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الملخص:
هدفت هذه الدراسة إلى قياس ارتباط العاملين وأثره في تحسين أداء الشرراا

العاملرة فري من قرة العقبرة االقتصرادةة الااةرة

في المملكة األردنية الهاشمية ،واستُادمت اإلسرتبانة لتحقيرأ أهردال الد ارسرة ،وقرد تكرون ملتمرس الد ارسرة مرن اافرة العراملين فري اإلدار
الوس ى والتنفيذةة واالشرافية في الشراا الصناعية في من قة العقبة االقتصرادةة الااةرة ممثلرين بررمدرر االدا ار ورسسراء األقسرام
والبرال عردده(  .)60وقررد تر( تو يررس  ) 60اسرتبانة وههررذا ةصربم إجمررالي عردد االسررتبانا

الصرالحة لعمليررة التحلير اإل صررا ي )49

اسررتبانة بنسرربة  . )%90.74ولتحقيررأ أهرردال الد ارسررة اسررتادم المررنهل الوةررفي التحليلرري ،وترر( إسررتادام األسررلو الت بيقرري ،للمررس
البيانررا

وتحليلهررا و تبررار الفرارريا  .وترر( اسررتادام إ تبررار  Tلعينررة وا ررد وتحلي ر االنحرردار المتعرردد .وهعررد إج رراء عمليررة التحلي ر

لبيانرا

الد ارسرة وفرارياتها توةرلت الد ارسررة إلرى عردد مرن النتررا ل أبر هرا علرى النحرو االتريل ألهررر نترا ل التحلير اإل صرا ي وجررود

تأثير الرتباط العاملين جود بيئة العم  ،واالتصال ،وتكأفو الفرص ،والتقدرر والمكفأ ) أثر في تحسين أداء الشرراا

الصرناعية فري

من قة العقبة االقتصادةة الااةة ،بينما بينت النتا ل عدم وجود أثر الرتبراط العراملين االشررال المباشرر ،وفررل العمر ) فري تحسرين

أداء الشراا

الصناعية في من قة العقبرة االقتصرادةة الااةرة .وقرد أوةرت الد ارسرة بأهميرة المحافظرة علرى اسرتم اررية ت بيرأ مفهروم

ارتباط العاملين ومتابعة ما ة أر بشأنه من ت و ار عالمية في تحسين أداء الشراا
ترسري

في من قة العقبة االقتصادةة الااةة .وارور

مفهروم ارتبراط العراملين و ررل قياسره لرد العراملين فري الملرال االد ار والبحثري فري تحسرين أداء تلر الشرراا  .ومعاللرة

المشاك التري تواجههرا الشرراا

الصرناعية فري ت بيرأ مفهروم ارتبراط العراملين وذلر مرن رتل تردريأ وتأهير المسرعولين علرى ايفيرة

واس اليه وااحه ومفهومة بالشك الصحيم والسلي(.
الكلمات مفتاحية :ارتباط االعاملين ،تحسين األداء ،الشراا

المقدمة:

في عصر العولمة تواجه منظما

االعمال تحدةا

والتكنولوجيا  .)Madan, 2017وفي اوء هذه التحدةا
المواايس االدارية الحدرثة من قب

العاملة في من قة العقبة االقتصادةة الااةة

عدرد تتضمن المنافسة الحاد واغوط التكاليف والتلدرد في االنتاج
اةبم مص لم ارتباط العاملين "  "Employee Engagementمن

المستشارين والبا ثين واالكادةمين وةناع القرار .ويعد استراتيلية جيد للشراا

لضمان

استم ارريتها ونلا ها في السول  .)Bersin, 2015ويعتبر  )Khan, 1990اول من عالل هذا المص لم في عال( االعمال وعرفه
على انه؛ ةعبر العاملين عن انفسه( عا فين وجسدرن و دراكين إلعماله( وللمنظما
المنظما  .ويعكس ارتباط العاملين المستو العميأ إلنا ار

التي ةعملون فيها بحيث رعد

ذل الى نلاح

العاملين والتو د مس أهدال المنظمة ورسالتها وفلسفتها وقيمها

 .)Madan, 2017ويقود العاملين المرتب ين بمنظماته( الى النلاح من تل ياد االنتاجية وتدعي( االرهاح

& Gruman

 .)Saks , 2011; Markos & Sridevi, 2010وهناء على ما تقدم فان هذه الدراسة تهدل الى قياس ارتباط العاملين
"  "Employee Engagementفي الشراا

الصناعية العاملة في من قة العقبة االقتصادةة الااةة ومد أثر ذل على تحسين

أداء هذه الشراا .

مشكلة الدراسة وأسئلتها:

وعليه ،فإنه ةمكن الهار مشكلة الدراسة الحالية بإثار السعال الر يس التاليل "ه الرتباط العاملين االشرال المباشر ،فرل

العم  ،جود بيئة العم  ،االتصال ،تكافع الفرص ،التقدرر والمكافآ ) أثر في تحسين أداء الشراا

الصناعية في من قة العقبة

االقتصادةة الااةة؟"

أهمية الدراسة:

تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية مفهوم ارتباط العاملين في الشراا  .إذ ةعد هذا المواوع من المواوعا

في ملال شراا

االعمال انموذج ادار جدرد والذ رهدل الى تحسين أداء الشكا

الحدرثة

الصناعية مما رنعكس ذل على جود االنتاج

و ياد االرهاح.

أهداف الدراسة:

تهدل هذه الدراسة بشك أساسي إلى بيان ارتباط العاملين وأثره في تحسين أداء الشراا

الصناعية في من قة العقبة

االقتصادةة الااةة.

فرضيات الدراسة:

إستنادًا إلى مشكلة الدراسة واسئلتها واالهدال المحدد لها ،تمت ةياغة الفراة الر يسية التالية ،التي سيلر ا تبارها،

واستاتص النتا ل والتوةيا

من تلها ،وذل على النحو التاليل

الفرضية الرئيسة :H01

ال روج ررد الرتب رراط الع رراملين االش ر ررال المباش ررر ،ف رررل العم ر ر  ،ج ررود بيئ ررة العمر ر  ،االتصر ررال ،تك ررافع الف رررص ،التقر رردرر

والمكافآ ) أثر في تحسين أداء الشراا

عن هذه الفرايا

الفرعية اآلتيةل

الصناعية في من قة العقبة االقتصادةة الااةة عنرد مسرتو داللرة  .)0.05وقرد انبثرأ

الفرضية الفرعية األولى : H01-1

ال روجررد الرتبرراط العرراملين التغيررر فرري االش ررال المباشررر أثررر ذو داللررة إ صررا ية عنررد مس رتو داللررة  )0.05فرري

تحسين األداء في الشراا

الصناعية في من قة العقبة االقتصادةة الااةة.

الفرضية الفرعية الثانية : H01-2

ال روجررد الرتبرراط العرراملين التغيررر فرري فرررل العم ر أثررر ذو داللررة إ صررا ية عنررد مسررتو داللررة  )0.05فرري تحسررين

األداء في الشراا

الصناعية في من قة العقبة االقتصادةة الااةة.

الفرضية الفرعية الثالثة : H01-3

ال روجد الرتباط العاملين التغير في جود بيئة العم أثر ذو داللة إ صا ية عند مستو داللة  )0.05فري تحسرين

األداء في الشراا

الصناعية في من قة العقبة االقتصادةة الااةة.
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الفرضية الفرعية الرابعة : H01-4

ال روجرد الرتبراط العرراملين التغيرر فرري االتصرال أثررر ذو داللرة إ صررا ية عنرد مسررتو داللرة  )  0.05فري تحسررين

األداء في الشراا

الصناعية في من قة العقبة االقتصادةة الااةة.

الفرضية الفرعية الخامسة : H01-5

ال روجد الرتبراط العراملين التغيرر فري تكرافع الفررص أثرر ذو داللرة إ صرا ية عنرد مسرتو داللرة  )0.05فري تحسرين

األداء في الشراا

الصناعية في من قة العقبة االقتصادةة الااةة.

الفرضية الفرعية السادسة : H01-6

ال روجررد الرتبرراط العرراملين التغيررر فرري التقرردرر والمكافررآ

تحسين األداء في الشراا

أنموذج الدراسة:

روام الشك

الصناعية في من قة العقبة االقتصادةة الااةة.

 ) 1أنموذج الدراسة والذ

والممث بارتباط العاملين والذ

أثررر ذو داللررة إ صررا ية عنررد مسررتو دالل رة  )0.05فرري

ربين وجود متغيرين أ دهما مستق واآل ر تابس .إذ رتضم أن المتغير المستق

ت( قياسه بسته أبعاد .اما روام الشك أةضاً وجود المتغير التابس وهو تحسين أداء الشراا

من قة العقبة االقتصادةة الااةة والذ ت( اإلعتماد في قياسه بحسا
المتغير المستقل

في

الرهحية ،جود االنتاج ،أداء العاملين ،واالستقاال ).

المتغير التابع

إرتباط العاملين

H01

التغير في االشراف المباشر

H01.1

التغير في فرق العمل

H01.2

التغير في جودة بيئة العمل

H01.3
H01.4

التغير في االتصال

H01.5

التغير في تكافؤ الفرص

H01.6

تحسين اداء الشركات
الصناعية في منطقة
العقبة االقتصادية
الخاصة
 الربحية
 جودة االنتاج
 اداء العاملين
 االستقاالت

التغير في التقدير والمكافآت
الشكل ( )1أنموذج الدراسة أثر ارتباط العاملين في تحسين أداء الشركات الصناعية في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
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التعريفات االجرائية:
ارتباط العاملين :االرتباط الوجداني للمولف تلا المنظمة وأهدافها ورسالتها وقيما وفلسفتها.
تحسين أداء الشركات :تحقيأ افاء وفاعلية أداء عالية مقارنه مس الشراا

راا المستهال .

اال ر في السول المحلي واألداء العالمي وتحقيأ

اإلطار النظري والدراسات السابقة:

في عصر العولمة والتقدم المتسارع في التكنولوجيا واالقتصاد العالمي ،تقوم المنظما

سواء اانت انتاجية أم دمية على

االهتمام بالموارد البشرية فيها اونها المسعولة عن تحقيأ الميز التنافسية لها وهقاء استم ارريتها في السول ،األمر الذ أةبم التحد
لهذه المنظما
منظما

استق ا

المواهأ للعم لدرها والمحافظة عليها و دار مث هذه ال اقا

المتميز في ل المنافسة الشدرد بين

األعمال  .)Bhuvanaiah & Raya, 2014وللحفاظ على نلاح دا ( وتلدرد في أعمالها ،تعم المنظما

مس هذه المتغي ار

على التكيف

العالمية والترايز على رأس المال البشر من يث التقدرر إلنلا اته( وتسهي فرص التقدم في مساراته( الوليفية

 . )Tzvetana & Lvaaylo, 2017لقد ت ور االهتمام بالعاملين من تل عد مفاهي( أهمهال تحفيز العاملين Employee
 ،Motivationالراا الوليفي  ،Job Satisfactionالتزام العاملين  ،Employee Commitmentالمشاراة في العم

Job

 ،Involvementوتمكين العاملين  .Employee Empowermentو تل العقدرن الماايين لهر مص لم جدرد وهو ارتباط

العاملين  Employee Engagementبين الشراا
واللوهر في نلاح الشراا

الصناعية ومعسسا

االستشا ار

واألكادةميين على اعتبار أن العام الحيو

وت وير آدا ها والتفول على منافسيها . )Vankates warlu, 2016

جسدةا
ويعتبر  )Khan,1990أول من بادر ب رح هذا المواوع  ،يث بين أن ارتباط العاملين هو بأن ةعبر العاملين
ً

 )Luthaus, 2002أن ارتباط العاملين بأنه

وفكرًيا وعا ًفيا في المنظمة التي ةعملوا فيها  .)Vankateswarlu, 2016وير
رغبة قوية لد العاملين بأن ةكونوا جزًءا من المنظمة التي ةعملوا فيها ،وأن رعمن بذل ويستادم جميس جهوده القصو في تحقيأ

أهدافها .أما َ )Newstorm & Davis, 2002بينا أن ارتباط العاملين بأنه مد تحفيز العاملين في المشاراة في نلاح المنظمة
ورغبة في بذل جهود إرادةة في إنلا أنش ة هامة لتحقيأ أهدال المنظمة .إاافة إلى اون ارتباط العاملين استعداد نفسي من قب
العاملين ،فهو رتضمن مكونين أساسيينل انتباه واستغرال .ويعني االنتباه توفر اإلدراك والوقت المستغرل في التفكير ،بينما االستغرال

قو ترايز الفرد في دوره في أداء العم

 .)Rothbard & Brett, 2000إاافة إلى ذل  ،أن ةشعر الفرد بالفار نحو المنظمة

والمدافس عنها أمام الزها ن ويقدم أفض مالدةه من انتاج وتلدرد )Haaoter et al., 2002 .بحيث رعد

المارجا

االةلابية للمنظمة تتمث في أداء عالي وهالتالي أرهاح عالية ومعدل منافض لترك العم

ذل إلى ملموعة من

 ،)Rich et al., 2010وهينت
بالتالي إلى أداء

دراسة ُنشر في  Harvard Business Reviewأن العوام التي لها تأثير ابير على ارتباط العاملين ويعد
أةضا أن هناك عتقة قوية بين ارتباط العاملين وآدا ه( & Groysberg
عالي هي استراتيلية المنظمة .وألهر هذه الدراسة ً

مقدار اللهد

وينظر إلى ارتباط العاملين بأنه التزام فكر وعا في نحو المنظمة  )Richman, 2006واذل
ُ ،)Robin, 2014
المبذول من قب العاملين في المنظمة  .)Frank et al., 2004بينت الدراسا المتعلقة بارتباط العاملين سواء اانت من قب
األكادةميين والبا ثين أن التلار النا جحة في شراا

األعمال وراا الزها ن عن مارجا

ةغدو ذل إلى ارتباط العاملين  ،)Czarnwsky, 2008بينما رر

المنظمة وهالتالي فعاليتها و ياد األرهاح

 )Saks, 2006أن هناك عتقة اةلابية بين ارتباط العاملين

والراا الوليفي وااللتزام وسلوك الموا نة نحو المنظمة  .Organizational Citizenship behaviourيث رت( ارتباط العاملين
من تل قدر المنظمة على اسأ عقول وروح العاملين ورغبة عالية وشغف للتميز .إنها الة نفسية اةلابية تتصف بالصدل

واالستعداد للمساهمة في نلاح وتميز المنظمة  ،)Fleming & Asplurd, 2007; Albrecht, 2010وال ةمكن أن رتحقأ ارتباط
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انتماء نحوها ،لذل
العاملين بدون جهود المنظمة التي لها الدور األساس في التأثير االةلابي على العاملين بحيث تلع منه( أكثر
ً
رتحقأ االرتباط من تل جهتين بين اإلدار العليا والعاملين  )Robinson et al., 2003األمر الذ دفس بالعدرد من المنظما
على القيام بدراسا

مسحية لمعرفة وتفحص ال رل اإلةلابية للوةول إلى اكتشال األفعال التي تحتاج القيام بها وت وير المباد ار

والبرامل الهادفة لتدعي( االرتباط في المنظمة .)Wollard & Shuck, 2011
لذل على المدراء أ ذ مام المبادر ومساعد العاملين على استشرال مستقبله( ومساعدته( في تحدرد مساراته( الوليفية وأن
ردراو بأن المدرر رلعأ الدور الفاع والموجه في تحقيأ ذل من تل بيئة عم اةلابية للعاملين واةلاد الظرول المناسبة ليكونوا
قادرين على ةناعة الق ار ار

 ،)al., 2004إاافة إلى ذل

المتعلقة بأعماله( وأن ةعرفوا ايف تساه( أعماله( في تحقيأ رسالة الشراة واستراتيليتها
بناء ثقافة قوية في المنظمة وثقة واستراتيلية ةساه( في واعها وتنفيذها العاملون

May et
Yupono,

.)2014
إن ارتباط العاملين أبعد من الراا الوليفي أو والء العاملين لصا أ العم  ،إنما هو ولس وشغف والتزام ورغبة في

لذل

تكريس الفرد لنفسه في بذل جهد اراد لمساعد ةا أ العم في النلاح ورغبة في المشاراة بأنش ة فول مت لبا

دوره في العم

ةعتبر ارتباط العاملين هام جداً لقاد األعمال في الوقت الحاار .إنها الة

وهناء على ذل
.)Markos & Sridevi, 2010
ً
نفسية تتصف بالصدل والتزام فكر وعا في نحو المنظمة  .)Ram et al., 2011وفي دراسة لر  )Gallup, 2016بينت أن
هناك ثتثة نماذج من العاملينل األولل العاملون المرتب ون بالمنظمة ولدره( شغف بأعماله( ويشعروا بارتباط عميأ بشرااته(،

ةقوموا بالتلدرد واالبداع ويعملوا على تقدمها وتميزها .الثانيل العاملون غير المرتب ين  not engagedةعملوا ب ريقة ب يئة بأعماله(
اليومية ولكن ليس باللهد الم لو

وهغير شغف .الثالثل الذرن ليس لدره( أ

مشغولون بأعمال ارج ن ال أعماله( وسلواه( رتله نحو تقويض أعمال مت ه(.

ارتباط أو رغبة  disengagedبأعماله( وه(

ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:



من حيث هدف الدراسةل ا تلفت أهدال الدراسا

السابقة األجنبية من يث العتقة والتأثير وتحدرد األهمية ،فيما تعنى

الدراسة الحالية بالتعرل على دور ارتباط العاملين وأثره في تحسين أداء الشراا

الصناعية في من قة العقبة االقتصادةة

الااةة في المملكة األردنية الهاشمية.


من حيث المنهجيةل تعد هذه الدراسة است تعية ،وةفية تحليلية لكونها تأ ذ وجهة نظر متاذ

الصناعية وتحسين األداء ،باالعتماد على أسلو

القرار في الشراا

االستبانة لتحقيأ أهدال الدراسة ،لذل ةمكن القول بأن الدراسة الحالية

قد تضيف مساهمة علمية جدرد فى المن قة العرهية واالقلمية.


من حيث بيئة التطبيقل إذ ةت ظ من الدراسا
والصناعا

السابقة تعدد بيئا

الت بيأ فمنها بقت في ةناعة الادما

المالية

اإلنتاجية .أما في الدراسة الحالية فقد ت( الت بيأ على بيئة األردن و صوةاً البيئة الصناعية وهشك دقيأ

من قة العقبة االقتصادةة الااةة.
منهج الدراسة:

اعتمد

الدراسا

الدراسة على المنهل الوةفي التحليلي ،فعلى ةعيد المنهل الوةفي ت( إجراء المسم المكتبي ،واال تع على

والبحوث النظرية والميدانية؛ ألج بلور األسس والمن لقا

التي ةقوم عليها اإل ار النظر  ،والوقول عند أه( الدراسا

السابقة التي تشك رافداً يوياً في الدراسة ،أما على ةعيد البحث التحليلي؛ فقد ت( استادام االستبانة واستادام الر مة اإل صا ية
للعلوم اإلجتماعية إلجتماعية  Statistical Package for Social Sciencesاإلةدار الحاد

لتحلي بيانا

الدراسة األولية.

والعشرين SPSS Ver.21
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مجتمع الدراسة وعينتها:
تكون ملتمس الدراسة من اافة المدراء ورسساء االقسام في الشراا

الصناعية في من قة العقبة االقتصادةة الااةة .أما

عينة الدراسة فقد شملت اافة العاملين في اإلدار الوس ى والتنفيذةة واالشرافية في الشراا

الصناعية في من قة العقبة االقتصادةة

الااةة ممثلين بر مدرر االدا ار

ورسساء األقسام والبال عدده(  .)60وقد ت( تو يس  )60استبانة استرجس منها  )54بنسبة

 .)% 90وهعد فحص االستبانا

ةت يتها للتحلي اإل صا ي ،استبعد منها  )6استبانة لعدم ةت يتها لعملية

لبيان مد

التحلي اإل صا ي .وههذا ةصبم إجمالي عدد االستبانا
إجمالي عدد االستبانا

الصالحة لعملية التحلي اإل صا ي  )49استبانة بنسبة  )%90.74من

المسترجعة .واما هو موام باللدول .)1
الجدول ()1

عدد االستبانات الموزعة والمستردة والمستبعدة والصالحة للتحليل اإلحصائي
العدد

النسبة المئوية )%

المحتو
المو عة

60

100

االستبانا

المسترجعة

54

90

االستبانا

المستبعد

6

10

االستبانا

الصالحة

49

90.74

االستبانا
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مصادر الحصول على المعلومات:

لتحقيأ أهدال الدراسة للأ البا ث إلى استادام مصدرين أساسيين للمس المعلوما  ،وهمال المصادر الثانويةل يث توجه

البا ث في معاللة اإل ار النظر للدراسة إلى مصادر البيانا
األبحاث والدراسا

الثانوية والتي تتمث في

االجنبية السابقة التي تناولت مواوع الدراسة ،والبحث والم العة في مواقس االنترنت الماتلفة .المصادر األولية:

لمعاللة اللوانأ التحليلية لمواوع الدراسة ت( الللوء إلى جمس البيانا

ر يسية للدراسة ،والتي شملت على عدد من العبا ار

األولية من تل االستبانة التي قام البا ث بت ويرها اأدا

عكست أهدال الدراسة وأسئلتها ،والتي قام المبحوثون باإلجابة عليها ،وت(

إستادام مقياس ليكر الاماسي  ،Five Likert Scaleبحيث أ ذ

ا إجابة أهمية نسبية.

أداة جمع البيانات:

مررن أجر تحقيررأ أهرردال الد ارسررة وا تبررار فراررياتها ترر( تصررمي( اسررتبانه تتضررمن العدرررد مررن األسررئلة المتعلقررة بأسررئلة الد ارسررة

وفراي اتها ،باإلاافة إلى عدد من األسئلة التي تتنراول صرا ص عينرة الد ارسرة .وتر( عررب اإلسرتبانة علرى أسراتذ فري ملرال االدار
والمالية واإل صاء ،و جراء التعدةت

الت مة في اوء مت ظاته( .وقد استادم البا ث استبانة مكونة من جزأرن ر يسين همال

 .1الجزء األول :و صص للتعرل على العوام الدةموغرافية للمسرتليبين مرن مردرر االدا ار
العمر ،والمعه العلمي ،وسنوا

الابر  ،المسمى الوليفي).

ورسسراء األقسرام ،مثر

اللرنس،

 .2الجزززء الثززاني :و صررص للعبررا ار الترري تغ رري متغي ر ار الد ارسررة ،والترري تتمث ر فرري ارتبرراط العرراملين وأثررره فرري تحسررين أداء
الشراا

الصناعية في من قة العقبة االقتصادةة الااةة ،باسرتادام مقيراس ليكرر الاماسري بدرجاتره الامرس أوافرأ بشرد

 5عتما  ،أوافأ  4عتما  ،محارد  3عتما  ،ال أوافأ عتمتان ،ال أوافأ على اإل تل عتمة وا د ) .كما ت( تحدررد
ثتثة مستويا

هي مرتفس ،متوسط ،منافض) عند التعليأ على المتوسط الحسرابي للمتغير ار الروارد فري أنمروذج الد ارسرة

وذل بناء على المعادلة اآلتيةل
ول الفئة = الحد األعلى للبدر – الحد األدنى للبدر ) /عدد المستويا
 .1.33 = 3/4 = 3/)1- 5وهذل تكون المستويا

االتاليل
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من  -)1أق من .)2.33

منافضة

من .)3.67 – )2.34

متوس ة

من  )3.68إلى .)5

مرتفعة

أساليب اإلحصاء اإلستداللي ،والمتضمنة:

لتجابة عن اسئلة الدراسة وا تبار فراياتها أعتمد


معام

ارونباخ ألفا  Cronbach Alphaلقياس ثبا

مصداقية اإلجابا


الدراسة األساليأ اإل صا ية التاليةل

عن فق ار االستبانة.

معام تضا( التبارن  Variance Inflation Factorوا تبار التبارن المسموح  Toleranceللتأكد من عدم وجود تعددةة
ارتباط  Multicollinearityبين المتغي ار




أدا الدراسة االستبانة) ومقدار اإلتسال الدا لي لها .ودرجة

المتوس ا

الحسابية واإلنحرافا

المستقلة.

المعيارية لتحدرد األهمية النسبية لمتغي ار الدراسة وفقراتها.

تحلي اإلنحدار الا ي  Multiple Linear Regressionلمعرفة ارتباط العاملين االشرال المباشر ،فرل العم  ،جود
بيئة العم  ،االتصال ،تكافع الفرص ،التقدرر والمكافآ ) وأثره في تحسين أداء الشراا

الصناعية في من قة العقبة

االقتصادةة الااةة.


إ تبار  tلعينة وا د لبيان ا تبار تأثير ا متغير مستق في المتغير التابس وهو أداء الشراا

الصناعية ،يث أن

مستو المعنوية الماتار في هذه الدراسة .0.05
صدق األداة وثباتها:

أدا القياس االستبيانة) ت( إ ضاع االستبانة لعد ا تبا ار  ،وتشم ما رليل

للتحقأ من درجة ثبا

 .1اختبزززار الصزززدق الظزززاهريل ترر( ع رررب االسررتبانة علررى هيئ ررة محكمررين م ررن أسرراتذ اللامعررا
واإل صاء للحك( على مد ةت يتها اأدا للمس البيانرا  ،وتر( إجرراء التعردةت

الماتص ررين فرري عل رر( االدار

المقتر رة مرن األسراتذ قبر تو يعهرا علرى

عينة الدراسة.
 .2اختبار ثبزات األداةل وللتأكرد مرن مرد موثوقيرة النترا ل وةرت ية االسرتبانة ارأدا للمرس البيانرا
ا تبررار مررد االعتمادةررة علررى أدا جمررس البيانررا

التناسأ في إجابا

الت مرة للد ارسرة الحاليرة تر(

باسررتادام معام ر ارونبرراخ ألفررا  ،)Cronbach Alphaلقيرراس مررد

المبحوثين على ا األسئلة الموجود في المقياس ،وعلى الرغ( من أن قواعرد القيراس فري القيمرة الواجرأ

ةعر ًرد مرن النا يررة االرتبا يررة للعلروم اإلنسررانية أمر اًر
الحصرول عليهررا غيرر محرردد  ،إال أن الحصررول علرى ُ )Alpha ≥ 0.60
مقبوالً بشك عام  .)Sekaran & Bougie, 2010, p. 184واللدول  )2ربين نتا ل أدا الثبا لهذه الدراسة.
الجدول ()2

قيمة معامالت الثبات لمتغيرات الدراسة
المتغير

تسلسل الفقرات

كرونباخ ( )αألفا

4-1

االشرال المباشر

0.620

8-5

فرل العم

0.758

13-9

جود بيئة العم

0.632

18- 14

االتصال

0.637

22- 19

تكافع الفرص

0.710

26- 23

التقدرر والمكافآ
الصناعية

31- 27

أداء الشراا

31-1

المعدل العام للثبات

0.685
0.740
0.683
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إذ روام اللدول  ) 2أن جميس فق ار
وهذا ةمث نسبة مقبولة ألغراب ثبا
بلغت درجة قي( الثبا

قي( ارونباخ ألفا أكبر من التسبة المقبولة  )%60مما ةعكس ثبا

اإلتسال الدا لي ونسأ مقبولة ألغراب التحلي بحيث تلاو

الحد األدنى المتفأ عليه ،وقد

لمتغي ار الدراسة الر يسة .)%0.683

وتدل معش ار

أدا القياس،

ارونباخ ألفا  Cronbach Alphaأعته على تمتس ادا الدراسة بصور عامة بمعام ثبا

ٍ
عال ،وهقدرتها

على تحقيأ أغراب الدراسة وفقاً لر .)Sekaran & Bougie, 2010, p. 184
تحليل البيانات واختبار الفرضيات:
وصف المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة:

توام اللداول  ) 7 ،)6 ،)5 ،)4 ،)3المتغي ار

والمعه العلمي؛ وعدد سنوا

الدةمغرافية ألفراد عينة الدراسة من يث اللنس؛ والعمر؛

الابر ؛ والمسمي الوليفي).

فقد بينت النتا ل المعرواة في اللدول  )3أن  %79.6من أفراد عينة الدراسة ه( من الذاور ،وما نسبته  %20.4ه(

من اإلناث ،وهذا ما ةعكس أن عينة الدراسة المبحوثة عينة ذاورية النزعة والقرار ،وأن تمثي اإلناث محدود جداً.
الجدول ()3

يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس
المتغير
اللنس

الفئة

التكرار

النسبة المئوية )%

ذار

39

79.6

أنثى

10

20.4

49

100

الملموع
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ويبين اللدول  )4أن  %10.2من أفراد عينة الدراسة ه( ممن تتراوح أعماره( أق من  30سنة ،اما ألهر النتا ل

أن  %18.4ممن تتراوح أعماره( من  30إلى أق من  35سنة ،وأن  %20.4من أفراد عينة الدراسة ه( ممن تتراوح أعماره(
من  35إلى أق من  40سنة ،وأن  %26.5من أفراد عينة الدراسة ه( ممن تتراوح أعماره( من  40إلى أق من  45سنة،

وأ ي ًار ،تبين أن نسبة أفراد عينة الدراسة ممن تزيد أعماره( عن  45سنة فأكثر ما ململه  .%24.5وهو ما رعشر الترايز
العالي من الشراا الصناعية في من قة العقبة االقتصادةة الااةة على العنصر الشبابي الذرن ةمثلون المستقب المنشود
للمعسسا  .وهذه الشراا

بر
تت لأ من شاغلي المراكز اإلدارية العليا توافر ا

لكي رتمكنوا من القيام بواجبا

سابقة وواسعة في الشراا

الصناعية مماثلة

الوليفة في هذه الشراا .
الجدول ()4

يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير العمر
المتغير

العمر

الفئة

التكرار

النسبة المئوية )%

أق من  30سنة

5

10.2

من  - 30أق من  35سنة

9

18.4

من  - 35أق من  40سنة

10

20.4

من  - 40أق من  45سنة

13

26.5

 45سنة فأكثر

12

24.5

49

100

الملموع
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كما روام اللدول  )5أن  %57.1من أفراد عينة الدراسة ه( من ملة شهاد البكالوريوس في ا تصاةاته( ،وأن
 %26.5من أفراد عينة الدراسة ه( من ملة درجة الدبلوم في إ تصاةاته( ،اما بينت النتا ل أن نسبة أفراد عينة الدراسة من
ملة درجة الماجستير في إ تصاةاته(  .%12.2ويمكن القول إن ارتفاع مستو التحصي العلمي للمدررين في هذه الشراا
أةبم م لبا أساسيًا ،سيما وان العم في هذه الشراا
المعنيين للتعام مس ماتلف القضاةا والحاال

رت لأ الحصول على درجة علمية مناسبة واكتسا

التي تواجه العاملين من عينة الدراسة في الشراا

معارل تعه

الصناعية في من قة العقبة

االقتصادةة الااةة.
الجدول ()5
يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي
المتغير

المعه العلمي

الفئة

التكرار

النسبة المئوية )%

دبلوم

13

26.5

دبلوم عال

2

4.1

بكالوريوس

28

57.1

ماجستير

6

12.2

داتوراه

0

0

49

100

الملموع
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وهالنسبة ل متغير عدد سنوا
الدراسة ه( ممن تق عدد سنوا

الابر  ،فقد ألهر النتا ل والمواحة باللدول  )6أن ما نسبته  %12.2من أفراد عينة
برته( العملية عن  5سنوا  ،وأن  %14.3ه( ممن تتراوح عدد سنوا

 - 5أق من  10سنوا ) ،وأن  %46.9ه( ممن تتراوح عدد سنوا

برته( العملية من

برته( العملية من  - 10أق من  15سنة) ،وأ يرا،

تبين أن إجمالي النسبة المئوية للمبحوثين من أفراد عينة الدراسة ممن لدره( بر أكثر من  15سنة) بلغت  .%26.5وهذا
ةعكس ال بيعة الدقيقة لعم الشراا

الصناعية والتي تحتاج إلى مستويا

بر عالية .اما إن ارتفاع نسبة المدررين الذرن تزيد

سنوا

برته( التي تبتدئ من مسة سنوا

الشراا

الصناعية في من قة العقبة االقتصادةة الااةة تتبنى إستراتيلية من أج اال تفاظ بالموارد البشرية التي تمتل

ب ار

و لى أكثر من مسة عشر سنة دلي على ارتفاع برته( العملية ،ذل

ويلة في ملال عملها والذ ةضمن االستقرار في عم هذه الشراا

أن

وفي سياستها الدا لية والاارجية أةضا.

الجدول ( )6يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير عدد سنوات الخبرة
المتغير

عدد سنوا

الفئة

الابر

التكرار

النسبة المئوية )%

أق من  5سنوا

6

12.2

من  - 5أق من  10سنوا

7

14.3

من  -10أق من  15سنة

2.3

46.9

 15سنة فأكثر

13

26.5

49

100

الملموع
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وأ ي اًر ،وهما ررتبط بمتغير بالمنصأ الوليفي روام اللدول  ) 7المناةأ الوليفية ونسبها المئوية ألفراد عينة

الدراسة .إذ تبين أن ما نسبته  %4.1ه( مدرر ادار الموارد البشرية ،وأن  %10.2ه( من مدرر ادار الشعون المالية ،وأن

 %14.3ه( من مدرر االنتاج والعمليا  ،وأ يرا ،تبين أن إجمالي النسبة المئوية للمبحوثين من أفراد عينة الدراسة رسساء
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االقسام بالشراة بلغت  .%71.4وهو ما ةعكس التمثي
إستلابا

الصحيم للمناةأ الوليفية ،وهذا ةع ي ملاالً للحصول على

مواوعية على فق ار الدراسة.

الجدول ( )7يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المسمى الوظيفي
الفئة

التكرار

النسبة المئوية )%

المتغير

مدرر ادار الموارد البشرية

2

4.1

5

10.2

مدرر االنتاج والعمليا

7

14.3

رسساء االقسام بالشراة

35

71.4

49

100

مدرر ادار الشعون المالية

المسمي الوليفي

الملموع
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نتائج اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة:

استادم البا ث عددا من أساليأ اإل صاء الوةفي لتحلي النتا ل ،وتبين اللداول من  )8الى  )14النتا ل التي ت(

التوة إليها ألسئلة المتغير المستق الرتباط العاملين على النحو التالي.
أوالا  :المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألسئلة متغير االشراف المباشر:
إذ ةظهررر اللرردول  )8إجابررا

عينررة الد ارسررة عررن العبررا ار المتعلقررة بمتغيررر االش ررال المباشررر فرري تحسررين أداء الشررراا

الصرناعية فرري من قرة العقبررة االقتصرادةة الااةررة .يررث تراو رت المتوسر ا

الحسرابية لهررذا المتغيرر بررين  3.60ر ر  )4.43بمتوسررط

مقداره  )4.158على مقياس ليكر الاماسري الرذ ةشرير إلرى المسرتو المرتفرس لمتغيرر االشررال المباشرر فري تحسرين أداء الشرراا
الصررناعية فرري من قررة العقبررة االقتصررادةة الااةررة .إذ جرراء

بمتوسط سابي بل

 )4.43وانحرال معيار بل

فرري المرتبررة األولررى فقررر "هنززاا اتصززال ايجززابي مززع مشززرفي المباشززر"

 ،)0.736وهو أعلى مرن المتوسرط الحسرابي العرام البرال

 ،)4.158فيمرا صرلت

الفقر " يهتم مشرفي بمشاكلي بصورة شخصزية" علرى المرتبرة الرابعرة واأل يرر بمتوسرط سرابي  )3.60وانحررال معيرار
وهو أدنى من المتوسط الحسابي الكلي والبال

.)4.158

وهشك عرام رتبرين أن متغيرر االشررال المباشرر فري تحسرين أداء الشرراا

)1.162

الصرناعية فري من قرة العقبرة االقتصرادةة الااةرة

من وجهة نظر عينة الدراسة مرتفعاً .ويعزو البا ث هذه النتيلة إلى أن اإلنافاب النسبي لإلنحرال المعيرار ةشرير إلرى وجرود اتفرال
وانسلام في آراء األفراد ول فق ار

هذا المتغير .باإللافة الى اهميرة االسرلو االشررافي يرث ةمثر التعراون برين المشررفين والعراملين

أهمية قصو في تحقيأ اهدال الشراة.
الجدول ( )8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية ألسئلة متغير االشراف المباشر
ت

الفقززززززززززززرات

المتوسط

اإلنحراف

ترتيب األهمية

المستوى

المعياري

النسبية

1

هناك اتصال اةلابي مس مشرفي المباشر

4.43

0.736

1

مرتفس

2

اتعام مس مشرفي المباشر بحرية وهدون عوا أ

4.41

0.705

2

مرتفس

3

رتعام مشرفي المباشر بعدالة وشفافية

4.19

0.867

3

مرتفس

4

رهت( مشرفي بمشاكلي بصور شاصية

3.60

1.162

4

متوسط

4.158

0.868

المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري العام لالشراف المباشر

الحسابي

مرتفع
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ثانيا  :المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألسئلة متغير فرق العمل
كما ةظهر اللدول  )9إجابا

عينة الدراسة عن العبا ار المتعلقة بمتغير فررل العمر فري تحسرين أداء الشرراا

فرري من قررة العقبررة االقتصررادةة الااةررة .يررث تراو ررت المتوس ر ا

الحسررابية لهررذا المتغيررر بررين  3.96ر  )4.48بمتوسررط مقررداره

 )4.205على مقياس ليكر الاماسي الذ ةشير إلى المستو المرتفس لمتغير فررل العمر فري تحسرين أداء الشرراا

من قة العقبة االقتصادةة الااةة .إذ جاء
بل ر

 )4.48وانح ررال معيررار بل ر

الصرناعية فري

في المرتبة األولى فقر " اشزارا زمالئزي بالمعلومزات واالفكزار الجديزدة" بمتوسرط سرابي

 ،)0.580وهررو أعلررى مررن المتوسررط الحسررابي العررام البررال

 ،)4.205فيمررا صررلت الفقررر "يقززدم

الزمالء في العمل افضل ما لديهم من أداء" على المرتبة الرابعة واأل يرر بمتوسرط سرابي  )3.96وانحررال معيرار

أدنى من المتوسط الحسابي الكلي والبال

الصرناعية

.)4.205

وهشك عام رتبين أن متغيرر فررل العمر فري تحسرين أداء الشرراا

 )0.947وهرو

الصرناعية فري من قرة العقبرة االقتصرادةة الااةرة مرن وجهرة نظرر

عينة الد ارسرة مرتفعراً .ويعرزو البا رث هرذه النتيلرة إلرى أن اإلنافراب النسربي لإلنحررال المعيرار ةشرير إلرى وجرود اتفرال وانسرلام فري
آراء األفراد ول فق ار

هذا المتغير .باإللافة إلهمية العم امن فرل متلانسة تسعى الى تحقيأ اهدال الشراة مرن رتل التعراون

لمصلحة الشراة بشك عام ،ويعتبر العم من امن فرل وهش

اص في الصناعة اساس نلاح هذه الشراا .

الجدول ()9

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية ألسئلة متغير فرق العمل
الفقززززززززززززرات

ت

المتوسط

اإلنحراف

ترتيب األهمية

4.48

0.580

1

مرتفس

0.947

4

مرتفس

2

مرتفس

3

مرتفس

المعياري

الحسابي

واالفكار اللدرد

5

اشارك مت ي بالمعلوما

6

ةقدم الزمتء في العم افض ما لدره( من أداء

3.96

7

رتعاون الزمتء في العم عند الحاجة

4.22

0.582

8

اشعر بالسعاد مس مت ي في العم

4.16

0.766

4.205

0.719

المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري العام لفرق العمل

النسبية

المستوى

مرتفع
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ثالثا  :المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألسئلة متغير بيئة العمل:
ويبين اللدول  ) 10إجابا عينة الدراسة عن العبا ار المتعلقة بمتغير جود بيئة العم في تحسين أداء الشراا
الصناعية ف ي من قة العقبة االقتصادةة الااةة .يث تراو ت المتوس ا
مقداره  )4.108على مقياس ليكر الاماسي الذ

ةشير إلى المستو المرتفس لمتغير جود بيئة العم في تحسين أداء الشراا

الصناعية في من قة العقبة االقتصادةة الااةة .إذ جاء
أعمل فيها" بمتوسط سابي بل

الحسابية لهذا المتغير بين  3.78ر  )4.40بمتوسط

في المرتبة األولى فقر " أشعر بالفخر عندما اتحدث عن الشركة التي

 )4.40وانحرال معيار بل

 ،)0.833وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام البال

،)4.108

فيما صلت الفقر "يوزع حجم العمل بالتساوي في الوحدة التي أعمل بها" على المرتبة الاامسة واأل ير بمتوسط سابي )3.78
وانحرال معيار

 )0.864وهو أدنى من المتوسط الحسابي الكلي والبال

.)4.108

وهشك عام رتبين أن متغير جود بيئة العم في تحسين أداء الشراا

الصناعية في من قة العقبة االقتصادةة الااةة

من وجهة نظر عينة الدراسة مرتفعًا .ويعزو البا ث هذه النتيلة إلى أن اإلنافاب النسبي لإلنحرال المعيار ةشير إلى وجود اتفال
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وانسلام في آراء األفراد ول فق ار

هذا المتغير .باإللافة إلهمية لأ بيئة عم مريحة للعاملين تساعد على التعاون فيما بينه( في

تحقيأ أهدال ومصلحة الشراة.
الجدول ( )10ا لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية ألسئلة متغير جودة بيئة العمل
المتوسط

اإلنحراف

ترتيب األهمية

9

اشعر بارتياح في مكان عملي

4.14

0.969

3

مرتفس

10

أشعر بكفاتي واقوم بعملي بشك اام

4.22

0.932

2

مرتفس

11

أشعر بالفار عندما اتحدث عن الشراة التي أعم فيها

4.40

0.833

1

مرتفس

12

رو ع ل( العم بالتساو في الو د التي أعم بها

3.78

0.864

5

مرتفس

13

رهت( مت ي بصحتي وستمتي

4.00

0.782

4

مرتفس

المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري العام لجودة بيئة العمل

4.108

0.876

الفقززززززززززززرات

ت

الحسابي

المعياري

النسبية

المستوى

مرتفع
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رابعا  :المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألسئلة متغير االتصال:
كما روام اللدول  ) 11إجابا

عينة الدراسة عن العبا ار

في من قة العقبة االقتصادةة الااةة .يث تراو ت المتوس ا

المتعلقة بمتغير االتصال في تحسين أداء الشراا

الحسابية لهذا المتغير بين  3.74ر  )4.24بمتوسط مقداره )3.98

على مقياس ليكر الاماسي الذ ةشير إلى المستو المرتفس لمتغير االتصال في تحسين أداء الشراا
االقتصادةة الااةة .إذ جاء
 )4.24وانحرال معيار بل

الصناعية

الصناعية في من قة العقبة

في المرتبة األولى فقر " يتوافر لدي التجهيزات والمواد التي احتاجها في عملي" بمتوسط سابي بل
 ،)0.797وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام البال

 ،)3.98فيما صلت الفقر "تهتم االدارة

بكافة العاملين في جميع المستويات االدارية" على المرتبة الاامسة واأل ير بمتوسط سابي  )3.74وانحرال معيار

وهو أدنى من المتوسط الحسابي الكلي والبال

.)3.98

وهشك عام رتبين أن متغير االتصال في تحسين أداء الشراا

)0.986

الصناعية في من قة العقبة االقتصادةة الااةة من وجهة

نظر عينة الد ارسة مرتفعاً .ويعزو البا ث هذه النتيلة إلى أن اإلنافاب النسبي لإلنحرال المعيار ةشير إلى وجود اتفال وانسلام
في آراء األفراد ول فق ار

هذا المتغير .باإللافة إلهمية االتصال وواو ه سواء اان ذل من قب االدار العليا الى المستويا

االدارية بالشراة أو االتصال من قاعد الهيك التنظيمي للشراة الى االدار العليا.
الجدول ( )11المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية ألسئلة متغير االتصال
المتوسط

اإلنحراف

ترتيب األهمية

14

رتوافر لد التلهي از والمواد التي ا تاجها في عملي

4.24

0.797

1

مرتفس

15

اثأ بما تابرني به االدار

3.86

1.118

4

مرتفس

16

لد الحرية في تقدة( أ تعليأ وأ اقت ار ا

4.10

0.863

2

مرتفس

17

أشعر بان االعمال التي أنلز ت( اال ذ بها من مقتر اتي

3.96

0.856

3

مرتفس

3.74

0.986

5

مرتفس

3.98

0.924

ت

18

الفقززززززززززززرات

تهت( االدار بكافة العاملين في جميس المستويا

الحسابي

االدارية

المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري العام لتصال

المعياري

النسبية

المستوى

مرتفع

المصدر :مخرجات نتائج التحليل اإلحصائي لبرنامج .SPSS
Page | 193

رابعا ً :المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألسئلة متغير تكافؤ الفرص:

عينة الدراسة عن العبا ار

كما ربين اللدول  )12إجابا

المتعلقة بمتغير تكافع الفرص في تحسين أداء الشراا

الصناعية في من قة العقبة االقتصادةة الااةة .يث تراو ت المتوس ا
الاماسي الذ

مقداره  )3.75على مقياس ليكر

ةشير إلى المستو المرتفس لمتغير تكافع الفرص في تحسين أداء الشراا

الصناعية في من قة العقبة االقتصادةة الااةة .إذ جاء
ادائي" بمتوسط سابي بل

الحسابية لهذا المتغير بين  3.48ر  )4.08بمتوسط

 )4.08وانحرال معيار بل

في المرتبة األولى فقر "اعرف تقدمي بعملى في الشركة من خالل

 ،)0.778وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام البال

صلت الفقر " التقدم الوظيفي في الشركة يتم بصورة عادلة" على المرتبة الرابعة واأل ير بمتوسط

معيار

 )1.111وهو أدنى من المتوسط الحسابي الكلي والبال

سابي  )3.48وانحرال

.)3.75

وهشك عام رتبين أن متغير تكافع الفرص في تحسين أداء الشراا

 ،)3.75فيما

الصناعية في من قة العقبة االقتصادةة الااةة من

وجهة نظر عينة الدراسة مرتفعًا .ويعزو البا ث هذه النتيلة إلى أن اإلنافاب النسبي لإلنحرال المعيار ةشير إلى وجود اتفال
وانسلام في آراء األفراد ول فق ار

رتعلأ بقضاةا الترقيا

دا

هذا المتغير .باإللافة الى أهمية متغير تكافع الفرص ومعاملة العاملين بعدالة و اةة فيما

الشراة ،وهو ويعتبر عنصر هام في تحسين األداء وارتباط العاملين في هذه الشراا
الجدول ()12

الصناعية.

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية ألسئلة متغير تكافؤ الفرص
المتوسط

اإلنحراف

ترتيب األهمية

19

اعرل تقدمي بعملى في الشراة من تل ادا ي

4.08

0.778

1

مرتفس

20

لد تصور واام لمسار الوليفي في الشراة

3.66

1.022

3

متوسط

21

التقدم الوليفي في الشراة رت( بصور عادلة

3.48

1.111

4

متوسط

22

في السنة اال ير اان لد تكافع الفرص للتعل( والنمو

3.78

0.737

2

مرتفس

3.75

0.912

الفقززززززززززززرات

ت

الحسابي

المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري العام للفرص

المعياري

النسبية

المستوى

مرتفع
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خامس ا :المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألسئلة متغير التقدير والمكافآت:

ويبين اللدول  ) 13إجابا

عينة الدراسة عن العبا ار

المتعلقة بمتغير التقدرر والمكافآ

الصناعية في من قة العقبة االقتصادةة الااةة .يث تراو ت المتوس ا
مقداره  )3.55على مقياس ليكر الاماسي الذ
جيد" بمتوسط سابي بل

الحسابية لهذا المتغير بين  3.48ر  )4.08بمتوسط

ةشير إلى المستو المرتفس لمتغير التقدرر والمكافآ

الصناعية في من قة العقبة االقتصادةة الااةة .إذ جاء
 )3.80وانحرال معيار بل

في تحسين أداء الشراا
في تحسين أداء الشراا

في المرتبة األولى فقر " يمدحني زمالئي في العمل عندما اقوم بعمل

 ،)0.808وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام البال

 ،)3.55فيما

صلت الفقر " إذا قمت بعمل جيد في عملي استطيع ان اتوقع بأنني ساحصل على مكافآة" على المرتبة الرابعة واأل ير بمتوسط
سابي  )3.26وانحرال معيار

 )1.121وهو أدنى من المتوسط الحسابي الكلي والبال

وهشك عام رتبين أن متغير التقدرر والمكافآ

في تحسين أداء الشراا

.)3.55

الصناعية في من قة العقبة االقتصادةة الااةة

من وجهة نظر عينة الدراسة متوس ًا .ويعزو البا ث هذه النتيلة إلى أن اإلنافاب النسبي لإلنحرال المعيار ةشير إلى وجود

اتفال وانسلام في آراء األفراد ول فق ار

هذا المتغير .باإللافة الى اعف هذه الشراا

لتقدة( مكفآ

مالية او تل

المتعلقة

بالتقدرر سواء ذل من تل اتأ الشكر أو المدح البناء امام الزمتء بالشراة.
Page | 194

الجدول ( )13المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية ألسئلة متغير التقدير والمكافآت
المتوسط

اإلنحراف

ترتيب األهمية

3.42

1.032

3

متوسط

3.26

1.121

4

متوسط

25

ةمد ني مت ي في العم عندما اقوم بعم جيد

3.80

0.808

1

مرتفس

26

اشعر بالسعاد مس مت ي في العم

3.72

0.734

2

مرتفس

المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري العام لتقدير والمكافآت

3.55

0.924

الفقززززززززززززرات

ت
23
24

الحسابي

لد القدر ان اتوقس بأنني سأ ص على مكافآ
إذا قمت بعم جيد في عملي است يس ان اتوقس بأنني سا ص على

مكافآ

المعياري

المستوى

النسبية

متوسط

المصدر :مخرجات نتائج التحليل اإلحصائي لبرنامج .SPSS

وصف أداء الشركات الصناعية:
لوةف مستو

المتوس ا

تحسين أداء الشراا

الحسابية واإلنحرافا

الصناعية في من قة العقبة االقتصادةة لااةة ،للأ البا ث إلى إستادام

المعيارية واألهمية النسبية ألسئلة المتغير التابس أداء الشراا

باللداول  .)14إذ ةظهر اللدول  ) 14إجابا

عينة الدراسة عن العبا ار

العقبة االقتصادةة الااةة .يث تراو ت المتوس ا

مقياس ليكر

الاماسي الذ

الااةة .إذ جاء
وانحرال معيار بل

الصناعية ،اما هو موام
الصناعية في من قة

المتعلقة بتحسين أداء الشراا

الحسابية لهذا المتغير بين  4.04ر  )4.59بمتوسط مقداره  )4.398على

ةشير إلى المستو المرتفس لمتغير تحسين أداء الشراا

الصناعية في من قة العقبة االقتصادةة

في المرتبة األولى فقر " يساهم ارتباط العاملين في تحسين أداء الشركات" بمتوسط
 ،)0.788وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام البال

 ،)4.398فيما صلت الفقر "يساهم ارتباط العاملين

في تقليل معدل االستقاالت" على المرتبة الاامسة واأل ير بمتوسط سابي  )4.04وانحرال معيار

المتوسط الحسابي الكلي والبال

 )0.988وهو أدنى من

.)4.398

وهشك عام رتبين أن متغير تحسين أداء الشراا

سابي بل

)4.59

الصناعية في من قة العقبة االقتصادةة الااةة من وجهة نظر عينة

الدراسة مرتفعًا .ويعزو البا ث هذه النتيلة إلى أن اإلنافاب النسبي لإلنحرال المعيار ةشير إلى وجود اتفال وانسلام في آراء
األفراد ول فق ار هذا المتغير .باإللافة الى إب ار اهمية ارتباط العاملين في تحسين أداء الشراا وهالتالي تحسين االنتاج وجودته
مما رنعكس إجابيًا على تحقيأ االرهاح في تحسين األداء لهذه الشراا .

الجدول ( )14المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية ألسئلة المتغير التابع :أداء الشركات الصناعية

ت

الفقززززززززززززرات

المتوسط

اإل نحراف

ترتيب األهمية

المستوى

الحسابي

المعياري

النسبية

27

ةساه( ارتباط العاملين في تحسين أداء الشراا

4.59

0.788

1

مرتفس

28

ةساه( ارتباط العاملين في تحسين الرهحية

4.42

0.906

3

مرتفس

29

ةساه( ارتباط العاملين في تحسين جود االنتاج

4.56

0.812

2

مرتفس

30

ةساه( ارتباط العاملين في تحسين ادا ه(

4.38

0.901

4

مرتفس

31

ةساه( ارتباط العاملين في تقلي معدل االستقاال

4.04

0.988

5

مرتفس

4.398

0.879

المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري العام ألداء الشركات الصناعية

مرتفع

المصدر :مخرجات نتائج التحليل اإلحصائي لبرنامج .SPSS
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تحليل مدى مالئمة البيانات الختبار فرضيات الدراسة:

قب البدء في إ تبار فرايا

إلفترااا

الدراسة قام البا ث بإجراء بعض اإل تبا ار

تحلي اإلنحدار ،إذ ت( التأكد من عدم وجود إرتباط ٍ
عال بين المتغي ار

وذل

من أج امان متءمة البيانا

المستقلة  Multi-collinearityبإستادام معام

تضا( التبارن  ،)VIF Variance Inflation Factorو تبار التبارن المسموح به  Toleranceلك متغير من متغي ار
المستقلة ،يث أن قيمة معام تضا( التبارن  VIFتساو

الدراسة

 /1قيمة التبارن المسموح به  )Toleranceمس مراعا عدم تلاو

معام تضا( التبارن المسموح به  )VIFللقيمة  .)10وأن تكون قيمة التبارن المسموح به  Toleranceأكبر من  .)0.05وت(
التأكد أةضاً من إتباع البيانا

للتو يس ال بيعي  Normal Distributionبإ تسا

معام اإللتواء  ،Skewnessإذ إن البيانا

تتبس التو يس ال بيعي إذا اانت قيمة معام اإللتواء تق عن  ،)1واللدول رق(  )15ربين نتا ل هذه اإل تبا ار .
جدول ( )15نتائج اختبار تضخم التباين والتباين المسموح به ومعامل االلتواء
المتغي ار المستقلة الفرعية

VIF

Tolerance

Skewness

1

التغير في االشرال المباشر

1.818

0.550

-0.843

2

التغير في فرل العم

1.923

0.520

-0.258

3

التغير في جود بيئة العم

1.689

0.592

-0.615

4

التغير في االتصال

1.377

0.726

-1.765

5

التغير في تكافع الفرص

1.511

0.662

-0.160

6

التغير في التقدرر والمكافآ

1.587

0.630

-0.064

المصدر :مخرجات نتائج التحليل اإلحصائي لبرنامج .SPSS

إذ رتضم من النتا ل الوارد في اللدول  )15عدم وجود تدا
المستق

ي متعدد  Multicollinearityبين أبعاد المتغير

إرتباط العاملين ) ،و ن ما رعاد ذل قي( معيار إ تبار معام تضا( التبارن  )VIFلألبعاد المتمثلة بر االشرال المباشر،

فرل العم  ،جود بيئة العم  ،تكافع الفرص ،التقدرر والمكافآ ) والبالغة )1.818؛ 1.923؛ 1.689؛ 1.377؛ 1.511؛ )1.587
على التوالي والتي تق عن  .)10اما رتضم أن قي( إ تبار التبارن المسموح به  )Toleranceتراو ت بين )0.726 - 0.520
وهي أكبر من  )0.05ويعد هذا معش ًار على عدم وجود إرتباط ٍ
عال بين المتغي ار
التو يس ال بيعي بإ تسا
وجود تدا
فرايا

المستقلة .وقد ت( التأكد من أن البيانا

تتبس

معام االلتواء  )Skewnessيث اانت القي( أق من  .)1وتأسيسًا على ما تقدم وهعد التأكد من عدم

ي بين أبعاد المتغير المستق  ،و ن بيانا

متغي ار

الدراسة تاضس للتو يس ال بيعي فقد أةبم باإلمكان إ تبار

الدراسة.

نتائج إختبار فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسة :H01
ال يوجدالرتباط العاملين (االشراف المباشر ،فرق العمل ،جودة بيئة العمل ،االتصال ،تكافؤ الفرص ،التقدير والمكافآت)

أثر في تحسين أداء الشركات الصناعية في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة عند مستوى داللة ( .)0.05وال تبار هذه
الفراية فقد ت( استادام تحلي االنحدار الا ي المتعدد  )Multiple Regressionلمعرفة ارتباط العاملين االشرال المباشر،

فرل العم  ،جود بيئة العم  ،االتصال ،تكافع الفرص ،التقدرر والمكافآ ) وأثره في تحسين أداء الشراا

الصناعية في من قة

العقبة االقتصادةة الااةة ،واما هو موام في اللدول .)16
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جدول ()16

نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتأثير ارتباط العاملين في تحسين أداء الشركات الصناعية في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
المتغير
التابع

()R
االرتباط

()R2
معامل التحديد

0.687

0.472

DF
درجات الحرية

تحسين أداء الشركات

اإلنحدار
البواقي

F
المحسوبة

المجموع

االشراف المباشر
فرق العمل

-0.126
-0.248

-1.084
-2.065

0.285
0.045

جودة بيئة العمل
االتصال
تكافؤ الفرص

0.376

2.041

0.048

0.364
-0.262
0.195

2.197
-1.779
1.236

0.034
0.082
0.224

*Sig
مستوى الداللة

6
42
6.269

β
درجة التأثير إلرتباط العاملين

T
المحسوبة

*Sig
مستوى الداللة

0.000

48

التقدير والمكافآت

مالحظات * :يكون التأثير ذي داللة إحصائية عند مستوى ( .)α ≤ 0.05قيمزة  Fالجدوليزة عنزد مسزتوى (. )2.766( )α ≤ 0.05قيمزة  Tالجدوليزة عنزد مسزتوى

(.)1.670( )α ≤ 0.05

المصدر :مخرجات نتائج التحليل اإلحصائي لبرنامج .SPSS

إذ ألهر نتا ل التحلي اإل صا ي اللدول  )16وجود تأثير ذ

بيئة العم  ،االتصال ،تكافع الفرص) في تحسين أداء الشراا
االرتباط  )0.687 Rعند مستو
التغي ار

في أداء الشراا

داللة إ صا ية إلرتباط العاملين فرل العم  ،جود

الصناعية في من قة العقبة االقتصادةة الااةة ،إذ بل معام

 .)  0.05أما معام التحدرد  Rفقد بل
2

 ،)0.472أ

أن ما قيمته  )0.472من

الصناعية في من قة العقبة االقتصادةة الااةة ناتل عن التغير في إرتباط العاملين

فرل العم ،

جود بيئة العم  ،االتصال ،تكافع الفرص) ،اما بلغت قيمة درجة التأثير  )-0.248 βللتغير في فرل العم  )0.376 ،للتغير

في جود بيئة العم  )0.364 ،للتغير في االتصال ،للتغير في ( )-0.262تكافع الفرص .وهذا ةعني أن الزياد بدرجة وا د في
مستو اإلهتمام بارتباط العاملين فرل العم  ،جود بيئة العم  ،االتصال ،تكافع الفرص) رعد

الشراا

إلى ياد في تحسين أداء

الصناعية في من قة العقبة االقتصادةة الااةة بقيمة  )-0.248للتغير في فرل العم  )0.376 ،للتغير في جود بيئة

العم  )0.364 ،للتغير في االتصال ،للتغير في ( )-0.262تكافع الفرص.
ويعاد معنوية هذا التأثير قيمة  Fالمحسوهة والتي بلغت  )6.269وهي دالة عند مستو ( .)0.05وهذا رعاد عدم

ةحة قبول الفراية الر يسة ،وعليه ترفض الفراية العدمية الصفرية) ،وتقب الفراية البدرلة التي تنص علىل "وجد الرتباط

العاملين فرل العم  ،جود بيئة العم  ،االتصال ،تكافع الفرص) أثر في تحسين أداء الشراا

الصناعية في من قة العقبة

االقتصادةة الااةة".
وللتحقأ من ارتباط العاملين في تحسن أداء الشراا
تقسي( الفراية الر يسة إلى ستة فرايا

الصناعية في من قة العقبة االقتصادةة الااةة مح الدراسة ،ت(

فرعية ،واما رليل

 الفرضية الفرعية األولى ( :)H01-1

وتنص الفراية على أنهل ال يوجد الرتباط العاملين التغير في االشراف المباشر أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة

( )  0.05في تحسين األداء في الشركات الصناعية في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.

ال تبار الفراية الفرعية األولى ت( استادام ا تبار  Tلعينة وا د  ،One Sample T-testاانت النتا ل المواحة في

اللدول  .)17وذل

وفقًا لقاعد القرار التالية المتعارل عليها في تقيي( نتا ل هذا اال تبار ،وهيل تقب الفراية الصفرية Ho

وترفض الفراية البدرلة  Haإذا اانت قيمة  Tالمحسوهة أكبر أو تساو قيمتها اللدولية .أو إذا اان مستو الداللة  )Sig.ةساو
أو أق من مستو معنوية اال تبار وهي  ،)0.05واانت نتا له على النحو التالي واما ةظهره جدول .)17
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جدول ()17

نتائج اختبار  Tلعينة واحدة الرتباط العاملين في الشركات الصناعية للتغير في االشراف المباشر
الفرضية الفرعية األولى
H01-1

درجا الحرية
DF

قيمة

 Tالمحسوبة

مستوى الداللة
*Sig.

القرار

اإلحصائي

48

0.799

0.428

قبول العدمية

الروجد الرتباط العاملين التغير في االشرال
المباشر أثر في تحسين األداء

مالحظات *:يكون التأثير ذي داللة إحصائية عند مستوى ( .)α≤0.05قيمة  Tالجدولية عند مستوى (.)1.670( )α≤0.05
المصدر :مخرجات نتائج التحليل اإلحصائي لبرنامج .SPSS

تشير النتا ل المواحة في اللدول  )17إلى أن قيمة  )Tالمحسوهة والبالغة  )0.799أق من قيمتها اللدولية البالغة
 ،)1.670اما أن قيمة مستو الداللة  )Sig.والبالغة  )0.428أكبر من  )0.05مما روجأ قبول الفراية الصفرية )H01-1
ورفض الفراية البدرلة  )Ha1-1أ

أن الشراا

المباشر أثر في تحسين األداء في تل
الشراا

مح الدراسة جميعها او د وا د ال روجد الرتباط العاملين التغير في االشرال

الشراا  .وعليه تقب الفراية الصفرية وترفض الفراية البدرلة التي تنص على أنل "

الصناعية في من قة العقبة االقتصادةة الااةة ال تهت( بت بيأ التغير في االشرال المباشر لتحسين األداء" .االمر الذ

رت لأ من مدراء الشراا

االهتمام بالمشرفين و اةة في عملية االستق ا

واال تيار اونه( لقة الوة االدار العليا واالدار

التنفيدةة بحيث ت لأ منه( لأ بيئة عم اةلابية من تل معاملة العاملين بعدالة وتكافع الفرص بحيث رعد

ذل الى تحسين

أداء هذه الشراا .


الفرضية الفرعية الثانية : H01-2

وترنص الفراررية علررى أنررهل ال يوجززد الرتبززاط العززاملين التغيززر فززي فززرق العمززل أثززر ذو داللززة إحصززائية عنززد مسززتوى داللززة

( )0.05في تحسين األداء في الشركات الصناعية في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.

ال تبار الفرارية الفرعيرة األولرى تر( اسرتادام ا تبرار  Tلعينرة وا رد  ،One Sample T-testاانرت النترا ل الموارحة فري

اللرردول  .)18وذل ر وفق راً لقاعررد الق ررار التاليررة المتعررارل عليهررا فرري تقيرري( نتررا ل هررذا اال تبررار ،وهرريل تقب ر الفراررية الصررفرية Ho
وترفض الفراية البدرلة  Haإذا اانت قيمة  Tالمحسوهة أكبر أو تساو قيمتهرا اللدوليرة .أو إذا اران مسرتو الداللرة  )Sig.ةسراو

أو أق من مستو معنوية اال تبار وهي  ،)0.05واانت نتا له على النحو التالي واما ةظهره جدول .)18
جدول ()18

نتائج اختبار  Tلعينة واحدة الرتباط العاملين في الشركات الصناعية للتغير في فرق العمل
الفرضية الفرعية الثانية
H01-2

درجات الحرية
DF

قيمة
 Tالمحسوبة

مستوى الداللة
*Sig.

القرار
اإلحصائي

ال يوجد الرتباط العاملين التغير في فرق
العمل أثر في تحسين األداء

49

0.540

0.591

قبول العدمية

مالحظات *:يكون التأثير ذي داللة إحصائية عند مستوى ( .)α≤0.05قيمة  Tالجدولية عند مستوى (.)1.670( )α≤0.05
المصدر :مخرجات نتائج التحليل اإلحصائي لبرنامج .SPSS

تشير النتا ل المواحة في اللدول  )18إلى أن قيمة  )Tالمحسوهة والبالغة  )0.540أق من قيمتها اللدولية البالغة
 ،)1.670اما أن قيمة مستو الداللة  )Sig.والبالغة  )0.591أكبر من  )0.05مما روجأ قبول الفراية الصفرية )H01-2
ورفض الفراية البدرلة  ) Ha1-2أ أن الشراا

مح الدراسة جميعها او د وا د ال روجد الرتباط العاملين التغير في فرل العم
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أثر في تحسين األداء في تل

الشراا  .وعليه تقب الفراية الصفرية وترفض الفراية البدرلة التي تنص على أنل "الشراا

الص ناعية في من قة العقبة االقتصادةة الااةة ال تهت( بت بيأ التغير في فرل العم لتحسين األداء" .ويعزو ذل الى عدم تعدر
الهياك التنظيمية واالنتقال من التصمي( التقليد والذ ةعتمد على ادا ار

واقسام وشعأ الى التصمي( الحدرث ا الهيك التنظيمي

النبسط والذ ةعتمد على فرل العم المتلانسة والمتعاونة فيما بينه( في عمليا


االنتاج متحسين األداء.

الفرضية الفرعية الثالثة : H01-3

وتنص الفراية على أنهل ال يوجد الرتباط العاملين التغير في جودة بيئة العمل أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة

( )0.05في تحسين األداء في ا لشركات الصناعية في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.

ال تبار الفراية الفرعية األولى ت( استادام ا تبار  Tلعينة وا د  ،One Sample T-testاانت النتا ل المواحة في

اللدول  .)19وذل

وفقاً لقاعد القرار التالية المتعارل عليها في تقيي( نتا ل هذا اال تبار ،وهيل ترفض الفراية الصفرية Ho

وتقب الفراية البدرلة  Haإذا اانت قيمة  Tالمحسوهة أكبر أو تساو قيمتها اللدولية .أو إذا اان مستو الداللة  )Sig.ةساو أو
أق من مستو معنوية اال تبار وهي  ،)0.05واانت نتا له على النحو التالي واما ةظهره جدول .)19
جدول ()19

نتائج اختبار  Tلعينة واحدة الرتباط العاملين في الشركات الصناعية للتغير في جودة بيئة العمل
الفرضية الفرعية الثالثة
H01-3

درجات الحرية
DF

قيمة
 Tالمحسوبة

مستوى الداللة
*Sig.

القرار
اإلحصائي

ال يوجد الرتباط العاملين التغير في جودة
بيئة العمل أثر في تحسين األداء

49

2.129

0.038

رفض العدمية

مالحظات *:يكون التأثير ذي داللة إحصائية عند مستوى ( .)α≤0.05قيمة  Tالجدولية عند مستوى ()α≤0.05
المصدر :مخرجات نتائج التحليل اإلحصائي لبرنامج .SPSS

(.)1.670

تشير النتا ل المواحة في اللدول  )19إلى أن قيمة  )Tالمحسوهة والبالغة  )2.129أكبر من قيمتها اللدولية البالغة
 ،)1.670اما أن قيمة مستو الداللة  )Sig.والبالغة  )0.038أق من  )0.05مما روجأ رفض الفراية الصفرية )H01-3
وقبول الفراية البدرلة  ) Ha1-3أ

أن الشراا

مح الدراسة جميعها او د وا د روجد الرتباط العاملين التغير في جود بيئة

العم أثر في تحسين األداء في تل الشراا  .وعليه ترفض الفراية الصفرية وتقب الفراية البدرلة التي تنص على أن "الشراا
الصناعية في من قة العقبة االقتصادةة الااةة تهت( بت بيأ التغير في جود بيئة العم لتحسين األداء".


الفرضية الفرعية الرابعة : H01-4

وتنص الفراية على أنهل ال يوجد الرتباط العاملين التغير في االتصال أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة (  

 )0.05في تحسين األداء في الشركات الصناعية في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.

ال تبار الفراية الفرعية األولى ت( استادام ا تبار  Tلعينة وا د  ،One Sample T-testاانت النتا ل المواحة في

اللدول  .)20وذل

وفقًا لقاعد القرار التالية المتعارل عليها في تقيي( نتا ل هذا اال تبار ،وهيل ترفض الفراية الصفرية Ho

وتقب الفراية البدرلة  Haإذا اانت قيمة  Tالمحسوهة أكبر أو تساو قيمتها اللدولية .أو إذا اان مستو الداللة  )Sig.ةساو أو
أق من مستو معنوية اال تبار وهي  ،)0.05واانت نتا له على النحو التالي واما ةظهره جدول .)20
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جدول ()20

نتائج اختبار  Tلعينة واحدة الرتباط العاملين في الشركات الصناعية للتغير في االتصال
الفرضية الفرعية الرابعة
H01-4

درجات الحرية
DF

قيمة
 Tالمحسوبة

مستوى الداللة
*Sig.

القرار
اإلحصائي

ال يوجد الرتباط العاملين التغير في االتصال أثر
في تحسين األداء

49

3.916

0.000

رفض العدمية

مالحظات *:يكون التأثير ذي داللة إحصائية عند مستوى ( .)α≤0.05قيمة  Tالجدولية عند مستوى ()α≤0.05

(.)1.670

المصدر :مخرجات نتائج التحليل اإلحصائي لبرنامج .SPSS

تشير النتا ل المواحة في اللدول  )20إلى أن قيمة  )Tالمحسوهة والبالغة  )3.916أكبر من قيمتها اللدولية البالغة
 ،)1.670اما أن قيمة مستو الداللة  )Sig.والبالغة  )0.000أق من  )0.05مما روجأ رفض الفراية الصفرية )H01-4
وقبول الفراية البدرلة  ) Ha1-4أ أن الشراا

مح الدراسة جميعها او د وا د روجد الرتباط العاملين التغير في االتصال أثر

في تحسين األداء في تل الشراا  .وعليه ترفض الفراية الصفرية وتقب الفراية البدرلة التي تنص على أن "الشراا

في من قة العقبة االقتصادةة الااةة تهت( بت بيأ التغير في االتصال لتحسين األداء".


الصناعية

الفرضية الفرعية الخامسة : H01-5

وتنص الفراية على أنرهل ال يوجد الرتباط العاملين التغير في تكزافؤ الفزرص أثزر ذو داللزة إحصزائية عنزد مسزتوى داللزة

( )0.05في تحسين األداء في الشركات الص ناعية في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.

ال تبار الفرارية الفرعيرة األولرى تر( اسرتادام ا تبرار  Tلعينرة وا رد  ،One Sample T-testاانرت النترا ل الموارحة فري
اللردول  .)21وذلر وفقرًا لقاعررد القررار التاليررة المتعررارل عليهررا فري تقيرري( نتررا ل هررذا اال تبررار ،وهرريل ترررفض الفراررية الصررفرية Ho
وتقب الفراية البدرلة  Haإذا اانت قيمة  Tالمحسوهة أكبر أو تساو قيمتها اللدولية .أو إذا اان مسرتو الداللرة  )Sig.ةسراو أو

أق من مستو معنوية اال تبار وهي  ،)0.05واانت نتا له على النحو التالي واما ةظهره جدول .)21
جدول ()21

نتائج اختبار  Tلعينة واحدة الرتباط العاملين في الشركات الصناعية للتغير في تكافؤ الفرص
الفرضية الفرعية الخامسة
H01-5

درجات الحرية
DF

قيمة

 Tالمحسوبة

مستوى الداللة
*Sig.

القرار

اإلحصائي

49

3.553

0.001

رفض العدمية

ال روجد الرتباط العاملين التغير في تكافع الفرص
أثر في تحسين األداء

مالحظات *:يكون التأثير ذي داللة إحصائية عند مستوى ( .)α≤0.05قيمة  Tالجدولية عند مستوى ()α≤0.05
المصدر :مخرجات نتائج التحليل اإلحصائي لبرنامج .SPSS

(.)1.670

تشير النتا ل المواحة في اللدول  )21إلى أن قيمة  )Tالمحسوهة والبالغة  )3.553أكبر من قيمت ها اللدولية البالغة ،)1.670

كما أن قيمة مستو الداللة  )Sig.والبالغة  )0.001أق من  )0.05مما روجأ رفض الفراية الصفرية  )H01-5وقبول
الفراية البدرلة  ) Ha1-5أ أن الشراا

مح الدراسة جميعها او د وا د روجد الرتباط العاملين التغير في تكافع الفرص أثر في

تحسين األداء في تل الشراا  .وعليه ترفض الفراية الصفرية وتقب الفراية البدرلة التي تنص على أن "الشراا

الصناعية في

من قة العقبة االقتصادةة الااةة تهت( بت بيأ التغير في تكافع الفرص لتحسين األداء".
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الفرضية الفرعية السادسة : H01-6

وتنص الفراية على أنهل اليوجد الرتباط العاملين التغير في التقدير والمكافآت أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة

( )0.05في تحسين األداء في الشركات الصناعية في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.

ال تبار الفرارية الفرعيرة األولرى تر( اسرتادام ا تبرار  Tلعينرة وا رد  ،One Sample T-testاانرت النترا ل الموارحة فري

اللردول  .)22وذلر وفقرًا لقاعررد القررار التاليررة المتعررارل عليهررا فري تقيرري( نتررا ل هررذا اال تبررار ،وهرريل ترررفض الفراررية الصررفرية Ho
وتقب الفراية البدرلة  Haإذا اانت قيمة  Tالمحسوهة أكبر أو تساو قيمتها اللدولية .أو إذا اان مسرتو الداللرة  )Sig.ةسراو أو
أق من مستو معنوية اال تبار وهي  ،)0.05واانت نتا له على النحو التالي واما ةظهره جدول .)22
جدول ()22
نتائج اختبار  Tلعينة واحدة الرتباط العاملين في الشركات الصناعية للتغير في التقدير والمكافآت
الفرضية الفرعية السابعة
H01-6

درجات الحرية
DF

قيمة
 Tالمحسوبة

مستوى الداللة
*Sig.

القرار
اإلحصائي

اليوجد الرتباط العاملين التغير في
التقدير والمكافآت أثر في تحسين األداء

49

7.000

0.000

رفض العدمية

مالحظات *:يكون التأثير ذي داللة إحصائية عند مستوى ( .)α≤0.05قيمة  Tالجدولية عند مستوى ()α≤0.05

(.)1.670

المصدر :مخرجات نتائج التحليل اإلحصائي لبرنامج .SPSS

تشير النتا ل المواحة في اللدول  )22إلى أن قيمة  )Tالمحسوهة والبالغة  )7.000أكبر من قيمتها اللدولية البالغة
 ،)1.670اما أن قيمة مستو الداللة  )Sig.والبالغة  )0.000أق من  )0.05مما روجأ رفض الفراية الصفرية )H01-6
أن الشراا

وقبول الفراية البدرلة  ) Ha1-6أ

مح الدراسة جميعها او د وا د روجد الرتباط العاملين التغير في التقدرر

الشراا  .وعليه ترفض الفراية الصفرية وتقب الفراية البدرلة التي تنص على أن

والمكافآ

أثر في تحسين األداء في تل

"الشراا

الصناع ية في من قة العقبة االقتصادةة الااةة تهت( بت بيأ التغير في التقدرر والمكافآ

لتحسين األداء".

النتزائج والتوصيات:

ةمكن تلايص أه( نتا ل الدراسة وفأ ما ت( التوة إليه من تل نتا ل التحلي اإل صا ي بما رليل

النتائج:

توةلت الدراسة من تل نتا ل التحلي اإل صا ي إلىل
 .1ال روجد الرتباط العاملين التغير في االشرال المباشر أثر ذو داللة ا صا ية عند مستو داللة  )0.05في
تحسين األداء في الشراا

الصناعية في من قة العقبة االقتصادةة الااةة .ويعزو ذل

المشرل في تحسين األداء وجود االنتاج ااافة الى ذل

الى اعف معرفة اهمية

عدم اهتمام المشرفين في لأ بيئة عم جيد تعد

الى

تحفيز العاملين و ياد التزامه( وهالتالي تحقيأ ارتباط عا في وا لقي لهذه الشراا .

 .2ال روجد الرتباط العاملين التغير في فرل العم أثر ذو داللة ا صا ية عند مستو داللة  )0.05في تحسين
األداء في الشراا

الصناعي ة في من قة العقبة االقتصادةة الااةة .ويعزو ذل

التقليدةة في هذه الشراا

الى ت بيأ الهيكال التنظيمية

وهذا ةمث عكس الهيك التنظيمي المنبسط الذ ةعتمد على فرل العم وله أثر ابير في

تحقيأ نتا ل اجابية لهذه الشراا

من تل التعاون بين اعضاء هذه الفرل.
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 .3ان الشراا

العاملة في من قة العقبة االقتصادةة الااةة تهت( في بئية العم وان ارتباط العاملين التغير في جود
السابقة من ان لأ بيئة عم اةلابية للعملين

بيئة العم أثر في تحسين األداء  ،وهذا ما تعاد االبحاث والدراسا
تعد الى ياد ال اقة االنتاجية وهتالي ياد االرهاح.

 .4أواحت النتا ل وجود أثر إلجود بيئة العم في تحسين أداء الشراا
الااةة  ،وهذا ما تعاد االبحاث والدراسا

الصناعية في من قة العقبة االقتصادةة

السابقة من ان لأ بيئة عم اةلابية للعملين تعد

الى ياد ال اقة

االنتاجية وهتالي ياد االرهاح.
 .5ان لتتصال أثر في تحسين األداء لهذه الشراا  .ان واوح

وط االتصال االدار سواء اانت من اعلى الى

اسف أو العكس باالاافة الى االتصال االفقي فهو ةساعد على معرفة وفه( التعليما

التي تأتي من مستو االدار

العليا وهالتالي ت بيقها بوعى وادراك مما رعثر في تحسين أداء تل الشراا .
 .6وجود أثر لتتصال في تحسين أداء الشراا
واوح

الصناعية في من قة العقبة االقتصادةة الااةة ،وهذا ما رنعكس على

وط االتصال االدار سواء اانت من أعلى الى أ سف أو العكس ،باالاافة الى االتصال االفقي فهو

ةساعد على معرفة وفه( التعليما

التي تأتي من مستو االدار العليا وهالتالي ت بيقها بوعى وادراك مما رعثر في

تحسين أداء تل الشراا .
 .7ان الشراا

العاملة في من قة العقبة االقتصادةة الااةة تهت( بت بيأ التغير في تكافع الفرص لتحسين األداء .ان

تحقيأ العدالة سواء اان ذل
مسا ار

الترفيس من وليفة الى مستو اعلى أو في الت وير من

من تل عمليا

تل

وليفية بالتزامن مس التدريأ المستمر رعد ذل الى شعور العاملين باال مئنان مما رنعكس اةلابًا على التزام

العاملين نحو اعماله( في الشراة و ياد االنتاج وتحسينه.

 .8بينت النتا ل وجود أثر إلتكافع الفرص في تحسين أداء الشراا
وهو ما ةعكس نتا ل تحقيأ العدالة سواء اان ذل
الت وير من تل مسا ار

الصناعية في من قة العقبة االقتصادةة الااةة،

من تل عمليا

الترفيس من وليفة الى مستو اعلى أو في

وليفية بالتزامن مس التدريأ المستمر رعد

ذل

الى شعور العاملين باال مئنان مما

رنعكس اةلاباً على التزام العاملين نحو اعماله( في الشراة و ياد االنتاج وتحسينه.

 .9تهت( هذه الشراا

اذل

بالتقدرر والمكفأ

لتحسين األداء  .ان تقدرر العاملين ومكفأته( عملية اساسية في شراا

االعمال وهو ما ة لأ علية بالتحفيز سواء اان ذل مادةاً أو معنوياً من تل الشكر أو التقدرر للعاملين المبدعين

في اعماله( .يث رعد
جوهر ارتباط العاملين.

 .01كما أشار

ذل الى التزام وانتماء العاملين للشراة وارتبا ه( عا فياً نحو اهدال الشراة ورسالتها هو

النتا ل وجود أثر للتقدرر والمكفأ

في تحسين أداء الشراا

الصناعية في من قة العقبة االقتصادةة

الااةة،
التوصيات:
بعد أن تمت معاللة مشكلة الدراسة وا تبار فراياتها امن إ ارين نظر وتحليلي ،في اوء النتا ل التي ت( التوة إليها
من تل الدراسة الحالية ،روةي البا ث بمارليل
 .1استق ا

وا تيار مشرفين لدره( الرغبة والقدر على التعام مس العاملين بصور اةلابية واالهتمام بالمشرفين الحالين

وتدريبه( واب ار اهميه الدور الذرن ةقوم فيه من تل

كونه( لقة الوة بين االدار العليا ومستو االشرال االول

"االدار التنفيدةة" وان له( دور اةلابي في لأ بيئة عم جيد وهتالي تحسين أداء الشراة.
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واقسام وشعأ الى الهياك التنظيمية المنبس ة والتي تعتمد

 االنتقال من الهيكال التنظيمية التقليدةة والتي تعتمد على ادا ار.2

. على فرل العم والتعاون بين اعضاء الفريأ الوا د في عملية تحقيأ انتاج عالى المستو

 مما رعد إلى جعله( أكثر،( و اةة تل المتعلقة بعمله،اإلدارية

 إتا ة الفرةة للعاملين في المشاراة في ةنس الق ار ار.3

. قبوالً وتلاوهًا مس هذه الق ار ار األمر الذ رنعكس على أدا ه( لواجباته( على الوجه الم لو
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Abstract:
The aim of this study is to measuring employee engagement and its impact to improve the
performance of operating companies at the Aqaba Special Economic Zone (ASEZ) in the Hashemite
Kingdom of Jordan. The questionnaire was used to achieve the objectives of the study. The study
population consists of all employees in the middle, executive and supervisory management at the
industrial companies in the ASEZ which represented by the directors of the departments and the
heads of departments (60). A total of 60 questionnaires were distributed, bringing the total number of
valid questionnaires to statistical analysis (49) by 90.74%. To achieve the objectives of the study, the
analytical descriptive method was used, and the applied method was used to collect data, analyze and
test hypotheses. A single sample T-test and multiple regression analysis were used. After conducting
the analysis of the study data and hypotheses, a number of results were reached: There is a
statistically significant impact of employee engagement (quality of the work environment,
communication, opportunities, appreciation and efficiency) to improve the performance of industrial
companies at ASEZ, while there is a statistically unsignificant impact of employee engagement
(direct supervision and working teams) to improve the performance of industrial companies at
ASEZ. The study recommended the importance of maintaining the continuity of the concept of
employee engagement and follow-up of global developments to improve the performance of
companies at ASEZ. Thus need to consolidate the concept of linking employees and methods of
measurement among employees in the field of management and research in improving the
performance of these companies. Besides address the problems faced by industrial companies in the
implementing the concept of employee engagement through training and qualifying those responsible
for how to put it into a clear and understandable manner.
Keywords: Employee engagement, Improve performance, Companies operating in ASEZ
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