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:ملخصال  

ا شكككك كب  ة م ة مم المو، ممص  ايكككك  في ،  عاني منهتالوحدة في م ان العم  مشكككك     تشكككك  
نظمات في شككككك   ل م  ا  تهديد  م  الذي يشككككك  األص    الدينامم م بمئ  العم  هات  ضكككككالتي  الضككككك و  

ر حانمات  زكادة معدالت الد ران الو،م ي.  ص   انخ اض رفاهم  المو، ص ضككككككككز  البافة  ال    
في م ان العم ص الوحدة  ،اه ة   مم متخ مقت ح  ل ت اإلدارك  الإحدى الممارسككاهي   م ان العم 

تسككتهدا الدراسكك  البالم  فبث ت ام  الوحدة  . ما ينتج عنها مم نواتج ن سككم   سكك وةم  سكك  م 
  حكانمكات لالكد ر المعكد   فبث  ص   في م كان العمك  ع ر رفكاهمك  المو،   نوايكا الكد ران الو،م ي

تم جمع ال مكانكات   نوايكا الكد ران الو،م ي. ص رفكاهمك  المو، ص  العالقك  بمم الوحكدة   كان العمك  فيم
  .في مصكككك  مئ  التدركس بالجامعات  عضككككوا  مم ءعضككككا  ه  320المسككككتخدم  في هذا ال ب  مم  
ال ت ار العالقات السككككك  م ص  اسكككككتخداذ نمومع المعادل  الهم  م    ل تبقق مم ف  ض الدراسككككك  تم

 K-means cluster ءسككككككككك و    Baron and Kenny (1986)تم اسكككككككككتخداذ منهجم   بمنما  

analysis  إيجابي ام   م ان العم  تفي   وحدة  ل  تشكككككم  نتادج الدراسككككك  ءن المعد . ال ت ار الد ر 
لم تككدعم النتككادج  جود تكك ام  ل وحككدة ع ر رفككاهمكك   بمنمككا    ع ر نوايككا الككد ران الو،م يص  معنوي 

ل فاهم  المو،  ع ر نوايا الد ران الو،م ي. ءيضكككككككا  تشكككككككم  النتادج إلر  جود المو،  ء  ت ام   
ةان ل  حانمات  في حممنوايا الد ران الو،م يص   م ان العم  ع رل  حانمات معنوي   ت ام  سككككك  ي

ع ر رفكاهمك  المو، . فممكا يتع ق بكالكد ر المعكد  ل  حكانمكات معنوي  م كان العمك  تك ام  إيجكابي  
د را  مهما  في الط كق  التي يت اع    تؤديات م ان العم   ءن ر حانمت النتادج ء ضبم ان العم ص 

 رفاهم  المو، . ى في م ان العم  ء  انخ اض مستو  الشعور بالوحدةزكادة بها المو، ون مع 

الوحككدة في م ككان العمكك ص ر حككانمككات م ككان العمكك ص رفككاهمكك  المو، ص نوايككا    الكلمااات المفحاااحيااة:
 .ادالت الهم  م مومع المعالد ران الو،م يص ن
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Abstract 

Workplace loneliness is considered a problem faced by a large segment of 

employees, especially due to the pressures imposed by the dynamic business 

environment, which in turn becomes a threat to the organizations in the form 

of low motivation and desire, decrease employee wellbeing, and increase 

turnover intention. Workplace spirituality is one of the management 

practices that can be a remedy to relieve the burden of loneliness and its 

negative psychological and behavioral consequences. This study aims to 

investigate the effect of workplace loneliness on employee wellbeing and 

turnover intention, and the moderating role of workplace spirituality in the 

relationships between workplace loneliness and employee wellbeing and 

turnover intention. The data was collected by a questionnaire from 320 

Egyptian academics. To test the hypotheses, the SEM using AMOS was 

conducted to clarification of the causal relations, while Baron and Kenny's 

(1986) methodology and K-means cluster analysis technique were 

implemented to test the moderating role. The results reveal that workplace 

loneliness has a significant positive relation with turnover intention. The 

results supported neither the relationship between loneliness and employee 

wellbeing nor the relationship between employee wellbeing and turnover 

intention. The results validate the significant negative impact of workplace 

spirituality on turnover intention, and the significant positive impact on 

employee well-being. Furthermore, results support the moderation role of 

workplace spirituality, as significant interactions of workplace spirituality 

have been found. The results show that workplace spirituality may play a 

significant role in the way that the employees interact when the increase of 

workplace loneliness or the decrease of the employee wellbeing. 

Keywords: Workplace Loneliness, Workplace Spirituality, Employee 

Wellbeing, Structural Equation Model. 
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 : الدراسة مقدمةأواًل: 
ءن القمم   مم Philip Slaterفي سككككككككك عمنمكات الق ن المكاضكككككككككيص حكذر عكالم االجتمكا  األم ك ي 

الثقافم   المؤسككككككسككككككات االجتماعم  مم الم جى ءن تؤدي إلر ت اقم الشككككككعور بالوحدة.  ء ضككككككى 
Slater    ءن المؤسكككككككككسككككككككككات االجتمكاعمك   المنظمكات في ء   هكا تؤةكد ع ر قمم ال  ديك   النجكا

كة قمم المنافسكككك   االسككككتقال ص  التي قا  إنها تتعارض مع االحتماجات الشككككخصككككي مم  ال  تعة 
 .(Wright, 2012)اإلنسانم  األساسم  لالنتما   االنخ ا  في المجتمع  المشارة  مع اآل  كم 

مقاال  بعنوان "الشعور بالوحدة يعمق اإلنتاجم  في    Forbesحديثا ص نش ت مج   األعما  األم ك م   
 ر المنو  بالقمادة"ص  تتابع المج   ءنه إلر جانب الت ام ات التي يسكك  ها الشككعور م ان العم : الد

ا عواقب   مم  ع ر المنظمات التي يعم ون   بالوحدة ع ر البماة الخاي  ل عام ممص تكون له ءيض 
فمها. حم  تشككككم  الممارسككككات العم م  ءن العام مم الذيم يشككككع  ن بالوحدة يسككككته كون ضككككز   

ضككككم  المق رةص  كظه  ن التةاما  ءق  تجاع العم   المنظم ص  كسككككج ون معدالت ءدا   األجازات الم  
منخ ض . عال ة ع ر ملكص فشعورهم بالوحدة قد ينتق  إلر زمالدهم  ءق انهمص ما يتس ب في ت ام   
مضكاف  ع ر المنظم .  االنظ  إلر الوقت الذي يقضكمه األشكخاي في العم ص ال ين  ي التعام  

لشكككعور بالوحدة في م ان العم  ع ر ءنها تج ا  من  ة  مةعج  ل مو،  فبسكككبص ب  مع ،اه ة ا
 .(Wingard: Forbes, 2020)ين  ي التعام  معها ءيضا  باعت ارها مش    تنظممم  

إلر    (Covid-19)المسكككككككككتجكد   2019مؤ  ا ص ءدت الجكادبك  النكاجمك  عم م ض فم  ر ةور نكا  
ارها الن سككككم   االجتماعم  ع ر م مارات ال شكككك ص ةما ةان ءزم  يككككبم  عالمم  ة  ىص ةانت لها ءا

. لقد ف ضككت ت ك (Tuzovic & Kabadayi, 2020)لها ت ام ها المدم  ع ر االقتصككاد العالمي 
الجادب  منذ اندالعها قمودا  ع ر الب ة   االنتقا   التوايكككك ص حم  قدذ    ا  الصككككب  إرشككككادات 
مخت    إلبطا  انتقا  ال م  رص ةان في مقدمتها الت اعد االجتماعي.  كشككككم  الت اعد االجتماعي  

ر معدالت انتشكككككار  إلر "تق م  االتصكككككا  الجسكككككدي بمم األف ادص ء  بمم المجموعات ل سكككككمط ة ع 
العد ى". ةما يشم  الت اعد االجتماعي مجموع  متنوع  مم التدابم  مات الت ام ات المخت    ع ر 
العام مم  المنظمات  االقتصككككاد بوجه عاذص منها ع ر سكككك م  المثا ص البج  الصككككبي الطوعي ء  

عمككك   المكككدارر اإللةامي  قواعكككد البمكككايككك  في ءمكككاتم العمككك   التجمعص  رامكككا إ ال  ءمكككاتم ال
 الجكامعكاتص  التبو  إلر العمك  مم المنة ص  تقكديم الخكدمكات عم بعكدص  لل كا  التجمعكات العكامك  

 European Centre for Disease Prevention and) األحكككدال ال ككككاضكككككككككمككك   الثقكككافمككك   

Control [ECDC], 2020). 
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ا ع ر ،اه ة الشككككككعور  مما الشككككككك فمه ءن التدابم  التي ف ضككككككتها ت ك الجادب  سككككككت قي بظالله
بالوحدة بشككككككك   عاذص  في م ان العم  بشككككككك    ايص  ما  مم عدة جوانب منها: نقث الدعم 
االجتماعيص  ق   الت اعالت االجتماعم  الهادف ص  المشكككاع  السككك  م  حو  العالقات الشكككخصكككم ص 

ذ بالكثم   ةالقما – ضكز  الصكب  الجسكدي   العق م ص  ضكز  القدرة ع ر   ق التوازن في البماة 
 ء  الق م  مم األنشط  المومم  ل   د )مث  النوذ  العم (.

حو  الوحدة  م ان العم  في الواليات المتبدة لعاذ   Cigna ك تي التق ك  الذي نشكككككك ته شكككككك ة   
ل  ال مم   دراسكككككك  اسككككككتقصككككككادم  Cigna ص ءج ت2018لمدعم ملك االفت اض. ف ي عاذ    2020

م  الشكعور بالوحدة ع ر العم   اإلنتاجم   الد ران الو،م يص  األم ك ممم السكتكشكاا مسكتوكات  ت ا
مم   10441  اسككتقصككاا  ص  2019 ءشككارت ءن الشككعور بالوحدة يم م  يكك ه بالواا .  في عاذ 

تةايدص حم  ارت عت نسككك   الذيم يشكككع  ن بالوحدة ت  زم ال ال مم األم ك ممم ء،ه ت النتادج ءن األ 
 .(Cigna: U.S. Report, 2020) %( في العاذ السابق54) كمقارن  ب ٪(61إلر )

في الواقع ،واه  معقككدةص  ءن   هي  تنظممءن ةال  مم ،ككاه ة الوحككدة  ال  Wright (2012) تؤةككد  
ص  مم  ادجها في السككككككككما  التنظممي،اه ة الوحدة  نت ل همر إج ا  مةكد مم ال بول  هنا  ما ي   

األم  الذي يجع  مم  .العم  الخايكك  به بشكك   ءفضكك   فهم ط مع  الت اع  بمم المو،   امئ ام 
قضككككككككم  جدي ة بال ب   التب م  في    Workplace Loneliness،اه ة الوحدة في  م ان العم  

المنظمات عام ص  في الجامعات بصككك    ايككك ص حم  شكككهدت األ م ة تبوالت مؤا ة ةنتمج  لت ك  
لتع مم عم بعكدص  العمك  مم المنة .  اكالنظ  الجكادبك ص منهكا تط مق التع مم الهجممص  التوجكه نبو ا

إلر ءن تقديم الخدم  التع ممم  يسكككت ةذ قدرا  مناسككك ا  مم البضكككور ال ع ي إلر الجامعات  القاعات 
التدركسم   المعام   ءماتم العم ص فقد تم ءيضا  التشديد ع ر االلتةاذ بإج ا ات الت اعد االجتماعي  

 تط  ات إدارة األزم . لدارة التجمعات بما يتماشر مع م

ءهممتها المجتمعم ص يت ق    ة يعد م هوذ حدي  نسك ما ص  ر م االنظ  إلر ءن م هوذ الشكعور بالوحد
ال احثون الذيم يدرسككككون الشككككعور بالوحدة في م ان العم  ع ر ءن الموضككككو  لم يبظر سككككوى 

. فضال  (Moens et al., 2019; Peng et al., 2017)بالق م  مم االهتماذ في األدبمات الع مم  
 Ghadiعم ءن الق م  جدا  مم الدراسكات تنا لت دراسك  ،اه ة الوحدة في الجامعاتص مث  دراسك   

دراسككككات ع ر مسككككتوى الجامعات المصكككك ك .  في   ال توجدفي الجامعات األردنم ص بمنما    (2017)
جهاد الن سكككي  الجسكككدي ع ر حد سكككوا ص الواقع يواجه ءعضكككا  همئ  التدركس في بمئ  العم  اإل
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 الذي يم م ءن يؤدي إلر اإلرها ص  االسكككككككتنةاا العاط يص  مم ام الشكككككككعور بالوحدةص مع ما قد 
 يت تب ع مه مم نتادج س  م  ع ر المستوكمم ال  دي  التنظممي.

  Employee Wellbeing  تص تم إدرا  ت ام  رفاهم  المو، فضكككال  عم ملكص  ع ر مدار سكككنوا
 ر جوانب العمك  المخت  ك ص حمك  قاذ عدد ة م  مم ال كاحثمم ب بث ت ام  رفاهمك  المو،  ع ر ع

نتكادج العمك ص  قكد  اقكت العكديكد مم الكدراسكككككككككات ءن رفكاهمك  المو،  تؤدي إلر عكديكد مم النتكادج 
ة   ال  دي   التنظممم  مث  زكادة األدا  التنظمميص  زكادة اإلنتاجم ص  زكادة رضكا  العمال ص  مشكار 

.  في الواقع ي د  ءن (Kundi et al., 2020)المو، ممص  دعم سكككككككك وةمات المواطن  التنظممم   
السكعي نبو ال فاهم  ءيك ى مم الموضكوعات الم ب  التي تهم اإلنسكان عام ص  االنظ  إلر ال وادد 
التي تبققهككا رفككاهمكك  المو،  ل مو، مم  المنظمككات  المجتمعككات ءيككككككككك بككت رفككاهمكك  المو،   

حموكا  في البماة التنظممم ص  ءضكككبت تشككك    احدة مم التبديات التي تواجه المنظمات   موضكككوعا  
.  تتج ر ءهممك  ال فكاهمك  في العمك  في تةايكد الكدعوات (Garg, 2017; Pawar, 2016) القكادة  

ل  احثمم  منظمات األعما  إليال  مةكد مم االهتماذ لهذع القضكككككم  مم  ال  يكككككق  سكككككماسكككككات  
 & Benraïss-Noailles)الموارد ال شككككككك ك  التي تعةز مم رفاهم  المو،    ممارسكككككككات إدارة  

Viot, 2020) . 

. فمم  Covid-19لقد اسككتبوم موضككو  رفاهم  المو،  ع ر قدر ءت   مم األهمم  ءانا  جادب  
ناحم ص يواجه مو، و الخطو  األمامم  الذيم يقدمون  دمات "ءسككككاسككككم " )مث  ال عاي  الصككككبم  

 الصكككمدلمات  د ر ال عاي   المؤسكككسكككات التع ممم   ما إلر ملك( مخاط  يكككبم     مبالت التجةد 
متةايكدة مم حمك  العكد ى  التوت   األم اض العق مك . مم نكاحمك  ء  ىص يتسككككككككك كب التبو  الم كاج  
نبو العم  مم المنة   العةل  الذاتم  في حد ل ت ام ات  م  متوقع  ع ر الصكككككككب  العق م ص مث   

.  (Tuzovic & Kabadayi, 2020)ت   تعةكة الشكككككككككعور بكالوحكدة  االتتئكا  زككادة الق ق  التو 
 مم ام تتج ر ءهمم  الب اظ ع ر ال فاهم  الن سككككككم ص  الصككككككب  العق م  ل مو،  بصكككككك   عام ص 
 اصكك    ايكك  لدى ءعضككا  همئ  التدركس في الجامعات المصكك ك ص بالنظ  إلر د رهم المبوري  

 Aboobaker etو  التقدذ االقتصكككادي في المجتمع.  كشكككم   في دفع قاط ة التنمم   تبقمق النم

al. (2019)   ءن رفاهم  ءعضككككككا  همئ  التدركس لها ت ام  م بوظ ع ر إنجازات الطال ص  االتالي
 فهي مهم  ل  وغ األهداا التع ممم .

م القضككككككايا المهم  التي تشكككككك   تبديا  م  Employee Turnover   تعد ،اه ة الد ران الو،م ي
ل منظمات المعايك ة عام ص  يكناع  الخدمات  الجامعات بصك    ايك ص لما يم م ءن تسك  ه مم 
مشككك الت ع ر مسكككتوى األدا  ال  دي  اإلبدا ص  مسكككتوى ت ابا  تماسكككك ال     جماعات العم ص 
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لر ءن معكد  د ران المو، مم   ةكذلكك القكدرة ع ر ءدا  المهكاذ التنظمممك . حمك  تشكككككككككم  األدبمكات إ
الم ت ع قكد يؤدي إلر مجموعك  متنوعك  مم المشككككككككك الت  العواقكب  م  المواتمك  لكك  مم األف اد 
 المنظماتص ال سككمما ت ك المتع ق  بالتك    الم اشكك ة   م  الم اشكك ة الم قودة في ممارسككات إدارة 

 ران المو، مم يؤا  سكك  ا  ع ر  . لقد  جدت الدراسككات ءن د(Wu et al., 2017)الموارد ال شكك ك  
األدا  المكالي التنظمميص مم  ال  التك  ك  الم كاشككككككككك ة لكد ران المو، مم  التي تشكككككككككمك : مكا ق ك  
الم ادرةص  التو،م ص  اال تمارص  التوجمهص  ء م ا  اإلنتاجم  الم قودة. باإلضككككاف  إلر التكالم   م  

همم  المدراممص  انخ اض التنو  الو،م يص  الم اشكك ة لد ران المو، مم  التي تشككم :  سككارة الموج
 انتشكككككككككار اقاف  د ران المو، ممص حم  يصككككككككك ى رحم  ءحد المو، مم م ي القمم  حافةا  ل م ادرة 

 .(Beehner & Blackwell, 2016)الطوعم  لمةكد مم المو، مم م ي القمم  

ون توقعكاتكه مم  كم م اعت كار نوايكا الكد ران ءقصكككككككككر رد فعك  يقكدذ ع مكه المو،  عنكدمكا ال تك
المنظم  م ضككككككم .  تشككككككم  نم  الد ران الو،م ي إلر تخ ي المو،  عم  ،م ته بمب  إرادتهص 
 كم م  يك ها ءيضكا  ب نها سك و  سك  ي يظه ع المو،  عندما ال ي ون راضكما  عم ،  ا العم . 

(ص  ةذلك  تعتمد نم  الد ران ع ر عدد مم العوام  الشخصم  )مث : العم ص  الخ  ةص  مجا  العم 
العوام  المتع ق  بالعم  )مث : عب  العم ص اإلجهادص االستقاللم ص  التعوكضات ص  العم  اإلضافي 
ء  العمك  بنظكاذ المنكا اك (ص  ء م ا  العوامك  التنظمممك  )مثك : م كانك  المنظمك ص اقكافك  المنظمك ص بمئك   

ص  مم ءج  تعةكة  .  في الواقع(Aytac & Basol, 2019)العم ص  مسككككككككتوى الدعم التنظممي(  
مسككككككتوكات ال فاهم ص  تق م  معد  د ران المو، ممص تشككككككم  الدراسككككككات إلر ءهمم  فبث ةال  مم 
العوام  الشكخصكم  مث  الشكعور بالوحدة في م ان العم   العوام  السكماقم  مث  فبث ت ام  بمئ   

 ;Aboobaker et al., 2019)العمك   المنكاا االجتمكاعي بمكا في ملكك ر حكانمكات م كان العمك   

Erdil & Ertosun, 2011). 

لقكد ءدى التبو  الكديمو  افي في القوى العكام ك  إلر حتممك  ت مم  شككككككككك ك  م كان العمك  مم نكاحمك ص  
تما ف ض تبديات ع ر متخصكصكي الموارد ال شك ك  فمما يتصك  بالتو،م   التدركب  لدارة الموارد 

جه مسككتوكات ءع ر مم عدذ ال شكك ك  مم ناحم  ء  ى. في سككما  متصكك  ءيكك بت المنظمات توا
ال ضككككككككككا الو،م ي  التوت   الضككككككككك و ص مكا يؤدي إلر اإلرهكا  العق ي  العكد انمك  في م كان العمك  

 جديدة تسككككمر ر حانمات م ان العم  سكككك وةمات ال ظا، . ت ك القضككككايا ءف زت ممارسكككك  إدارك  
Workplace Spirituality  حمكككاة ص  التي تسكككككككككككاعكككد في تبقمق التوازن بمم مخت   جوانكككب

. مم ام حظمت مسككككككك ل  ر حانمات م ان العم  (Haldorai et al., 2020)المو، مم  المنظم   
في السككككككنوات األ م ة بم ان  بارزة في مجا  ال بول اإلنسككككككانم ص ملك ألنها تعةز مم إيجاد بمئ   
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ن سككككككككم  إيجابم  ل مو، ممص حم  زاد عدد المقاالت الع مم   مسكككككككك  ءضككككككككعاا تق ك  ا في ال ت ة 
.  في هككذا السكككككككككمككا ص ت نر ال ككاحثون فك ة ءن  1998-1989مقككارنكك  ب ت ة    1999-2008

المو، ون يسككككككعون ءيضككككككا  إلر إدرا  معنر  قمم   هدا في العم  فضككككككال  عم التعوك  المالي 
(Beehner & Blackwell, 2016) . 

  عم   إن إدرا  المو،  ل  حانمات م ان العم  مم الم جى ءن ينع س بشك   إيجابي ع ر موا 
المو،  مث  سك ع  ال ديه ص  اإلبدا ص  الصكد ص  الثق ص  اإلنجاز الشكخصكيص  االلتةاذ التنظمميص  
 األدا  التنظمميص  التوجككه بككالعمال ص  القككدرة ع ر التكم ص  التوجككه بككالخككدمكك ص  سككككككككك و  ال مع 

 زكادة    األ القيص  ال ضككككككككا الو،م يص  انخ اض نوايا ت   المنظم ص  سكككككككك و  المواطن  التنظممم 
.  هو ما يتسكق مع ت تمد األدبمات السكابق  ءن (Aboobaker et al., 2019)المشكارة  الو،م م   

ر حانمكات م كان العمك  تتج ر ع ر المسكككككككككتوي ال  دي  الجمكاعي  التنظمميص  ءن المنظمكات التي 
ص المو، مم  تعةز مم ر حانمات م ان العم  يم نها تبقمق مسكتوكات ءع ر مم اإلنتاجم ص  رضكا 

الكتكنكظكمكمكي   .  (Garg, 2017; Milliman et al., 2003; Sprung et al., 2012) الكتكةامكهكم 
   الواقع ءنه في سكككما  مؤسكككسكككات التع مم العاليص رةةت الدراسكككات السكككابق  ع ر ال ضكككا الو،م ي

 د ران ءعضكككككا  همئ  التدركس  نم  الم ادرةص مع ملك التةا  ر حانمات ألعضكككككا  همئ  التدركس 
 Aboobaker)  ي سككما  المؤسككسككات التع ممم  ان العم  لم تبظر بالقدر الكافي مم ال ب  فم

et al., 2019). 

ا ة م ا . حمك  ي ت ا جة  مم هكذا  إن   ق بمئك  عمك  بنكا ة في الجكامعكات المصككككككككك كك  يمثك  تبكديك 
دركس التبكدي ببقمقك  ءن األتكاديمممم م ةمون بك دا  العكديكد مم المهكاذ الصكككككككككع ك  مثك  ءع كا  التك

عديد النشكككك  ءببال ع مم  عالم  الجودةص  القماذ ب  لطال  ال  الوركور  طال  الدراسككككات الع ماص  
طم   مع الةمال   الطال ص  اتلمسكككئولم  االجتماعم ص  انا  عالقمم المهاذ اإلدارك ص فضكككال  عم ا

لجامعات المصككك ك   ء م ا  االنخ ا  في عم م  التع م  التطوك  المسكككتم .  انا   ع ر ملكص تبتاع ا
إلر الت ةمة ع ر توفم  بمئكك  عمكك  داعمكك  ألدا  ت ككك المهككاذ عنككد بنككا  بمئككات عم هككاص  لال فككإن 
األتاديمممم سككككم ونون  م  متبمسككككمم  مب طمم  راما مسككككتنةفممص ما يدفعهم إلر الت كم  جديا  

 في العثور ع ر جامع  ء  ى ل قماذ بواج اتهم  ا وغ طموحاتهم  تبقمق ماتهم.

ءن العنصك  ال شك ي هو ءامم األيكو  التي تمت كها   ألمور المسك م بها ع ر نطا   اسكعصامم  إن
يجابي ع ر اتجاهات اإلتهدا المنظمات إلر الت ام    صمم اماص    اي  الخدمم .     ص  المنظمات
تتمتع  التبو  إلر منظم   دعم  ةكة قدراتهم اإلبداعم ص   تعل تبسككككككمم المناا التنظمميص    مو، مهاص

 فمما يتصككككك  بصكككككناع  التع مم العاليص فإن .  (Aytac & Basol, 2019) قوة تنافسكككككم  عالم ب
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األتاديمممم هم العنايكككككك  األع ر قمم ص  الذيم يسككككككاهمون بشكككككك   ة م  في نجا  الجامع  التي 
ي  ض ع ر الجامعات السكككككعي البثم  ص ما عاذ  بشككككك      اص  منظوم  التع مم العاليينتسككككك ون إلمه

 ق بمئ  عم  إيجابم   انا ةص توف  لألتاديمممم ف يككككك  التتسكككككا  مشكككككاع  إيجابم   انا  نبو  
عندما يدر  األتاديممون التشككككككككجمع ص    مم العالي  ال ب  الع ميسكككككككك وةمات داعم  ل جامع   التع

 كشككع  ن بال ضككاص فمم الم جى ءن ي ون لديهم البافة ل ت انيص ما يؤدي إلر نتادج ءفضكك  ب ثم   
 .(Ghadi, 2017)ت  ل جامعا

يعد قطا  التع مم العالي في مصكككك  مم القطاعات البموك ص  فمما يتع ق ب همم  الدراسكككك  البالم ص  
( ءن عدد الطال  المقمديم في م اح  1فع ر مسكككتوى األتاديمممم  الطال ص يوضكككى الشككك   رقم )

  2018/2019العكاذ األتكاديمي  التع مم العكالي المخت  ك  في المعكاهكد  الجكامعكات المخت  ك   ال   
م مون طككالككبص ةمككا ب غ عككدد األتككاديمممم مم ءعضككككككككككا  همئكك  التككدركس   3.5ب غ مككا يق   مم  

 ءل  ءتاديمي. 126 معا نهم في ن س ال ت ة ما يةكد عم 

 

عاذ   بالتع مم العالي  (: ءعداد الطال  المقمديم  ءعضا  همئ  التدركس  الهمئ  المعا ن 1ش   )
2018/2019 

أعضاا   –مصادر: م  ععدا  الااحاان  اساحدا ًا على اصحصااتيات الوار ة في: الد ارة الةادولة باللمق المقيدون ال
 (. الجهاز المركزي للحعائة العامة واصحصا .2019بأكحوبر    2018/2019هيئة الحدرلس( للحعليم العالي 
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( 2امجص فوفقكا  ل شككككككككك ك  رقم )ءمكا ع ر مسكككككككككتوى الموازنك  العكامك   ءعكداد الجكامعكات  الك مكات  ال   
 العككاذ    2014/2015  ارت عككت موازنكك   زارة التع مم العككالي  ال بكك  الع مي بمم العككاذ األتككاديمي

%ص ةمكا زاد عكدد الجكامعكات الخكايككككككككك   األه مك  بمم ن س 160بمقكدار   2019/2020  األتكاديمي
%. مكا يجعك  مم هكذا القطكا   60%ص بمنمكا زاد عكدد ال  امج التع مممك  بمقكدار 94العكاممم بمقكدار 

مجاال   صككك ا  ل دراسككك   التب م   ال ب   التطوك .  ايككك  مع توجه الد ل  المصككك ك  ل توسكككع في  
 لتبو  نبو جامعات الجم  ال ابع.إنشا  الجامعات األه م ص  ا

 

 –   2014/2015  المعاهد  الجامعات بمم عامي الك مات ءعداد (: تطور2ش   )
2019/2020 

  الواقع مصر: بي  في العالي المصدر: م  ععدا  الااحاان  اسحدا ًا على اصحصاتيات الوار ة في تحقيق: الحعليم
 . 1االسحراتيجية  والدراسات للفكر المصري  (. المركز2020والمأمول. بأكحوبر  

ة   مم  انا   ع ر ما سك قص تهدا الدراسك  البالم  إلر فبث ت ام  الوحدة في م ان العم  ع ر  
 نوايا الد ران الو،م ي لديهم ص همئ  التدركس بالجامعات المصككككككك ك ألعضكككككككا   الو،م م   ال فاهم   

فبث الكد ر المعكد  التع مم. فضكككككككككال  عم  بكاعت كارهم مم بمم ءتث  الموارد قممك  في يكككككككككنكاعك   
 نوايككا  الو،م مكك ص  ال فككاهمكك   ص   الوحككدة في م ككان العمكك في العالقكك  بمم      حككانمككات م ككان العمكك ل

 

(:                  2020 ديسم   9. انظ  ال ابا التالي )تم الد و  بتاركخ  1
https://marsad.ecsstudies.com/42738/ 
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 مم ام تسككككتهدا الدراسكككك   .همئ  التدركس بالجامعات المصكككك ك ءعضككككا  دى  ل  الد ران الو،م ي
 التالم : الثالا  البالم  اإلجاب  عم التساؤالت

نوايككا الككد ران الو،م ي لككدى رفككاهمكك  المو،    مككا هو تكك ام  الوحككدة في م ككان العمكك  ع ر   ▪
 األتاديمممم في الجامعات المص ك ؟

رفاهم  المو،   نوايا الد ران الو،م ي لدى األتاديمممم    العم  ع رر حانمات م ان    ؤا ته    ▪
 في الجامعات المص ك ؟

الوحكدة في م كان العمك   رفكاهمك  المو،   نوايكا   العالقك  بممر حكانمكات م كان العمك    د هك  تعك ▪
 الد ران الو،م ي لدى األتاديمممم في الجامعات المص ك ؟

لإلجاب  ع ر ت ك التسكككككككاؤالتص تم تنظمم ال ب  ع ر النبو التالي: يشكككككككتم  القسكككككككم الثاني ع ر  
ف  ض الدراسك . بمنما يسكتع ض القسكم الثال  منهجم  الدراسك .   نمم تم اجع  الدراسكات السكابق    

نتادج الدراسك   ا ت ار ف  ض الدراسك .  كختتم   ي مه القسكم ال ابع الذي يتنا   التب م  اإلحصكادي  
تويكمات ال بول حد د الدراسك      الدراسك    تويكمات  القسكم الخامس هذا ال ب  بمناقشك  النتادج 

 المستق  م .

 فروض الدراسة: اسات الةابقة وتدميةدر الثانيًا:  
اإلطار النظ ي لدراسككات   Social Cognitive Theory (SCT)تشكك   نظ ك  اإلدرا  االجتماعي  

ع ر ال  ابا  العالقات االجتماعم  ل   د  ع ر تصككككورات  SCTالشككككعور بالوحدة.  مم امص ت ةة  
ءن الوحدة تنشكككككككك  نتمج  التناق  فمما بمم العالقات   SCTاألف اد فمما يتع ق بالوحدة.  تشككككككككم   

االجتمككاعمكك  الم  واكك  مم جككانككب ال  د  الت ككاعالت االجتمككاعمكك  ال ع مكك . عال ة ع ر ملكككص فككإن 
جتمكاعمك  مع اآل  كم تعكد مم العوامك  المبكددة ل وحكدة التجكار  السككككككككككابقك  ل   د  ت كاعالتكه اال

(Perlman & Peplau, 1984). 

نوعمم مم إلر    Weiss ص  قد ءشكككككككككار1973دراسكككككككككات الوحدة منكذ عاذ  ر اد ءحد    Weiss كعكد 
ص  العةلك  التي تشكككككككككم  إلر عكدذ  جود عالقكات حمممك  مع اآل  كمالعةلك  العكاط مك ص   الوحكدةص همكا  

منذ ملك الوقتص شكككككككهدت دراسكككككككات   ال  ابا االجتماعم .  في  تمث  نقث  ي  االجتماعم ص  هي الت
ءنواعا  مخت    ل شكككعور بالوحدةص حم  يم م ص  ءشكككارت الدراسكككات السكككابق  إلر  الوحدة تنوعا  ة م ا  

فهنا  الوحدة ص لألف اد الشكككككككعور بالوحدة في مجموع  متنوع  مم السكككككككماقات  ألسككككككك ا  مخت   
قككافمكك   الوحككدة العككاط مكك    حككدة العالقككات  الوحككدة في م ككان العمكك  األنطولوجمكك   الوحككدة الث
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(Wright & Silard, 2020).   ص  هو  األف اد لديهم دافع مت يككك  لكونهم اجتماعممم األيككك  ءن
ذ البكاجكات اإلنسكككككككككانمك ص  تك تي في م احك  متقكدمك  في ه  ص  التي ي مم في البكاجك  إلر االنتمكا   مكا

ص  مما الشككككككك فمه   نا  عالقات حممم  مع اآل  كملي ون لدى األف اد دافع ط معي ال إرادي حم  
 .(Mohapatra et al., 2020)هذع ال  ابا سم ون له ت ام  س  ي ع مهم  ءن ال ش  في بنا 

 Wright et فقا  لكككككككك    الواقع ءن الوحدة  العةل  تمث  م اهمم مت ابط ص  لكنها مع ملك متمايةة. 

al. (2006)    تشكككم  العةل  إلر الخصكككادث الموضكككوعم  ل  مئ  االجتماعم  )االتصكككا  االجتماعي
 كم م  يك  الوحدة في م ان  .ال ع ي(ص في حمم ءن الشكعور بالوحدة يعتمد ع ر تصكورات ال  د

العمك  ب نهكا انع كار ل سككككككككك  مكات في جودة الت كاعالت االجتمكاعمك   العالقات ال  دي  في العمك ص ء  
تسككككك ب حال  مم الضكككككمق في م ان العم ص     ال  تنشككككك  مم العالقات الشكككككخصكككككم  ال ديئ ءنها ح

عنككدمككا يككدر  التنككاق  بمم العالقككات الم  واكك   العالقكك  الوحككدة  المو،     يككدر  االتتئككا ص حمكك   
 كنظ  إلر . (Wright, 2012)  جتمكاعمك  مبكد دةء  عنكدمكا ي ون لكديكه/لكديهكا شككككككككك  ك  ا  ال ع مك 

مم بعديم: الوحدة االجتماعم ص  الوحدة العاط م . حم  تنشككككك  ان العم  حدة في م الشكككككعور بالو 
ص  مم ام الوحدة االجتماعم  نتمج  نقث العالقات االجتماعم   ضكككككككككز  الشككككككككك  ات االجتماعم 

 م  قادركم ع ر إيجاد مجتمع يشكع  ن باالنتما     يصك ى األف اد الذيم يعانون الوحدة االجتماعم 
العاط م  إلر البال  التي ي ون فمها األشكككخاي  م  قادركم ع ر إقام     إلمه. بمنما تشكككم  الوحدة

عندما ال ي هم الةمال  مشكاع   ءفكار ال  دص ما  ا  ءيضكعالقات  امق   ت اعالت بنا ة مع اآل  كمص 
 .(Wright et al., 2006)يدفع ال  د إلر ت ضم  عدذ مشارة  مشاع ع  ءفكارع معهم 

لعدة ءس ا ص مات دراس  الوحدة في العم   مق وال  بش    اسع في ءدبل وحدة    Wright كعد م هوذ  
 Wrightء ال ص ءن هذا الم هوذ ي ةة ع ر الشككعور بالوحدة الم ت ط  بالعم ص حم  تشككم  دراسكك   

بالوحدة  ءن نقث دعم المشككككك ا  زمال  العم  ءتث  تن ؤا    ةشككككك ت  ءن دراسكككككات الوحدة  (2012)
الشكككككككككعور بالوحدة الم ت ا   ت كايم عنيص ما يم ت ا بالعمك ث الدعم  م  الالم ت طك  بالعمك  مم نق

ذ. اانما ص ءن الم هوذ يعد ءتث  شككككككككمولم  عم  م ع مم بالعم  عم الشككككككككعور بالوحدة بشكككككككك   عا
مثكابك   ص اكالثكا ص ءن الم هوذ يكدعم فك ة ءن الوحكدة في العمك  ب(Ghadi, 2017)الم كاهمم األ  ي  

 ,Erdil & Ertosun)ي بعكديم يمثك  ةال  منهمكا منظورا  متمكايةا  ل وحكدة  ك طبنكا  متعكدد األبعكادص   

2011; Ertosun & Erdil, 2012). 

 تشكم  الدراسكات السكابق  ءن الشكعور بالوحدة في م ان العم  ي ت ا بالعديد مم المت م ات ال  دي   
بشكككككك ن الوحدة في   Erdil and Ertosun (2011)  التنظممم . حم  يشككككككم  ال ب  الذي ءج اع

العم  إلر ءن الوحدة تؤا  بشككك   سككك  ي ع ر البماة االجتماعم   المهنم  ل مو، ص  تدعم نتادج 
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إلر    Ertosun and Erdil (2012)ال ب  الت ام  السكك  ي ع ر رفاهم  المو، .  تشككم  دراسكك  
 زكادة نوايا ءن زكادة الشككككعور بالوحدة في العم  يؤدي إلر انخ اض مسككككتوى االلتةاذ التنظمميص  

الكد ران. جكدي  بكالكذة  ءن نتكادج الكدراسكككككككككك   ر م ا وت التك ام  اإليجكابي المعنوي لكك   مم بعكدي 
الوحكدة )الب مكان العكاط ي  االفتقكار إلر ال فقك  االجتمكاعمك ( ع ر نوايكا الكد ران الو،م يص إال ءن  

  نوايا الد ران. االلتةاذ التنظممي توسا العالق  بمم االفتقار إلر ال فق  االجتماعم  

ءن الوحدة في م ان العم  تؤا  بشك   سك  ي   Ayazlar and Güzel (2014) تما تشكم  دراسك   
جتماعم   ال فق  االق  االجتماعم ص حم  ءن نقث  ال فص  اصككك    ايككك  بعد ع ر االلتةاذ التنظممي

م .  تشكككككككم   شكككككككعور ال  د بالوحدة في م ان العم  يق   مم ف ي بقا  ال  د في المنظم  البال  
الدراسك  ءن الوحدة في م ان العم  ءيك بت قضكم   طم ة جذبت الكثم  مم االهتماذ في السكنوات 

تشكم  ءن   Peng et al. (2017)األ م ةص  ت مم ءن لها آاارا  مدم ة ع ر رفاهم  المو، مم. دراسك  
لسكمط ة المشكاع  الوحدة في العم  تؤا  سك  ما  ع ر اإلبدا  الو،م يص حم  ءن األف اد الخاضكعون 

السك  م  يت نون اسكت اتمجم  معالج  تب م م   موجه  نبو الت ايكم  عند ح  المشك التص  مم امص 
تؤدي الوحكدة في العمك  إلر معكالجك  مع فمك  حكذرة  م صككككككككك ك  بشككككككككك ك  م    فممكا يتع ق بتقممم  

ايكككككم  المع وماتص  ع مه فإن الشكككككعور بالوحدةص المصكككككبو  بمعالج  تب م م   موجه  نبو الت 
 سوا يق   مم إم انم  االنخ ا  في اإلبدا .

تدعم  جود ت ام  سككككككك  ي ل وحدة في م ان العم  ع ر   Amarat et al. (2018)نتادج دراسككككككك   
ءن الوحدة في م ان العم  تؤا     Moens et al. (2019) تشككككم  دراسكككك ءيضككككا   األدا  الو،م ي.  

ءن الوحدة في م ان   Aytac and Basol (2019)سكككك  ما  ع ر ال ضككككا الو،م ي.  تؤةد دراسكككك   
 ر ءن الشكككككعور بالوحدة له آاار مدم ة  ع ر نوايا الد ران الو،م يص  تشكككككدد ع العم  تؤا  إيجابما  

 ع ر التوازنات التنظممم .

تشكككككككم  إلر  جود ت ام  إيجابي معنوي ل وحدة في    Mohapatra et al. (2020)نتادج دراسككككككك   
العمكك  ع ر اال ت ا  في العمكك ص ملككك ءن تخ ر المو، ون عم بع  ر  ككاتهم  راحتهم  ر حهم  
الب ة سكوا يةكد مم شكعورهم باال ت ا  في العم . ءيضكا  ءشكارت الدراسك  إلر بوجود ت ام  سك  ي 

و، ص حم  ءنه ة ما ةان المو، ون قادر ن معنوي ل وحدة في العم  ع ر ال فاهم  الن سككككككم  ل م
ع ر إقام  عالقات م ضكككككككم  في م ان العم ص فإن رفاهمتهم تتبسكككككككمص  االتاليص نظ ا  ألن األف اد 
الوحمديم يواجهون يككعوا  في إقام  ر ابا اجتماعم ص فإن رفاهمتهم الن سككم  سككتكون في  ط . 
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وحدة لمسككت ،اه ة حديث ص  لكنها حظمت ءنه بال  م مم ءن ،اه ة ال  Lim et al. (2020) كؤةد  
 باهتماذ متةايد في السنوات األ م ةص نظ ا  لت ام  العةل  المدرة  ع ر يب   رفاهم  األف اد. 

ءن العمكككا    Chan and Qiu (2011)في المقكككابككك ص  ع ر  الا المتوقعص  جكككدت دراسككككككككككك   
 ر مم ال ضكا الو،م ي مم المهاج  ن الذيم يشكع  ن بالوحدة بدرج  ءت   ةان لديهم مسكتوى ءع

زمالدهمص ةما تم رف  ف ضككم  ءن العما  المهاج  ن األتث  شككعورا  بالوحدة لديهم مسككتوكات ءق  
 مم االلتةاذ التنظممي.

 في هذا السككككما ص  اتسككككاقا  مع ال ال م  العظمر مم األدبمات السككككابق  يم م يككككما   ال  ضككككمم 
 التالممم:

 مكان العمل عيجابياً على نوايا الدوران الوظيفي. (: تؤثر الوحدة فيH1الفرض األول ب
 (: تؤثر الوحدة في مكان العمل سلاياً على رفاهية الموظف.H2الفرض الااني ب

 

المو،  المنتج" ءن العما  الذيم يتمتعون   -عال ة ع ر ملكص تقت   ف ضكككككم  "المو،  السكككككعمد 
بمسكككككككككتوككات عكالمك  مم ال فكاهمك ص يؤد ن ءدا   جمكدا .  مم امص تبتكاع المنظمكات إلر مع فك  ةم مك   

.  مؤ  ا  تم إدرا  (Aboobaker et al., 2019)رعاي   دعم هؤال  العما  السكككككعدا   المنتجمم  
مم  مسكك ل  رفاهم  المو،  باعت ارها قضككم  مهم  ل مو، مم  ءيككبا  العم   المجتمعص  ءنها ءه

بمثاب  رةمةة ءسككاسككم  لقدرة المنظمات ع ر تبقمق الممةة التنافسككم .  تشككم  الدراسككات إلر  جود 
ءدلكك  متةايككدة ع ر ءن رفككاهمكك  المو،  ت ت ا بمقككايمس األدا  المخت  كك ص بمككا في ملككك اإلنتككاجمك   

د ران المو، مم  ال ضككا الو،م ي  الشككعور بالتوت   القدرة ع ر إيجاد توازن بمم متط  ات العم    
.  كم م تع ك  ال فاهم ص ب نها حال  ن سكم  إيجابم   (Tuzovic & Kabadayi, 2020) البماة 

  فاهم ال  تن ع مم تصور حماة ال  د  تقمممه لهاص  كم م اعت ار ال فاهم  بنا  متعدد األ جه يشم   
الجسككككككككككديكك   ال ك ككك   الجمككاعمكك   المككاديكك ص  هو بنككا  يتع ق بم هوذ السكككككككككعككادة  جودة البمككاة 

(Benraïss-Noailles & Viot, 2020). 

  ال فاهم ءن ل  فاهم  االل  صككككككادث. ء ال ص ءن    (Wright & Cropanzano, 2000) كشككككككم   
تقد ن ماتما  ءنهم ةذلك. اانما ص يم م اعت ارها ،اه ة. بع ارة ء  ىص ي ون النار سككككككعدا  عندما يع

ءن ال فاهم  تنطوي ع ر بع  العوام  الوجدانم . بمعنرص ءن األشككككخاي الذيم يتمتعون بصككككب   
ن سككم  ءفضكك  هم ءتث  ع ضكك  لتج ا  المشككاع  اإليجابم   ءق  ع ضكك  لتج ا  المشككاع  السكك  م . 

شككككككككام  لبماة ال  د.  اط مع  البا    االثا ص تع   ال فاهم  عم حماة ال  د ة  ص ءي ءنها تمث  تقممم
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توجكد في ةك  منظمك  لوادى تتع ق بكالمهكاذ الكذي يتعمم القمكاذ بهكاص  تقوذ المنظمكات بجكد لك  المهكاذ 
مع األ كذ في االعت كار مكا تقوذ بكه المنظمكات األ  ىص  ةكذلكك ط معك  نشككككككككككا  المنظمك   قكدرات  

سكؤ لم  عب  عم  ءت   مم قدراتهم  المو، مم.  كط ق ع ر البال  التي يتبم  المو، ون فمها م
"عب  العم  الةادد"ص  عندما ي ون عب  العم  ءع ر ء  ءق  بشككك   م   ص فإن هذا الوضكككع يؤا   
سككككك  ا  ع ر مسكككككتوكات ال ضكككككا الو،م يص  كعةز مم شكككككعور المو، مم بالعةل ص  كؤدي إلر زكادة 

 .(Aytac & Basol, 2019)النةاعات  الخالفاتص  كةكد مم نوايا د ران المو، مم 

إلر ارت ا  ال فاهم  بمسككتوكات ءع ر مم   Wright and Cropanzano (2000) تشككم  دراسكك   
 ن المو، ون "السكككككككككعكدا "  كال كا  سكككككككككمبققون ءدا   بك االفت اض  تكدعم  هكذع النتكادج األدا  الو،م يص

ويكككك    ،م ي ءع رص مع ملك فإن "السككككعادة" يجب ت عم ها ة فاهم  ن سككككم . ءيضككككا  النتادج التي ت
تواق  جود ت ام  سكككككككك  ي معنوي ل فاهم  المو،  ع ر نوايا الد ران    Wu et al. (2017) إلمها

ءن ال فاهم  في العم  لها آاار مهم  ع ر    Somers et al. (2018)الو،م ي. ةما تشككم  دراسكك   
م اشككككك ة بإدارة نتادج مات يككككك    عدةلر  إال فاهم    ديتؤ األف اد  المنظماتص ع ر السكككككوا . حم   

الموارد ال شكككككك ك  بما في ملك األدا  الو،م ي  الت مب عم العم   الد ران الو،م ي.  اتسككككككاقا  مع  
ءن    Aboobaker et al. (2019)نظ ك  االتسككككككا   ال نا  ل عواط  اإليجابم ص ةشكككككك ت دراسكككككك  

 Kundi etظم .  تؤةد نتادج دراسكك   بنوايا ءع ر ل  قا  مع المن ا  ت ت ا إيجابم ال فاهم  في العم 

al. (2020)    .ءن ةال  مم بعدي رفاهم  المو،  له ت ام  م اش    م  م اش  ع ر األدا  الو،م ي
ع ر  جود ت ام  معنوي ل  فاهم  في    Benraïss-Noailles and Viot (2020)تما تؤةد دراس   

 العم  ع ر نوايا ت   العم .

  اتساقا  مع األدبمات السابق  يم م يما   ال  ض التالي: في هذا السما ص 

 (: تؤثر رفاهية الموظف سلاياً على نوايا الدوران الوظيفي.H3الفرض الاالث ب
 

ع ر الجانب اآل  ص  منذ ءن شكك  ت ءتاديمم  اإلدارة مجموع   ايكك  ل  احثمم  المهتممم بقضككايا 
اتتسكككككككب م هوذ ال  حانم  الم ت ط  بم ان العم    ص2000"اإلدارةص  ال  حانماتص  الديم" في عاذ 

.  كع ا  (Aboobaker et al., 2019)  سكككككككككمم ع ر حككد سكككككككككوا اهتمككاذ األتككاديمممم  الممككار 
Ashmos and Duchon (2000)    ر حانمات م ان العم  ع ر ءنها إدرا    عي ب ن ل مو، مم

يقومون بكه في سكككككككككمكا  مجتمع   حمكاة دا  مك  ر حمك  ت كذي  تت كذى مم  ال  العمك  الهكادا الكذي
ما.  مم ام فإن ر حانمات م ان العم  هي في األسككككار تج ا   شككككعور المو،  بال  حانم  في  
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سككما  م ان العم ص  التي يم م تصككورها في االا  تجار : تج ا   جود إحسككار عممق بالمعنر 
بكالموا مك  بمم  الهكدا مم عمك  ال  دص  تج اك  الت ابا مع زمال  العمك ص  تج اك  إحسكككككككككار قوي 

 .(Milliman et al., 2003)القمم الشخصم  ل   د  رسال   قمم المنظم  التي ينتمي إلمها 

االاك  ءبعكاد ل   حكانمك  في م كان العمك  ع ر النبو   Ashmos and Duchon (2000) قكد حكدد  
البماة    التالي: التوافق مع ،  ا مجتمع العم ص الشكككككعور بمعنر  قمم  العم ص  ء م ا  إدرا  قمم 

ءن بع    Beehner and Blackwell (2016)ال  حم  الم ت ط  بالعم . بمنما تواق دراسككككككك  
( القماذ  1ال احثمم ءشكككار إلر  جود ءراع  ءبعاد ءسكككاسكككم  ي ب  عنها المو، ون في بمئ  العم : )

 ( القماذ بعم  هادا يوف  إحسكككاسكككا  بالمعنر2بعم  ممتع  هادا يشكككجع ع ر التع م  التطوك   )
( حمكاة 4( الشكككككككككعور بكاالرت كا   انكا  عالقكات اجتمكاعمك  إيجكابمك  مع زمال  العمك   )3مم العمك   )

  .مع احتماجات ال  د ةإنسانء  متكام   يتنا م فمها د ر العم  مع األد ار األ  ى ل   د 

إلر الت ام  اإليجابي ل   حانم  في العم  ع ر ة   مم   Sprung et al. (2012)دراسكككك   تشككككم   
 Erdil andدراسككككككككك    مم األم ك ممم.  عمن   ىال ضكككككككككا الو،م ي لد  لصكككككككككب  ال دنم   العق م ص ا

Ertosun (2011)     تب ك  آاكار العالقك  بمم الشكككككككككعور بكالوحكدة  المنكاا االجتمكاعي ع ر رفكاهمك
الداعم ل عالقات له ت ام  إيجكابي ع ر رفاهم    المو، مم.  تشكككككككككم  ءن المنكاا االجتمكاعي  تبكديدا  

المو، .  تقت   الكدراسكككككككككك  اعت كار المنكاا االجتمكاعي ءحكد المقكدمكات التنظمممك  لتبقمق رفكاهمك   
فك ة ءن ر حانمات م ان العم  لها يككككككككك   قوك     Pawar (2016)المو، . ةما تت نر دراسككككككككك  

الكدراسككككككككك  إلر  جود عالقك  إيجكابمك  بمم ب فكاهمك  األف اد  المنظمكات  المجتمعكاتص  تشكككككككككم  نتكادج  
ر حانمات م ان العم   ءراع  ءشككككككك ا  مم رفاهم  المو،  تشكككككككم  ال فاهم  العاط م   الن سكككككككم   

  االجتماعم   ال  حم . 

ع ر  جود عالق  إيجابم  معنوك  بمم ر حانمات م ان   Garg (2017)ءيضككككا  تؤةد نتادج دراسكككك   
بالذة  ءن نتادج الدراسكككككك  تواق ت ك العالق  بمم ةاف  ءبعاد العم   رفاهم  المو، .  مم الجدي  

ر حكانمكات م كان العمك ص  ةال  مم التةاذ المو،   ال ضككككككككككا الو،م ي  التوازن بمم العمك   البمكاة 
تم ونات االا  ل فاهم  المو، .  اتسكككككاقا  مع  جه  النظ  القاد   ب ن ال  حانم  في م ان العم  

تواق الد ر الهاذ    Aboobaker et al. (2019)تص فإن نتادج دراسك  تمث  ممةة تنافسكم  ل منظما
ل  حانمات م ان العم  في تعةكة ال فاهم  في العم ص  اصكككككك    ايكككككك  الت ام  اإليجابي المعنوي 

 التنظممم  ع ر رفاهم  المو، . ل عاد   باالنتما  العم   الشعور  ءهمم  بقمم  ل عدي الشعور
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إلر التك ام  اإليجكابي    Aboobaker et al. (2019)نتكادج دراسككككككككك   عال ة ع ر ملككص ءشكككككككككارت  
ل  حانمات م ان العم  ع ر نوايا ءعضككا  همئ  التدركس ل  قا  في المؤسككسككات التع ممم  ال نم ص 

 ل عاد   باالنتما  العم   الشكككعور  ءهمم  بقمم   اصككك    ايككك  الت ام  المعنوي ل عدي الشكككعور
ف ضكككككم  ءن    Altaf and Awan (2011)مم  ع ر نوايا بقا  المو، . ةما تدعم دراسككككك   التنظم

 Milliman etال  حانم  في م ان العم  لها ت ام  إيجابي ع ر ال ضكككا الو،م ي.  تؤةد دراسككك   

al. (2003)   ع ر العالق  بمم ر حانمات م ان العم   اللتةاذ التنظمميص  نوايا ت   العم ص  ال ضا
ص  احت اذ الذات القادم ع ر المؤسكسك . ملك ءن زكادة مسكتوى ر حانمات م ان العم  مم عم العم 

شككك نه ءن يؤدي إلر زكادة االلتةاذ التنظمميص  زكادة ال ضكككا عم العم ص  تعةكة تقدي  الذات القادم 
 Sprung etع ر المؤسكككسككك ص  انخ اض معد  د ران المو، مم. في المقاب ص فإن نتادج دراسككك  

al. (2012)    مم   عمن لم تدعم العالق  السككككككككك  م  بمم ال  حانم  في العم   نوايا ت   العم  بمم
ب ن تن مذ ب امج دعم   Beehner and Blackwell (2016)األم ك ممم. ءيضككككككا  تجاد  دراسكككككك  

ر حانم  م ان العم  قد ال ي ون الوسككككككككم   المناسكككككككك   لتخ م  نم  الد ران لدى العام مم بقطا  
ادم . ةما ءتدت ع ر ضككككككك  رة م اعاة اال تالفات في الصكككككككناع  عند دراسككككككك  ت ام   الخدمات ال ذ

 ر حانمات م ان العم  ع ر نم  الد ران الو،م ي. 

 :ممالتالمضمم يم م يما   ال    في هذا السما ص  اتساقا  مع  ال م  األدبمات السابق  

 عيجابياً على رفاهية الموظف.(: تؤثر روحانيات مكان العمل H4ب رابعالفرض ال
 (: تؤثر روحانيات مكان العمل سلاياً على نوايا الدوران الوظيفي.H5ب خامسالفرض ال

 

يقضككي المو، ون جة ا  ة م ا  مم حماتهم في العم   كطال ون بشكك   متةايد بالبصككو   في الواقع 
ع ر مةايا في م ان العم  مم ءج  الشكعور بال ضكا  الت ابا  الويكو  ل كما .  ةنتمج  لذلكص ةان 
هنكا  تبو  نمومجي )ت مم  ة م  في الم كاهمم  الممكارسككككككككككات( في  عي العمكا   المكدي كم ع ر 

ات التنظمممك  إليجكاد المةككد مم المعنر  الهكدا  اإلنجكاز في عم همص  لمس فقا جممع المسكككككككككتوكك
مج د تبقمق النتكادج المكاديك .  ه كذا ب زت ر حكانمكات م كان العمك  ةمبور ت ةمة ة م  لمنظمكات 

.  في الواقع (Aboobaker et al., 2019)األعما  المعايك ة التي تسكعر جاهدة نبو االسكتدام  
ة  إلر تكوكم عالقات شكخصكم  بسكهول  ءت   في ال مئات االجتماعم  التي يتشكار   يمم  األف اد عاد

فمها األف اد قمما  مشت ة      مات متشابه .  االتاليص فإن بمئ  العم  ء  المناا التنظممي لديهما 
القدرة ع ر الت ام  ع ر جودة العالقات الشكككككخصكككككم  التي تتم بمم األف اد في العم . ع ر سككككك م   
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 ص تكدفع بع  بمئكات العمك  نبو قمم التعكا ن  الود  الودكاذ االجتمكاعي بمم المو، ممص في  المثكا
 .(Wright, 2005)حمم ءن ءماتم العم  األ  ى قد تعةز مم قمم ال  دي   عدذ الثق   التنافس 

تقتصككك    الدراسكككات الم ت ط  بالوحدة في م ان العم   ءن Erdil and Ertosun (2011)  كشكككم 
ة م    تتجاه  إلر حد   ةالخصكككادث الشكككخصكككم  ل   د  ت ام ها ع ر الشكككعور بالوحدع ر دراسككك   

ءن ي ون ل عوامكك  التنظمممكك  مثكك     حمم ي جى. في  مبتمال  ل وحككدة  ا  م ككان العمكك  بككاعت ككارع مب ة 
المناا االجتماعي  المناا العاط ي السككككادد في المنظماتص  الدعم المدر  مم المشكككك فمم  زمال   
ا.  في دراسكككككككككتهمكا التكالمك ص يؤةكد   العمك  د را  فعكاال  في   ق ء  تعةكة الشكككككككككعور بكالوحكدة ءيضككككككككك 

Ertosun and Erdil (2012)    م ان العم ص يتط ب لمس ءن فهم قضكككككم  الشكككككعور بالوحدة في
ا فبث ال مئك  االجتمكاعمك  ء  التنظمممك  التي قكد  التبقمق فقا في العوامك  ال  ديك ص  لكم ءيضكككككككككك 

 تس ب الوحدة ء  تدعم بقادها ء  تةكد مم حدة نتادجها.

ءنه ع ر ال  م مم ءن ال  حانم  في م ان العم  تقتصكككك     Altaf and Awan (2011) كشككككم   
ا العمك  في المنظمك ص فكإنهكا يم م ءن تشكككككككككمك  عوامك  مخت  ك  تؤا  ع ر  ع ر م كان العمك   ،   

 م  ةافم ص فقد تؤدي     فإما ةانت هذع العوام  قاي ة  مم ام  صرضا  ال  د تجاع حماته ء   ،م ته
إلر اسككككتما  ال  د مم م ان العم   المنظم  بشكككك   عاذص  في بع  الباالتص قد تخ ق حال  مم 

توجد   Milliman et al. (2003)ها. عال ة ع ر ملكص   فقا  لدراسك  عدذ ال ضكا عم البماة ن سك
حاج  ماسكككك  لمةكد مم ال ب  التج ك ي ل هم ط مع  الت ام ات الناجم  عم تعةكة ر حانمات م ان 

 العم  ع ر اتجاهات المو، مم.

ءن تعةكة ال  حانم  في م ان العم  يم م   Altaf and Awan (2011)م ة ء  ى تشكككم  دراسككك  
ص  لكم مم الم جى ءن يؤدي ءيضككككككككككا  إلر إنتككاجمكك  عككالمكك  ء ن يؤدي لمس فقا إلر مو،  راض 

 معنوكات م ت ع   دعم القدرة التنافسككم  ل منظم  ة  .  تشككم  نتادج الدراسكك  ءن ر حانمات م ان 
العم  تعم  ع ر تعدي  العالق  بمم الضكككك و  الناجم  عم العم   ال ضككككا الو،م ي. ءيضككككا  تت نر  

 جه  النظ  التي تقت   ر حانمات م ان العم  ةواحدة مم ءقوى العالجات   Garg (2017)دراسك  
لألزم  التي تواجهها المنظمات المعايككككك ة ةنتمج  ل تبوالت الك م ة في المناا التنظممي  الثقاف ص  

ءنه  ع ر مسككككتوى    Sprung et al. (2012) الت مم ات التكنولوجم   الهم  م . ةما تت ق دراسكككك  
منظمكاتص فإن ال  حانمك  في العمك  قد تعةز عدد مم المنكافع ع ر مسكككككككككتوى ةال  مم المو، ممص ال

 االسكت اتمجم  التنظممم . ةما تشكم  نتادج الدراسك  إلر الد ر المعد  المعنوي ل   حانم  في العم  
عم  في العالق  بمم العد ان الجسكككككدي في العم   الشكككككعور باإلجهادص  امم العد ان ال  ظي في ال

  ة   مم ال ضا الو،م ي  نوايا ت   العم .
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تم توامق الككد ر المعككد  ألحككد المت م ات   Mohapatra et al. (2020)تمككا ءنككه في دراسكككككككككك   
التنظمممك   هو الكدعم التنظممي المكدر  في العالقك  بمم الوحكدة في م كان العمك   ةال  مم اال ت ا  
في العم   ال فاهم  الن سككم  ل مو، ص حم  ءشككارت نتادج الدراسكك  إلر انخ اض الت ام  اإليجابي  

جود الدعم التنظممي المدر ص ةما تشككككككم  النتادج ل وحدة في العم  ع ر الشككككككعور باال ت ا  مع   
إلر انخ كاض التك ام  السككككككككك  ي ل وحكدة في العمك  ع ر رفكاهمك  المو،  مع  جود الكدعم التنظممي  

 المدر .

 االنظ  إلر ءن األدبمات السكابق ص سكوا  الدراسكات التي اقت حت عديد مم ال وادد ل  حانمات م ان 
المنظم ص ء  األببال التي  اقت معنوك  المت م ات التنظممم   العم  سككككوا   ع ر مسككككتوى ال  د ء   

تمعد  في العالق  بمم الوحدة في م ان العم   نواتج العم ص فإننا نسككككككعر إلر التبقق مم الد ر 
المعكد  الكذي قكد ت ع كه ر حكانمكات م كان العمك  في العالقك  بمم الوحكدة في م كان العمك ص  رفكاهمك   

 Jobم ي.  اتسككككككككككاقككا  مع نظ ككك  نمومع متط  ككات  موارد الو،م كك   المو،   نوايككا الككد ران الو،

Demands-Resources Model  ص فكإن الكدراسكككككككككك  البكالمك  ت ت ض ءن ر حكانمكات م كان العمك
باعت ارها مورد  ،م ي ن سكي مم شك نها ءن تعةز ء  تقوض مم ت ام ات المقدمات الن سكم  ل عم  

ر النواتج الن سككككككم  ل عم  )رفاهم  المو،   نوايا  )الوحدة في م ان العم ص  رفاهم  المو، ( ع 
  في هذا السما  يم م يما   ال   ض الثالا  التالم : .الد ران الو،م ي(

(: تعمال روحاانياات مكاان العمال على تعادالال العمقاة بي  الوحادة في مكاان H6ب   سالفرض الةاااااااااا
اصيجاابي عدادماا تكون  العمال ونواياا الادوران الوظيفي  بحياث الدخفت الحاأثير 

 .روحانيات مكان العمل مرتفعة
(: تعمال روحاانياات مكاان العمال على تعادالال العمقاة بي  الوحادة في مكاان  H7ب  ةاااااااااابعالفرض ال

العماال ورفاااهيااة الموظف  بحيااث الدخفت الحااأثير الةااااااااالاي عداادمااا تكون  
 روحانيات مكان العمل مرتفعة.

مكان العمل على تعدالل العمقة بي  رفاهية الموظف ونوايا  (: تعمل روحانيات H8ب اام الفرض ال
الادوران الوظيفي  بحياث الدخفت الحاأثير الةااااااااالاي عدادماا تكون روحاانياات  

 مكان العمل مرتفعة.
 

 في ضككو  الع ض السككابق ل دراسككات السككابق ص  ال   ض التي تم يككما تهاص يم م  ضككع تصككور
 ( النمومع المقت   ل دراس .3يوضى الش   رقم ) ل عالقات المقت ح  بمم مت م ات الدراس ص حم 
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 ( النمومع المقت   ل دراس  3ش   )                            

 :مدهجية الدراسةثالاًا: 
عمن  الدراسكككككك ص  ءداة جمع بمانات الدراسكككككك ص مجتمع الدراسكككككك    جم  الدراسكككككك  ع ر  تشككككككتم  منه

 .داة القمارص  ء م ا  ا ت ار ء المقايمس المستخدم  في الدراس 

 : مجحمع وعيدة الدراسة-1
تاف  ءعضككككا  همئ  التدركس العام مم بالجامعات المصكككك ك  الب ومم    في الدراسكككك  مجتمع يتمث 

عضككككو همئ  تدركس )الجهاز   64,315 الخايكككك   جامع  األزه  الشكككك ك ص  الذيم ي  غ عددهم  
(.  كوجد في الجامعات المصكك ك  االا  درجات  2019الم ةةي ل تع ئ  العام   اإلحصككا ص ءتتوا ص 

 مم درج  مدررص ام درج  ءستام مساعدص ام درج  ءستام.  ع مم  ألعضا  همئ  التدركسص بد ا  

 قد اعتمد ال احثان ع ر العمن  العشككوادم ص حم  تم اسككتقصككا  ءعضككا  همئ  التدركس مم  ال  
ص ام  ضكككعه ع ر مجموعات ءعضكككا  Google Driveتصكككممم اسكككتقصكككا  إلكت  ني ع ر موقع  

  2020ء سككككطس    20في ال ت ة مم   همئ  التدركس ع ر  سككككاد  التوايكككك  االجتماعي المخت   
قادم .  قد تم   320ص  قد ب غ عدد االسككككككككتجابات  القوادم الصككككككككبمب  2020ءتتوا    20 حتر 

تمثم  المجاالت الع مم  المخت    في العمن  مث  الطب ال شكك ي  ال مط ي  الصككمدل   طب األسككنان 
 .  التجارة  اآلدا   الع وذ  الةراع   الت ام  بمجاالتها المخت   
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مشكككارةا ص  مع اشكككتما  االسكككت مان المسكككتخدذ   320 ال الغ  في الدراسككك    االنظ  إلر حجم العمن 
ة مم ع ارات مشكككككار  لك  ع ار   6.2ءي ما يعاد    320:   52ع ارةص تصككككك ى النسككككك     52ع ر  

 .Hair et alتقع في المدى المق و  الذي ءشككككار إلمه  6.2:   1هذع النسكككك   القادم ص  مم ام ف

ما يتسككككككككق مع المنهجم  المت ع  في  ص  ةبد ءقصككككككككر  10:  1ةبد ءدنر      5:  1 هو    (2010)
ءن حجم   Hoe (2008). ءيضكككككا  يجاد  (Pawar, 2016; Ghadi, 2017)الدراسكككككات السكككككابق   
مشكككككار  يم م اعت ارع حجما  مناسككككك ا  لتبقمق المسكككككتوى الم  و  مم   200العمن  الذي يتجا ز 

عال ة ع ر   .SEMانات باسككككككتخداذ نمومع المعادالت الهم  م  القوة اإلحصككككككادم  عند تب م  ال م
بمم ءعواذ  اتم نشككككككك ه  بث ءد ار الوسكككككككاط ت  مقال  ببثم   166ملكص  مم  ال  حصككككككك  عدد 

 Fritz and MacKinnonتج ا ص ي شككككككك     189ص  التي اسكككككككتخدمت فمها  2003    2000

م  دةص    16,466ل عمن  هو   م  دةص بمنما ب غ ءت   حجم  20ءن ءيك   حجم ل عمن  ب غ   (2007)
ص  قممك   107م  دة )قممك  ال امع األدنر     187 قكد ب غ متوسكككككككككا حجم العمنك  لجممع التجكار  

(.  مم ام فإن حجم العمن  المسكككككتخدم  في هذا ال ب  يع   بشككككك   ةاا  352ال امع األع ر   
 لعمن  الدراس .( الخصادث الديمو  افم  1عم مجتمع الدراس  المعني.  كوضى الجد   رقم )

( ءن عمن  الدراسككككك  ةانت موزع  بمم المشكككككارةمم مم ءعضكككككا  همئ   1الجد   رقم )  تضكككككى ممي
%ص  50التدركس بنسك   متسكا ك  مم حم  النو ص حم  ب  ت نسك   ةال  مم الذةور  اإلنال تق ك ا   

سككن  بنسكك      40سككن   ءق  مم    30تذلك فإن نصكك  عدد المشككارةمم تق ك ا  تت ا   ءعمارهم بمم  
سكن    50سكن   ءق  مم    30  ت نسك   المشكارةمم الذيم تت ا   ءعمارهم بمم  %ص بمنما ب46ب  ت 

% مم المشككككارةممص  هو ما 80%ص ءيضككككا  ب  ت نسكككك   المتة جون ما يةكد عم 75ما يةكد عم  
يعني ضككككككككمنا  تبممد ت ام  الوحدة الناجم  النو  ء  العم  ء  ت ك الناجم  عم البال  االجتماعم ص  

قمار الوحدة الشكككعور بالوحدة مات الصككك   بالعم . الجدي  بالذة ص ءن  مم ام نتوقع ءن يع س م
لم تث ت ت ام  ل عم  ء  النو  ع ر الشعور بالوحدة لدى العما    Chan and Qiu (2011)دراس   

 المهاج  نص بمنما ءتدت ءن  م  المتة جمم ةانوا ءتث  شعورا  بالوحدة مم المتة جمم.

 لعمن  الدراس   ( الخصادث الديمو  افم 1جد   )

  النسبة املئوية  التكرار  الفئات  صائص الدميوغرافية اخل
% 

 50.3 161 ذكر  النوع 
 49.7 159 أنثى 

 8.4 27 سنة  30أقل من   العمر 
 45.9 147 سنة  40إىل أقل من   30من  
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 29.4 94 سنة  50إىل أقل من   40من  
 9.7 31 سنة  60إىل أقل من   50من  
 6.6 21 سنة فأكثر  60

 احلالة االجتماعية 
 11.6 37 أعزب
 80.3 257 متزوج 
 8.1 26 أخرى 

 89.4 286 جامعة حكومية  اجلامعة اليت يعمل هبا حاليا  
 10.6 34 جامعة خاصة 

 الدرجة العلمية 

 56.9 182 مدرس 
 22.5 72 أستاذ مساعد 

 8.7 28 أستاذ
مدرس/أستاذ مساعد/أستاذ  

 )متفرغ( 
38 11.9 

 سنوات العمل يف اجلامعة احلالية 

 7.8 25 سنوات  3أقل من  
 25.6 82 سنوات  10إىل أقل من   3من  
 42.5 136 سنة  20إىل أقل من   10من  
 24.1 77 سنة فأكثر  20

ح ومم  ب  ت ما  ( ءن نسككككك   المشكككككارةمم الذيم يعم ون في جامعات1)  رقم ءيضكككككا  ي مم الجد  
سكككك   ءعضككككا  ءن ن وضككككىي( الذي 1بالنظ  إلر الشكككك   رقم ) منطقي  ءم   و%ص  ه90يق   مم  

.  بالجامعات الي ءعضكا  همئ  التدركس% مم إجم10بالجامعات الخايك  يق  عم    همئ  التدركس
%ص مع  56المشارةمم  الذيم هم ع ر درج  مدرر  ي  إلر ( ءن نس    1ءيضا  يع س الجد   )

ءعضككا  النسكك   م  رها مم انخ ا   انخ اضككها بشكك   ة م  ة ما ارت عت الدرج  الع مم ص  لع  لت ك
تجدر اإلشككارة   همئ  التدركس في مةكد مم األعما  اإلدارك   اإلشكك اا الع مي مع الت قي الع مي. 

ه ال يوجد ا تالا معنوي بمم درجات الشكعور بالوحدة لدى  اقت ءن  Wright (2012)ءن دراسك  
المو، مم المدي كم   م  المدي كمص في ةاف  المنظمات التي تمت دراسككككككتهاص  سككككككوا  الوحدة في  

حو     موضع النتمج  تضككككم  مةكدا  مم البشكككك   عاذص مع اإلشككككارة إلر ءن هذالوحدة  العم  ء  
الع ما. ءما فمما يتع ق بسككككككنوات العم  في الجامع  الشككككككعور بالوحدة في المسككككككتوكات التنظممم   

سكككككنوات ف تث ص بنسككككك    يككككك ت   10البالم ص فإن ا ثي نسككككك   المشكككككارةمم قد قضكككككوا في العم  
%ص  لع  هذا يعني ضكمنا  ءيضكا  ءن المشكارةمم قد ع   ا بشك    اقعي عم اسكتجاباتهم ع ر 66.6

 تساؤالت القادم .
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 : أ اة جمع الايانات -2
 ات عم المت م مانات الالزم  ل دراسكك اعتمدت الدراسكك  ع ر تصككممم اسككتمارة اسككتقصككا  لجمع ال 

وايا الد ران الو،م يص  الوحدة في م ان العم ص  رفاهم  المو، ص  ن  ياألراع  ال دمسم  ل دراس   ه
ص رةمماستجابات المشا  ت الخماسي ل يدتم استخداذ مقمار لم ار   م ان العم ص   ء م ا  ر حانمات 

 تعني ء افق تمكامكا ص ع ر ءن يتم  5 تعني  م  موافق ع ر اإلطال ص    1 ت ا حكت الكدرجكات بمم 
اسككككككتمارة   اشككككككتم تم اعاة الع ارات الع سككككككم  الواردة في االسككككككتقصككككككا . عال ة ع ر ملكص فقد 

االسكككتقصكككا  ع ر مجموع  مم األسكككئ   المتع ق  بالمت م ات لعضكككو همئ  التدركس بالجامع  مث   
لنو ص  العم ص  البال  االجتماعم ص  الدرج  الع مم ص  ء م ا  عدد سكككككنوات العم  في الجامع  التي ا

 يعم  بها حالما .

 : المقااليس المةحخدمة في الدراسة -3
 يم م توضمى المقايمس التي ت نتها الدراس  البالم  لقمار مت م ات الدراس  ع ر النبو التالي:

 العمل.مقياس الوحدة في مكان -أ

 Loneliness atاعتمدت الدراسككك  البالم  في قمار مت م  الوحدة في م ان العم  ع ر مقمار  

Work scale (LAWS)    الككذي طورتككهWright et al. (2006) ص  كضكككككككككم المقمككار بعككديم
اراتص منها ع ر سككككككككك م  ع   9ال عد األ   يقمس الب مان العاط ي  كشكككككككككتم  ع ر عدد . ف عممم

العم "ص بمنما يقمس ال عد الثاني  في ضك وطا   ء اجه عندما عني يتخ ون  زمالدي ءن   المثا  "ءشكع
  يم ننيع اراتص منها ع ر س م  المثا  "لدى زمم  عم     7ال فق  االجتماعم ص  كشتم  ع ر عدد 

 ع ارة. 16التبدل معه عم مشات  العم  المومم "ص  اذلك يشتم  المقمار ع ر إجمالي عدد 
 Amarat et al., 2018; Arslan et)الدراسكككات السكككابق  هذا المقمار مث  قد ت نت عديد مم  

al., 2020; Ayazlar & Güzel, 2014; Aytac & Basol, 2019; Erdil & Ertosun, 

2011; Ertosun & Erdil, 2012; Mohapatra et al., 2020; Peng et al., 2017). 

 مقياس رفاهية الموظف.-ق

 Warrي قمكار مت م  رفكاهمك  المو،  ع ر المقمكار الكذي طورع  اعتمكدت الكدراسككككككككك  البكالمك  ف
.  كمث  المقمار الشام  آداع لقمار ال فاهم   الصب  الن سم  المتع ق  بالو،م    ةذلك (1990)

ع ارة ت طر  مسكك     28بالو،م  ص  مم ام فقد اشككتم  المقمار الشككام  ع ر عدد   م  المتع ق 
الجكدارة )الك كايك ( الو،م مك ص  الطمو  الو،م يص الجكدارة )الك كايك (  م  الو،م مك ص    هيءبعكاد ف عمك   
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دراسكككككك  لكص  اتسككككككاقا  مع   الطمو   م  الو،م يص  ء م ا  الت حم  السكككككك  ي ل و،م  .  انا   ع ر م
(Somers, et al., 2018)   فقد تم قمار مت م  رفاهم  المو،  في سكككما  الدراسككك  البالم  مم

 ال  االعتمكاد ع ر ال عكديم األ    الثكاني  المتع قمم بكالو،م ك . بعكد الجكدارة )الك كايك ( الو،م مك ص  
ع اراتص منها ع ر سكككك م  المثا  "يم نني القماذ بعم ي بشكككك   جمد"ص  اعد  6 كشككككتم  ع ر عدد 

ع اراتص منها ع ر سكككك م  المثا  "ءفضكككك   ضككككع ءهداا   6  الو،م يص  كشككككتم  ع ر عدد  الطمو 
  12"ص  اذلك يشكككتم  مقمار رفاهم  المو،  ع ر إجمالي عدد بالتبدي ،م م  في العم  تتسكككم  

 ع ارة.

 ;Benraïss-Noailles & Viot, 2020) الدراسككككات السككككابق  هذا المقمار قد ت نت عدد مم 

Somers et al., 2018).     دراسكككSevastos, et al. (1992)   اعتمادا  ع ر بمانات عمن  ة م ة 
المسكتندة إلر مت م ات الو،م    النو   العم  تؤةد قدرة المقمار نتادج الءن   جدت   مم المو، ممص

مالدمككا  لالسكككككككككتخككداذ في ال مئككات المقمككار    ع ر التمممة جمككدا  بمم العمنككات المخت  كك ص مككا يجعكك 
 التنظممم .

 .مقياس روحانيات مكان العمل-ج

اعتمكدت الكدراسكككككككككك  البكالمك  في قمكار مت م  ر حكانمكات م كان العمك  ع ر المقمكار الكذي طورع  
Ashmos and Duchon (2000)    ةكذلكك المقمكار الكذي طورع Milliman et al. (2003)  ص

 االتالي فقد اشككتم  المقمار المسككتخدذ في الدراسكك  البالم  ع ر االا  ءبعاد ف عم  هر الشككعور 
بقممك   ءهممك  العمك ص  الشكككككككككعور بكاالنتمكا  ل عكاد ك  التنظمممك ص  ء م ا  التوافق مع القمم التنظمممك .  

  عم يسكاهم ع اراتص منها ع ر سك م  المثا  "ي 6 كشكتم  بعد الشكعور بقمم   ءهمم  العم  ع ر 
 8المعنوكك "ص بمنمكا يشكككككككككتمك  بعكد التوافق مع القمم التنظمممك  ع ر عكدد    ر حيرفع  فيبكالجكامعك   

ع اراتص منها ع ر سكككككك م  المثا  "لدي شككككككعور إيجابي تجاع القمم التي تت ناها الجامع "ص  قد تم 
شكتم   ص في حمم يAshmos and Duchon (2000)اسكتخداذ هذيم ال عديم اسكتنادا  إلر دراسك  

ع اراتص منها ع ر س م  المثا  "ءشع  ب ننر   7بعد الشعور باالنتما  ل عاد   التنظممم  ع ر عدد 
 Millimanجة  مم مجتمع الجامع  التي ءعم  بها"ص  تم استخداذ هذا ال عد استنادا  إلر دراس   

et al. (2003). 

 ;Aboobaker et al., 2019)د مم الكدراسككككككككككات السككككككككككابقك  هكذا المقمكار مثك    قكد ت نكت عكد

Haldorai et al., 2020; Pawar, 2016). 
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 .مقياس نوايا الدوران الوظيفي- 

اعتمكدت الكدراسكككككككككك  البكالمك  في قمكار مت م  نوايكا الكد ران الو،م ي ع ر المقمكار الكذي طورع  
Jones (1986)  ع اراتص منها ع ر سكككك م  المثا  "في ةثم  مم األحمان   3ص  الذي يشككككتم  ع ر

ء  بعضكككا    الع ارات الثالا  الدراسكككات السكككابق  ".  قد اسكككتخدمتاالنتقا  إلر  ،م   ء  ى ءفك  في  
 Beehner & Blackwell, 2016; Milliman et)منهكا لقمكار نوايكا الكد ران الو،م يص مثك   

al., 2003). 

 : اخحاار أ اة القياس-4
إلج ا    SPSS 23  اإلحصككاديل تبقق مم يككد   ا ات قادم  االسككتقصككا ص تم اسككتخداذ ال  نامج  

.  ل تبقق مم يكككككككككالحمك  ءسككككككككك و  التب مك  العكام ي تم إج ا  التب مك  العكام ي العكام يالتب مك   
 Kaiser-Meyer-Olkinبهدا إج ا  ا ت ار  Exploratory factor analysis  االسككككتكشككككافي

(KMO)   العام يص  ل تبقق مم ة ا ة المعاين   اذلك يتم الت تد مم يكككككككككالحم  ال مانات ل تب م
ل تبقق مم ءن مصككككككككك وفكك     Bartlett's Test of Sphericity (BTS)تمككا تم إج ا  ا ت ككار  

 اذلك يتم الت تد مم  جود   Identity Matrixمصككككككككك وف   حدة   ال تمث العالقات بمم المت م ات 
 ارت ا  بمم المت م اتص  هو ما يعني يالحم  ال مانات ل تب م  العام ي.

 KMO   BTSار ( نتادج ا ت 2جد   )
 0.894 لكفاءة املعاينة   Kaiser-Meyer-Olkinمعامل  
  Bartlett's Test of Sphericityمعامل  

 لالرتباط بني املتغريات 
Aprox. Chi-Square 15020.686 

df 1326 
Sig. 0.000*** 

 المصدر: مخرجات الححليل اصحصاتي.
 %.1*** معدوي عدد مةحوى معدولة 

ص  15020.686ب  ت   BTSفي ا ت ار    Chi-Square( ءن قمم   2بمانات الجد   رقم ) تشكككم   
 هو ما يعني رف  ف ض عدذ  جود ارت ا  بمم المت م اتص ءي ءن مصككك وف  العالقات لمسكككت مم 
نو  مصكككك وف  الوحدةص  مم ام تكون ال مانات مناسكككك   ألسكككك و  التب م  العام يص  هو ما تؤةدع  

ب  ت   KMOص ةما ءن قمم  معام  ا ت ار %1عند مسككككككككتوى معنوكه    (P-Value)معنوك  قمم   
ص ما يعني ءن ال مانات 0.50ص  ءن تكون ءت   مم 1ص  التي يجب ءن تت ا   بمم يك      0.894

( نتادج ا ت ار التب م  العام ي التوةمدي 3جمدة ألسككك و  التب م  العام ي.  كوضكككى الجد   رقم )
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Confirmatory factor analysis    ص باسككككتخداذ ءسكككك وMaximum Likelihood     ط كق 
 .Promaxالتد ك  

تم حذا الع ارات فقد   التوةمدي العام ي(  اعتمادا  ع ر نتادج التب م  3يتضككككى مم الجد   رقم )
إلر تبديد   Hair et al. (2010)حم  يشكككككم     ص0.35ءق  مم    عام يحققت معام  تبمم    التي

معكامك  التبممك  المق و  اعتمكادا  ع ر حجم العمنك ص  الكذي يجكب ءن ي ون ءت   مم ء  يسككككككككككا ي 
 اسكككككككككتنكادا  لت كك القكاعكدة فقكد تم حكذا   م  دة.  250عنكدمكا ي ون حجم العمنك  ءت   مم    0.35

( مم مقمار مت م  الوحدة في م ان WL16) (  السكككادسككك  عشككك ةWL6الع ارتمم السكككادسككك  )
( مم EW12(  الثانم  عشككك ة )EW10(  العاشككك ة )EW4ما تم حذا الع ارات ال ابع  )العم ص ة

مقمار مت م  رفاهم  المو، ص بمنما لم يتم حذا ءي مم ع ارات مقماسكي مت م  ر حانمات م ان 
 العم  ء  مت م  نوايا الد ران الو،م ي.

م ط كق اسكككككتخداذ معام   تم ا ت ار االتسكككككا  الدا  ي عص ة القماراءدالتبقق مم ا ات   ا  ض  
 اسككككتنادا  إلر   الذي يعتمد ع ر اسككككتخداذ عم مات تبمم  متسككككا ك .    Cronbach's Alphaءل ا  

(ص  اكالنسككككككككك ك   0.930م كان العمك  ) فيب غ معكامك  ءل كا لمت م  الوحكدة  (ص  3بمكانكات الجكد   رقم )
(ص ءمكا فممكا يتع ق بمت م  ر حكانمكات م كان العمك  0.802لمت م  رفكاهمك  المو،  ب غ معكامك  ءل كا )

(.  0.855)  الو،م ي(ص  ء م ا  ب غ معككامكك  ءل ككا لمت م  نوايككا الككد ران  0.950ب غ معككامكك  ءل ككا )
( يعني التك تد مم ا كات ءداة القمكار 0.7)ارت كا  قمم معكام  ءل كا لككاف  المت م ات عم    االتكالي فإن

(Hair et al., 2010)  .القمارص فقد تم االعتماد ع ر معام  الصككككد   مم يككككد  ءداة   ل تبقق
معام  الصكد  الذاتي هو الجذر الت امعي   ص حم  ءن)الصكد  المسكتخ ع مم معام  الث ات(الذاتي 

لمت م  الوحدة فر معام  الصكد  الذاتي   (ص يت مم ءن3بمانات الجد   رقم ) مم  .  لقمم معام  ءل ا
(ص ءمكا فممكا 0.974(ص  اكالنسككككككككك ك  لمت م  ر حكانمكات م كان العمك  ب غ )0.946م كان العمك  ب غ )

لمت م  نوايا معام  الصككككككد  الذاتي (ص  ء م ا  ب غ 0.895يتع ق بمت م  رفاهم  المو،  فقد ب غ )
( 0.7معكامك  ءل كا لككافك  المت م ات عم )ارت كا  قمم    (.  اكالتكالي فكإن0.924)  الو،م يالكد ران  

 يعني الت تد مم يد  ءداة القمار.
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 التب م  العام ي التوةمدي  ( نتادج3جد   )

 العبارات  املتغريات 
كود  

 العبارات 
معامالت  
 التحميل 

 معامل 
Cronbach's 

Alpha 

 معامل 
الصدق  

 الذايت

الوحدة يف  
 مكان العمل 

(WL ) 
 

 WL1 0.730 عندما أواجه ضغوطا  يف العمل أشعر أن زمالئي يتخلون عين 

0.930 0.946 

 WL2 0.843 العمل  يف زمالئيغريب عن  أشعر أنين
 WL3 0.875 العمل  يف زمالئياالنسحاب أو االبتعاد عن  يف برغبيتأشعر 

 WL4 0.822 العمل  يف زمالئيأشعر أنين بعيد عاطفيا  عن 
 WL5 0.899 زمالئي يف العملأشعر ابلعزلة عندما أكون بني 

 WL7 0.574 يكون لدي شعور عام ابلفراغ عندما أكون يف العمل
  WL8 0.915ابألشخاص يف العمل عالقايتأشعر ابلرضا عن 

أشعر أن مكان عملي تسوده عالقات األلفة والصداقة  
  WL9 0.426احلميمة 

  WL10 0.852يف العمل زمالئيلدي صحبة أو رفقة اجتماعية مع 
  WL11 0.812أشعر أبنين مندمج يف النواحي االجتماعية للعمل 

التحدث معه عن مشاكل العمل  ميكنينلدى زميل عمل 
  WL12 0.807اليومية

  WL13 0.803لدي زميل عمل ميكنين قضاء الوقت معه يف فرتات الراحة
   WL14 0.792أشعر يف العمل أبنين فرد من جمموعة من األصدقاء

  WL15 0.764مشاكليلدى زمالء ابلعمل يتحملون عبء االستماع إىل 

رفاهية  
 املوظف 

(EW ) 

 EW1 0.676 ميكنين القيام بعملي بشكل جيد 

0.802 0.895 

 EW2 0.724 صحيح ميكنين التعامل مع أي مشكلة يف عملي بشكل 
 EW3 0.450 أشعر أنين أفضل من اآلخرين يف التعامل مع صعوابت العمل

  EW5 0.829أرى أن وظيفيت صعبة للغاية 
  EW6 0.850أجد صعوبة يف التعاطي مع مشكالت العمل
 EW7 0.513 ابلتحدي أفضل وضع أهداف وظيفية يف العمل تتسم 

 EW8 0.658 عملي يفأستمتع عند القيام أبشياء جديدة 
 EW9 0.684 عندما تبدو املهام صعبة، أواصل احملاولة وأبذل جمهودا  إضافيا  

  EW11 0.473أفضل جتنب األنشطة أو املهام الصعبة يف العمل
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 التب م  العام ي التوةمدي  ( نتادج3تابع جد   )

كود   العبارات  املتغريات 
 العبارات 

معامالت  
 التحميل 

 معامل 
Cronbach's 

Alpha 

 معامل 
الصدق  

 الذايت

روحانيات  
 مكان العمل 

(WS ) 
 

 WS1 0.777 يشعرين عملي ابجلامعة ابلسعادة 

0.950 0.974 

 WS2 0.775 املعنوية  روحي رفع  يفابجلامعة  عملييساهم 
 WS3 0.715 حيايت يف ابجلامعة ابألمور املهمة  عملييرتبط 

 WS4 0.735 أشعر ابحلماس للذهاب إىل العمل 
 WS5 0.564 أرى أن عملي ابجلامعة يرتبط ابلصاحل االجتماعي 

 WS6 0.736 مبعىن وقيمة العمل  شخصيابجلامعة إحساس  عمليمينحين 
 WS7 0.579 وله قيمة أرى أن العمل اجلماعي مع اآلخرين مهم 

 WS8 0.760 جزء من جمتمع اجلامعة اليت أعمل هبا أبنينأشعر 
 WS9 0.739 يقدم األفراد يف العمل الدعم لبعضهم البعض 

 WS10 0.709 التعبري عن آرائي ومقرتحايت يف العمل يفأشعر حبرية 
 WS11 0.710 لتحقيقه اعتقد أن اجلميع يف العمل لديهم هدف مشرتك يسعون 

 WS12 0.720 أعتقد أن اجلميع يف العمل حريصون على مصلحة زمالئهم
 WS13 0.730 يشعر مجيع العاملني أبهنم عائلة واحدة 

 WS14 0.727 لدي شعور إجيايب جتاه القيم اليت تتبناها اجلامعة 
هتتم اجلامعة ابألفراد الذين يعانون من ضائقة مالية )مساعدة  

 WS15 0.489 حتمل التكاليف(  ال يستطيعونالعاملني، ودعم الدارسني الذين 

 WS16 0.628 تعتين اجلامعة جبميع العاملني على حنو عادل
 WS17 0.644 أشعر أن جامعيت تتعامل بشكل أخالقي ومسئولية 

 WS18 0.732 ابالنسجام ابلتوافق بني أهدايف الشخصية وأهداف اجلامعة أشعر 
 WS19 0.615 هتتم اجلامعة بصحة العاملني هبا

 WS20 0.673 أشعر أين ملتزم بتحقيق رسالة اجلامعة 
 WS21 0.716 هتتم اجلامعة حبث الروح املعنوية للعاملني

نوااي الدوران  
 الوظيفي

(TI ) 

 TI1 0.960 أتطلع إىل وظيفة يف جامعة أخرى بداية من العام املقبل 
 TI2 0.950 أحبث وأحترى عن وظائف حمتملة يف جامعات أخرى 0.924 0.855

 TI3 0.570 يف كثري من األحيان أفكر يف االنتقال إىل وظيفة أخرى
 المصدر: مخرجات الححليل اصحصاتي.

 .ت ير على العاارات العكةية 
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 :الححليل اصحصاتي ونحاتج الدراسةرابعًا: 
ص  ء م ا  بنا  قمارا ت ار نمومع ال  اإلحصكككككا  الويككككك يص  ذا الجة  مم الدراسككككك  ع ريشكككككتم  ه

 ع الهم  ي  ا ت ار ف  ض الدراس .النموم

 : ومعاممت االرتااط اصحصا  الوصفي-1
( اإلحصككا  الويكك ي  معامالت االرت ا  بمم مت م ات الدراسكك .  كتضككى 4يسككتع ض الجد   رقم )

(ص 2.99ص ب غ الوسكككككا البسكككككابي )الو،م يمم بمانات الجد   ءنه بالنسككككك   لمت م  نوايا الد ران  
(.  1.151لدى عمن  الدراسكككك   ملك بانب اا معماري )  الو،م ي هو ما يعني ارت ا  نوايا الد ران  

(ص  هو ما يعني ارت ا  3.54النسككككك   لمت م  ر حانمات م ان العم ص ب غ الوسكككككا البسكككككابي ) ا
(. ءيضكا  بالنسك   لمت م   0.735ر حانمات م ان العم  لدى عمن  الدراسك   ملك بانب اا معماري )

(ص  هو ما يعني ارت ا  رفاهم  المو،  لدى عمن   4.02رفاهم  المو، ص ب غ الوسككا البسككابي )
م ان العم ص ب غ   في(. ء م َا بالنسكككككك   لمت م  الوحدة  0.591    ملك بانب اا معماري )الدراسكككككك

م ان العم ص   في(ص  هو ما يعني انخ اض شكعور عمن  الدراسك   بالوحدة  2.48الوسكا البسكابي )
 (.0.784 ملك بانب اا معماري )

 ( اإلحصا  الوي ي  معامالت االرت ا  4جد   )
 االحنراف املعياري املتوسط TI WS EW WL املتغريات 

 0.846    2.99 1.151 (TIنوااي الدوران الوظيفي )
 0.328 0.708   3.54 0.735- (WSروحانيات مكان العمل )

 0.089 0.475 0.755  4.02 0.591- (EWرفاهية املوظف )
 0.485 -0.412 -0.139 0.719 2.48 0.784 (WLمكان العمل ) يفالوحدة 

 المصدر: مخرجات الححليل اصحصاتي.

( هنا  مجموع  مم المالحظات التي تجدر اإلشكارة إلمهاص ء ال ص 4بمانات الجد   رقم )اسكتنادا  إلر  
هكذا يت ق مع مكا   (ص  الواقع ءن2.48ي م كان العمك  )انخ كاض متوسكككككككككا درجكات مت م  الوحكدة ف

مم ت دد األف اد في التع م  عم مشكككككاع هم   Erdil and Ertosun (2011)ءشكككككارت إلمه دراسككككك  
السكككابق   البالم  بالوحدةص  شكككعورهم بالب ع مم االعت اا بالوحدة بسككك ب فك ة الشكككعور بال شككك  
االجتماعي.  اال  م مم ملكص فمسكتوكات الشكعور بالوحدة بمم األتاديمممم المصك كمم ءع ر بق م   

ص  ةالهمككا ءقكك  ب ثم  مم (Ghadi, 2017)( بمم األتككاديمممم األردنممم  2.38مم المتوسكككككككككا )



 2021 إبريل –  الثانيالعدد  –( 22المجلد ) – مجلة البحوث المالية والتجارية 

817 
 

تتمتع  . اانما : (Arslan et al., 2020)(  3.91المتوسكا لدى المنتممم لمهم ء  ىص ةالتم ك  )
(ص األم  الذي يجب ءن يشك   مصكدر ق ق لمتخذي 2.99درجات )نوايا الد ران الو،م ي بمتوسكا  

 في هذا السكككما  ينق   الق ار مم نةك  العقو  التي تشككك   الث  ة البقمقم  ل جامعات المصككك ك .  
Beehner and Blackwell (2016)   ءن تكالم  د ران المو، مم ءحمانا  تصكككككككك  إلر ءتث  مم

وام  مث  مبتوى الو،م    نو  الصكككناع   تواف   ضكككز  ال اتب السكككنوي ل مو،  اعتمادا  ع ر ع
م شكبمم بدي مم مؤه ممص األم  الذي قد يتضكاف  ءتث  في مؤسكسكات التع مم العالي. االثا ص تتمتع  

( في الجامعات 3.52(ص  هو ق ك ا  مم مثم تها )3.54درجات )ر حانمات م ان العم  بمتوسككككككككا  
( في مؤسكككككككسكككككككات التع مم العالي ال ني في  3.70ص  ءق  مم مثم تها )(Ghadi, 2017)األردنم   

 .(Aboobaker et al., 2019)الهند 

 :نموذج القياس اخحاار-2
  لنمومع القمار عم ط كق ا ت ار الصكككككد   الث ات لنمومع  السكككككم و مت ك تم تقممم الخصكككككادث  

ردمسكممم  ص إلر ضك  رة فبث نوعمم  Henseler et al. (2009)قمار مت م ات الدراسك .  كشكم  
الصكد  التقاراي تم فبث    ص  الصكد  التمايةي.ينمومع القمارص هما الصكد  التقارامم الصكد  ل

Convergent Validity حسكا  متوسكا الت ايم المسكتخ ع   ال   ص ممAverage Variance 

Extracted (AVE)  ت  المؤشككككك ات المسكككككتخدم  فر  الذي يقمس مسكككككتوى الت ايم بمم المت م ا
.  كت مم مم بمكانكات  (Fornell & Larcker, 1981)  ت جع إلر ء طكا  القمكار   التيص  القمكار

(ص  رفككاهمكك   0.517م ككان العمكك  )  فيلمت م ات الوحككدة    AVE( ءن معككامالت  5الجككد   رقم )
(ص  0.716(ص  نوايككا الككد ران الو،م ي )0.501(ص  ر حككانمككات م ككان العمكك  )0.571المو،  )

(ص يعني التبقق مم يككككككككككد  نمومع  0.5المت م ات عم )لككافك     AVE اكالتكالي فكإن ارت كا  قمم  
 .(Hair et al., 2010)  القمار

-Fornell  ص فقد تم فبصكككككه باسكككككتخداذ معمارDiscriminant Validityءما الصكككككد  التمايةي 

Larcker  مم  ال  الجكذر الت امعي لمتوسكككككككككا الت كايم المسكككككككككتخ ع  ص(AVE)  (Fornell & 

Larcker, 1981)  الجذر الت امعي لقمم      ( ءن قمم4رقم ) الجد  . حم  يوضكىAVE  ك   مم ل
ص  ر حككانمككات م ككان (0.755)  ص  رفككاهمكك  المو، (0.719)  مت م ات الوحككدة فر م ككان العمكك 

ءع ر مم معامالت  ص    ذ ش   قط ي تص  التي  (0.846)  ص  نوايا الد ران الو،م ي(0.708)  العم 
يعني تبقق الصككككد  التمايةي. ت ك المنهجم  في ا ت ار ارت ا  ة  مت م  بالمت م ات األ  ىص مما  
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ت تي متسكككككككق  مع الدراسكككككككات السكككككككابق    منها يكككككككد  نمومع القمار  النتادج المسكككككككتخ صككككككك 
(Aboobaker et al., 2019; Haldorai et al., 2020; Mohapatra et al., 2020). 

 ( معامالت الصد   الث ات لنمومع القمار 5جد   )

 معامل الثبات املركب  املتغريات 
(CR ) 

 متوسط التباين املستخرج 
(AVE ) 

 معامل تضخم التباين 
(VIF ) 

 0.922 0.517 1.285 ( WLالوحدة يف مكان العمل )
 0.883 0.571 1.262 ( EWرفاهية املوظف ) 

 0.950 0.501 1.538 ( WSروحانيات مكان العمل )
 0.878 0.716 1.362 ( TIنوااي الدوران الوظيفي )

 المصدر: مخرجات الححليل اصحصاتي.

ءما فمما يتع ق بمسكك ل  الث اتص فقد تم ا ت ار االتسككا  الدا  ي عم ط كق حسككا  معام  الث ات الم ةب  
Composite Reliability (CR)  . اسكككتنادا  إلر  ص  الذي يعتمد ع ر اسكككتخداذ عم مات التبمم  ال ع م 

لمت م  رفكاهمك   (ص   0.922م كان العمك  )  فيلمت م  الوحكدة    CRب غ معكامك   (ص  5بمكانكات الجكد   رقم )
  CR(ص ءمكا فممكا يتع ق بمت م  ر حكانمكات م كان العمك  ب غ معكامك   0.883)  CRالمو،  فقكد ب غ معكامك   

ارت كا  قمم    (.  اكالتكالي فكإن0.878)  الو،م يلمت م  نوايكا الكد ران    CRب غ معكامك     (ص  ء م ا  0.950)
.  (Hair et al., 2010)( يعني التك تكد مم ا كات نمومع القمكار  0.7لككافك  المت م ات عم )  CRمعكامك   

تم التبقق مم مشكككككك    العالقات الخطم  المتدا    باسككككككتخداذ معام  تضككككككخم الت ايم    عال ة ع ر ملكص
Variance Inflation Factor (VIF)  الذي ي مم ءن معام  ص  (5 م ات الدراسككككك  ةما في الجد   )لمت 

VIF  مكا يعني التبقق مم عكدذ  جود مشككككككككك  ك    هو    (ص4(  ءقك  مم )0.2ءت   مم )  لككافك  المت م ات
 .(Hair et al., 2010)العالقات الخطم  المتدا     

 : الدراسة الدموذج الهيكلي واخحاار فروض -3

مم  ال  ا ت ار العالقات الم اشكككك ة بمم  ص  ا ت ار ال   ض األسككككاسككككم  ل دراسكككك   ع ر  يشككككتم  هذا الجة 
مت م ات الكدراسككككككككك ص ام ي ي ملكك ا ت كار الكد ر المعكد  ل  حكانمكات م كان العمك .  في ال كدايك  تم التك تكد مم  

 Root Mean Squareجودة مطابق  النمومعص حم  ب  ت قمم  الجذر الت امعي لمتوسا م اعات الخط   

error of Approximation (RMSEA)  (0.07)   التي تقع في المككدى المعمككاري الككدا  ع ر جودة 
 Compareص ةما ب  ت قمم  مؤش  جودة التوفمق المقارن  (RMSEA ≥ 0.05 ≤ 0.08)النمومع  هو  

Fit index (CFI)  (0.909  هر ءع ر مم القممك  المعمكاركك  الكدالك  ع ر جودة النمومع  هي  )(CFI 

هر ءقكك  مم القممكك  المعمككارككك  الككدالكك  ع ر جودة Chi-Square  (2.43   )ص بمنمككا ب  ككت قممكك   (0.9 ≤
(ص ءيضكككا  ب  ت قمم  مؤشككك  جودة p<0.01ص عند مسكككتوى معنوك  )(Chi-Square ≤ 5)النمومع  هي 
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ر الكدالك   (  هر قممك  ق ك ك  مم القممك  المث 0.91)  Incremental Fit Index (IFI)التوفمق المتةايكد  
واحد إلر ءفض  نمومع مم م(ص  الشم   ك    وء نمومع مم مصص   إلر ءسالشم   يع ر جودة النمومع )حم   

(  هر مطابق  ل قمم   0.9)  Tucker-lewis index (TLI)لوكس    –في حمم ب  ت قمم  مؤشككككككك  تات 
 .(Kenny, 2020; Xia & Yang, 2019) (TLI ≥ 0.9)المعمارك  الدال  ع ر جودة النمومع  هي  

   .   محغيرات الدراسةي باخحاار العمقات المااشرة -3-1
نمومع المعادل  الهم  م     اعتمادا  ع ربنا  نمومع الدراسككككككككك  المقت     ل تبقق مم ف  ض الدراسككككككككك  تم 

Structural equation model (SEM)  باسككككتخداذ ال  نامج اإلحصككككاديAMOS 23   ص  ملك ال ت ار
ا ت ار   فيبمثاب  الخطوة الثانم     الهم  يالعالقات السككككككك  م  بمم مت م ات الدراسككككككك .  كعد تقممم النمومع  

النمومع المقت   بعكد تقممم نمومع القمكار.  كم م ع ض مخ جكات التب مك  اإلحصككككككككككادي بكاسكككككككككتخكداذ  
(. ةما ي مم الجد   رقم 4قم )لنمومع العالقات بمم مت م ات الدراسكككك  في الشكككك   ر   AMOS 23ب نامج

( نتادج التب م  اإلحصككككادي ال ت ار العالقات الم اشكككك ة بمم مت م ات الدراسكككك   نتادج ا ت ار ال   ض  6)
(ص  ك خصكككها  4اسكككتنادا  إلر نتادج التب م  اإلحصكككادي التي يع ضكككها الشككك   رقم )  األسكككاسكككم  ل دراسككك .  

 ر النبو التالي:كم م مناقش  ف  ض الدراس  ع   (ص  6الجد   رقم )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العالقات بمم مت م ات لدراس  ومع ( نم 4ش   )
 . AMOS 23باسحخدام برنامج المصدر: مخرجات الححليل اصحصاتي
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 (: تؤثر الوحدة في مكان العمل عيجابياً على نوايا الدوران الوظيفي.H1الفرض األول ب

(  جود ت ام  إيجابي معنوي ل وحدة في م ان العم  ع ر نوايا الد ران 4يوضككككككككى الشكككككككك   رقم )
( ءن قمم   6ص ةما ي مم الجد   رقم )في مصككككك الو،م ي لدى ءعضكككككا  همئ  التدركس بالجامعات  

ص  مم ام يتم ق و  ال  ض األ   مم (p<0.01)( عند مسككككككككتوى معنوك   0.43المسككككككككار ب  ت )
يعني ءنه ة ما زاد شككعور المو،  بالوحدة في م ان العم  سككم ون ءتث  ممال    ف  ض الدراسكك . ما

 & Ayazlar)لت   العم  بالمنظم ص  تت ق ت ك النتمج  مع ما تويكك ت إلمه الدراسككات السككابق  

Güzel, 2014; Aytac & Basol, 2019; Ertosun & Erdil, 2012)   مم ءن شكككعور ال  د
 بقا  ال  د في المنظم  البالم . م ف يبالوحدة في م ان العم  يق   م

 ( نتادج ا ت ار العالقات الم اش ة بمم مت م ات الدراس 6جد   )

 القرار  Β P-Valueقيمة املسار  املسار الفروض 

 قبول الفرض  *** 0.43 الوظيفيمكان العمل           نوااي الدوران   يفالوحدة   األول

 رفض الفرض  0.451 0.04- رفاهية املوظف   مكان العمل              يفالوحدة   الثاين 

 رفض الفرض  0.053 - 0.10 الوظيفي نوااي الدوران  رفاهية املوظف            الثالث 

 قبول الفرض  *** 0.47 رفاهية املوظف روحانيان مكان العمل            رابع ال

 قبول الفرض  *** 0.23- الوظيفينوااي الدوران   روحانيات مكان العمل            امس اخل

 المصدر: مخرجات الححليل اصحصاتي.

      %1عدد مةحوى معدولة  معدوي *** 

 (: تؤثر الوحدة في مكان العمل سلاياً على رفاهية الموظف.H2الفرض الااني ب

( عدذ معنوك  الت ام  السكككككككك  ي لمت م  الوحدة في م ان العم  ع ر رفاهم   4ي مم الشكككككككك   رقم )
( ءن قمم  المسكككار ب  ت 6ص حم  ي مم الجد   رقم )في مصككك ءعضكككا  همئ  التدركس بالجامعات 

ص  مم ام يتم رف  ال  ض الثكككاني مم ف  ض  (p>0.01)  ( عنكككد مسكككككككككتوى معنوكككك -0.04)
ص  ما تؤةدع  Erdil and Ertosun (2011)تمج  البالم  مع نتادج دراسكك  الدراسكك .  تتعارض الن
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مم  جود ت ام  سككككك  ي ل شكككككعور بالوحدة ع ر البماة االجتماعم     Lim et al. (2020)دراسككككك  
 المهنمك  ل مو، ص بمكا في ملك يكككككككككبك   رفاهمك  األف اد.  كجكاد  ال كاحثكان ب ن عدذ ا وت معنوك   

ن راجعا  إلر ط مع  عم  ءعضكا  همئ  التدركسص ملك ءن بنم  مقمار  ت ك العالق  الم اشك ة قد ي و
رفكاهمك  المو،  ت طي بعكديم همكا الك كايك  الو،م مك   الطمو  الو،م يص  ال كذان يشككككككككك الن بط مع   
البا  رةنا  ءسككككاسككككما  في عم  ءعضككككا  همئ  التدركسص  مم امص فإنه  اال  م مم زكادة الشككككعور 

 م   تواف  جانب الطمو   تدركس ع ر تبقمق جانب الك اي  الو،مبالوحدةص سمب ي عضو همئ  ال
 الو،م ي.

 (: تؤثر رفاهية الموظف سلاياً على نوايا الدوران الوظيفي.H3الفرض الاالث ب

( عدذ معنوك  الت ام  السك  ي لمت م  رفاهم  المو،  ع ر نوايا الد ران  4الشك   رقم )  يتضكى مم
قمم   ( ءن  6ص حم  ي مم الجد   رقم )في مصككك الو،م ي لدى ءعضكككا  همئ  التدركس بالجامعات 

 مم ام يتم رف  ال  ض الثال  مم   ص(p>0.01)  عند مسكككتوى معنوك (  -0.10ب  ت ) المسكككار
 Benraïss-Noailles)عارض النتمج  البالم  مع نتادج الدراسككات السككابق  ف  ض الدراسكك .  تت

& Viot, 2020; Wu et al., 2017)   ع ر  العمك  في ل  فكاهمك  معنوي  التي تواق  جود تك ام 
  في  مم ءن ال فاهم   Aboobaker et al. (2019)العم ص  مع ما تويكك ت إلمه دراسكك     ت   نوايا

 المنظم . مع ل  قا  ءع ر العم  ت ت ا بنوايا

 (: تؤثر روحانيات مكان العمل عيجابياً على رفاهية الموظف.H4ب الفرض الرابع

(  جود ت ام  إيجابي معنوي ل  حانمات م ان العم  ع ر رفاهم  ءعضا  همئ   4الش   رقم )  ي مم
عند (  0.47ب  ت ) قمم  المسكككككار( ءن 6ص ةما ي مم الجد   رقم )في مصككككك التدركس بالجامعات  

مم ف  ض الدراسكككككك . ما يعني ءن   يتم ق و  ال  ض ال ابع مم ام   ص(p<0.01)  مسككككككتوى معنوك 
م يككدرةون قممكك   ءهممكك  العمكك ص  كشكككككككككع  ن بكك نهم جة  مم العككاد كك  التنظمممكك ص  المو، ون الككذي

 كشكع  ن بالتوافق بمم قمم ال  د  قمم المنظم  سكم ونون ءتث  شكعورا  بال فاهم  في العم .  تت ق  
 ,Aboobaker et al., 2019; Garg)ت ك النتمج  مع ما تويكككككك ت إلمه الدراسككككككات السككككككابق  

2017; Pawar, 2016)  العمك ص  في ال فكاهمك   تعةكة في العمك   م كان  ل  حكانمكات  الهكاذ  الكد ر  مم
 االجتماعي الداعم ل عالقات المناا باعت ار  Erdil and Ertosun (2011) مع اقت ا  دراسككككككك  

 المو، . رفاهم  لتبقمق التنظممم  المقدمات ءحد
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 الدوران الوظيفي.(: تؤثر روحانيات مكان العمل سلاياً على نوايا H5ب الفرض الخامس

(  جود تك ام  سككككككككك  ي معنوي ل  حكانمكات م كان العمك  ع ر نوايكا الكد ران 4يظه  الشككككككككك ك  رقم )
قمم   ( ءن  6ص ةما ي مم الجد   رقم )  همئ  التدركس بالجامعات في مصككككك الو،م ي لدى ءعضكككككا

مم  الخامسيتم ق و  ال  ض  مم ام   ص(p<0.01)  عند مسكتوى معنوك (  -0.23ب  ت ) المسكار
ف  ض الدراسككك . ما يعني ءن المو، ون الذيم يدرةون قمم   ءهمم  العم ص  كشكككع  ن ب نهم جة  
مم العاد   التنظممم ص  كشككع  ن بالتوافق بمم قمم ال  د  قمم المنظم  سككم ونون ءتث  ممال  ل  قا  

مم   Aboobaker et al. (2019)في المنظم .  تت ق ت ك النتمج  مع ما تويككك ت إلمه دراسككك  
التع ممم ص ةما تؤةد   المؤسككككسككككات  في ال قا  نوايا  ع ر  العم  م ان  ل  حانمات   جود ت ام  إيجابي

 ت    العم  ع ر نوايا  م ان  الت ام  السككككك  ي ل  حانمات  ع ر  Milliman et al. (2003)دراسككككك   
 & Beehner)  العمك . في المقكابك ص تك تي ت كك النتمجك  متعكارضككككككككك  مع نتكادج بع  الكدراسكككككككككات

Blackwell, 2016; Sprung et al., 2012)   بمم السك  م    التي فشك ت في إيجاد دعم ل عالق 
 .العم  ت    نوايا العم  في ال  حانم 

 . اخحاار الدور المعدل لروحانيات مكان العمل-3-2
 Baron and Kenny  ل تبقق مم الد ر المعد  ل  حانمات م ان العم ص فقد تم اعتماد منهجم 

ص  K-Means Cluster Analysisال ت ار الد ر المعد ص مم  ال  اسككككتخداذ ءسكككك و    (1986)
 ,.Kundi et al., 2020; Peng et al) ت تي ت ك المنهجم  اتسكككككاقا  مع الدراسكككككات السكككككابق   

2017; Sprung et al., 2012; Wu et al., 2017)  .   اسكككتنادا  إلر نتادج التب م  اإلحصكككادي
يم م مناقشك  ف  ض الدراسك  حو  الد ر (ص  7(ص  رقم )6(ص  رقم )5التي تع ضكها األشك ا  رقم )

 المعد  ل  حانمات م ان العم  ع ر النبو التالي:

روحاانياات مكاان العمال على تعادالال العمقاة بي  الوحادة في مكاان (: تعمال  H6ب   سالفرض الةاااااااااا
العمال ونواياا الادوران الوظيفي  بحياث الدخفت الحاأثير اصيجاابي عدادماا تكون  

 روحانيات مكان العمل مرتفعة.
تم التبقمق في د ر ر حكانمككات م ككان العمكك  ةمعككد  ل عالقك  بمم الوحكدة في م ككان العمكك   نوايكا  

  عنكد مسكككككككككتوى معنوكك   (F=209.943)الكد ران الو،م يص حمك  تم العثور ع ر ت كاعالت معنوكك  
(p<0.01)(ص5وضكككى الشككك   رقم )مم ف  ض الدراسككك .  ك يتم ق و  ال  ض السكككادر مم ام   ص 
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ات العم  المنخ ضكككككككك  فإن زكادة مسككككككككتوكات الوحدة سككككككككتؤدي إلر زكادة في  ءنه في ،  ر حانم
مسكككككككككتوككات نوايكا الكد ران الو،م يص بمنمكا عنكدمكا تكون ر حكانمكات م كان العمك  م ت عك  فكإن زككادة 
مسكتوكات الوحدة سكتؤدي إلر زكادة بدرج  ءق  في مسكتوكات نوايا الد ران الو،م ي. النتادج تشكم   

العمك  قكد ت عكب د را  مهمكا  في الط كقك  التي يت كاعك  بهكا المو، ون مع  إلر ءن ر حكانمكات م كان  
 الشعور بالوحدة في م ان العم .

 

 المصدر: مخرجات الححليل اصحصاتي.

الد ر المعد  ل  حانمات م ان العم  في العالق  بمم الوحدة في م ان العم   نوايا  ( 5ش   )
 الد ران الو،م ي 

تعمال روحاانياات مكاان العمال على تعادالال العمقاة بي  الوحادة في مكاان  :  (H7ب  الفرض الةاااااااااابع
العماال ورفاااهيااة الموظف  بحيااث الدخفت الحااأثير الةااااااااالاي عداادمااا تكون  

 روحانيات مكان العمل مرتفعة.

تم التبقمق في د ر ر حكانمكات م كان العمك  ةمعكد  ل عالقك  بمم الوحكدة في م كان العمك   رفكاهمك   
معنوككككك    ت ككككاعالت  العثور ع ر  تم  حمكككك   معنوكككك   (F=349.188)المو، ص  مسكككككككككتوى    عنككككد 

(p<0.01)ءنه  (ص6وضكى الشك   رقم )مم ف  ض الدراسك .  ك السكابع مم ام يتم ق و  ال  ض   ص
المنخ ضككككككككك  فإن زكادة مسكككككككككتوكات الوحدة سكككككككككتؤدي إلر انخ اض في   في ،  ر حانمات العم 

مسككتوكات رفاهم  المو، ص بمنما عندما تكون ر حانمات م ان العم  م ت ع  فإن زكادة مسككتوكات  
الوحدة سكككككتؤدي إلر انخ اض بدرج  ءق  في مسكككككتوكات رفاهم  المو، . النتادج تشكككككم  إلر ءن 
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مكا  في الط كقك  التي يت كاعك  بهكا المو، ون مع الشكككككككككعور ر حكانمكات م كان العمك  قكد ت عكب د را  مه
 بالوحدة في م ان العم .

 

 المصدر: مخرجات الححليل اصحصاتي.

الد ر المعد  ل  حانمات م ان العم  في العالق  بمم الوحدة في م ان العم   رفاهم   ( 6ش   )
 المو،  

تعدالل العمقة بي  رفاهية الموظف ونوايا  : تعمل روحانيات مكان العمل على  (H8ب الفرض الاام 
الادوران الوظيفي  بحياث الدخفت الحاأثير الةااااااااالاي عدادماا تكون روحاانياات  

 مكان العمل مرتفعة.

تم التبقمق في د ر ر حكانمكات م كان العمك  ةمعكد  ل عالقك  بمم رفكاهمك  المو،   نوايكا الكد ران 
معنوككككك    ت ككككاعالت  ع ر  العثور  تم  حمكككك   معنوككككك (  F=140.840)الو،م يص  مسكككككككككتوى    عنككككد 

(p<0.01)ءنه  (ص7وضككى الشكك   رقم )مم ف  ض الدراسكك .  ك يتم ق و  ال  ض الثامم مم ام   ص
في ،  ر حانمات العم  المنخ ضكككك  فإن انخ اض مسككككتوكات رفاهم  المو،  سككككتؤدي إلر زكادة 

 عك  فإن انخ كاض في مسكككككككككتوكات الد ران الو،م يص بمنمكا عنكدما تكون ر حانمكات م كان العمك  م ت
مسكككتوكات رفاهم  المو،  سكككتؤدي إلر زكادة بدرج  ءق  في مسكككتوكات الد ران الو،م ي. النتادج 
تشككككككم  إلر ءن ر حانمات م ان العم  قد ت عب د را  مهما  في الط كق  التي يت اع  بها المو، ون  

 مع انخ اض مستوكات رفاهم  المو، .
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بشكك   إجماليص تشككم  نتادج ا ت ار الد ر المعد  إلر ءنه ع ر ال  م مم األف اد الذيم يعانون مم 
الوحدة في م ان العم  قد يت اع ون بشكككككككك   سكككككككك  ي متمثال  في زكادة نوايا الد ران الو،م يص ء  

ن انخ اض مسكككككككتوكات رفاهم  المو، ص فإن بمئ  العم  التي تعةز إدرا  المو،  ل  حانمات م ا
العم  ستق   مم ت ك اآلاار الس  م . بالمث ص تشم  نتادج ا ت ار الد ر المعد  إلر ءنه ع ر ال  م 
مم األف اد الذيم يعانون انخ اض مسكتوكات رفاهم  المو،  قد يت اع ون بشك   سك  ي متمثال  في  

مك  م كان الع  زككادة نوايكا الكد ران الو،م يص فكإن بمئك  العمك  التي تعةز إدرا  المو،  ل  حكانمكات
 ستق   مم ت ك اآلاار الس  م .

 

 المصدر: مخرجات الححليل اصحصاتي.

الد ر المعد  ل  حانمات م ان العم  في العالق  بمم رفاهم  المو،   نوايا الد ران  ( 7ش   )
 الو،م ي 

  تعةكة  مم ءن  Altaf and Awan (2011) تت ق ت كك النتمجك  مع ما تويككككككككك كت إلمكه دراسككككككككك  
 عكالمك   إلر إنتكاجمك   راض   ءيضكككككككككا  بجكانكب مو،  يؤدي  ءن  الم جى  مم العمك   م كان في  ال  حكانمك 
 م ان ر حانمات ءن الدراسككك  ةما ءشكككارت. ة   ل منظم  التنافسكككم   القدرة  دعم  م ت ع    معنوكات

الو،م ي. ءيضكككككا  يعتقد    ال ضكككككا العم  عم  الناجم  الضككككك و  بمم العالق   تعدي  ع ر  تعم  العم 
Garg (2017)  التي  الهام  لألزم   العالجات مم  يم م اعت ارها  احدة العم  م ان ءن ر حانمات 

  الت مم ات   الثقكافك ص  التنظممي  المنكاا في  الك م ة ل تبوالت  ةنتمجك   المعكايككككككككك ة المنظمكات  تواجههكا
ع ر ءهمم  الد ر المعد  ل عوام    Mohapatra et al. (2020)ةما يؤةد    . الهم  م   التكنولوجم 

  في  ةكاال ت ا    المت م ات الن سكككككككككمك  ل مو،   العمك   م كان  في  الوحكدة  بمم  العالقك   التنظمممك  في
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ل مو، .  مم ام توف  ر حانمات م ان العم  بمئ  ي ون فمها المو، ون    الن سم    ال فاهم   العم 
قات قوك  مع الةمال    م هم مم م ي قادركم ع ر تبقمق هدفهم األساسي في البماةص  لقام  عال

 العالق  المتص مم بم ان العم ص  تطوك  التوافق بمم معتقداتهم األساسم   قمم المنظم .

 :مداق ة الدحاتج وتوصيات الدراسةخامةًا: 
 :نحاتج الدراسة-1

العم  ع ر تسككككككتهدا الدراسكككككك  البالم  تطوك  نمومع مقت   ل تبقمق في ت ام  الوحدة في م ان 
في  ءعضكككككككا  همئ  التدركس في الجامعات  المو،   نوايا الد ران الو،م ي بالتط مق ع ر    رفاهم 
ص فضككال  عم فبث الد ر المعد  ل  حانمات م ان العم  في العالق  بمم مت م ات الدراسكك . مصكك 

تشك   ،اه ة    مم ام يسكاهم ال ب  البالي في األدبمات الق م   المتع ق  بالوحدة في العم ص  التي
إلر تع م المةكد  يتط عون  ال احثون ءن   Lim et al. (2020)منتشك ة جدي ة بالدراسك ص حم  يشكم   

هنكا  الكثم  مم العمك  المط و  ل هم ط معك   الزا   هءنكص   عم الوحكدة في عكالم اجتمكاعي دينكامم ي
ملكص . باإلضكككككاف  إلر لمجموعات  المجتمع الذي نعمش فمهالت ام  السككككك  ي ل وحدة ع ر األف اد  ا

في األدبمات المتع ق  ب  حانمات م ان العم ص مم  ال  فبث الد ر  الدراسككككككككك  البالم سكككككككككهم  ت
 مم لمةككد  بكاجك ال  ع ر  Milliman et al. (2003) المعكد  ل  حكانمكات م كان العمك ص حمك  يؤةكد

 اتجكاهكات  ع ر  العمك   م كان  ر حكانمكات  تعةكة  عم  النكاجمك   التك ام ات  ط معك   ل هم  التج ك ي  ال بك 
 .المو، مم

تظه  نتادج الدراسكككك  البالم  ءن الوحدة في م ان العم  تؤا  إيجابما  ع ر نوايا الد ران الو،م ي.  
فعندما يشكككع  المو، ون بالوحدة في م ان العم  نتمج  زكادة الشكككعور بالب مان العاط ي  نقث  

عم  آ  . ةما تشكككككم  نتادج الشكككككعور بال فق  االجتماعم  فإنهم سكككككممم ون إلر ال ب  عم م ان 
إلر  جود تك ام  سككككككككك  ي ل  حكانمكات م كان العمك  ع ر ةك   مم الوحكدة في العمك   نوايكا    الكدراسككككككككك 

مكا يعني   .الكد ران الو،م يص بمنمكا ةكان ل  حكانمكات م كان العمك  تك ام  إيجكابي ع ر رفكاهمك  المو، 
  الد ر البموي ل  حانمات م ان العم  في تق م  نواتج العم  الس  م   زكادة النواتج اإليجابم .

تكشكككك  نتادج الدراسكككك  عم معنوك  الد ر المعد  ل  حانمات م ان العم ص حم  فضككككال  عم ملكص 
الكذيم  يشكككككككككم  الت كاعك  بمم ر حكانمكات م كان العمك   الوحكدة في م كان العمك  إلر ءن المو، مم  

يعم ون في بمئ  عم  تتسككككم بارت ا  ر حانمات م ان العم  قد ي ونون ءق  ع ضكككك  الرت ا  نوايا 
الد ران الو،م ي اسككتجاب   ل شككعور بالوحدة في م ان العم  مم ء لئك الذيم يعانون مم انخ اض 

العم   ر حانمات م ان العم . ءيضككككا  يشككككم  الت اع  بمم ر حانمات م ان العم   الوحدة في م ان
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إلر ءن المو، مم الكذيم يعم ون في بمئك  عمك  تتسكككككككككم بكارت كا  ر حكانمكات م كان العمك  قكد ي ونون  
ءق  ع ضككك  النخ اض مسكككتوكات رفاهم  المو،  اسكككتجاب   ل شكككعور بالوحدة في م ان العم  مم 
ء لئك الذيم يعانون مم انخ اض ر حانمات م ان العم . ةما يشككككم  الت اع  بمم ر حانمات م ان 
العم   رفاهم  المو،  إلر ءن المو، مم الذيم يعم ون في بمئ  عم  تتسكككككككككم بارت ا  ر حانمات 
م ان العم  قد ي ونون ءق  ع ضككك  الرت ا  نوايا الد ران الو،م ي اسكككتجاب   النخ اض مسكككتوكات 

 اكالتكالي فعنكدمكا    رفكاهمك  المو،  مم ء لئكك الكذيم يعكانون مم انخ كاض ر حكانمكات م كان العمك .
ر حانمات م ان العم ص ي ت ا المو، ون ر حما  بالمنظم ص  مم ام ي ونون ءق  تع ضككككككككا    تسككككككككود

 Socialل وحدة في م ان العم ص  ءق  ممال  ل د ران الو،م ي.  استنادا  لنظ ك  الت اد  االجتماعي  

exchange theory  ص مم الم جى ءن يصككككك ى المو، ون الذيم يدرةون قمم   ءهمم  العم  الذي
ن بهص  كشككككع  ن باالنتما  ل عاد   التنظممم  ة  ص  كدرةون التوافق بمم القمم ال  دي   قمم  يقومو

ءتث  ح ا،ا  ع ر مسكككتوكات م ت ع     – ا  م زكادة مسكككتوكات الوحدة في م ان العم    –المنظم   
 مم رفاهم  المو، ص  ءق  انخ اطا  في نوايا الد ران الو،م ي.

 توصيات الدراسة:-2
 يكككككككككانعي  ص  متخكذي الق اراتص  الكدراسككككككككك  البكالمك  لهكا العكديكد مم اآلاكار العم مك  لإلدارة التنظمممك 

 ص  التي يم م في ضودها تقديم مجموع  مم التويمات ع ر النبو التالي:السماسات
ءن   ملكع ر المنظمات.  في م ان العم   الوحدةلبالم  الضككككو  ع ر ت ام   تسكككك ا الدراسكككك  ا أواًل:

مم ام   ع ر العالقات مع المو، ممص   ؤا  سكك  ا  ث  شككعور المو،  بالوحدة سككملن سككم  مالعوام  ا
 ؤا  س  ا  ع ر ءدا  العم   ال عالم  التنظممم .ي

تدابم  مناسك   لتخ م  الشكعور بالوحدة لدى المو، ممص يجب ع ر المنظمات اتخام لهذا السك بص 
ل   ابا االجتماعم  ل مو، ممص  كجب ءن يب ة المدي  ن  العم  ع ر ت  م  االحتماجات الن سككككككم   

العالقات االجتماعم  اإليجابم . ع ر سكككك م  المثا ص يم م تشككككجمع المو، مم ع ر المشككككارة  في  
ءنشكككككككككطك  ال  كقص ةمكا يم م ت تمكب األنشكككككككككطك  االجتمكاعمك   الكد رات التكدرك مك  المتع قك  بكالعالقكات 

م القدرات االجتماعم ( مم ءج  تبسكككككككككمم الت اعالت االجتماعم  )مث  إدارة الصككككككككك ا ص  تبسكككككككككم
االجتماعم  بمم المو، مم. ةما ءنه تشكجمع المو، مم ع ر المشكارة   األدا  الجماعيص  تة كدهم  
بالدعم مم األق ان  المشكك فممص  الت تد مم تقديم ب امج التطوك  الو،م يص تسككاعد ة  هذع العوام  

 ءفض .في تب مة المو، مم ع ر األدا  بش   
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 م ءن ت ع ه ر حانمات م ان تسكككككك ا الدراسكككككك  البالم  الضككككككو  ع ر الد ر ال اع  الذي يم ثانيًا:
 التي مم الم جى ءن تج ككب مةكككد مم ال وادككد لتبقمق التنممكك  التنظمممكك  ع ر المككدى العمكك ص  
 الطوك . 

 ن ءن ينظ  المكدي    ال ين  يبك نكه    Saks (2006)عم    Garg (2017)   في هكذا الصككككككككككدد ينقك 
 المنظمكات إلر ال  حكانمك  في م كان العمك  ع ر ءنهكا عالع عكالمي ل مشكككككككككاتك  التنظمممك  المتع قك  
بكارت كا   انكدمكاع المو،  ء  عكدذ ال عكالمك  التنظمممك ص ةمكا ال ين  ي اسكككككككككتخكداذ ر حكانمكات العمك  
تمبككا لكك  تالعككب مم ءجكك  تبسكككككككككمم ءدا  المو، .  لكم بككدال  مم ملكككص يجككب ع ر المككدي كم 

مات تطوك  مناا تنظممي ر حي شكككككام  يسكككككاعد المو، مم ع ر إدرا  إم اناتهم البقمقم ص  المنظ
 قمم   معنر العم ص  مم ام يم م توجمه هذع اإلم انات إلر االتجاع المناسكككككككب لتبقمق ال عالم  

 التنظممم . 
 ءهمم  التخطما  التنسمق المؤسسي لتط مق ب امج تعةكة ر حانمات م ان العم .   ثالااً 

 Gargن  ي العم  بشك   مؤسكسكي لوضكع إطار لتعةكة ر حانمات م ان العم ص حم  تؤةد دراسك  ي

ءنه ال يم م تبقمق النواتج اإليجابم  ال  دي   التنظممم  د ن إضكك ا  الطابع المؤسككسككي    (2017)
ءن نجا  المنظم  في تة كد   Altaf and Awan (2011)ع ر ر حانمات م ان العم .  كشكككككم   

المو، مم بال  حانم  في م ان العم  يؤدي تبسككمم التوايكك  بمم المو، مم  انا  الصككد   الثق   
بمنهمص  هو ما يسكاعد المو، مم ع ر التعام  مع مشك الت العم   ءدا   اج اتهم بشك   ءفضك  في  

سكككككككككاعدهم ع ر الشكككككككككعور العم   المنة ص إن تة كد المو، ون بال  حانم  في م ان العم  سكككككككككم
بالسكككككككك من   الهد  ص  تبديد المهم  التي يجب القماذ بها  مترص  هو ما يسككككككككاعد المو،  ع ر 
تطوك  األ لوكات  لدارة الوقتص  التي سكككككتؤدي في النهاي  إلر القماذ بالعم  في الوقت المناسكككككب 

  ال ضا  الشعور بال فاهم   االلتةاذ نبو المنظم .
 :المةحقالية حدو  الاحث والاحوث-3

اقتصكك ت الدراسكك  البالم  ع ر ءعضككا  همئ  التدركس في مؤسككسككات التع مم العالي في مصكك . ما 
يعني ءن الدراسككككات المسككككتق  م  قد ت ب  في مجموعات  ،م م  ء  ىص ء  مجاالت  دمم  ء  ىص 

مت ت    رةةت الدراسككك  البالم  ع ر النواتج الء  تبا   فبث ت ك الظاه ة في القطا  الصكككناعي. 
ع ر الوحدة في م ان العم ص بالتالي فهنا  مجاال  ل  بول المسكتق  م  لدراسك  مقدمات الوحدة في  
م كان العمك . رةةت الدراسككككككككك  البكالمك  ع ر فبث د ر ر حانمكات م كان العمك  في تخ م  النواتج 

   لدعم السككك  م  ل وحدة في م ان العم ص مم ام نوجه ال بول المسكككتق  م  ل بث األد ار المبتم
 المش ا  دعم زمال  العم . 
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ءيضككككككا  قد ت بث الدراسككككككات المسككككككتق  م  د ر المت م ات الديمو  افم ص مث  النو   العم   البال  
التع مم  مكا إلر ملككص ع ر الشكككككككككعور بكالوحكدة في العمك ص  تك ام  ملكك ع ر    االجتمكاعمك   الكد ك ص  

 .ال  ديك   التنظمممك  األ  ى مات الصككككككككك ك رفكاهمك  المو،   معكدالت الكد ران الو،م يص  المت م ات 
اعتمدت الدراسك  البالم  ع ر التصكممم الع ضكيص  كم م ل دراسكات المسكتق  م  تطوك   ص في النهاي 

تم تجممع بمانات الجدي  بالذة  ءنه    دراسك  طولم  في شك   سك سك   زمنم  لمعالج  قمود المنهجم .
ذا يعني ءن مجتمع الدراسك  قد تمث  في ءعضكا   ه  اسكتخداذ  سكاد  التوايك  االجتماعيصالدراسك  ب

واقع التوايك  االجتماعي بشك   فعا ص  هو ما ةان ضك  ركا  في  همئ  التدركس الذيم يسكتخدمون م
 .Covid-19،  اإلج ا ات االحت ازك  التي ف ضتها جادب  
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