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 الخالصة
) الحيوية / الحماس، االخالص/ التفاني ، االنغماس/  ندماج الوظيفياالالبحث الحالي الى معرفة دور  يهدف

من وجهة نظر  داء السياقي، السلوك المخالف للعمل( داء الوظيفي ) أداء المهمة، األاأل تعزيز االستغراق( في

ولتحقيق العراق .  –فنادق االربع و الخمس نجوم في مدينة السليمانية /اقليم كوردستان  فيعينة من موظفين 

مفردة و قد اعيدت منها ( 133)سؤال وزعت على عينة مكونة من  13من  مكونة استخدام االستبانةالهدف تم 

بين  وجود عالقة ارتباط وقد توصلت البحث الى  ( استمارة صالحة للتحليل.372( استمارة ، منها )381)

 ،ذلكعلى  وبناء   ،داء الوظيفياأل تعزيز فيندماج الوظيفي وجود أثر لال و االندماج الوظيفي و األداء الوظيفي، 

ندماج الوظيفي مفهوم االالتوصيات و المقترحات و من أهمه ضرورة زيادة االهتمام فقد قدم البحث مجموعة من 

 ضمن بيئة العمل.   ت النفسية والعاطفية اإليجابية لقناعات واالستجابابوصفه يمثل ا

 

 

The Role of Work Engagement in Enhancing Job 

Performance 
Analytical study of the views of a sample of employees in the four - and - five - 

star hotels in the city of Sulaymaniyah / Kurdistan Region - Iraq 

 

ABSTRACT 
The current study sought to investigate the  role of  work engagement ( vigor, dedication, and 

absorption) in inhancing job performance (task performance, contextual performance, 

counterproductive work behavior)  from the perspectives of  a sample of employees in the 

four and five star hotels in the city of Sulaymaneyah in the Kurdistan Region of Iraq. To 

achive the study objectives,a questionnaire was constructed consisting of (31) questions 

distributed to a sample of 300 employees and 283 returned just 275 were valied for 

analysis.The study found a relationship between employees work engagement and the 

enhancement of job performance, as well as an impact of employee work engagement on  

enhancing job performance accordingly, the research presented a set of recommendations, the 

most important is the need to increase attention to the concept of work engagement as it 

represents  positive convictions ,psychological and emotional responses in work environment.  
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 المقدمة:
نتيجة للتغيرات التي شهدتها معظم المنظمات عامة والقطاع السياحي خاصة في اآلونة األخيرة، ، فقد استوجب 

بالموارد البشرية إذ يعد المحرك األساس للمنظمة على المنظمات مواجهة التحديات المستجدة والسيما االهتمام 

لذا استوجب على اإلدارة الحديثة دافها االستراتيجية. ومصدرا لقدراتها التنافسية، والتي يعّول عليها في تحقيق أه

 تحقيق نحو، بالحيوية للموظفين وشعورهم ،االهتمام بالموارد أالمادية ) البشرية( و خلق بيئة عمل ايجابية 

 خالل من تنعكس والتي أفضل، بشكل أدوارهم أداء في واالنغماس والتفاني والتنظيمية الشخصية األهداف

، الذي يوجه المنظمة نحو تعزيز أدائها الوظيفي المقدم لزبائنها والذي يمكن أن االندماج الوظيفي لديهم.  مستوى

يتم بتشجيع اإلدارات لألندماج الوظيفي بين أعمالها المختلفة لكي تصب جميع ماورد من متغيرات وبأبعادها 

يعتبر عنصرا  مهما لالستمرار والبقاء، في بيئة  المختلفة في التميز في األداء وباألخص في األداء الوظيفي الذي

االعمال الديناميكية ، حيث تعد القوى الخفية المحركة لتوجهات الزبائن لتقييم الخدمات المقدمة من قبل مؤسسات 

حكم إيجابيا  على الضيافة ، إذ إنها تمثل أحاسيس الزبون ومشاعره والتي تقوم بتحفيزه وعلى إثرها يقوم، بال

 ة المقدمةالخدم

 الفصل األول

 

 مشكلة البحث  :أوال
وفي ظل التنافس الكبير بين المنظمات الخدمية بشكل عام والفنادق بشكل خاص ، تسعى كل واحدة منها الى تقديم 

أفضل الخدمات ، في رفع األداء الوظيفي من خالل لالندماج الوظيفي بين الوظائف المتنوعية والديناميكية لهذه 

الخدمية ، ومما الشك فيه أن مجال العمل يعد من المجاالت المهمة التي ينبغي ان يحقق الجزء األكبر من الفئة 

االندماج، والذي يعد مؤشرا  لنجاح المنظمة وتحقيق أهدافها، والفنادق مؤسسات سياحية، تتطلع إلى تحقيق 

 ق الفنادق أهدافها وغاياتها.مجموعة من األهداف، حيث يعدّ الموظفون الوسيلة التي عن طريقهم تحق

إذ أظهرت نتائج االستطالع األولي آلراء عدد من زبائن فنادق الدرجتين األربع و الخمس هنا تتمثل المشكلة  ،

، لكي تسهم رات اضعف قدرة المدراء على توظيف المهنجوم أن أحدى األسباب الرئيسة المتعاض الزبائن، هو 

وتخطو نحو االندماج الوظيفي لعملياتها لكي تحقق أفضل األداء للعاملين في إطار هذه البيئة الخدمية، ذات 

وبشكل عام يمكن التعرف على مضامين المشكلة من التنافس والتغيير الدائم حسب توجهات وطموح زبائنها . 

 : اآلتيةالتساؤالت  خالل

 في الفنادق المبحوثة؟لموظفين ل ما مستوى االندماج الوظيفي -3

 في الفنادق المبحوثة؟للموظفين داء الوظيفي األما مستوى   -3

 للموظفين في الفنادق المبحوثة؟ما طبيعة العالقة و األثر بين االندماج الوظيفي و األداء الوظيفي بمتغيراته  -1

 هل تتباين الفنادق المبحوثة في تعزيزها لألداء الوظيفي تبعا لمستوى تركيزها على االندماج الوظيفي؟  -4

 بحثهمية الأثانياً:
 يمكن تحديد أهمية البحث على وفق المستوى النظري و الميداني على نحو اآلتي: 

تعزز البحث الحالي اإلطار النظري للدراسات السابقة فضال  عن اسهامها في تحديد  المستوى النظري: -3

 توجهاتها

تتبلور اهمية هذه البحث من خالل ما ستقدم من استنتاجات عملية تشخص الواقع الفعلي  المستوى الميداني: -3

مما ينعكس في الميدان للميدان و مقترحات تسهم في دعم العالقة بين االندماج الوظيفي واألداء الوظيفي 

 المبحوث.

 ثالثاً: أهداف البحث 
 تسعى البحث الحالي الى تحقيق األهداف اآلتية:

 )الحمدددداس/ الحيويددددة، األخددددالص /التفددددان، االنغمدددداس/ االسددددتغراق(  مسددددتوى االندددددماج الددددوظيفي حديدددددت -3

 للموظفين في الفنادق المبحوثة.

فدددي الفنددددادق  ) أداء المهمددددة، األداء السدددياقي، السدددلوك المخددددالف  للعمدددل(  الدددوظيفي األداء تحديدددد مسدددتوى -3

 . المبحوثة
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 )االندماج الوظيفي، األداء الوظيفي(.متغيرات البحث ر بين ثواألاختبار عالقات االرتباط  -1

تتبدددداين الفنددددادق المبحوثددددة فددددي تعزيزهددددا لددددألداء الددددوظيفي تبعددددا لمسددددتوى تركيزهددددا علددددى التحقددددق مددددن  -4

 وظيفياالندماج ال

 مخطط للبحث رابعاً:
تتطلددددب المعالجددددة المنهجيددددة لمشددددكلة البحددددث فددددي ضددددوء اطارهددددا النظددددري و مضددددامينها الميدانيددددة تصددددميم 

بيدددرا عدددن الحلدددول المؤقتدددة التدددي عمخطدددف افتراضدددي يشدددير الدددى العالقدددة المنطقيدددة بدددين متغيدددرات البحدددث ت

، وقدددد اعتمدددد فدددي هدددذا فدددي مشدددكلة البحدددثاقترحهدددا الباحثدددان لعجابدددة عدددن االسدددتثارات البحثيدددة المندددوه عنهدددا 

المخطدددف متغيدددرات االنددددماج الدددوظيفي بوصدددفها متغيدددرات مسدددتقلة تدددؤثر فدددي األداء الدددوظيفي بوصدددفه متغيدددرا 

 (.3معتمدا ،الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االفتراضي ) من اعداد الباحثان( ( المخطط للبحث1) الشكل

 :بحثخامساً :فرضيات ال

 لتحقيق أهداف البحث و اختبار مخططها، اعتمدت البحث الفرضيات اآلتية:

نددددددددماج داللددددددة احصدددددددائية بدددددددين اال وعالقدددددددة ارتبددددددداط معنويدددددددة ذتوجددددددد  االولييييييي : ةالرئيسييييييي الفرضييييييية

وتتفدددددددرع عدددددددن هدددددددذه الفرضدددددددية الفرضددددددديات  فدددددددي الفندددددددادق المبحوثدددددددة. واألداء الدددددددوظيفي الدددددددوظيفي

 الفرعية اآلتية :

 .توجد عالقة ارتباط معنوية ذو داللة إحصائية  بين الحماس/الحيوية واألداء الوظيفي 3-3

واألداء  يذو داللددددددددددة إحصددددددددددائية بددددددددددين االخالص/التفددددددددددانتوجددددددددددد عالقددددددددددة ارتبدددددددددداط معنويددددددددددة  3-3 

 .الوظيفي

سددددددددتغراق واألداء نغمدددددددداس/ االتوجددددددددد عالقددددددددة ارتبدددددددداط معنويددددددددة ذو داللددددددددة إحصددددددددائية بددددددددين اال 3-1 

 .الوظيفي

 

األداء علدددددددى نددددددددماج الدددددددوظيفي يوجدددددددد تدددددددأثير معندددددددوي ذو داللدددددددة احصدددددددائية لالالفرضيييييييية الثانيييييييية: 

 وتتفرع عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية اآلتية : . في الفندق المبحوثة الوظيفي

 االندماج الوظيفي

 األداء الوظيفي

 األداء السياقي السلوك المخالف للعمل أداء المهمة

 العالقة

 األثر

الحماس / 

 الحيوية

ياالخالص / التفان  االنغماس / االستغراق 
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 ذو داللة إحصائية  للحماس/الحيوية على األداء الوظيفي. يوجد تأثير معنوي 3 -3

 ذو داللة إحصائية لالخالص/التفاني على األداء الوظيفي.يوجد تأثير معنوي  3-3 

 ذو داللة إحصائية لالنغماس/االستغراق على األداء الوظيفي. يوجد تأثير معنوي 3-1 

 داء الددددددددوظيفي  لموظفيهددددددددا تبعددددددددا لتبدددددددداينتتبدددددددداين الفنددددددددادق المبحوثددددددددة فددددددددي األ الفرضييييييييية الثالثيييييييية:

 االندماج الوظيفي. تركيزها على مستويات

 

 الثاني  فصلال

 الجانب النظري

 

 االندماج الوظيفي  -1

 تعريف االندماج الوظيفي  :اوال
( ان  مصطلح االندماج الوظيفي يفتقر الى تعريف محدد و دقيق وتعددت Hughes & Rog,2008:746اشارة )

راء من  االكدادميين التعريفات التي عرفتها.حيث ان االندماج الوظيفي بناء مفاهيمي حديث واليوجد االتفاق في اآل

الندماج الوظيفي يفيد كل مدن العداملين و اصدحاب و الممارسين لذا هناك عدة تعريفات اال ان الغالبية تفترض ان ا

 ويمكن تناول بعض تلك التعريفات فيما يأتي: .(Macey& Schnieder,2008)العمل 

 (.Denison,2004:2(. عرفه)Schaufeliet al.,2002الوفاء، والحالة الذهنية المرتبطة بالعمل) االيجابية و  

فكال الطرفين على علم بحاجات الطرف األخر، ويدعم كل منهما عالقة ايجابية بين الفرد العامل ومؤسسته، 

 . الشعور بالمسؤلية وااللتزام باألداء في مختلف المجاالت، بحيث يكون األداء في مجال اهتمامات الفرد)األخر

Britt et al., 2010: 237 عالقة ايجابيه مرتبطه بين الفرد العامل ومؤسسته وناتجة عن إلتزام ذلك الفرد.)

عقليا وعاطفيا تجاه مؤسسته ، ورغبته في بذل أقصى جهد بهدف لتحقيق أهدافها، البقاء فيها، أون تكون مؤسسة 

 (.3337:13ناجحة )الخشاب،

" العالقة االيجابية بين الموظف والمنظمة والشعور التعريف االجرائي لالندمتج الوظيفي هوبناء على ما سبق، 

ي يتمتع بها الفرد اثناء اداء عمله بإتقان واالستمرار في العمل بالرغم من بالمسؤلية والوفاء وااللتزام الت

 الصعوبات الجل تحقيق أهداف المنظمة " 

 ثانياً:خصائص الفرد المندمج بعمله:
 ( عدة خصائص للفرد العامل بعمله2017:84في ) البردان، (Baron,2013)أكد 

  .يبحث عن و يستكشف الفرص لتحسين األداء التنظيمي 

 .له دور إيجابي للوظيفة والمنظمة 

 .يؤمن بقيم المنظمة 

  .يعمل بشكل نشف لجعل األشياء أفضل 

 .يعامل االخرين باحترام ويساعد زمالءه لتادية ادوارهم بشكل فعال 

  .يمكن االعتماد عليه ويؤدي ما تتطلبه الوظيفة بشكل افضل 

 لمصلحة العامة للعمل حتى لو على حساب نفسه.يخدم ا 

 .يتطابق مع قيم المنظمة 

 .يواكب أحدث التطورات في مجال عمله 

( بأن الموظفين المندمجين باعمالهم يعبرون عن اتجاه إيجابي يحملونه نحو 2013:25واشارت )مرسي،  

وظائفهم و منظماتهم و قيمها، وادراكهم للبيئة التنظيمية، ومدى والئهم لعملهم بالمنظمة، وهذا ما ينعكس عليهم 

 من خالل: 

 إن هؤالء الموظفين "يقولون" أشياء ايجابية عن منظماتهم لآلخرين. - أ

 موظفين يتوافرلديهم الرغبة في البقاء في منظماتهم.إن هؤالء ال - ب

 يعمد هؤالء الموظفون إلى خدمة منظماتهم و تقديم النفع لها، و بذل الجهود لصالح خدمتها.  - ت
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 ثالثاً: آليات بناء و تطوير االندماج:
بما أن االندماج الوظيفي هو عملية ذات اتجاهين بين الموظفين والمنظمة، فالمنظمة تسعى أن ترفع اندماج 

 :وتطوير االندماج الوظيفي باالعتماد على بناءيمكن  (Cotton,1993:210)الموظفين لديها. أشار 

 تزويد الموظف بالمعلومات التي يحتاجها النجاز أهداف الوظيفة -3

 الصالحيات الالزمة التي يمكنه من امتالك السلطة و التأثير في كل ما يتعلق بانجاز وظيفتهتخويل الموظف  -2

 تقديم الحوافز المناسبه من حيث الوقت والكم والنوع. -3

( يرى بأن هناك امور مثل تنفيذ االستراتيجية، وثقافة تنظيمية ، والقدرة على القيادة ، 2016:15 بينما ) الكردي، 

و العمليات  كلها ذات صلة بمستويات االندماج الوظيفي  حيث ان موائمة و اندماج الموظفين وهيكل المنظمة 

 الستراتيجية واضحة المعالم يتطلب:

 الهيكل التنظيمي المالئم حيث يفهم الموظفين ما هو متوقع منهم و ما هي مسؤولياتهم -

 االنظمة و العمليات التي تؤدي لسلوك صحيح للموظفين -

 المتمكنةالقيادة  -

 بيئة عمل ايجابية ) ثقافة(  -

 

 ً  :ابعاد االندماج الوظيفي  :ثالثا
 يمكن تحديد ابعاد االندماج الوظيفي كما يلي:

 :الحيوية/ الحماس - أ

النفسية ،الرغبة  بانها مستويات عالية من الطاقة و المرونة العقلية  والجرأة (Schaufeli et al.,2002)عرفه 

بان   (Shirom,2011: 226)ويعرف  في استثمار الجهود اثناء العمل و البقاء في مواجهة الصعوبات.

الحيوية/الحماس هي شعور ايجابي بالقوة البدنية والطاقة العاطفة و الطاقة االدراكية لدى الموظف، حيث انه 

 .قف، وذكر أن االندماج الوظيفي هو الحيوية في العملاقتصر مكونات االندماج الوظيفي على الحيوية/الحماس ف

 من العالية المستويات الحيوية/الحماس هي(  في التعريف بان 2017:35ويتفـــــــــــــــــق معهم ) الخشاب،

 العمل. أثناء والمرونة والنشاط الطاقة

 التفاني/االخالص: - ب

ويرى )  .بانه الشعور بأهمية الفرد بالعمل، والفخر و الكبرياء و التحدي  (Schaufeli,2002)عرفه

هو احتواء و تضمين الشخص بشكل قوي في عمله،و ان يكون لديه  التفاني/االخالص ( بان2017:76البردان،

يعرفه ) حيث  االحساس بالقيمة ، و االهمية، و الحماسة، و االلهام، و الفخر ،والتحدي عند ممارسة هذا العمل.

 العمل. أثناء الشعوري والتوجه العالي (  بانه االندماج2017:35الخشاب،

 االنغماس/االستغراق: - ت

وعرفه  .(Maslashet al,2001 )تتعلق بغمور، وسعادة، وتركيز عالي للفرد بعمله كما وصفها 

(Schaufeli,2002)في العمل، وال  هي "حالة يكون فيها الموظف مستغرق في عمل واحدة،والوقت يمر بسرعة

يستطيع الموظف فصل تفكيره عن هذا العمل،حيث يستمر بالتفكير بالعمل الذي سوف يفعله به حتى بعد انتهاء 

والشعورية  السلوكية المكونات من تركيبة هواالستغراق  " بان (Sakovska,2012: 14) ويرى وقت الدوام."

يؤكد "ان االفراد المستغرقين  (De Lacy,2009: 39)اما  العاملين". لألفراد الدور بأداء مرتبطة واإلدراكية

 لتحقيق طوعي بشكل جهودهم استثمار في رغبتهم عن وظيفيا يكونون اكثر اهتماما ب المستقبل المؤسسة، فضال

 االفراد العاملين اندماج " انه على فيعرفه (Simpson,2009: 1018)اما  ." نجاح المؤسسة وضمان األهداف

 بهم" المناطة واألعمال وظائفهم وحماسهم تجاه ورضاهم

داء الوظيفياأل-2  

داء الوظيفيتعريف األ :اوال  
داء الوظيفي، تبين من مراجعة االدبيات المتوفرة  تباين واختالف أراء الكتاب و الباحثين في تحديد تعريف األ 

 التنظيمية التغيرات إحداث يتم خالله من إذ اختالفأنواعه عل المؤسسات في دورا هاما البشري ن للعنصرأل

 له بأنه المؤسسات، وقبل الخوض في تعريفات االداء الوظيفي يجدر الذكر هذ وأداء كفاءة لرفع والضرورية

  (:64 :2014)بن رحمون، منها وعبارات  دالالت
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 أدائه لهايشير الى االلتزام الموظف بواجبات وظيفته و قيامهم بالمهام المسندة اليه  من خالل  - أ

 تحمله لالعباء و المسؤليات الوظيفية وااللتزام باالخالق و االداب الحميدة داخل المؤسسةالتي يعمل فيها. - ب

 االلتزام بمواعيد العمل الرسمي في الحضور و االنصراف. - ت

 وفيما يلي نورد بعضا من هذه التعريفات :

اجدل انجداز مقددار مدن العمدل المحددد لده وبنوعيدة  كل ما يبذله الموظف من جهد بجدية وتفاٍن في اداء وظيفته مدن

جيدة من خالل معرفته بمتطلبات العمل والسلوك الشخصي اثناء تأدية وظيفته  مدن اجدل تحقيدق اهدداف المنظمدة) 

 لديس وأن االداء ، وادراك والقددرة الجهدد المتداخلةو المتمثلة فدي العوامل من لعدد وتفاعل نتاج (.2010:87دمحم،

مالئمدة  وخارجيدة تنظيميدة بيئدة تدوفر ظدل فدي المنظمدة وأهدداف لتحقيدق غايدات وسيلة هو وإنما ذاته حد في هدفا  

 عدل وقدراتده لمهامه العاملين أداء عل خاللها من التعرف يتم عملية (.2017:35)الفقعاوي، المهام ألداء ومحفزة

 .(2018:26)عوض هللا، أهدافها المنشودةلتحقيق  بنجاح المنظمات أعمال لتأدية تلزم التي والخصائص األداء

"هو نشاط أو كمية الجهد الذي يبذله الفرد وفق متطلبات على ما سبق والتعريف األجرائي لألداء الوظيفي  بناء      

العمل و السلوك االداري بهدف انجاز العمل الموكل له الجل تحقيق اهداف المنظمة  في ظل توفر بيئة تنظيمية 

 و محفزة". وخرجية مالئمة

  داء الوظيفي :اهمية األ :ثانيا
 (:2018:24( ورد في )خميس،2014:63تبرز اهمية االداء الوظيفي فيمايلي)ماضي،

 والمهارات الطموحات وتوظيف الكامنة القدرات استثمار على المنظمة قدرة مدى في تحديد األداء يساهم -3

 عمله. اتجاه الفرد ودافعية لقدرة هو المقياس األداء ألن لدى العاملين، والمعارف

 األداء. في اإلبداع و االبتكار خالل من للمنظمة تنافسية ميزة خلق على الفعال األداء يؤدي -3

 النفقات. وترشيد التكاليف تخفيض على الفعال األداء يؤدي -1

 تعدها التي بامجها سالمة ومدى المنظمة في البشرية الموارد إدارة مدى نجاح تحديد في األداء يساهم -4

 المنظمة. وتستخدمها

 األعمال. منظمات في اإلنتاجية العملية ومخرجات مدخالت في الجودة مستوى رفع في المتميز األداء يساعد -2

 العاملين. لدى والضعف القوة نقاط تحديد في األداء يساهم -6

 مستويات مع تتناسب وحوافز وأجور ومكافآت ترقيات نظم المسؤلين في ايجاد  مساعدة على األداء يعمل -7

 األداء مستوى على النظم هذه تاثير اكتشاف حال في النظم تلك إصالح على العمل و في المنظمة، المختلفة األداء

 للعاملين. الوظيفي

 وأهدافه. الفرد حاجات إشباع مدى و المنظمة أهداف تحقيق في الفعال الوظيفي األداء يساعد -8

     

 داء الوظيفي :ابعاد األ: ثالثا 
والتي يتكون االبعاد   مكونات االداء الوظيفي لكل القطاعات العمل المختلفة) (Koopmans et al.,2014اسس  

 الفرعية الداء الوظيفي من : 

أداء المهام : يحظى هذا البعد  تقليديا  بأكبر قدر من االهتمام ، ويمكن تعريفه على أنه "الكفاءة التي يؤديها  -3

 لجوهرية أو الفنية األساسية في وظيفته" األفراد في أداء المهام ا

األداء السياقي: والذي يعرف على انه "السلوكيات التي تدعم البيئة التنظيمية واالجتماعية والنفسية التي يجب  -3

 أن تجري فيها المهام األساسية " 

 بأنه "سلوك يضر برفاهية المنظمة"سلوك المخالف للعمل: يُعّرف  -1
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الثالث  فصلال  

الجانب التطبيقي   

 

 منهج البحث: أوالً 
اعتمد البحث لبلوغ أهدافه على المنهج الوصفي التحليلي، اذ تم وصف متغيرات البحث نظريا  ومن ثم تحليلها 

 إحصائيا بغية الوصول الى أهدافها.

 ً  مجتمع البحث  :ثانيا
فقد تم اإلعتماد على فئة الموظفين في الفنادق األربع و الخمس نجوم في مدينة السليمانية كعينة للدراسة كونها 

عينة بطريقة الموظفا  وتم اختيار  950األنسب واألقرب في تحقيق هدف الدراسة. مجتمع الدراسة التي تتكون من 

 استبانة صالحة لتحليل 372استبانة وكانت  381منها مفردة و قد اعيدت  133العشوائية وزعت االستبانة على

 .%(من مجموع اإلستبانات المسترجعة.77(وبمعدل 

 ً  أداة البحث :ثالثا
، و المعلومات الخاصة داة رئيسة لجمع البيانات أعلى االستبانة و التي تعد  احثانفي الجانب الميداني اعتمد الب

في(، وعند تصميم استمارة اإلستبانة تم األخذ بنظر اإلعتبار آراء بمتغيرين )االندماج الوظيفي، األداء الوظي

األساتذة المحكمين ذوي الخبرة والمختصين، وكذلك االستفادة من البحوث والدراسات السابقة فيما يخص 

 (3كما موضح في الملحق)  الوضوح، والتجانس في فقرات اإلستبانة ليسهل على المجيب أدراكها

 

 االستبانةرابعاً: ثبات 
و ذلك  لحساب معامل   SPSSعن طريق استخدام برنامج  التحقق الثبات واإلتساق الداخلي لفقرات المقياستم 

 (3الجدول ) ، كما هو موضح فىألفا كرونبخ 

 

 ( ثبات االستبانة1الجدول )

 البعد  المتغير 
 معامل ألفا كرونباخ

 البعد المتغير

 االندماج الوظيفي 

 الحيوية / الحماس 

.85 

.88 

 88. التفاني/ االخالص

 86. االنغماس 

 االداء الوظيفي 

 أداء المهمة 

.92 

.95 

 94. داء السياقياأل

 95. السلوك المخالف للعمل 

 .SPSS v.24من إعداد الباحثة باإلعتماد على برنامج  المصدر:

 

( وهي تشير إلى تحقق الثبات 3.72لىإ 3.86(، تراوحت جميعها بين )1الجدول )إن النتائج المتقدمة في         

الذي أكد على إن معامل ألفا كرونباخ  Sekaran & Bougie (2010)لمقياس الدراسة، وهذا ينسجم مع رأي 

 .70.)ألي مقياس يتميز بالثبات ال بد أن يكون أكبر أو يساوي )

 

 ً  التحليل الوصفي : خامسا
لتحديد مستوى توافر المتغيرات قيد الدراسة والمتمثلة بـ)األندماج الوظيفي واألداء الوظيفي( تم اإلعتماد على 

تحليل آراء عينة من الموظفين في فنادق األربع والخمس نجوم في مدينة السليمانية، الدراسة عبر احتساب 

ائجها مع الوسف الفرضي لمقياس ليكرت الخماسي )الوسف الحسابي، اإلنحراف المعياري، والتباين(، ومقارنة نت

Likert Five Point ( بوصفه معيارا  للمقارنة، كما يظهر في الفقرات الالحقة.3والبالغ ) 
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 ندماج الوظيفي: اال - أ

األندماج الوظيفي بأبعاده الثالثة )الحيوية / أو الحماس، اإلخالص /  المستقل للوقوف على مستوى تبني المتغير   

 ، على النحو اآلتي:أو التفاني، واإلنغماس / أو اإلستغراق( 

 الحيوية / الحماس:  .1

( موظفا  275(، يقدم عدٍد من النتائج المتعلقة بتحليل آراء وتوجهات عينة من الموظفين بلغت )2إن الجدول )  

هذا البعد، والتي تعطي دليال  واضحا  على توافق وإنسجام العينة قيد الدراسة في إجاباتها مع توافر حول فقرات 

هذا البعد في فنادق األربع والخمس نجوم في مدينة السليمانية قيد الدراسة. فلقد بلغ الوسف الحسابي العام لهذا 

(، وكذلك تباين 1.516راف معياري عام بلغ )(، مع إنح3( وهو أعلى من الوسف الفرضي البالغ )3.510البعد )

(، اللذان يشيران إلى وجود تشتت منخفض في اإلجابات عن وسطها. بناء  على نتائج التحليل 2.299عام بلغ )

الوصفي الخاصة بهذا البعد يقع على عاتق إدارات الفنادق آنفة الذكر العمل على زيادة مستويات توافر هذا البعد 

 يقها ألداء متفوق عاٍل.مما يسهم في تحق

 

 التحليل الوصفي لبعد الحيوية / أو الحماس (2الجدول )

 التباين اإلنحراف المعياري الوسط الحسابي الفقرة

V1 3.52 1.483 2.199 

V2 3.52 1.546 2.390 

V3 3.49 1.520 2.310 

 2.299 1.516 03.51 المعدل

 .SPSS v.24باالعتماد على برنامج الباحثة   المصدر:

 

 اإلخالص / أو التفاني:  .2

( موظفا  حول 275، يتضح إن النتائج المتعلقة بتحليل آراء وتوجهات عينة من الموظفين بلغت )(3)من الجدول   

فقرات هذا البعد، تقدم دليال  واضحا  على توافق وإنسجام العينة قيد الدراسة في إجاباتها مع توافر هذا البعد في 

( 3.550والخمس نجوم في مدينة السليمانية قيد الدراسة. فلقد بلغ الوسف الحسابي العام لهذا البعد )فنادق األربع 

(، وكذلك تباين عام بلغ 1.501(، مع إنحراف معياري عام بلغ )3وهو أعلى من الوسف الفرضي البالغ )

على نتائج التحليل الوصفي (، اللذان يشيران إلى وجود تشتت منخفض في اإلجابات عن وسطها. بناء  2.252)

الخاصة بهذا البعد يقع على عاتق إدارات الفنادق آنفة الذكر العمل على زيادة مستويات توافر هذا البعد مما يسهم 

 في تحقيقها ألداء متفوق عاٍل.

 ( التحليل الوصفي لبعد اإلخالص / أو التفاني3)الجدول 

 ينالتبا اإلنحراف المعياري الوسط الحسابي الفقرة

S1 3.56 1.509 2.276 

S2 3.58 1.501 2.252 

S3 3.51 1.493 2.229 

 2.252 1.501 3.55 المعدل

 .SPSS v.24باالعتماد على برنامج  الباحثة المصدر:

 اإلنغماس / أو اإلستغراق:  .3

موظفا  ( 275(، يكشف عن النتائج المتعلقة بتحليل آراء وتوجهات عينة من الموظفين بلغت )4إن الجدول )  

حول فقرات هذا البعد، والتي تعطي دليال  واضحا  على توافق وإنسجام العينة قيد الدراسة في إجاباتها مع توافر 

هذا البعد في فنادق األربع والخمس نجوم في مدينة السليمانية قيد الدراسة. فلقد بلغ الوسف الحسابي العام لهذا 

(، وكذلك تباين 1.523(، مع إنحراف معياري عام بلغ )3لبالغ )( وهو أعلى من الوسف الفرضي ا3.543البعد )

(، اللذان يشيران إلى وجود تشتت منخفض في اإلجابات عن وسطها. بناء  على نتائج التحليل 2.321عام بلغ )

د الوصفي الخاصة بهذا البعد يقع على عاتق إدارات الفنادق آنفة الذكر العمل على زيادة مستويات توافر هذا البع

 مما يسهم في تحقيقها ألداء متفوق عاٍل.
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 ( التحليل الوصفي لبعد اإلنغماس / أو اإلستغراق4الجدول )

 التباين اإلنحراف المعياري الوسط الحسابي الفقرة

E1 3.60 1.562 2.440 

E2 3.52 1.483 2.199 

E3 3.51 1.525 2.324 

 2.321 1.523 3.543 المعدل

 .SPSS v.24باالعتماد على برنامج  المصدر:

 

 األداء الوظيفي:  -ب

للتعرف على مستوى تحقق األداء الوظيفي ونوعيته بوصفه متغيرا  تابعا  بأبعاده الثالثة )أداء المهمة، األداء   

السياقي، والسلوك المخالف للعمل(، في فنادق األربع والخمس نجوم في مدينة السليمانية قيد الدراسة، عبر تحليل 

لمتغير عبر إيجاد )الوسف الحسابي، اإلنحراف المعياري، إجابات عينة من الموظفين فيما يتعلق بأبعاد هذا ا

 والتباين(، على النحو اآلتي:

 أداء المهمة:  .1

( 372(، يعرض مجموعة من النتائج المتعلقة بتحليل آراء وتوجهات عينة من الموظفين بلغت )5إن الجدول )  

وإنسجام العينة قيد الدراسة في إجاباتها مع موظفا  حول فقرات هذا البعد، والتي تعطي دليال  واضحا  على توافق 

توافر هذا البعد في فنادق األربع والخمس نجوم في مدينة السليمانية قيد الدراسة. فلقد بلغ الوسف الحسابي العام 

(، وكذلك 1.508(، مع إنحراف معياري عام بلغ )3( وهو أعلى من الوسف الفرضي البالغ )3.520لهذا البعد )

(، اللذان يشيران إلى وجود تشتت منخفض في اإلجابات عن وسطها. بناء  على نتائج 2.277غ )تباين عام بل

التحليل الوصفي الخاصة بهذا البعد يقع على عاتق إدارات الفنادق آنفة الذكر العمل على زيادة مستويات توافر 

 هذا البعد مما يسهم في تحقيقها ألداء متفوق عاٍل.

 في لبعد أداء المهمة( التحليل الوص5الجدول )

 التباين اإلنحراف المعياري الوسط الحسابي الفقرة

TP1 3.49 1.512 2.288 

TP2 3.56 1.507 2.270 

TP3 3.49 1.486 2.207 

TP4 3.56 1.547 2.394 

TP5 3.52 1.455 2.118 

TP6 3.53 1.529 2.338 

TP7 3.49 1.525 2.324 

 2.277 1.508 03.52 المعدل

 .SPSS v.24باالعتماد على برنامج  المصدر:

 األداء السياقي:  .2

( موظفا  حول فقرات 275(، يظهر نتائج تتعلق بتحليل آراء وتوجهات عينة من الموظفين بلغت )6إن الجدول )  

 هذا البعد، والتي تعطي دليال  واضحا  على توافق وإنسجام العينة قيد الدراسة في إجاباتها مع عدم توافر هذا البعد

في فنادق األربع والخمس نجوم في مدينة السليمانية قيد الدراسة. فلقد بلغ الوسف الحسابي العام لهذا البعد 

(، لذا يقع على عاتق إدارات الفنادق آنفة الذكر وضع بعض 3( وهو أعلى من الوسف الفرضي البالغ )2.041)

اء، وقد أظهرت النتائج أن اإلنحراف المعياري اإلجراءات والممارسات التي تؤدي إلى تحقيق هذا النوع من األد

(، اللذان يشيران إلى وجود تشتت منخفض في اإلجابات عن 1.528(، وكذلك التباين العام بلغ )1.236العام بلغ )

 وسطها.
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 ( التحليل الوصفي لبعد األداء السياقي6الجدول )

 التباين اإلنحراف المعياري الوسط الحسابي الفقرة

CP2 2.02 1.202 1.445 

CP3 2.02 1.209 1.463 

CP4 2.05 1.234 1.523 

CP5 2.05 1.268 1.608 

CP6 2.04 1.242 1.543 

CP7 2.07 1.261 1.591 

 1.528 1.236 2.041 المعدل

 .SPSS v.24باالعتماد على برنامج  المصدر:

 

 السلوك المخالف للعمل:  .3

( موظفا  حول 275بتحليل آراء وتوجهات عينة من الموظفين بلغت )، تتضح النتائج المتعلقة )7من الجدول )  

فقرات هذا البعد، والتي تعطي دليال  واضحا  على توافق وإنسجام العينة قيد الدراسة في إجاباتها مع توافر هذا 

ام لهذا البعد البعد في فنادق األربع والخمس نجوم في مدينة السليمانية قيد الدراسة. فلقد بلغ الوسف الحسابي الع

(، وهذا يشير إلى ضرورة إستمرار إدارات الفنادق آنفة الذكر 3( وهو أعلى من الوسف الفرضي البالغ )2.377)

بتطوير مع زيادة فاعلية سياستها الخاصة بالحد من السلوكيات السلبية داخل بيئة العمل، وأظهرت النتائج كذلك 

(، اللذان يشيران إلى وجود تشتت منخفض في 2.088ام بلغ )(، مع تباين ع1.444إنحراف معياري عام بلغ )

 اإلجابات عن وسطها. 

 ( التحليل الوصفي لبعد السلوك المخالف للعمل7الجدول )

 التباين اإلنحراف المعياري الوسط الحسابي الفقرة

CWB1 2.29 1.399 1.956 

CWB2 2.37 1.450 2.103 

CWB3 2.38 1.466 2.149 

CWB4 2.40 1.492 2.227 

CWB5 2.36 1.434 2.056 

CWB6 2.36 1.423 2.024 

CWB7 2.42 1.438 2.068 

CWB8 2.44 1.457 2.122 

 2.088 1.444 2.377 المعدل

 .SPSS v.24: باالعتماد على برنامج المصدر

 

بناء  على ما تقدم، يتضح إن متغيرات الدراسة )األندماج الوظيفي واألداء الوظيفي(، حازت على إهتمام       

العينة قيد الدراسة تجلى في توافق وإنسجام آرائهم فيما يتعلق بفقرات قياسها، فضال  عن تحديد األبعاد المتوافرة 

 ان  قيد الدراسة، وتجدر اإلشارة إلى إن النتائج قد دلت علىفي فنادق األربع والخمس نجوم في مدينة السليمانية 

بعد اإلخالص / أو التفاني يعد األكثر توافرا  ضمن متغير األندماج الوظيفي، وكذلك أظهرت النتائج أن بعد أداء 

ياقي وبعد المهمة ضمن متغير األداء الوظيفي يعد األكثر توافرا . مع ضرورة اإلشارة هنا إلى إن بعدي األداء الس

 .السلوك المخالف للعمل ال يعدان متوفران ضمن بيئة عمل الفنادق آنفة الذكر

 

 ً  ختبار فرضيات الدراسةإ :سادسا
إن إختبار فرضيات الدراسة سيتم بإتجاهين اإلتجاه خاص بإختبار عالقات اإلرتباط بين المتغيرات وأبعادها،       

، واإلتجاه اآلخر يتعلق SPSS v.24بإستخدام برنامج  Pearsonوذلك عن طريق إستخراج معامل إرتباط 

 :بإختبار عالقات التأثير بين المتغيرات وأبعادها

 



 
 

 
216 

 

 أ: إختبار فرضيات عالقات اإلرتباط:

فرضية فرعية، تجمع بين  ثالثرئيسة وفرضية إن إختبار فرضيات عالقات اإلرتباط سيتضمن إختبار       

 (.8الظاهرة في الجدول ) Pearsonالمتغيرات قيد الدراسة وأبعادها، وذلك باإلعتماد على نتائج معامل إرتباط 

 (عالقة االرتباط8جدول)

 العبارة عالقة االرتباط sig الفرضية االول  

 االندماج الوظيفي  3.644 0.00 قبول 

 الحيوية/الحماس 3.276 0.00 فبول 

 التفاني/االخالص 3.614 0.00 قبول 

 االنغماس  3.63 0.00 قبول

The correlation is significant at 0.01 

 spss v.24المصدر: من اعداد الباحثة باالعتماد على نتائج 

 : االول  الفرضية الرئيسة 

تنص هذه الفرضية على:)توجد عالقة ارتباط معنوية ذات داللة احصائية بين األندماج الوظيفي واألداء      

( النتائج الخاّصة بمصفوفة معامل إرتباط 8الوظيفي(، ومن أجل إختبار صحة هذه الفرضية، يظهر الجدول )

Pearson( وهي تحت مستوى معنوية 0.644، يتضح إن قيمة معامل اإلرتباط بين هذين المتغيرين بلغت ،)

 ، وهذا ما يشير إلى قبول هذه الفرضية، وتتفرع عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية اآلتية:(%1)

 الفرضية الفرعية األول :

تنص هذه الفرضية على:)توجد عالقة ارتباط معنوية ذات داللة احصائية  بين الحماس/الحيوية واألداء      

( النتائج الخاّصة بمصفوفة معامل إرتباط 8ختبار صحة هذه الفرضية، يظهر الجدول )الوظيفي(، ومن أجل إ

Pearson( وهي تحت مستوى معنوية 0.596، يتضح إن قيمة معامل اإلرتباط بين هذين المتغيرين بلغت ،)

 ، وهذا ما يشير إلى قبول هذه الفرضية.(%1)

 الفرضية الفرعية الثانية:

واألداء  يتنص هذه الفرضية على:)توجد عالقة ارتباط معنوية ذات داللة احصائية بين االخالص/التفان     

( النتائج الخاّصة بمصفوفة معامل إرتباط 8الوظيفي(، ومن أجل إختبار صحة هذه الفرضية، يظهر الجدول )

Pearson( وهي تحت مستوى معنوية 0.634، يتضح إن قيمة معامل اإلرتباط بين هذين المتغيرين بلغت ،)

 ، وهذا ما يشير إلى قبول هذه الفرضية.(%1)

 الفرضية الفرعية الثالثة:

تنص هذه الفرضية على:)توجد عالقة ارتباط معنوية ذات داللة إحصائية بين األنغماس واألداء الوظيفي(،      

، Pearsonبمصفوفة معامل إرتباط  ( النتائج الخاّصة8ومن أجل إختبار صحة هذه الفرضية، يظهر الجدول )

، وهذا ما (1%)(، وهي تحت مستوى معنوية 0.620يتضح إن قيمة معامل اإلرتباط بين هذين المتغيرين بلغت )

 يشير إلى قبول هذه الفرضية.

 

 إختبار فرضيات عالقات التأثير:  -ب

يوجد تأثير معنوي يوجد إن فرضية التأثير في هذا البحث تتمثل بالفرضية الرئيسة الثانية، والتي تنص على        

األداء الوظيفي في الفنادق المبحوثة، وفي هذا السياق تشير نتائج على ذو داللة احصائية لالندماج الوظيفي 

ألنموذج اإلنحدار البسيف الذي يمثل عالقة التأثير بين هذين المتغيرين قد بلغت  B( إلى إن قيمة 7الجدول )

R(، وإن قيمة 186.754المحسوبة لهذا األنموذج ) F(، ولقد بلغت قيمة 438.)
2

( 415.لهذا األنموذج قد بلغت ) 

خالل اإلندماج  ( من التباين الكلي الحاصل في األداء الوظيفي الوظيفي يتحدد من%42أي إن ما مقداره )

( تمثل نسبة متغيرات أخرى غير معروفة، وهذا التأثير يعد معنويا  إذ %58الوظيفي وإن النسبة المتبقية والبالغة )

 (، عليه سيتم قبول هذه الفرضية.13.666بلغت ) tإن قيمة 
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 ( تأثير اإلندماج الوظيفي عل  األداءء الوظيفي9الجدول )

المتغير 

 التابع

R 

معامل 

 اإلرتباط

R2 

معامل 

 التحديد

F 

 المحسوبة

DF 

درجة 

 الحرية

Sig* 

مستوى 

 المعنوية

 معامالت اإلنحدار

المتغير 

 المستقل
ß 

الخطأ 

 المعياري

t 

 المحسوبة

Sig* 

مستوى 

 المعنوية

JP 644 .415 186.754 274 .000 FI .438 .032 13.666 .000 

 . SPSS v.24برنامج  المصدر:

 

 وتتتفرع عن هذه الفرضية ثالثة فرضيات فرعية هي:      

 الفرضية الفرعية األول : .1

، وفي األداء الوظيفي  للحماس/الحيوية علىيوجد تأثير معنوي ذو داللة احصائية تنص هذه الفرضية على      

ألنموذج اإلنحدار البسيف الذي يمثل عالقة التأثير بين هذين  B( إلى إن قيمة 33هذا السياق تشير نتائج الجدول )

R(، وإن قيمة 145.056المحسوبة لهذا األنموذج ) F(، ولقد بلغت قيمة 388.المتغيرين قد بلغت )
2

لهذا  

( من التباين الكلي الحاصل في اإلندماج الوظيفي يتحدد من %36( أي إن ما مقداره )355.األنموذج قد بلغت )

( تمثل نسبة متغيرات أخرى غير معروفة، وهذا التأثير %64الحماس/الحيوية وإن النسبة المتبقية والبالغة )خالل 

 (، عليه سيتم قبول هذه الفرضية.12.044بلغت ) tيعد معنويا  إذ إن قيمة 

 

 ( تأثير الحماس/الحيوية عل  األداء الوظيفي10الجدول )

المتغير 

 التابع

R 

معامل 

 اإلرتباط

R
2

 

معامل 

 التحديد

F 

 المحسوبة

DF 

درجة 

 الحرية

Sig* 

مستوى 

 المعنوية

 معامالت اإلنحدار

المتغير 

 المستقل
ß 

الخطأ 

 المعياري

t 

 المحسوبة

Sig* 

مستوى 

 المعنوية

JP .355 .399 174.371 274 .000 V .610 .046 13.205 .000 

 . SPSS v.24برنامج  المصدر:

 

 الفرضية الفرعية الثانية: .2

، وفي األداء الوظيفي لألخالص/التفاني علىيوجد تأثير معنوي ذو داللة احصائية تنص هذه الفرضية على      

ألنموذج اإلنحدار البسيف الذي يمثل عالقة التأثير بين هذين  B( إلى إن قيمة 13هذا السياق تشير نتائج الجدول )

R(، وإن قيمة 176.382المحسوبة لهذا األنموذج ) F(، ولقد بلغت قيمة 427.المتغيرين قد بلغت )
2

لهذا  

( من التباين الكلي الحاصل في اإلندماج الوظيفي يتحدد من %63( أي إن ما مقداره )634.األنموذج قد بلغت )

( تمثل نسبة متغيرات أخرى غير معروفة، وهذا %37خالل األخالص/التفاني وإن النسبة المتبقية والبالغة )

 (، عليه سيتم قبول هذه الفرضية.13.281بلغت ) tعد معنويا  إذ إن قيمة التأثير ي

 

 ( تأثير األخالص/التفاني عل  األداء الوظيفي11الجدول )

المتغير 

 التابع

R 

معامل 

 اإلرتباط

R
2

 

معامل 

 التحديد

F 

 المحسوبة

DF 

درجة 

 الحرية

Sig* 

مستوى 

 المعنوية

 معامالت اإلنحدار

المتغير 

 المستقل
ß 

الخطأ 

 المعياري

t 

 المحسوبة

Sig* 

مستوى 

 المعنوية

JP .634 .401 176.382 274 .000 S .427 .032 13.281 .000 

 . SPSS v.24برنامج  المصدر:

 

 الفرضية الفرعية الثالثة: .3

، االندماج الوظيفي  لألنغماس/اإلستغراق علىذو داللة احصائية  يوجد تأثير معنوي تنص هذه الفرضية على 

ألنموذج اإلنحدار البسيف الذي يمثل عالقة التأثير بين  B( إلى إن قيمة 33وفي هذا السياق تشير نتائج الجدول )
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R(، وإن قيمة 164.196المحسوبة لهذا األنموذج ) F(، ولقد بلغت قيمة 407.هذين المتغيرين قد بلغت )
2

لهذا  

اين الكلي الحاصل في األداء الوظيفي يتحدد من ( من التب%38( أي إن ما مقداره )384.األنموذج قد بلغت )

( تمثل نسبة متغيرات أخرى غير معروفة، وهذا %32خالل األنغماس/اإلستغراق وإن النسبة المتبقية والبالغة )

 (، عليه سيتم قبول هذه الفرضية.12.814بلغت ) tالتأثير يعد معنويا  إذ إن قيمة 

 

 عل  األداء الوظيفي ( تأثير األنغماس/اإلستغراق12الجدول )

المتغير 

 التابع

R 

معامل 

 اإلرتباط

R
2

 

معامل 

 التحديد

F 

 المحسوبة

DF 

درجة 

 الحرية

Sig* 

مستوى 

 المعنوية

 معامالت اإلنحدار

المتغير 

 المستقل
ß 

الخطأ 

 المعياري

t 

 المحسوبة

Sig* 

مستوى 

 المعنوية

JP .620 .384 164.196 274 .000 E .407 .032 12.814 .000 

 . SPSS v.24برنامج  المصدر:

 

 الفرضية الرئيسية الثالثة:

 مستويات تبعا لتباين تنص هذه الفرضية على :)تتباين الفنادق المبحوثة في األداء الوظيفي  لموظفيها      

 One Wayاالندماج الوظيفي(. الختبار هذه الفرضية تم تطبيق معامل التباين األحادي  تركيزها على

ANOVA  

(، يتضمن النتائج المتعلقة بتحليل التباين األحادي للعينة قيد الدراسة الذين يعملون في فنادق 31إن الجدول )

األربع والخمس نجوم في محافظة السليمانية في متغير األداء الوظيفي، باإلعتماد على تركيزها على متغير 

إحصائية في متغير األداء الوظيفي، يعزو مصدره االندماج الوظيفي، لقد ظهر وجود تباين معنوي وذو داللة 

( 0.01( وهي تحت مستوى معنوية )F=7.553لمتغير اإلندماج الوظيفي. إذ قد بلغت قيمة معامل التباين )

 (، ونتيجة لذلك سيتم قبول هذه الفرضية. 288 ,27وبدرجات حرية )

 

 ( التباين عل  وفق متغير االندماج الوظيفي31الجدول )

 Sum of Squares Df 
Mean 

Square 
F Sig. 

Between Groups 116.285 27 4.472 7.553 .000 

Within Groups 140.929 248 .592   

Total 257.214 275    

  SPSS v.24.باإلعتماد على برنامج  المصدر:

 

 

 الرابع  الفصل

 االستنتاجات و التوصيات

 أوال/ االستنتاجات 

الوظيفي وأبعاده الفرعية )الحيوية/الحماس، االخالص/التفاني، االنغماس/االستغراق( يتوافر متغير اإلندماج  -1

بمستوى عالي في الفنادق االربع والخمس نجوم في مدينة السليمانية وهذا قد يعود الى اقتناع االدارة العليا للفنادق 

 في الفنادق المبحوثة. بأهمية الدور الكبير لهذا المتغير في تعزيز االداء الوظيفي لدى الموظفين

داء السياقي، السلوك المخالف للعمل( بمستويات مختلفة داء المهمة، األأيتوافر متغير االداء الوظيفي بأبعاده ) -2

داء السياقي دون المستوى المطلوب، وكان مستوى السلوك المخالف حيث كان مستوى أداء المهمة عالي واأل

ؤكد على عدم وجود سلوكيات عمل عكسية من قبل الموظفين تجاه للعمل بمستوى ضعيف هذا مؤشر جيد فهو ي

 ربع والخمس نجوم في مدينة السليمانيةالفنادق األ
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بعد اإلخالص / أو التفاني يعد األكثر توافرا  ضمن متغير األندماج الوظيفي، وكذلك أظهرت النتائج أن بعد  -3

 أداء المهمة ضمن متغير األداء الوظيفي يعد األكثر توافرا  

توجد عالقة ارتباط معنوية ذات داللة احصائية بين اإلندماج الوظيفي بأبعاده واألداء الوظيفي وهذا يؤكد بان  -4

الموظف المندمج في عمله يستطيع ان يسهم في تعزيز األداء الوظيفي له وباالضافة الى انه قد يكون قدوة 

 ظمة.لآلخرين لخلق بيئة عمل مناسبة لتحقيق اهدافهم واهداف والمن

 يوجد تأثير معنوي ذو داللة احصائية لألندماج الوظيفي وأبعاده على األداء الوظيفي. -5

 تتباين الفنادق المبحوثة في األداء الوظيفي، تبعا لتباين تركيزها على االندماج الوظيفي. -6

 

 ثانيا/ التوصيات 

والقيم األخالقية الداخلية االيجابية تجاه يتطلب من إدارات الفنادق المبحوثة زيادة مستوى اإلهتمام  بالمعايير  .3

تحقيقه والعمل على تنميته وجعله حجر األساس، والذي  تحقيق اإلندماج الوظيفي وأخذ كل السبل التي تحول دون

 يمكن إن يسهم في إحداث تغيير إيجابي في األداء الوظيفي.

تمكين والرقابة الذاتية بين إدارات الفنادق ضرورة اعتماد وبناء عالقات شفافة مبنية على التعاون والمحبة وال .3

المبحوثة وموظفيها، والتي إن اتسمت بها إدارات الفنادق آنفة الذكر ستساعد وتسهل من تنفيذ األنشطة المتعلقة 

 باألداء الوظيفي اإليجابي.

ي مفهوم األندماج إذا ما أرادت الفنادق المبحوثة تنفيذ أنشطة األداء الوظيفي اإليجابي بشكل فاعل عليها تبن .1

ضمن بيئة العمل، شأنه في ذلك شأن لقناعات واالستجابات النفسية والعاطفية اإليجابية الوظيفي بوصفه يمثل ا

 العوامل التنظيمية اإليجابية األخرى.   

ضرورة تنمية الشعور لدى الموظفين في الفنادق المبحوثة، على أن أدائهم لألدوار المختلفة المتعلقة بوظيفتهم  .4

 المهمة بالنسبة لهم. القيم باندماج عالي سيسهم بتحقيق

يتطلب من قادة الفنادق المبحوثة أن يكونوا ملهمين لمرؤوسيهم، عبر انعكاس أقوالهم ووعودهم في أفعالهم،  .2

 لكي يتضح بشكل ال يحتمل اللبس، أنهم مخلصين بشكل جدي ال بالكالم فحسب. 

هوم األداء الوظيفي اإليجابي، وآليات تحقيقه من قبل إدارة ضرورة إقامة ندوات وورش عمل، لترسيخ مف .6

 الفنادق المبحوثة، إلزالة العقبات العالقة أمام تنفيذه.   

 

 المصادر 
 أ/ العربية 

(. دور رأس المال النفسي كمتغير وسيف في العالقة بين القيادة 2017البردان، دمحم فوزي أمين. ) .4

 دكتوراه/جامعة مدينة السادات/كلية التجارة قسم ادارة االعمال األصيلة واالرتباط بالعمل. اطروحة

(. بيئة العمل الداخلية و اثرها على االداء الوظيفي،اطروحة دكتوراه، 2014بن رحمون، ميسون. ) .2

 جامعة دمحم خيضر_بسكرة،كلية العلوم االنسانية واالجتماعية،قسم العلوم الجتماعية.

الرضا في اإلرتباط الوظيفي لدى العاملين في رئاسة الوزراء  (. " أثر2017الخشاب، فهد بطي. ) .6

 لدولة الكويت. رسالة ماجستير/جامعة آل البيت/ كلية إدارة المال واألعمال/قسم إدارة األعمال.

(. " أثر رأس المال النفسي على االداء الوظيفي للعاملين دراسة حالة الشركة 2018خميس، آسية. ) .7

ورقلة، كلية العلوم -. رسالة ماجستير جامعة قاصدي مرباح3رباء و الغازالجزائرية لتوزيع الكه

 االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير/قسم العموم التسيير.

(. أخالقيات وقيم العمل وتأثيرها على األداء الوظيفي للعاملين 2018عوض هللا ، آمنة حسن شاكر. ) .8

 جامعة األردنية.في الجامعةاألردنية،. رسالة ماجستير،ال

(. استراتيجيات ادارة صراع التنظيمي و أثرها على االداء 2017الفقعاوي، ميسون اسماعيل محمود. ) .7

الوظيفي لدى العاملين في المنظمات االهلية الفلسطينية في قطاع غزة. رسالة ماجستير.جامعة 

 .االزهر/كلية االقتصاد و العلوم االدارية/قسم ادارة االعمال
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(. االرتباط الوظيفي للعاملين لدى الشركات الصناعية في 2016دمحم عبد الجبار حسين. ) الكردي، .33

 عمان. رسالة ماجستير،جامعة آل البيت

(. أثر بعض إستراتيجيات إدارة الموارد البشرية في األداء الوظيفي، رسالة 2010. ) دمحم ،جالل عبدهللا .33

 دارة و االقتصاد.ماجستير غير منشورة. جامعة السليمانية،كلية اال

(. أثر إدارة المواهب في اندماج العاملين من خالل التوازن بين العمل و األسرة 2013مرسي، مرفت. ) .33
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 ( 1 لحق )م

 التحكيم بعد االستبانة استمارة أنموذج
 

 جامعة كويه 

 فاكلتي العلوم اإلنسانية و االجتماعية 

 قسم اإلدارة و المحاسبة 

 

 االستبانة استمارة / الموضوع
 

 السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته ..........

على درجة الدكتوراه في إدارة  االستبانة التي بين يديك تمثل جزءا من  مشروع دراسة تقوم بها الباحثة للحصول 

األعمال و عنوان األطروحة : )دور رأس المال النفسي في تعزيز األداء الوظيفي من خالل االندماج الوظيفي 

 –الخمس نجوم في مدينة السليمانية/ إقليم كوردستان  دراسة تحليلية آلراء عينة من الموظفين في فنادق األربع و

العراق ( وقد اعتمدت هذة االستمارة مقياس الغراض الدراسة أعاله لذا فان تفضلكم باإلجابة المناسبة على أسئلة 

الفقرات الواردة فيها سيسهم في الوصول إلى نتائج تحقق  أهداف الدراسة، و أن اإلجابة تستخدم حصرا 

 حث لذا ال داعي لذكر االسم الغراض الب

 وال يسعنى في الختام إال أن أتقدم بجزيل الشكر و عظيم االمتنان لحسن تعاونكم

 

                                                        الطالبة داليا خالد فائق                                                 

 الدكتور والء جودت                    المشرف    أستاذ مساعد     

 البيانات المتعلقة باالفراد  اوال:

 الجنس:                     ذكر                   انثى

                                                    47-18                        17-38                   37-38العمر:               

 فأكثر 48                      

 

      المتوسطة   المؤهل العلمي و تحصيل الدراسي  :            األبتدائي                      

 بكالوريوس و دبلوم عالي        دبلوم                               اإلعدادية                    

 ماجستير و دكتوراه              

 

 سنين                                              33-6سنين                       2-3سنوات الخدمة :   أقل من سنة               

 سنين 33أكثر من     سنين            33-36سنين              33-32               

 

 الحالة الزوجية :      متزوج             عازب           مطلق                    أرمل 
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 االندماج الوظيفي

 

 

 االداء الوظيفي 

 العبارة ت
3 

 ال أتفق بشدة

3 

 ال أتفق

1 

 محايد

4 

 أتفق

2 

 أتفق بشدة

      أداء المهمة 

عملي بحيث يتم في الوقت تمكنت من تخطيف  3

 المحدد.

     

      اذا قمت بالتخطيف عادة يكون هو األمثل. 3

كنت أضع في اعتباري النتائج التي كان علي  1

 أن أحققها في عملي.

     

تمكنت من فصل القضايا الرئيسة عن  4

 المشكالت الجانبية في العمل.

     

      الصحيحة.كنت أعرف كيفية تحديد األولويات  2

تمكنت من أداء عملي بشكل جيد بأقل وقت  6

 وجهد وكلفة.

     

كان التعاون و العمل الجماعي  مع اآلخرين   7

ا جد ا عند أداء المهمة.   مثمر 

     

      األداء السياقي 

      أخذت على عاتقي مسؤوليات إضافية. 8

االنتهاء لقد بدأت مهام جديدة بنفسي ، عندما تم  7

 من المهام القديمة.

     

أخذت على عاتقي مهام العمل الصعبة ، عندما  33

 تكون متاحة.

     

لقد عملت على الحفاظ  على معرفتي  المهنية  33

 محدثة. 

     

2 

 أتفق بشدة

4 

 أتفق

1 

 محايد

3 

 ال أتفق
3 

 ال أتفق بشدة
 ت العبارة

  الحماس / الحيوية     

 3 .قيامي بعملىأشعر أن طاقتى تتجد بقوة عند      

 3 .أشعر بالقوة  و النشاط أثناء العمل     

عندما أستيقظ صباحا،  أشعر بالرغبة في الذهاب      

 للعمل.
1 

  التفاني / اإلخالص     

 4 أجد أن عملي يلهمنى.     

 2 أنا فخور بالعمل الذي اقوم به.     

 6 انا متحمس لعملي.     

  االستغراق / االنغماس     

 7 اشعر بالسعادة عندما يزيد علي عبء العمل.      

 8 عندما أقوم بعملي أنسى كل شيء حولي.     

 7 انا مغمورفي عملي الحالي.     
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لقد عملت على الحفاظ  على مهاراتي المهنية  33

 محدثة.

     

ظللت أبحث عن تحديات و فرص جديدة في   31

 وظيفتي. 

     

      شاركت بنشاط في اجتماعات العمل.  34

      السلوك المخالف للعمل 

      اشتكيت من أمور غير مهمة في العمل 32

كنت سببا لخلق المشاكل و سوء التفاهم في  36

 العمل. 

     

،  ركزت على الجوانب السلبية لوضع العمل 37

 بدال  من الجوانب اإليجابية.

     

أتحدث مع الزمالء حول السلوك المخالف  38

 لعملي.

     

أتحدث مع أشخاص من خارج المنظمة حول  37

 الجوانب السلبية لعملي.

     

أفعل أقل مما كان متوقعا مني في حالة السلوك  33

 المخالف للعمل. 

     

لسلوك العمل تمكنت من التخلص من المخالفة   33

 بسهولة.

     

في بعض األحيان لم أفعل شيئ ا ، في حين كان  33

 يجب أن أعمل.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


