؤسستكم في املعتمدة لقواعدوا األنظمة تساهم

 وفاعلية كفاءةب األعمال

 ما  927. 3.42 73
ً
 مرتفعة نوعا

 بهدف والتقانية  الحاسوبية النظم أحدث املؤسسة إدارة توفر

 العالية والكفاءة املطلوبة بالسرعة األعمال إنجاز

 ما  955. 3.41 73
ً
 مرتفعة نوعا

 وفق والواجبات هامامل  بأداء مؤسستكم في املوظفون  يقوم

 املعتمدة  املعايير

 ما  866. 3.44 73
ً
 مرتفعة نوعا

 SPSS v.21املصدر: مخرجات 

يبين الجدول أعاله أن متوسط إجابات املبحوثين على العبارات الخاصة بمحور األداء الوظيفي جاءت غالبيتها على  

اللتي العبارتين  باستثناء  ما،   
ً
نوعا مرتفعة  الخماس ي  ليكرت  محددة  مقياس  أعمال  املوظف  أداء  على  تنصان  ن 

وو  النتيجة  وواضحة،  جاءت  حيث  املطلوب،  بالشكل  األعمال  إلنجاز  املختلفة  اإلدارية  املستويات  بين  تنسيق  جود 

ال مرتبط باألداء املتميز حيث  على مقياس ليكرت الخماس ي متوسطة. والعبارة التي تنص على وجود نظام حوافز فع  

النتيجة على م  ما. وتشتت إجابجاءت 
ً
ات املبحوثين حسب قيم االنحرافات  قياس ليكرت الخماس ي منخفضة نوعا

  .
ً
 باستثناء بعض العبارات حيث تشتت إجابات املبحوثين حولها كبير نسبيا

ً
 املعيارية متوسطة نسبيا

 ( املتوسطات واالنحرافات املعيارية لإلجابات 8الجدول )
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 ء الوظيفي على متغيري االرتباط الوظيفي واألدا

Descriptive Statistics 

النتيجة على  N Mean Std. Deviation املحور 

مقياس ليكرت 

 الخماس ي 

 ما  458. 3.89 73 الوظيفي االرتباط
ً
 مرتفعة نوعا

 ما  704. 3.41 73 األداء الوظيفي 
ً
 مرتفعة نوعا

 SPSS v.21املصدر: مخرجات 

م الوظيفي  االرتباط  أعاله أن  ما وبمتوسط قدره  يالحظ من الجدول   
ً
املؤسسات  ف  3.89توفر بدرجة مرتفعة نوعا ي 

 في إجابات املبحوثين حول محور    يشير  0.458غير الربحية محل الدراسة بانحراف معياري  
ً
إلى تشتت متوسط نسبيا

قدره   وبمتوسط  ما   
ً
نوعا مرتفعة  بدرجة  متوفر  الوظيفي  األداء  أن   

ً
أيضا يتضح  كما  الوظيفي.  ي ف  3.41االرتباط 

 في إجابات املبحوثين    يشير   0.704اري  املؤسسات غير الربحية محل الدراسة بانحراف معي
ً
إلى تشتت متوسط نسبيا

 حول محور األداء الوظيفي. 

 اختبار الفرضيات:  . 3-5

في  الالمعلمي  اإلحصاء  وأساليب  األولى،  الفرضية  اختبار  في  البسيط  الخطي  واالنحدار  االرتباط  تحليل  استخدم 

   ر الفرضية الثانية كما يلي:اختبا

ال ✓ الفرضية  في اختبار  الوظيفي  األداء  تحسين  في  الوظيفي  لالرتباط  معنوي  تأثير  يوجد  ال  األولى:  عدمية 

 املؤسسات غير الربحية محل الدراسة. 

 ( االنتشار بين متغيري االرتباط الوظيفي والداء الوظيفي كما يلي: 14يبين الشكل ) 



58 
 

 
 

الرتباط الوظيفي والداء الوظيفي ار بين متغيري ا( االنتش14الشكل )  

 يتضح من الشكل أعاله أن العالقة موجبة وخطية بين املتغيرين.

 ( نتائج تحليل االرتباط بين املتغيرين كما يأتي:9)الجدول يوضح  

 الرتباط الوظيفي والداء الوظيفي( نتائج تحليل االرتباط بين متغيري ا9) الجدول 

 

Correlations 

 االداء الوظيفي االرتباط 

 الوظيفي

Spearman's rho االرتباط 

 الوظيفي

Correlation Coefficient 1.000 **.318 

Sig. (2-tailed) . .006 

N 73 73 

 االداء

 الوظيفي

Correlation Coefficient **.318 1.000 

Sig. (2-tailed) .006 . 

N 73 73 

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

 SPSS v.21مخرجات  املصدر:

يتضح من الجدول أعاله أن قيمة معامل ارتباط سبيرمان املستخدم في قياس شدة العالقة بين املتغيرين واملناسب  

هي   الرتبية  بياناتهما  معنوية    0.318لطبيعة  من    0.006هي    Sig. (2-tailed)بمستوى  االرتباط  وبال  0.05أصغر  تالي 

 لوظيفي واألداء لوظيفي ضعيف وموجب ومعنوي بين االرتباط ا

 يعبر عن العالقة الخطية بالشكل العام التالي:   



59 
 

 
 متغير تابع يمثل األداء الوظيفي.  Yحيث 

X متغير مستقل يمثل االرتباط الوظيفي : 

aوظيفي عندما ينعدم االرتباط الوظيفي. تقاطع خط املستقيم مع املحور العمودي وتمثل مستوى األداء ال : نقطة 

b: لتغير في األداء الوظيفي عندما يتغير االرتباط الوظيفي بمقدار وحدة واحدة فقط.  مقدار ا 

 ذج االنحدار الخطي البسيط كما يلي: تقدير نمو  ( نتائج12(، )11(، )10وتبين الجداول )

 رتباط الوظيفي والداء الوظيفي (: معامال االرتباط والتحديد بين متغيرين اال 10) الجدول 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 a.314 .098 .086 .673 

a. Predictors: (Constant), الوظيفي االرتباط 

 SPSS v.21املصدر: مخرجات 

د  وهو ارتباط موجب وضعيف. وقيمة معامل التحدي  0.314يبين الجدول أعاله أن قيمة االرتباط بين املتغيرين هو  

% لم 90.2% من التغير في األداء الوظيفي قد فسر من خالل االرتباط الوظيفي والباقي9.8أي أن ما نسبته    0.098هي  

 يفسر.   

 

 بين االرتباط الوظيفي والداء الوظيفي  (: تحليل التباين في نموذج االنحدار الخطي البسيط11) الجدول 

aANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3.512 1 3.512 7.753 b.007 

Residual 32.159 71 .453   

Total 35.671 72    

a. Dependent Variable: الوظيفي االداء 

b. Predictors: (Constant), الوظيفي االرتباط 

 SPSS v.21املصدر: مخرجات 

أي أن    0.05أصغر من    0.007بمستوى معنوية    7.753من الجدول أعاله أن قيمة مؤشر اختبار فيشر هي  يتضح  

 في تمثيل العالقة بين املتغيرين. البسيط جيدنموذج االنحدار الخطي  

 االرتباط الوظيفي والداء الوظيفي ومعنويتها ( ثوابت نموذج االنحدار الخطي البسيط بين12الجدول ) 

atsCoefficien 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 
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B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.536 .678  2.266 .026 

 007. 2.784 314. 173. 482. الوظيفي االرتباط

a. Dependent Variable: الوظيفي االداء 

 SPSS v.21املصدر: مخرجات 

أعال  الجدول  الثابت  يبين  قيمة  أن  معنوية    a=1.536ه  من    0.026بمستوى  الثابت    0.05أصغر   b=0.482وقيمة 

 أي أن الثابتين معنويين ولهما داللة إحصائية.  0.05أصغر من  0.007بمستوى معنوية 

 ويمكن كتابة النموذج املقدر كما يلي:  

 
 

ي  . وعندما يزداد االرتباط الوظيف1.536الوظيفي هو  أي أنه عندما ينعدم تأثير االرتباط الوظيفي فإن مستوى األداء  

 0.482بمقدار وحدة واحدة فإن األداء الوظيفي يزداد بمقدار 

 .  هناك تأثير معنوي موجب لالرتباط الوظيفي في الداء الوظيفي إنيمكن القول 

 . اختبار الفرضية الولى: 3-5-1

ا الساسية  للفرضية  الولى  الفرعية  الفرضية  املعرفي  اختبار  لالرتباط  تأثير  يوجد  ال  الولى:  الداء  لعدمية  في 

 الوظيفي.  

 (: 15شكل االنتشار كما هو موضح بالشكل )

 
الرتباط املعرفي والداء الوظيفي ( االنتشار بين متغيري ا15الشكل )  

 يتضح من الشكل أعاله أن العالقة موجبة وخطية بين املتغيرين.

 ل االرتباط بين املتغيرين كما يأتي:( نتائج تحلي13)الجدول يوضح  

 رتباط املعرفي والداء الوظيفينتائج تحليل االرتباط بين متغيري اال  ( 13) الجدول 



61 
 

 

 SPSS v.21املصدر: مخرجات 

يتضح من الجدول أعاله أن قيمة معامل ارتباط سبيرمان املستخدم في قياس شدة العالقة بين املتغيرين واملناسب  

هي   الرتبية  بياناتهما  معنوية    0.228لطبيعة  من  أكب  0.052هي    Sig. (2-tailed)بمستوى  االرتباط    0.05ر  وبالتالي 

% وهو معنوي عند  5ضعيف وموجب وغير معنوي بين االرتباط املعرفي واألداء الوظيفي وذلك عند مستوى معنوية  

 %. 10مستوى معنوية 

 

 ي والداء الوظيفي (: معامال االرتباط والتحديد بين متغيرين االرتباط املعرف14) الجدول 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 a.256 .066 .052 .685 

a. Predictors: (Constant), املعرفي االرتباط 

 SPSS v.21املصدر: مخرجات 

 

تباط موجب وضعيف. وقيمة معامل التحديد  وهو ار   0.256يبين الجدول أعاله أن قيمة االرتباط بين املتغيرين هو  

% لم  93.4% من التغير في األداء الوظيفي قد فسر من خالل االرتباط املعرفي والباقي6.6أي أن ما نسبته    0.066هي  

 يفسر.   

 

ي االرتباط املعرفي والداء الوظيف  (: تحليل التباين في نموذج االنحدار الخطي البسيط بين15) الجدول   

 

aANOVA 

Correlations 

 داءاأل  

 الوظيفي

 االرتباط

 املعرفي

Spearman's rho  الوظيفي  داءاأل Correlation Coefficient 1.000 .228 

Sig. (2-tailed) . .052 

N 73 73 

 االرتباط

 املعرفي

Correlation Coefficient .228 1.000 

Sig. (2-tailed) .052 . 

N 73 73 
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Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.338 1 2.338 4.980 b.029 

Residual 33.333 71 .469   

Total 35.671 72    

a. Dependent Variable:  الوظيفي داءاأل 

b. Predictors: (Constant), املعرفي االرتباط 

 SPSS v.21املصدر: مخرجات 

أي أن    0.05أصغر من    0.029ى معنوية  بمستو   4.980ر هي  ي أعاله أن قيمة مؤشر اختبار فيشيتضح من الجدول  

 في تمثيل العالقة بين املتغيرين. البسيط جيدنموذج االنحدار الخطي  

( ثوابت نموذج االنحدار الخطي البسيط بين االرتباط املعرفي والداء الوظيفي ومعنويتها16الجدول )   

aCoefficients 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.067 .608  3.401 .001 

 029. 2.232 256. 159. 356. املعرفي االرتباط

a. Dependent Variable: الوظيفي االداء 

 SPSS v.21املصدر: مخرجات 

قيم أن  أعاله  الجدول  الثابت  يبين  معنوية  a=2.067ة  من    0.001بمستوى  الثابت    0.05أصغر    b=0.356وقيمة 

 أي أن الثابتين معنويين ولهما داللة إحصائية.  0.05أصغر من  0.029بمستوى معنوية 

 ويمكن كتابة النموذج املقدر كما يلي:  

 
هو   الوظيفي  األداء  مستوى  فإن  املعرفي  االرتباط  تأثير  ينعدم  عندما  أنه  املعرفي    2.067أي  االرتباط  يزداد  وعندما 

 0.356ة واحدة فإن األداء الوظيفي يزداد بمقدار بمقدار وحد

 .هناك تأثير معنوي موجب لالرتباط املعرفي في الداء الوظيفي إنيمكن القول 

تأثير لالرتباط العاط الولى: ال يوجد  العدمية  للفرضية الساسية  الثانية  الفرعية  الفرضية  الداء  اختبار  في  في 

 الوظيفي. 

 (:16بالشكل )  شكل االنتشار كما هو موضح
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الرتباط العاطفي والداء الوظيفي ( االنتشار بين متغيري ا16الشكل )  

 يتضح من الشكل أعاله أن العالقة موجبة وخطية بين املتغيرين.

 اء الوظيفي كما يأتي:( نتائج تحليل االرتباط بين متغيري االرتباط العاطفي واألد17)الجدول يوضح  

 رتباط العاطفي والداء الوظيفي الرتباط بين متغيري اال ( نتائج تحليل ا17) الجدول 

 

Correlations 

 داءاأل  

 الوظيفي

 االرتباط

 العاطفي 

Spearman's rho  الوظيفي  داءاأل Correlation Coefficient 1.000 *.267 

Sig. (2-tailed) . .023 

N 73 73 

 Correlation Coefficient *.267 1.000 العاطفي تباطاالر 

Sig. (2-tailed) .023 . 

N 73 73 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 SPSS v.21املصدر: مخرجات 

املتغيرين واملناسب  يتضح من الجدول أعاله أن قيمة معامل ارتباط سبيرمان املستخدم في قياس شدة العالقة بين  

هي الرتبية  بياناتهما  معنوية    0.267  لطبيعة  من    0.023هي    Sig. (2-tailed)بمستوى  االرتباط    0.05أصغر  وبالتالي 

 %. 5ضعيف وموجب ومعنوي بين االرتباط العاطفي واألداء الوظيفي وذلك عند مستوى معنوية 

 رتباط العاطفي واألداء الوظيفي (: معامال االرتباط والتحديد بين متغيرين اال 18)الجدول 
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Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 a.243 .059 .046 .688 

a. Predictors: (Constant), العاطفي  االرتباط 

 

 SPSS v.21املصدر: مخرجات 

حديد  وهو ارتباط موجب وضعيف. وقيمة معامل الت  0.243و  يبين الجدول أعاله أن قيمة االرتباط بين املتغيرين ه

% لم 94.1% من التغير في األداء الوظيفي قد فسر من خالل االرتباط العاطفي والباقي5.9أي أن ما نسبته    0.059هي  

 يفسر.   

في االرتباط العاطفي والداء الوظي(: تحليل التباين في نموذج االنحدار الخطي البسيط بين  19) الجدول   

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.098 1 2.098 4.437 .039b 

Residual 33.573 71 .473   

Total 35.671 72    

a. Dependent Variable: الوظيفي االداء 

b. Predictors: (Constant), العاطفي  االرتباط 

 

 SPSS v.21املصدر: مخرجات 

أي أن    0.05أصغر من    0.039بمستوى معنوية    4.437ي  تضح من الجدول أعاله أن قيمة مؤشر اختبار فيشر هي

 في تمثيل العالقة بين املتغيرين. البسيط جيدنموذج االنحدار الخطي  

 

االرتباط العاطفي والداء الوظيفي ومعنويتها ( ثوابت نموذج االنحدار الخطي البسيط بين20الجدول )   

aicientsCoeff 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.151 .603  3.565 .001 

 039. 2.106 243. 145. 304. العاطفي االرتباط

a. Dependent Variable: الوظيفي االداء 
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 SPSS v.21املصدر: مخرجات 

الجدو  الثابت  يبين  قيمة  أن  أعاله  معنوية  a=2.151ل  من    0.001بمستوى  الثابت    0.05أصغر    b=0.304وقيمة 

 أي أن الثابتين معنويين ولهما داللة إحصائية.  0.05أصغر من  0.039بمستوى معنوية 

 ويمكن كتابة النموذج املقدر كما يلي:  

 
طفي  وعندما يزداد االرتباط العا  2.151اء الوظيفي هو  أي أنه عندما ينعدم تأثير االرتباط العاطفي فإن مستوى األد

 0.304بمقدار وحدة واحدة فإن األداء الوظيفي يزداد بمقدار 

 .هناك تأثير معنوي موجب لالرتباط العاطفي في الداء الوظيفي إنيمكن القول 

 

تأثير  الولى: ال يوجد  العدمية  الساسية  للفرضية  الثالثة  الفرعية  الفرضية  الداء    اختبار  في  السلوكي  لالرتباط 

 الوظيفي. 

 (:17شار كما هو موضح بالشكل )شكل االنت 

 
الرتباط السلوكي والداء الوظيفي( االنتشار بين متغيري ا17الشكل )  

 يتضح من الشكل أعاله أن العالقة موجبة وخطية بين املتغيرين.

 السلوكي واألداء الوظيفي كما يأتي:  ( نتائج تحليل االرتباط بين متغيري االرتباط21)الجدول يوضح  

 الرتباط السلوكي واألداء الوظيفي نتائج تحليل االرتباط بين متغيري ا (21)الجدول 

 

Correlations 

 داءاأل  

 الوظيفي

 االرتباط

 السلوكي

Spearman's rho  الوظيفي  داءاأل Correlation Coefficient 1.000 .216 



66 
 

Sig. (2-tailed) . .067 

N 73 73 

 االرتباط

 السلوكي

Correlation Coefficient .216 1.000 

Sig. (2-tailed) .067 . 

N 73 73 

 SPSS v.21املصدر: مخرجات 

يتضح من الجدول أعاله أن قيمة معامل ارتباط سبيرمان املستخدم في قياس شدة العالقة بين املتغيرين واملناسب  

هي   الرتبية  بياناتهما  معنوية    0.216لطبيعة  من  أكب  0.067هي    Sig. (2-tailed)بمستوى  االرتباط    0.05ر  وبالتالي 

% ولكنه معنوي  5ضعيف وموجب وغير معنوي بين االرتباط السلوكي واألداء الوظيفي وذلك عند مستوى معنوية  

 %. 10عند مستوى معنوية 

 

 وكي واألداء الوظيفي. (: معامال االرتباط والتحديد بين متغيرين االرتباط السل22)الجدول 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 a.216 .047 .033 .692 

a. Predictors: (Constant), السلوكي االرتباط 

 SPSS v.21املصدر: مخرجات 

رتباط موجب وضعيف. وقيمة معامل التحديد  وهو ا  0.216يبين الجدول أعاله أن قيمة االرتباط بين املتغيرين هو  

% لم 95.3% من التغير في األداء الوظيفي قد فسر من خالل االرتباط السلوكي والباقي4.7أي أن ما نسبته    0.047هي  

 يفسر.   

االرتباط السلوكي والداء الوظيفي(: تحليل التباين في نموذج االنحدار الخطي البسيط بين  23) الجدول   

aANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.670 1 1.670 3.487 b.066 

Residual 34.002 71 .479   

Total 35.671 72    

a. Dependent Variable: الوظيفي االداء 

b. Predictors: (Constant), السلوكي االرتباط 

 SPSS v.21املصدر: مخرجات 

أ الجدول  من  هي  يتضح  فيشر  اختبار  مؤشر  قيمة  أن  من    0.066معنوية  بمستوى    3.487عاله  أن    0.05أكبر  أي 

% ولكنه جيد في  5نموذج االنحدار الخطي البسيط ليس جيد في تمثيل العالقة بين املتغيرين عند مستوى معنوية  

 %.10تمثيلها عند مستوى معنوية 
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 االرتباط السلوكي والداء الوظيفي ومعنويتها ن( ثوابت نموذج االنحدار الخطي البسيط بي 24الجدول ) 

aoefficientsC 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.469 .511  4.835 .000 

 066. 1.867 216. 132. 247. السلوكي االرتباط

a. Dependent Variable: الوظيفي الداءا 

 

 SPSS v.21املصدر: مخرجات 

أي أن الثابت معنوي وقيمة    0.05أصغر من    0.000بمستوى معنوية  a=2.469الجدول أعاله أن قيمة الثابت  يبين  

% ولكنه معنوي  5فالثابت غير معنوي عند مستوى معنوية    0.05أكبر من    0.066بمستوى معنوية    b=0.247الثابت  

 %.10عند مستوى 

 ن كتابة النموذج املقدر كما يلي:  ويمك

 
وعندما يزداد االرتباط السلوكي    2.469ا ينعدم تأثير االرتباط السلوكي فإن مستوى األداء الوظيفي هو  أي أنه عندم

 0.247بمقدار وحدة واحدة فإن األداء الوظيفي يزداد بمقدار 

 . %10داء الوظيفي عند مستوى معنوية هناك تأثير معنوي موجب لالرتباط السلوكي في ال  إنيمكن القول 

أبعاد االرتباط  اختبار الفرض  بين مستويات توفر 
ً
الثانية: ال يوجد فروقات دالة إحصائيا ية العدمية الساسية 

افية والتعريفية لفراد العينة.    الوظيفي في املؤسسات غير الربحية تعزى للمتغيرات الديموغر

لتجانس للبيانات وتوزعها  فرضيات أي بحث ال بد من التأكد من توفر خاصتي ا  قبل إجراء اختبار   من املتعارف عليه 

أم   املعلمية  الطرائق  واستخدام  الفرضيات  الختبار  املناسب  اإلحصائي  األسلوب  لتحديد  وذلك  طبيعي،  بشكل 

لبيا الطبيعي  التوزيع  الختبار  سميرنوف  كوملوجوروف  اختبار  نتائج  يلي  وفيما  ذلك.  ألجل  متغيرات  الالمعلمية  نات 

 ( التالي.25)الجدول تائج موضحة في  ، االرتباط العاطفي، االرتباط السلوكي( والناملعرفي )االرتباطاالرتباط الوظيفي 

االرتباط الوظيفي باستخدام اختبار كوملوجورف   (: نتائج اختبار التوزيع الطبيعي لبيانات متغيرات25) الجدول 

 سميرنوف 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 االرتباط 

 الوظيفي

 االرتباط

 املعرفي

 االرتباط

 العاطفي 

 االرتباط

 السلوكي

 داءاأل 

 الوظيفي

N 73 73 73 73 73 

a,bNormal Parameters Mean 3.89 3.78 4.14 3.81 3.41 
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Std. Deviation .458 .507 .561 .616 .704 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .430 .407 .377 .321 .278 

Positive .351 .292 .377 .268 .241 

Negative -.430 -.407 -.335 -.321 -.278 

Kolmogorov-Smirnov Z 3.675 3.478 3.224 2.742 2.376 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 SPSS v.21مخرجات  املصدر:

مستويات أن  أعاله  الجدول  هي    يظهر  متغير  كل  عند  سميرنوف  اختبار  ملؤشر  مستوى    0.000املعنوية  من  وأقل 

القول  5املعنوية   التي جمعت من خالل االستبيان غير موزعة بشكل طبيعي. وبالتالي   إن%. وبالتالي يمكن  البيانات 

محقق فال ضرورة    صاء الالمعلمي. وبما أن شرط التوزيع الطبيعي غيرسيتم اختبار الفرضية باستخدام طرائق اإلح

 إلجراء اختبار التجانس.

 . اختبار الفرضية الثانية:3-5-2

: ال يوجد فروقات ذات داللة إحصائية بين مستويات االرتباط  الفرضية الفرعية الولى للفرضية الساسية الثانية

 ملتغير الج 
ً
 نس.  الوظيفي بكافة أبعاده تبعا

 ( التالي:26والنتائج موضحة في الجدول )اختبرت الفرضية باستخدام اختبار مان ويتني 

 للجنس  (: نتائج اختبار مان ويتني لجوهرية الفروقات26) الجدول 
ً
 وداللتها بين مستويات االرتباط الوظيفي تبعا

aTest Statistics 

 االرتباط 

 الوظيفي

 االرتباط

 املعرفي

 االرتباط

 العاطفي 

 االرتباط

 السلوكي

 داءاأل 

 الوظيفي

Mann-Whitney U 633.500 554.000 626.500 607.000 539.500 

Wilcoxon W 1623.500 1544.000 1061.500 1597.000 1529.500 

Z -.070 -1.182 -.164 -.399 -1.219 

Asymp. Sig. (2-tailed) .944 .237 .870 .690 .223 

a. Grouping Variable: نس الج 

 SPSS v.21املصدر: مخرجات 

ن قيم مستوى املعنوية ملؤشر اختبار مان ويتني عند كافة املتغيرات أكبر من مستوى املعنوية  يتضح من الجدول بأ

املعرفي، 5 )االرتباط  أبعاده  الوظيفي ومستويات  االرتباط  بين مستويات   
ً
إحصائيا دالة  يوجد فروقات  ال  وبالتالي   %

 للجنس والفروقات ظاهرية االرتباط العاطفي، ا
ً
 تعزى لعوامل الحظ والصدف.  الرتباط السلوكي( تبعا

الثانية الساسية  للفرضية  الثانية  الفرعية  مستويات  الفرضية  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروقات  يوجد  ال   :

 ملتغير املؤهل العلمي.  
ً
 االرتباط الوظيفي بكافة أبعاده تبعا
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 لتالي:( ا27كروسكال واليس والنتائج موضحة في الجدول ) اختبرت الفرضية باستخدام اختبار

الفروقات27)الجدول   لجوهرية  واليس  كروسكال  اختبار  نتائج   :)    
ً
تبعا الوظيفي  االرتباط  مستويات  بين  وداللتها 

 ي.للمؤهل العلم

a,bTest Statistics 

 االرتباط 

 الوظيفي

 االرتباط

 املعرفي

 االرتباط

 العاطفي 

 االرتباط

 يالسلوك 

 االداء

 الوظيفي

Chi-Square 6.027 3.359 8.447 3.229 3.808 

df 4 4 4 4 4 

Asymp. Sig. .197 .500 .077 .520 .433 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: العلمي  املؤهل 

 SPSS v.21املصدر: مخرجات 

ي  % وبالتال5  مستوى املعنويةفة املتغيرات أكبر من يتضح من الجدول بأن قيم مستوى املعنوية ملؤشر االختبارعند كا

أبعاده   ومستويات  الوظيفي  االرتباط  مستويات  بين   
ً
إحصائيا دالة  فروقات  يوجد  االرتباط    )االرتباط ال  املعرفي، 

 للمؤهل العلمي والفروقات ظاهرية تعزى لعوامل الحظ والصدف. 
ً
 العاطفي، االرتباط السلوكي( تبعا

الفرعية   الثانيةالفرضية  الساسية  للفرضية  فروقالثالثة  يوجد  ال  مستويات  :  بين  إحصائية  داللة  ذات  ات 

 ملتغير العمر.  
ً
 االرتباط الوظيفي بكافة أبعاده تبعا

 ( التالي:28اختبرت الفرضية باستخدام اختبار كروسكال واليس والنتائج موضحة في الجدول )

 للعمر وداللتها بين مستويات االرتباط ال هرية الفروقات(: نتائج اختبار كروسكال واليس لجو 28)الجدول 
ً
 وظيفي تبعا

a,bTest Statistics 

 االرتباط 

 الوظيفي

 االرتباط

 املعرفي

 االرتباط

 العاطفي 

 االرتباط

 السلوكي

 االداء

 الوظيفي

Chi-Square .480 .735 .981 3.010 1.478 

df 2 2 2 2 2 

Asymp. Sig. .787 .693 .612 .222 .478 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: العمر 

 

 SPSS v.21املصدر: مخرجات 

االختبار  ملؤشر  املعنوية  مستوى  قيم  بأن  الجدول  من  من    يتضح  أكبر  املتغيرات  كافة  املعنويةعند  %  5  مستوى 

ومستويات الوظيفي  االرتباط  مستويات  بين   
ً
إحصائيا دالة  فروقات  يوجد  ال  املعرفي،    )االرتباط أبعاده    وبالتالي 

 للعمر والفروقات ظاهرية تعزى لعوامل الحظ والصدف.االرتباط العاطفي، ا
ً
 الرتباط السلوكي( تبعا
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الثانية الساسية  للفرضية  الرابعة  الفرعية  مستويات  الفرضية  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروقات  يوجد  ال   :

 ملتغير ا
ً
 لخبرة العملية.  االرتباط الوظيفي بكافة أبعاده تبعا

 ( التالي:29كروسكال واليس والنتائج موضحة في الجدول ) اختبرت الفرضية باستخدام اختبار

 ملتغير    (: نتائج اختبار كروسكال واليس لجوهرية الفروقات29)الجدول  
ً
وداللتها بين مستويات االرتباط الوظيفي تبعا

 الخبرة العملية 

a,bTest Statistics 

 االرتباط 

 يفيالوظ

 االرتباط

 املعرفي

 االرتباط

 العاطفي 

 االرتباط

 السلوكي

 االداء

 الوظيفي

Chi-Square 2.954 2.388 5.545 4.513 2.740 

df 4 4 4 4 4 

Asymp. Sig. .565 .665 .236 .341 .602 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: العملية الخبرة 

 

 SPSS v.21املصدر: مخرجات 

% وبالتالي  5  مستوى املعنويةبارعند كافة املتغيرات أكبر من ح من الجدول بأن قيم مستوى املعنوية ملؤشر االخت يتض

أبعاده   ومستويات  الوظيفي  االرتباط  مستويات  بين   
ً
إحصائيا دالة  فروقات  يوجد  االرتباط    )االرتباط ال  املعرفي، 

 للخبرة العملية وال
ً
 فروقات ظاهرية تعزى لعوامل الحظ والصدف.العاطفي، االرتباط السلوكي( تبعا
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 . نتائج الدراسة: 4-1

 خلص البحث إلى النتائج اآلتية: 

التابعة لألمانة السورية للتنمية   − العاملين في املؤسسات غير الربحية  هم من اإلناث وحملة اإلجازة  غالبية 

سنة، وسنوات خبرتهم العملية تنتمي للفئة من   30سنة وأقل من  20لفئة العمرية من الجامعية، وينتمون ل

 سنوات.   10سنوات وأقل من  5

لدى   − الوظيفي  االرتباط  توفر  مستوى  أن  الدراسة  ملتغيرات  الوصفية  اإلحصاءات  فيبينت    العاملين 

 ما، وفيما يلي مستويات املؤسسات غير الربحية 
ً
 توفر أبعاده الثالثة: محل الدراسة مرتفع نوعا

جيدة  .1 بدرجة  متوفر  الدراسة  محل  الربحية  غير  املؤسسات  في  العاملين  لدى  املعرفي  االرتباط 

 ما، ولكن وجود صعوبة في فصل العامل لنفسه عن عمله، وتأثير حالته النفسية  
ً
ومرتفعة نوعا

 و بمستوى متوسط. على ارتباطه املعرفي ه

 بدرجة  إن بعد االرتباط العاطفي لدى ال .2
ً
عاملين في املؤسسات غير الربحية محل الدراسة متوفرا

 ما، حيث يشعر العاملون باملتعة والفخر واإليجابية والحماس إلنجاز أعمالهم.  
ً
 مرتفعة نوعا

ؤسسات غير الربحية محل  إن بعد االرتباط السلوكي بعباراته املختلفة متوفر لدى العاملين في امل .3

نوع مرتفع  بمستوى  أن الدراسة  العامل  وحب  بشغف،  العمل  لوقت  العامل  انتظار  لكن  ما   
ً
ا

 تستوعب وظيفته معظم وقته يكون بمستوى متوسط.  

 ما، إال أن التنسيق بين   −
ً
إن مستوى األداء الوظيفي في املؤسسات غير الربحية محل الدراسة هو مرتفع نوعا

اال  ماملستويات  املطلوب  بالشكل  األعمال  إلنجاز  املختلفة  هي  دارية  األعمال  وهذه  متوسطة.  بدرجة  توفر 

أعمال ومهام واضحة ومحددة بدرجة متوسطة. كما أن توفر نظام حوافز فعال مرتبط باألداء املتميز ليس  

 ما.  
ً
 باملستوى املطلوب فهو متوفر بدرجة متدنية نوعا

 0.482وظيفي بمقدار  الوظيفي في األداء الوظيفي، حيث يزداد األداء اليوجد تأثير معنوي موجب لالرتباط   −

األولى   العدمية األساسية  الفرضية  يثبت صحة  الوظيفي بمقدار وحدة واحدة. مما  عندما يزداد االرتباط 

 للبحث. كان تأثير أبعاد االرتباط الوظيفي في األداء الوظيفي كما يأتي:

 النتائج واملقترحات الرابع:الفصل 

 . نتائج الدراسة 4-1

 . املقترحات والتوصيات 4-2
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تأثير معنوي موجب لالرتباط − ا  يوجد  الوظيفي، حيث يزداد األداء   0.356لوظيفي بمقدار  املعرفي في األداء 

 عندما يزداد االرتباط املعرفي بمقدار وحدة واحدة. 

 0.304يوجد تأثير معنوي موجب لالرتباط العاطفي في األداء الوظيفي، حيث يزداد األداء الوظيفي بمقدار   −

 .عندما يزداد االرتباط العاطفي بمقدار وحدة واحدة

األ  − في  السلوكي  لالرتباط  موجب  معنوي  تأثير  معنوية  يوجد  مستوى  عند  الوظيفي  يزداد  10داء  حيث   ،%

 عندما يزداد االرتباط السلوكي بمقدار وحدة واحدة.  0.247األداء الوظيفي بمقدار 

تباط معرفي، ارتباط  يمكن مما سبق ترتيب األبعاد لالرتباط الوظيفي وفق شدة تأثيرها في األداء الوظيفي كما يلي: ار 

 عاطفي، ارتباط سلوكي.  

 بين مستويات االرتباط  الفرض −
ً
ية العدمية األساسية الثانية صحيحة، حيث ال يوجد فروقات دالة إحصائيا

، املؤهل  )الجنسمعرفي، ارتباط عاطفي، ارتباط سلوكي( يعزى للمتغيرات الديموغرافية    )ارتباط الوظيفي  

 ية(. العلمي، العمر، الخبرة العمل

 . املقترحات والتوصيات 4-2

 يلي:لدراسة نقترح ما  بناء على نتائج ا

لدى   ➢ الوظيفي  االرتباط  توفر  مستوى  على  فياملحافظة  الدراسة    العاملين  محل  الربحية  غير  املؤسسات 

 وتحسينه قدر اإلمكان. املرتفع 

مستوى   ➢ غير  تحسين  املؤسسات  في  العاملين  لدى  املعرفي  يخص  وبش  الربحية،االرتباط  فيما  خاص  كل 

ستوى  امل  ذيعن عمله، وتأثير حالته النفسية على ارتباطه املعرفي    وجود صعوبة في فصل العامل لنفسه

 توسط.امل

االرتباط العاطفي لدى العاملين في املؤسسات غير الربحية حيث يشعر العاملون باملتعة    تحسين مستوى  ➢

 والفخر واإليجابية والحماس إلنجاز أعمالهم.  

لفة لدى العاملين في املؤسسات غير الربحية محل  االرتباط السلوكي بعباراته املخت  افظة على مستوى املح  ➢

 فيما يخص  الدراسة، 
ً
العامل أن تستوعب وظيفته    خصوصا العمل بشغف، وحب  العامل لوقت  انتظار 

 معظم وقته.  

الدراسة    تحسين  ➢ محل  الربحية  غير  املؤسسات  في  الوظيفي  األداء  عليه واملحامستوى   ،  فظة 
ً
  خصوصا

 املطلوب.ة املختلفة إلنجاز األعمال بالشكل التنسيق بين املستويات االداري

 غير الربحية. في املؤسساتال مرتبط باألداء املتميز توفر نظام حوافز فع   ➢

ارتباط   ➢ معرفي،  ارتباط  يلي:  كما  الوظيفي  األداء  في  تأثيرها  شدة  وفق  الوظيفي  لالرتباط  األبعاد  ترتيب 

  ي، ارتباط سلوكي.عاطف
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 ملحق 

 : استبيان الدراسة 

الربحية غير  املؤسسات  في  الداء  تحسين  في  الوظيفي  االرتباط  السورية    تأثير  المانة  في  ميدانية  دراسة 

 للتنمية 

 

خالل دراسة   يفي في تحسين األداء في املؤسسات غير الربحية مندراسة تأثير االرتباط الوظيهدف هذا االستبيان إلى 

 ، وتحديد املشكالت التي تعترض ذلك. ميدانية في األمانة السورية للتنمية

يرجى اإلجابة على األسئلة التالية املتعلقة تأثير االرتباط الوظيفي في تحسين األداء في املؤسسات غير الربحية، وذلك  

 للترتيب اآلتي:بإحدى اإلجابات الت
ً
 الية وفقا

افق بشدة-5 افق -4           مو افق -  2حيادي     -3         مو افق بشدة -1    غير مو  غير مو

غاية   في  ستكون  عليها  الحصول  سيتم  التي  املعلومات  أن   
ً
علما إجابتك  عن  يعبر  الذي  الرقم  حول  إشارة  ضع  أو 

امل  ولكن  مؤسستكم.  وسياسة  وضع  على  تؤثر  وال  الوظيفالسرية،  االرتباط  تأثير  أهمية  وإدراك  تحديد  هو  في  هم  ي 

هو جديد في ميدان    تحسين األداء في املؤسسات غير الربحية، وكيف تؤثر على األوضاع القائمة فيه، ومدى تقبل ما 

 املوارد البشرية. نتمنى من الجميع أن يكونوا موضوعيين وغير متحيزين في وضع إجاباتهم 

 حسن استجابتكم لنا  شاكرين تعاونكم معنا و 

           :افيةر متغيرات ديموغ

 

 انثى  ذكر الجنس

 دكتوراه  ماجستير  دبلوم  جامعية  معهد  ثانوية  املؤهل العلمي 

 20أقل من  العمر 
واقل من   20

30 

وأقل من    30

40 

وأقل من    40

50 

وأقل من    50

60 
 فأكثر  60

 الخبرة العملية
  5أقل من 

 سنوات 

وأقل   5

 10من

من  وأقل  10

15 

وأقل من   15

20 

وأقل   20

 25من
فأكثر  25  
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رقم  

 السؤال 
 اإلجابات السئلة 

 رتباط املعرفي اال 

 وأنا في عملي  .1
ً
 5 4 3 2 1 يمر علي  الوقت سريعا

 عندما أعمل بتركيز   .2
ً
 5 4 3 2 1 أكون سعيدا

 بمهامي داخل العمل  .3
ً
 5 4 3 2 1 أكون منهمكا

 5 4 3 2 1 أركز على مهامي داخل عملي   .4

 5 4 3 2 1 أجد صعوبة في فضل نفس ي عن عملي   .5

 5 4 3 2 1 عامل املنافسة  أتجاهل في عملي  .6

 في عملي بشكل دائم   .7
ً
 ذهنيا

ً
 5 4 3 2 1 أكون متيقظا

 5 4 3 2 1 رتباطي املعرفي ا تؤثر حالتي النفسية على   .8

 5 4 3 2 1 رتباط املعرفي احترام الذات من خصائص اال   .9

الة بين األفراد رتبايعزز اال   .10  5 4 3 2 1 ط املعرفي املشاركة الفع 

 رتباط العاطفياال 

 5 4 3 2 1 أشعر بحماس إلنجاز مهامي في العمل  .11

 5 4 3 2 1 اعتبر عملي مصدر إلهام لي   .12

 5 4 3 2 1 أشعر باملتعة حين أنجز مهامي   .13

 5 4 3 2 1 أشعر بالفخر عندما أنجز أعمالي  .14

 5 4 3 2 1 يأشعر بإيجابية تجاه عمل  .15

 5 4 3 2 1 وأفكار ومشاعره والوظيفة املوكلة إليه هناك عالقة قوية بين عواطف الفرد   .16

 5 4 3 2 1 رتباط العاطفييعزز التعلق بالوظيفة لدى أفراد مؤسستكم من اال   .17

 5 4 3 2 1 رتباط العاطفي االستمتاع بأداء العمل  من خصائص اال   .18

 5 4 3 2 1 رتباط العاطفي لديه اال  يزيد ارتباط العامل بوظيفته من   .19

 كسرها امتلك روابط  .20
ً
 بوظيفتي، وأرى أنه من الصعب جدا

ً
 5 4 3 2 1 قوية جدا

 رتباط السلوكي اال 

 5 4 3 2 1 أكون مثابر حتى لو لم تسير األمور بشكل جيد في عملي   .21

 5 4 3 2 1 ارتبط بوظيفتي داخل العمل   .22

 5 4 3 2 1 لدي  طاقة ونشاط داخل العمل   .23
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 5 4 3 2 1 انتظر وقت العمل بشغف   .24

 5 4 3 2 1 ستعداد ملواصلة العمل لفترة طويلةلدي  ا  .25

 5 4 3 2 1 أحب أن تستوعب وظيفتي معظم وقتي   .26

 في اال   .27
ً
 حيويا

ً
 5 4 3 2 1 رتباط السلوكي تلعب النوايا السلوكية دورا

 5 4 3 2 1 رتباط السلوكي التعلم املستمر من خصائص اال   .28

 5 4 3 2 1 ل غلني التفكير في وظيفتي حتى بعد انتهاء وقت العميش  .29

 5 4 3 2 1 رتباط السلوكي بتوجيه الطاقات املادية للفرد نحو استكمال مهمة معينة يتعلق اال   .30

 الداء الوظيفي 

 5 4 3 2 1 ينجز املوظف في مؤسستكم األعمال واملهام املوكلة إليه دون تأخير   .31

 5 4 3 2 1 كم اإلستعداد لتحمل مسؤولية أكبر لدى املوظف في مؤسست  .32

 5 4 3 2 1 ى املوظف امليول والقدرات للتكيف مع املتغيرات والظروف املستجدة لد  .33

 5 4 3 2 1 أعمال ومهام واضحة ومحددة ءدا أيقوم املوظف في مؤسستكم ب  .34

ال يرتبط باألداء املتميز   .35  5 4 3 2 1 يوجد في مؤسستكم نظام حوافز فع 

 5 4 3 2 1 ظفين على ابتكار أساليب جديدة ألداء املهام هارات املكتسبة من البرامج التدريبية تساعد املو امل  .36

 5 4 3 2 1 تتوفر القدرات واملهارات الالزمة لدى املوظفين في مؤسستكم لحل املشكالت اليومية أثناء العمل   .37

 5 4 3 2 1 لة إليهم لدى املوظف املعرفة واإلملام الكافي بطبيعة األعمال املوك  .38

 5 4 3 2 1 اإلدارية املختلفة إلنجاز األعمال بالشكل املطلوبيوجد تنسيق بين املستويات    .39

 5 4 3 2 1 تساهم األنظمة والقواعد املعتمدة في مؤسستكم على إنجاز األعمال بكفاءة وفاعلية   .40

ا  .41 إنجاز  بهدف  والتقانية  الحاسوبية  النظم  أحدث  املؤسسة  إدارة  املطلوبة توفر  بالسرعة  ألعمال 

 والكفاءة العالية 

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 يقوم املوظفون في مؤسستكم بأداء املهام والواجبات وفق املعايير املعتمدة   .42

 


