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 الملخص
 

 اإلدارة كليددة فدد  الفددردي العمددل أداء علددى واثرهددا  الروحيددة الرفاهيددة علددى التعددر  الددى البحدد  هدد ا يهددد     

 كليدة فد  الروحيدة الرفاهيدة توفير ف  تساهم الت  والتوصيات النتائج من عدد وتقديم،  تكريت جامعة/ واالقتصاد

 المددنهج الباحثددة واعتمدددت،  فيهددا العدداملين بددين الفددردي العمددل أداء مسددتوى علددى والوقددو   واالقتصدداد اإلدارة

 عشدوائية عيندة علدى البحد  هد ا طبد  حيد ( SPSS) اإلحصدائ  بالبرندامج االسدتعانة وكد ل  التحليل  الوصف 

 قيدا  اجدل من السابقة بالدراسات باالستعانة استبانة تطوير تم البح  اهدا  ولتحقي ،  عامل( 252) من مكونة

 أداء نجدا  فد  هدام دور الروحيدة الرفاهيدة تلعب:  اهمها نتائج مجموعة الى البح  توصل وقد، البح  متغيرات

 البحدد  عينددة فدد  متوسددط بشددكل  الروحيددة الرفاهيددة تددوفر الددى باإلضددافة الكليددة فدد  العدداملين لدددى الفددردي العمددل

 عيندة فد   للمدوففين الفدردي العمدل أداء لرفد  الروحيدة الرفاهيدة عوامدل بعد  تبند  ضرورة وك ل  المقصودة

 مدن  الروحيدة الرفاهيدة رفد  فد  العداملين اشدراك ضدرورة اهمهدا توصديات بمجموعدة البح  واوصى، الدراسة

 الددرو  ذو البشددري بددالمورد باالهتمددام العليددا االدارة التددزام وضددرورة، باألهدددا  المشدداركة مبدددأ تعزيددز خددالل

 .المهمة به ه المبحوثة بالكلية االدارية المستويات وباق  العاملين تثقيف اجل من  العالية المعنوية
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Abstract  
 

This research seeks to identify the spiritual well-being and its impact on the performance of individual work in the 

College of Business and Economics / Tikrit University, and to present a number of findings and recommendations 

that contribute to providing spiritual well-being in the College of Business and Economics and to stand on the level of 

individual work performance among its employees, and the researcher adopted the approach Analytical descriptive as 

well as the use of the statistical program (SPSS), where this research was applied to a random sample of (250) 

employees, and to achieve the objectives of the research, a questionnaire was developed using previous studies in 

order to measure the study variables, and the research reached a set of results, the most important of which are: 

Spiritual well-being plays a role Important in the success of the individual work performance of the employees 

working in the college in addition to the availability of spiritual well-being in an average manner in the intended 

research sample, as well as the need to adopt some spiritual welfare factors to raise the individual work performance 

of the employees in the study sample, and the research recommended a set of recommendations, the most important 

of which is the necessity of involving workers to raise spiritual well-being By promoting the principle of sharing 

goals for the benefit of the year, and the need for the overall higher management to commit to change, concern for the 

human resource The person with high spirits in order to educate the staff and the rest of the administrative levels of 

the faculty researched for this task. 

http://www.muthjaes.net/


 

    12 

 49-29( 2221) – (1العدد ) (11). المجلد  . مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية حمادي واخرون

Key words: spiritual well-being, individual work performance, Knowledge sharing behavior, Individual pressure, 

Tikrit University / College of Business and Economics.  

 المقدمة

والتحدديات الجديددة التد  تواجد   ةالمتزايدد التغيدراتإلى جانب     

يركددز عدددد Tyssen,2014)المنظمددات فدد  البياددات الديناميكيددة )

 واضدحة،علدى إنشداء رةيدة تنظيميدة  نظمداتمن مدديري المهائل 

 عداملينوتشكيل ثقافدات تنظيميدة مواتيدة ، وإلهدام الدداف  الدداخل  لل

(. Chen and Li (2013,لزيددادة الميددزة التنافسددية للمنظمددات

 والتد  تمثدلتعتبر أحدد األسداليب التد  تجسدد أنمداط اإلدارة الت  و

اإليمدان والحدب و ة واألمدل  تتضمن الرةيهالرفاهية الروحية، و

شدعور الاإليثاري لتحفيز ال ات واآلخرين من أجل الحصول على 

بالبقاء الروح . يشير أسلوب اإلدارة ه ا إلى الطريقة التد  يمكدن 

بشكل جدوهري للعمدل بمدا يتجداوج واجدب الددور  عاملينأن تلهم ال

من أجل الصالح العدام للمجموعدة. علدى الدرنم مدن التدلثير الكبيدر 

لرفاهيددة الروحيددة علددى تسددهيل التطددور والتحددول التنظيمدد ، فدد ن ل

معرفتندا محدددودة للغايدة فيمددا يتعلد  برثددار الرفاهيدة الروحيددة علددى 

 المستوى الفردي.

يتوجددب علددى المنظمددات ان تكددون مهتمددة بهكدد ا موضددو  فدد      

ان سدبب نجدا  عمدل بد ان تعد علدم اإلدارة وكد ل  علدى القيدادات 

منظماتها يعتمد علدى مددى وجدود الرفاهيدة الروحيدة بدين أعضداء 

بدد  تمددر الفريدد  مددن اجددل تحسددين أداء العمددل الفددردي وبسددبب مددا 

تغيرات كبيدرة ومتسدارعة وفد  نفدو الوقدت تعدان  من المنظمات 

األجمدددات يصدددعب علدددى بعددد  المنظمدددات ومنهدددا ال دميدددة  مدددن 

د عاملدددة تمتلددد  حدددو رفددداه  مواجهتهدددا وذلددد  لعددددم امتالكهدددا يددد

وروح  مدعم من قبل القيدادات االكاديميدة التد  تكدون موضدوعة 

ضمن سياساتها وخططها واستراتيجيتها والنظدر الدى مدا توصدلت 

المنظمات من تطورات هائلدة فد  عملهدا وتوجهاتهدا اتجداه أداء  ل 

العمل الفردي ف  بياة تتسم بدرجة عاليدة مدن عددم التلكدد والتغيدر  

  . تعتبدددر الرفاهيدددة الروحيدددة بمثابدددة نهدددج فعدددال لتعزيدددز السدددري

مسددتويات أعلددى مددن اإلنتاجيددة التنظيميددة وإبدددا  الفريدد  وقدددرة 

 ،(Jurkiewicz and Giacalone,2004الدددتعلم التنظيمددد  )

(,2009 (Aydin & Ceylan ،Chen and Yang,2012) .)

نشددطة فدد  عددالوة علددى ذلدد ، يهددتم القددادة الروحيددون بمشدداركة اال

مكددان العمددل وتحسددين أداء العمددل الفددردي بحيدد  يشددعر العدداملين 

بمعنى الحياة، وال ي بددوره يعدزج نمدو وتطدور األتبدا . لد ا توكدد 

بع  المنظمات إلى اعداد االفراد ال ين يمتلكدون الرفداة الروحيدة 

ووضدد  خطددط واسددو إلدارتهددا بشددكل جيددد، عددن طريدد  وضددعها 

ون موجدودة فد  السدلوك او واست دامها ال لتلد  الرفاهيدة التد  تكد

التصرفات او المعرفة او التوج  الثقاف  مدن اجدل مواجهدة العديدد 

 عداملينمن المشداكل التد  تحددت وتدفثر فد  أداء العمدل الفدردي لل

جامعدة تكريدت  التد   ال ين يعملدون فد  كليدة اإلدارة واالقتصداد /

تواج  المشاكل الت  تحدت ف  المسدتقبل باالعتمداد وبشدكل أسدا  

لى أسو جديرة بقيادتها بشكل موهدوب فد  التنظديم  ، مدن اجدل ع

ذل  جعل لجوء المنظمات الى إدارة تعنى بالرفاهية الروحية لبناء 

تل  المنظمة االكاديمية لك  تكون قادرة على دعم النشداط البحثد  

فيها ، إضافة إلى دورها األسا  ال ي يتج  للوصول الدى النجدا  

بشدددرية تمتلددد  الرفاهيدددة الروحيدددة  مدددواردوالددد ي يتطلدددب بددددوره 

باسددتطاعتها القدددرة علددى  التعامددل مدد  المسددتقبل بطريقددة تسددتب  

لبيدان العالقدة  بحد ال االدراسات ال بطريقدة رد الفعدل لد ا جداء هد 

بين الرفاهية الروحية ودورها ف  تحقي  افضدل أداء عمدل فدردي 

 . تميز ف  مجال البح  العلمال من أجلإليجاد رةية إلدارتها 

 بحثمنهجية ال

  مشكلة البحث

مفدداهيم  تعمددل بشددكل  فدد  تناولهدداهدد ا البحدد    شددكلةتمثلددت م     

فعال لرسم وتطور ال كاء العاطف  او منهج حس  وفكري متطور 

لمواجهة تل  المتغيدرات البيايدة  ال ارجيدة والداخليدة حيد  تدفدي 

الرةيددة االجتماعيددة إلددى نتددائج وعمليددات تفيددد المتددابعين وكدد ل  

خارجها أصحاب المصلحة مثل المجتم  األكبدر أو حتدى المجتمد  

كاديم  الت  تقيم فيها الكلية والرفاهيدة الروحيدة  للقيدادة الثقاف  اال

كنمددوذأ أولدد  مددن اجددل الحفدداف علددى أداء العمددل الفددردي ولنددو  

التواصل البصري الد ي سديلهم المتدابعين فد  المجتمد  االكداديم  

تسددددعى الددددى التطددددور  ومددددن ،األهدددددا  األساسددددية لكددددل منظمددددة

وبمدا ان المدورد البشدري يشدكل الغالبيدة العظمدى واند   واالجدهار

ف  أداء العمل الفردي الد ي  ةمورد بشري يمتل  الرفاهية الروحي

هو نو  مدن السدلوك العداطف   ويشدكل العقدل المددبر  التد  يجعدل 

المنظمة االكاديمية تتفاعل  م  جمي  ما يحدت ف  باتها الموجدودة 

فدددراد العددداملين الددد ين عدددن طريددد  اسدددت دامها لمجموعدددة مدددن اال

يمتلكون الحو المرهدف والدرو  المرحدة فد  تحسدين أداء العمدل 

الوفيف  وبشدكل افضدل  ضدمن بياتهدا وباعتبدار ال طدة األساسدية 

والت  تعتبر سر نجا  تحقي  افضل أداء ف  العمل الوفيف   التد  

قددد تكددون مهمددة فدد  تحقيدد  التغيددرات الج ريددة عددن طريدد  نجددا   

فد  جد ب العداملين أصدحاب الدرو  المرهفدة   ال طط الموضدوعة

ال ين أسا   يمثلون المورد البشري  لرف  وتحسدين مسدتوى أداء 

العمل الفردي ، وتتضمن مشكلة البح  ببع  التساةالت مشتملة 

 -بما يل  :

عمددل للثر الرفاهيددة الروحيددة علددى تحقيدد  أفضددل أداء تددفهددل  .1

 يت؟الفردي ف  كلية اإلدارة واالقتصاد /جامعة تكر
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ما درجة مستوى مساهمة الرفاهية الروحية فد  تحقيد  أفضدل  .2

أداء فدد  العمددل الفددردي فدد  كليددة اإلدارة واالقتصدداد /جامعددة 

 تكريت؟

عالقة الرفاهية الروحية وأداء العمل الفردي ف   ما ه  طبيعة .1

 المبحوثة؟ كليةال

 أهمية البحث 

تلت  أهمية البح  من الحقيقة األساسية وه  المكانة األساسدية     

لهددد ا الموضدددو  المهدددم هدددو الحدددو المرهدددف والددد كاء العددداطف  

سلوك تبادل المعرفدة، تبدادل المهمدة ،سدلوك )واست دام متغيراتها 

الت  مددددن خددددالل تفاعلهددددا مدددد  متغيددددرات أداء العمددددل االبتكددددار(

دعدددددددددم ، الفرديددددددددةالمسددددددددداءلة  الضددددددددغط الفددددددددردي،الفردي)،

للمنظمددة التدد  تسددعى إلددى تحسددين وتمكددين مددن تحقيدد  .اجتمدداع (

افضددل أداء فدد  العمددل فدد  مجتمدد  الكليددة المبحوثددة  لدد ا فددان تلدد  

المتغيرات تعمل على إحدات مجموعة من التغيرات  الت  تمار  

مدن قبدل اإلداريدين العدداملين فد  الكليدة المبحوثددة إضدافة إلدى ذلدد  

يب وطرق جديددة فد  اكتسداب تبدادل المعرفدة تساهم ف  تبن  أسال

وال بددرات فدد  المهددام الوفيفيددة، واألكثددر أهميددة هددو ادراك تلدد  

التغيدددرات  فددد  اعمدددال االداريدددة لمدددوفف  الكليدددة المبحوثدددة، لددد ا 

 اه سيسددداهم هددد ا البحددد  فددد  التعريدددف بالرفاهيدددة الروحيدددة ومددد

 المبحوثة العينةأداء العمل الفردي ف   على الت  تحدثها تغييراتال

مددن اجددل تحقيدد  افضددل اداء ويسددهم أيضددا بزيددادة اهتمددام الكليددة 

خاصةً فد  فدل الظدرو  التد  تمدر بهدا به ه المتغيرات المبحوثة 

متغيدر الرفاهيدة ل هانفكد على ضرورة تبن  است داماذ  تالمنظما

 الروحية.

 أهداف البحث 

إن الهددد  الرئيسدد  لهدد ا البحدد  هددو التعددر  علددى الرفاهيددة     

المبحوثدة  كليدةالروحية ومدى تلثيرها ف  أداء العمل الفردي ف  ال

من خالل جم  مجموعة من آراء المستجيبين ويمكدن  بح لعينة ال

تحقيدد  هدد ا الهددد  الرئيسدد  عددن طريدد  مجموعددة مددن األهدددا  

 التالية:

لعدداملين فدد  لالتعددر  علددى مدددى اسددهام الرفاهددة الروحيددة فدد   .1

مددددن وجهددددة نظددددر  تكريددددت كليددددة اإلدارة واالقتصدددداد/جامعة

 المستجيبين.

التعددر  علددى مسددتوى أداء العمددل الفددردي للعدداملين فدد  كليددة  .2

 اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت.

مددا هدد  طبيعددة العالقددة بددين الرفاهيددة الروحيددة وأداء العمددل  .1

ثين فد  كليدة اإلدارة واالقتصداد والفردي من وجهة نظر المبح

 /جامعة تكريت.

 المخطط الفرضي للبحث

 الم طط من إعداد الباحثة ( الم طط الفرض  للبح 1شكل )

 فرضيات البحث 

 وتشيملتتمثل الفرضييات ااإلجااية عليى ميا جياء امشيكلة البحيث 

 -: فرضيتين

توجددد عالقددة توافقيددة بددين الرفاهيددة  : الفرضييية الرسيةييية ا ولييى

 الروحية واداء العمل الفردي.

توجددددد عالقددددة وآثددددر ذات داللددددة  : الفرضييييية الرسيةييييية الثا ييييية

إحصددائية بدددين الرفاهيدددة الروحيدددة واداء العمدددل الفدددردي   بداللدددة 

 ابعادهما.
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 مجتمع وعينة البحث 

قطدددا  ال ددددم  فددد  النظدددرا ليهميدددة المتزايددددة التددد  يحتلهدددا      

العدددراق فقدددد وقددد  االختيدددار علدددى جامعدددة تكريت/كليدددة اإلدارة 

اهميدة للنهدو   مدن مجاال للدراسدة، لمدا لد  اواالقتصاد واختياره

بواقددد  تقدددديم ال ددددمات االكاديميدددة لم تلدددف محافظدددات العدددراق 

  البحد  مدن ولمحافظة صال  الددين خاصدة، حيد  يتكدون مجتمد

( 115( فدددردا وتدددم اختيدددار عيندددة عشدددوائية اذ تدددم توجيددد  )252)

( اسدتبانة صدالحة 82( استبانة، منهدا )89استبانة وقد تم استرداد )

 عدامالً ( 82( استبانة نير صالحة، وب ل  تصبح عينة البحد  )9)

  ف  الكلية المبحوثة.

 نتائج توجي  استبانة الدراسة(: 1جدول )

عدد االستبانات  حجم العينة

 الموجعة

عدد االستبانات 

 المستردة

عدد االستبانات الصالحة 

 للتحليل

 نسبة االستبيان المعتمد

250 115 98 90 %78 

 

 حدود البحث 

 : حدود البحث إلى حدود زما ية ومكا يةتنقةم 

وه  الفترة الت  استغرقت ف  كتابة وتحليدل الحدود الزما ية:  -

حيدددد  امتدددددت تلدددد  الفتددددرة مددددن ، نتددددائج البحدددد  الميدددددان 

12/8/2218_5/5/2222. 

وهدد  مكددان تطبيدد  البحدد  الميدددان ، حيدد  الحييدود المكا ييية:  -

جامعددة  العدداملين فدد حصددل التطبيدد  الميدددان  علددى عينددة مددن 

 تكريت/كلية اإلدارة واالقتصاد.

 الوساسل اإلحصاسية المةتخدمة 

تييم اسييتخداس ا سيياليا اإلحصيياسية  يييراس تحليييل االسييتبا ات 

 الموزعة على العينة المبحوث وكما يلي:

مقيددا  اإلحصددائية الوصددفية: وذلدد  لوصددف خصددائ  عينددة  .أ 

الدراسدددة وعدددر  لتحليدددل حدددول إجابدددات العيندددة كمدددا وردت 

الفقرات الواردة ف  االستبانة وأست راأ ألمتوسطات ألحسابية 

 واأالنحرافات ألمعيارية والنسب الماوية.

: لغر  اختبدار معنويدة نمدوذأ االنحددار ال طد   (F-Test) .ب 

 د.البسيط او المتعد

(: الختبددار إثددر المتغيددرات المسددتقلة علددى المتغيدددر T-Test) .أ 

 التاب  )المعتمد(.

 اساليا جمع البيا ات

المكتبيدة المهمدة والضدرورية  : تم جم  المصادر الجانب النظري

لتغطية الجانب النظدري، باإلضدافة الدى شدبكة األنترنيدت العالميدة 

مدن تغطيدة جدانب  الباحد  للحصول على بيانات ومعلومات تمكن 

األداة  ال ي يعدد االستبيانباإلضافة إلى البح  النظري والتطبيق  

 الرئيسة المعتمدة ف  الدراسة الحالية لجم  البيانات والمعلومات.

 

 الدراسات الةااقة

 : الدراسات العراية لمتغير الرفاهية الروحية: أوال 

العالقة  Bahareh Kashani Movahhe,2018) :)دراسة  -

بين النشاط البدن  المنتظم وال كاء الروحد  والرفاهيدة النفسدية 

 : لدى المسنين ف  طهران

إلدى دراسدة العالقدة  الدراسدةيهدد  هد ا -الهد  مدن الدراسدة: .أ 

بددين النشدداط البدددن  والدد كاء الروحدد  والرفاهيددة النفسددية لدددى 

 .المسنين ف  طهران 

لهدددد ا البحدددد  الوصددددف   شددددملت عينددددةلقددددد -عينددددة الدراسددددة: .ب 

سدنة فمدا فدوق الد ين يعيشدون  02المستعر ، جمي  المسدنين 

مدددنهم بطريقدددة أخددد  العيندددات  222فددد  طهدددران، وتدددم اختيدددار 

الهادفدددة. تدددم جمددد  البياندددات باسدددت دام اسدددتبيان كين   الددد كاء 

الروحدد ، اسددتبيان النشدداط الجسددم  الدددول ، اسددتبيان  ريددف  

مونراف  فدد  كبددار السددن. تددم الرفاهيددة النفسددية واسددتبيان الدددي

تحليدل البياندات وتجزئتهدا باسدت دام اختبدار بيرسدون لالرتبدداط 

 ال ط  واختبار رنريسيون لالنحدار ال ط . 

أفهرت نتددائج هدد ه الدراسددة وجددود عالقددة قددد-نتددائج الدراسددة : .أ 

مباشرة وهامة بين ال كاء الروح  وجمي  جوانب  وبين النشاط 

كما أن مدن بدين معدايير الرفاهيدة (  (P≤25/2البدن  المنتظم )

النفسية، هناك عالقة ذات داللة احصائية بين النمو الش ص ، 

والتواصددل الفعددال مدد  اآلخددرين وقبددول الدد ات وبددين النشدداط 

مدن جاندب اخدر، أفهدرت النتدائج ( (P≤25/2البدن  المنتظم )

أن ال كاء الروح  كان ل  عالقة مباشدرة وكبيدرة مد  الرفاهيدة 

ن(فراً لوجود العالقة اإليجابيدة  :.(P≤25/2سنين )النفسية للم

بدددين النشددداط البددددن  المندددتظم وبدددين الددد كاء الروحددد  وبعددد  

 .معايير الرفاهية النفسية

الرفاهية النفسية وعالقتها بمنظور ( 2218حيدر داود )دراسة  -

 .جمن المستقبل لدى طلبة الجامعة

الددى التعددر  علددى درجددة هدددفت الدراسددة -:هددد  الدراسددة  . أ

وداللة الفدروق فيهدا لددى طلبدة الجامعدة تبعدا   الرفاهية النفسية
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لمتغيرات النو  والت صد  والمرحلدة الدراسدية، فضدال عدن 

التعر  على درجة منظور جمن المستقبل وبداللة الفروق فد  

ذل  المنظور وتبعا لتل  المتغيرات باإلضافة إلى الكشدف عدن 

 .بين الحالتينالعالقة االرتباطية 

شدملت عيندة الدراسدة علدى طابدة الجامعدة مدن -عينة الدراسدة: . ب

وأوضحت الرسالة حي  النو  والت ص  والمرحلة الدراسية

بندداء مقياسددين احددددهما للرفاهيددة النفسددية ووفقدددا   إلددى اندد  تدددم

فقرة مقسدم علدى سدتة  22والمتكون من  Ryfu 1898لنظرية 

لمسدتقبل وفقدا لنظريدة مجاالت ، واآلخر مقياسا لمنظور جمن ا

 فقرة مقسم على مجالين 19المكون من  1892ديفولدر ولينو

وأضددا  إلددى تطبيدد  األداتددين علددى عينددة التحليددل اإلحصددائ  .

وبينت إلى تطبيد  .طالب وطالبة من جامعة واسط 211البالغة 

طالدب وطالبدة للعدام الدراسد   125األداتين على عينة عدددها 

سددداو بدددين متغيدددرات الندددو  مدددوجعين بشدددكل مت 2212/2219

والت ص  والمرحلة الدراسدية ، إذ اختيدرت العيندة بالطريقدة 

الطبقية العشدوائية ذات االختيدار المتناسدب مدن مجتمد  البحد  

يتمتعون بالرفاهية النفسية التد    توصلت إلى ان طلبة الجامعة

ال تتدددلثر بدددالنو  والصدددف والت صددد ، كمدددا إنهدددم يمتلكدددون 

ا للمسدددتقبل وال يتدددلثر بتلددد  المتغيدددرات منظدددورا جمنيدددا ايجابيددد

وأوصدت الرسدالة . وتوجد عالقة ارتباطي  موجبة بين الحالتين

باالسددددتفادة مددددن مقياسدددد  الرفاهيددددة النفسددددية ومنظددددور جمددددن 

المسددتقبل مددن اجددل رفدد  مسددتوى رفدداهيتهم فدد  الحيدداة ورفدد  

 . مستوى دافعيتهم تجاه جمن المستقبل

 -سات األجنبية:ادرال -

Shojaee A, Soleymani E: Effectivenessof training 

of spiritual intelligence components on depression, 

anxiety, and stress of adolescents. 

هدددفت الدراسددة الددى دور السددعادة ونتائجهددا  -هددد  الدراسددة : .أ 

اإليجابية الم تلفة واضح ف  جوانب الحياة. لد ل  ، مدن المهدم 

تحديددد العوامددل التدد  تددفثر علددى السددعادة. الغددر  مددن هدد ه 

الدراسة هو استكشا  دور ال كاء الروح  واإلبدا  ف  سعادة 

 كانت ه ه دراسة وصفية ارتباطية. الطالب، 

لسدكان اإلحصدائيون لهد ه الدراسدة هدم جميد  ا-عينة الدراسة : .ب 

طالب الصف الثان  الثانوي ف  مدينة كرأ ف  العام الدراس  

نظدددددًرا ألن تطدددددور  طالبًدددددا 212. تدددددم اختيدددددار 2212-2219

المراهقة يتم تحديده من خالل أنوا  م تلفدة مدن اإلجهداد ويدتم 

عر  الشدباب بشدكل أكبدر بسدبب القضدايا الجسددية والنفسدية 

ة ، فقد حاول هد ا البحد  فحد  فعاليدة تددريب أجدزاء والثقافي

الدددد كاء الروحدددد  علددددى االكتادددداب والتددددوتر والضددددغط لدددددى 

المراهقين. المنهجية: أجريت الدراسة الحالية ف  الجزء األول 

لدد ل  ، اختددار أربعددون مددن  2215-2212مددن العددام التعليمدد  

طالب المدار  الكبيرة ف  طهران اسدت دام نهدج أخد  عيندات 

نفعددة وسددجلوا فدد  فريدد  االختبددار ، متجدداهلين المجموعددة الم

(. بعد ذل  ، تدم اختبدار كدال الفدريقين 22بشكل عشوائ  )ن = 

بعد ذل  ، وتم تحليل البيانات الت  تم الحصول عليها باست دام 

األساليب التحليلية المفترضة والظرفية الت  أجريت من خدالل 

spss. 

أن ممارسددة أجددزاء الدد كاء  النتددائجأفهددرت  _:نتددائج الدراسددة .أ 

الروح  قللدت بشدكل واضدح مدن الحدزن والتدوتر والقلد  لددى 

وجد البح  أند  بسدبب المرحلدة الواضدحة مدن فعاليدة ، الشباب

نيدر مكلدف ومقبدول كبيدر  الروح  ف ند تدريب عوامل ال كاء 

من قبل الشباب ، خاصة أثناء العمل ف  فريد  ، كدان لد  تدلثير 

 الحزن والتوتر والقل .مباشر هائل على تقليل 

   العمل الفردي الخاصة اا داءا جنبية الدراسات  ثا يا :

- Importance of work characteristics affects job 

performance: The mediating role of individual 

dispositions on the work design-performance 

relationships Author panelJosé 

M.PeiróaJaime,2020. 

اسدتهدفت الدراسددة ان هنداك عدددة هددفت -الهدد  مدن الدراسددة: . أ

 الفرديددة،القدديم  الددوفيف ،العمددل علددى األداء منهددا  خصددائ 

الت  تنعكو على األهمية الت  يوليها الموففون لكل خاصدية و

مدن خدالل اسدت الؤ رةى  ،عمل ، قد تفثر على ه ه العالقدة

 للوفيفددة،مددن الش صددية البددارجة ونظريددة مالءمددة الشدد   

استكشدددف بحثندددا تدددلثير الوسددداطة الجزئددد  ليهميدددة المعطددداة 

خاصددية عمددل واألداء  19ل صددائ  العمددل فدد  العالقددة بددين 

عينددة مددن  شددملت الدراسددة علدى -عينددة الدراسدة:-ب:الدوفيف  

االقتصدادية )العددد العمال الكولومبيين مدن م تلدف القطاعدات 

خاصية عمل أثرت بشكل نير  19من  12( وجدنا أن 912= 

  من خالل تلثيرها على األهمية مباشر على األداء الوفيف 

علددى دور السددواب   اكدددت نتددائج الدراسددة  -نتددائج الدراسددة : . ب

الش صددددية فدددد  األداء الددددوفيف  مدددد  آثددددار واضددددحة للبحدددد  

 .تصميم واختيار الوفيفةلوالممارسة 

- Responsiveness  of the individual work performance 

questionnaire Linda Koopmans1,2,4, Jennifer K 

Coffeng2014  

الهد  من الدراسة الحالية هو الحصول علدى  -هد  الدراسة: . أ

تدم اسدت دام البياندات مدن تجربدة  .IWPQاستجابة  نظرة ثاقبة

Be Active & Relax   العشوائية ذات الشواهد. كان الهدد

من المحاكمة هدو التحقيد  فعاليدة تددخل لتحفيدز النشداط البددن  

كان  واسترخاء العاملين ف  المكتب ، عند الحاجة إلى التعاف .

 أداء العمل الفردي مقيا  النتيجة الثانوية للمحاكمة. 

فرضددددية فيمددددا يتعلدددد   18تمددددت صدددديانة  -عينددددة الدراسددددة: . ب

والتغييدرات  IWPQباالرتباطات بين التغييرات على مقداييو 



 

    12 

 49-29( 2221) – (1العدد ) (11). المجلد  . مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية حمادي واخرون

 12فدد  كددل مددن خددط األسددا  و  IWPQمشددارًكا  202فدد  

٪ ،يمكددن IWPQ  ،21شدهًرا مددن المتابعددة. بالنسددبة لمقدداييو 

٪ علدى التدوال  مدن الفرضديات بشدكل عدام ، 19٪ و 15تلكيد 

كانت أضدعف  بين درجات التغييراالرتباطات وقد كانت نتائج 

٪ علدددى األقدددل مدددن 95ممدددا كدددان متوقعدددا ومددد  ذلددد  ، فددد ن 

  االرتباطات كانت ف  االتجاه المتوق .

نتائج الدراسة الحالية ، حول استجابة  افهرت -نتائج الدراسة:    

أن يكدون ذلد  فد  الدراسدات بدان يفضدل  المجيبن واكدت النتدائج 

م   تغييرات أكبرهناك رى ، حي  السكانية ودراسات الدخل األخ

 .مرور الوقت يمكن توقع 

 االطار النظري

 الرفاهية الروحية :أوال 

 الروحيدددة .مددداه : يعدددد مفهدددوم الرفاهيدددة الرفاهيدددة Well- 

being  مدن المفداهيم الحديثدة نسدبياً فدد  علدم الدنفو وهدو يمثددل

أحددد المحدداور الرئيسددية فدد  علددم الددنفو اإليجدداب ، وفدد  اللغددة 

هندداك اخددتال  فدد  ترجمتدد  فبعضددهم يجعلدد  مددراد   العربيددة

للسدددعادة وآخدددرون يدددروه مدددراد  للوجدددود األفضدددل أو طيدددب 

العيش وبعضهم يراه مرادفداً للرفاهيدة النفسدية أو جدودة الحيداة 

أو الحياة الطيبدة أو الهنداء الش صد  وكلهدا مصدطلحات تددور 

حول معان  إيجابية ف  الحيداة. ويتضدمن كدل مدن ردود الفعدل 

 ثالثدة عناصدر  ية والتد  تتكدون مدناطفية واألحكام المعرفالع

مسدتقلة ولكنهدا مرتبطدة فد  الغالدب بالرفداه: الشدعور اإليجداب  

المتكرر، والشعور السلب  نير المتكرر، والتقييمات المعرفيدة 

وبددددددد ل  يشدددددددمل الرفاهيدددددددة  كالرضدددددددا عدددددددن الحيددددددداة

ضدافة إلدى تقيديم الرضدا الش صد  عدن باإل والعواطف المزاأ

 Diener, Lucas) الجوانددب العامددة وال اصددة لحيدداة الفددرد

Smith,1999: 276–302  ) المفدددداهيم المشددددمولة الرفاهيددددة

تميدل ارتبداط الرفاهيدة الروحيدة مد  .الروحيدة تتضدمن السدعادة

يرتبط ارتباطًا وثيقًا بسمات الش صية، وهنداك الوقت، كما أن  

أدلة على أّن الصحة والرفاه الروح  قدد يدفثران فد  بعضدهما 

البع  بشكل متبدادل، فالصدحة الجيددة تميدل لالقتدران بسدعادة 

أكبددر، وقددد وجددد عدددد مددن الدراسددات أّن المشدداعر اإليجابيددة 

 ,Steel) الفردي يكون لهما تلثير على اداء العمل والتفاةل قد

PiersSchmidt, Joseph, 2008: 138–161.)    

بدداحثون بددلّن عناصددر الّرفدداه الروحيددة المث تلفددة تثمثّددل  ندداقش       

نفصدل، بدالرنم مدن كونّهدا  بثنياٍت مستقلّةً يجدب فهمهدا علدى نحدٍو مث

مرتبطةً بشكٍل وثي ، وعلدى ذلد  يمكدن اعتبدار الرفاهيدة الروحيدة 

تمل   مساحةً عالية للفرد ذات أهميٍّة علميٍة بداًل من تكدويٍن محدٍدٍد 

نفدددرد ، ونظدددًرا ل لتركيدددز ال ددداؤ علدددى الجواندددب الش صدددية مث

للرفاهيدددة، فددد ّن تعريفاتددد  تسدددتبعد عدددادةً الظدددرو  الموضدددوعيّة، 

كدالظرو  الماديّدة أو الصدّحة علدى الدرنم مدن تدلثير هد ه األمدور 

وتثَركِّز تعريفات الرفاهية الروحية على كيفيّة تقيديم  على تقديرات ،

متعدة إجاء األلدم الش   لحيات ، بما ف  ذل  التجدارب العاطفيدة لل

استجابةً ألحداٍت معينٍة وتقييماٍت معرفيةً لما يعتبره الش   حيداةً 

 اإليجاب  الشعور جيدة، وتتضمن عناصره المتعلقة بالشعور على

اإلحسدددا  بمشددداعر وحددداالت مزاجيدددة سددداّرة، والشدددعور السدددلب  

ْحدددبمط مكابددددة مشددداعر وحددداالت مزاجيدددة بغيضدددة ومزعجدددة،  المث

تَعددباإلضددافة إلددى  ال ي ، والدد ي دشددعور الكلدد   أو  التددواجن المث

يثعدّر  بلند  التددواجن العدام بدين المشدداعر السدلبية واإليجابيدة الدد ي 

عادةً ما يثقا  بالفرق بين االثندين، ونالبًدا مدا تكدون هد ه المشداعر 

 (Diener: 2000: 34-43)مترابطة بشكل كبير ولكن ليو دائًمدا

بلنها: مجموعة من المفشدرات  اذا يمكن تعريف الرفاهية الروحية

السلوكية واالنفعالية الت  تدل علدى ارتفدا  مسدتويات رضدا الفدرد 

 .  (Ryff,1989:34) عن حيات  بشكل عام

وتعددر  أيضدداً بلنهددا اإلحسددا  اإليجدداب  بحسددن الحددال كمددا     

ارتفددا  مسددتويات  يرصددد بالمفشددرات السددلوكية التدد  تدددل علددى

بشدكل عدام، وسدعي  المتواصدل رضى المرء عن ذات  وعن حيات  

لتحقيدد  أهدافدد  ش صددية مقدددرة وذات قيمددة ومعنددى بالنسددبة لدد ، 

واستقالليت  ف  تحديد وجهة ومسار حيات ، وإقامت  واستمراره ف  

عالقدددات اجتماعيدددة إيجابيدددة متبادلدددة مددد  اآلخدددرين، كمدددا تدددرتبط 

الرفاهيدددة النفسدددية بكدددل مدددن اإلحسدددا  العدددام بالسدددعادة والسدددكينة 

 .ينة النفسيةوالطملن

وتعر  الرفاهية النفسية بلنها: تقييم األفراد للمشاعر اإليجابية     

والسلبية والرضا عن الحياة، ف ذا تعر  األفراد لمشاعر إيجابيدة 

كثيددرة وندددرة فدد  المشدداعر السددلبية فددلنهم يشددعرون بالرضددا عددن 

 لديهم إحسا  بالرفاهية النفسية. حياتهم، ويتولد

 اهية الروحية والعوامل الموثرة عليهاأهمية الرف :ثا يا

تكمددن األهميددة األساسددية للرفاهيددة :  أهميددة الرفاهيددة الروحيددة .1

تددوفر الدد كاء العدداطف  كمنطلدد  مددن اجددل تحقيدد   فدد  الروحيددة

، ف  حين يسعى معظدم الندا  العاملينرضا والسعادة لبع  ال

جاهدددين ليكونددوا سددعداء ويعيشددوا حيدداة هادفددة وذات مغددزى، 

عدددًدا كبيددًرا مددنهم يكتفدد  بعدديش حيدداة ثريددة نفسدديًّا. كمددان نجددد 

(Bracki & Thibault, 1990 :55–58)  تعدددددددان   قددددددددفو

الكثيدددر مدددن العالقدددات اإلنسدددانية حددداالت مدددن المدددد والجدددزر، 

االقتراب واالبتعاد، وف  بع  األحيان ربما تبلد  سدلبا مدا هدو 

أكثدددر مدددن ذلددد ، بمدددا يمكدددن أن يصدددل حدددد النفدددور والجفددداء 

هناك معدل طبيع  تحدوم حولد  هد ه ... والقائمة تطولوالفتور.

العالقددات التدد  يسددتحيل أن تحددافت علددى مسددتوى واحددد طيلددة 

الوقت، فه  تصدعد حيندا وتهدبط حيندا آخدر، تقتدرب األطدرا  

مددن بعضددها مددرة، وتبتعددد عددن بعضددها مددرة، كددل ذلدد  ضددمن 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A9


 

    15 

 49-29( 2221) – (1العدد ) (11). المجلد  . مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية حمادي واخرون

)فاطمددددة  حيالدددد معدددددل طبيعدددد  ال يشددددعر أي أحددددد بددددالقل  

 .(2228البريك ،

 العوامل المفثرة على الرفاهية الروحية .2

يددفثر بشددكل إيجدداب  علددى الرفاهيددة :  العوامددل المددفثرة إيجابيدداً  . أ

الددزواأ الجيددد، الوفيفددة الجيدددة،  عوامددل عديددده منهدداالروحيددة 

األصدددددقاء، فعندددددما يكددددون للتسددددامح، والتوقعددددات المتفائلددددة، 

 ن واألفكار اإليجابية تجاه الشري  واللطف قيمة ف  الزواأ، فد

الدددددددددزواأ يحسدددددددددن الرفددددددددداه النفسددددددددد  بشدددددددددكل كبيدددددددددر 

Bearon& Koenig, 1990: 249–253). )  كدددد ل  يددددوثر

التفدداةل واالحسددا  بالكفدداءة ال اتيددة والحيويددة واالقبددال علددى 

والتددددين واالنفتددا  علدددى التجدددارب  الحيدداة بحمدددا  والتسددامح

ال ي ممكدن  قيمة مفثرة ف  الرفاه النفس والت  تعد وال برات 

 بدوره إلى تحسين األداء للعمل. أن يفدي 

يتلثر أيضا الرفاه النفسد  سدلباً بالعديدد :  العوامل المفثرة سلباً   . ب

من العوامل على سبيل المثال: الوفيفة الغير جيددة والمرهقدة، 

األصدقاء المتطلبين، الضغوط المستمرة، العالقات المشحونة، 

 الصدمات النفسية، وذكريات الطفولة المفلمة

 االاعاد ا ساسية للرفاهية الروحيةثالثا: 

لرفاهية الروحية ف  المنظمات كما جاء لثالثة ابعاد رئيسية  هنال 

 -:ف  األدبيات واألبحات والمقاالت، وه  على النحو اآلتية

يتم تعريف سلوكيات مشاركة المعرفدة :  سلوك تبادل المعرفة  .1

بنشدر  على أنها سلسلة مدن اإلجدراءات التد  يقدوم فيهدا األفدراد

 Bartol)     المعلومات القيمة مد  اآلخدرين داخدل المنظمدات

and Srivastava, 2002)  تمثل ه ه السلوكيات عملية تبادل

المعلومددات ذات الصددلة بشددكل متبددادل ، وهدد  تنطددوي علددى 

تعداون تدرجري بدين األفدراد الد ين يعملدون نحدو هدد  مشدترك 

(Boland and Tenkasi, لقد حدددت الدراسدات أن  .)1995 

القيادة عامل مهم يفثر على مواقف وسدلوكيات تبدادل المعرفدة 

(,2009 Gagnéوجددددددددددد .)(Bock and Kim  2002 ,) أن

وجود قادة يتوقعدون تحسدين عالقدات المرةوسدين واالعتدرا  

بمسدداهمة المددوففين فدد  األداء التنظيمدد  كددان مرتبطًددا بشددكل 

دة الروحيددة هدد  نددو  مددن لقيددافاإيجدداب  بمشدداركة السددلوكيات. 

القيددادة يتسددم بالدددفا  عددن النزاهددة وال يددر والعمددل الجمدداع  

 ,Aydin and Ceylan)      والمعرفددة والكمددال والتددرابط

الغددر  مددن القيددادة الروحيددة هددو رسددم رةيددة أذ إن . )2009

 (Fry, 2003)مرنوبة وتطاب  قيم عبر ال طة االسدتراتيجية 

علدى المتدابعين حدل المشدكالت  تفدر وه ه الرةية المشتركة 

عندد مواجهدة  ومشاركة المعرفدة القيمدة لتحقيد  هدد  مشدترك

يثنظدر إلدى مشداركة المعرفدة المهنيدة علدى أذ معقدة التحدديات. 

الدد ين اسددتوعبوا الرةيددة  عدداملينأنهددا إدراك ش صدد  مفيددد لل

 ,.De Vries et alالتنظيمية ف  أنظمة القيم ال اصدة بهدم )ب

إلضافة إلدى ذلد  ، فد ن سدلوكيات مشداركة المعرفدة با )2006

ه  نو  من السلوكيات المقصودة الت  تشترك ف  التشاب  مد  

( مثددل السددلوك Fry , 2003م تلددف السددلوكيات الطوعيددة )

المواطنة التنظيمية. مدن المحتمدل االجتماع  اإليجاب  وسلوك 

الندددو  مدددن السدددلوك مددددفوًعا بالددددواف  ال اتيدددة أن يكدددون هددد ا 

(Wang and Hou,2005 .)العديدد مدن األبحدات  اذ وجددت

أن الداف  الداخل  مرتبطًدا بمشداركة المعلومدات الفعالدة وقددرة 

 Razmerita et؛ Brammer et al,2005)اكة الشددر

al,2006 ،مشددت  مددن التمتدد  الجددوهري بمسدداعدة اآلخددرين .)

اإليثار ل  داف  جوهري بشكل كبيدر )هوند  وآخدرون ، كما أن 

(. وبالمثل ، أكدت األبحات الحديثة أن نية اإليثار للفدرد 2211

(  Matzler et al,2008سدلوكيات مشداركة المعرفدة ) تتبندى

 وتتجددد رألنهدددا ممتعدددة أو ذات مغدددزى ش صددد  بالنسدددبة لهدددم 

لرفاهية الروحية بشكل أساس  ف  نموذأ التحفيز الجدوهري، ا

بمدا يتوافدد  مدد  الددداف  الددداخل  لالسددتمتا  بمسدداعدة اآلخددرين، 

والددد ي يفسدددو ثقافدددة تنظيميدددة تشدددمل قيمدددة الحدددب اإليثددداري. 

وبالتددال ، ف ننددا نسددلم بددلن الرفاهيددة الروحيددة مددن المحتمددل أن 

علدى ف عرفدة.ى إفهدار سدلوكيات مشداركة المتشج  األتبدا  علد

الددرنم مددن أن هدد ا االقتددرا  لددم يددتم اختبدداره حتددى اآلن، إال أن 

( قدددمت بعدد  الدددعم 2228دراسددة أجراهددا أيدددين وسدديالن )

لتدددلثير الرفاهيدددة الروحيدددة علدددى سدددلوك تبدددادل المعرفدددة. فددد  

ف ن مدى اكتسداب األفدراد للمعرفدة  ذل ،عالوة على  الدراسة،

 وتبادل المعلومات ه  أبعاد أساسية لقدرة التعلم التنظيمية. 

سدددلوكيات االبتكدددار: تشدددير سدددلوكيات االبتكدددار إلدددى اإلنشددداء  .2

المتعمد وتقديم وتطبي  أفكار جديدة ضمن دور أو مجموعة أو 

(. De Jong and Den Hartog ,2021منظمددة عمددل )

قيددادة أمددًرا محوريًددا فدد  العمليددات المبتكددرة اعتبددر البدداحثون ال

(Rosing et al  2011)، (Donate and de Pablo , 

( ، ولكددن علددى حددد علمندددا ، ال تددزال هندداك ندددرة فددد  2015

األبحدددات التددد  توضدددح وجدددود صدددلة واضدددحة بدددين الرفاهيدددة 

الروحيددددة واالبتكددددار السددددلوكيات. تولددددد المنظمددددات الغنيدددددة 

أعضداء الفريد  ، حيد  أن الروحانيدة بالروحانية اإلبددا  بدين 

الرفاهيدددة  عنصدددر أساسددد  فددد  عمليدددات اإلبددددا  واالبتكدددار.

الروحيدة هد  نهددج فعدال لتغ يددة الروحانيدة داخددل مكدان العمددل 

(، ممددا يسددهل فدد  نهايددة المطددا  سددلوكيات 2229)فددراي ، 

على وج  التحديد ، يقدر القادة الروحيون تبا  االبتكار لدى األ

ندداء الواجدب ، بحيد   تلبيدةمل ويحفزونهم على األتبا  ف  الع

يكون لدى األتبا  شعور بالتعال  على ال ات. ه ه التجربة ه  

(. باإلضدافة Jung et al.,2003سابقة مهمة لسلوك االبتكار )

إلددى ذلدد  ، يتميددز القددادة الروحيددون بددلنهم يتمتعددون بالنزاهددة 

   (2221والصدق واإليثدار ورعايدة حقيقيدة ليخدرين )فدراي ، 

(. عددادة مددا تكددون هدد ه ال صددائ  جددزءا ال 2225)رييددف ، 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.02627/full#B5
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.02627/full#B5
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.02627/full#B7
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.02627/full#B3
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.02627/full#B3
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.02627/full#B3
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.02627/full#B28
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.02627/full#B20
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.02627/full#B20
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.02627/full#B20
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يتجددزأ مددن القددادة الددروحيين الدد ين ينشددغلون بتنميددة األتبددا . 

التركيز على تنميدة المتدابعين هدو نتيجدة تلبيدة حداجتهم النفسدية 

األساسدية للسدالمة. المتدابعون الدد ين يدرون أنفسدهم مهمدين فدد  

ان النفسدد  سدديكونون مكددان العمددل ولددديهم إحسددا  قددوي باألمدد

 Hoganأكثر عرضدة لتوليدد أفكدار جديددة وتجربدة األفكدار )

and Coote:2014.) 

يتضددمن أداء المهددام نمطًدا محدددًدا مددن السددلوكيات  اداء المهمدة: .1

الت  توج  نحو إكمدال مهمدة العمدل وتقدديم مسداهمة فريددة فد  

 حكددم المشددر  علددى القيمددة اإلجماليددة للموفددف للمفسسددة

(Motowidlo and Van Scotter1882؛Conway)    

 (Johnson ،2221 ؛1888

 أداء العمل الفردي

 المقدمةاوال : 

 العدالم، فد  عد أداء العمل الفردي مشكلة الشدركات فد  كدل مكدان

وعلدم  والصدحة ن ى قدًرا كبيًرا من األبحات مجاالت اإلدارةقد و

 Waldman DA. The)الددددددنفو الددددددوفيف  والتنظيمدددددد 

علدددى أداء العمدددل  كثيدددرة إجدددراء دراسدددات تدددم (1994:510-36,

تنتشددر مندداهج لددم ومدد  ذلدد   ,Campbell JP) 1990) الفددردي

 دراسة أداء العمل الفردي ف  أدب اليوم.

جعدل الموفدف  بكيفيةالمقام ف   مجال اإلدارة ركزت دراسات    

ركز على كيفية فالصحة المهنية  أما ف  مجال اإلمكان،منتًجا قدر 

ضدعف. مدن أو من  فقدان اإلنتاجية بسبب مر  أو صدحة معيندة 

ناحية أخرى، ف ن علماء النفو العملد  والتنظيمد  لدديهم االهتمدام 

مثددل  (Beaton D, Bombardier,2009) بتدلثير المحددددات

والش صدددية فددد  أداء العمدددل  والرضدددا، العمدددل،المشددداركة فددد  

  فدف (Barrick MR, Mount MK, Judge,2001 )الفدردي.

أداء العمدل الفدردي يعتبدر جمي  مجاالت البح  الم كورة أعاله ، 

الرنم بدهو مقيا  نتائج الدراسات ذات الصلة ف  البياة المهنية. و

لعمددل ا ألداء إطددار مفدداهيم  شددامل دإال إندد  ال يوجدد أهميتدد ،مددن 

الفددردي. إن اإلطددار النظددري المتددين هددو شددرط أساسدد  لتحقيدد  

عدادة ف. ,Campbell JP) (1990 قيدا  البنداءلالمسدتوى األمثدل 

ما يفتر  أن ما يشكل أداء العمل الفردي ي تلف من وفيفدة إلدى 

   ال تعددددد وال تحصددددى مقدددداييو أداء العمددددل أخددددرى. نتيجددددة لدددد ل 

Tubre T, Arthur WJ, Bennett WJ,2006).)  ،حتدى اآلن

ركددز أداء العمددل الفددردي فدد  المقددام األول إمددا علددى التدددابير  فقددد

الموضوعية إلنتاجية العمل )مثل عدد أيام التغيب أو عدد األفعدال 

المحددة أو الم رجات المحفوفة ف  السجالت التنظيمية( أو على 

لموفدف نفسد  أو جمالئد  لاألحكام الش صية للكمية وجودة العمل 

فد  حدين أن  Kemppila, Lonnqvist ).(2003, شدرفينأو الم

ه ه األساليب قد توفر معلومات قيمة، يمكن القول بعددم وجدود أي 

منهددا تلددتقط التعقيددد والنطدداق الكامددل للسددلوكيات التدد  تشددكل أداء 

 (Griffin MA, Neal A, Parkerالموفدددددددف فددددددد  العمدددددددل 

SK,2007) 

 مفهوس أداء العمل الفردي ثا يا : 

إنهدا تلعدب دوًرا مهًمدا إذ  أداء العمل الفردي مشكلة سداخنة يعد    

ف  وسائل اإلعالم الشعبية وف  مجاالت فف  مكان العمل اليوم ، 

مثددل الصددحة المهنيددة وعلددم الددنفو  متعددددة داخددل العددالم العلمدد ،

تشددير عندداوين األخبددار فالتنظيمدد  والعمددل واإلدارة واالقتصدداد. 

 : ى كيف يمكن ذكر أداء العمل الفرديوالمقاالت العلمية التالية إل

أكثددر  تحدددي أهدددا  أداء العمددل الفددردييعتبددر الوسددائط الشددعبية: 

كمدا إن  (.Nu.nl. 2010فعالية مدن منحدة ماليدة، مقالدة إخباريدة )

يعمدل وهل يدفدي ، "إنتاجية المدخن تقل لحظة رنبت  ف  التدخين

أيدددام العمدددل علدددى الهددداتف المحمدددول علدددى مددددار السددداعة طدددوال 

 Robbins B. Does , )األسبو  على جيادة اإلنتاجية اإلجمالية؟

لمداذا يعتبدر  يجدب أن نسدللاالتجاهات ف  العمل ولتحديد  2013)

العديددد أن أداء العمددل الفددردي موضددوًعا شددائًعا ومثيددًرا لالهتمددام؟ 

بسدبب  اً أداء العمل الفردي مهمتعد من االتجاهات ف  سوق العمل 

العولمدة هد  واالقتصدادية فدالتغيرات لالقتصاد.  العولمة المستمرة

فدد   لالقتصدداداتالتكامددل االقتصددادي المتزايددد والددرابط الددوطن  

جميدد  أنحدداء العددالم مددن خددالل الزيددادة السددريعة فدد  الحركددة عبددر 

          الحدددددددددود السددددددددل  وال دددددددددمات والتكنولوجيددددددددا ورأ  المددددددددال

(Joshi RM,2007 ) المنافسدة بدين الشدركات تدزداد  نتيجدة لد ل

للحفداف علدى ومدن الضدروري للشدركات فمن جمي  أنحاء العدالم. 

المفشرات الرئيسدية ألداء من اعتماد  قدرتهم التنافسية أو تحسينها

اإلنتاجية والقدرة التنافسدية جيادة ساهم ف  تالفري  والشركة، فه  

 للشركات.

أهمييية أداء العمييل الفييردي تييتلخص أهمييية أداء الفييرد فييي : ثالثييا 

 : يما يلضوء 

  أداء العمدل الفدردي مهدم فدد  ضدوء الركدود االقتصدادي. يشددير

 الركود على نطاق واس  إلى  فتدرة ان فدا  اقتصدادي نشداط

,2013) Merriam-Webster يتميدددز بعدددر  أكبدددر مدددن .)

، والدديون الطلب ف  المنتجات ، ان فا  ف  التجدارة الدوليدة 

،وحاالت اإلفال  ، وارتفا  معدالت البطالة ، وان فدا  ثقدة 

المستهل . يتعين علدى الشدركات خفد  التكداليف للبقداء واقفدة 

علددى قدددميها فدد  هدد ه األوقددات المصدداعب االقتصددادية ، علددى 

سبيل المثدال مدن خدالل ت فدي  عددد المدوففين  أو االسدتعانة 

 . أيًضددا ، سدديتم بمصددادر خارجيددة للعمددل إلددى أسددواق أرخدد

مسدددتويات أداء العمدددل  تشدددجي  مدددوفف  الشدددركة علدددى جيدددادة

الفردي ، من أجل تعزيز أداء المنظمة وإنتاجية. باإلضافة إلى 

ذلدد  ، يميددل الموففددون إلددى جيددادة عملهددم الفددردي مسددتويات 
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األداء ، من أجل جيادة فرؤ النجاة من عمليات إعادة التنظديم 

 ففين.المحتملة م  ت في  عدد المو

  .أداء العمدددل الفدددردي مهدددم بدددالنظر إلدددى االسدددتدامة التوفيدددف

 الموجة الرماديدة  فد  أوروبدا تعند  أن هنداك نمدًوا متسدارًعا 

مددن كبددار السددن مددن السددكان العدداملين وان فددا  فدد  أعددداد 

العاملين األصغر سنا تعداد السدكان. ونتيجدة لد ل  ، فد ن نددرة 

                    العمددددددددددال فدددددددددد  القددددددددددوى العاملددددددددددة تندددددددددد ر بددددددددددال طر

(United Nations, 2008)   وبالتال  ، سديتعين علدى عددد.

متقل  من العمال أن يفعلوا الش ء نفس  أو حتدى أكبدر مقددار 

لعمددل. كمددا سدديتعين علدديهم دفدد  التكدداليف المتزايدددة المرتبطددة ل

 بدد ل  مدد  تزايددد عدددد السددكان المسددنين، مثددل معاشددات التقاعددد

                   والرعايددددددددددددددة الصددددددددددددددحيةوالضددددددددددددددمان االجتمدددددددددددددداع  

(,2009 Copenhagen, Denmark )  ل ل  من الضدروري

رفد  و تحسين أداء العمل الفردي من العمال ف  القدوى العاملدة

سن التقاعد للعمال ف  السنوات القادمدة ، مدن أجدل إطالدة بقداء 

 Europeanكبدددددار السدددددن مدددددن العمدددددال فددددد  قدددددوة العمدددددل)

Commission. EUROPE, 2020 هد ا يعند  أند  يتعدين.)

 األداءعلدى مدن أعلى الموففين العمل على نفدو المسدتوى أو 

على الدرنم مدن القيدود المحتملدة الناجمدة عدن فلعمل الفردي ، ل

صدديانة وتحسددين و ان فددا  الصددحة. فددلن التقدددم فدد  السددن،

واختيددار أداء العمددل الفددردي الدد ي يثعددٍر  بلندد   سددلوكيات أو 

 ,Nu.nl ت الصدلة بلهددا  المنظمدة  )إجراءات الموفف ذا

ا  العمدددل يددديعددد اهدددم المقددداييو التددد  تسدددت دم فددد  ق (.2010

علدى أنهدا  الكفداءة التد  يدفدي  ايمكدن تعريفهد . والت الوفيف 

بها األفدراد جدوهر الموضدوعية أوالمهدام المنداط بهدا  لوفيفتد  

(Nu.nl. 2010. وهناك عدة عوامل تدفثر علدى أداء العمدل .)

 Tompa,2010). المشدداكل الصدحية عمر،الوقدت،الفدردي ال

E, Dolinschi) 

 فد  مجدال الصدحة المهنيدة فد   ركز أهمية أداء العمدل الفدردي

المقام األول على العالقة بين الشكاوى الصحية وال سدائر فد  

أداء العمل الفردي بسبب التغيب عن العمل، وكيفية من  فقددان 

 .صحية. ف  ه ا المجالاإلنتاجية بسبب مر  معين أو إعاقة 

 ااعاد أداء العمل الفردي:  رااعا

  الدعم االجتماع 

هدددو  تلقددد   (  (Dalgard,2009الددددعم االجتمددداع  وفقًدددا لددد      

المساعدة من أش اؤ آخرين عند الحاجدة إلدى المسداعدة . يمكدن 

للفددرد أن يتلقدددى الدددعم بدددين مجموعدددات األشدد اؤ الددد ين لدددديهم 

وفدد  عالقددتهم بدداآلخرين سددواء أكددانوا مشددكلة مماثلددة لمددا لددديهم 

بلن   إذا كان لدي  يري  (Curtis, 2009عائالتهم أو أصدقائهم )

سدو  تدتعلم طرقًدا جديددة للتعامدل وشبكة دعم فلن تشعر بالوحدة. 

يمكن ألعضدداء فددمدد  مشددكلت  وقددد تحدداول جاهددًدا التغلددب عليهددا. 

ي  المجموعددة أن يكونددوا بمثابددة مصدددر للدددعم والمشددورة والتشددج

للفرد ال ي يواج  أي صعوبة وأيًضا يمكن للفرد أن يكون مصدًرا 

يمكن ليفدراد فد  المجموعدة ف (.Curtis 2009لدعم المجموعة )

االسددتفادة مددن أعضدداء المجموعددة بينمددا ال يمكددن ليعضدداء الدد ين 

ليسوا جزًءا من المجموعة االستمتا  بمثل هد ه المزايدا، أو وجدود 

اكتساب نظرة ثاقبدة، أو االسدتما  إلديهم أصدقاء للتحدت معهم، أو 

الد ي كل ه ه هد  أشدكال الددعم االجتمداع  فأثناء أوقات الحاجة، 

 ,Rollinsonيجعل الفرد آمنًا ويمنح  الشدعور بالحدب والعنايدة )

 .األحتياجاتقدرة على تلبية وال  2005)

 الضغط الفردي 

لفعلهدا أو الفرد القيام بلشياء ليسدت لديد  الشدجاعة  لك  يستطي     

باألعمدددال التددد  ليسدددت مدددن ضدددغط القيدددام و داألفدددراالتحددددت مددد  

عامددل آخددر لدد  تددلثير علددى سددلوك الفددرد فدد   األقددران. الدد ي يعددد

يحدددت ضددغط األقددران عندددما يمددار  اآلخددرون إذ المجموعددة. 

األقران لهم تلثير ( ف .(Nemours 2010ضغطًا على ش   ما 

من خدالل االسدتما  إلدى أشد اؤ آخدرين  ال ي يتم على اآلخرين

مدا  ة( فعدادNemours, 2010) مند ويتعلمدون  فدرديدتعلم مدنهم ال

ينضم بع  األفراد إلى مجموعات أخرى تالئمهم، لد ل  يتماشدى 

مدد  فكددرة المجموعددة ويضدد  فكددرتهم جانبًددا مددنهم الددبع  اآلخددر 

فكرة المجموعة لتجنب التعر  للتنمر مدن قبدل األعضداء ويلخ  ب

وم  ذل ، يمكدن أن Nemours 2010) المجموعة )ف   خريناآل

فددد  مصدددلحة أداء الفدددرد يكدددون لضدددغط األقدددران تدددلثير إيجددداب  

(Wilmer 2010) 

 المساءلة الفردية 

سدتعداد االيمكن تعريف المساءلة الفردية علدى أنهدا  التدزام أو     

 ,McDanielلقبول المسدفولية أو المحاسدبة علدى عمدل الفدرد  )

تعددد المسدداءلة الفرديددة مكونًددا أساسدديًا ألنهددا تقدديم الكفدداءة (  2007

( (McDaniel, 2007 ويفكدد األساسية الفردية والقوة والضعف

إن الفددرد الدد ي يتحمددل مسددفولية أفعالدد  فدد  أداء واجبدد  أو يتحمددل 

يجب أن يكدون مسدفوالً  (McDaniel ,2007)مسفولية واجبات  

عن تحقي  هدف  وعدن مسداهمت  فد  المجموعدة، تحددت المسداءلة 

إرجددا  النتيجددة إلددى المجموعددة والفرديددة عندددما يددتم تقيدديم األداء 

والفددرد للتلكددد مددن الدد ي يحتدداأ إلددى مزيددد مددن الدددعم والتشددجي  

  ال تعنددالمسدداءلة ف(. 2228، والمسدداعدة )تعدداون مركددز الددتعلم 

أو تحقيدد  نتيجددة فوريددة ولكددن ضددمان بدد ل الفددرد  معاقبددة ال طددل

قصارى جهده ف  تحقي  األهدا  والتصر  بشكل مسفول تجداه 

مدددن خدددالل تمكيدددنهم مدددن األداء  ( Luthans, 2002اآلخدددر )

 (.(Newstrom, 2007ثم مساءلتهم عن النتائج  الوفيف 

 ية الروحية وأداء العمل الفرديةلعالقات اإليجااية اين الرفاها
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يثنظر إلى االرفاهية الروحية على أنهدا طريقدة فعالدة لتغ يدة  أوالً :

الحدافز الد ات  للمدوففين. ال تلبد  االرفاهيدة الروحيدة االحتياجدات 

فحسدب ، بدل  (. (Guillén,2005النفسية لكل من القدادة واألتبدا 

تسددتفيد أيًضددا مددن االحتياجددات األساسددية للبقدداء الروحدد  ، والتدد  

يددة والممارسددات اإلداريددة ، مثددل إلهددام النددا  تشددمل القدديم الروح

يعدد كدل  ((fry,2003:21للبح  عن عمل مثير لالهتمدام وهداد 

مدن االهتمدام واالحتياجدات النفسددية األساسدية أمدًرا بدال  األهميددة ، 

حي  تحدد ال صائ  المميزة للداف  الدداخل  ، والسدلوكيات ذات 

مامدات النفسدية ، الدواف  الجوهرية ه  وفيفة لالحتياجدات واالهت

والت  تتجلى مدن خدالل االسدتقاللية والكفداءة واالرتبداط فد  مكدان 

باإلضافة إلى ذل  ، من المرجح أن يزدهر الداف  الدداخل   )العمل

 Desi andف  السياقات الت  تتميز بد ء اإلحسدا  واالهتمدام )

Ryan,2000:66 )  الغددر  مددن الرفاهيددة الروحيددة هددو تحفيددز

جوهري من خدالل ممارسدة القديم الروحيدة وإفهدار األتبا  بشكل 

الحب اإليثاري ف  مكدان العمدل. فد  نهايدة المطدا  ، الهدد  هدو 

 ,.Frey, 2003; Frey et alتعزيدز اإلنتاجيدة عاليدة المسدتوى )

2005; Fry & Cohen, 2009 اقترحدت دراسدات م تلفدة أن.)

 ,Grant الدددداف  الجدددوهري يدددرتبط بتحسدددين األداء والدددتعلم

2008:32), (Cerasoli 

ثانيًدددا : مدددن المدددرجح أن يكدددون أداء أتبدددا  القدددادة ذوي الرفاهيدددة 

الروحيدددة أفضدددل بسدددبب الرةيدددة المشدددتركة والواضدددحة. تسدددتلزم 

الرفاهيددة الروحيددة تحفيددز األتبددا  مددن خددالل صدديانة تحددد طويددل 

األجل ومستقبل م تلف. من المرجح أن تفدي األهدا  الواضحة 

 .Locke et al) تحسين أداء مهام الفرد والصعبة بشكل كاٍ  إلى

تفدي األهدا  المحدددة والصدعبة إلدى إنتداأ أعلدى مدن  .(2002،

 Corgnet,1) ؛Locke et al) تل  التد  لدم تحددد أهددافًا محدددة

et al,2009).  توفر القيادة الروحية اإليمدان / األمدل فد  كدل مدن

با . كنموذأ الرةية القائمة على الروحانية وعملية خل  رةية ليت

إلفهار مثدابرتهم ومتابعدة  تبا يحت ى ب  ، يلهم الموقف الواث  األ

ى جهددهم فد  تحقيد  المهددام األداء الممتداج مدن خدالل بد ل قصدار

 .    الصعبة 

 طار العمليا 

 استعرس وتحليالت  تاسج وفق إجااات العينة : أوال

تدم صديانة فرضديات الدراسدة علدى وفد   : فرضيات الدراسة .1

مشكلة الدراسة وأهددافها وأنموذجهدا فد  محاولدة لةجابدة عدن 

 :  التساةالت الفكرية لمشكلة الدراسة كما مبين

: توجددد عالقددة توافقيددة بددين الرفاهيددة  الفرضددية الرئيسددية األولددى

 الروحية واداء العمل الفردي.

آثدر ذات داللدة إحصدائية : توجد عالقة و الفرضية الرئيسية الثانية

 بين الرفاهية الروحية واداء العمل     الفردي   بداللة ابعادهما.

اعتمدددت الباحثددة التحليددل العددامل   : نتددائج الدراسددة الميدانيددة .2

(Factor Analysis مددن هنددا يكتمددا الهددد  ولتحديددد أهميددة ،)

متغيرات الدراسة من خالل جم  جمي  المتغيرات الت  تدرتبط 

مجموعددة فيهددا بشددكل متجددانو لتكددون متغيددر، حيدد  تددم كددل 

اخضا  ابعاد الرفاهية الروحية له ا التحليل لتجمي  االبعاد ف  

مجددامي  متجانسددة وال ددروأ بمتغيددرات تعتمددد كلبعدداد للمتغيددر 

 المستقل.

وتبددين مددن نتددائج التحليددل ألبعدداد الرفاهيددة الروحيددة والمتمثلددة     

  تدف  باتجاه صيانة بعد يمكن من بالمتغير الرئيس  المستقل، الت

أداء فردي كما مبين ف  الجدول  أفضلخاللها الموففين من تقديم 

(، وبهدد ا فدد ن ابعدداد الرفاهيددة الروحيددة التدد  تتمثددل بثالثددة 2رقددم )

 .سلوك االبتكار( المهمة،تبادل  المعرفة،)سلوك تبادل ابعاد 

نتائج التحليل العامل  ابعاد الرفاهية الروحية (2جدول )
 

 اسم العامل
مقدددددددددددددددددددار  المتغيرات

 التحميل
 مقدار الشيو 

 النو  العدد

 5 سلوك تبادل المعرفة

X 17 0.221 0.515 

X 10 0.414 0.530 

X 16 0.503 0.531 

X 11 0.455 0.700 

X 7 0.465 0.538 

X 14 0.218 0.538 
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 6 تبادل المهمة

X 5 0.271 0.533 

X 8 0.633 0.600 

X 19 0.510 0.514 

X 2 0.518 0.792 

X 4 0.612 0.632 

 6 سلوك االبتكار

X 12 0.564 0.583 

X 13 0.534 0.633 

X 6 0.324 0.462 

X 15 0.624 0.463 

X 20 0.584 0.4998 

X 1 0.531 0.672 

X 18 0.573 0.548 

X 3 0.468 0.398 

 نسبة التباين الكل 

17 

70.12 

 78% (KMOثبات حجم العينة )

 0.000 (Bartlettاختبار )

 

العيندددة بعدددد ان بلغدددت قيمدددة الكفايدددة عكسدددت النتدددائج موثوقيدددة     

( وتفسددر امكانيددة االعتمدداد والوثددوق بالمجددامي  المكونددة، 78%)

( 0.01( وهدد  أقددل مددن )0.000( البلدد  )Bartlettومددن اختبددار )

كمدددا يتضدددح مدددن قيمدددة الحدددد الثابدددت لمنحدددى االنحددددار البالغدددة 

(a=2.709 وبهدددد ا ي تلددددف عددددن الصددددفر ليفكددددد العالقددددة بددددين )

ه ا ف ن متغيدرات الداخليدة للرفاهيدة الروحيدة تشدكل المتغيرين، وب

( مجددامي  متجانسددة اسددهمت فدد  صدديانة أفضددل االبعدداد ألداء 3)

 ( من التباين الكل .%78العمل الفردي وفسرت ما نسبت  )

 أختبار صدق أداة الدراسة .1

يست دم تحليل االتساق للعثدور علدى االتسداق الدداخل  للبياندات     

للعثددور ) ( وتددم احتسدداب قيمددة )ألفددا كرونبددا 1-0ويتددراو  مددن )

على اتساق البيانات الداخل  لمحتوى قائمة االسدتبيان تدم عرضدها 

علدددى محكمدددين مدددن ذوي اختصددداؤ فددد  مجدددال أدارة االعمدددال، 

بهد  الوقو  على آرائهم ومالحظاتهم وتقديرهم لمدى صدالحية 

 عبارات االستبيان ومالئمتها للمحاور المقترحة للدراسة.

 معامل االعتمادية الفاكورنبا  بعد التحليل االستكشاف  (3جدول )

 معامل الثبات عدد العبارات المتغيراتابعاد  

 0.77 4 سلوك تبادل المعرفة

 0.83 3 تبادل المهمة

 0.80 3 سلوك االبتكار

 0.81 4 الضغط الفردي

 0.86 4 المسائلة الفردية
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 0.82 3 الدعم االجتماع 

 

يبين الجدول اعاله ان قيم االتساق الداخل  تتمتد  بدرجدة عاليدة    

مددن المصددداقية حيدد  ان درجددة االتسدداق لمعامددل كرونبددا  كلمددا 

فما فوق دل ذل  علدى )%60ارتفعت عن ذل  المقدار المتمثل ب)

 (.2006)سكرن، مدى اتساقية ومصداقية البيانات اعاله

وجاءت نتائج التحليل اإلحصائ  الختبار فرضيات الدراسة وفقداً  

 : ليت 

الفرضددية الرئيسددية األولددى: تسددعى المنظمددة المبحوثددة الددى اتبددا  

ل تحقيددد  افضدددل أداء للعمدددل مدددن اجددد أسدددلوب الرفاهيدددة الروحيدددة

حسددب اآلراء العينددة المسددتجيبة  فددان متغيددرات الرفاهيددة  الفددردي.

الروحية  وابعداد أداء العمدل الفدردي المتدوفرة فد  المبحوثدة حتدى 

لمتغيددر الرفاهيددة الروحيددة وان لددم تدددرك، إذ بلدد  الوسددط الحسدداب  

( وهدد ا 0.65( بددانحرا  معيدداري )3.79) وابعدداد العمددل الفددردي

يعبر على مددى التقدارب فد  االجابدات وجيدادة التركيدز والتقدارب 

ف  االجابات حول الوسط الحساب ، وبه ا يتبين ان ابعاد الرفاهيدة 

الروحية و ابعاد أداء العمل الفردي متوافره و بمسدتوى عدالٍ  فد  

 الشركة المبحوثة.

( يتضدددح أن قيمدددة اختبدددار كددداي Chi-Squareومدددن اختبدددار)    

البعدداد الرفاهيددة الروحيددة وأداء العمددل الفددردي ير المحسددوبة سددكو

)مجتمعة( بلغت قميًم أكبر مدن قيمهدا الجدوليدة، وبهد ا يتبدين وجدود 

خاصدة الرفاهيدة الروحيدة وأداء العمدل الفدردي عالقة توافقية بين 

وان قدديم كدداي سددكوير ليبعدداد الفرعيددة )الفرعيددة( جميعهددا بلغددت 

 اكبر من الجدولية.

 العالقة التوافقية ألبعاد الدراسة (6جدول )

 االختبار

 

 البثعد والعوامل

الوسددددددددددددددددط 

 الحساب 

االنحددددددددرا  

 المعيار

Chi-Square 

Sig. 
 الجدولية المحسوبة

 0.001 51.102 82.124 0.90 3.38 سلوك تبال المعرفة

 0.000 41.978 92.313 0.62 3.65 تبادل المهمة

 0.003 45.235 81.458 0.54 3.33 سلوك االبتكار

 0.000 57.123 72.361 0.76 4.18 الضغط الفردي

 0.0014 65.712 91.353 0.54 3.73 المسائلة الفردية

 0.000 64.348 83.187 0.67 4.15 الدعم االجتماع 

 0.000 52.145 97.106 0.65 3.79 الرفاهية الروحية وأداء العمل الفرديابعاد 

 

وبه ا تشير النتائج الواردة ف  الجدول اعاله، إلى وجود عالقة     

توافقيددة بمعنويددة بددين متغيددرات الدراسددة، وقددد تددم االعتمدداد علددى 

مدددى معنويددة التددلثير لهدد ا تددم (للحكددم علددى (0.05مسددتوى الداللددة 

اسددتنتاأ اندد  هنالدد  عالقددة إيجابيددة  بددين ابعدداد الرفاهيددة الروحيددة 

 .وأداء العمل الفردية

: توجد عالقة وآثدر ذات داللدة إحصدائية  الفرضية الرئيسية الثانية

 بين ابعاد الرفاهية الروحية وأداء العمل الفردي بداللة ابعادهما.

والتلكدد مدن مددى صدحتها لديمكن مدن لبيان مددى صدحة الفرضدية 

خاللها التعر  على طبيعة العالقة واالثر بين متغيرات الدراسدة، 

 يتم عر  النتائج كما موضح ادناه.
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 (n=250)اختبار فرضيات الدراسة (2جدول )

 الرفاهية الروحية الرفاهية الروحيةابعاد 

 Sig (tاختبار ) (B)معامل بيتا 

 0.00 4.35 0.30 سلوك تبادل المعرفة

 0.01 3.47 0.21 سلوك تبادل المهمة 

 0.00 3.31 0.24 الدعم االجتماع  

 0.00 4.23 0.79 العمل الفردي أداءابعاد 

 0.82 (Rمعامل االرتباط )

Rمعامل التحديد)
2

) 0.77 

 2.12 (aمعامل الثبات )

ANOVA 
82.01 0.000 

F Sig 

 

مددن النتددائج الددواردة فدد  الجدددول  اعدداله، يتبددين وجددود عالقددة     

بعدد ان بلد  ابعاد الرفاهيدة الروحيدة وأداء العمدل الفرديارتباط بين 

قوة العالقدة بدين  ( وتفكد النتيجة علىR( )0.82)معامل االرتباط 

( يتبدين االثدر المعندوي B=0.79متغيرات الدراسة، ومدن معامدل)

للمتغيددر المسددتقل فدد  التدداب  اذ يتضددح ان تغيددر وحدددة واحددده فدد  

( تغيدر فد  ابعداد أداء %79الرفاهية الروحية يصاحب  ما مقددرة )

( البالغدة tالعمل الفردي وبحد ذات  يمثل تغير معنوي حسب قيمة )

( F(، فضدددددددالً عدددددددن قيمدددددددة )2هدددددددا اكبدددددددر مدددددددن )( كون4.23)

( فدد  حددين فسددرت ابعدداد الرفاهيددة الروحدد  جددزءاً 82.01)البالغددة

Rحيدد  بلدد ) مهمدداً مددن التبدداين الحاصددل فدد  اإليصدداد الواسدد 
2

 )

الرفاهيدددة الروحيدددة فددد  المنظمدددة (، وهددد ا يعنددد  ان تبنددد  0.77)

( مددن التغيددر الحاصددل فدد  أداء %77)يفسددر مددا قيمتدد   المبحوثددة

الفردي، واالجزاء المتبق  امدا ان يمثدل متغيدرات عشدوائية  العمل

ونهددا لددم تدددخل فدد  نمددوذأ او متغيدرات ال يمكددن السدديطرة عليهددا ك

وألثبدات ان درجدة إثدر ابعداد الرفاهيدة الروحيدة ت تلدف  االنحدار.

بحسددب ابعادهددا علددى متغيددرات أداء العمددل الفددردي فدد  المنظمددة 

تددم االعتمدداد علددى تحليددل المسددار وبيددان التددلثير المباشددر  المبحوثددة

 والغير مباشر.

(n250)نتائج التلثير المباشر والغير مباشر بين متغيرات الدراسة (8جدول )
 

 سلوك االبتكار سلوك تبادل المهمة سلوك تبادل المعرفة ابعاد المتغير المستقل

 Sig التلثير Sig التلثير Sig التلثير ابعاد أداء العمل الفردي

 0.00 0.217 0.08 0.216 0.00 0.194 التلثير المباشر

 0.09 0.179 0.00 0.156 0.00 0.153 التلثير نير المباشر

 0.00 0.396 0.00 0.372 0.00 0.347 اجمال  التلثير

 %55 %59 %56 نسبة التلثير المباشر
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( التدلثير المباشدر ونيدر المباشدر 5عكست نتائج الجدول رقدم )    

ألبعدداد الرفاهيددة الروحيددة فدد  أداء العمددل الفددردي، حيدد  تبددين ان 

التددلثير المباشددر ألبعدداد الرفاهيددة الروحيددة اكبددر مددن التددلثير نيددر 

المباشر من منطل  أن االستحواذ اعتمد أسلوب الرفاهية الروحيدة 

ار رئيسدية كنهج جديد يساعد المنظمدات االكاديميدة علدى تبند  افكد

لتعزيددز الممارسددات اإلداريددة بددين المددوففين العدداملين فدد  الكليددة 

المبحوثة الت  تعظم المواهب الحالية نير المسدتغلة وتوجيد  رأ  

المدال البشددري باتجداه تحقيدد  التميددز وافضدل أداء للعمددل الفددردي، 

ويمكن تنفيد  ذلد  عدن طريد  الحصدول علدى آراء المدوففين مدن 

املدددة، والحفددداف عليهدددا يتطلدددب السدددع  خدددالل وجددد ب القدددوى الع

المسددتمر وراء صدديانة رةى وخطددط تجمعهددم وتحقدد  رنبدداتهم 

وتلبيددة احتياجدداتهم وتنشددل لددديهم الدافعيددة لتحقيدد  افضددل األهدددا  

المنشودة للمنظمة المبحوثدة، ومدن خدالل هد ه النتدائج تدم التوصدل 

ي الى وجود عالقة واثر بين الرفاهية الروحية وأداء العمدل الفدرد

 ف  المنظمة المبحوثة بداللة ابعادهما .

 االستنتاجات والتوصيات

 النتاسج ومناقشة  تاسج الفرضيات:

تيم التوصييل اليى مجموعيية ميين مين الييالح تحلييل ايا ييات الدراسيية 

 النتاسج:

أفهدرت نتدائج الدراسددة ان هنداك عالقدة ايجابيددة بدين الرفاهيددة  .1

 الحاليدة المواهدب الروحية وأداء العمل الفردي من اجدل تعظدم

 والفكددري باتجدداه  البشددري المددال رأ  وتوجيدد  المسددتغلة نيددر

 (2015الميزة التنافسدية كمدا وجدد دعمدا لهد ا االقتدرا   تحقي 

Alhaddi, المواهدب تعظدم ( ف  شكل العالقات االيجابية التد 

 المستغلة ف  المجال ال ي تعمل في . نير الحالية

الرفاهيددة وجددود عالقددة واثددر بددين كمددا توصددلت الدراسددة الددى  .2

 حيدد  اتضددح بداللددة ابعادهمددا الروحيددة وأداء العمددل الفددردي

أداء العمددل  فدد  ألبعدداد الرفاهيددة الروحيددة مباشددر تددلثير وجددود

 رالتدلثير نيد مدن اكبدر المباشدر التدلثير نسدبة ان حيد   الفردي

 تتوسدددط كمتغيدددرات ااالبعددداد جميددد  اعتمددداد حالدددة فددد  مباشدددر

مددد  يتناسدددب  والتددداب  وتوفيفهددا باتجددداه المسدددتقل بدددين العالقددة

وجددود العديددد مددن القددادة داخددل التطددورات الحاصددلة فدد  فددل 

 .الواحدةالمنظمة المبحوثة 

 االستنتاجات

قدددم التحليددل العددامل  تصددنيفاً منطقيدداً لمجددامي  متجانسددة مددن  .1

العوامل نجدم عنهدا ثدالت ابعداد تمثدل الرفاهيدة الروحيدة والتد  

   تحقي  التميز للمنظمة المبحوثة.  يمكن االعتماد ف

يعتمد نجدا  أداء العمدل الفدردي علدى ابعداد الرفاهيدة الروحيدة  .2

كونها تمثدل أسدلوب قيدادي جديدد يسداعد المنظمدات علدى تبند  

 وتوجيدد  المسددتغلة نيددر الحاليددة المواهددب تعظددم افكددار رئيسددية

التنظيم  ف  المنظمدة  التميز تحقي  باتجاه البشري المال رأ 

 المبحوثة.

تتوفر لدى المنظمة المبحوثة الرفاهية الروحية على الرنم من  .3

عدددم ادراك القيددادات بهددا، كمددا ويتضددح وجددود وعدد  بلهميددة 

ممارسدددة ذلددد  السدددلوك والددد ي جسدددد الحمدددا  لددددى القيدددادات 

لالطال  على خارطدة الطدرق امدام المدوففين وترجمتهدا لنقدل 

 مضامينها الى حيز التطبي .

 نمدط إطدار فد  والتفضديالت األولويات ش ي ت على التركيز .4

 نهدددج بوصدددفها ابعددداد الرفاهيدددة الروحيدددة مثجمدددل بدددين العالقدددة

 فدل فد  أدراكد  المنظمدات علدى يتطلدب حددي  وسلوك قيادي

 .الديناميكية سريعة التغير البياة

 التوصيات

السع  الى تبن  منهج الرفاهية الروحية لدور المهم ال ي تلعب   .1

الفكرة باتجاه صيانة أداء العمل الفردي لتحقي  ابعادها لبلورة 

 اداء واجباتهم وتحقي  االهدا  المنشودة لهم.

 فددد  للتجديدددد الديناميكيدددة والقابليدددة مضدددامين تدددوافر ضدددرورة .2

االسدداليب القياديددة المعتمدددة اضددافة الددى السددع  وراء تلسدديو 

أطار مالئم يضمن تهياة القدوى العاملدة فد  المنظمدة المبحوثدة 

علددى مسددتوى عدداًل مددن االسددتعداد الددوفيف  لتطدددوير لتكددون 

 ومواكبة المستجدات البياية.

تبنددد  اسدددلوب الرفاهيدددة  إلدددى الهادفدددة الشدددركات إدارة علدددى .1

الروحيددة فددد  العمدددل علددى تقدددديم الددددعم واالسددناد والتددد  فددد  

مقددددمتها تدددوفير قيدددادات مسدددتنيرة واعيدددة قدددادرة علدددى تهيادددة 

هيددددة الروحيددددة وال الظددددرو  المناسددددبة لتطبيدددد  ابعدددداد الرفا

وتوفيفها باتجاه التمكين من تحقي  افضدل أداء للعمدل الفدردي 

 ثانيا.
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 المالحق

 المحترمون.… الةادة المشاركين في ملئ االستبا ة 

 … هديكم تحياتنا واعد  

دراسية اسيتطالعية آلراء : الروحيية وتأثيرهيا عليى اداء العميل الفيردي  ةالرفاهي "اعنوان  دراسة اإجراء  تقوس الباحثة

  .واالقتصاد اإلدارةعينة من الموظفين العاملين في  جامعة تكريت /كلية 

  عالمية وضيع متأ ية ثيم قراءة عبارات االستبا ة عبــــارة من كل قراءة اعد ألمرفقة االستبا ة اتعبئة التفضل منكم يرجى

(في ) اي,، علمياب اــــيـأن المعلوميات المقدمية  تعمليون الواقيع الي ي حةيا ميوافقتكم عليهيا ميد  عين تعبر الخا ة التي

اي معلومية فقيط لي ا ال داعيي لكتااية اسيمكم عليى ورقية االسيتبيان او  العلميي البحث ستعامل اةرية  وتةتخدس  يراس

 .ة النتاسج العملية للبحثشخصية او توقيع ، حيث تتوقف على دقة تلك المعلومات صح

 

 مع فاسق الشكر والتقدير...

   

  أوال : البيا ات الشخصية

 ( أماس الجواب المناسا  ضع عالمة )
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  : الرفاهية الروحيةثا يا : 

 الفقرة ت
 اتف 

 بشدة
  اتف  ال محايد اتف 

 اتف  ال

 بشدة

 سلوك تبادل المعرفة : أوال

1 
تساهم التغييرات ف  سلوك تبادل المعرفة ف  تقديم خدمات متميزة للمنظمة  

 المبحوثة
     

2 
ف   العمل الفردي أداءتتواف  التغييرات ف  سلوك تبادل المعرفة م  التغييرات ف  

  المنظمة المبحوثة.
     

1 
متبادل  وف  العمل فردي منظم موثقة وواضحة تعمل المنظمة وف  سلوك معرف  

 واضح
     

2 
العمل الفردي  للموففين  أداءيمتاج المنظمة  برفاهية روحية بقدرتها على تحقي  

 ف  المنظمة المبحوثة.
     

 سلوك تبادل المهمة  : ثانيا

5 
داخل العمل على تبادل المهمة ف  عملها المناط بها بين  يستند عمل  االمنظمة

 العاملين.
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 ثالثا: أداء العمل الفردي 

      بتبن  عملية التغيير ف  لمنظمة المبحوثة ةيساهم است دام سلوك تبادل المهمة  0

2 
تساهم سلوك تبادل المهمة المتاحة ف  مساعدة االدارة العليا بات اذ القرارات 

 بكفاءة
     

 :االبتكارسلوك  ثالثا :

      يوجد ف  المنظمة المبحوثة مورد بشري كفوء ومفهل القادرة على التغير . 9

8 
توج   المنظمة مهام تطوير موففيها العمل وتبادل االعمال وفقا للت ص  

 والكفاءة .
     

12 
توجد سلوك االبتكار لدى العاملين ف  المنظمة  لتنمية وتطوير الموففين ف  

 المبحوثة .الشركة 
     

 الفقرة ت
 اتف 

 بشدة
 محايد اتف 

 ال

  اتف 

 اتف  ال

 بشدة

 الضغط الفردي: االول المجال  : أوال

11 

على  المنظمة توفير وسائل تقليل الضغط العمل لدى االفراد العاملين من اجالل 

ال ات متحققة تماما ف  العالقات االجتماعية، األمان، وتحقي  على ، حفاف

 . تومن حياة العمل  الوفيفة الت 

     

      على إدارة المنظمة توفير تقليل ضغط العمل  للعاملين ف  الوقت المناسب  12

      نحو تحسين أدائ  الوفيف عمل موفف  المنظمة يحفزن  مستوى كفاءة  11

12 
يعد عامل الرواتب يعمل على تحفيز طموحات العاملين نحو تحقي  األفضل ف  

 .الشركة المبحوثة
     

 المسائلة الفردية :   ثانيا

15 
يقلل من المسائلة الفردي  تتمت  المنظمة المبحوت بنمط اشرا  عال  المستوى

 قدرا كبيرا من االلتزامات الوفيفية. هاعندما يكون لدي
     

10 
ألن قدرات  ومهارات  تمكنن  من أداء عمل   توفير المسائلة الفرديةال أحتاأ الى 

 .وبمستوى ال يسمح ل  بالم الفة القانونيةبكفاءة 
     

12 
العملية المطلوبة ألداء مهمات الوفيفة مناسبة ف  االشرا  اعتقد ان خبرت  

 .تبعدن عن المسائلة الفردية
     

19 
المهارة والقدرة على حل  امتالك المنظمة نمط اشرا  مهن  يساعد ها ف  توفير 

 بعيدا عن المسائلة الفردية. مشكالت العمل اليومية
     

 الدعم االجتماع   ثالثا :
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18 
عملية ات اذ  ودعم تساعدهم ف   ين ف  المنظمة محفزات مهنية العامليمتل  

 .بشكل افضل عمل أداء فردي لتحقي  الرفاهية الروحيةالقرارات 
     

      .ف  المنظمة المبحوتلدى العاملين لتحسين أدائهم  التحفيزية المتاحةالفرصة  22

21 
والمام بطبيعة االعمال  ومحفزات ودعم  معرفةف  المنظمة يتوافر لدى العاملين 

 مدعمة اجتماعيا. الموكلة اليهم
     


