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امللخص:

ً
سعت الدراسة الحالية إلى تحليل دور رأس املال النفس ي اإليجابي و بعض أبعاده متمثال بـ ( الكفائة الذاتية ،التفاؤل ،المل ،املرونة) ،في
تعزيز الداء ببعض أبعاده ( أداء املهمة ،أداء السياقي ،السلوك املخالف للعمل ) من خالل االرتباط بالعمل ببعض أبعاده ( الحيوية  /الحماس،
اإلخالص /التفاني ،االنغماس /االستغراق) للعاملين في الفنادق الربع والخمس نجوم في مدينة السليمانية في إقليم كوردستان العراق.
ً
استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي .باالعتماد على االستبانة وقد تمثل مجتمع الدراسة بشكل فعلي( )950عامال ،عينة الدراسة مكونة
ً
ً
من ( )300عامال وذلك اعتمادا على عدد من الفرضيات التي أخضعت ،ملجموعة من االختبارات اإلحصائية عبر برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم
ً
االجتماعية ) (SPSS Vr.24و ) (Amos Vr.24باالعتماد على نتائج جميع فرضيات الدراسة تبنت الدراسة عددا من االستنتاجات التي كان أبرزها
وجود تأثير معنوي للمتغير املستقل (رأس املال النفس ي اإليجابي) في املتغير التابع ( الداء ) من خالل وجود املتغير الوسيط ( االرتباط بالعمل ).
وتوصلت الدراسە إلى وجود عالقة تأثير موجبة ومعنوية لرأس املال النفس ي اإليجابي في تعزيز الداء من خالل االرتباط بالعملً .
وبناء على
ً
االستنتاجات ،توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها ،ضرورة تبني الفنادق املبحوثة مفهوم رأس املال النفس ي اإليجابي فكرا
وممارسة وإدخاله ضمن منهاج الدورات التدريبية ،للقيادات العليا ،لكي يتسنى للكثيرين منهم التعرف على فلسفته التطبيقية.
الكلمات املفتاحية :رأس املال النفس ي اإليجابي؛ االرتباط بالعمل؛ الداء.

املقدمة:
التقدم الذي يحدث في العالم اليتوقف على التكنولوجيا والتطورات املادية فحسب ،وإنما يشمل تطورات أخرى وهو التطور في سلوكيات
ً
ونفسيات الفراد .بما أن العنصر اإلنساني هو املحرك االساس لالنتاج وتقديم الخدمات في منظمات العمال ،خصوصا الفنادق السياحية ،حيث
يسهم في رفع مستوى أدائها ،ومن هنا تظهر ضرورة االهتمام به ،لتحقيق التعاون والتوائم بين الفراد في التنظيم ،وتقديم الخدمات بجودة عالية .في
حين يمثل االرتباط بالعمل االمتداد الطبيعي لرأس املال النفس ي اإليجابي لصحاب القرار ،وتتضمن االرتباط بالعمل املفاضلة بين الفراد املتقدمين
ً
لشغل عمل معين ،من حيث درجة صالحيتهم لتلك العملُ ،
ويعد االرتباط بالعمل ضرورة حتمية ،لن هناك فروقا بين الفراد من حيث النشاط ،الحيوية
ً
والحماس ،واالستغراق في العمل ،وأيضا االختالف بين العمال من حيث املستلزمات والخصائص العقلية والجسمانية والنفسية التي تتطلبها ،ولذلك
ً
من الضروري أن يقوم املسؤولون بإدارة املوارد البشرية ،أوال بتحليل وتوصيف العمال لتحديد الشروط الواجب توافرها في الشخص الذي يقوم بأعباء
العمل ،ثم البحث واملفاضلة بين الفراد إلنتقاء أفضلهم وأصلحهم من حيث توافر هذه الشروط واملواصفات .أما الداء فينبع في املنظمة بوساطة الدور
الفاعل الذي تؤديه في جوانب متعددة ،يأتي في مقدمتها ،أنها تسهم في تعظيم كفاءة وفاعلية الداء العالي وتعزيزه لية منظمة بوساطة حماية املنظمة
وتقديم املقترحات الالزمة للتطوير ،الذي سيؤثر في زيادة مستوى الرضا ،لدى الزبائن الداخليين والخارجيين ،وذلك لن الداء العالي سينعكس على
مستوى الخدمة أو السلعة املقدمة للزبون ،وهذا بدوره يعطي املنظمة قدرات وإمكانات جوهرية تسهم في منح املنظمة امليزة التنافسية املستدامة في
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السوق .وللوقوف على حقيقة ما سبق فقد قسم البحث إلى أربعة محاور ،تمثل الول باالطار املنهجي للبحث ،أما الثاني فتشمل االطار النظري
باستعراض ما أورده الباحثون فيما يخص متغيري البحث ،فيما عرض املحور الثالث الجانب ،العملي واختبار الفرضيات ،واختتم البحث باملحور الرابع
و الذي خصص لعرض االستنتاجات والتوصيات مع املصادر.

املحوراالول :منهج البحث
مشكلة البحث:
 .1املشكلة املعرفية :التوجهات الحديثة في بيئة العمال التنافسية ،حفز الباحثين في إظهار مصطلحات مكملة ملصطلح رأس املال اإلقتصادي مثل
رأس املال االجتماعي ورأس املال البشري ورأس املال الفكري في حين رأس املال النفس ي لم يحظ باالهتمام الكافي) .(Tamer et al,2014الباحثون في
مجال اإلدارة يناشدون بعمل بحوث أكثر ( .)Karatepe& karadas,2014,30وبما أن مصطلح رأس املال النفس ي اإليجابي يعتبر انتقالة نحو تطوير
املورد البشري الذي يعد العامل الحيوي والحاسم في اإلدارة املعاصرة ( العنزي و ابراهيم ،)2 :2012 ،المر الذي يفرض على إدارة املنظمات
السياحية خاصة اختيار وتعين الشخصيات املناسبة نفسيا لنوعية ،ونتيجة قلة الدراسات الكردية في مجتمع السياحة في اإلقليم للربط بين
ً
متغيرات الدراسة املدروسة حاليا وخاصة في البيئة الخدمية الفندقية ،لتقليص الفجوة املعرفية ما بين هذه املتغيرات تسعى هذه الدراسة إلى
التحقق من الدور امللطف لالرتباط بالعمل في تعزيز دور رأس املال النفس ي اإليجابي في الداء للعاملين في الخدمة الفندقية .
 .2املشكلة التطبيقية :أظهرت نتائج االستطالع الولي آلراء عدد من زبائن فنادق الدرجتين الربع والخمس نجوم أن أحدى السباب الرئيسة المتعاض
الزبائن ،هو بسبب عدم مراعاة رأس املال النفس ي اإليجابي لعمليات االختيار والتعيين وعدم قيام إدارة هذه الفنادق بدراسة هذا البعد بكل دقة،
لكي تسهم وتخطو نحو االرتباط بالعمل ،لعملياتها لكي تحقق أفضل الداء للعاملين في إطار هذه البيئة الخدمية ،ذات التنافس والتغيير الدائم
حسب توجهات وطموح زبائنها .ويمكن التعبير عن مشكلة البحث من خالل السؤال التالي:
هل لرأس املال النفس ي اليجابي تأثير في تعزيزاألداء من خالل االرتباط بالعمل في الفنادق املبحوثة؟
أهمية البحث:
ً
ً
ً
 .1تزداد أهمية البحث الحالي كونه طبق في فنادق سياحية والتي تحتل أهمية كبيرة كونها تشكل عنصرا أساسيا من العناصر التي تنهض بالبلد
واملدينة بشكل خاص وترقى بها لدورها الفعال واملؤثر في تطوير السياحة.
 .2إثارة اهتمام الفنادق في تناولها ملثل هذه املوضوعات املهمة ومن ثم توجيه قادة الفنادق املبحوثة خاصة إلى الدور الذي يلعبه رأس املال النفس ي في
تعزيز مستويات الداء من خالل االرتباط بالعمل.
 .3فتح باب النقاش لتقص ي السباب والخروج باستنتاجات وتوصيات منطقية يمكن تعميمها إلفادة املنظمات الخرى.
أهداف البحث:
 .1توجيه عناية الفنادق للدور الذي تلعبه متغير الدراسة املستقلة (رأس املال النفس ي اإليجابي) ومتغير الدراسة الوسيطة ( االرتباط بالعمل ) في
(الداء) املتغير التابع من خالل فتح اآلفاق البحثية لدراسة هذه املتغيرات .
 .2لتحقق من النموذج االفتراض ي للدراسة بين املتغيرات الثالثة الرئيسة (رأس املال النفس ي اإليجابي ،االرتباط بالعمل ،الداء).
 .3وضع أساس نظري وتطبيقي للدراسات املستقبلية حول تأثير رأس املال النفس ي اإليجابي في عالقته بمتغيرات أخرى وفي مجاالت تطبيقية أخرى.
 .4تقديم بعض املقترحات والتوصيات للفنادق املبحوثة فيما يخص االهتمام بأبعاد رأس املال النفس ي لغرض تعزيز الداء من خالل االرتباط بالعمل
للعاملين في الفنادق املبحوثة.
املخطط الفرض ي للبحث:
تم بناء املخطط الفرض ي للبحث الظاهرة في الشكل ( )1الذي يظهر تأثير متغير رأس املال النفس ي اإليجابي بأبعاده ( الكفائة الذاتية ،التفاؤل،
المل ،املرونة) ،في الداء بأبعاده ( أداء املهمة ،الداء السياقي ،السلوك املخالف للعمل) من خالل االرتباط بالعمل بأبعاده (الحماس /الحيوية،
االخالص /التفاني ،االنغماس /االستغراق) ،وكما هو موضح .

Global Journal of Economics and Business, 9(2) (2020), 211-225

212

دور رأس املال النفس ي االيجابي في تعزيزاألداء من خالل االرتباط بالعمل

داليا فائق

شكل ( :)1انموذج البحث االفتراض ي

فرضيات البحث:
 .1يوجد تأثير معنوي مباشر ذو داللة إحصائية لرأس املال النفس ي اإليجابي في االرتباط بالعمل.
 .2يوجد تأثير معنوي مباشر ذو داللة إحصائية لرأس املال النفس ي اإليجابي في الداء.
 .3يوجد تأثير معنوي مباشر ذو داللة إحصائية لالرتباط بالعمل في الداء.
 .4يوجد تأثير معنوي غير مباشر ذو داللة إحصائية لرأس املال النفس ي اإليجابي في الداء من خالل االرتباط بالعمل.
منهج البحث :اعتمدت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي باالعتماد على االستبانة
مجتمع وعينة البحث :قد تمثلت هذه الدراسة في الفنادق الربع والخمس نجوم في مدينة السليمانية املسجلة لدى املديرية العامة للسياحة السليمانية
ً
والبالغ عددهم( )16التي تتكون من( )10فنادق أربع نجوم و( )6فنادق خمس نجوم .وفقا ملتغيرات الدراسة فقد تم اإلعتماد على فئة العاملين .مجتمع
ً
الدراسة التي تتكون من  950عامال  ،والعينة العشوائية مكونة من  300عامل.
أساليب جمع البيانات:
من أجل الحصول على املعلومات والبيانات املطلوبة الالزمة النجاز هذه البحث والوصول إلى النتائج تم االعتماد على الساليب اآلتية:
الجانب النظري :إعتمدت الباحثة إلعداد وتعزيز الجانب النظري لهذه الدراسة على ما هو متوفر من مصادر متمثلة برسائل املاجستير وأطاريح
ً
الدكتوراه ،والدوريات ،والكتب ومواقع االنترنت املحكمة علميا.
الجانب العملي :وتم اعتماد على السلوب التحليلي في الجانب العملي ،ولغرض الحصول على البيانات واملعلومات ذات الصلة بمتغيرات الدراسة
الرئيسة والفرعية .فقد إعتمدت الباحثة على ما يآتي:
ً
• الزيارات امليدانية :حيث قامت الباحثة بزيارة الفنادق املبحوثة أثناء توزيع استمارة اإلستبانة ،لغرض توضيح أهداف الدراسة ،وأهميتها ،فضال
عن اإلجابة على تساؤوالت املجيبين.
• البيانات الحقيقية :اعتمدت الباحثة على اإلحصاءات املستحصلة من املديرية العامة للسياحة في السليمانية للحصول على أسماء وعدد نجوم
الفنادق وأعداد موظفيها لغراض الدراسة.
• االستبانة :والتي تعد الداة الرئيسة املعتمدة في هذه الدراسة لجمع البيانات ،واملعلومات الخاصة بمتغيرات ( رأس املال النفس ي ،االرتباط
بالعمل ،الداء) ،وعند تصميم استمارة اإلستبانة تم الخذ بنظر اإلعتبار آراء الساتذة املحكمين ذوي الخبرة واملختصين ،وكذلك االستفادة من
البحوث والدراسات السابقة
• تركيبة الستبانة :تتمثل بفئة عينة الدراسة وهم العاملون ،ويمكن توضح تركيبة اإلستبانة في الجدول ( .)1ويوضح الجدول ( )1مكونات
اإلستبانة موزعة بموجب متغيرات الدراسة الرئيسة وأبعادها.
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جدول( :)1تركيبة الستبانة واملصادراملعتمدة
املحاور

املتغيرات الرئيسية

املتغيرات الفرعية

املصادر

عدد الفقرات

األول

البيانات الشخصية

الجنس
العمر

الباحثة

2
4

الثاني

رأس املال النفس ي اليجابي

الثالث

االرتباط بالعمل

الرابع

األداء

5
6

املؤهل العلمي
سنوات الخدمة
الحالة الزوجية
الكفائة الذاتية
التفاؤل
األمل
املرونة
الحماس  /الحيوية
الخالص  /التفاني
االنغماس/االستغراق
أداء املهمة
األداء السياقي
السلوك املخالف للعمل

4
Luthans et al,2007
الكرداوي2013،
خميس2018،
Schaufeli et al, 2006

Koopman et al,2013

6
6
6
6
3
3
3
7
7
8

املصدر :من إعداد الباحثة إعتمادا على املراجع في الجدول و الستبانة

املحورالثاني :الجانب النظري
ا
أوال :رأس املال النفس ي اليجابي:
عرفه ( (Cole,2007: 39بأنه ميزات شخصية الفرد تساهم في إنتاجية الفرد .أما )(Chen&Lim, 2012, 813عرفه بأنه مظهر من مظاهر
الحالة النفسية اإليجابية ،يؤثر بشكل إيجابي في كيفية توضيح إدراك املوظفين لقدرتهم على العمل بعد فقدان الوظيفة ويجعلهم أكثر قدرة على
التكيف مع حركات العمل واالشتراك بمزيد من الدراسة عن أي عمل إبداعي .مجموعة من املشاعر النفسية اإليجابية التي تنتاب املوظف وتجعله يشعر
بالمل في تحقيق أهدافه ،والتفاؤل بشان مستقبله الوظيفي ،و زيادة قدرته على التكيف وسرعة العودة الى حالته الطبيعية ،أبان تعرضه لزمات أو
مشكالت داخل بيئة العمل ،مع قناعته بقدرته على القيام بما يكلف به من مهام بنجاح (الكرداوي .)761 :2013،وصفه ;( Luthans et.,2015, 2
) Ahmed et al, 2017حالة نفسية إيجابية متطورة للفرد .الحالة اإليجابية للعامل التي تتسم بثقته في قدراته وبذل الجهود الالزمة للنجاح ،وسعيه
نحو تحقيق أهدافه بشتى الوسائل ،وتفائله باملستقبل ،وقدرته على التحمل ،والعودة لحالته الطبيعية حال تعرضه للمشكالت والحداث التي تواجهه
داخل العمل) البردان .)55:2017،عرفه (أحمد )143 :2017،بأنه هو الصفات والقدرات النفسية اإليجابية التي يمتلكها الشخص ،والتي تساعده على
اتخاذ وتنفيذ السلوك الالزم لتحقيق النجاح والريادة في املهام املوكل بها .الصفات النفسية اإليجابية التي تميز الفرد وتساعده على تحقيق النجاح في
ً
حياته املهنية ،بكل ثقة وتخطي العقبات التي قد تواجهه مستقبال ( بودرهم .)4 :2018،وعليه تحدد الباحثة تعريفها االجرائي لرأس املال النفس ي
اإليجابي على أنه " :مجموعة املشاعر النفسية اإليجابية التي تشعر الفرد باالمل في تحقيق الهداف والتقييم اإليجابي للظروف ،والتفاؤل بشأن
املستقبل ،والقدرة على التكيف في حال التعرض لالزمات واحتمال النجاح على أساس الجهد واملثابرة.
أبعاد رأس املال النفس ي اليجابي:
ً
ً
تعد البعاد التي وضعها نظريا كل من ) ( Luthans and Youssef, 2007, 543وتطبيقيا من قبل )( (Luthans, Avolio, et al., 2007الثقة ،المل،
ً
ً
املرونة ،التفاؤل( هي أكثر البعاد استخداما وتداوال في البحوث والدراسات حيث استخدمت من قبل( :العنزي وآخرون 2012،وگرجي2014،
والدليمي 2016،والبردان 2017،وبودرهم 2018،وخميس )2018،و. (Envick, 2004; Avey et al.,2009; Karatepe & Karadas 2015; Kim et al.,2017).
 .1الكفائة الذاتية :عرفه ) (Stajkovic&Luthans,1998: 66بأنه ثقة الفراد في قدرتهم على تحريك دافعيتهم واملوارد املعرفية لديهم أوالتصرفات
والطرائق املطلوبة لتنفيذ مهمة محددة بنجاح في ظل بيئىة معينىة .ووصفه ) (Passer & Smith,2001بأنه اعتقاد الفراد بخصوص قدرتهم على
القيام بسلوكياتهم املطلوبة لتحقيق النتائج املرغوبة .اقناع الفردّ ،
بأن بإمكانه تنفيذ السلوك املطلوب لتحقيق نتاج معين بنجاح (عباس:2009،
 .)272إيمان الشخص بقدراته ومها راته الخاصة والنجاح بها بغض النظر عن الجواء املحيطة به ) . (Avey et al, 2010, 378قدرة نفسية
إيجابية تتمثل بقوة ثقة الفرد (العامل) بقدرته على تنفيذ النشاط املطلوب ضمن سياق محدد وفي ظل معطيات املوقف (گرجي .) 50 :2014،
امتالك الفرد للثقة واالنفتاح نحو التحدي وتكثيف الجهود للنجاح في املهام التي تتسم بالصعوبة (خميس.) 18: 2018 ،
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 .2التفاؤل :ويعرف التفاؤل تعريفات عديدة من قبل الباحثين في علم النفس حيث عرفه ) (Seligman,1998بأنه يمكن وصف التفاؤل من خالل
النمط التفسيري اإليجابي للفرد ،فألفراد املتفائلون يميلون لجعل الحداث اإليجابية مستمرة نتيجة لعوامل ذاتية ،بينما الحداث السلبية ناتجة
ً
عن عوامل خارجية كونها أحداثا مؤقتة .تقييم موضوعي بشأن ما يمكن للفرد تحقيقه في موقف معين مع وجود املوارد املتاحة ،ويمكن ّأن يتفاوت
ً
التفاؤل استنادا لذلك املوقف ) .( Peterson,2000, 45وعرفه ) (Green et al,2004, 107امليل إلى توقع أفضل النتائج املمكنة في مواجهة عدم
التاكد .ووصفه ) (Envick, 2004,15الجانب اإليجابي من العاطفة املستخدم لتفسير الحداث الجيدة والسيئة .يمثل السمات اإليجابية ،أي
التفاؤل في تحقيق النجاح اآلني واملستقبلي ) . (Luthans et al, 2008: 223ميل الفرد لالعتقاد بتحقيق أهدافه واالعتقاد بأفضل النتائج املمكنة
في املستقبل (الخميس.)19 :2018،
ً
ً
 .3األمل :قدرة للتفكير بأن شيئا معينا يمكن أن يحصل لجعل الشياء أفضل ) . (Stark,1992, 617القدرة على استخالص مسارات إلى أهداف
مرغوبة ،وتحفيز النفس إلى استخدام تلك املسارات ) .)Snyder,2002, 429الرغبة املصاحبة لتوقع االنجاز ،فهو حالة محفزة إيجابية ذات
عنصرين وهما قوة اإلرادة وقوة الوسيلة ) . (Envick,2004, 14مثابرة الفراد العاملين في التوجه نحو تحقيق الهداف التنظيمية ،إضافة إلى
قدرة الفراد على إعادة توجيه املسارات لتحقيق الهداف ،لو تطلب المر ذلك ( . (Luthans,2008, 223تشكيل من اإلرادة الناجحة املقترنة
بخطة محددة ،تستهدف اإلنجاز الناجح لبعض املهام أو املخرجات املرغوبة ( .)Avey et al.,2010,388القدرة على إيجاد طرائق ووسائل للوصول
إلى الهداف التي يطمح الشخص للوصول إليها بامتالكه النفسية اإليجابية وإن لم تنجح تلك الوسائل والطرائق يفكر بطرائق أخرى للوصول إلى
الهداف املرجوة واملثابرة عليها (الدليمي .)31 :2016،حالة تحفيزية إيجابية مصحوبة بامتالك الفرد للقوة في تحديد املسارات التي تستثمر
نجاحه في تحقيق الهداف املرغوبة (الخميس. )20 :2018،
 .4املرونة :عملية التكيف على نحو جيد ازاء املحن واالضرار أو الصدمات واملأس ي والتهديدات أو حتى املصادر الكبيرة للضغط والتوتر مثل فشل أو
إفالس املشروع أو العمال ) (Envick,2004, 15قابلية الفراد على التعاون ،بنجاح عند مواجهة تغيير معين أو مخاطرة أو محنة
) .(Mcshan&Glinow, 2005, 82قدرة أو طاقة نفسية إيجابية يمتلكها الفرد العامل ،بالعودة إلى حالة التوازن بعد حصول تأثيرات سلبية ،أو
ً
إيجابية بأحتوائها (تجاوزها وتخطيها بشكل إيجابي) إعتمادا على القيم املغروسة في داخله على مواجهة الصعاب (گرجي  . (64،2014،عملية
تكيفية مضافة لإلدراك الواضح للحقيقة أو التي تسمح باستجابات عقالنية وفاعلة للظروف املحيطة وميل للبحث ،أو إضفاء معنى للحوادث بما
يتيح بناء جسور تمتد من الشدائد التي يتم مواجهتها في الحاضر إلى مستقبل مبني بأفضل شكل )العماوي. )29 :2018،
ا
ثانيا :تعريف االرتباط بالعمل:
أشار ( )Hughes & Rog,2008,746إلى ّأن مصطلح االرتباط بالعمل يفتقر إلى تعريف محدد ودقيق ،وتعددت التعريفات التي عرفته .حيث إن
االرتباط بالعمل بناء مفاهيمي حديث واليوجد اتفاق في اآلراء من االكادميين واملمارسين ،لذا هناك عدة تعريفات إال أن الغالبية تفترض أن االرتباط
بالعمل يفيد كل من العاملين وأصحاب العمل ) .(Macey& Schnieder,2008ويمكن تناول بعض تلك التعريفات فيما يأتي :اإليجابية و الوفاء ،والحالة
الذهنية املرتبطة بالعمل )  .(Schaufeli et al., 2002عالقة إيجابية بين الفرد العامل ومؤسسته ،فكال الطرفين على علم بحاجات الطرف الخر،
ويدعم كل منهما الخر) .(Denison et al., 2004, 2الشعور باملسؤلية وااللتزام بالداء في مختلف املجاالت،بحيث يكون الداء في مجال اهتمامات الفرد(
 .(Britt et al., 2010, 237مبدء تحفيزي في بيئة العمل ( . (Karatepe,2013عالقة إيجابيه مرتبطة بين الفرد العامل ومؤسسته وناتجة عن التزام ذلك
الفرد عقليا وعاطفيا تجاه مؤسسته ،ورغبته في بذل أقص ى جهد بهدف لتحقيق أهدافها ،البقاء فيها ،أو تكون مؤسسة ناجحة )الخشاب.)32 :2017،
الحالة النفسية اإليجابية لدى العامل الذي يعمل بجد ويستمر في ذلك بالرغم من الصعوبات ،ويشارك بقوة في ما يفعله ،ويشعر بسعادة نحو العمل،
وقيم املنظمة التي يعمل بها ،من خالل الشعور بالحيوية والنشاط والتفاني واالنغماس في العمل واملسؤلية وااللتزام لتحسين الداء )البردان.)80 :2017،
أبعاد االرتباط بالعمل:
تعددت البعاد لالرتباط بالعمل التي استخدمها الباحثون في دراساتهم من أهمها :االرتباط املادي ،االرتباط املعرفي ،االرتباط العاطفي.
)  (Khan,1990بينما اعتمد  ( Maslash&Leiter,1997الحماس والطاقة ،االستغراق ،الفعالية الذاتية) .واستخدم كل من ; Schaufeli et al., 2002
) )Bakkar et al., 2003الحيوية/الحماس ،التفاني/االخالص ،االنغماس/االستغراق .أما ( )Macey & Schneider, 2008اعتمد على اندماج
ً
السمة/الطبع ،اندماج الحالة ،اندماج سلوكي .بناء على ما سبق ،تعرف الباحثة االرتباط بالعمل إجرائيا على أنه "العالقة اإليجابية بين املوظف
واملنظمة والشعور باملسؤولية ،والوفاء وااللتزام الذي يتمتع به الفرد أثناء أداء عمله بإتقان ،واالستمرار في العمل بالرغم من الصعوبات ،الجل تحقيق
أهداف املنظمة" ،تتفق الباحثة مع كل من ) (Schaufeli,2002و )  (Bakker,2003لتفسير أبعاد االرتباط بالعمل ،وعلیه سوف تقوم ببیان كل منها
وكما یلي:
 .1الحماس /الحيوية :عرفه ) (Schaufeli et al.,2002بأنها مستويات عالية من الطاقة واملرونة العقلية والجرأة النفسية ،الرغبة في استثمار
الجهود أثناء العمل والبقاء في مواجهة الصعوبات .ويعرف ) (Shirom,2011, 226بأن الحماس /الحيوية هي شعور إيجابي بالقوة البدنية والطاقة
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العاطفة والطاقة االدراكية لدى املوظف ،حيث ّأنه اقتصر مكونات االرتباط بالعمل على الحماس/الحيوية فقط ،وذكر أن االرتباط بالعمل هو
الحيوية في العمل .وهي تعبر عن املستويات املرتفعة من الطاقة واملرونة الذهنية ،لدى الفرد أثناء العمل ،والرغبة في استثمار جهده الشخص ي في
عمله ،واملثابرة في مواجهة الصعاب (مرزوق  ،)3 ، 2013،ويتفــق معهم (الخشاب )35 :2017،في التعريف بأن الحماس/الحيوية هي املستويات
العالية من الطاقة والنشاط واملرونة أثناء العمل .حسب ما أشار إليه (ّ )Schaufeli and Bakker,2003أن العامل الذي يشعر بالرتباط في عمله
ستولد لديه طاقة كامنة في مواجهة مصاعب العمل وتجاوزها ،بحيث ال يشعر بأي معاناة أو تعب بالرغم من ظروف العمل القاسية وعلى العكس
فإن العامل الذي يشعر بغربة وظيفة سيعاني معاناة كبيرة ،ومشقة عالية من أبسط املهام التي يؤديها وذلك بسبب عدم ارتباطه مع العمل.
ويعتبر ) (Hobfoll,1989, 694أن الحيوية مرتبطة بالطاقة الفردية التي تتمثل بالطاقة الفردية واملعرفية والعاطفية والبدنية ،وتتفاعل فيما بينها
وتؤثر بعضها ببعض.
 .2االخالص /التفاني :عرفه ( )Schaufeli,2002بأنه الشعور بأهمية الفرد بالعمل ،والفخر والكبرياء والتحدي .ويشير إلى اهتمام الفرد القوي
بعمله ،وإحساسه بقيمته وأهميته ،والشعور بالحماس ،واللهام ،والفخر ،والتحدي عند ممارسة عمله (مرزوق .)4 :2013،يرى ( البردان:2017،
 )76بأن التفاني/اإلخالص هو احتواء و تضمين الشخص بشكل قوي في عمله ،وأن يكون لديه اإلحساس بالقيمة  ،والهمية ،والحماسة،
وااللهام ،والفخر ،والتحدي عند ممارسة هذا العمل.حيث يعرفه (الخشاب )35 :2017،بأنه االرتباط العالي والتوجه الشعوري أثناء العمل.
وصف ) (Schaufeli,2013التفاني/اإلخالص بأن العامل املتفاني يكون ذا إحساس كبير باملسؤولية والحماسة الكبير النجاز وظيفته ،مع الشعور
بالفخر واالعتزاز بأنه موظف نموذجي يحتذى به ويكون قدوة للموظفين اآلخرين ،بسبب مستوى أدائه العالي وإخالصه في أداء عمله .يرى
(الكردي )12 :2016،إن وجود التفاني/اإلخالص في العاملين يميزهم عن غيرهم في عملهم إذ يكتسبون الخبرات بشكل كبير ويكونوا ملهمين لغيرهم
من العاملين ،يكونوا متحمسين و فخورين بعملهمّ ،أن إخالص العامل في العمل ،دون أن ينتظر مكافئة على العمل الذي يقوم به ،فإن هذا يدل
على أن العامل يضع املصلحة العامة فوق مصلحته الشخصية.
 .3االنغماس/االستغراق :يتعلق بغمور ،وسعادة ،وتركيز عالي للفرد بعمله ) .( Maslashet al,2001وعرفه ) (Schaufeli,2002بأنها "حالة يكون فيها
العامل مستغرق في عمل واحدة ،والوقت يمر بسرعة في العمل ،وال يستطيع العامل فصل تفكيره عن هذا العمل ،حيث يستمر بالتفكير بالعمل
ً
ً
الذي سوف يفعله حتى بعد إنتهاء وقت الدوام" .أما ) (De Lacy,2009: 39يؤكد " :أن الفراد املستغرقين عمليا يكونون أكثر اهتماما بمستقبل
ً
املؤسسة ،فضال عن رغبتهم في استثمار جهودهم بشكل طوعي ،لتحقيق الهداف وضمان نجاح املؤسسة" أما ;(Simpson,2009, 1018
) Merkhan et al, 2017فيعرفه على أنه" :ارتباط الفراد العاملين ورضاهم وحماسهم تجاه وظائفهم والعمال املناطة بهم" .ويرى
) "(Sakovska,2012, 14بأن االستغراق هو تركيبة من املكونات السلوكية والشعورية واإلدراكية مرتبطة بأداء الدور لألفراد العاملين".يعبر عن
درجة انهماك الفرد في عمله ،وشعوره بأن الوقت ينقض ى بسرعة في العمل ،وصعوبة فصل أو عزل نفسه في العمل (مرزوق.)4 :2013،
ا
ثالثا :األداء:
وتفان في أداء وظيفته من أجل إنجاز مقدار من العمل املحدد له وبنوعية
عرفه (محمد )87 :2010،بأنه كل ما يبذله العامل من جهد بجدية
ٍ
جيدة من خالل معرفته بمتطلبات العمل والسلوك الشخص ي أثناء تأدية وظيفته من أجل تحقيق أهداف املنظمة .السلوك اإلداري الذي من خالله
ً
يقوم العامل بتنفيذ املهام املوكلة إليه لتحقيق الهدف املخطط له ،متأثرا باستعداد العامل وقدراته وبالبيئة التنظيمية املحيطة به ،بما تشمله من
ً
مساندة زمالء العمل ونمط اإلشراف وظروف العمل املادية وأيضا متطلبات الوظيفة وتحدياتها ،وكذلك الجمهور متلقي الخدمة (أبو سلطان:2011،
ً
 . )37نتاج وتفاعل لعدد من العوامل املتداخلة و املتمثلة في الجهد والقدرة وإدراك ،وأن الداء ليس هدفا في حد ذاته وإنما هو وسيلة لتحقيق غايات
وأهداف املنظمة في ظل توفر بيئة تنظيمية وخارجية مالئمة ومحفزة لداء املهام (الفقعاوي .)37 :2017،عملية يتم التعرف من خاللها عل أداء العاملين
ملهامهم وقدراتهم على الداء والخصائص التي تلزم لتأدية أعمال املنظمات بنجاح لتحقيق أهدافها املنشودة )عوض هللا .)26 :2018 ،بناء على ما سبق
والتعريف الجرائي لألداء" :هو نشاط أو كمية الجهد التي يبذلها الفرد ،وفق متطلبات العمل والسلوك االداري ،بهدف انجاز العمل املوكل له ،الجل
تحقيق أهداف املنظمة في ظل توفر بيئة تنظيمية وخارجية مالئمة و محفزة".
أبعاد األداء:
أسس ) ( Koopmans et al.,2014مكونات الداء لكل قطاعات العمل املختلفة والتي تكون البعاد الفرعية لألداء من:
ً
 .1أداء املهام :يحظى هذا البعد تقليديا بأكبر قدر من االهتمام ،ويمكن تعريفه على أنه" :الكفاءة التي يؤديها الفراد في أداء املهام الجوهرية أو
الفنية الساس في وظيفتهم"
 .2األداء السياقي :والذي يعرف على أنه" :السلوكيات التي تدعم البيئة التنظيمية واالجتماعية والنفسية التي يجب أن تجرى فيها املهام الساس
(.)Aljaf and Sadq, 2015
ُ
ّ
 .3السلوك املخالف للعمل :يعرف بأنه" :سلوك يضر برفاهية املنظمة" ()Karim et al, 2016
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وقد وضع العديد من املقاييس لقياس الداء ومع ذلك  ،يمكن مالحظة عدة محددات في املقاييس السابقة:
 .1ال أحد منها يقيس جميع أبعاد الداء الذي يفترض العتماد على عدد من البعاد اإليجابية و السلبية ،يتضمن النطاقات الكاملة من السلوكيات
الفردية في العمل.
ّ
 .2تستخدم املقاييس في الغالب عمليات قياس مختلفة لنفس البعاد ،إما بسبب اختالف املفاهيم أو بسبب اختالف املجموعات املطورة للمقياس
أو املستهدفة .وهذا يجعل من الصعب اختيار الحجم النسب واملالئم (.)Wali et al, 2016
غالبا ما ُتظهر املقاييس التي تقيس ً
ً
أبعادا مختلفة ،فقرات متداخلة في املحتوى (.)Sadq, 2015
.3
البحث الحالي تتفق مع قياس أبعاد الداء الذي عرفه )  .(Koopmans et al.,2013النه تغلب على املحددات املذكورة ،تم تطوير استبيان أداء
ً
مؤخرا ( .)Koopmans et al.,2013يضم  IWPQجميع البعاد الثالثة لداء العمل الفردي ،الذي تم تطويره وتحسينه على
العمل الفردي (IWPQ) 0.2
ُ
أساس مجتمع عام (عمال في جميع أنواع املهن)  .تم بناء مقاييس قصيرة لكل بعد باستخدام تحليل راش ) (Rasch, 1960حيث يقدم تحليل راش نظرة
تفصيلية لخصائص القياس ،وبالتالي ،له قيمة خاصة في تطوير استبيانات جديدة ( .)McKenna and Hagell ،Tennant, 2004وأظهرت مقاييس
ً
ً
جيدا مع نموذج  ،Raschكما استوفت متطلبات القياس الساس لنموذج  ،Raschمثل االستقالل املحلي ،والالبعدية
توافقا
IWPQ
.unidimensionality

املحورالثالث  :الطار امليداني للدراسة
يهدف هذا الفصل إلى عرض وتحليل طبيعة الثر بين متغيرات الدراسة ،الثالثة الرئيسة (رأس املال النفس ي اإليجابي ،واالرتباط بالعمل ،والداء)،
في الفنادق املبحوثة.
ثبات املقياس :Reliability of Scale
تم التحقق من الثبات ،واإلتساق الداخلي ،لفقرات املقياس ،عبر استخراج قيمة معامل ألفا كرونباخ  ،Cronbach's Alphaكما موضح في
الجدول (.)2
جدول ( :)2معامل ألفا كرونباخ ملقياس الدراسة
املتغير

البعد

الرمز
رأس املال النفس ي اإليجابي

SC

االرتباط بالعمل

FI

الداء

JP

الكفائة الذاتية
التفاؤل
األمل
املرونة
الحماس  /الحيوية
الخالص  /التفاني
االنغماس/االستغراق
أداء املهمة
األداء السياقي
السلوك املخالف للعمل

الرمز
SE
O
H

معامل ألفا كرونباخ
البعد
املتغير
0.86
0.81
0.83
0.84

F
V

0.85

S
E
TP
CP
CWB

0.92

0.83
0.88
0.88
0.86
0.95
0.94
0.95

املصدر :من إعداد الباحثة بالعتماد على برنامج .SPSS v.24

إن النتائج املتقدمة في الجدول ( ،)2تراوحت جميعها بين (0.81.إلى  )0.92وهي تشير إلى تحقق الثبات ملقياس الدراسة ،وهذا ينسجم مع رأي
) Sekaran & Bougie (2010الذي أكد على أن معامل ألفا كرونباخ ،لي مقياس يتميز بالثبات ،ال بد أن يكون أكبر أو يساوي()0.70
اختبارفرضيات عالقات التأثير:
من أجل اختبار فرضيات التأثير عمدت الباحثة إلى بناء أنموذج للمعادالت الهيكلية خاص بكل فرضية باستخدام برنامج  ،AMOS v.24وهنا
عدد من املؤشرات ،تسمى بجودة املطابقة ،التي يمكن تحديد أهمها بما يأتيHair et al., :
تجدد اإلشارة بضرورة أن تكون نتائج النموذج متوافقة مع ٍ
))2010
 Ratio .1ال بد أن تكون أقل من .3
 P-value .2ال بد أن تكون أكبر من أو تساوي .0.05
 GFI .3ال بد أن تكون أكبر من أو تساوي .0.90
 RMSEA .4ال بد أن تكون أقل من  0.05أو .0.08
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ً
استنادا إلى ما تقدم ،سيتم اختبار فرضيات التأثير املباشر وفرضيات التأثير غير املباشر ،على النحو اآلتي:
 .1فرضيات التأثير املباشر :تنقسم على ما يأتي:
الفرضية األولى :تنص هذه الفرضية على( :يوجد تأثير معنوي مباشر ذو داللة إحصائية لرأس املال النفس ي اإليجابي في االرتباط بالعمل) ،ومن أجل
ّ
الخاصة بأنموذج املعادالت الهيكلية ملعامل التأثير.
اختبار صحة هذه الفرضية ،يظهر الشكل ( )2النتائج

شكل ( :)2أنموذج تأثيررأس املال النفس ي اليجابي في االرتباط بالعمل ،على املستوى الكلي
املصدر :بالعتماد على برنامج .AMOS v.24

ً
إن أنموذج تأثير رأس املال النفس ي في االرتباط بالعمل على املستوى الكلي والذي يظهر في الشكل ( ،)2مطابق تماما ملؤشرات جودة املطابقة .كما
ّأن جميع التشبعات العاملية لفقراته الظاهرة هي أكبر من الحدود الدنيا للقبول ،التي حددها ) ) Hair et al. 2010بأكبر أو تساوي ( )0.50لقيم تحليل
ً
 .Standardized Regression Weightsإستنادا إلى الشكل ( ،)2يتضح ّأن قيمة معامل التأثير قد بلغت ( ،)0.822وهي تحت مستوى معنوية ()%1
وهذا ما يشير إلى قبول هذه الفرضية.
الفرضية الثانية :تنص هذه الفرضية على( :يوجد تأثير معنوي مباشر ذو داللة إحصائية لرأس املال النفس ي اإليجابي في الداء) ،ومن أجل اختبار
ّ
الخاصة بأنموذج املعادالت الهيكلية ملعامل التأثير.
صحة هذه الفرضية ،يظهر الشكل ( )3النتائج

شكل ( :)3أنموذج تأثيررأس املال النفس ي اليجابي في األداء على املستوى الكلي
املصدر :برنامج .AMOS v.24
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ً
إن أنموذج تأثير رأس املال النفس ي اإليجابي في الداء على املستوى الكلي والذي يظهر في الشكل ( ،)3مطابق تماما ملؤشرات جودة املطابقة .كما أن
جميع التشبعات العاملية لفقراته الظاهرة هي أكبر من الحدود الدنيا للقبول ،التي حددها ) Hair et al. (2010بأكبر أو تساوي ( )0.50لقيم تحليل
ً
 .Standardized Regression Weightsإستنادا إلى الشكل ( ،)3يتضح أن قيمة معامل التأثير قد بلغت ( ،)0.354وهي تحت مستوى معنوية (،)%1
وهذا ما يشير إلى قبول هذه الفرضية.
الفرضية الثاثة :تنص هذه الفرضية على(:يوجد تأثير معنوي مباشر ذو داللة إحصائية لالرتباط بالعمل في الداء) ،ومن أجل اختبار صحة هذه
ّ
الخاصة بأنموذج املعادالت الهيكلية ملعامل التأثير.
الفرضية ،يظهر الشكل ( )4النتائج

شكل ( :)4أنموذج تأثير االرتباط بالعمل في األداء على املستوى الكلي
املصدر :بالعتماد على برنامج .AMOS v.24

ً
إن أنموذج تأثير االرتباط بالعمل في الداء على املستوى الكلي والذي يظهر في الشكل ( ،)4مطابق تماما ملؤشرات جودة املطابقة .كما أن جميع
التشبعات العاملية لفقراته الظاهرة هي أكبر من الحدود الدنيا للقبول ،التي حددها ) Hair et al. (2010بأكبر أو تساوي ( )0.50لقيم تحليل
ً
 .Standardized Regression Weightsإستنادا إلى الشكل ( ،)4يتضح أن قيمة معامل التأثير قد بلغت ( ،)0.964وهي تحت مستوى معنوية (،)%1
وهذا ما يشير إلى قبول هذه الفرضية.
 .2فرضية التأثيرغيراملباشر :هذه الفرضية تمثلث بالفرضية التالية:
الفرضية الرابعة :التي تنص على( :يوجد تأثير معنوي غير مباشر ذو داللة إحصائية لرأس املال النفس ي اإليجابي في الداء من خالل متغير االرتباط
بالعمل).

شكل ( :)5أنموذج تأثيررأس املال النفس ي اليجابي في األداء من خالل االرتباط بالعمل
املصدر :بالعتماد على برنامج .AMOS v.24
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من الشكل ( ،)5يتضح وجود عالقة تأثير موجبة ومعنوية لرأس املال النفس ي اإليجابي في تعزيز الداء من خالل االرتباط بالعمل .إذ ّأن التأثير
املباشر لرأس املال النفس ي اإليجابي في الداء بلغ ( )0.194وهو أقل من التأثير غير املباشر لرأس املال النفس ي اإليجابي في الداء من خالل االرتباط
ً
بالعمل الذي بلغ ( ،)0.672كما ّأن جميع التشبعات العاملية الظاهرة في الجدول ( )31لفقرات هذا النموذج هي أكبر من ( .)0.50عالوة على ذلك ،وبما
ً
ً
ً
إن جميع عالقات التأثير في الشكل ( )5هي معنوية ،فهذا يدل على ّأن لالرتباط بالعمل دورا وسيطا جزئيا  Partially Medaitedبين املتغيرات قيد
الدراسة .تجدر اإلشارة هنا ،إلى أن جميع تقديرات النموذج أعاله هي تقديرات معنوية تحت مستوى p > .001وما يؤكد هذه املعنوية قيم  C.R.التي كانت
أعلى من .1.96
جدول ( )3تقديرات أنموذج عالقة التأثيرغيراملباشرلرأس املال النفس ي اليجابي في األداء من خالل االرتباط بالعمل
Item

P

C.R.

S.E.

Estimate

سلوك املخالف للعمل
األداء السياقي
أداء املهمة

***
***
***

10.044
10.039
8.407

0.083
0.084
0.047

0.680
0.592
0.710

االنغماس  /أو االستغراق
الخالص  /أو التفاني

***
***

4.560
9.207

0.034
0.047

0.850
0.891

الحماس /أو الحيوية
املرونة

***
***

7.035
8.339

0.033
0.041

0.812
0.923

األمل
التفاؤل

***
***
***

5.212
11.323
11.220

0.134
0.102
0.077

0.833
0.591
0.631

الكفاءة الذاتية

املصدر :برنامج .AMOS v.24

ً
ً
لقد أظهرت النتائج ّأن رأس املال النفس ي اإليجابي يؤثر معنويا وإيجابا في الداء وهذا يشير إلى إن إدارات الفنادق الربع والخمس نجوم في مدينة
السليمانية قيد الدراسة بإتجاه تبني هذا املتغير لتحسين الداء .أما من ناحية أخرى ،فقد أظهرت النتائج أن املتغير الوسيط االرتباط بالعمل من املمكن
ً
أن يزيد من تأثير رأس املال النفس ي اإليجابي في الداء  ،وهو ما ينعكس إيجابا بإتجاه تحسين البيئة التنظيمية للفنادق قيد الدراسة.

املحورالرابع :االستنتاجات و التوصيات
االستنتاجات:
• في ظل التغيرات البيئية املتسارعة التي تعصف مختلف قطاعات العمال العراقية بشكل عام وإقليم كوردستان بشكل خاص ،تزداد الحاجة إلى رأس
املال النفس ي اإليجابي ،الذي يعد صمام أمان لها ،الذي من املمكن أن يعزز من االرتباط بالعمل بإتجاه تحقيق الداء اإليجابي.
• تبين من التحليل أن مقياس الدراسة بمتغيراته الرئيسة وأبعادها قد اجتاز اختبار التحليل العاملي االستكشافي والتحليل العامل التوكيدي الذي
يشير إلى تجانس وتوافق كل بعد من البعاد في هذه الدراسة مع املتغير الذي ينتمي إليه ،مما يعني صالحية مقياس هذه الدراسة ،وهو مطابق مع
االفتراضات النظرية والفلسفية إلجراء التحليالت اإلحصائية على وفق االختبارات املعلمية.
ّ
• تجود عالقة تأثير موجبة ومعنوية لرأس املال النفس ي اإليجابي في تعزيز الداء من خالل االرتباط بالعمل .إذ أن التأثير املباشر لرأس املال النفس ي
اإليجابي في الداء بلغ ( )0.194وهو أقل من التأثير غير املباشر لرأس املال النفس ي اإليجابي في الداء من خالل االرتباط بالعمل الذي بلغ ()0.672
ً
ً
ً
فهذا يدل على ّأن لالرتباط بالعمل دورا وسيطا جزئيا  Partially Medaitedبين املتغيرات قيد الدراسة.
التوصيات:
ً
• ضرورة تبني الفنادق املبحوثة ،مفهوم رأس املال النفس ي اإليجابي ،فكرا وممارسة وإدخاله ضمن منهاج الدورات التدريبية ،للقيادات العليا ،لكي
يتسنى للكثيرين منهم التعرف على فلسفته التطبيقية.
• يتطلب من إدارات الفنادق املبحوثة ،زيادة مستوى االهتمام باملعايير ،والقيم الخالقية الداخلية اإليجابية تجاه تحقيق االرتباط بالعمل ،وأخذ كل
السبل التي تحول دون تحقيقه والعمل على تنميته ،وجعله حجر الساس ،والذي يمكن أن يسهم في إحداث تغيير إيجابي في الداء.
• ضرورة اعتماد وبناء عالقات شفافة مبنية على التعاون واملحبة والتمكين والرقابة الذاتية بين إدارات الفنادق املبحوثة وعامليها ،والتي إن اتسمت
بها إدارات الفنادق آنفة الذكر ستساعد وتسهل من تنفيذ النشطة املتعلقة بالداء اإليجابي.
• إذا ما أرادت الفنادق املبحوثة تنفيذ أنشطة الداء اإليجابي بشكل فاعل عليها تبني مفهوم االرتباط بالعمل بوصفه يمثل القناعات واالستجابات
النفسية والعاطفية اإليجابية ضمن بيئة العمل ،شأنه في ذلك شأن العوامل التنظيمية اإليجابية الخرى.
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• ضرورة سعي الفنادق املبحوثة لوضع السبل الكفيلة بتحقيق االرتباط بالعمل والتحلي به ،لنه يعد من أبرز أنواع املتغيرات التي تحمل في طياتها
القيم ذات الطبيعة اإليجابية ،التي تمكن من دعم وتحقيق الهداف التنظيمية.
• ضرورة تنمية الشعور لدى املعاملين في الفنادق املبحوثة ،على أن أدائهم لألدوار املختلفة املتعلقة بعملهم وبارتباطهم عالي سيسهم
بتحقيق القيم املهمة بالنسبة لهم .يتطلب من قادة الفنادق املبحوثة أن يكونوا ملهمين ملرؤوسيهم ،عبر انعكاس أقوالهم ووعودهم في أفعالهم ،لكي
يتضح بشكل ال يحتمل اللبس ،أنهم مخلصين بشكل جدي ال بالكالم فحسب
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Abstract: The purpose of the current study is to examine the role of positive psychological (self-efficacy,
optimism, hope, resiliency) on employee performance (task performance, contextual performance,
counterproductive work behaviour) through work engagement (vigour, dedication, and absorption) in the
four and five star hotels in Sulaimania city Kurdistan region -Iraq . The study community actually represents a
sample of (300) workers to join among (950) workers. Based on the results of all the hypotheses of the study,
the researcher adopted a number of conclusions, the most prominent being the existence of a significant
effect of the independent variable ( positive psychological capital) in the dependent variable (performance)
through the existence of the medium variable (work engagement). The study concluded that there is a
positive and significant impact of positive psychological capital on enhancing performance through work
association. Based on the conclusions, the study reached a number of recommendations, the most important
of which is the need for hotels to explore the concept of mental capital in thought and practice and to include
it in the curriculum of the training courses for senior leaders so that many of them can identify the
philosophy of applied.
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