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امللخص:
ً
ً
ً
استنادا إلى نظرية الحفاظ على املوارد ،استهدف البحث الحالي اختبار تأثير روحانية مكان العمل بوصفها متغيرا وسيطا (موارد نفسية
ً
ً
واجتماعية) في العالقة بين أبعاد نظم العمل عالية األداء بوصفها متغيرا مستقال (موارد تنظيمية) والرتباط الوظيفي بين العاملين
ً
باملنظمات الخدمية والصناعية بمدينة الطائف في اململكة العربية السعودية .توصل البحث من خالل استقصاء  416موظفا باملنظمات
محل البحث ،ومن خالل استخدام برنامج  SPSSوأسلوب تحليل املسار من خالل برنامج ) ،(Smart PLSإلى أن املوارد التنظيمية واملوارد
ً
النفسية والجتماعية للموظفين تساهم إيجابيا في تعزيز الرتباط الوظيفي .حيث أظهرت النتائج وجود عالقة موجبة معنوية بين أبعاد نظم
العمل عالية األداء وكل من روحانية مكان العمل والرتباط الوظيفي ،باإلضافة إلى أن روحانية مكان العمل لها تأثير معنوي جزئي في العالقة
بين أبعاد نظم العمل عالية األداء والرتباط الوظيفي .قدم البحث ً
عددا من التوصيات التي من شأنها تعزيز ،مستوي روحانية مكان العمل،
وعالقة أبعاد نظم العمل عالية األداء بالرتباط الوظيفي ،ومن ثم زيادة القدرة التنافسية للمنظمات محل البحث.
الكلمات املفتاحية :نظرية الحفاظ على املوارد؛ نظم العمل عالية األداء؛ روحانية مكان العمل؛ الرتباط الوظيفي.

.1

املقدمة:

تعتبر روحانية مكان العمل من املوضوعات الناشئة ذات الهتمام في مجال اإلدارة التنظيمية ،ل تهتم روحانية مكان العمل بالترويج لدين معين أو
ً
نظام طائفي ولكن بدل من ذلك خلق ثقافة تحتضن الشخص بأكمله في مكان العمل وتعترف بإن املوظفين يستفيدون من القدرة على تلبية احتياجاتهم
الروحية في العمل ( .)Devendhiran & Wesley, 2017تتعامل املنظمات مع تغييرات كبيرة في ثقافة األعمال والبيئة (Gupta et al. Garg, 2017
ً
; .)2014يتضمن هذا التغيير ً
فهما بأن روحانية مكان العمل قد تفيد كل من أصحاب العمل واملوظفين ،ويمكن أن تكون بمثابة إطارا للقيم التنظيمية
التي تتجلى في الثقافة التي تعزز خبرات املوظفين ( .)James, 2021أشار ( )Garg, 2017; James, 2021إلى أن املوظفين قد عانوا من قدر أكبر من عدم
األمان والضغط في بيئة العمل بسبب التقنيات املتطورة والتغييرات التنظيمية مثل تسريح العمال والندماج وتقليص الحجم ،ولكي تظل املؤسسات
قادرة على املنافسة ،فإنها تضغط على موظفيها للعمل بجدية أكبر بموارد أقل.
مرض ومشاكل صحية
إن املوظفين الذين يواجهون أعباء عمل متزايدة يعانون من اإلجهاد واإلرهاق والقلق ،مما قد يؤدي إلى أداء عمل غير
ٍ
وأسرية وتفاعالت اجتماعية ضعيفة بين زمالء العمل ( .)van Wingerden & van der Stoep, 2017تؤدي هذه العوامل إلى عدم الرتباط الوظيفي،
مما قد يؤدي إلى زيادة معدلت التغيب عن العمل ودوران املوظفين ( .)Gupta et al., 2014توصلت بعض الدراسات إلى أن الروحانية في مكان العمل
تلعب ً
دورا ً
مهما ومعنويا في مساعدة املنظمات على التغلب على عدم الرتباط الوظيفي ،حيث أن الروحانية هي قوة إيجابية في حياة األفراد ،حيث تسمح
لهم بالعثور على هدف لحياتهم في العمل ،والشعور بعالقة قوية مع األعضاء اآلخرين في املنظمة وإدراك التوافق بين قيمهم ومعتقداتهم وقيم ومعتقدات
املنظمة .إضافة إلى ،أنها تعود بالنفع على املجتمع (Garg, 2017; Milliman et al., 2017 ; Iqbal et al. 2020 ; Sharma & Kumra, 2020 ; Ortiz-
.)Gómez et al. 2020 ; James, 2021
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يدرك مديرو املوارد البشرية إن الروحانية اإليجابية في مكان العمل تشجع على الرتباط الوظيفي ،ومن ثم ،يمكن ملديري املوارد البشرية من خالل
تطبيق ممارسات املوارد البشرية الفعالة تعزيز الروحانية في مكان العمل ( .)Sharma & Kumra, 2020, 641ركزت األدبيات الحديثة على ممارسات
إدارة املوارد البشرية املتكاملة التي تتضمنها نظم العمل عالية األداء ( ،)Al-Ajlouni, 2021( High-performance work systems )HPWSبتجميع
ً
مجموعات من املمارسات والجمع بينها كحزم ،بدل من تبني املمارسات بشكل منفرد .التوجه نحو تجميع الحزم له ما يبرره من خالل مستوىات اإلنتاجية
األعلى التي يتم تحقيقها من خالل تبني نظام من املمارسات التكميلية ( .)Appelbaum et al., 2000; Boxall & Macky, 2009توصلت بعض الدراسات
ً
ومعنويا في مساعدة املنظمات على تعزيز الرتباط الوظيفي ،وتؤدي إلى مستوىات أعلى من األداء ألنها توفر
إلى أن تلك املمارسات تلعب د ًورا مه ًما
للعاملين عوامل سياقية مفضلة على املستوى التنظيمي)Odiaka, 2020 ; Isimoya et al., 2020; Al-Ajlouni, 2021; Edgar et al., 2021( .
يسعي هذا البحث إلى مساعدة القادة التنظيميين وأخصائيين املوارد البشرية ( )HRعلى فهم أهمية دور نطم العمل عالية األداء (من منظور
(النظم)إطار القدرة والدافع والفرصة  )Ability, Motivation and Opportunity (AMO) modelفي تعزيز روحانية مكان العمل ،ودور روحانية مكان
العمل في تحسين وتعزيز عالقة نظم العمل عالية األداء بالرتباط الوظيفي .ومن ثم ،تطوير املوظفون ،وزيادة أدائهم الوظيفي ،وتقليل التغيب،
واستقرار بقائهم في العمل.
 .1.1الدراسات السابقة:
• اختبرت دراسة ( )Suan & Nasurdin, 2014تأثير ممارسات إدارة املوارد البشرية على الرتباط الوظيفي .أجريت الدراسة عينة مكونة من ()438
ً
موظفا من العاملين في مجال التصال بالعمالء من ( )34فند ًقا ً
فخما في جميع أنحاء ماليزيا .أظهرت النتائج إن التدريب وتقييم األداء لهما تأثير
موجب ومعنوي على الرتباط الوظيفي .بينما املكافأة ومشاركة املعلومات لم تكن لهما تأثير معنوي.
• تناولت دراسة ( )Sattar et al. 2015تأثير ممارسات املوارد البشرية على رضا املوظفين وأدائهم من خالل الدور الوسيط لالرتباط الوظيفي.
ً
موظفا من العاملين في ثالثة بنوك رائدة في مدينة ملتان  Multanباكستان .أوضحت النتائج وجود عالقة
طبقت الدراسة على عينة حجمها ()181
موجبة معنوية بين ممارسات املوارد البشرية (التدريب واملكافآت والتمكين) والرتباط الوظيفي ،الرتباط الوظيفي وسيط جزئي في عالقة
املمارسات بأداء املوظفين والرضا الوظيفي.
• استهدفت دراسة ( )Maden, 2015قياس العالقات بين إدراكات املوظفين ملمارسات املوارد البشرية عالية الحتواء ،ومستوىات انخراطهم في
ً
موظفا يعملون في شركات صناعية في
العمل والتوجه بأهداف التعلم ،وسلوكياتهم الستباقية .أجريت الدراسة على عينة حجمها ()240
اسطنبول بتركيا .كشفت النتائج إن جميع ممارسات املوارد البشرية املدركة عالية الحتواء (التمكين ،تطوير الكفاءات ،مشاركة املعلومات،
واملكافأة العادلة) لها عالقة موجبة معنوية بالرتباط الوظيفي ،والذي بدوره تنبأ بالتوجه بأهداف التعلم.
ً
• اختبرت دراسة ( )Roof, 2015عالقة الروحانية الفردية بالرتباط الوظيفي إجمال وبكل بعد من أبعاده وهي الحيوية والتفاني والستغراق .أجريت
ً
موظفا من العاملين في الشركات الصناعية داخل أمريكا الشمالية .أشارت النتائج إلى وجود عالقة موجبة معنوية
الدراسة على عينة بلغت ()124
ً
بين الروحانية الفردية والرتباط الوظيفي إجمال ،وبينها وبين بعدي الحيوية والتفاني فقط ،ول توجد عالقة معنوية مع بعد الستغراق.
• تناولت دراسة ( )Pradhan & Jena, 2016دور الروحانية في مكان العمل في السلوك الوظيفي للموظف من خالل مفهوم الرتباط الوظيفي
واللتزام التنظيمي .طبقت الدراسة على عينة حجمها ( )172مفردة من العاملين في املنظمات الصناعية في الهند .كشفت النتائج أن عوامل
الروحانية في مكان العمل تؤثر بشكل موجب ومعنوي على أبعاد السلوك الوظيفيً ،
أيضا الروحانية في مكان العمل لها تأثيرات معنوية على الحيوية
واللتزام العاطفي ،كما أن بعد العمل الهادف للروحانية في مكان العمل بمثابة مؤشر تنبؤ مهم بالرتباط الوظيفي واللتزام التنظيمي.
• استهدفت دراسة ( )Akhtar et al. 2016معرفة تأثير ممارسات العمل عالية األداء على أداء املوظفين من خالل الدور الوسيط لالرتباط الوظيفي
ً
موظفا من العاملين في خمسة بنوك بالقطاع املصرفي في باكستان.
في القطاع املصرفي في باكستان .أجريت الدراسة على عينة مكونة ()200
أوضحت النتائج تأثير موجب معنوي ملمارسات العمل عالية األداء على انخراط املوظفين وأدائهم ،وانخراط املوظفين وسيط جزئي في العالقة بين
ممارسات العمل عالية األداء (التدريب ،التمكين ،واملكافأة) وأداء املوظفين.
• كشفت دراسة ( )Karatepe & Olugbade, 2016عن دور الرتباط الوظيفي كوسيط لتأثيرات اختيار املوظفين ،األمن الوظيفي ،العمل الجماعي
(فريق العمل) ،والفرص املهنية كمؤشرات ملمارسات العمل عالية األداء في عالقاتها بنوايا الغياب وتغطية الخدمة واألداء اإلبداعي .طيقت
ً
موظفا من الخطوط المامية ومشرفيهم في الفنادق العاملية في نيجيريا .تظهر النتائج أن التنفيذ أو التطبيق
الدراسة على عينة حجمها ()287
املتزامن لختيار املوظفين ،األمن الوظيفي ،العمل الجماعي ،والفرص املهنية يعزز الرتباط الوظيفي والذي يؤدي بدوره إلى تقليل نوايا الغياب
ويؤدي إلى تغطية الخدمة واألداء اإلبداعي على مستوىات عالية.
• قدمت دراسة ( )Garg, 2017التزام املوظف ،انخراط املوظف ،ودوافع العمل كمتغيرات وسيطة في العالقة بين روحانية مكان العمل واألداء
ً
موظفا من العاملين في شركات صناعية وخدمية في منطقة العاصمة الوطنية بالهند .توصلت
التنظيمي .تمت الدراسة على عينة قوامها ()418
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دورا ً
الدراسة إلى أن جانبين من اللتزام التنظيمي (أي العاطفي واملعياري) ،وانخراط املوظفين ،ودوافع العمل لهم ً
جزئيا في العالقة بين روحانية
مكان العمل واألداء التنظيمي.
تناولت دراسة ( )Ke et al. 2017الدور الوسيط لاللتزام املنهي في العالقة بين روحانية مكان العمل وانخراط املوظفين .طبقت الدراسة على ()239
ً
معلما من معلمي الجامعات الصينية في بكين .أظهرت النتائج إن روحانية مكان العمل ملعلمي الجامعات كان لها تأثير موجب معنوي على انخراطهم
ً
في العمل ،حيث لعب اللتزام املنهي ً
دورا وسيطا جز ًئيا في هذه العالقة.
اختبرت دراسة (  )Petchsawang & McLean, 2017العالقة بين اليقظة الذهنية وروحانية مكان العمل وانخراط املوظفين من خالل مقارنة
روحانية مكان العمل وانخراط املوظفين في املنظمات التي تقدم دورات في اليقظة الذهنية للموظفين وتلك التي ل تفعل ذلك .أجريت الدراسة على
ً
ً
موظفا من أربعة منظمات لم تفعل ذلك .كشفت النتائج عن مستوى
موظفا من أربعة منظمات قدمت دورات في اليقظة الذهنية ،و ()315
()248
روحانية مكان العمل والرتباط الوظيفي ليكون أعلى في املنظمات التي تقدم دورات اليقظة الذهنية من تلك التي ل تفعل ذلك ،روحانية مكان
العمل وسيط بشكل كامل في العالقة بين اليقظة الذهنية والرتباط الوظيفي.
تناولت دراسة (  )Van der Walt, 2018تحديد ما إذا كانت روحانية مكان العمل ستعزز انخراط املوظفين وازدهارهم في مكان العمل .طبقت
ً
موظفا من العاملين في الشركات الصغيرة واملتوسطة في بلدة تقع في مقاطعة بجنوب إفريقيا .أظهرت النتائج وجود عالقة
الدراسة على ()259
موجبة معنوية بين روحانية مكان العمل وكل من انخراط املوظفين والزدهار في مكان العمل.
قدمت دراسة ( )Singh & Chopra, 2018تأثير الروحانية والعزيمة في مكان العمل على الرتباط الوظيفي .تم جمع البيانات من ( )275موظفاً
بدوام كامل يعملون في مؤسسات مختلفة حكومية وخاصة في الهند .أظهرت النتائج وجود عالقة موجبة معنوية بين مكونات روحانية مكان العمل
(الحياة الداخلية ،والعمل الهادف وجماعة العمل) ومكونات الرتباط الوظيفي (التفاني والستغراق) وبين مكونات العزيمة (املثابرة) ومكونات
الرتباط الوظيفي (التفاني والستغراق) .أظهر تحليل النحدار املتعدد الهرمي أن العمل الهادف واملثابرة تنبأ بشكل أكبر بالرتباط الوظيفي.

• استهدفت دراسة ( )Milliman et al. 2018العالقة بين روحانية مكان العمل وبين كل من الرتباط الوظيفي ونية البقاء في املنظمة ،وعالقة
ً
موظفا في منظمة ضيافة أمريكية.
الرتباط الوظيفي بكل من تقديم الخدمة ونية البقاء في املنظمة .أجريت الدراسة على عينة مكونة من ()292
توصلت النتائج إلى وجود عالقة موجبة معنوية بين روحانية مكان العمل وكل من الرتباط الوظيفي ونية البقاء في العمل ،الرتباط الوظيفي له
عالقة موجبة معنوية بقيام املوظفين بتقديم الخدمة ،بينما عالقته بنية البقاء في العمل غير معنوية.
• تناولت دراسة ( )Mahipalan & Sheena, 2018العالقة بين روحانية مكان العمل وبين كل من الرتباط الوظيفي والرضا الوظيفي .أجريت
الدراسة على عينة قوامها ( )689من معلمي املدارس الثانوية الذين يعملون في املدارس الحكومية في ولية جنوب الهند .أوضحت نتائج الدراسة
وجود عالقة موجبة معنوية بين روحانية مكان العمل وبين كل من الرتباط الوظيفي والرضا عن التدريس.
• اختبرت دراسة ( )Guan & Frenkel, 2018الدور الوسيط لالرتباط الوظيفي وصقل الوظيفة في العالقة بين أدراكات املوظفين ملمارسات املوارد
ً
موظفا يعملون في خمس شركات تصنيع صينية .توصلت الدراسة إلى حينما
البشرية وأداء املوظفين .أجريت الدراسة على عينة مكونة من ()455
تحافظ اإلدارة على نظام موارد بشرية قوي ،فمن املرجح أن ينخرط املوظفون في عملهم ويشاركون في صقل الوظائف .باإلضافة إلى ذلك ،الرتباط
الوظيفي وصقل الوظيفة ً
معا ،وسيط جزئي في عالقة إدارة املوارد البشرية بأداء املوظف.
• قدمت دراسة ( )Chahar & Hatwal, 2018تحليل ملمارسات إدارة املوارد البشرية وتأثيرها على انخراط املوظفين في العمل وأدائهم .تكونت عينة
ً
موظفا من العاملين في مختلف الصناعات الصغيرة واملتوسطة الحجم في مدينة دهرادون (الهند) ) .Dehradun (Indiaأشارت
الدراسة من ()170
النتائج إلى أن ممارسات إدارة املوارد البشرية مثل التدريب والتطوير ،فرص النمو املنهي ،سياسات التعويضات وتقييم األداء ،وممارسات الرفاهية
لها تأثير معنوي على انخراط املوظفين ،بينما الختيار والتعيين لم يكن لهما تأثير معنوي .ممارسات املوارد البشرية مجتمعة لم يكن لها تأثير
معنوي على انخراط املوظفين وأدائهم .انخراط املوظفين له تأثير معنوي على أدائهم.
• تناولت دراسة ( )Aktar & Pangil, 2018الدور الوسيط لاللتزام التنظيمي في العالقة بين ممارسات إدارة املوارد البشرية والرتباط الوظيفي.
ً
ً
بنكا تجارًيا ً
خاصا في مدينة دكا بنغالديش .توصلت النتائج إلى أن ممارسات إدارة املوارد
موظفا من ()30
أجريت الدراسة على عينة قوامها ()383
البشرية مثل التقدم املنهي ،مشاركة املوظفين ،األمن الوظيفي ،التغذية الراجعة على األداء ،املكافآت والتقدير ،والتدريب والتطوير هي عوامل
تنبؤ معنوية بالرتباط الوظيفي .وجدت الدراسة أن اللتزام التنظيمي وسيط جزئي في عالقة ممارسات إدارة املوارد البشرية بالرتباط الوظيفي.
أيضا ،تشير النتائج إلى أن آلية مرحلة الصندوق األسود ل تعمل ً
دائما على العالقة بين ممارسات إدارة املوارد البشرية والرتباط الوظيفي.
• استهدفت دراسة ( )Bhutta et al. 2019أثر ممارسات املوارد البشرية (التوظيف والختيار ،التدريب والتطوير ،والتوجيه) على انخراط املوظفين
ً
موظفا من العاملين في البنوك جنوب
في العمل ،ودور املناخ التنظيمي كمتغير وسيط في العالقة بينهم .طيقت الدراسة على عينة مكونة من ()396
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البنجاب في باكستان .توصلت الدراسة إلي وجود تأثير موجب معنوي ملمارسات املوارد البشرية على انخراط املوظفين ،املناخ التنظيمي وسيط
جزئي في العالقة بين ممارسات املوارد البشرية وانخراط املوظفين.
• اختبرت دراسة ( )Rashidin et al. 2020العالقة بين روحانية مكان العمل وكل من الرتباط الوظيفي والرضا الوظيفي .طبقت الدراسة على عينة
حجمها ( )168عضو هيئة تدريس من أربعة جامعات صينية .أشارت النتائج إلى وجود عالقة موجبة معنوية بين روحانية مكان العمل وكل من
الرتباط الوظيفي والرضا الوظيفي.
• استهدفت دراسة ( )Ortiz-Gómez et al. 2020تأثير روحانية مكان العمل كمتغير وسيط في العالقة بين القيادة الخادمة وانخراط املوظفين في
ً
موظفا من العاملين في منظمة دينية في اسبانيا .توصلت الدراسة إلى وجود عالقة موجبة معنوية
العمل .أجريت الدراسة على عينة قوامها ))270
بين روحانية مكان العمل وانخراط املوظفين ،وروحانية مكان العمل وسيط كلي في عالقة القيادة الخادمة بانخراط املوظفين.
• أظهرت دراسة ( )Sharma & Kumra, 2020الدور الوسيط لالرتباط الوظيفي في العالقة بين كل من روحانية مكان العمل والعدالة التنظيمية
ً
متخصصا ً
(مهنيا) في تكنولوجيا املعلومات باملؤسسة الوطنية للبرمجيات وخدمات
وبين الصحة العقلية .طبقت الدراسة على عينة حجمها ()344
الشركات بالهند .كشفت النتائج إن روحانية مكان العمل والعدالة التنظيمية تتنبأ بشكل موجب ومعنوي بالرتباط الوظيفي ،الرتباط الوظيفي
وسيط جزئي في العالقة بين روحانية مكان العمل وكل من العدالة التنظيمية والصحة العقلية.
• اختبرت دراسة ( )Iqbal et al. 2020الدور الوسيط ملالءمة الفرد  -املنظمة في العالقة بين روحانية مكان العمل والرتباط الوظيفي .أجريت
الدراسة على عينة حجمها ( )138ممرضة في املستشفيات الحكومية اإلندونيسية .توصلت الدراسة إلى وجود أثر موجب معنوي لروحانية مكان
العمل على انخراط املرضات في العمل ،مالءمة الفرد املنظمة وسيط جزئي في العالقة بين روحانية مكان العمل وانخراط املمرضات ،الروحانية
تعزز بيئة العمل بوجود عالقة موجبة معنوية مع مالءمة الفرد  -املنظمة.
ً
• تناولت دراسة ( )Alamina et al., 2020العالقة بين روحانية مكان العمل والرتباط الوظيفي .شارك في الدراسة عينة حجمها ( )200محاضرا من
أربعة جامعات عامة في جنوب نيجيريا .أشارت النتائج إلى أن األبعاد الثالثة لروحانية مكان العمل (املوائمة مع قيم املنظمة ،العمل الهادف،
والنتماء لجماعة العمل) لها عالقة موجبة معنوية بانخراط املحاضرين في الساحة األكاديمية.
• استهدفت دراسة ( )Aboramadan et al., 2020تأثير ممارسات إدارة املوارد البشرية على اللتزام التنظيمي ،والدور الوسيط لالرتباط الوظيفي
كآلية الصندوق األسود التي تحدد عالقة ممارسات إدارة املوارد البشرية باللتزام التنظيمي .أجريت الدراسة على عينة مكونة من ( )237مفردة
(أكاديميين وإداريين) من العاملين في الجامعات الفلسطينية .كشفت النتائج إن ممارسات إدارة املوارد البشرية لها تأثير معنوي على الرتباط
ً
ً
الوظيفي (عدا التدريب والتطوير واألمن الوظيفي) وعلى اللتزام التنظيمي .باإلضافة إلى ذلك ،الرتباط الوظيفي وسيطا معنويا بين تقييم األداء
ً
ً
واملكافآت والتعويضات وبين اللتزام التنظيمي ،بينما لم يكن وسيطا معنويا بين باقي املمارسات (التدريب والتطوير ،واألمن الوظيفي) واللتزام
التنظيمي.
• تناولت دراسة ( )Isimoya et al., 2020أثر ممارسات العمل عالية األداء ( )HPWPsعلى الرتباط الوظيفي .طبقت الدراسة على عينة حجمها
ً
موظفا من العاملين في ستة بنوك في نيجيريا .كشفت النتائج عن ممارسة واحدة من ممارسات  HPWPsاألربعة املختارة كحزمة ،أثرت
()391
معنويا على انخراط املوظفين .تمثلت تلك املمارسة في تدريب املوظفين وتطويرهم فقط ،في حين أن تمكين املوظفين ،تقييم األداء ،واألجور
املتعلقة باألداء كانت غير معنوية.
• قدمت دراسة ( )Alola & Alafeshat, 2020أثر ممارسات املوارد البشرية (الختيار والتوظيف والتدريب والتطوير) على األداء التنظيمي ،ودور
ً
موظفا من ستة شركات طيران خاصة في األردن .وجدت الدراسة
الرتباط الوظيفي كمتغير وسيط بينهما .أجريت الدراسة على عينة قوامها ()277
أن انخراط املوظفين وسيط جزئي بين املمارسات واألداء التنظيمي ،كما أن املمارسات لها أثر موجب معنوي على األداء التنظيمي ،وأن األداء
التنظيمي له عالقة موجبة معنوية برضا املوظف وبقائه في العمل.
• اختبرت دراسة ( )Oppong Peprah, 2020تأثير نظم العمل عالية األداء ( )HPWSكمتغير مجمل البعد على الرتباط الوظيفي والتأثير املعدل
ً
موظفا بشركات الخدمات املهنية في منطقتين في غانا .وجدت
للعدالة التنظيمية على هذه العالقة .أجريت الدراسة على عينة حجمها ()251
الدراسة أن هناك عالقة موجبة معنوية بين ( HPWSالتدريب ،التعويض ،الفرص الترويجية ،استقاللية ومشاركة املوظف ،مشاركة املعلومات،
واألمن الوظيفي) والرتباط الوظيفي .ووجدت ً
أيضا أن العدالة التنظيمية متغير معدل معنوي في العالقة بين املتغيرين.
• اتجهت دراسة ( )Baskar & Indradevi, 2021نحو قياس العالقة بين روحانية مكان العمل وثالثة أشكال من التجاهات الوظيفية للموظف
وهي الرتباط الوظيفي ،سلوك املواطنة التنظيمية ،والرضا الوظيفي .أجريت الدراسة على عينة قوامها ( )216مفردة من القائمين بالتمريض من
مختلف املستشفيات في جنوب الهند .تظهر النتائج وجود عالقة موجبة معنوية بين روحانية مكان العمل وكل من الرتباط الوظيفي ،وسلوك
املواطنة التنظيمية ،بينما هذه العالقة كانت غير معنوية مع الرضا الوظيفي.
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• استهدفت دراسة ( )James, 2021بحث كيفية ممارسة متخصص ي املوارد البشرية للقيادة الخادمة لدعم احتياجات روحانية مكان العمل
الداخلية والخارجية للموظفين وتعزيز انخراط املوظفين .استخدمت الدراسة مدخل املنهجية النوعية باستخدام مدخل دراسة الحالة املتعددة،
وتم استخدام عينات كرة الثلج لتحديد املشاركين في الدراسة والذي بلغ عددهم ( )7مشاركين من املتخصصين في املوارد البشرية يعملون في
املنظمات التي تعزز روحانية مكان العمل في الوليات املتحدة المري كية مدة ل تقل عن خمس سنوات ،وكانت تجربة املشاركين محور هذه
الدراسة .أشارت النتائج إلى أن روحانية مكان العمل تدعم الحتياجات الروحية الداخلية والخارجية للموظفين وتعزز انخراط املوظفين ،وأنه
يمكن ملتخصص ي املوارد البشرية ممارسة دور القيادة الخادمة ،ومن ثم استخدام روحانية مكان العمل إلفادة املنظمات واملوظفين ،خاصة في
أوقات األزمات أو التغيير.
• قدمت دراسة ( )Al-Ajlouni, 2021الدور الوسيط لالرتباط الوظيفي في العالقة بين نظم العمل عالية األداء  HPWSوإبداع املوظف .أجريت
الدراسة على عينة حجمها ( )272مو ً
ظفا من العاملين في مراكز البحث والتطوير في الشركات الصغيرة واملتوسطة في األردن .كشفت الدراسة عن
الرتباط الوظيفي كوسيط كلي بين نظم العمل عالية األداء وأبداع املوظف ،وجود عالقة موجبة معنوية بين استخدام املوظف نظم العمل عالية
األداء وكل من الرتباط الوظيفي وابداع املوظف ،الرتباط الوظيفي له عالقة موجبة معنوية بأبداع املوظف.
• استهدفت دراسة ( )Saad et al. 2021تأثير ممارسات إدارة املوارد البشرية على الرتباط الوظيفي في السياق املصري .والدور املعدل لتنفيذ
ً
موظفا من العاملين بالقطاع املصرفي في مصر .أشارت النتائج إلى أن ممارسات إدارة املوارد البشرية كان
الستراتيجية .طبقت الدراسة على ()228
لها تأثير موجب معنوي على الرتباط الوظيفي .على وجه الخصوص ،تضمنت هذه املمارسات الختيار والتوظيف وتصميم الوظائف وكذلك
أنظمة املكافآت واألجر .ومع ذلك ،أظهرت النتائج أن التنفيذ الستراتيجي ل يلعب دور متغير معدل في العالقة بين ممارسات إدارة املوارد البشرية
والرتباط الوظيفي.
• اختبرت دراسة ( )Margaretha et al., 2021العالقة بين الروحانية في مكان العمل والرتباط الوظيفي ودور اللتزام املنهي كمتغير وسيط في هذه
ً
العالقة .طبقت الدراسة على عينة قوامها ( )322محاضرا من الجامعات الحكومية والخاصة في إندونيسيا .أظهرت الدراسة إن روحانية مكان
العمل كان لها تأثير مباشر على الرتباط الوظيفي ،وغير مباشر عن طريق اللتزام املنهي ،تشير النتائج إلى أن تطبيق روحانية مكان العمل والرتباط
الوظيفي أمر مهم للجامعات لتحسين أداء املحاضرين.
ً
يتضح من الدراسات السابقة ،وفي ضوء متغيرات البحث الحالي ،تناولت العالقة بين روحانية مكان العمل والرتباط الوظيفي .أيضا ،عالقة نظم
العمل عالية األداء ( HPWSكمتغير فردي لكل ممارسة أو كمتغير مجمل البعد) بالرتباط الوظيفي .لم تتناول الدراسات السابقة ،على حد علم
الباحث ،عالقة نظم العمل عالية األداء (من منظور النظم) بكل من الرتباط الوظيفي وروحانية مكان العمل ،و دور روحانية مكان العمل كمتغير
وسيط في العالقة بين نظم العمل عالية األداء والرتباط الوظيفي.
 .2.1مشكلة وتساؤالت الدراسة:
كما يتضح مما تقدم من عرض الدراسات السابقة ،لم تعط املكتبة العربية الهتمام الكافي لدراسة العوامل التنظيمية التي تؤثر في الرتباط
الوظيفي ،مع التجاهل امللحوظ لدراسة تأثير ممارسات إدارة املوارد البشرية من منظور النظم على الرتباط الوظيفي .فعلي حد علم الباحث لم تتناول
أية دراسة عربية العالقة بين نظم العمل عالية األداء من منظور النظم والرتباط الوظيفيً .
أيضا العالقة بين روحانية مكان العمل والرتباط الوظيفي،
والدور الوسيط لروحانية مكان العمل في العالقة بين نظم العمل عالية األداء والرتباط الوظيفي.
أما فيما يتعلق بالدراسات األجنبية ،وعلى الرغم من ندرتها ،فإنها تناولت العالقة بين نظم (ممارسات) العمل عالية األداء والرتباط الوظيفي من
منظور املمارسات املستقلة بعضها عن بعض ،حيث تمت دراسة أثر هذه املمارسات على الرتباط الوظيفي بشكل فردي ،أو دراستها كمتغير مجمل
البعد ( ;Karatepe & Olugbade, 2016; Akhtar et al., 2016; Hu et al., 2019; Isimoya et al., 2020; Odiaka, 2020; Oppong Peprah, 2020
 .)Gürlek & Uygur, 2021; Al-Ajlouni, 2021على العكس من ذلك ،يحاول البحث الحالي الكشف عن العالقة بين نظم العمل عالية األداء بوصفها
ً
ً
متغيرا متعدد األبعاد يمثل كل بعد حزمة واحدة من املمارسات مستقلة ذاتيا (من منظور إطار  ،)AMOوالرتباط الوظيفي .باإلضافة إلى ذلك ،اختبار
تأثير روحانية مكان العمل كمتغير وسيط في العالقة بين نظم العمل عالية األداء والرتباط الوظيفي ،حيث لم تتناول دراسة تجريبية سابقة اختبار هذا
التأثير.
من ناحية أخرى ،نادي عدد من الباحثين باختبار تلك العالقات .أوضحت دراسات ( Roof, 2015; Arora & Bhagat, 2016; Adnan et al.,
 )2020إن روحانية مكان العمل وانخراط املوظفين ل تزالن من املوضوعات الناشئة في مجال إدارة املوارد البشرية ،ونتيجة لذلك ،فإن البنى (املفاهيم)
غير محددة بشكل جيد وتحتاج إلى مزيد من الستكشاف من قبل الباحثين نحو العالقة بينهما لفهم كيفية ترابط املفهومين .اشارت بعض الدراسات
( )Charoenarpornwattana, 2016; Iddagoda & Opatha, 2017; James, 2021إلى أن افتقار الفهم من جانب العديد من القادة التنظيميين
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والباحثين حول كيفية دمج ممارسات املوارد البشرية مع روحانية مكان العمل وتعزيز الرتباط الوظيفي ،يشكل فجوة في األدبيات وعلى الباحثين
التصدي لها.
توجد فجوة بحثية أخرى حاسمة ترتبط بممارسات نظم العمل عالية األداء وهي "الفتقار إلى التطور النظري والحاجة إلى صياغة أفضل "لظاهرة
الصندوق األسود" “ .)Hefferman & Dundon, 2016, 211( ”black box phenomenonلذلك ،أكد الباحثون بأن اآللية األساسية التي تربط
ممارسات نطم العمل عالية األداء بسلوكيات ونتائج املوظف تفتقر إلى منظور نظري قوي .وعلى ذلك ،فإن الحاجة إلى اعتماد وتوسيع وتحسين اإلطار
النظري الحالي املحيط بعالقة ممارسات نظم العمل عالية األداء والرتباط الوظيفي يصبح ً
أمرا بالغ األهمية ( .)Do, 2016استجابة لهذه النداءات،
ً
وسعيا في التصدي لهذه الفجوات البحثية ،فإن مشكلة البحث الحالي تتمثل في محاولة اإلجابة على التساؤلت األتية:
• ما العالقة بين أبعاد نظم العمل عالية األداء والرتباط الوظيفي بين العاملين باملنظمات محل البحث؟
• ما العالقة بين أبعاد نظم العمل عالية األداء وروحانية مكان العمل بين العاملين باملنظمات محل البحث؟
• ما تأثير روحانية مكان العمل في العالقة بين أبعاد نظم العمل عالية األداء والرتباط الوظيفي بين العاملين باملنظمات محل البحث؟
 .3.1أهمية الدراسة:
تستمد هذه الدراسة أهميته من أهمية الرتباط الوظيفي ،وأثره في تطوير املوظفين ،وزيادة األداء الوظيفي ،وتقليل التغيب ،واستقرار بقاء
ً
املوظف باملنظمة .وبشكل أكثر تفصيال يمكن أن يسهم هذا البحث م ن الناحية النظرية ،ومن الناحية العملية على النحو اآلتي:
• سوف يسهم هذا البحث في فهم تأثير روحانية مكان العمل في عالقة نظم العمل عالية األداء بالرتباط الوظيفي داخل املنظمات .وفي ذلك يتناول
ً
البحث أحد املوضوعات املهمة ،وهو دور كل من ممارسات إدارة املوارد البشرية بوصفها نظاما وروحانية مكان العمل في التنبؤ بالرتباط الوظيفي.
ومن ثم فإن نتائج هذا البحث سوف تسهم من الناحية العلمية في تقديم وجهة نظر جديدة في تفسير هذه العالقات التي نالت القليل من اهتمام
الباحثين بشكل عام (العالقة بين نظم العمل عالية األداء والرتباط الوظيفي) والتي لم تنل اهتمام الباحثين (تأثير روحانية مكان العمل على تلك
ً
ً
العالقة) ،وتجاهلتها الدراسات العربية بشكل خاص .عالوة على ذلك ،فإن هذا البحث يسهم إسهاما جوهريا في تقييم مدي صالحية مكونات
نموذج نظم العمل عالية األداء من وجهة النظر الشاملة ،والتي تنظر إلى ممارسات إدارة املوارد البشرية بوصفها حزمة من املمارسات ،وليست
ممارسات منفصلة.
• من خالل تحليل العالقة بين نظم العمل عالية األداء ،وروحانية مكان العمل من ناحية ،والرتباط الوظيفي من ناحية آخري .يحاول هذا البحث
تقديم بعض التوصيات املهمة للممارسين من مديري ومسئولي إدارة املوارد البشرية باملنظمات .يمكن لتلك التوصيات أن تسهم في بلورة مفهوم
نظم العمل عالية األداء وروحانية مكان العمل ودورهما في تعزيز الرتباط الوظيفي ،ومن ثم يمكن أن يكون هذا البحث ،وما يتوصل إليه من
نتائج ،وما يطرحه من توصيات ،ذات قيمة بالنسبة للمنظمات محل البحث بصفة خاصة ،واملنظمات العربية بصفة عامة.
 .4.1أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إلى محاولة الكشف عن العالقة بين نظم العمل عالية األداء بوصفها أحد توجهات اإلدارة الستراتيجية للموارد البشرية
ً
ً
بمنظمات األعمال ،وبين الرتباط الوظيفي ،مع تناول دور روحانية مكان العمل بوصفه أحد محددات الرتباط الوظيفي ومتغيرا وسيطا  Mediatorفي
العالقة بين نظم العمل عالية األداء والرتباط الوظيفي ،وذلك بالتطبيق على املنظمات الصناعية والخدمية العاملة بمدينة الطائف في اململكة العربية
ً
السعودية .وبشكل أكثر تفصيال تسعى الدراسة إلى قياس وتحليل:
• العالقة بين أبعاد نظم العمل عالية األداء والرتباط الوظيفي بين العاملين باملنظمات محل البحث.
• العالقة بين أبعاد نظم العمل عالية األداء وروحانية مكان العمل بين العاملين باملنظمات محل البحث.
• تأثير روحانية مكان العمل في العالقة بين أبعاد نظم العمل عالية األداء والرتباط الوظيفي بين العاملين باملنظمات محل البحث.
 .5.1منهج الدراسة:
اعتمد الباحث في إجراء هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي ،والذي يقوم على مراجعة الدراسات السابقة لبناء األساس النظري ،مع
استخدام الطريقة البحثية املالئمة لتحقيق أهداف الدراسة .قام الباحث بتصميم استمارة استقصاء واحدة لجمع البيانات املطلوبة لختبار نموذج
البحث والتأكد من صحة أو عدم صحة كل فرض من فروض البحث ،في محاولة لستخالص تعميمات ذات مغزى.
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 .6.1أنواع البيانات ومصادرالحصول عليها:
• البيانات الثانوية :وقد تم جمعها من الدراسات واألدبيات األساسية والحديثة والتي تناولت مفاهيم الدراسة بهدف إعداد اإلطار النظري للدراسة
وتأصيل املفاهيم وأهم املقاييس املستخدمة لقياسها ،والوقوف على العالقات بينها ،إضافة إلى البيانات والتقارير الصادرة من املنظمات ذات
الصلة.
ً
• البيانات األولية :وقد تم جمعها لغرض الجانب التطبيقي ،اعتمادا على قائمة الستقصاء كمصدر في الحصول على البيانات األولية الالزمة
لتحقيق أهداف الدراسة.
.2

الخلفية النظرية وفروض الدراسة:

 .1.2نظرية الحفاظ على املواردConservation of Resources Theory (COR) :
َّ
تركز  CORعلى الستثمار والتنمية وحماية املوارد ( .)Boon & Kalshoven, 2014تعرف املوارد على أنها "أشياء أو خصائص شخصية أو ظروف
أو طاقات يقدرها الفرد" ( ،)Hobfoll, 1989, 516على سبيل املثال ،املوارد املادية أو الجتماعية أو الشخصية أو النفسية (.)Hobfoll, 1989, 2001
تنص النظرية على أن املوارد قد تكون موجودة على مستوى املنظمة ،في إشارة إلى الجوانب التنظيمية للوظيفة التي تعمل على تحقيق أهداف العمل،
وتقليل متطلبات العمل والتكاليف الفسيولوجية والنفسية املرتبطة بها ،وتحفيز النمو والتعلم والتطوير الشخص ي ( ;Kalshoven & Boon, 2012
 .)Boon & Kalshoven, 2014يمكن النظر إلى الدعم الذي يأتي من نظام تنظيمي مثل نظم العمل عالية األداء ،والتي تركز على تطوير وارتباط والتزام
املوظفين ،كمورد تنظيمي)Boon & Kalshoven, 2014( .
أشارت العديد من الدراسات إلى اإلمكانات الدافعية أو التحفيزية للموارد .تنص نظرية  CORعلى أن املوارد قد تكون دافعة أو محفزة في حد ذاتها
ً
تحديدا ،أوضح ) (Hobfoll & Shirom, 2000أن األفراد تجلب املوارد من أجل
من خالل إنشاء املوارد وصيانتها وتراكمها ( .)Hobfoll, 1989وبشكل أكثر
منع فقدان أو خسارة املوارد األخرى ،كما أن األفراد الذين لديهم مجموعة أكبر من املوارد أقل عرضة لفقدان أو خسارة املوارد ،واألفراد الذين ليس
لديهم إمكانية الوصول إلى مجموعات موارد قوية لديهم احتمالية أكبر لتجربة خسارة متزايدة ("دوامة الخسارة") (“ ،)”loss spiralواألفراد الذين لديهم
إمكانية الوصول إلى مجموعات موارد قوية هم أكثر عرضة للبحث عن فرص للمخاطرة باملوارد لزيادة مكاسب املوارد ("دوامة املكاسب") (“ gain
.)”spiral
 .2.2نظم العمل عالية الداءHigh-performance work systems )HPWS( :

في مجال إدارة املوارد البشرية ،كان هناك تحول في اهتمام الباحثين من "إدارة األفراد القائمة على الرقابة"
 managementإلى "ممارسات إدارة املوارد البشرية القائمة على اللتزام"  ،Commitment-based HRM practicesوالتي يشار إليها باسم ممارسات
العمل عالية األداء ،وهناك عدم وجود إجماع في األدبيات حول املصطلحات املتفق عليها ( .)Odiaka, 2020حيث يتم استخدام مجموعة متنوعة من
املصطلحات لوصف هذه األنظمة بما في ذلك  HPWSنظم العمل عالية األداء (Huang et al., 2018; Hu et al., 2019; Rehmani et al., 2020; Al-
 ،)Ajlouni, 2021ممارسات املوارد البشرية عالية األداء ( ،)Gürlek & Uygur, 2021نظم العمل عالية الحتواء ( ،)Maden, 2015ممارسات املوارد
البشرية عالية اللتزام ( ،)Boon & Kalshoven,2014وبيئة العمل عالية األداء)Weinberg et al., 2013( .
تشير ممارسات إدارة املوارد البشرية إلى سلسلة من األنشطة في اكتساب املوارد التنظيمية وتخصيصها واستخدامها لتحسين قيمة رأس املال
منظورا استر ً
ً
اتيجيا وتؤكد على التأثير التآزري synergistic
البشري وقيمته في الستخدام ،أحد التعريفات السائدة ملمارسات إدارة املوارد البشرية تطبق
بين ممارسات املوارد البشرية الفردية ،حيث يمكن ملمارسة واحدة أن تعزز أخرى ويمكن أن تزيد بالتالي من فعالية وكفاءة املنظمة بأكملها ،يطلق عليها
ممارسات أو نظم العمل عالية األداء .تمت اإلشارة إلى تلك املمارسات من قبل ( )Arthur, 1994; Huselid, 1995في محاولة للوقوف على ممارسات
للموارد البشرية التي من شأنها أن تؤدي إلى تحسين الرتباط الوظيفي وتؤدي إلى زيادة األداء .تشير هذه املمارسات إلى مجموعة من ممارسات إدارة املوارد
البشرية املتميزة واملترابطة ،والتي عند تطبيقها تعمل على تحسين انخراط املوظفين وتؤدي إلى نتائج املوظفين ( Applebaum et al., 2000; Hefferman
 .)& Dundon 2016; Odiaka, 2020وجد العديد من الباحثين إن املنظمات في القتصادات الناشئة بدأت في العتماد على املمارسات التي تتضمنها
نظم العمل عالية األداء حيث إنها تسهل التعلم التنظيمي ،وتعزز التمكين ،وتعزز قدرة املوظفين على التكيف في أماكن العمل ( Kundu & Gahlawat,
.)2018
يشير مصطلح  HPWSإلى نظام متكامل أو مشترك ملمارسات املوارد البشرية وهياكل العمل والعمليات املصممة إلنتاج مستوىات عالية من معرفة
املوظفين ومهاراتهم واتجاهاتهم وتحفيزهم أو دوافعهم ومرونتهم ( .)Baik et al., 2019, 404; Rehmani et al., 2020,3يدعم عدد من الباحثين ويفضل
مفهوم "الحزم" أو "األنظمة" أو "التكوينات" ملمارسات املوارد البشرية على ممارسات املوارد البشرية الفردية ،الحجة الرئيسية لدعم هذا املفهوم هي إن
Control-based personnel
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ً
دل من العزلة  -مع بعضها البعض حيث يخضع املوظفون
أداء ممارسات املوارد البشرية الفردية بشكل جيد يفضل تطبيقها في أو داخل مجموعة  -ب
ملهام متعددة في نفس الوقت (.)Rehmani et al., 2020, 3
اعتمد مفهوم  HPWSعلى إطار القدرة  Abilityوالدافع Motivationوالفرصة  .)AMO( Opportunityتم تطوير هذا اإلطار بواسطة
( )Appelbaum et al., 2000كنقطة انطالق لشرح عالقة  HPWSبالرتباط الوظيفي .يمثل هذا اإلطار املطور األهمية الستراتيجية لـ  HPWSبطريقة
صريحة من خالل التركيز بشكل خاص على ممارسات املوارد البشرية التي تعزز بشكل فعال السلوك التقديري بين املوظفين ،ومن خالله تتكون
الستراتيجية الفعالة في إدارة املوارد البشرية من ثالثة مكونات أساسية وهي ممارسات تعزز القدرات وممارسات تعزز الدافع وممارسات تعزز الفرص.
ً
عموما ،تم تصنيف ممارسات  HPWSاألساسية في الدراسات املعاصرة إلى ثالث حزم أو مجموعات مختلفة وهي معرفة املوظفين ومهاراتهم
وقدراتهم ،دافع املوظفين والتزامهم ،وفرص املوظفين للمساهمة ( .)Subramony, 2009; Baik et al., 2019; Rehmani et al., 2020; Odiaka, 2020
يعزز هذا التصنيف نظام إدارة املوارد البشرية .ومن ثم ،تعزيز إدراك املوظفين تجاه  HPWSداخل املنظمة والذي سوف يعزز بدوره الرتباط الوظيفي،
ويتفق الباحث مع هذا املفهوم .وفيما يلي توضيح لهذه املمارسات:
•

معرفة املوظفين ومهاراتهم وقدراتهم ) Employees knowledge, skills and abilities (KSA

هذه املجموعة هي مزيج من ممارسات إدارة املوارد البشرية املتعلقة بالتوظيف الفعال وعملية الختيار إلى جانب برامج التدريب املكثفة وإثراء
الوظائف مع التركيز األساس ي على تعزيز املعرفة الجماعية وقدرات ومهارات املوظفين .إن توفر مجموعة تآزرية من إجراءات الختيار وممارسات
التدريب تعد منصة صلبة لبناء قوة عاملة ماهرة من خالل اختيار املوظفين الذين لديهم املعرفة واملهارة والقدرة األساسية وتدريبهم ً
جيدا لتحقيق
مستوىات عالية من الرتباط الوظيفي (.)Jiang et al., 2012; Kundu, 2018; Baik et al., 2019; Rehmani et al., 2020
•

دافع املوظفين والتزامهم )Employees motivation and commitment (EMC

تساعد هذه املجموعة في توجيه جهود املوظفين نحو تحقيق األهداف التنظيمية وتزويدهم باملحفزات املطلوبة لالنخراط في مستوىات عالية من
األداء .تشتمل هذه الحزمة على ممارسات دافعية مثل :نظام فعال لتقييم األداء لتقييم األداء الفردي والجماعي ،وربط هذه التقييمات بأنظمة
الحوافز والتعويضات العادلة واألمن الوظيفي للموظفين ،ويتوقع من املوظفين أثناء العمل نحو تحقيق أهداف محددة أن يمارسوا مستوىات
كاف على األداء ( Appelbaum et al.,
عالية من النخراط في العمل بمجرد تلقيهم ردود فعل مستمرة على مهامهم أو سلوكهم ومكافأتهم بشكل ٍ
.)2000; Jiang et al., 2012; Baik et al., 2019; Odiaka, 2020; Rehmani et al., 2020
•

فرص املوظفين للمساهمة )Employees opportunities to contribute (EOC

تتضمن فرص املوظفين للمساهمة املمارسات املتعلقة بمشاركة املعلومات واستقاللية املوظف ومهام العمل املرنة وتمكين املوظفين والعمل
الجماعي أو كفريق واملشاركة في صنع القرار ،ومن ثم يتوفر للموظفين عملية التغذية الراجعة ،تحسين معايير الكفاءة الذاتية ،وتعزيز مستوىات
الفاعلية الجماعية للموظفين وسيادتهم ،مما قد يؤثر ذلك في زيادة الرتباط الوظيفي واألداء التنظيمي ( Subramony, 2009; Jiang et al.,
.)2012; Kundu, 2018; Baik et al., 2019; Odiaka, 2020
 .3.2االرتباط الوظيفيEmployee engagement )EE( :
ً
ل يوجد تعريف واحد لالرتباط الوظيفي ،وتعتمد الدراسات عادة على تعريف ( )Kahn, 1990أو (ّ .)Schaufeli et al., 2002
عرف ( Kahn, 1990,
ً
 )694الرتباط الوظيفي على أنه "تسخير أعضاء املنظمة أنفسهم ألدوار عملهم" ،في الرتباط ،يوظف األفراد ويعبرون عن أنفسهم ج ً
سديا (بدنيا)
ً
ً
وعاطفيا أثناء أداء األدوار .حددت الدراسة ثالث حالت نفسية تؤثر على مستوىات الرتباط الوظيفي وهي املغزى  ،meaningfulnessالسالمة
وإدراكيا
 ،safetyوالتوافر  .availabilityيعرف ( )Schaufeli et al., 2002, 74الرتباط الوظيفي على أنه "حالة ذهنية إيجابية ومرضية مرتبطة بالعمل وتتميز
بالحيوية  vigourوالتفاني  dedicationوالستغراق  ."absorptionتشير الحيوية إلى مستوى عال من الطاقة واملرونة العقلية في العمل حتى عندما
يواجه الفرد صعوبات .يشير التفاني إلى املشاركة والحماس واإللهام والتحدي والفخر املرتبط بالعمل .يشير الستغراق إلى تركيز الشخص وأنه منهمك
بسعادة في العمل  ،ويتفق الباحث مع هذا التعريف.
أكد ( )Schaufeli et al., 2006إن الرتباط الوظيفي حالة ذهنية إدراكية وعاطفية إيجابية مستمرة .إلى جانب ذلك ،ركز ( Macey & Schneider,
 )2008, 3على السمات والحالة واملكونات السلوكية لالرتباط ،وأوضحا إن "معنى الرتباط الوظيفي غامض بين الباحثين األكاديميين واملمارسين"ّ .
عرف
( )Colbert et al., 2004, 603الرتباط الوظيفي على أنه "حالة دافعية داخلية عالية" .اشار ( )Wellins & Concelman, 2005, 1إلى أن الرتباط
الوظيفي هو "القوة الشاملة التي تدفع أو تحفز املوظفين إلى مستوىات أعلى (أو أقل) من األداء ،وإن الرتباط الوظيفي هو "دمج أو مزيج من اللتزام
والولء واإلنتاجية وامللكية" .تناول ( )Bhuvanaiah & Raya, 2014الرتباط الوظيفي في محتوي تكامل دور الفرد في مكان العمل .أشارت الدراسة إلى
مصطلح الرتباط أو النخراط الشخص ي (أي التكامل الذاتي للشخص مع الدور  )a person’s self-integration with roleوعدم الرتباط (أي
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انسحاب الشخص من دور محدد  .)a person’s withdrawal from an established roleوتتفق دراسته مع دراسة ( )Kahn, 1990في الحالت
النفسية الثالث املؤثرة على مستوىات الرتباط الوظيفي.
قدم ( )Demirtas et al., 2017الرتباط الوظيفي على أنه حالة نشطة من النغماس  immersionالنفس ي في عمل الفرد الذي يتضمن ثالث
سمات مميزة وهي الحيوية والتفاني والستغراق اإلدراكي  .cognitive absorptionيتجاوز األفراد املنخرطون في العمل الحد األدنى من توقعات األداء
لقادتهم ،ويحقق لهم الشعور باإلنجاز في العمل الشعور باملساهمة الهادفة .أيضا ،يجد األفراد الذين ينخرطون في عمل هادف أنه من األسهل البقاء
حاضرين إدراكيا ،ويظهرون مستوىات أعلى من الفعالية ،ومزيد من التفاني في العمل واملنظمة .ومن ثم ،رأى العديد من الباحثين أن بناء أو مفهوم
الرتباط الوظيفي قد تم تحديده بطريقتين هما التجاه والسلوك.
 .4.2العالقة بين نظم العمل عالية الداء واالرتباط الوظيفي:
اتجهت بعض الدراسات لتحديد دوافع الرتباط الوظيفي .أظهرت دراسة ( )Bhuvanaiah & Raya, 2014العمل الهادف والصعب ،الستقاللية،
فرص التطوير الوظيفي ،والجهود التي تبذلها املنظمة إلظهار املوظفين ذات قيمة ،كدوافع لالرتباط الوظيفي .وأشارت الدراسة إلى أن تركز األبحاث
اإلضافية على كيفية استخدام ممارسات إدارة املوارد البشرية لتلبية احتياجات املوظفين وتحسين الرتباط الوظيفي .وجدت دراسة ( & Evangeline
 )Ragavan, 2015أن كل من العوامل الدافعية الداخلية والخارجية تؤثر على الرتباط الوظيفي .العمل املثير لالهتمام ،الرضا الوظيفي ،الرضا العام،
واإلجهاد كعوامل داخلية مهمة تؤثر على الرتباط الوظيفي .في محتوي العوامل الخارجية ،كان األمن الوظيفي ،التعويض النقدي ،الترقية ،والتقدير.
كشفت الدراسة إن عوامل الدافعية الخارجية لها تأثير أكبر على الرتباط الوظيفي من العوامل الداخلية ،ولكن أكدت على أن كل من العوامل الدافعية
الداخلية والخارجية هي مكونات ضرورية لالرتباط الوظيفي .وجدت دراسة ( )Singh, 2016تخطيط التطوير الوظيفي ،سياسة الرفاهية املرنة وبرامج
احتواء املوظفين ،الرضا الوظيفي ،سلوك املواطنة التنظيمية ،الذكاء العاطفي والكفاءات القيادية ،العمر ،أهمية املهمة والتفاعل ،التحفيز ،ممارسات
العمل عالية األداء ،الروحانية الفردية ،التدريب ،أساليب القيادة ،العدالة اإلجرائية ،كدوافع لالرتباط الوظيفي .هذا ،وقد أوضح بعض الباحثين أن
ً
ً
طبيعيا ،بل إنه يتأثر بممارسات املوارد البشرية الداعمة التي تم تنفيذها واستدامتها لتحقيق نتائج تنظيمية إيجابية.
الرتباط الوظيفي ل يمثل حدثا
()Akhtar & Pangil, 2017; Isimoya et al., 2020
يشير ما ورد أعاله إلى أن ممارسات املوارد البشرية الداعمة يمكن أن تشكل إدراكات املوظفين والتجاهات وامليول السلوكية وبالتالي زيادة الرتباط
الوظيفي .وتؤكد بعض الدراسات على أن ممارسات نظم العمل عالية األداء لها عالقة موجبة معنوية بالرتباط الوظيفي ( ;Boon & Kalshoven, 2014
;Maden, 2015; Akhtar et al. 2016; Karatepe & Olugbade, 2016; Chahar & Hatwal, 2018; Isimoya et al., 2020; Al-Ajlouni, 2021
.)Saad et al. 2021

ً
وفقا لنظرية  CORيمكن اعتبار الدعم الذي يأتي من نظام تنظيمي مثل نظم العمل عالية األداء ً
ً
تنظيميا ( )Wheeler et al., 2013وبالتالي
موردا
من املحتمل أن يؤثر على مستوىات طاقة املوظفين وحماسهم (أي زيادة الرتباط الوظيفي) .تنص نظرية  CORعلى إن املوظفين يعانون من اإلجهاد أو
ً
يكونون أقل تفاعال عند فقدان املوارد ،وبالتالي يتم تحفيزهم بقوة لستثمار مواردهم من أجل كسب املزيد من املوارد أو منع فقدان املوارد ( Hobfoll,
 .)1989, 2001; Wheeler et al., 2013يدير املوظفون مواردهم من خالل اكتناز املوارد الزائدة ( ،)Hobfoll, 2001والتي يستثمرونها لكسب املزيد من
املوارد .يبدأ هذا بدوامة إيجابية من املوارد ،مما يؤثر بشكل إيجابي على انخراطهم في العمل .في املقابل ،يمكن أن يبدأ نقص املوارد في دوامة سلبية ،مما
يؤدي إلى املزيد واملزيد من فقدان املوارد وبالتالي إلى انخفاض النخراط في العمل .عالوة على ذلك ،تشير األدلة التجريبية إلى أن املوارد الوظيفية املتعلقة
باملوارد البشرية ،مثل املكافآت ،املشاركة ،وردود الفعل على األداء ( ،)Demerouti et al., 2001والتدريب والستقاللية (،)Salanova et al., 2005
وتصميم الوظائف ،التوظيف والختيار ،التدريب والتطوير ،وتقييم األداء والتعويض ( ،)Boon & Kalshoven, 2014وإدراكات املوارد بشكل عام
ً
ً
إيجابيا بالنخراط في العمل .تمشيا مع هذا ،ورغبة من الباحث في اختبار العالقة بين أبعاد نظم العمل عالية األداء
( ،)Kahn, 1992ترتبط ارتباطا
والرتباط الوظيفي ،يمكن صياغة الفرض األول كما يلي:
• (ف )1توجد عالقة موجبة معنوية بين أبعاد نظم العمل عالية األداء (معرفة املوظفين ومهاراتهم وقدراتهم ،دافع املوظفين والتزامهم ،وفرص
املوظفين للمساهمة) والرتباط الوظيفي .وينقسم هذا الفرض إلى الفروض الفرعية التالية:
• (ف )1/1توجد عالقة موجبة معنوية بين بعد معرفة املوظفين ومهاراتهم وقدراتهم والرتباط الوظيفي.
• (ف )2/1توجد عالقة موجبة معنوية بين بعد دافع املوظفين والتزامهم والرتباط الوظيفي.
• (ف )3/1توجد عالقة موجبة معنوية بين بعد فرص املوظفين للمساهمة والرتباط الوظيفي.
 .5.2روحانية مكان العملWorkplace spirituality (WS) :

إن التطور النظري في روحانية مكان العمل في مرحلة تكوينية .ومع ذلك ،فإن مفهوم روحانية مكان العمل ليس فكرة جديدة ألنه تم تأسيسه في
منظور نظرية التنظيم واإلدارة ،حيث إن الروحانية في مكان العمل ،فيما يتعلق باملعنى في العمل ،مرتبطة بنموذج خصائص الوظيفة .ومع ذلك ،فإنه
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يتجاوز طبيعة العمل املثير لالهتمام واملرض ي إلى النظرة الروحية للعمل ،والتي تتضمن البحث عن معنى أعمق ،والغرض والشعور بالرضا عن عمل
الفرد ( .)Adnan, et al., 2020, 7تم تعريف مفهوم  WSوتطبيقه بطرق مختلفة في الدراسات السابقة .هذا الستخدام الواسع واملتنوع للمفهوم يجعل
من الصعب العثور على تعريف وحيد له.
ّ
عرف ( )Mitroff and Denton, 1999, 83 - 84روحانية مكان العمل على أنها ترابط (أو اتصال متبادل) يشجع املوظفين على "جلب املزيد من
الذات الكاملة إلى العمل" .من أهم العوامل التي تساهم في العمل الهادف قدرة الفرد على تحقيق إمكاناته الكاملة ،النخراط في عمل ممتع ،وخدمة
جماعة العمل واألجيالً .
أيضا ،ما لم تتعلم املنظمات كيفية تسخير الشخص بأكمله والطاقة الروحية الهائلة التي هي جوهر كل شخص ،فلن تكون
قادرة على إنتاج منتجات وخدمات ذات مستوى عاملي.
تتعامل روحانية مكان العمل مع الحتياجات الروحية للموظفين من خالل التعرف على املعنى النهائي لعملهم .ومن ثم ،من الضروري للمنظمات
معالجة حقيقة إن املوظفين لديهم مثل هذه الحاجة للغرض واملوضوعية واملعنى في عملهمً .
أيضا ،احتياج املوظفين إلى الشعور بالعالقة مع اآلخرين في
مكان العمل .تم تعريف روحانية مكان العمل في ضوء معالجة احتياجات املعنى والنتماء بأنها "مؤثر حاسم على رفاهية املوظفين وأدائهم" ( Majeed et
 .)al., 2018, 50كما أن تقديم العتراف بالحتياجات الروحية للموظفين ودعمها وتطويرها يؤدي إلى موظفين أكثر ً
تفانيا.
ً
"إطارا ألدلة القيم التنظيمية في الثقافة التي تعزز خبرة املوظفين في التفوق من خالل عملية
تم مناقشة الروحانية في سياق املنظمة باعتبارها
ً
ّ
العمل ،مما يسهل شعوره م بالتواصل مع اآلخرين بطريقة ما ،والتي توفر شعورا باملستوى الروحي" .عرفت دراسة ( Fachrunnisa & Adhiatma, 2014,
 )17روحانية مكان العمل بأنها "إطار عمل للقيم التنظيمية" التي يتم التعبير عنها من خالل ثقافة املنظمة وروتين العمل اليومي .يتم تعزيز الروابط بين
املوظفين من خالل عملية العمل ،ويتم تمثيل هذا املكون لروحانية مكان العمل من خالل الشعور بالنتماء وجماعة العمل .كما أن قدرة املنظمة على
توصيل رؤية مشتركة تبنى على حب اإليثار بين قادة املنظمة واملوظفين ،تولد الحب اإليثاري ،ومن خالله تتولد روح األصالة ،وينسب املوظفون هذه
األصالة إلى املنظمة .هذه العملية ،بدورها ،تدعم الشعور بالنتماء والقيم املشتركة وتزيد من الرتباط الوظيفي.
على الرغم من الهتمام املتزايد بروحانية مكان العمل بين الباحثين واملمارسين ،فقد تم التوصل إلى إجماع محدود حول كيفية تعزيز الروحانية
ً
وتنفيذها في مكان العمل ( .)Weinberg & Locander, 2014وفقا لدراسة ( )Gocen & Ozgan, 2018يمكن إدراك الروحانية في مكان العمل على
وفرديا .على املستوى الفردي ،تزود الروحانية في مكان العمل املوظفين بمشاعر الهدف والتفوقً .
ً
ً
أيضا توصف الروحانية في مكان
تنظيميا
مستوىين،
العمل بإنها خبرة الفرد في الطاقة والفرح والوعي باملواءمة بين قيم الفرد وعمله الهادف ،والشعور بالرتباط باآلخرين ،وهو ش يء أكثر أهمية من الذات،
والتفوق .على املستوى التنظيمي ،تساعد الروحانية في مكان العمل على تقوية الروابط بين األفراد واملنظمة وتخلق اإلحساس العام بالترابط .كما إن
العوامل التي تساعد في تطوير الروحانية في مكان العمل تشمل اإليثار والقيم املشتركة والتنوع.
ً ً
منظورا ثالثا وهو الروحانية التفاعلية في مكان العمل .إضافة للمنظور الفردي والتنظيمي ،يمكن اعتبار
حددت دراسة ()Bhatti & Sadia, 2018
املمارسات الروحية في مكان العمل التي تلبي الحتياجات الفردية واملؤسسية تفاعلية .أشارت الدراسة إلى أن املنهج التفاعلي للروحانية في مكان العمل
أدى إلى النتائج األكثر توازًنا .كما أنه من السهل للمنظمات التي حددت بالفعل مجموعة من القيم الجتماعية أن تنفذ املمارسات الروحية بفعالية ،وإن
منظور الروحانية املتكاملة في مكان العمل هو سد للفجوة بين الروحانية الشخصية والتنظيمية .يتفق ( )Adnan, et al., 2020, 7مع هذا املدخل .على
املستوى الفردي ،يمكن رؤية  WSعلى أنها الطريقة التي يجلب بها الشخص مجموعته الخاصة من األفكار والقيم الروحية إلى مكان العمل .على املستوى
التنظيمي ،يمكن النظر إلى  WSعلى أنها تصور الفرد للقيم الروحية في املنظمة .يتضمن منظور التفاعل العالقة بين قيم الشخص وتلك املقدمة في
املنظمة.
ً
يشمل التركيز في تعريف روحانية مكان العمل مزيجا من الخبرة الفردية والسياق التنظيميّ .
عرف ()Ashmos & Duchon, 2000, p.137
الروحانية في مكان العمل بأنها "العتراف بأن املوظفين لديهم حياة داخلية تغذي وتتغذى من خالل العمل الهادف الذي يحدث في سياق جماعة العمل"،
وتم تحديد سبعة أبعاد لها .قام ( )Milliman et al., 2003, 428بوضع مقياس لروحانية مكان العمل يتكون من ثالثة أبعاد من السبعة أبعاد التي
ً
ً
عمال جما ً
حددتها دراسة (ّ .)Ashmos & Duchon, 2000
عيا هادفا ومواءمة مع القيم
وعرف روحانية مكان العمل بإنها مكان يختبر فيه األفراد
التنظيمية.
يتفق البحث الحالي مع مفهوم روحانية مكان العمل من وجهة نظر ( ،)Milliman et al., 2003, 429- 430وي ّ
عرفون روحانية مكان العمل على إنها
بناء ذو ثالثة أبعاد .البعد األول ،العمل الهادف ( Meaningful workاملستوى الفردي) ،ل يشير فقط إلى الحصول على وظيفة ممتعة أو الحصول على
الطاقة من خالل العمل ،ولكنه يشير ً
أيضا إلى أن الحياة الشخصية للعمال تغذي وتتغذي من خالل العمل الهادف ،وبالتالي املساهمة في إيجاد املعنى
والغرض الشخص ي .يشير البعد الثاني إلى الشعور بالنتماء للجماعة ( Sense of communityمستوى املجموعة) ،مما يعني وجود عالقة عميقة بين
ً
فضال عن الرتباط بهدف مشتركً .
أخيرا ،البعد الثالث ،املواءمة مع قي م املنظمة Alignment of
زمالء العمل ،بما في ذلك الدعم والرعاية الحقيقية،
( valuesمستوى املنظمة) ،ينطوي على مشاركة قيم ورسالة املنظمة .وهذا يعني إن املوظفين يشعرون بالرتباط بأهداف الكيان ورسالته وقيمه.
ويستند إلى العتقاد بأن جميع أعضاء املنظمة يهتمون برفاهية املوظفين وجماعة العمل ،وكذلك في اهتمام املنظمة باملوظفين .هذا ،وقد أخذت بعض
324

Global Journal of Economics and Business, 11(3) (2021), 315-341

تأثيرروحانية مكان العمل في العالقة بين نظم العمل عالية الداء واالرتباط الوظيفي

أشرف همام

الدراسات بهذا املفهوم ( ;Afsar & Badir, 2017; Ortiz-Gómez et al., 2020; Sharma & Kumra, 2020; Ke et al., 2017; Iqbal et al., 2020

( )Shrestha & Jena, 2021زوين والجبوري2018 ،؛ أبو ليفة.)2019 ،
تخلق روحانية مكان العمل مزايا متعددة علي املستوى التنظيمي ،زيادة إنتاجية املوظفين واإلنتاجية التنظيمية ،زيادة األرباح ،تحسين الحتفاظ
بالوظائف ،ميزة تنافسية أكبر ،مستوىات معززة من الصدق والثقة ،زيادة الرضا الوظيفي ،تحسين خدمة العمالء ،زيادة سلوكيات املواطنة في املنظمة،
زيادة مستوى العدالة التنظيمية ،تحسين األخالقيات ،زيادة الحتواء الوظيفي ،تعزيز الرتباط الوظيفي ،وارتفاع مستوى اإلبداع والسلوك األخالقي
وسلوك العمل البتكاري (  .)Chawla, 2014; Fachrunnisa & Adhiatma, 2014; Afsar & Badir, 2017; Ortiz-Gómez et al., 2020وجدت بعض
الدراسات ( )Freund et al., 2016; Wadhera & Bano, 2020; Shrestha & Jena, 2021إن الروحانية في مكان العمل تخفض معدل دوران
املوظفين ،وتقلل من التغيب عن العمل ،وتحسن السلوك املدني داخل املنظمات ،وتعزز األداء التنظيمي .من منظور فردي ،روحانية مكان العمل قللت
من إجهاد املوظفين واإلرهاق ،تحسين رفاهية املوظف العاطفية والنفسية والجتماعية والروحية (على سبيل املثال ،تقليل التوتر والعدوانية ،وتحسين
الصحة العقلية) ،خفض التكاليف املهنية والجتماعية للموظفات ،وزيادة اإلبداع واإلنجاز الشخص ي والرضا الوظيفي ( ;Houghton et al., 2016
.)Pawar, 2016; Jena & Pradhan, 2018; Sharma & Kumra, 2020; Al-Mahdy et al., 2021
وجدت دراسة ( )Pradhan & Jena, 2016إن ممارسة روحانية مكان العمل تجعل القيم الشخصية للموظفين تتماش ى مع املبادئ التنظيمية،
وهذا يخلق توا ً
فقا أفضل بين املوظفين وأرباب العملً .
أيضا ،إن روحانية مكان العمل تؤثر بشكل مباشر على الرتباط الوظيفي واللتزام التنظيمي،
والذي بدوره يحسن إنجازات املوظفين وسلوكياتهم الوظيفية ورضاهم الوظيفي .لذلك ،أوصت الدراسة خبراء املوارد البشرية بتنفيذ فلسفات
وممارسات روحانية مكان العمل بهدف خلق ثقافة عمل مستدامة.
 .6.2الدورالوسيط لروحانية مكان العمل
اقترحت دراسة كل من ( )Charoenarpornwattana, 2016; James, 2021إن متخصص ي املوارد البشرية هم املسؤولون األكبر عن ضمان
حدوث التغيير الثقافي .يقدم أخصائيو املوارد البشرية التدريب ويساعدون املوظفين على فهم مسؤولياتهم وكذلك عالقتهم باملنظمة .إن روحانية مكان
ً
ً
جديدا ملتخصص ي املوارد البشرية ،وهم يتناولون العديد من املوضوعات املتعلقة بالعمل والتي تدعم روحانية املوظفين في مكان
موضوعا
العمل ليست
العمل .على سبيل املثال ،يمكن أن ترتبط موضوعات مثل التوازن بين العمل والحياة وأهداف األداء والحوافز الفردية وعالقات زمالء العمل باملمارسات
التنظيمية التي تتضمن الروحانية .تحديد نوع القيم التي يجب الترويج لها بين املوظفين والبحث عنها في تلك املوجودة في عملية الختيار ،حيث أن
البحث عن األفراد املحتملين الذين يشاركون قيم املنظمة سوف يخدم مهمة املؤسسة ،وذلك ألن هؤلء األفراد الذين يشاركون قيم املنظمة سيكونون
قادرين على الشعور بمزيد من األصالة والروحانية)Ortiz-Gómez et al., 2020; James, 2021( .
يمكن ملديري املوارد البشرية تعزيز روحانية مكان العمل من خالل التأكيد على التمييز بين الدين والروحانية ،إنشاء أدوار للتدخل للتعامل مع
املسار الروحاني للموظف ،العمل الجماعي وكذلك املساهمة في الثقافة والقيم التنظيمية ،ومناقشة نموذج التطور الروحاني مع العاملين .هذا ممكن
من خالل التعليم املنظم والتدريب الرسمي على روحانية مكان العمل ،ويكون ذلك في مكان العملHoniball et al., 2014; Sharma & Kumra, ( .
)2020
ً
إن املنظمات التي تظهر روحانية مكان العمل تثبت إنها تهتم بموظفيها وتدعمهم .تظهر هذه املنظمات أيضا أهمية التعاطف والقبول والنزاهة
واألصالة .من خالل استخدام السياسات واملمارسات التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز الروحانية الشخصية والتنظيمية في مكان العمل ،يمكن
ملتخصص ي املوارد البشرية تشجيع املوظفون على تجاوز التوقعات مع تقديم مساهمات شخصية واجتماعية إيجابية .من خالل ممارسات املوارد
البشرية التي تدعم الروحانية في مكان العمل ،يمكن للمنظمات تعزيز تنمية املوظفين ،واملغزى من العمل ،واللتزام الوظيفي ،ورفاهية املوظف،
والسلوكيات الجديرة بالثقة)Charoenarpornwattana, 2016; Iqbal et al., 2020; James, 2021( .
تحقق الروحانية فوائد شخصية ومهنية متميزة للموظفين .نتيجة لهذه الفوائد ،فإن تضمين أقسام املوارد البشرية ممارسات تدعم روحانيات
مكان العمل تؤدي إلى تحسين النتائج الفردية واملؤسسية .حيث أوضحت بعض الدراسات ( Charoenarpornwattana, 2016; Pradhan & Jena,
 )2016; Afsar & Badir, 2017; Iqbal et al., 2020; James, 2021; Baskar & Indradevi, 2021; Shrestha & Jena,2021أنه تم تعزيز الرفاهية،
وتحسين نوعية الحياة ،وتعزيز الشعور باملعنى والترابط عندما تم تشجيع روحانية مكان العمل ،كما أن فهم هذه الفوائد يسمح ملتخصص ي املوارد
البشرية باملشاركة في تطوير املوظفين بشكل أكثر فعالية .نتيجة لذلك ،فإن املوظفين الذين شاركوا في أنشطة روحانية مكان العمل أظهروا إنتاجية أعلى
وزادوا من إنتاج عملهم .كما إن هؤلء العمال يهدرون ً
وقتا أقل ،ولديهم معدلت تغيب ودوران أقل ،وكانوا أكثر قدرة على التركيز في العمل والتفكير
اإلبداعي ،هذه الفوائد أدت في النهاية إلى نتائج إيجابية في اتجاهات وسلوكيات األفراد .كما إن هناك أهمية التفاعالت اإليجابية بين أصحاب العمل
واملوظفين عند محاولة إنشاء ممارسات روحانية مكان العمل .عندما تكون أجواء العمل بناءة وداعمة وتكون مهام العمل ملهمة ،يمكن أن تكون
اإلنتاجية ديناميكية .ومع ذلك ،يجب على متخصص ي املوارد البشرية مراقبة جو العمل والحتياجات الشخصية للعاملين بشكل مستمر للتأكد من أن
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املمارسات التي يقصد بها أن تكون داعمة تكون فعالة ً
أيضا .في حين إن املمارسات التي تدعم روحانية مكان العمل يمكن أن تعزز املهارات بين املوظفين
وتساهم في األداء التنظيمي ،فإن ممارسات املوارد البشرية غير الفعالة أو سيئة التنفيذ يمكن أن تحبط روحانية مكان العمل على املستوىين الفردي
والتنظيمي.
ً
ً
ً
وفقا لنظرية CORيمكن اعتبار الدعم الذي يأتي من نظام تنظيمي مثل نظم العمل عالية األداء موردا تنظيميا ( )Wheeler et al., 2013وبالتالي
من املحتمل أن يؤثر على مستوى املغزى من العمل ،العمل الجماعي وك ذلك املساهمة في الثقافة والقيم التنظيمية (أي زيادة روحانية مكان العمل).
ً
تنص نظرية  CORعلى أن املوظفين يعانون من اإلجهاد أو يكونون أقل تفاعال عند فقدان املوارد ،وبالتالي يتم تحفيزهم بقوة لستثمار مواردهم من
أجل كسب املزيد من املوارد أو منع فقدان املوارد ( .)Hobfoll, 1989, 2001; Wheeler et al., 2013يدير املوظفون مواردهم من خالل اكتناز املوارد
الزائدة ( ،)Hobfoll, 2001والتي يستثمرونها لكسب املزيد من املوارد .يبدأ هذا بدوامة إيجابية من املوارد ،مما يؤثر بشكل إيجابي على إدراكهم لروحانية
مكان العمل .في املقابل ،يمكن أن يبدأ نقص املوارد في دوامة سلبية ،مما يؤدي إلى املزيد واملزيد من فقدان املوارد وبالتالي إلى انخفاض إدراكهم لروحانية
مكان العمل .عالوة على ذلك ،تشير بعض الدراسات ( Charoenarpornwattana, 2016; Honiball et al., 2014; Iqbal et al., 2020; James,
 )2021إلى أن املوارد الوظيفية املتعلقة باملوارد البشرية ،مثل تحديد القيم التي تتماش ي مع قيم املنظمة في عملية الختيار ،املكافآت ،املشاركة ،التوازن
بين العمل والحياة ،أهداف األداء والحوافز الفردية ،وعالقات زمالء العمل ،األمن الوظيفي ،وردود الفعل على األداء ،والتدريب الرسمي على روحانية
ً
ً
إيجابيا باملمارسات التنظيمية التي تتضمن الروحانية .تمشيا مع هذا ،يتوقع الباحث أن ترتبط نظم العمل عالية األداء
مكان العمل ،ترتبط ارتباطا
ً
ً
ً
إيجابيا بروحانية مكان العمل .ونظرا لعدم وجود دراسة تجريبية ،على حد علم الباحث ،اختبرت العالقة بين نظم العمل عالية األداء وروحانية
ارتباطا
مكان العمل ،ورغبة من الباحث في قياس هذه العالقة ،يمكن صياغة الفرض الثاني كما يلي:
• (ف )2توجد عالقة موجبة معنوية بين أبعاد نظم العمل عالية األداء (معرفة املوظفين ومهاراتهم وقدراتهم ،دافع املوظفين والتزامهم ،وفرص
املوظفين للمساهمة) وروحانية مكان العمل .وينقسم هذا الفرض إلى الفروض الفرعية التالية:
• (ف )1/2توجد عالقة موجبة معنوية بين بعد معرفة املوظفين ومهاراتهم وقدراتهم وروحانية مكان العمل.
• (ف )2/2توجد عالقة موجبة معنوية بين بعد دافع املوظفين والتزامهم وروحانية مكان العمل.
• (ف )3/2توجد عالقة موجبة معنوية بين بعد فرص املوظفين للمساهمة وروحانية مكان العمل.
كما أوضح الباحثً ،
وفقا لنظرية ً ،COR
غالبا ما يتم إعادة استثمار املوارد التي يتم الحصول عليها من املنظمة ،مثل ممارسات املوارد البشرية
املرتبطة بنظم العمل عالية األداء ،في املنظمة ( .)Hobfoll, 2001تمشيا مع هذا ،من املتوقع أن يقوم املوظفون الذين يدركون مستوى عال من روحانية
مكان العمل بإعادة استثمار املوارد التي حصلوا عليها في املنظمة من خالل الرتباط الوظيفي ( .)Hobfoll, 2001; Boon & Kalshoven, 2014إضافة
إلى ذلك ،تشير العديد من الدراسات إلى وجود عالقة موجبة معنوية بين روحانية مكان العمل والرتباط الوظيفي ( ;Roof, 2015; Ke et al., 2017
;Petchsawang & McLean, 2017; Singh & Chopra, 2018; Van der Walt, 2018; Milliman et al., 2018; Ortiz-Gómez et al., 2020
Sharma & Kumra, 2020; Iqbal et al., 2020; Rashidin et al., 2020; Baskar & Indradevi, 2021; Alamina et al., 2020; Margaretha et
 .)al., 2021; James, 2021تما ً
شيا مع هذا ،يتوقع الباحث أن املوارد التنظيمية في شكل نظم العمل عالية األداء ستزيد من مستوى الرتباط الوظيفي

ً
من خالل روحانية مكان العمل ،ونظرا لعدم وجود دراسة تجريبية ،على حد علم الباحث ،اختبرت تأثير الدور الوسيط لروحانية مكان العمل في العالقة
بين نظم العمل عالية األداء والرتباط الوظيفي ،ورغبة من الباحث في قياس تأثير هذا الدور ،يمكن صياغة الفرض الثالث كما يلي:
ً
ً
• (ف )3تلعب روحانية مكان العمل دورا وسيطا في العالقة بين أبعاد نظم العمل عالية األداء (معرفة املوظفين ومهاراتهم وقدراتهم ،دافع املوظفين
والتزامهم ،وفرص املوظفين للمساهمة) والرتباط الوظيفي .وينقسم هذا الفرض إلى الفروض الفرعية التالية:
ً
• (ف )1/3تلعب روحانية مكان العمل ً
دورا وسيطا في العالقة بين بعد معرفة املوظفين ومهاراتهم وقدراتهم والرتباط الوظيفي.
ً
• (ف )2/3تلعب روحانية مكان العمل ً
دورا وسيطا في العالقة بين بعد دافع املوظفين والتزامهم والرتباط الوظيفي.
ً
• (ف )3/3تلعب روحانية مكان العمل ً
دورا وسيطا في العالقة بين بعد فرص املوظفين للمساهمة والرتباط الوظيفي.
.3

إجراءات الدراسة:

 .1.3مجتمع وعينة الدراسة:
يتمثل مجتمع الدراسة في جميع املنظمات الخدمية والصناعية املدنية بمدينة الطائف في اململكة العربية السعودية ،والتي تتمثل في ( )54منظمة
(الهيئة العامة لإلحصاء2019 ،؛ الغرفة التجارية بمدينة الطائف) .تمثل هذه املنظمات جزء من الواجهة القتصادية للمملكة العربية السعودية وتمثل
شك ًال لقدرتها التنافسية ،كما أنها تقدم عدد متنوع من الخدمات والسلع التي تفي باحتياجات أفراد املجتمعً .
نظرا لعتبارات الوقت والتكلفة ،قام
ً
الباحث بالتواصل (التصال الهاتفي أو بالزيارات الشخصية) مع ( )27 = 50%منظمة تم اختيارها عشوائيا بهدف عرض فكرة وأهداف البحث على
املسؤولين وحثهم على املشاركة في البحث من خالل الستجابة لتعبئة بيانات وأسئلة قائمة الستقصاء الخاصة بالبحث .وافقت ( )15منظمة خدمية
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وصناعية على املشاركة في البحث ،وهي جامعة الطائف ،إدارة التعليم العام ،مستشفى امللك عبد العزيز التخصص ي ،مستشفى النهضة ،أمانة
الطائف ،التصالت السعودية ،البنك األهلي التجاري ،مصرف الراجي ،البريد السعودي ،الشركة السعودية للكهرباء ،الخطوط الجوية السعودية،
فندق مريديان الهدا ،مصنع شركة أسمنت أم القري ،فرع مصنع شركة الوسائل ألنظمة الري ،وفرع الشركة السعودية الحديثة لصناعة األسالك
والكابالت املتخصصة.
ً
نظرا لطبيعة متغيرات الدراسة والتي تؤثر في جميع أوجه العمل في املنظمات على اختالف طبيعتها ،ول تقتصر ممارستها على قسم أو إدارة معينة
بعينها خاصة روحانية مكان العمل والرتباط الوظيفي ،فقد تمثلت وحدة املعاينة في املوظفين السعوديين ،والذي ينطبق عليهم نظام الخدمة املدنية
ً
عشوائيا من األقسام املختلفة داخل املنظمات ،وذات تخصصات متباينة ومؤهالت علمية مختلفة،
السعودي ،العاملين بتلك املنظمات وتم اختيارهم
وذلك بهدف إنشاء عينة متنوعة من املشاركين يمثلون مجموعة واسعة من املهن ،وبالتالي تسهيل تعميم نتائج البحث .ولصعوبة الحصول على إطار
ً
موظفا لكل منظمة،
حديث للمعاينة يشتمل على كل املوظفين في هذه األقسام بتلك املنظمات ،تم تحديد عدد املوظفين املستهدف استقصاؤهم بـ ()40
ً
ويعد هذا العدد كافيا للحكم على روحانية مكان العمل والرتباط الوظيفي بين موظفي املنظمة الواحدة.
تم وضع مفردات القياس من املقاييس املوجودة في األدبيات املرتبطة بمتغيرات البحث لوضع قائمة أولية بمفردات قائمة الستقصاء .ولتأكيد
ً
ً
تجريبيا عبر
اختبارا
كفاءة قائمة الستقصاء أو صدق املحتوي  Content Validityقبل تنفيذ عملية جمع البيانات الرسمية ،قام الباحث بإجراء
ً
مقابالت متعمقة مع ثالثة من أساتذة إدارة األعمال من ثالث جامعات و( )30مشاركا من املنظمات موضع التطبيق .قام الباحث بتعديل قائمة
الستقصاء في ضوء ما ورد من مالحظات على بعض العبارات.
تم توزيع ( )600قائمة استقصاء بواقع ( )40قائمة استقصاء لكل منظمة .هذا ،وقد اعتمد الباحث في جمع البيانات على الستقصاء املدار
ً
ذاتيا  ،Self – administered Questionnaireوبمساعدة مجموعة من الزمالء أعضاء هيئة التدريس تخصص إدارة األعمال ،وتم اختيار املفردات
بشكل عشوائي من مختلف األقسام داخل كل منظمة .تم استرداد ( ) 472قائمة استقصاء من هذه املنظمات .بعد مراجعة تلك القوائم تبين أن ()416
قائمة صالحة للتحليل ،ومن ثم يصبح حجم العينة الخاضع للتحليل اإلحصائي ( )416مفردة بنسبة ( .)69.3%يعتبر حجم العينة مناسب ،حيث
أوضحت دراسة ( )Singh & Masuku, 2014أنه في ظل مجتمع يزيد عن ( )100000مفردة ،وباستخدام مستوى ثقة ( )95% and P=0.5يكون حجم
العينة (عدد الردود) املناسب ( )400مفردة .كما أشارت دراسة ( )Randall & Gibson, 1990إلى أن حجم العينة (عدد الردود) املناسب ،يتحقق عندما
تكون نسبة عدد مفردات القياس إلى عدد الردود تساوي ( ،)10 : 1ويتضمن هذا البحث ( )35مفردة من مفردات القياس ،ومن ثم ،يزيد عدد الردود عن
( )350استجابة .ومن ثم ،فإن حجم العينة ليس مشكلة في هذا البحث .تمت عملية جمع البيانات من عينة البحث من خالل قائمة الستقصاء الذي
أعدت لهذا الغرض في الفترة من  2021 / 8 /1حتى  2021 / 9/ 15م.
قام الباحث بتحليل الخصائص الديموغرافية ملفردات العينة تبين أن ( )56%من أفراد عينة البحث هم من الذكور ونسبة ( )44%من اإلناث،
كما أن النسبة الكبرى من عينة البحث ( )28%هم من فئة الشباب الذين تراوحت أعمارهم بين ( )30و( )35سنة ،يليها نسبة من تراوحت أعمارهم بين
( )35و( )40سنة ( ،)24%ثم من تراوحت أعمارهم بين ( )25و( )30سنة ( ،)21%ومن كانت أعمارهم أقل من ( )25سنة بنسبة ( ،)14%ثم من تراوحت
أعمارهم بين ( )40و( )50سنة ( ،)10%ومن كانت أعمارهم أكبر من ( )50سنة بنسبة ( .)3%وفيما يتعلق باملستوى التعليمي ،جاء الحاصلون على
ً
وأخيرا الحاصلون
شهادات جامعية أولي ( )71%من عينة البحث ،يليهم الحاصلون على ماجستير ( ،)18%ثم من لديهم درجة أقل من جامعية (،)7%
على درجة الدكتوراه وما يعادلها (.)4%
ً
ً
نظرا ألن البيانات تم جمعها من خالل أسلوب واحد ،وهو أسلوب الستقصاء املدار ذاتيا .ل يمكن تجاهل إمكانية تحيز أو تباين الطريقة املشتركة
 ، Common method bias or varianceوهو التباين الذي يرجع إلى طريقة القياس أكثر من املفاهيم التي يتم قياسها ،وتؤثر علي صدق الستنتاجات
حول العالقة بين املتغيرات التي يتم قياسها .تم استخدام بعض العالجات اإلجرائية وتضمن ذلك الفصل بين مؤشرات التنبؤ ومتغيرات املحك لجعلها
تبدو غير ذات صلة ،وتم ضمان سرية املستجيبين وعدم الكشف عن هويتهم لتقليل التحيز في الرغبة الجتماعية ،وعدم وجود إجابات صح أو خطأ ،تم
اختبار الستبيان لتجنب األسئلة الغامضة وغير الضرورية والصعبة ،واستخدمت أدوات قياس ذات خصائص نفسية ثبت صدقها وصالحيتها.
استخدم الباحث اختبار هارمان للعامل الوحيد  Harman’s one-factor testكأسلوب تشخيص ي لتقييم إلى أي مدى قد يمثل تحيز أو تباين
الطريقة املشتركة مشكلة ( .)Podsakoff et al., 2003, 889تم إدخال جميع مقاييس البحث في التحليل العاملي الستكشافي Exploratory Factor
 Analysisباستخدام طريقة تحليل املحاور الرئيسية العاملية ( Principal Axis Factoringبدون تدوير) ( .)with no Rotationsتم اختيار عامل واحد
لدراسة مقدار التباين الذي يمكن تفسيره بواسطة عامل عام وحيد .يكون خطر التحيز للطريقة املشتركة املستخدم في جمع البيانات مر ً
تفعا إذا كان
هذا العامل العام الوحيد يفسر أكثر من  50%من التباين الكلي ( .)Le & Lei, 2019أفادت نتائج التحليل العاملي الستكشافي بأن العامل العام الوحيد
فسر ( )21.4%من التباين الكلي ،بقيمة جذر كامن  Eigenvalueبلغت ( .)29.8تما ً
شيا مع هذه النتيجة ،ل يوجد دليل علي تحيز أو تباين الطريقة
املشتركة .من ناحية أخرى ،لم تشر مصفوفة الرتباط (الجدول رقم ( ))2إلى أي متغيرات عالية الرتباط ،في حين أن الدليل على تحيز الطريقة املشتركة
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ً
يؤدي عادة إلى ارتباطات عالية للغاية ( r > 0.90معامل الرتباط أكبر من  .)Soto-Acosta et al., 2018( )0.90وبالتالي ،تشير العالجات اإلجرائية
ً
واإلحصائية إلى أن تحيز أو تباين الطريقة املشتركة ل يمثل مصدرا للقلق تجاه البحث الحالي.
 .2.3التعريفات اإلجرائية ملتغيرات الدراسة وأسلوب قياسها:
اعتمد الباحث على مفردات القياس  Measurement itemsالتي تم استخدامها في الدراسات السابقة ،لضمان صدق وثبات أداة البحث ،وقام
بتعديلها لتتناسب مع طبيعة البحث ومجتمعه .تم قياس جميع املتغيرات باستخدام مفردات متعددة ،وتم قياس جميع املفردات على مقياس ليكرت من
خمسة نقاط  5-point Likert-type scaleتتراوح من ( 1غير موافق ً
تماما) إلى ( 5موافق تم ًاما).
• نظم العمل عالية الداء ()HPWS
يشير مصطلح  HPWSإلى نظام متكامل ملمارسات املوارد البشرية واملصمم إلنتاج مستوىات عالية من معرفة املوظفين ومهاراتهم واتجاهاتهم
ودوافعهم ومساهمتهم في العمل ( .)Baik et al., 2019; Rehmani et al., 2020اعتمد الباحث في قياس هذا املتغير على املقياس الذي قدمه
( )Rehmani et al., 2020والذي اعتمد في بناءه على عدد من الدراسات ذات الصلة بمصطلح  ،HPWSويتكون هذا املقياس من ثالثة أبعاد لنظم
العمل عالية األداء .وتتكون هذه األبعاد ،كما يتضح (ملحق رقم ( )1القسم األول) من ممارسات تعزز معرفة املوظفين ومهاراتهم وقدراتهم ()4( )KSA
ً
عبارات ( ،)4-1ممارسات تعزز دافع املوظفين والتزامهم ( )3( )EMCعبارات ( ،)7-5وأخيرا ،ممارسات تعزز توفير فرص للموظفين للمساهمة ()4( )EOC
عبارات (.)11-8
• روحانية مكان العمل ()WS
يشير مصطلح ( )WSإلى فهم مشترك في مكان العمل يسمح للموظفين بإشباع حاجاتهم الروحية وهي العمل الهادف ،الشعور باملجموعة ،واملالءمة
مع قيم املنظمة .قام الباحث باختيار ( )15مفردة مختارة من مقياس روحانية مكان العمل الذي قدمه كل من ( ;Ashmos & Duchon, 2000
 .)Milliman et al., 2003ويتكون هذا املقياس من ثالثة أبعاد ،كما يتضح (ملحق رقم ( )1القسم األول) من العمل الهادف ( )5( )MWعبارات (-12
ً
 ،)16الشعور باملجموعة ( )5( )SCعبارات ( ،)21-17وأخيرا ،املالءمة مع قيم املنظمة ( )5( )AVعبارات (.)26-22
• االرتباط الوظيفي ()EE
يشير مصطلح ( )EEعلى أنه يقظة ذهنية إيجابية لدي املوظفين تؤدي إلى اللتزام وسلوك العمل املرض ي الذي يتم تحديده من خالل الحيوية
والتفاني والستغراق ( .)Roof, 2015اعتمد الباحث في قياس هذا املتغير على املقياس الذي قدمه ( )Schaufeli et al., 2006ويطلق عليه مقياس
أوتريخت لالرتباط الوظيفي  .Scale Utrecht Work Engagementويتكون هذا املقياس من ثالثة أبعاد ،كما يتضح (ملحق رقم ( )1القسم األول) من
ً
الحيوية ( )3( )VIعبارات ( ،)29-27التفاني ( )3( )DEعبارات ( ،)32-30وأخيرا ،الستغراق ()3( )ABعبارات (.)35-33
 .3.3أساليب تحليل البيانات:
اعتمد البحث على نمذجة املعادلة الهيكلية باستخدام املربعات الصغرى الجزئية Partial Least Square Structural Equation Modeling
( )PLS - SEMممثلة في التحليل العاملي ألتوكيدي ) Confirmatory Factor Analyses (CFAلتقييم نموذج القياس واختبار الصدق والثبات ملتغيرات
البحث .معاملي اللتواء والتفرطح للتحقق من اعتدالية البيانات .تحليل املسار  Path Analysisواختبار معامالته لختبار فروض البحث .معامل
الرتباط بيرسون  Pearson Correlationلختبار العالقة بين املتغيرات والتأكد من عدم وجود ارتباط عال بين املتغيرات املستقلة .Multicollinearity
اختبار)  ( Tلتقدير معنوية معامل التحميل ( .)λالتحليل العاملي الستكشافي لتحديد عامل عام وحيد ملؤشرات قياس متغيرات البحث كطريقة لتقييم
مدي خطورة تحيز الطريقة املشتركة .تمت املعالجة اإلحصائية باستخدام الحاسب اآللي وباستخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم الجتماعية Statistical
 Package for the Social Sciences (SPSS) v23.0والبرنامج اإلحصائي .(Smart PLS) V 3.2.1
 .4.3ثبات وصدق أداة الدراسة:
تتصف أداة الدراسة بدرجة عالية من الثبات ،ويمكن العتماد عليها ،حيث أن معامل الثبات املركب لجميع املتغيرات بالجدول رقم ( )1أكبر من
ً
) .(0.70وهي مستوىات مقبولة معنويا لالختبار .تزيد قيمة معامل التحميل ) (λعن ) .(0.40وبالرجوع للجدول رقم ( )1نجد أن قيمة ) (λلكل فقرات أو
عبارات القياس تتراوح بين ) (0.61 – 0.86وقيم اختبار ) (tلها معنوية عند مستوى معنوية أقل من )ً .(0.01
أيضا ،يمكن القول بتحقق الصدق التقاربي
 Convergent Validityعلى مستوى الفقرات أو العبارات الخاصة بكل متغير .ويمكن الستدلل على الصدق التقاربي على مستوى املتغيرات الرئيسية
عندما يزيد متوسط التباين املستخرج للمتغير عن ) (0.50والثبات املركب عن ) .(0.70وبالرجوع إلى جدول رقم ( )1نجد أن قيمة متوسط التباين
املستخرج ومعامل الثبات املركب لكل املتغيرات الرئيسية تزيد عن ) (0.50و ) (0.70على التوالي .ومن ثم يمكن القول بتحقق صدق التقارب ألداة
الدراسة.
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يشير الصدق التمايزي إلى مدى تميز متغير كامن معين عن املتغيرات األخرى .يتحقق الصدق التمايزي عندما يكون الجذر التربيعي ملتوسط التباين
املستخرج ) (AVEلكل متغير أكبر من معامالت ارتباط هذا املتغير مع املتغيرات األخرى ( )Aktar & Pangil, 2018ومن الجدول رقم ) (1الذي يوضح
مصفوفة الرتباط بين متغيرات البحث ،نجد أن جميع معامالت الرتباط بين كل متغير واملتغيرات األخرى أقل من قيمة الجذر التربيعي ملتوسط التباين
املستخرج (قيم القطر الرئيس ي بين القوسين) لهذا املتغير .من ناحية أخرى ،معامالت الرتباط بين املتغيرات املستقلة أقل من ) ،(0.80ومن ثم يمكن
القول بعدم وجود الرتباط املتداخل /العالي  Multicollinearityبين املتغيرات املستقلة ( .)Dielman, 2005: 163وبالتالي ،تم التأكيد على أن نموذج
القياس لهذا البحث يتسم بالصدق والثبات.
.4

نتائج الدراسة:

يتم عــرض نتــائج الدراســة علــى خطــوتين :تتعلــق الخطــوة األولـى (تقيــيم نمــوذج القيــاس) بالتحليــل العــاملي التوكيــدي وتحليــل الثبــات والصــدق ،بينمــا
تتعلق الخطوة الثانية (تقييم النموذج الهيكلي) للتحقق من فروض البحث (.)Hair et al., 2016
 .1.4التحليل العاملي التوكيدي وتحليل الثبات والصدق:
ً

تم استخدام كل من إحصاءات اللتواء  Skewnessوالتفرطح  Kurtosisللتحقق من بيانات البحث مع التوزيع الطبيعي ،أظهرت هذه اإلحصاءات

قيما أقل من القيمة املطلقة املقبولة ( .)Al-Ajlouni et al., 2021( )- 2.7 - + 2.7من ناحية أخرى ،تم قياس جودة املالءمة (Goodness of fit )GOF

والذي يتراوح قيمته بين ( )0 - 1لتأكيد صدق نموذج ( )PLS - SEMالشامل (نموذج القياس ،والنموذج الهيكلي) ،ومدى جودة املالءمة لهما ،وإمكانية
التعرف على أداء النموذج الشامل .تم حساب قيمة ( )GOFعن طريق الجذر التربيعي لقيمة حاصل ضرب متوسط قيم ( × )AVFمتوسط قيم معامالت
التحديد ( .)R2بلعت قيمة ( )0.53( )GOFوهي تزيد عن ( )0.36وهي بداية حد املالءمة بدرجة عالية ،ومن ثم ،التحقق من مالءمة النموذج الشامل ل
ً
( .)Naji et al., 2021( )PLS - SEMأخيرا ،تم إجراء التحليل العاملي التوكيدي بهدف بحث درجة الرتباط بين املتغيرات املشاهدة ومتغيراتها الكامنة،
وتحديد الثبات (التساق الداخلي) والصدق التقاربي والصدق التمايزي لبناءات البحث .تم تقييم نتائج التحليل العاملي التوكيدي في ضوء املؤشرات
التالية ( :)Hair et al., 2014; Hair et al., 2016يجب أن تكون جميع قيم معامالت التحميل (  ) λمعنوية وأكبر من ( ،)0.40ويتجاوز الثبات املركب
 ،)0.70( Composite Reliabilitiesويجب أل تقل قيمة متوسط التباين املستخرج ) Average Variance Extracted(AVEملتغيرات البحث عن
( .)0.50ويوضح جدول رقم ( )1نتائج هذا التحليل.
جدول ( :)1نتائج التحليل العاملي التوكيدي ومصفوفة االرتباط ملتغيرات البحث
**)( λ
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)(AVE
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املصدر :نتائج التحليل اإلحصائي :مستوى معنوية معامالت الرتباط ،ومعامالت التحميل أقل من** ، 0.01قيم القطر الرئيس ي بين القوسين هي قيم الجذر التربيعي ملتوسط التباين
املستخرج ) ،(AVEاملتغيرات ( ،)Vمعرفة املوظفين ومهاراتهم وقدراتهم ) ،(KSAدافع املوظفين والتزامهم ) ،(EMCفرص للموظفين للمساهمة ) ،(EOCالعمل الهادف)، (MWالشعور
باملجموعة ) ،(SCاملالءمة مع قيم املنظمة ) ،(AVالحيوية )،(VIالتفاني ( ،)DEالستغراق ( ،)ABالثبات املركب ( ،)CRمعامل التحميل )( λ
الدرجة الثانية second-

يتم التعامل مع النموذج العام لهذه الدراسة كنموذج انعكاس ي-انعكاس ي  reflective–reflective modelكنموذج من
 .order modelهذا يعني ،أن هذه الدراسة يتكون من نموذج املكون األعلى ( higher component model )HCMيشتمل على بناءين من الرتبة األعلى
( higher order constructs )HOCمثل الرتباط الوظيفي ( )EEوروحانية مكان العمل ( )WSالتي يتم قياسهما من خالل بناءات الرتبة األدنى lower
 .)LOC( order constructsوعلى ذلك ،فأن هذا البحث هو نوع انعكاس ي – انعكاس ي  reflective–reflective typeمن بناءات نموذج املكون األعلى التي
تشير إلى عالقة (عاكسة) بين بناءات الرتبة األعلى وبناءات الرتبة األدنى ،حيث يتم قياس كل من البناءات بواسطة مؤشرات عاكسة .يستخدم هذا
النوع من النماذج عندما تكون البناءات الكامنة من الرتبة األدنى (األولى) تمثل مفاهيم متجانسة وهذه املفاهيم تشترك في سبب مشترك أو تتحد ً
معا من
الناحية املفاهيمية ( .)Becker et al., 2012; Aktar & Pangil, 2018ومع ذلك ،يكون من الضروري التحقق مما إذا كانت بناءات الرتبة األعلى قابلة
للتفسير من الناحية املفاهيمية من خالل بناءات الرتبة األدنى املقابلة لها قبل الدخول في تحليل نموذج املسار.
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توضح النتائج جدول رقم ( )2أن الرتباط الوظيفي هو بناء من الرتبة الثانية  second-order constructيتضمن ثالثة بناءات من الرتبة األولى
 ،first-order constructsوهي الحيوية والتفاني والستغراق .تشير جميع بناءات الرتبة األولى لالرتباط الوظيفي بالقدرة على تفسير بنية الدرجة الثانية
الخاصة بها حيث أن قيم معامل التحديد  R2هي ( ،)0.79( ،)0.66و ( )0.76على التوالي .عالوة على ذلك ،فقد وجد ً
أيضا أن جميع بناءات الرتبة األولى
لالرتباط الوظيفي تتسم بصدق التمايز .بالنسبة ملتغير روحانية مكان العمل ،يتضمن ً
أيضا ثالثة بناءات من الرتبة األولى وهي العمل الهادف ،الشعور
باملجموعة ،واملالءمة مع قيم املنظمة والتي لها قيم معامل تحديد  ،)0.77( ،)0.72( R2و ( )0.81على التوالي ،والتي تشير إلى القدرة على تفسير بناء
الرتبة الثانية بدقة .كما إنها تتسم بصدق التمايز.
جدول ( :)2تكوين نموذج قياس الرتبة الثانية
R2

T

SE

β

0.66

43.7

0.02

0.81

يناء الرتبة الولى
الحيوية ()VI

0.79

56.4

0.04

0.89

التفاني ( )DE

0.76

45.3

0.03

0.87

االستغراق ()AB

0.72

39.1

0.02

0.85

العمل الهادف ()MW

0.77

41.7

0.03

0.88

الشعور بالجماعة ()SC

0.81

67.8

0.03

0.90

املالءمة مع قيم املنظمة ()AV

بناء الرتبة الثانية
االرتباط الوظيفي
()EE

روحانية مكان العمل
()WS

املصدر :نتائج التحليل اإلحصائي :معامل املسار ( )βومستوى معنوية جميع القيم أقل من  ،0.01الخطأ املعياري ( ،)SEقيمة ت ( ،)Tمعامل التحديد ()R2

 .2.4اختبارالفروض:
تمثل معامالت التحديد ( coefficients of determination )R2أحد ت قييمات النموذج الهيكلي .توضح نتائج التحليل اإلحصائي أن ( )R2ألبعاد
ً
نظم العمل عالية األداء مجتمعة تفسر ( )37%من التباين في متغير روحانية مكان العمل .أيضا )R2( ،ألبعاد نظم العمل عالية األداء إضافة ملتغير
روحانية مكان العمل تفسر ( )51%من التباين في الرتباط الوظيفي ،وتعتبر هذه القيم مقبولة لتقييم مالءمة النموذج الهيكلي (.)Hair et al., 2016
من ناحية أخري ،تم إيجاد قيمة ) (Stone–Geisser’s Q2لألهمية أو الصلة التنبؤية ،حيث يتضمن النموذج الهيكلي نماذج عاكسة ،ويجب أن تكون
ً
قيمة ( )Q2أكبر من صفر ،حتى يمكن القول بأن النموذج الهيكلي عال الجودةـ ويكون قادرا على التنبؤ بشكل مناسب بالبناءات الكامنة الداخلية
 .)Hair et al., 2016 Naji et al., 2021( endogenousأوضحت نتائج التحليل اإلحصائي بأن قيمة ( )Q2بلغت ( )0.20و ( )0.27لكل من روحانية مكان
العمل والرتباط الوظيفي على التوالي.
تقييم العالقة بين املتغيرات املستقلة وهي أبعاد نظم العمل عالية األداء (معرفة املوظفين ومهاراتهم وقدراتهم ( ،)KSAدافع املوظفين والتزامهم
( ،)EMCوفرص للموظفين للمساهمة ( ))EOCواملتغير التابع وهو الرتباط الوظيفي (( )EEبدون دخول املتغير الوسيط) ،تم من خالل إجراء عملية
إعادة املعاينة  PLS-SEM bootstrappingباستخدام ( )5000لفة ( .)Hair et al., 2012تشير النتائج ،جدول رقم ( ،)3إلى وجود عالقة موجبة معنوية
بين معرفة املوظفين ومهاراتهم وقدراتهم والرتباط الوظيفي ( ،)β=0.21: P < 0.01ومن ثم ،قبول الفرض الفرعي (ف .)1/1وجود عالقة موجبة معنوية
ً
بين دافع املوظفين والتزامهم والرتباط الوظيفي ( ،)β=0.26: P < 0.01ونتيجة لذلك ،تم قبول الفرض الفرعي (ف .)2/1وأخيرا ،وجود عالقة موجبة
ً
معنوية بين فرص للموظفين للمساهمة والرتباط الوظيفي ( ،)β=0.27: P < 0.01وعلى ذلك ،تم قبول الفرض الفرعي (ف .)3/1عموما ،نتيجة التحليل
تدعم الفرض األول (ف.)1
تقييم روحانية مكان العمل ( )WSكمتغير وسيط في العالقة بين أبعاد نظم العمل عالية األداء (معرفة املوظفين ومهاراتهم وقدراتهم ( ،)KSAدافع
ً
املوظفين والتزامهم ( ،)EMCوفرص للموظفين للمساهمة ( ))EOCوالرتباط الوظيفي ( ،)EEتم أيضا ،باستخدام عملية إعادة املعاينة bootstrapping
 PLS-SEMمع ( )5000لفة لختبار تأثير املتغير الوسيط على العالقة بين أبعاد نظم العمل عالية األداء والرتباط الوظيفي .أوضح ()Hair et al., 2014
أن إجراء إعادة املعاينة مناسب تماما لختبار تأثير الوسيط عند استخدام  .PLS-SEMلتسهيل اختبار تأثيرات الوسيط باستخدام طريقة PLS-SEM
 ،bootstrappingتم اختبار معامل املسار للمسار " "aواملسار " "bحيث يعرض املسار " "aالعالقة بين املتغيرات املستقلة واملتغير الوسيط ويمثل
املسار " "bالعالقات بين املتغير الوسيط واملتغير التابع (ً .)Hair et al., 2014
أخيرا ،تم حساب التباين املحسوب للقية the variance accounted for
 (VAF) valueللحصول على مدى تأثير املتغير الوسيط في العالقة املقترحة ( .)Hair et al., 2014تشير النتائج ،جدول رقم ( )4والشكل رقم ( ،)1إلى أن
ً
عالقات املسار “ ”aبأكملها بين أبعاد نظم العمل عالية األداء وروحانية مكان العمل موجبة ومعنوية .أيضا ،جاءت عالقة املسار “ ”bبين روحانية مكان
العمل والرتباط الوظيفي موجبة ومعنوية .كما يوضح املسار املباشر “ ،”c,أن العالقات بين أبعاد نظم العمل عالية األداء والرتباط الوظيفي في وجود
املتغير الوسيط ،روحانية مكان العمل ،جاءت موجبة ومعنوية .وعلى ذلك ،تم قبول الفرض الثاني وفروضه الفرعية (ف ،1/2ف ،2/2وف.)3/2
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جدول ( :)3عالقة أبعاد نظم العمل عالية الداء باالرتباط الوظيفي
الفرض

T

SE

β

3.62

0.04

0.21

EE

KSA

4.81

0.04

0.26

EE

EMC

5.77

0.05

0.27

EE

EOC

رقم الفرض
ف 1/1
ف 2/1
ف 3/1

املصدر :نتائج التحليل اإلحصائي :معامل املسار ( )βومستوى معنوية جميع القيم أقل من .0.01

جدول ( :)4نتائج نموذج املسارللتأثيرغير املباشر
T

SE

β

اتجاه املسار

3.74

0.05

0.21

WS
ف 1/2

KSA

5.81

0.04

0.28

WS

EMC

4.55

0.03

0.25

WS
ف 3/2

EOC

7.05

0.05

0.30

EE

WS

3.09
4.10
3.61

0.04
0.04
0.03

0.16
0.19
0.20

EE
EE
EE

KSA
EMC
EOC

املسار
()a
من املستقل إلى الوسيط

ف 2/2

()b
من الوسيط إلى التابع
( )c,
من املستقل إلى التابع في وجود الوسيط

املصدر :نتائج التحليل اإلحصائي :معامل املسار ( )βومستوى معنوية جميع القيم أقل من 0.01

جدول ( :)5نتائج اختبارروحانية مكان العمل كمتغيروسيط
VAF %

T

SE

30.00
32.31
27.78

3.21
4.67
4.03

0.01
0.02
0.01

 a × bاملسار
β
0.063
0.084
0.075

العالقات
EE
EE
EE

WS
WS
WS

KSA
EMC
EOC

املصدر :نتائج التحليل اإلحصائي :معامل املسار ( )βومستوى معنوية جميع القيم أقل من .0.01

تقدير حجم التأثير غير املباشر ،تم من خالل حساب قيمة  ،VAFوالتي توضح إلى أي مدى يمكن تفسير الفروق أو التباين في الرتباط الوظيفي
من التأثير املباشر من خالل أبعاد نظم العمل عالية األداء ،ومقدار تلك الفروق الخاصة التي يمكن تفسيرها من خالل العالقات غير املباشرة من خالل
روحانية مكان العمل .تظهر قيمة  VAFالتي تقل عن ( )20%أنه ل يوجد تأثير وسيط ،بينما تعتبر قيمة  VAFأعلى من ( )80%دللة على تأثير كلي
للوسيط ،بينما ينشأ التأثير الجزئي للوسيط عندما تنتمي قيمة  VAFإلى أعلى من ( )20%ولكن أقل من ( .)Hair et al., 2014( )80%يوضح الشكل رقم
( )1والجدول رقم ( )5وجود تأثير معنوي لروحانية مكان العمل كمتغير وسيط على العالقة بين معرفة املوظفين ومهاراتهم وقدراتهم والرتباط الوظيفي
ً
ً
( ،)β=0.063: P < 0.01وتبلغ قيمة  )30.00 %( VAFوهي أكبر من ( )20%ولكن أقل من ( .)80%وعلى ذلك ،تؤثر روحانية مكان العمل تأثيرا جزئيا
ً
كمتغير وسيط في العالقة بين معرفة املوظفين ومهاراتهم وقدراتهم والرتباط الوظيفي ،ومن ثم قبول الفرض الفرعي (ف .)1/3أيضا ،وجود تأثير معنوي
لروحانية مكان العمل كمتغير وسيط في العالقة بين دافع املوظفين والتزامهم والرتباط الوظيفي ( ،)β=0.084: P < 0.01وتبلغ قيمة )32.31 %( VAF
ً
ً
وهي أكبر من ( )20%ولكن أقل من ( .)80%وعلى ذلك ،تؤثر روحانية مكان العمل تأثيرا جزئيا كمتغير وسيط على العالقة بين دافع املوظفين والتزامهم
ً
والرتباط الوظيفي ،ومن ثم قبول الفرض الفرعي (ف .)2/3أخيرا ،وجود تأثير معنوي لروحانية مكان العمل كمتغير وسيط في العالقة بين فرص
للموظفين للمساهمة والرتباط الوظيفي ( ،)β=0.075: P < 0.01وتبلغ قيمة  )27.78 %( VAFوهي أكبر من ( )20%ولكن أقل من ( .)80%وعلى ذلك،
ً
ً
تؤثر روحانية مكان العمل تأثيرا جزئيا كمتغير وسيط في العالقة بين فرص للموظفين للمساهمة والرتباط الوظيفي ،ومن ثم قبول الفرض الفرعي
ً
ً
ً
(ف .)3/3عموما ،تؤثر روحانية مكان العمل تأثيرا جزئيا كمتغير وسيط في املسارات الثالث غير املباشرة بين معرفة املوظفين ومهاراتهم وقدراتهم ،دافع
املوظفين والتزامهم ،فرص للموظفين للمساهمة ،والرتباط الوظيفي .وعلى ذلك ،تم قبول الفرض الثالث وفروضه الفرعية (ف ،1/3ف ،2/3وف.)3/3
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شكل ( :)1نموذج تأثير املتغير الوسيط في العالقة بين املتغير املستقل واملتغير التابع
جميع قيم معامالت املسارمعنوية عند مستوى معنوية أقل من 0.01

 .3.4مناقشة النتائج:
استهدف البحث قياس وتحليل تأثير روحانية مكان العمل كمتغير وسيط في العالقة بين نظم العمل عالية األداء والرتباط الوظيفي في سياق
موظفي املنظمات الخدمية والصناعية .تشير النتائج إلى أن جميع ممارسات أو أبعاد نظم العمل عالية األداء (معرفة املوظفين ومهاراتهم وقدراتهم ،دافع
املوظفين والتزامهم ،وفرص للموظفين للمساهمة) هي مؤشرات تنبؤ معنوية بالرتباط الوظيفي .وعلى ذلك ،فإن املوظفين في هذه املنظمات يدركون
ممارسات أو أبعاد نظم العمل عالية األداء على إنها ملهمة لهم بشكل كبير تجاه النخراط في أداء دورهم .تتفق هذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات
والتي أوضحت أن ممارسات أو أبعاد نظم العمل عالية األداء يمكن أن تحسن بشكل إيجابي مستوى الرتباط الوظيفي إذا تم تقديمها بشكل مناسب
وإدارتها بشكل صحيح ،كما أن تلك املمارسات أو األبعاد تحتاج إلى إعطاء األولوية لها وأن تحظى بالتركيز الكافي من قبل اإلدارة لتعزيز الرتباط الوظيفي
ً
( .)Akhtar et al., 2016; Huang et al., 2018; Karatepe & Olugbade, 2016; Al-Ajlouni, 2021وفقا لنظرية  ،CORتدعم النتائج إن تقديم
املنظمات موارد تنظيمية مالئمة ملوظفيها (ممارسات أو أبعاد نظم العمل عالية األداء) يودي إلى قيام املوظفين باستثمارها لكسب املزيد من املوارد
(دوامة املكاسب) مما يؤثر بشكل إيجابي على مستوى طاقة املوظفين وحماسهم في العمل (أي الرتباط الوظيفي).
توضح النتائج إن جميع ممارسات أو أبعاد نظم العمل عالية األداء هي مؤشرات تنبؤ معنوية بروحانية مكان العمل .وعلى ذلك ،فإن املوظفين في
هذه املنظمات يدركون ممارسات أو أبعاد نظم العمل عالية األداء على إنها تحقق لهم العمل الهادف ،الشعور باملجموعة ،واملالءمة مع قيم املنظمة.
تتفق هذه النتيجة مع اقتراحات تم تقديمها من خالل بعض الدراسات ( Charoenarpornwattana, 2016; Ortiz-Gómez et al., 2020; James,
 )2021وتتمثل في أن وجود عدد من أنشطة املوارد البشرية ترتبط باملمارسات التنظيمية يمكن أن تؤثر علي رفع مستوى روحانية مكان العمل (علي
ً
سبيل املثال :الحوافز الفردية ،عالقات زمالء العمل ،اختيار األفراد وفقا لقيم وثقافة املنظمة ،التعليم املنظم والتدريب الرسمي على روحانية مكان
العمل ،الحفاظ واإلبقاء علي املوظفين في العمل ،تشجيع املوظفين على تجاوز التوقعات مع تقديم مساهمات شخصية واجتماعية إيجابية) ،كما تدعم
هذه النتيجة إدراك متخصص ي املوارد البشرية بتلك املنظمات ألهمية وفوائد روحانية مكان العمل ،ومن ثم قيامهم باملشاركة في تطوير املوظفين بشكل
أكثر فعالية من خالل تقديم تلك النوعية من املمارسات ،وهذا يتفق مع ما اوصت به بعض الدراسات في أن فهم فوائد روحانية مكان العمل من قبل
متخصص ي املوارد البشرية ،يجعلهم أكثر مشاركة في تطوير املوظفون وتقديم نوعية من املمارسات تعزز روحانية مكان العمل ،والتي بدورها تؤثر بشكل
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إيجابي علي سلوكيات واتجاهات املوظفين (علي سبيل املثال :الرتباط الوظيفي) ( Charoenarpornwattana, 2016; Pradhan & Jena, 2016; Paul

.)et al., 2020; Iqbal et al., 2020; James, 2021
ً
ً
ً
أخيرا ،تشير النتائج إلى أن روحانية مكان العمل وسيطا جزئيا في العالقة بين ممارسات أو أبعاد نظم العمل عالية األداء والرتباط الوظيفي .كما أن
لها عالقة موجبة معنوية بالرتباط الوظيفي (شكل رقم  .)1توضح هذه النتيجة أهمية روحانية مكان العمل في تحسين وتعزيز مستوى طاقة املوظفين
وحماسهم في العمل (الرتباط الوظيفي) ،كما أن ممارسات أو نظم العمل عالية األداء تزيد من مستوى الرتباط الوظيفي من خالل روحانية مكان
ً
وفقا لنظرية  ،CORيمكن اعتبار الدعم الذي يأتي من نظام تنظيمي مثل نظم العمل عالية األداء ً
ً
تنظيميا ()Wheeler et al., 2013
موردا
العمل.
وبالتالي من املحتمل أن يؤثر على مستوى املغزى من العمل ،العمل الجماعي وكذلك املساهمة في الثقافة والقيم التنظيمية (أي زيادة مستوى روحانية
مكان العمل) .يدير املوظفون مواردهم من خالل اكتناز املوارد الزائدة ( ،)Hobfoll, 2001والتي يستثمرونها لكسب املزيد من املوارد .يبدأ هذا بدوامة
إيجابية من املوارد ،مما يؤثر بشكل إيجابي على إدراكهم لروحانية مكان العمل .يعزز ذلك ،بعض الدراسات التي أشارت ( Charoenarpornwattana,
 )2016; Honiball et al., 2014; Iqbal et al., 2020; James, 2021إلى أن املوارد الوظيفية املتعلقة باملوارد البشرية ،مثل تحديد القيم التي تتماش ي
مع قيم املنظمة في عملية الختيار ،املكافآت ،املشاركة ،التوازن بين العمل والحياة ،أهداف األداء والحوافز الفردية ،وعالقات زمالء العمل ،األمن
ً
ً
إيجابيا باملمارسات التنظيمية التي تتضمن الروحانية .من
الوظيفي ،وردود الفعل على األداء ،والتدريب الرسمي على روحانية مكان العمل ،ترتبط ارتباطا
ناحية اخري ،ممارسات أو نظم العمل عالية األداء (موارد تنظيمية) وروحانية مكان العمل (موارد نفسية واجتماعية) يمكن أن تشكل تجميع أو حزمة
من املوارد (دوامة املكاسب) ويقوم املوظفون باستثمارها في النخراط في العمل (الرتباط الوظيفي) من أجل املزيد من املوارد.
.5

الخاتمة:

استهدفت الدراسة الحالية ،إضافة إلى املناقشة ،قياس وتحليل تأثير روحانية مكان العمل كمتغير وسيط في العالقة بين نظم العمل عالية األداء
والرتباط الوظيفي في سياق موظفي املنظمات الخدمية والصناعية بمدينة الطائف في اململكة العربية السعودية .من خالل تقديم نموذج يدرس العالقة
ً
بين إدراكات املوظفين ملمارسات أو أبعاد نظم العمل عالية األداء ،وروحانية مكان العمل ،والرتباط الوظيفي .استنادا إلى نموذج الحفاظ على املوارد،
تظهر النتائج إن جميع ممارسات أو أبعاد نظم العمل عالية األداء (معرفة املوظفين ومهاراتهم وقدراتهم ،دافع املوظفين والتزامهم ،وفرص للموظفين
للمساهمة) (موارد تنظيمية) هي مؤشرات تنبؤ معنوية بالرتباط الوظيفي ،كما إنها مؤشرات تنبؤ معنوية بروحانية مكان العمل (موارد نفسية
ً
ً
ً
واجتماعية) ،روحانية مكان العمل وسيطا جزئيا في العالقة بين ممارسات أو أبعاد نظم العمل عالية األداء والرتباط الوظيفي .وفقا لنظرية الحفاظ على
املوارد ،يشير البحث الحالي إلى أهمية دوامة املكاسب ،حيث إن األفراد ذوي املوارد الوفيرة سيكون لديهم املزيد من املوارد والفرص لستخدام مواردهم
الحالية (التنظيمية والنفسية والجتماعية) لتحقيق مستوى أعلى من النخراط في العمل.
 .1.5إسهامات وتوصيات الدراسة:
فيما يتعلق باملساهمة النظرية:
• توفر هذه الدراسة دراسة تجريبية إضافية في مجال السلوك التنظيمي وتطوير إدارة املوارد البشرية وتعزيز روحانية مكان العمل والرتباط
ً
الوظيفي .تحديدا.
ً
• طورت هذه الدراسة نموذ ًجا لشرح العالقة بين ممارسات أو نظم العمل عالية األداء بتجميع مجموعات من املمارسات والجمع بينها كحزم ،بدل
ً
من تبني املمارسات بشكل منفردا أو تأثير املمارسات بشكل مجمل البعد كما جاء في الدراسات السابقة.
ً
• أيضا ،توفر هذه الدراسة نظرًيا معرفة إضافية ،حيث يتضمن نموذج الدراسة تأثير روحانية مكان العمل كمتغير وسيط في العالقة بين ممارسات
أو نظم العمل عالية األداء والرتباط الوظيفي وهو ما لم تتناوله دراسة تجريبية سابقة ،على حد علم الباحث ،ومن ثم إثراء املعرفة في مجال
السوك التنظيمي واملوارد البشرية.
• تعمل نتائج هذه الدراسة على توسيع نطاق معرفة الفهم فيما يتعلق بدور ممارسات أو نظم العمل عالية األداء كمؤشرات تنبؤ (معرفة املوظفين
ومهاراتهم وقدراتهم ،دافع املوظفين والتزامهم ،وفرص للموظفين للمساهمة) بتحسين وتعزيز روحانية مكان العمل والرتباط الوظيفي ،ودور
روحانية مكان العمل في تحسين وتعزيز عالقة نظم العمل عالية األداء بالرتباط الوظيفي.
أما فيما يتعلق باملساهمة العملية:
• تساعد هذه النتائج صانعي السياسات في املنظمات الخدمية والصناعية على تصميم سياسات لنظم العمل عالية األداء والتي تتضمن ممارسات
ً
ً
تمثل ً
ً
نشاطا وت ً
حافزا ً
وحماسا أثناء أداء دورهم ،وأكثر إدراكا ملغزي وجماعية العمل ومواءمتهم مع قيم
فانيا
مهما لجعل موظفي هذه املنظمات أكثر
وثقافة املنظمة .وبالتالي ،توص ي الدراسة بإعطاء األولوية ملمارسات أو نظم العمل عالية األداء في املنظمات الخدمية والصناعية.
• يعتمد النجاح التنظيمي على التميز في أداء املوظفين من خالل تطوير واعتماد أساليب وتقنيات ومهارات جديدة.
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• توص ي الدراسة بأنه يجب على املنظمات بذل الجهود ورعاية رأس املال البشري لتعزيز سلوك روحانية مكان العمل والرتباط الوظيفي.
ً
انغماسا في املشاعر واألفكار السلبية ،وبالتالي تزيد من الرتباط الوظيفي ( Sharma & Kumra,
• تجعل الروحانية العالية في مكان العمل الفرد أقل
 .)2020وعلى ذلك ،توص ي الدراسة قادة العمل في املنظمات الخدمية والصناعية ببناء الشعور بالجماعة والعمل الهادف واملواءمة مع القيم
التنظيمية لتطوير الرؤية وتماسك القيمة باإلضافة إلى تمكين الفريق الذي يدعم في النهاية مستوى أعلى من روحانية مكان العمل.
• يمكن أن يستفيد مديرو املوارد البشرية من الرتباط الوظيفي ألن املوظفين الذين ينخرطون بشكل كبير في عملهم يدركون بشكل أكثر إيجابية
مغزى العمل ويساعدون زمالئهم ويميلون إلى التعاون مع فريق العمل ويشعرون بقدر أقل من التوتر والقلق والكتئاب .وعلى ذلك ،توص ي
الدراسة بتشجيع املوظفين على الشعور بالنخراط في عملهم ،ومن ثم ،يجب أن تعزز إدارة املنظمات الخدمية والصناعية ممارسات أو نظم
العمل عالية األداء والروحانية في مكان العمل .يمكن ذلك ،من خالل التأكيد على التمييز بين الدين والروحانية ،إنشاء أدوار للتعامل مع املسار
الروحاني للموظف ،العمل الجماعي وكذلك املساهمة في الثقافة والقيم التنظيمية ،ومناقشة نموذج التطور الروحاني مع العاملين .هذا ممكن من
خالل التعليم املنظم والتدريب الرسمي على روحانية مكان العمل ،ويكون ذلك في مكان العمل)Honiball et al., 2014( .
• قيام إدارة املنظمات الخدمية والصناعية بإنشاء منتديات للنقاش املفتوح حول الروحانيات والقيم وحقوق املوظفين ودمج األهداف التنظيمية
واألهداف الشخصية لزيادة انخراط األفراد في العمل.
• يتيح التدخل املناسب في تصميم الوظيفة الذي يركز على الستقاللية في ملف تعريف العمل مساحة روحية للموظف (
 .)2021ومن ثم ،تحتاج املنظمات الخدمية والصناعية إلى اتخاذ الخطوات املناسبة أثناء تحديد التوصيفات الوظيفية ووصف األدوار ملوظفيها.

Shrestha & Jena,

• سيحصد املدراء والقادة فوائد متعددة األبعاد من خالل تعزيز وتطوير بيئة تنظيمية لها قيم روحية :النفتاح والتسامح واحتضان التنوع الثقافي،
بما في ذلك العديد من وجهات النظر ومجموعات متنوعة من القيم .يساعد التوجيه الروحي املوظفين على العتراف بدعم املنظمة لهم مع زيادة
انخراطهم في العمل)Shrestha & Jena, 2021( .
 .2.5قيود البحث و آفاق الدراسة املستقبلية:
• استخدمت الدراسةالحالية تصميم مستعرض  ،Cross - sectional Designوبالتالي قد تبدو العالقات السببية تتغير أو حتى تفقد معناها على
املدى الطويل .لذلك يمكن القيام بدراسة نفس املتغيرات باستخدام دراسة طولية  Longitudinal Studyسوف تساعد في التغلب على هذا القيد
وترسيخ النتائج.
• تم التوصل لنتائج هذه الدراسة من خالل تطبيق البحث على قطاعات خدمية وصناعية سعودية .يمكن للدراسات املستقبلية تطبيق نفس
املتغيرات على قطاعات خدمية وصناعية في بيئة غير سعودية ،لتقديم صورة أكمل لالرتباطات بين متغيرات البحث في بيئات مختلفةً .
أيضا يمكن
دراسة روحانية مكان العمل كمتغيرات تفاعلية (توسط)  Moderating Rolesفي العالقة بين نظم العمل عالية األداء والرتباط الوظيفي.
• يمكن للدراسات املستقبلية أن تستكشف بشكل أكبر ما إذا كانت األنواع األخرى من املوارد التنظيمية ،مثل الدعم التنظيمي املدرك ،أو دعم
ً
ً
اإلدارة املدرك ،يمكن أن تصبح ً
أيضا عامال مؤثرا على الرتباط الوظيفي في ظل متغير روحانية مكان العمل (موارد نفسية واجتماعية).
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Abstract: Based on the theory of resource conservation, the research aimed to test the impact of workplace spirituality
as a mediating variable (psychological and social resources) in the relationship between the dimensions of highperformance work systems as an independent variable (organizational resources) and the Employee engagement
between workers in service and industrial organizations in the city of Taif in the Kingdom of Saudi Arabia. Through a
survey of 416 employees in the organizations in question, and through the use of the SPSS program and the path analysis
method through the (Smart PLS) V 3.2.1 program, the research found that the organizational, psychological and social
resources of employees have contributed positively to enhancing Employee engagement. The results showed a positive
and significant relationship between the dimensions of high-performance work systems and both workplace spirituality
and Employee engagement; in addition to workplace spirituality which has a partial significant effect in the relationship
between the dimensions of high-performance work systems and Employee engagement. The research presented a
number of recommendations that would enhance the level of workplace spirituality, and the relationship of the
dimensions of high-performance work systems to Employee engagement, and then increase the competitiveness of the
organizations in question.
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تأثيرروحانية مكان العمل في العالقة بين نظم العمل عالية الداء واالرتباط الوظيفي
ملحق رقم ( :)1استمارة استقصاء
القسم الول :من فضلك قم بتحديد مدى مو افقتك على العبارات التالية (بوضع عالمة ( )في العمود الذي يمثل رأيك أمام كل عبارة)
ملحوظة :غير مو افق تماما =  / 1غير مو افق إلى حد ما =  / 2محايد =  / 3مو افق إلى حد ما =  / 4مو افق تماما = 5
العبارات
 -1تستخدم املنظمة طرق اختيارمتعددة في جميع مراحل إجراءات التوظيف (مثل املقابالت واختبارات الشخصية
والقدرات وما إلى ذلك).
 -2تقدم املنظمة املوارد الكافية لتحسين تعليم وتدريب املوظفين.
 -3تسعي املنظمة نحو تدريب املوظفون بشكل كامل علي مهارات العمل.
 -4يتعلم املوظفون باستمرار أداء املزيد من املهام.
 -5يتم تقدير املوظفون ومكافآتهم علي أدائهم من خالل نظام تقييم واضح وفعال.
ً
 -6يوجد في املنظمة نظام للحو افزمحايد تماما في مكافأة املوظفين الذين يحققون الهداف التنظيمية .
 -7تلتزم املنظمة بشدة في اإلبقاء علي موظفيها في العمل ملنحهم المن الوظيفي.
 -8يتمتع املوظفون بفرص كاملة القتراح التحسينات في العمليات واإلجراءات.
 -9تقوم املنظمة دائما بدعوة املوظفين لحضور االجتماعات املجدولة حيث يقومون بتحديد وتقييم ومناقشة وتقديم الحلول
فيما يتعلق باملسائل املتعلقة بالعمل.
 -10يتم إبالغ الداء التنظيمي رسميا للموظفين على أساس منتظم.
ُ
 -11تمكن املنظمة املوظفين من تقريرمتى وكيف وبأي ترتيب يجب تنفيذ املهام.
 -12يحقق لي عملي في املنظمة الكثيرمن اإلشباع الروحي.
 -13يحقق القيام بعملي السعادة لكثيرمن الفراد.
 -14أعتقد أن العمل الذي أقوم به يساهم في قيمة كبيرة للمجتمع.
ُُ
 -15يتو افق العمل الذي أقوم به اآلن مع ُمثلي في الحياة.
 -16أشعر بأن عملي مهم للغاية بالنسبة للمنظمة.
 -17أشعر بالسعادة ملالءمة زمالئي في العمل.
 -18أشعروسط زمالئي في العمل بأننا عائلة واحدة وعلي استعداد لبذل قصاري جهدي ملساعدتهم.
ً
 -19أشعرغالبا بالبهجة في قلبي عندما أتواصل مع زمالئي في العمل.
 -20أنا علي ثقة من أن زمالئي سيساعدونني عندما اواجه مشكلة.
 -21أشعر بأنني جزء مهم من جماعة العمل الذي أنتمي إليها.
 -22لدي رؤسائي في العمل شعور سامي باملسئولية االجتماعية.
 -23تتطابق قيمي الشخصية مع القيم التي تنادي بها املنظمة.
 -24أشعر بالفخر كعضو في املنظمة.
 -25تعمل املنظمة علي تقديم أقص ي ما لدي من الدعم والجهد.
 -26تعمل املنظمة على تحقيق العدالة بجميع أنواعها بين موظفيها.
 -27أشعر بأن طاقتي تتفجرفي عملي.
 -28أشعر بالقوة والحيوية أثناء أداء وظيفتي.
 -29أنا متحمس لوظيفتي لنها ذات معني.
 -30تمثل وظيفتي مصدر تحفيزلي.
 -31أشعر بالسعادة في الذهاب إلي العمل.
 -32أشعر بسعادة كبيرة عندما يزيد علي عبء العمل.
 -33أنا فخور بالعمل الذي أقوم به.
 -34أشعر باالستغراق الشديد في عملي.
 -35تساعدني وظيفتي علي إبرازكل طاقاتي.

1

2

3

4

5

القسم الثاني :إليك مجموعة من السئلة والتي سوف تستخدم فقط بغرض التوصيف للعينة الخاضعة للبحث ،واملطلوب وضع عالمة ( )أمام اإلجابة التي تنطبق عليك:
أ -النوع:

 -1ذكر (

ب -العمر:

 -1أقل من  25سنة (

ج -مستوى التعليم :

)

)

 -2أنثى (
)

 - 3من  30سنة إلى أقل من  35سنة (

)

 -5من  40سنة إلى أقل من  50سنة (

)

 -1أقل من جامعي (

)

 -3درجة املاجستير أو ما يعادلها (

 -2من  25سنة إلى أقل من  30سنة (

)

 -4من  35سنة إلى أقل من  40سنة (

)

50 -6أكبر من سنة (
 -2جامعي (

)

)

)

 -4درجة الدكتوراه أو ما يعادلها (

)
341

Global Journal of Economics and Business, 11(3) (2021), 315-341

