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ھدفت ھذه الدراسة إلى بحث تأثیر رفاھیة العاملین على األداء الوظیفي للعاملین فى 
 األھلى المصرى، بنك البنك( البنوك التجاریة العاملة المصریة بمحافظة كفر الشیخ

وقد إستخدم الباحثون قائمة اإلستقصاء كأداة لجمع البیانات من عینة ، )مصر، بنك القاھرة
مفردة من العاملین في البنوك المختارة، وقد بلغ عدد القوائم ٢٤٢الدراسة، والتي بلغت 

، وھى نسبة مرتفعة فى %٨١،٤، وبذلك تكون نسبة الردود الصحیحة ١٩٧الصحیحة 
علوم اإلجتماعیة، وتم تحلیل بیانات الدراسة بإستخدام بعض أسالیب التحلیل اإلحصائى ال

وأظھرت نتائج الدراسة وجود .  مثل أسلوب تحلیل اإلرتباط البسیط واإلنحدار المتعدد
إرتباط معنوى بین جمیع أبعاد رفاھیة العاملین وجمیع أبعاد األداء الوظیفى، كما أشارت 

تأثیر معنوى لرفاھیة العاملین ككل على األداء الوظیفى ككل، ووجود النتائج إلى وجود 
على أبعاد ) الرفاھیة النفسیة، رفاھیة مكان العمل(تأثیر معنوى لبعدى رفاھیة العاملین 

في البنوك محل الدراسة، ) أداء المھمة، األداء السیاقي، األداء التكیفي(األداء الوظیفي 
لعدید من التوصیات التي تسھم في تطویر األداء الوظیفي وقدمت الدراسة لھذه البنوك ا

  .لدیھم، كما قدمت بعض التوصیات بالدراسات المستقبلیة

 

  . رفاھیة العاملین، األداء الوظیفى
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فى العشرینیات من القرن الماضى قام بعض الباحثون بتجربة فى شركة ویسترن 
لغراف والتلیفون األمریكیة، وذلك بقیادة إلتون مایو، إلیكتریك التابعة لشركة الت

ودیسكون، وروثلزبرجر، وسمیت بتجربة الھوثورن، وقد ساھمت ھذه التجربة فى ظھور 
مدرسة العالقات اإلنسانیة، وتقوم فلسفتھا األساسیة على إشباع حاجات العاملین 

دخل لزیادة اإلنتاجیة اإلجتماعیة، والعمل على تحقیق رضائھم ورفاھیتھم وسعادتھم كم
(Sivapragasam and Raya, 2017)    .  

ومنذ ذلك الحین برز مصطلح رفاھیة العاملین فى ساحة أدبیات علم إدارة األعمال، 
ومع بزوغ عصر اقتصادیات المعرفة فى القرن الحادى والعشرین، تولدت قناعة تامة 

البشرى ھو العنصر الحاكم فى لدى العدید من الباحثین والممارسین مفادھا أن المورد 
بقاء ونمو المنظمات وبدونھ ال یمكن ألي منظمة تحقیق أھدافھا، وأن الموارد البشریة ھم 

واستنادًا . من یصنعون المنظمات ولیس المبانى واألجھزة والمعدات والعالمات التجاریة
ة رفاھیة إلى ھذه الحقیقة اتجھت جھود العدید من المنظمات نحو البحث فى طرق زیاد

العاملین من أضل ضمان البقاء والنمو وتحقیق التفوق والتمیز فى األداء فى بیئة تتسم 
  . بالمنافشة الشدیدة والتغیرات المتسارعة

إال أن عملیة المحافظة على رفاھیة العاملین فى بیئة األعمال الحالیة تعد مھمة 
تغیرات التنظیمیة والبیئیة صعبة وتحدى كبیر بالنسبة للعدید من المنظمات، نظًرا لل

 ,.Kowalski et al)الحدیثة، مثل تقلیص حجم المنظمات وإعادة الھیكلة والمرونة 
 على أھمیة فھم دینامیكیات رفاھیة Garg and Lal (2016)ورغم ذلك یؤكد . (2015

العاملین، وذلك من خالل قیام الباحثین فى حقل الموارد البشریة، واالقتصاد، واالجتماع، 
وعلم النفس، بإجراء المزید من البحوث والدراسات وبناء النماذج المختلفة لفھم مسببات 

  .جودة الحیاة في العمل ورفاھیة العاملین فى المنظمات ونتائجھا
ومن جھة أخرى، تعد قضیة تحسین وزیادة األداء الوظیفى للعاملین بالمنظمات ھى 

فى المنظمات المعاصرة، كما یعد الناتج الشغل الشاغل والھدف الرئیسي لجمیع المدراء 
 مستوي كفاءة على أنشطة المنظمة، وأحد المؤشرات الھامة الدالة علىالنھائي للحكم 

. (Pizam, 2010) المتاحةالعاملین وبلوغھم لمستوي اإلنجاز المطلوب وفق اإلمكانات 
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نة من أداء ولذا تبحث العدید من المنظمات في إیجاد طرق لتحقیق أعلى مستویات ممك
  .(Dahkoul, 2018)الموظفین 

وعلى الرغم من اإلعتقاد السائد أن شعور العاملین بالرفاھیة یساھم فى زیادة األداء 
الوظیفى، إال أن الدراسات المتعلقة بھذه النقطھ مازالت قلیلة وتتسم بالندره ولم تنل 

أما على المستوى . قضیةاإلھتمام الكافى من الباحثین على المستوى األجنبى لحسم ھذه ال
العربى فتشیر مراجعة الدراسات أن ھذا الموضوع لم ینل بعد إھتمام الباحثین العرب 

  .بصفة عامة ومصر بصفة خاصة
 حیث تسعي من خالل التقصى البحثیة،ولذا جاءت ھذه الدراسة لسد ھذه الفجوة 

 علىوذلك بالتطبیق  األداء الوظیفي على إختبار تأثیر رفاھیة العاملین إلىوالتحلیل 
حیث یعد قطاع البنوك من أھم . العاملین بالبنوك التجاریة العامة بمحافظة كفر الشیخ

 .   قطاعات اإلقتصاد القومى المصرى
السابقة، اإلطار النظرى والدراسات : وھيوتم تقسیم الدراسة إلى عدة عناصر 

 منھجیة البحث،  أھمیة البحث، حدودالبحث، فروض البحث، أھداف البحث، مشكلة
  . مقترحات لبحوث مستقبلیةالتوصیات، البحث، مناقشة نتائج البحث،البحث، نتائج 

  :  على النحو التالىالدراسة، عرض لعناصر یليوفیما 
  :اإلطار النظرى والدراسات السابقة

مفھوم وأبعاد كٍل من رفاھیة العاملین واألداء : ویتناول ھذا القسم جانبین ھما
 :   الدراسات السابقة التي ربطت بینھما، وذلك على النحو التالى ثمالوظیفى،

  

 المنظور متمیزین،تناول الباحثون رفاھیة العاملین وفًقا لمنظورین رئیسیین ولكن 
 Ryan(األول یعرف مؤیدوه الرفاھیة من منظور المتعة بأنھا التجربة الذاتیة للسعادة 

and Deci, 2001(، الرضا :  ثالثھ أبعاد وھيعلى ووفقا لھذا المنظور تشتمل الرفاھیة
أما ). (Diener, 2000عن الحیاة، ووجود مزاج إیجابي، وغیاب المزاج السلبي 

 والذي یقترح أن السعادة الذات،المنظور الثاني فیصف رفاھیة الموظفین من حیث تحقیق 
 وطبقًا .(Deve and Cooper, 2012)ضیلة الحقیقیة تكون موجودة في التعبیر عن الف
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لھذا المنظور فإن الرفاھیة تكون نتیجة لإلنجاز الشخصي، أو تحقیق الذات، أو التموضع 
  .الذاتي

وتعرف رفاھیة الموظفین على نطاق واسع على أنھا التقییم الشامل لحیاة الفرد، 
ي ذلك الرضا عن الحیاة على أنھ الجودة الكلیة لتجربة الموظف وأدائھ في العمل، بما ف

  . (Li et al., 2014) والتأثیر اإلیجابي الذي یؤثر على األداء الفردي
أن مصطلح الرفاھیة یجسد ) Marsh & Mclennan (2016ویوضح كال من  

، والعاطفیة، ویشمل الصحة البدنیة، جوھر ما یدفع النجاح داخل وخارج مكان العمل
 یتعلق باألسباب التي یود المرء أن یكون على قید كما أنھ، والمالیة، وإدارة الصحة 

  .الحیاة
 التعبیر عن الصحة العقلیة والجسدیة والعاطفیة إلىوقد تشیر رفاھیة العاملین 

 وقد تشیر أیضًا إلى مبادرة أوبرنامج عمل یركز على تعزیز التعلىم وفھم ما یلزم للفرد،
 أما بالنسبة للرفاھیة من الموظف،ر  ویالحظ أن ھذا التعریف من منظوجید،للبقاء بشكل 

 أنھا المبادئ األساسیة لھدف المنظمة وتحقیق نتائج علىمنظور المنظمة فقد تعرف 
إیجابیة لجمیع الموظفین، وموازنة ھذه الحاجة مع متطلبات المساھمین أو المالكین أو 

  . (Guest et al., 2016) العمالءدافعي الضرائب أو 
 أن بعض الباحثین ینُظر إلى الرفاھیة كحالة طویلة من إلى Tov (2018) ویشیر

 كما ھو الحال في بالصحة، والبعض اآلخر یري أن الرفاھیة ببساطة تتعلق الرضا،
 صحیحة، وعلى الرغم من ذلك فإن ھذه األوصاف غیر الجیدة،الصحة البدنیة والعقلیة 

الذي یواجھ علم الرفاھیة  حیث أن التحدي الكبیر ذاتھ،ألن كل منظور غیر مكتمل في حد 
 ألنھ على مدى العقود القلیلة الماضیة والشامل،ھو تحدید وقیاس ھذا البناء الواسع 

  . وبالتالي ال یمكن تمثیل الرفاھیة بالكامل في مقیاس واحدكثیرة،ظھرت جوانب 
 كما تشمل وجود واالزدھار،وُتعرف الرفاھیة بأنھا تجربة الصحة والسعادة 

 كما أنھا الغرض، والشعور بالمعنى أو الحیاة، الجیدة، وارتفاع الرضا عن الصحة العقلیة
 ألنھ یتضمن الجمیع، أنھا شيء یسعى إلیھ على كما تعرف أیضًا جید،مجرد شعور 

  والھدفاالجتماعي، التواصل الصحة، بالسعادة،الكثیر من األشیاء اإلیجابیة، الشعور 
Davis, 2019).(  
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 شخصي،اریف السابقة أن رفاھیة العاملین ھي إدراك یتضح من خالل عرض التع
 الموظف، كما أن الرفاھیة یتم الحكم علىھا بعد تجربة ألخر،وبالتالي تختلف من موظف 

 الرغم من أن بعض الدراسات السابقة علىكذلك الرفاھیة ال یمكن تمثیلھا في جانب واحد 
  .تتعامل معھا كمتغیر أحادي البعد في بعض األحیان

 أنھا شعور الموظف علىضوء ما سبق یمكن للباحثین تعریف رفاھیة العاملین في 
 العمل، والرفاھیة في مكان الحیاة،بالمتعة في العمل وتحقیق الذات من خالل الرفاھیة في 

  .والرفاھیة النفسیة
ومن خالل مراجعة الدراسات السابقة المتعلقة برفاھیة العاملین تبین أنھ ال یوجد 

 -van( وفي ھذا الصدد صنفت دراسة األبعاد،الباحثین حول عدد وأسماء تلك إتفاق بین 
Horn et al., 2004 ( خمسة أبعاد وھي الرفاھیة العاطفیة، إلىالرفاھیة الوظیفیة 

   كما .النفسیة المعرفیة، الرفاھیة ةاإلجتماعیة، الرفاھیالرفاھیة المھنیة، الرفاھیة 
 وجود أنواع وأبعاد مختلفة من الرفاھیة،  إلى(Grant et al., 2007)دراسة توصلت 

.  والرفاھیة االجتماعیةالنفسیة، والرفاھیة الجسدیة،الرفاھیة : وربما األكثر شیوعًا ھي
:  مكونات أساسیة وھيثالثوإقترحت دراسة أخري أن رفاھیة الموظفین تتكون من 

 Page)لرفاھیة النفسیة  واالعمل،الرفاھیة الشخصیة أو في الحیاة، والرفاھیة في مكان 
and Vella-Brodrick, 2009) . وكذلك إقترحت دراسةSalanova et al., 2014) (

 الوظیفي،الرضا (نموذج معرفي وتأثیري للرفاھیة یتكون من الرفاھیة المرتبطة بالعمل 
توصلت بینما ). إدمان العمل واإلحتراق(وسوء الرفاھیة المرتبط بالعمل ) واإلرتباط

)Kathirasan, 2015 (أن رفاھیة العاملین تتكون من أربعة أبعاد وھي الرفاھیة إلى 
وإستخدمت دراسة . الفكریة، الرفاھیة العاطفیة، الرفاھیة البدنیة، الرفاھیة المكانیة

(Zheng et al., 2015)ورفاھیة الحیاة،رفاھیة :  ثالثة أبعاد لرفاھیة العاملین وھي 
   .مكان العمل، والرفاھیة النفسیة

وبعد مراجعة الدراسات المتعلقة برفاھیة العاملین تبین أن تصنیف رفاھیة العاملین 
 ھوا األكثر الحیاة، الرفاھیة في النفسیة، الرفاھیة العمل،الرفاھیة في : إلى ثالثة أبعاد ھى

 وفیما یلي شرح مختصر لكل بعد الدراسة، ولذلك اعتمد علىھ الباحثان فى ھذه تكرارًا،
  : النحو التاليعلىبعاد من ھذه األ
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 على الرفاھیة في مكان العمل تعني حصول العاملین أن Baptiste (2008) یرى
 وذلك من خالل توفیر بیئة عمل مناسبة للعاملین خالیة من والعقلیة،الصحة البدنیة 

العمل مثیر ومحفز  كما ینبغي أن یكون مناخ البدنیة،الضغوط مع توافر الصحة والسالمة 
 أن الرفاھیة في إلىویشیر بعض الباحثین .  الشعور بالسعادة عن األداءإلىوممتع ویؤدي 

مكان العمل تشمل خیارات سلوك نمط الحیاة لضمان الصحة، وتجنب األمراض 
 والروح،والظروف التي یمكن الوقایة منھا، والعیش في حالة متوازنة من الجسم والعقل 

 الموظفین من العدید من األمراض على والحفاظ المادي،ل الجسم كما تتعلق بعم
 Mental Health Commission) األداءوالظروف واإلعاقة التي یمكن أن تضعف 

of NSW, 2016).  

 إلى أن الرفاھیة في العمل تشمل الرضا عن .Zheng et al (2015) بینما یشیر
لتأثیر التصرفي والتأثیر المرتبط بالعمل  ویتكون كل من ابالعمل،العمل والتأثیر المرتبط 

القبول : كما یتكون برنامج العمل والمیزانیة من ستة أبعاد. من مكونات إیجابیة وسلبیة
الذاتي، والعالقات اإلیجابیة مع اآلخرین، واإلتقان البیئي، واالستقالل الذاتي، والنمو 

Page and Vella) الشخصي، والغرض من الحیاة  Brodrick, 2009)  

   

الرفاھیة النفسیة بأنھا اإلحساس اإلیجابي  Ryeff & Singer (2008) یعرف
 كما یرصد بالمؤشرات السلوكیة التي تدل على ارتفاع مستویات رضا الفرد عن بالراحة،

ذاتھ وعن حیاتھ بشكل عام وسعیھ المتواصل لتحقیق أھداف شخصیة ذات قیمة ومعنى 
قاللیتھ في تحدید مسار حیاتھ وإقامتھ لعالقات اجتماعیة متبادلة مع بالنسبة لھ واست

اآلخرین واالستمرار فیھا، كما ترتبط باإلحساس العام بالسعادة والسكینة والطمأنینة 
             .النفسیة

 أن مفھوم الرفاھیة النفسیة من المفاھیم األساسیة .Zheng et al (2015)ویرى
 وأن سعي األفراد في ،ارة لما لھا من دور بارز في حیاة اإلنسانفي علم النفس وعلم اإلد
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الثقافات المختلفة إلي الرفاھیة والسعادة بوصفھا ھدفًا أسمي للحیاة إلرتباطھا بالحالة 
 ،المزاجیة اإلیجابیة والرضا عن الحیاة واإلستمتاع وجودة الحیاة وتحقیق الذات والتفاؤل

 ویمكن تعریف الرفاھیة ،ًال للوصل إلي الرفاھیة النفسیةوأیضًا تعد السعادة مفھومًا أصی
النفسیة بأنھا فلسفة تكمن في التقدم واإلذھار وتؤكد على الحالة النفسیة الجیدة للعاملین 

 والھدف من ،وتحقیق اإلمكانات الشخصیة وتتكون من عدة فروع مثل نمو الشخصیة
  . ستقالل الذاتي والتمكن البیئي واإل، والعالقات اإلیجابیة،الحیاة

 الرفاھیة النفسیة على أنھا تعنى قیام İşgör and Haspolat (2016)كما یعرف 
األفراد بإقامة عالقات إیجابیة مع األشخاص المحیطین بھم، والقبول المھني، والتنمیة 
الشخصیة، وتلبیة الحیاة واالحتیاجات المھنیة، وبالتالي تحقیق أنفسھم في توفیر التنمیة 

 ان مستوى الرضا الذي یحصل علىھ كوال ش بالرضا، مما یشعر الموظفین یة،الشخص
  . األفراد من مھنتھم قد یؤثر بشكل كبیر على سالمتھم النفسیة

   

 أن الرفاھیة في الحیاة تعني زیادة رضا الموظفین عن إلى) Green (2014یشیر
 وجودھا،د وتصرفاتھ والعكس في حالة عدم الحیاة مما یؤثر بشكل إیجابي على حیاة الفر

ویوضح . ویمثل الرضا عن الحیاة المكون المعرفي والوجداني للسعادة عند األفراد
(2009) Diener et al. أن الرفاھیة في الحیاة من الموضوعات التي تم دراستھا في 

فاھیم متنوعة  كما تتضمن مالسعادة،العلوم السلوكیة من أجل تقویم حیاة األفراد من حیث 
و أ الحیاة، أو لمعرفة الرضا عن معینة،تتراوح بین الحاالت المزاجیة للعاملین في لحظة 

  . اإلبتھاجإلىاإلكتئاب وصوًال 

 أنھ في المجتمع المعاصر ُینظر إلى األسرة .Zheng et al (2015)یوضح 
 الحیاة جزء من  لذا تعتبر الرفاھیة فيالشخص،والعمل على أنھما جزء ال یتجزأ من حیاة 

 أنھ عندما تقوم المنظمة بتحسین رفاھیة إلىویشیر . رفاھیة الموظفین في المنظمات
 منع العدید من األمراض، وتعزیز الرفاھیة علىالعاملین في مكان العمل، فإن ذلك یساعد 

العاطفیة واألنواع األخري من الرفاھیة، والحد من عدد التحدیات الصحیة التي یتعین 
  .Davis, 2019) موظفین التعامل معھا في حیاتھم العلى
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المدخل األول تناول أصحابة األداء : تناول الباحثون األداء الوظیفى من مدخلین
 لذا فإن مفھوم األداء وفقًا لھذا المنظور یعنى سلوك سلوكي،الوظیفى من منظور 

 أي السلوك الذي تقوم الھدف،وجھ نحو تحقیق الموظف أثناء قیامھ بأداء العمل الم
 السیاق،وفى ھذا . (Campbell, 1990)المنظمة بتوظیف الموظف للقیام بھ بشكل جید 

أن األداء یتعلق بالسلوك أو ما یفعلھ الموظفون، ولیس بشأن  .Ilyas et al (2016)یرى 
المدرك االعتقاد العام  وبالتالي یمثل أداء الموظف عملھم،ما ینتجھ الموظفون أو نتائج 

 ،ھمام(یري  المنوال،وعلى نفس . للموظف بشأن سلوكھ وإسھاماتھ في نجاح المنظمة
أن األداء الوظیفي ھو سلوك وظیفي ھادف یقوم بھ الفرد إلنجاز العمل المكلف ) ٢٠١٨

 عالقاتھ ، إنضباطھ في العمل، ویتمثل ھذا السلوك في إنجاز الفرد للمھام المكلف بھا،بھ
 كما یتوقف طبیعة ھذا ، ووالئھ الوظیفيمعھ، خدمة الجمھور المتعامل ،رؤسائھ وزمالئھب

 عوامل خارجیة تتضمن مؤثرات البیئة الخارجیة من أھمھا مناخ العمل ة عدعلىالسلوك 
 وعوامل داخلیة تتضمن قدرات ومھارات الفرد وإستعداداتھ ،ومستوي ضغوط العمل

  .ظیفيوإتجاھاتھ نحو العمل ورضاه الو

 إلىوفى نفس االتجاه یعرف األداء على أنھ سلوك الموظفین الذین یسعون جاھدین 
تحقیق المعاییر التنظیمیة المحددة مسبقًا وأھداف المشروع المحددة من قبل المنظمة مع 

 ھذا التعریف أنھ یصف أداء علىویالحظ . (Wu et al., 2019)التنظیمیة األھداف 
  .العاملین من خالل السلوك

فیعرفون األداء الوظیفى من منظور النتائج المتربیة : أما أنصار المدخل الثانى
 عرف والذي) Thomas (2014 ومن التعریفات المؤیدة لھذا المنظور ماذكره ھ،یعل

 الموضوعة،ة العمل من خالل تحقیق األھداف یأداء الموظف بأنھ إنجاز المھمة أوفاعل
اللھا سواء أكانت خاصة أو عامة تحقیق أھدافھا من كما ھو وسیلة یمكن للمنظمات من خ

  .خالل أنشطتھا المتكررة

األداء الوظیفي بأنھ درجة تحقیق ) ٢٠١٦(الحداد واتساقًا مع ماسبق، یعرف 
واتمام المھام المكونة لوظیفة الفرد، وھو یعكس الكیفیة التي یتحقق بھا، أو یشبع الفرد بھا 
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دث لبس وتداخل بین األداء والجھد، فالجھد یشیر إلى متطلبات الوظیفة، وغالبًا ما یح
وأیضًا یرى . الطاقة المبذولة، أما األداء فیقاس على أساس النتائج التي حققھا الفرد

(2017) Al-Omari and Okasheh األداء الوظیفي بأنھ ھو األداء الذي یعكس نتیجة 
ى وصول الشخص عمل شخص أو مجموعة في منظمة ما في وقت معین مما یعكس مد

  .أو المجموعة المؤھلین للوظیفیة لتحقیق رسالة وأھدف المنظمة

 أنھ سلوك وظیفي موجھ على یمكن تعریف األداء الوظیفي ماسبق،وفى ضوء 
 كما أنھ نتیجة ترتبط معینة،نحو أھداف محددة مسبقًا یقوم بھا الموظف خالل فترة زمنیة 

  . بتحقیق أھداف المنظمة

ات السابقة حول أبعاد األداء الوظیفي، حیث تناولت بعض  وإختلفت الدراس
 ,Yousefi & Abdullah)الدراسات األداء الوظیفي من خالل متغیر أحادي البعد 

2019; Wu et al., 2019) . بینما توصلت بعض الدراسات إلى أن ألداء الوظیفي
 ,Cetinkaya and Rashid) یشتمل على بعدین ھما أداء المھمة، واألداء السیاقي

2018, Werner, 2000) .بینما تناولت دراسة (Rotundo, 2002)  األداء الوظیفي
وفى  . واألداء المضاد لإلنتاجیةالسیاقي، واألداء المھمة،من خالل ثالثة أبعاد وھي أداء 

 سلیمان، ؛(Schmitt et al., 2003, Sonnentag et al.,2008)نفس السیاق، أشار 
 السیاقي، واألداء المھمة،الوظیفي یتضمن ثالثة أبعاد وھي أداء  أن األداء إلى؛ ٢٠١٨

في حین توصلت بعض الدراسات األخرى إلى األداء الوظیفي یتضمن . واألداء التكیفي
 واألداء اإلبداعي، واألداء التكیفي، واألداء السیاقي، واألداء المھام،أداء : خمسة أبعاد ھى

 ، كمال؛(Catalsakal, 2016; Pradhan and Jena, 2017 لإلنتاجیةالمضادة 
أن أبعاد األداء الوظیفي تتمثل في ) ٢٠١٩ ،أبو ریشة(بینما ذكرت دراسة ). ٢٠١٩

  .  وسلوكیات الدور اإلضافيالدور،سلوكیات 

ومن عرض نتائج الدراسات السابقة المتعلقة بأبعاد األداء الوظیفى، یتبین لنا أن 
 المھمة، ثالثة أبعاد لألداء الوظیفي وھي أداء أغلب الدراسات السابقة إعتمدت على

ھا فى ھذه الدراسة، ویمكن تناول ی ولذا تم االعتماد عل،)التكیفي واألداء السیاقي،واألداء 
  : من الشرح والتوضیح على النحو اآلتياألبعاد بمزیدھذه 
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ھم بشكل  أداء المھمة على أنھا السلوكیات التي تسMotowidlo (2003)عرف 
مباشر أو غیر مباشر في تحویل المواد الخام إلى سلع أو تلك السلوكیات التي تسھم في 
توزیع المنتج النھائي أو التي تسھم في تخطیط إنجاز األنشطة التي من شأنھا تحسین 

 كما أنھا السلوكیات التي یرد ذكرھا بشكل رسمي في الوصف الوظیفي العمل،كفاءة أداء 
 وبالتالي فھي تختلف من وظیفة ألخري للوظیفة،ات األساسیة والجوھریة أي من المتطلب

وفقا لطبیعة كل منھا وتختلف أیضا في إطار نفس المنظمة، وتسھم بشكل مباشر أو غیر 
  .مباشر في تشغیل النظام التقني للمنظمة

أداء المھمة بأنھ األداء الذي یغطي ) .Sonnentag et al (2008كما یصف 
 عالوة على والموظف،طلبات التي تشكل جزًءا من العقد بین صاحب العمل ویفي بالمت

 أشارعالوة على ذلك، .  یمكن وصف أداء المھمة في حد ذاتھ بأنھ بناء متعدد األبعادذلك،
(2013) Daryoush et al. أن أداء المھمة ھو القدرة على تلبیة التوقعات وإثبات إلى 

  .الكفاءة والخبرة

   

أن األداء السیاقي یتكون من السلوك الذي ال ) .Sonnentag et al (2008 یرى 
یساھم بشكل مباشر في األداء التنظیمي ولكنھ یدعم البیئة التنظیمیة واالجتماعیة 

 ویختلف األداء السیاقي عن أداء المھام ألنھ یتضمن أنشطة لیست جزًءا رسمًیا والنفسیة،
بشكل غیر مباشر في أداء المنظمة من خالل تسھیل أداء  ویساھم الوظیفي،من الوصف 

  .المھام

األداء السیاقي على أنھ األنشطة التي ) Reilly and Aronson (2012 ویعرف 
 ونجاًحا، لكنھا تجعل األفراد والفرق والمنظمات أكثر فعالیة - أو ھدف -ال تتعلق بمھمة 

 حیث التنظیمي،ن ال تزال مفتاًحا للنجاح وعلى الرغم من أن اإلدارة الفعالة ألداء الموظفی
 الھدف،ال تزال أنظمة المكافآت والتقدیر تركز في المقام األول على إنجاز المھام وتحقیق 
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إال أن ھناك جانًبا آخر ألداء الموظفین ال یقل أھمیة عن أداء المھمة وھو األداء السیاقي 
  . الذي یعتبر غیر معترف بھ وغیر محمي

 أن البعض یطلق على األداء السیاقي باألداء خارج إلى) ٢٠١٨، انسلیم(ویشیر  
، وذلك لعدم اتصالھ مباشرة باألداء، وإنما یقیس Extra - role performanceالدور 

جوانب األداء التي ال ترتبط بمھام محددة، ویشیر ھذا البعد إلى الدرجة التي یسھم فیھا 
  .شر في تعظیم وزیادة الفعالیة التنظیمیة في سیاق العمل وبشكل غیر مبا-العاملون 

 األداء السیاقي یتضمن التعاون أن Reilly and Aronson (2012)ویوضح  
ومساعدة اآلخرین، وأداء أنشطة ذات دور إضافي طوًعا، والمثابرة بحماس وتصمیم 

 والدفاع عن أھداف المنظمة، وااللتزام بالسیاسات بنجاح،إضافي على إكمال المھام 
 لذا أصبحت سلوكیات األداء السیاقیة غیر مریح،نظیمیة حتى عندما یكون الوضع غیر الت

  . التقلیدیة أكثر أھمیة مع ظھور الفرق االفتراضیة المتعددة الثقافات

   

یشیر األداء التكیفي كعنصر من عناصر األداء العام للموظفین، إلى قدرة الفرد 
 وھذا المفھوم مناسب للشركات التي تواجھ جدیدة،طلبات بیئة على تغییر سلوكھ لتلبیة مت

 ,Charbonnier-Voirin and Roussel) ظروف عمل معقدة ومتقلبة بشكل خاص
 في ظل التغیر األداء التكیفي أصبح أكثر حضورًا) ٢٠١٨، سلیمان(ویذكر .(2012

فسة على الوظائف السریع في متطلبات العمل، الناجم عن الجدید لیكون قادرا على المنا
ذلك السلوك الذي یعبر عن كفاءة الفرد " والمھام المستحدثة، ویشیر األداء التكیفي إلى 

االبتكارات : وقدرتھ على تغییر سلوكھ وذلك لمقابلة متطلبات التغیر في بیئة العمل مثل
رد على التكنولوجیة، االندماج، إعادة الھیكلة، تقلیص حجم المنظمة، الذي یستلزم قدرة الف

التعلم السریع والتكیف مع الوضع واالنتقال المستمر من حال إلى آخر، وقد ذكرت 
الدراسات أن أھم أبعاد القدرة على التكیف تتمثل في القدرة على التعامل مع الظروف 
االستثنائیة، التغلب على اإلجھاد في العمل، التكیف الثقافي، التعامل مع المشاكل بشكل 

  .  خالق
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 إھتمت بعض الدراسات األجنبیة ببحث طبیعة العالقة بین رفاھیة العاملین واألداء 
العالقة بین الرفاھیة الشخصیة  .Bryson et al (2015)  حیث بحثت دراسةالوظیفى،

 إیجابیة وتوصلت الدراسة الي وجود عالقة. للموظفین وأداء مكان العمل في بریطانیا
وذات داللة إحصائیة بین متوسط مستوى الرضا الوظیفي للعاملین في مكان العمل 

  .واألداء الوظیفي في مكان العمل والرفاھیة

 وجود عالقة وثیقة إلى Wadhawan (2016)دراسة وفى نفس السیاق، توصلت 
 الشخصیة أو  عالوة على ذلك، فإن ھذا الرفاھیةالوظیفي،بین الرفاھیة النفسیة واألداء 

الشاملة أكثر أھمیة من الرضا الوظیفي ألن الرضا الوظیفي واألداء الوظیفي یعتمدان إلى 
 (2017) دراسةوعلى نفس المنوال ھدفت  ).PWB(حد كبیر على الرفاھیة النفسیة 

Usman التحقق من العالقة بین الرفاھیة النفسیة واالداء الوظیفي للعاملین بشركات الي 
 بین ة ایجابیعالقةوتوصلت الدراسة الي وجود ، لوجیا المعلومات بباكستانشركات تكنو

  .للعاملینداء الوظیفي الرفاھیة النفسیة واأل

تأثیر موارد مكان العمل على مستوى  Nielsen (2017)دراسة بینما تناولت 
وتوصلت . الفرد والمجموعة والقائد والمستوى التنظیمي على رفاھیة الموظف واألداء

وفي نفس السیاق، . دراسة الي أن المستویات األربعة مرتبطة برفاھیة الموظف وأدائھال
 وجود عالقة ایجابیة بین رفاھیة العاملین واألداء إلى) Warr (2018توصلت دراسة 

الوظیفي وذلك من خالل تحلیل الدراسات البحثیة المرتبطة برفاھیة العاملین واألداء 
  .الوظیفي

 دراسة العالقة بین  إلى Krishantha (2018)عت دراسة وفي نفس اإلتجاه س
 لفحص النظریات  استنتاجیًا وقد اتبعت الدراسة منھجًا، العاملین واألداء الوظیفيرفاھیة

 ة وتوصلت تلك الدراسة الي وجود عالقالعاملین،واألدلة العلمیة المرتبطة برفاھیة 
 Sahin and (2018ینما ھدفت دراسة  ب.الوظیفيداء  العاملین واألة بین رفاھیةایجابی

Çankır (تحدید الدور الوسیط لإلرتباط بالعمل في العالقة بین الرفاھیة النفسیة إلى 
 إلىوتوصلت الدراسة .  عامل٣٢٢ حیث تم جمع البیانات من عینة من الوظیفي،واألداء 
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   ونتیجة.أن وجود عالقة بین الرفاھیة النفسیة واالرتباط بالعمل واألداء الوظیفي
لذلك، تقرر أن اإلرتباط بالعمل یتوسط جزئًیا العالقة بین الرفاھیة النفسیة واألداء 

  .الوظیفي

   إلى) .Christian et al (2019وعلى نفس المنوال، ھدفت دراسة 
 )٣٣٩( وتم تحلیل نتائج المنظمة،إكتشاف العالقة بین رفاھیة العاملین وإنتاجیة وأداء 

 وجود عالقة ایجابیة بین انتاجیة المنظمة والرضا إلىالدراسة وتوصلت . دراسة بحثیة
 العاملین وایضا وجود عالقة إیجابیة بین رفاھیة العاملین وأداء ةالوظیفي ورفاھی

  .المنظمة

: 

  راسات تناولت  فبعض الدالعاملین،إختالف الدراسات السابقة حول أبعاد رفاھیة
 بینما تناولت دراسات أخري ھذا مثل،ھذه الرفاھیة من خالل متغیر أحادي البعد 
 ,Gonçalves and Neves) المثالالمفھوم من خالل أبعاد متعددة على سبیل 

2012;Zhang and Jia, 2012;Vermeeren et al. , 2014; Monique, 
2017; Sivapragasam, 2017; Lucia-Casademunt et al., 2018; 

Xia et al., 2019)، وتناولت دراسات (Cañibano, 2013; Luu, 2019) 
والرفاھیة المرتبطة .  واالجتماعیةوالنفسیة، الجسدیة،ثالثة أبعاد وھي الرفاھیة 

 والرفاھیة في العمل من خالل ،)Wang, 2018) (الرضا الوظیفي(بالسعادة 
 ,.Celmaa et al)اإلدارة ي  والثقة فالوظیفي،الضغط الوظیفي، والرضا 

 ,Bryson et al., 2015; Wadhawan)  والرفاھیة الشخصیة،(2018
2016)  .  

  إختلفت الدراسات حول أبعاد األداء الوظیفي فبعض الدراسات تناولت األداء
 & Yousefi) المثالالوظیفي من خالل متغیر أحادي البعد على سبیل 

Abdullah, 2019; Wu et al., 2019) ،تناولت بعض الدراسات األداء كما 
 Cetinkaya and) الوظیفي من خالل بعدین ھما أداء المھمة، واألداء السیاقي

Rashid,2018) . في حین تناولت دراسات أخري األداء الوظیفي من خالل
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   التكیفي، واألداء السیاقي، واألداء المھام،العدید من المتغیرات أداء 
 Catalsakal, 2016; Pradhan) لإلنتاجیةء المضادة  واألدااإلبداعي،واألداء 

and Jena,2017)  سلیمان   وإستخدمت دراسة ،)٢٠١٩ ،كمال؛  
 واألداء ، واألداء السیاقي،أداء المھمة(ثالثة أبعاد لألداء الوظیفي وھي) ٢٠١٨(

   .التكیفي
 داء  رفاھیة العاملین واألتتفق نتائج الدراسات السابقة على عالقة جوھریة بین

 ;Bryson et al., 2015; Wadhawan, 2016; Usman, 2017)الوظیفي 
Warr, 2018; Sahin and Çankır, 2018; Christian et al., 2019).  

  یحظى موضوع رفاھیة العاملین واألداء الوظیفى على المستوى األجنبى باھتمام
ى بصفة عامة  إال أنھ فى المقابل على المستوى العربالبحثى،كبیر على المستوى 

 الدراسات المتلعقة بھذا الموضوع من ندرة شدیدة تعاني خاصة،والمصرى بصفة 
لذا تسعي الدراسة الحالیة لسد ھذه الفجوة البحثیة . فى البحوث والدراسات

 . بالتطبیق على البنوك التجاریة بمحافظة كفر الشیخ

 

 تم عقد الدراسة، لقطاع البنوك محل  للوقوف على مشكلة البحث في الواقع المیدانى
مفردة من العاملین بالبنوك التجاریة العامة ) ٣٠(مقابلة موجھة مع عینة میسرة قدرھا 

وأجریت تلك ). البنك االھلي المصرى، بنك مصر، بنك القاھرة(الشیخ بمدینة كفر 
ألسئلة وتم توجیھ مجموعة من ا.  ٣٠/٦/٢٠١٩ إلى ٥/٦/٢٠١٩المقابالت في الفترة من 

المتعلقة بدرجة شعورھم بأبعاد األداء الوظیفى الثالثة وھى أداء المھمة، األداء السیاقى، 
األداء التكیفى، وأسفرت عملیة المقابلة عن التوصل إلي وجود مجموعة من الظواھر 

   :وھيذات الصلة بمشكلة الدراسة 

الضافیة التي من العاملین أنھم لیس لدیھم وقت ألداء بعض األعمال إ% ٨٠یري  -
 .قد تطلب منھم
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من العاملین بأنھم لیس لدیھم القدرة على حل المشكالت التي تظھر في % ٤٥أبدي  -
 .العمل بمفردھم

من العاملین أنھم على إستعداد للتعاون مع اآلخرین وتشجیعھم على % ٨٠یري  -
 .حل مشكالت العمل

 الصعبة في العمل من العاملین بالبنوك صعوبة في التكییف مع المواقف% ٤٠یجد  -
 .خصوصًا التي تتعلق بالعمالء

وبناًء على نتائج الدراسات السابقة والدراسة االستطالعیة یمكن صیاغة مشكلة 
  : البحث على النحو التالي

ھل یرجع إنخفاض األداء الوظیفى للعاملین بالبنوك محل الدراسة إلى انخفاض 
  . درجة شعورھم بالرفاھیة فى العمل بتلك البنوك

  :التالیة اإلجابة على التساؤالت إلىومن ثم فان مشكلة الدراسة تسعي 

  .مامستوى رفاھیة العاملین واألداء الوظیفى للعاملین بالبنوك محل الدراسة .١
ھل توجد عالقة إرتباط معنوى بین رفاھیة العاملین واألداء الوظیفي وفقًا آلراء  .٢

 العاملین بالبنوك التجاریة محل الدراسة؟ 
جد تأثیر معنوي لرفاھیة العاملین على األداء الوظیفي وفقًا آلراء العاملین  یوھل .٣

 وماھى أبعاد رفاھیة العاملین األكثر تأثیرًا على الدراسة؟بالبنوك التجاریة محل 
 األداء الوظیفى؟

 

  : تتمثل أھداف البحث فى اآلتى

وفقًا آلراء العاملین بالنبوك التعرف على مستوى رفاھیة العاملین واألداء الوظیفى  - ١
  .محل الدراسة

إستكشاف طبیعة العالقة بین رفاھیة العاملین واألداء الوظیفي للعاملین فى البنوك  - ٢
   .الدراسةالتجاریة محل 
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ة    - ٣ البنوك التجاری وظیفي ب ي األداء ال املین ف ة الع اد رفاھی أثیر أبع دي ت د م   تحدی
ل  ة،مح سبیة ألبع  الدراس ة الن د األھمی ى األداء   وتحدی املین ف ة الع   اد رفاھی

 .الوظیفى

 

ات     ائج الدراس ي ضوء نت سابقة، ف ین      ال ة بفرض ون موجھ ذه الدراسة لتك صمیم ھ م ت  ت
  :  وتم صیاغتھم في صورة الفرض البدیل، وذلك على النحو التاليرئیسیین،

وظیفي     - ١ املین واألداء ال ة الع ین رفاھی ابى ب وي إیج اط معن ة إرتب د عالق ًا توج  وفق
 . البنوك التجاریة موضع البحثالعاملین فيآلراء 

ل        - ٢ ل ولك وظیفي كك ى األداء ال املین عل یوجد تأثیر معنوي إیجابى ألبعاد رفاھیة الع
 . آلراء العاملین فى البنوك التجاریة موضع البحثأبعاده وفقًابعد من 

  : ویتفرع من ھذا الفرض الرئیسي الفروض الفرعیة األتیة

ًا آلراء          یوجد - ٢/١ ام وفق ى أداء المھ املین عل ة الع اد رفاھی  تأثیر معنوي إیجابى ألبع
  . العاملین فى البنوك التجاریة موضع البحث

ًا   -٢ /٢ سیاقي وفق ى األداء ال املین عل ة الع اد رفاھی ابى ألبع وى إیج أثیر معن د ت  یوج
  . آلراء العاملین فى البنوك التجاریة موضع البحث

أثیر مع- ٢/٣ د ت ًا     یوج ي وفق ى األداء التكیف املین عل ة الع اد رفاھی ابى ألبع وي إیج ن
 . آلراء العاملین فى البنوك التجاریة موضع البحث

ة    ر لرفاھی ود أث ت وج ي دعم سابقة الت ات ال ائج الدراس وء نت ي ض   وف
م         الوظیفى،العاملین على األداء     شكل رق ي ال ث ف رح للبح ) ١( یمكن صیاغة النموذج المقت

  :كما یلي
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  )١(شكل رقم 

  نموذج وصف لمتغیرات البحث

 

 

  :  یستمد البحث أھمیتھ من االعتبارات العلمیة والعملیة التالیة

 على الوظیفى،ندرة الدراسات العربیة التى بحثت أثر رفاھیة العاملین على األداء  - ١
سة محاولة لمعالجة ھذا  ولذا تعد ھذه الدرااألجنبیة،الرغم من كثر الدراسات 

 كما األجنبیة، األبحاث والدراسات وعدم مسایرةالقصور في الدراسات العربیة 
ستثرى ھذه الدراسة اإلطار النظرى والفكرى لكل من رفاھیة العاملین واألداء 

 . الوظیفى
الوقوف على نوع وقوة العالقة بین رفاھیة العاملین واألداء الوظیفى للعاملین  - ٢

من المتوقع أن یسھم في زیادة إدراك ووعى إدارة البنوك محل الدراسة  بالبنوك،
األمر .  تعلبھ رفاھیة العاملین في تحسین األداء الوظیفى للعاملین بھاالذيبالدور 

 سیترتب تعدیل بعض السیاسات والبرامج المتعلقة بالموارد البشریة بتلك الذي
دائھم الوظیفى وجودة الخدمة المقدمة البنوك من أجل زیادة رفاھیتھم ومن ثم زیادة أ

 . لعمالء تلك البنوك

 األداء الوظيفى رفاهية العاملين 

  الرفاهية فى مكان
 .العمل

 الرفاهية النفسية. 
  الرفاهية فى

 الحياة

  

 األداء التكيفى

 أداء المهمة

 األداء السياقى

H1 

H2 
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تستمد ھذه الدراسة أھمیتھا من أھمیة مجال تطبیقھا، حیث یعتبر القطاع المصرفي  - ٣
فالبنوك التجاریة تعتبر . من أھم القطاعات الحیویة التي تؤثر على اإلقتصاد الوطني

یط مناخ اإلستثمار قلب النظام المصرفي ألي مجتمع وذات دور فعال في تنش
 حیث توفر الدول،بإعتبارھا مصدر تمویل وسیط نشط یمثل عصب إقتصادیات 

% ٩٠من مصادر األموال للشركات في الدول المتقدمة وما یقرب من % ٥٠
 ).٢٠١٦مرزوق،  (النامیة،بالنسبة للدول 

 

  :یليتتمثل حدود الدراسة فیما 

حالیة على أبعاد رفاھیة العاملین طبقا إقتصرت الدراسة ال: حدود موضوعیة -
 رفاھیة النفسیة،الرفاھیة (  والتي تتضمن أبعاده  (Zheng , 2015) لنموذج
أداء ( وأیضا ستتناول األداء الوظیفي من خالل ،)العمل رفاھیة مكان الحیاة،

  ).٢٠١٨، سلیمان (باإلعتماد على )  األداء التكیفيالسیاقي، األداء المھمة،
 إجراء الدراسة المیدانیة على عینة من العاملین بالبنوك تم: نیةمكاحدود  -

التجاریة العامة بمحافظة كفر الشیخ فقط، وذلك لتركز البنوك التجاریة العامة 
 اأنواعھم، ونظرفي تلك المحافظة والتي تخدم عدد كبیر من الجمھور بمختلف 

  .لحدود التكلفة والوقت
سة التطبیقیة من العاملین باإلدارات المختلفة تم جمع بیانات الدرا: حدود بشریة -

 . بالبنوك التجاریة محل الدراسة

 

وتضمن البیانات المطلوبة للبحث ومصادرھا، مجتمع وعینة البحث، المتغیرات 
والقیاس، أداة البحث وطریقة جمع البیانات، تقییم صدق وثبات المقاییس، أسالیب التحلیل 

  : عرض لتلك العناصر على النحو التالياإلحصائى، وفیما

  

البیانات : اعتمد البحث على نوعین من البیانات لتحقیق أھداف الدراسة وھما
  : وفیما یلي عرض لھذین النوعین من البیاناتاألولیة،الثانویة والبیانات 
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  الباحثون في بلورة مشكلة البحث وھي البیانات التي استعان بھا: الثانویةالبیانات 
 وتكوین اإلطار النظري للدراسة وقیاس الفروض،وأسئلة الدراسة وصیاغة 

 وتم الحصول علىھا من مفرداتھا،متغیراتھا وفي تحدید مجتمع الدراسة وتوزیع 
خالل االعتماد على الكتب والرسائل العلمیة والدوریات التي تناولت رفاھیة 

  .لوظیفياالعاملین، واألداء 
 تم جمعھا من مجموعة المشاركین في ھذه الدراسة، والذین تم : البیانات األولیة

تحدیدھم من الموظفین في البنوك التجاریة محل الدراسة، باستخدام أسلوب 
، بما یمكن من إختبار مدي صحة )المستھدفین(االستقصاء من المستقصي منھم 

  .  النتائجإلىفروض الدراسة والتوصل 
  

یتمثل مجتمع الدراسة المیدانیة في جمیع العاملین بالبنوك التجاریة العامة بمحافظة 
كفر الشیخ، ووفقًا للتقاریر الصادرة عن إدارة شئون العاملین في البنوك التجاریة بلغ عدد 

لك عدد العاملین بت) ٣/١(رقم  ویبین الجدول التالي مفردة، ٦٤٩العاملین بتلك البنوك 
  :البنوك وذلك على النحو التالي

  )١(رقم جدول 
  ٢٠١٨بیان عدد العاملین بالبنوك التجاریة العامة بمحافظة كفر الشیخ فى 

  األھلي  مصر  القاھرة   اسم البنك/المنطقة
  ٧٩  ٧٥  ٧٥  كفر الشیخ

  ٣٠  ٢٦  -  بلطیم
  ٣٢  ٣٠  ٤٠  دسوق
  -  ٢٠  ٤٥  فوة
  ٢٧  ٨  -  قلین
  ٣٠  ٢٠  ٣٠  بیال

  -  ٨  -  مطوبس
  -  -  ١٢  الحامول

  ٢٨  ١٩  -  سیدي سالم
  -  ١٥  -  الرحمانیة
  ٢٢٦  ٢٢١  ٢٠٢  اإلجمالي

  .٢٠١٨التقاریر الصادرة عن إدارة شئون العاملین في البنوك التجاریة بمحافظة كفر الشیخ، : المصدر
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 دراستھا،ونظرًا لعدم تجانس مجتمع الدراسة فیما یتعلق بالخصائص المطلوب 
 فقد تم الدراسة،ل وغیر متقادم بأماكن وجود مفرادات مجتمع وكذلك وجود إطار كام

 تحدید حجم العینة البسیطة، وتماإلعتماد في سحب عینة الدراسة على العینة العشوائیة 
 وعند مستوي ثقة مفردة، ٦٤٩ الدراسة أن مجتمعفي ضوء بعض اإلفتراضات ومنھا 

  ).٢٠٠٨ س،إدری(وباستخدام المعادلة اآلتیة ، %٥وحدود خطأ % ٩٥
N z2    P (1- P)  

   =                                              n  
Ne2+ Z2 P (1- P) 

، وتم توزیع حجم العینة على البنوك موضع ٢٤٢بلغ حجم عنیة الدراسة 
وتمثلت وحدة .  على أساس نسبة عدد لعاملین بكل بنك بالبنوك موضع الدراسةالدراسة،

  .  موضع الدراسة فى المستویات اإلداریة المختلفةاملین بالبنوكالعالمعاینة في جمیع 
  ) ٢(جـدول رقم 

   توزیع مفردات العینة على البنوك الحكومیة موضع الدراسة

 القوائم  الدراسة مجتمع
 الموزعة

 القوائم
  المجمعة

 القوائم
  المستبعدة

 الصالحة القوائم
  للتحلیل

 معدل
  ابةاالستج

 البنوك
 التجاریة

 محل
  %  العدد  العدد  العدد  العدد  %  العدد الدراسة

  ٢٩  ٥٨  ١٣  ٧١  ٧٥ ٣١  ٢٠٢ القاھرة
  ٣٦  ٧٠  ٨  ٧٨  ٨٢ ٣٤  ٢٢١ مصر
  ٣٥  ٦٩  ١١  ٨٠  ٨٥ ٣٥  ٢٢٦ األھلي

  ٨١٫٤  ١٩٧  ٣٢  ٢٢٩  ٢٤٢  ١٠٠  ٦٤٩  اإلجمالي

  إعداد الباحثون: المصدر

  

دام قائمة استبیان أعدھا الباحثان اعتمادًا تم جمع بیانات الدراسة المیدانیة باستخ
على بعض الدراسات السابقة، وتم تصمیمھا من النوع الموجھ ومعلن الغرض، واشتملت 

تتعلق )  عبارة١٨(القائمة على سؤالین محددا اإلجابة سلفًا، یشتمل السؤال األول على 
تغطى ) عبارة٣٠(ي على  بینما یشتمل السؤال الثانالعاملین،باألبعاد الثالثة لرفاھیة 
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وتم جمع البیانات من مفردات العینة عن طریق الزیارات . األبعاد الثالثة لألداء الوظیفى
القصیرة ألماكن تواجد مفردات العینة، حیث تم تسلیم قوائم االستقصاء إلیھم لإلجابة 

، ثم علىھا في الوقت المناسب الحقًا، وذلك بعد شرح أھداف االستقصاء للمستقصى منھم
 قائمة استقصاء من أصل ٢٢٩وبلغ عدد االستمارات المستردة . تم جمعھا منھم بعد ذلك

، وھي نسبة عالیة في العلوم %)٨١٫٤( قائمة وبذلك تكون نسبة الردود الصحیحة ٢٤٢
  .االجتماعیة

  

 Employee Well-being  

 رفاھیة مكان الحیاة، رفاھیة النفسیة،الرفاھیة (العاملین یاس أبعاد رفاھیة تم ق
وذلك نظرًا لتمتعھ ،  (Zheng , 2015) دراسةباإلعتماد على المقیاس الوارد في ) العمل

وللتعرف على اتجاھات العاملین بالبنوك موضوع . بدرجھ عالیة من الثقة والثبات
عدم /  تم استخدام مقیاس لیكرت للموافقة الثالثة،عادھا الدراسة نحو رفاھیة العاملین وأب

أقصى دراجات الموافقة والرقم ) ٥( بحیث یعكس الرقم نقاط،) ٥(الموافقة والمكون من 
  .  مع وجود درجة حیادیة فى المنتصفالموافقة،أقل درجات ) ١(

Job Performance 

)  األداء التكیفيالسیاقي، األداء المھمة،أداء (خالل داء الوظیفي من تم قیاس األ
 Van, 2000 ; Voirin(باإلعتماد على المقاییس الواردة في دراسة كل من 

&Patrice, 2012.( نقاط ٥ تم استخدام مقیاس لیكرت الخماسي، والذي یشتمل على 
 بینما یشیر اإلطالق،ى  غیر موافق علإلى) ١( حیث یشیر الرقم )٥ :١(متدرجة من 

 . مع وجود درجة ُمحایدة في المنتصفجدا، موافق إلى) ٥(الرقم 

   

إعتمد الباحثون في تحلیل بیانات ھذه الدراسة على عدد من األسالیب اإلحصائیة 
حسب نوع البیانات، وفروض البحث، وتم حسابھا باستخدام البرنامج اإلحصائي 

(SPSS,V22)وھذه األسالیب ھى ، :  



 

 ٢٨٤ – 

 
  

 .بعض أسالیب التحلیل الوصفي كالمتوسطات واالنحراف المعیاري -
الختبار الثقة واالعتمادیة لمحتویات مقیاس رفاھیة : معامل ارتباط ألفا لكرونباخ -

 . وأداء العاملینالعاملین،
 واألداء العاملین، لتحدید طبیعة العالقة بین رفاھیة :معامل ارتباط بیرسون -

 . ظیفيالو
للكشف عن درجة تأثیر أبعاد رفاھیة العاملین : أسلوب تحلیل االنحدار المتعدد -

كمتغیر (على األداء الوظیفي وكل بعد من أبعاده منفردًا ) كمتغیرات مستقلة(
 ). تابع

، F-testواشتملت على كل من اختبار : االختبارات اإلحصائیة لفروض الدراسة -
لتحقق من مستوى المعنویة والداللة اإلحصائیة ، وذلك من اجل اT-testواختبار 

لنوع وقوة العالقة بین المتغیرات موضع الدراسة والختبار صحة أو خطأ 
 .فروض الدراسة

  

 تم تقییم درجة التناسق االستقصاء،للتحقق من ثبات ومصداقیة محتوى قائمة 
 ومدى قدرة المقیاس على قیاس ما یفترض قیاسھ بدقة، وذلك لمقیاس،االداخلي بین بنود 
  :على النحو التالي

 

یستخدم ھذا االختبار لمعرفة مدى إمكانیة االعتماد على قائمة االستقصاء في 
ن متغیرات الدراسة، فقد إعتمد الباحثون ونظرًا للتباین الواضح بی. بیانات تتسم بالثبات

 أكثر باعتباره Alpha Correlation Coefficientعلى معامل الثبات ألفا لكرونباخ
 داللة في تقییم درجة التناسق الداخلي بین بنود Reliabilityأسالیب تحلیل االعتمادیة 
 مفردة، ٤٠ة من وقد قام الباحثون بتطبیقھ على عینة مكون. المقیاس الخاضع لإلختبار

 فقد تقرر إستبعاد أي متغیر یحصل على معامل إرتباط إجمالي التحلیل،وقبل إجراء ھذا 
Item-Total Correlation بینھ وبین باقي المتغیرات في المقیاس نفسھ ٠،٣٠ أقل من 

  ). ٢٠٠٨، إدریس(
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––  

  )١( جدول رقم

  دراسةتقییم درجة االتساق الداخلي بین محتویات مقیاییس متغیرات ال

 Reliabilityمخرجات تحلیل االعتمادیة (كرونباخ ألفا  باستخدام معامل االرتباط
Analysis(  

 المحاولة الثانیة المحاولة االولي
  معامل الثبات متغیرات الدراسة

(Alpha) 
 عدد

 العبارات
  معامل الثبات
(Alpha) 

 عدد
 العبارات

العبارة 
  المحذوفة

  -----  ٦  ٠،٨٢٣  ٦  ٠،٨٢٣ رفاھیة الحیاة
  -----  ٨  ٠،٨٧١  ٨  ٠،٨٧١  الرفاھیة في مكان العمل

  -----  ٤  ٠،٧١٦  ٤  ٠،٧١٦  الرفاھیة النفسیة
  معامل الثبات الكلى لرفاھیة

 العاملین
١٨  ٠،٩٠٩  ١٨  ٠،٩٠٩  -----  

  ٢٥  ٩  ٠،٩٣١  ١٠  ٠،٨١٦  أداء المھام

  -----  ١٣  ٠،٨٦٧  ١٣  ٠،٨٦٧  األداء السیاقي

-٥٠-٤٢  ٨  ٠،٨٥٩  ١٢  ٠،٤٣٢  األداء التكیفي
٥٢-٥١  

معامل الثبات الكلى لألداء 
 الوظیفي

   عبارات٥  ٣٠  ٠،٩٢٨  ٣٥  ٠،٧٨٩

  .نتائج التحلیل اإلحصائي: المصدر

  : ما یلي)١(ویتضح من الجدول رقم 

 تشیر النتائج أن معامل ألفا للمقیاس ككل بلغ : رفاھیة العاملین بالنسبة لمقیاس
، لذا ٠،٣٠ معامل ارتباط أقل من ، كما تبین عدم وجود أى عبارة لھا٠،٩٠٩

كما تبین أن معامل ألفا ألبعاد المقیاس . تقرر عدم استبعاد أى من عبارات المقیاس
یتراوح ما بین )  الرفاھیة النفسیة- الرفاھیة في مكان العمل -رفاھیة الحیاة (

وھو ما یشیر إلى درجة عالیة من االعتمادیة على ، ٠،٨٧١ إلى ٠،٧١٦
 یعتبر ذو مستوى ممتاز من ٠٫٧٠ أن معامل ألفا الذي یصل إلى المقیاس، حیث

 ).٢٠٠٨ إدریس،(الثقة واالعتمادیة 
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 تبین النتائج أن معامل ألفا للمقیاس ككل بلغ :  األداء الوظیفيبالنسبة لمقیاس
أستطیع (العبارة السابعھ بالمقیاس : كما تبین وجود خمس عبارات وھي. ٠،٧٨٩

والعبارة الرابعھ والعشرین بالمقیاس ، )العمل بمفرديحل المشكالت التى تعوق 
والعبارة الثانیة والثالثین بالمقیاس ) أتعامل مع ظروف العمل غیر المتوقعة(وھي 
أقوم باإلعداد للتغییر عن طریق المشاركة فى المھام والمشاریع التي (وھي 

أشارك في تقییم (والعبارة الثالثة والثالثین بالمقیاس وھي ) تمكننى من فعل ذلك 
والعبارة الرابعھ والثالثین بالمقیاس وھي ) األفكار القائمة وأقترح حلوال مبتكرة 

أستخدم مصادر متنوعة للحصول على المعلومات من أجل التوصل إلى حلول (
، لذا تقرر استبعاد تلك العبارات الخمس ٠٫٣٠لھا معامل ارتباط أقل من ) مبتكرة

، ومن ٠،٣٠وفقًا لقاعدة )  بقائمة اإلستقصاء٧٩ - ٧٨ - ٧٧ - ٦٩ - ٥٢رقم  ( 
.  عبارة٣٥ عبارة بدًال من ٣٠ثم أصبح عدد العبارات التي یتكون منھا المقیاس 

وللتأكد من نتیجة حذف ھذه العبارة على تحسین درجة االعتمادیة على ھذا 
ل ألفا من المقیاس، فقد تم تطبیق معامل ألفا مرة ثانیة، وكانت النتیجة ارتفاع معام

 للمقیاس ككل، كما حدث تحسن ملحوظ في معامل ألفا ألبعاد ٠،٩٢٨إلى  ٠،٧٨٩
المقیاس، وھو ما یشیر إلى درجة عالیة من االعتمادیة على المقیاس، حیث 

وكذلك ارتفاع معامل ، ٠،٩٣١ إلى ٠،٨٣٦ارتفاع معامل ألفا ألداء المھام من 
لفا لألداء أ قیمة معامل تفیما ظل، ٠،٨٥٩إلى  ٠،٤٣٢ألفا لألداء التكیفي من 

 . ٠،٨٦٧ السیاقي

االعتمادیة / وفي ضوء ما سبق یتضح أن النتیجة المبدئیة لتقییم درجة الثبات
تعكس أن المقاییس الخاضع لالختبار یمكن اإلعتماد علىھ في قیاس أبعاد رفاھیة 

 وأبعاد ،)النفسیةھیة  الرفا- الرفاھیة في مكان العمل -رفاھیة الحیاة (العاملین المقیاس 
  ). األداء التكیفي- األداء السیاقي -أداء المھام (األداء الوظیفي 

 

یستخدم ھذا االختبار لبیان صدق عبارات قائمة االستقصاء في قیاس ما صممت 
طي للمستقصى منھ نفس المعنى والمفھوم من أجلھ، والتأكید على أن عبارات القائمة تع
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وإعتمد الباحثون في إجراء اختبار الصدق على كل من صدق . الذي یقصده الباحث
  : وذلك كما یليالعاملي،المحتوى والتحلیل 

تم عرض قائمة االستقصاء في صورتھا األولیة على بعض : صدق المحتوى  - أ
تأكد من صالحیتھا من المحكمین من السادة أساتذة إدارة األعمال وذلك لل

الناحیة العلمیة، كما تم عرضھا على عددد من المستقصي منھم للتاكد من 
وقد أبدى ھؤالء . وضوح االسئلة وإستیعابھا من قبل المستقصي منھم

المحكمون مجموعة من المالحظات على العبارات الواردة بقائمة االستقصاء، 
 .لمالحظاتوقام الباحثون بتعدیل القائمة وفقًا لھذه ا

 ینصرف مفھوم الصالحیة إلى مدى قدرة المقیاس :اإلستكشافيالتحلیل العاملي   - ب
 ویعد التحلیل العاملي من أكثر األسالیب بدقة،على قیاس ما یفترض قیاسھ 

، إدریس(االحصائیة التي أثبتت فعالیتھا في اختبار صالحیة المقیاس المستخدم 
وعة من العوامل األساسیة التي ، الذي یساعد على التوصل إلى مجم)٢٠٠٨

یضم كل منھا عددًا من المتغیرات التي یتضمنھا المقیاس المستخدم وذات 
معامالت االرتباط العالیة بالعوامل المستخرجة من أسلوب التحلیل العاملي مع 

 .استبعاد المتغیرات ذات معامالت االرتباط الضعیفة

باحث بالتأكــد من مدي كفایـة العینــة وقبل التعرض لنتائج التحلیل العاملي قام ال
وإمكانیــة استخدام التحلیل العاملي من جھة أخـري، حیث قام الباحث بتطبیق ، من جھة

 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO)اختبار
 معامالت االرتباط المشاھدة Magnitudesلتحدید مدى كفایة العینة حیث یقارن مقادیر 

The Observed Correlation Coefficients بمقادیر معامالت االرتباط الجزئي 
The Partial Correlation Coefficients،عتبر القیمة الصغیرة للمقیاس ت وKMO 

 وذلك كما ھو موضح ،مؤشرًا على أن استخدام التحلیل العاملي ربما لم یكن فكرة جیدة
   ).٢(الجدول رقم 
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  ) ٢(جدول رقم 

   للمقاییس الخاصة بمتغیرات الدراسةKMO and Bartlett'sر اختبا
  Bartlett'sاختبار 

 KMOاختبار   متغیرات الدراسة
  المعنویة  )٢كا(مربع كاى 

  ٠،٠٠٠  ٢٠٨٥،٧٤٨  ٠،٨٠٥  رفاھیة العاملین
  ٠،٠٠٠  ٣٨١٦،٣١٢  ٠،٧٧٧  األداء الوظیفي

  .اإلحصائينتائج التحلیل : المصدر

  :ما یلي) ٢(ویتضح من الجدول رقم 

  أظھرت نتائج اختبار(KMO) لمقیاس رفاھیة )٠،٨٠٥( تساوي أن قیمتھ 
وھذا یدل على كفایة حجم ) ٠،٥٠( وھو أكبر من الحد األدنى المرغوب العاملین،

 أن قیمتھ Bartlett's Test of Sphericityكما أظھرت نتائج اختبار . العینة
 أي یوجد )٠،٠٠٠(نویة وھي قیمة كبیرة وبمستوى مع) ٢٠٨٥،٧٤٨(تساوي 

ارتباطات معنویة على األقل بین بعض المتغیرات الخاضعة لالختبار والمتعلقة 
 . بأبعاد رفاھیة العاملین تكفي إلستخدام التحلیل العاملي

  أظھرت نتائج اختبار(KMO) الوظیفي، لمقیاس األداء )٠،٧٧٧( تساوي أن قیمتھ 
كما . وھذا یدل على كفایة حجم العینة) ٠،٥٠(وھو أكبر من الحد األدنى المرغوب 

 أن قیمتھ تساوي Bartlett's Test of Sphericityأظھرت نتائج اختبار 
 أي یوجد ارتباطات )٠،٠٠٠(وھي قیمة كبیرة وبمستوى معنویة ) ٣٨١٦،٣١٢(

 والمتعلقة بأبعاد األداء معنویة على األقل بین بعض المتغیرات الخاضعة لالختبار
 . الوظیفي تكفي إلستخدام التحلیل العاملي

 تم تطبیق العاملي،وبعد التأكد من مدي كفایة حجم العینة وإمكانیة تطبیق التحلیل 
 وھيأسلوب التحلیل العاملي على متغیرات الدراسة المستخرجة من أسلوب تحلیل الثبات 

ًا لألداء الوظیفي وقد تقرر استبعاد أي متغیر من  متغیر٣٠العاملین، و متغیر لرفاھیة ١٨
 كعامل تحمیل على أي عامل من العوامل ،٠،٦٠ھذه المتغیرات یحصل على أقل من 

 .المستخرجة أو یحمل على أكثر من عامل في نفس الوقت
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-  

 أن )٣(تبین من الجدول رقم  یالسابقة، وفي ضوء المعاییر النحو،وعلى نفس 
تحدد متغیر رفاھیة العاملین، )  متغیر فقط١٨تضم (رئیسیة ) أبعاد(ھناك ثالثة عوامل 

٪ من التباین الكلي للبیانات ٥٩،٢ حواليوقد ساھمت ھذه العوامل مجتمعة في تفسیر 
عامل رفاھیة الحیاة، ال: العامل األول: حیث. ھا مقیاس التمكین النفسيی علیحتويالتي 
  . الرفاھیة في مكان العمل:الثالث العامل النفسیة،الرفاھیة : الثاني

  )٣(جدول رقم 
  العوامل الرئیسة المستخرجة من المتغیرات األصلیة الخاصة برفاھیة العاملین

  )Factor Analysisمخرجات أسلوب التحلیل العاملي (
  المــتــغـیــرات  الــعــوامـــــل

عامل 
)١( 

عامل 
)٢( 

امل ع
)٣( 

  رفاھیة الحیاة
  ٠،٣٢٦  ٠،٠١٢  ٠،٧٤٥  .حیاتيأشعر بالرضا عن  .١
  ٠،٠٥٠  ٠،٠٧٠  ٠،٧٢٨  .أنا قریب من تحقیق حلمي في الحیاة .٢
  ٠،١٣٩  ٠،٠٣١  ٠،٨٢٢  .أشعر بالسعادة الحقیقیة أكثر األوقات .٣
  ٠،٢٠٢  ٠،٠٤٦  ٠،٦٧٢  .جیدةأعیش حیاة  .٤
  ٠،٢٢٧  ٠،١٤٠  ٠،٦٣١  حیاتي ممتعھ جدا .٥
  ٠،٠٠٩  ٠،٤٩١  ٠،٧٨٤  .حیاتير من الصعب تغی .٦

  الرفاھیة في مكان العمل
  ٠،٧٠٠  ٠،٢٦١  ٠،٢٩٨  .أنا راضي عن مسؤولیاتي في العمل بالبنك .٧
  ٠،٧٨٤  ٠،١٨٢  ٠،٠٣٥  .بالبنكأشعر بإرتیاح في وظیفي الحالیة  .٨
  ٠،٦٥٥  ٠،٢٥٨  ٠،٢٤٣  .أجد متعة حقیقیة في ممارسة عملي بالبنك .٩

  ٠،٦١٥  ٠،٢٦٧  ٠،٢٧٥  .البنك أن أجد طرق إلثراء عملي بأستطیع .١٠
  ٠،٨٥٥  ٠،٢٢٢  ٠،١٠٥  .اكتسب خبرة وتجربة أثناء عملي بالبنك .١١
  ٠،٦٧١  ٠،٢٠٦  ٠،٤٢٧  .بالبنكأنا راض عن إنجازاتي في العمل  .١٢
  ٠،٧٩٤  ٠،١٧٥  ٠،٢٠٩  . شخصیتينضج فيأشعر بوجود  .١٣
  ٠،٦٨٨  ٠،٤١١  ٠،٤٢٧  .أقوم بواجباتي الیومیة بشكل جید .١٤

  الرفاھیة النفسیة
  ٠،٣١٨  ٠،٦٣٨  ٠،٠٩٠  . بالثقة في نفسيأشعر .١٥
  ٠،٣٤١  ٠،٧٨٤  ٠،٠٨٦  .یعتقد العاملون بأنني على إستعداد لمساعدة األخرین .١٦
  ٠،١٠٣  ٠،٨٠٣  ٠،١٦١  .أجید وضع جدول زمني مرن في عمل .١٧
  ٠،٠٠٤  ٠،٦٥٧  ٠،٣٢٥  .أجري حوارات عمیقة مع أسرتي وأصدقائي ولذلك یفھم كل منا األخر .١٨

  ٢،٦٦٩  ٢،٦٧٥  ٥،٣١٦   عامل بعد التدویرقیمة الجذر الكامن لكل
  ١٤،٨٢  ١٤،٨٦  ٢٩،٥٣  نسبة التباین التي یفسرھا كل عامل بعد التدویر 

  .اإلحصائينتائج التحلیل : المصدر
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أن ) ٤( یتبین من الجدول رقم السابقة، وفي ضوء المعاییر النحو،وعلى نفس 
تحدد متغیر األداء الوظیفي، )  متغیر فقط٣٠تضم (رئیسیة ) أبعاد(ثة عوامل ھناك ثال

٪ من التباین الكلي للبیانات ٤٧،٣ حواليوقد ساھمت ھذه العوامل مجتمعة في تفسیر 
األداء السیاقي، العامل : العامل األول: حیث.  علىھا مقیاس األداء الوظیفيیحتويالتي 
  . أداء المھام:الثالثل  العامالتكیفي،األداء : الثاني

  )٤(جدول رقم 
  العوامل الرئیسة المستخرجة من المتغیرات األصلیة الخاصة باألداء الوظیفي

  )Factor Analysisمخرجات أسلوب التحلیل العاملي (
  الــعــوامـــــل

عامل   المــتــغـیــرات
)١( 

عامل 
)٢( 

عامل 
)٣( 

  أداء المھام
  ٠،٦٧٣  ٠،٢٦٣  ٠،١١٨ .بدقة وظیفتي مھام أداء على أحرص .١
  ٠،٦٩٠  ٠،٣٢٦  ٠،٣٧٠ .المطلوبة المعدالت وفق العمل في وجباتي أداء على أحرص .٢
  ٠،٦٧٨  ٠،١٥٠  ٠،٤٠٣ .المحدد الوقت فى منى المطلوبة المھام بإنجاز أقوم .٣
  ٠،٦٢٥  ٠،٠٩٢  ٠،٤٤٢  .الرسمیة العمل بمواعید االلتزام على أحرص .٤
  ٠،٦٨٦  ٠،٠٦٦  ٠،١٤٩ .باستمرار وظیفتي على طرأت التى المستجدات كل لمعرفة أسعى .٥
  ٠،٧٠٠  ٠،١٢٢  ٠،٠٨٢  .منى تطلب التي اإلضافیة األعمال أؤدي .٦
  ٠،٦٧٣  ٠،١٤٤  ٠،٣٤٢  .جید بشكل العمل وقت باستغالل أقوم .٧
  ٠،٦٢٥  ٠،١٥١  ٠،٤٣٧  .جید بشكل المنظمة موارد باستخدام أقوم .٨

  لبنكا أھداف تحقیق في تساعد التي المھام بإنجاز أقوم .٩
٠،٦٨٣  ٠،٠٩٤  ٠،٤٠٢  

  األداء السیاقي
  ٠،٠٤٠  ٠،٢١٥  ٠،٧٦٠ .مشكالت دون الصعبة العمل مھام مع أتعامل .١٠
  ٠،٤٩٤  ٠،٣١٥  ٠،٦١٤  .شاقة كانت وإن حتى بالمسئولیات ألتزم .١١
  ٠،٢٨١  ٠،٢٨٢  ٠،٦٧٤  .رحب بصدر اإلضافي العمل ألداء أتطوع .١٢
  ٠،٢٠٨  ٠،٠٧٣  ٠،٧٠٤  .بھا المكّلف المھام إلتمام العوائق تخطى على أصر .١٣
  ٠،٢٤٤  ٠،٢٣٦  ٠،٧٧٤ .الصعبة المواقف فى مستمر بشكل نصیحتى العمل فى زمالئي یطلب .١٤
  ٠،١٦٦  ٠،٢٧٢  ٠،٦٨٧  .العمل مشكالت لحل المبادرة زمام أخذ .١٥
  ٠،٣٣٤  ٠،٤٩٦  ٠،٦٦٤ .موجود غیر المشرف كان وإن حتى العمل لتعلىمات أمتثل .١٦
  ٠،٠٢٧  ٠،٤٤٤  ٠،٦٥٣  .المشرف قرارات عن أدافع .١٧
  ٠،١٨٠  ٠،٣٩٥  ٠،٦٨٤  .بھا المصّرح غیر وأتجنب السلیمة اإلجراءات أتبع .١٨
  ٠،٠٨٢  ٠،٤٦٢  ٠،٦٨٢ .العمل فریق في اآلخرین مع أتعاون .١٩



 

 ٢٩١  
 

––  

  الــعــوامـــــل
عامل   المــتــغـیــرات

)١( 
عامل 

)٢( 
عامل 

)٣( 
  ٠،١٨٠  ٠،١٣٨  ٠،٦٤٣  .وظیفتي تطلب مما أكثر بشكل اآلخرین لمساعدة أتطوع .٢٠
  ٠،٠٠٣  ٠،٢٥٩  ٠،٧١٥ .للمشكالت جدیدة حلول لوضع القسم داخل زمالئى على یعتمد .٢١
  ٠،٣٥٨  ٠،٥٠٢  ٠،٦٤٤  المشكالت مواجھة عند العمل لزمالء والتشجیع الدعم أقّدم .٢٢

  األداء التكیفي
  ٠،١٨١  ٠،٦١٠  ٠،٣١٩  .العمل فى التغیرات مع بسھولة أتكیف .٢٣
  ٠،٣٧٢  ٠،٦٠٦  ٠،٠٥٨ .العمل في متوقعة غیر مشكالت أواجھ عندما بمرونة التعامل یمكنني .٢٤
  ٠،١٧٣  ٠،٦١٣  ٠،٤٣٢ .العمل في أواجھھا التي الصعبة المواقف مع جیدا التكیف أستطیع .٢٥
  ٠،٢٣١  ٠،٦٧١  ٠،٣٥٩ .مجددا عملي وأواصل الصعبة المواقف بعد بسرعة أتعافي .٢٦
  ٠،٢٦٢  ٠،٧٣٣  ٠،١٥٧ .زمالئى مع الھادئة المناقشة طریق عن للمشكالت حلول عن أبحث .٢٧
  ٠،١٣٨  ٠،٦٨٩  ٠،٢٦٨  .درتيق لتنمیة بانتظام التدریب ومواصلة التعّلم على أحرص .٢٨
ع  .٢٩ ى  أطل ارات  أحدث  عل ي  االبتك ال  ف ي  مج ة  لتحسین  عمل ي   طریق أدائ

  .لألعمال
٠،٠٦٨  ٠،٦٨١  ٠،٢٨٩  

  ٠،٠٦٩  ٠،٦٣٤  ٠،٠٧٢  .الجدیدة المشكالت لحل جدیدة وطرق أدوات أطور .٣٠
  ٣،٦٩٣  ٥،١٤٨  ٥،٣٦٧  قیمة الجذر الكامن لكل عامل بعد التدویر

  ١٢،٣١  ١٧،١٦  ١٧،٨٩  كل عامل بعد التدویر نسبة التباین التي یفسرھا 

  نتائج التحلیل اإلحصائي: المصدر

وفي ضوء النتائج السابقة الخاصة بتقییم الثبات أو االعتمادیة والمصداقیة في 
 متغیرًا لقیاس ١٨ یتضح إمكانیة االعتماد على البحث، المستخدمة في ھذاالمقاییس 

 تتمتع جمیعھا بدرجة الوظیفي، حیثبعاد األداء  متغیرًا لقیاس أ٣٠و العاملین،رفاھیة 
  .عالیة من الثبات والمصداقیة

 

  

) SPSS 22(تم إجراء تحلیل وصفي للبیانات باستخدام البرنامج اإلحصائي 
على قیم لمتغیرات البحث، وذلك بھدف الوقوف على شكل وطبیعة البیانات والتعرف 

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة التي توضح المعالم اإلحصائیة لمتغیرات 
 وتوصیف قوة واتجاه العالقة الدراسة،البحث وفقًا آلراء العاملین بالبنوك التجاریة محل 

  وكانت النتائج كما یوضحھا الجدول . ومعنویاتھا بین متغیرات الدراسة الرئیسیة
 )٥(رقم 
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  )٥(رقم جدول 

  نتائج التحلیل الوصفي آلراء العاملین بالبنوك التجاریة محل الدراسة
  المــــتـغیــرات وأبــعــادھـــا اإلحصاءات الوصفیة

  االنحراف المعیاري الوسط الحسابي
  ٠،٦٥١  ٣،٩٦٣  رفاھیة الحیاة-١

  ٠،٥٢٥  ٤،١٣٥  الرفاھیة في مكان العمل-٢
  ٠،٤٨٦  ٤،٣٢٤  الرفاھیة النفسیة-٣
  ٠،٤٨٣  ٤،١٢٠   رفاھیة العاملین-٤

  ٠،٤٣٩  ٤،٢٩٥   أداء المھام-٥
  ٠،٤٤٣  ٤،١٥٤   األداء السیاقي-٦
  ٠،٥٠٥  ٤،٠٤٥   األداء التكیفي-٧
  ٠،٣٩٧  ٤،١٦٧   األداء الوظیفي-٨

  .اإلحصائينتائج التحلیل : المصدر

  :یتضح ما یلي) ٤/٢(ومن الجدول رقم 

 العاملین وفقًا آلراء مفردات عینة الدراسة بلغ أن المتوسط الحسابي العام لرفاھیة 
، ویشیر ذلك إلي شعور ) درجة٣(وھو أعلى من المتوسط العام للمقیاس) ٤،١٢(

وبالنظر إلي قیم المتوسطات ، العاملین بمستوي مرتقع من الرفاھیة داخل بیئة العمل
دات عینة الحسابیة ألبعاد رفاھیة العاملین، یتضح عدم وجود تفاوت في آراء مفر

 وأن جمیع تلك األبعاد تتوافر بقدر كبیر بالبنوك محل الدراسة حیث یتراوح ،الدراسة
ویشیر ذلك إلي ) ٤،٣٢) (٣،٩٦(المتوسط الحسابي ألبعاد رفاھیة العاملین بین 

 الداخلیة ةشعور العاملین بالبنوك محل الدراسة بالراحھ النفسیة والرفاھیة والسعاد
 .كونھم جزء من البنك

  أن المتوسط الحسابي العام لألداء الوظیفي وفقًا آلراء مفردات عینة الدراسة بلغ
، وبالنظر إلي قیم ) درجة٣( وھو أعلى من المتوسط العام للمقیاس) ٤،١٦(

المتوسطات الحسابیة ألبعاد األداء الوظیفي، یتضح عدم وجود تفاوت في آراء 
توافر بقدر كبیر بالبنوك محل الدراسة وأن جمیع تلك األبعاد ت، مفردات عینة الدراسة

ویشیر ) ٤،٢٩) (٤،٠٤(حیث یتراوح المتوسط الحسابي ألبعاد األداء الوظیفي بین 
ذلك إلي ان العاملین بالبنوك محل الدراسة یحرصون على تقدیم المھام الوظیفیة بشكل 

ئج كامل فضال عن إھتمامھم بتقدیم مھام تطوعیة غیر موصفة ولكنھا تعظم من نتا
 .البنك اإلیجابیة
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توجد عالقة معنویة بین رفاھیة " ول للبحث والذي ینص علىإلختبار الفرض األ
العاملین مأخوذة بصورة كلیة كل بعد من أبعادھا واألداء الوظیفي مأخوذ بصورة كلیة 

ً آل وللتحقق من ". راء العاملین بالبنوك التجاریة محل الدراسةوكل بعد من أبعاده وفقا
 ویوضح الجدول البسیط،أوعدم صحة ھذا الفرض تم استخدام اسلوب االرتباط /صحة

  :نتائج اختبار صحة الفرض األول وذلك على النحو التالى) ٦(التالى رقم 
  )٦(جدول رقم 

  ) االرتباط البسیط أسلوبنتائج(معامالت اإلرتباط بین متغیرات الدراسة 
المــــتـغیــرات  معامل ارتباط بیرسون

  )٨(  )٧(  )٦(  )٥(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  وأبــعــادھـــا
                ١  رفاھیة الحیاة-١
ان  -٢ ي مك ة ف  الرفاھی

 العمل
١  **٠،٦٨٩              

            ١  **٠،٥٧٠  **٠،٤٤٥   الرفاھیة النفسیة-٣
          ١  **٠،٧٠٠  **٠،٩٢١  **٠،٨٨٤   رفاھیة العاملین-٤
        ١  **٠،٦٤٥  **٠،٦١٦  **٠،٦٤٩  *٠،٤٣٠   أداء المھام-٥
      ١  **٠،٦٨٧  **٠،٦٥٧  **٠،٥٥٦  **٠،٦٦٣  *٠،٤٧١   األداء السیاقي-٦
    ١  **٠،٦٥٩  *٠،٤٦٩  **٠،٥٣٨  *٠،٣٥٨  **٠،٥٠٥  *٠،٤٧٢   األداء التكیفي-٧
  ١  **٠،٨١٣  **٠،٩٣٤  **٠،٨٢٣  **٠،٧١٤  *٠،٥٩٤  **٠،٧٠٧  *٠،٥٣٠   األداء الوظیفي-٨

 : یتبین مایلي) ٦(ومن الجدول رقم 

 وجود عالقات إرتباط موجبة ومعنویة بین جمیع متغیرات الدراسة. 
  یوجد إرتباط معنوي إیجابي بین رفاھیة العاملین ككل واألداء الوظیفي للعاملین ككل

عند مستوى معنویة ) ٠،٧١٤(بالبنوك التجاریة محل الدراسة بمعامل ارتباط 
، كما تبین وجود إرتباط معنوي إیجابي بین رفاھیة العاملین ككل وجمیع .٠٫٠١

 وقد ترواحت الدراسة،أبعاد األداء الوظیفي للعاملین بالبنوك التجاریة محل 
 .٠٫٠١عند مستوى معنویة ) ٠،٦٥٧(و ) ٠،٥٣٨(معامالت اإلرتباط بین 

 لین واألداء الوظیفي كما یوجد إرتباط معنوي إیجابي بین جمیع أبعاد رفاھیة العام
 وقد ترواحت معامالت اإلرتباط بین الدراسة،للعاملین ككل بالبنوك التجاریة محل 
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كما یوجد إرتباط معنوي . ٠٫٠١عند مستوى معنویة ) ٠،٧٠٧(و ) ٠،٥٣٠(
إیجابي بین جمیع أبعاد رفاھیة العاملین وجمیع أبعاد األداء الوظیفي للعاملین بالبنوك 

و ) ٠،٤٣٠( وقد ترواحت معامالت اإلرتباط بین راسة،الدالتجاریة محل 
 . ٠٫٠١عند مستوى معنویة ) ٠،٦١٦(

" ول للدراسة والذي ینص على یمكن قبول صحة الفرض األالنتائج،وفى ضوء تلك 
توجد عالقة إرتباط معنوي بین رفاھیة العاملین واألداء الوظیفي للعاملین فى البنوك 

 ".التجاریة موضع البحث
 

یوجد تأثیر معنوي إیجابى " إلختبار الفرض الرئیسي للدراسة والذي ینص على
ألبعاد رفاھیة العاملین على األداء الوظیفي ككل ولكل من أبعاده وفقًا آلراء العاملین فى 

ى  والتعرف علالفرض،أو عدم صحة ھذا / وللتحقق من صحة ". البنوك موضع البحث
 الرفاھیة النفسیة - الرفاھیة في مكان العمل -رفاھیة الحیاة (تأثیر أبعاد رفاھیة العاملین 

على األداء الوظیفى ككل وكل بعد من أبعاده، تم االستعانة بأسلوب اإلنحدار ) العاطفي
نتائج ھذا األسلوب ) ٧(ویوضج الجدول التالى رقم . Stepwiseالمتعدد باستخدام طریقة 

  . النحو التالىوذلك على

  )٧(جدول رقم 

  نتائج تحلیل اإلنحدار المتعدد لتأثیر أبعاد رفاھیة العاملین على أداء العاملین ككل

معامل   المتغیرات المستقلة  المتغیر التابع
  الترتیب  الداللة  المعنویة  قیمة ت  اإلنحدار

غیر   ٠،٥٢١  ٠،٨١٩ ٠٫٠٣٣ رفاھیة الحیاة
  معنوي

---  

  أداء العاملین  ١  معنوي  ٠،٠٠٠  ٩،٣٥٢ **٠٫٣٨٦ اھیة في مكان العملالرف

  ٢  معنوي  ٠،٠٠٠  ٤،٨٤٤ **٠٫٢٢٧ الرفاھیة النفسیة

  ٠،٧٤٤ = Rمعامل اإلرتباط 
   ٠،٥٥٤ =R2معامل التحدید 

    ١٢٠،٥٢١= Fالتباین 
  ٠،٠٠٠= pالمعنویة 

  .نتائج التحلیل االحصائي: المصدر
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عنوي إیجابي ألبعاد رفاھیة العاملین وجود تأثیر م) ٧(وتظھر نتائج الجدول رقم 
فقط على أداء العاملین بالبنوك محل ) الرفاھیة في مكان العمل والرفاھیة النفسیة(

 على أداء العاملین حیث كانت الرفاھیة في مكان العمل ھي أكثر األبعاد تأثیرًا، الدراسة
معامل (ة النفسیة یلیھ الرفاھی)  ٠،٠٠٠=  ، بمستوى معنویة ٠،٣٨٦= معامل اإلنحدار(

، فیما تبین عدم وجود تأثیر معنوي )٠،٠٠٠=  ، بمستوى معنویة ٠،٢٢٧= اإلنحدار 
 وبالتالي فإنھ یمكن قبول الفرض الرئیسي للدراسة ،لبعد رفاھیة الحیاة على أداء العاملین

بشكل جزئي وذلك فیما یتعلق بوجود تأثیر معنوي لبعدى الرفاھیة فى مكان العمل 
ة النفسیة على األداء الوظیفي للعاملین مأخوذ بصورة كلیة فى البنوك التجاریة والرفاھی

، وعدم قبولھ بالنسبة لوجود تأثیر معنوى لبعد رفاھیة الحیاة على األداء "موضع البحث
  .الوظیفى للعاملین

 كلیة،وبعد التعرف على تأثیر أبعاد رفاھیة العاملین على األداء الوظیفى بصورة 
  : وذلك على النحو التالىالسابق،التالى سیتم اختبار الفروض الفرعیة للفرض فى الجزء 

 

یوجد تأثیر معنوي ألبعاد رفاھیة العاملین " ینص الفرض الفرعى األول على أنھ 
تبین نتائج و ". على أداء المھام وفقًا آلراء العاملین فى البنوك التجاریة موضع البحث

أوعدم ھذا /اختبار صحة) ٨(استخدام أسلوب اإلنحدار المتعدد الورادة فى الجدول رقم 
  :الفرض الفرعى األول على النحو التالى

  )٨(جدول رقم 

  نتائج تحلیل اإلنحدار المتعدد لتأثیر أبعاد رفاھیة العاملین على أداء المھام
المتغیر 

معامل   المتغیرات المستقلة  التابع
  الترتیب  الداللة  المعنویة  قیمة ت  نحداراإل

  ---  غیر معنوي  ٠،٣١٤  ١،٠٠٩ ٠،٠٤٧- رفاھیة الحیاة
  ١  معنوي  ٠،٠٠٠  ٧،٢١٦ **٠،٤٠٧ الرفاھیة في مكان العمل

أداء 
  المھام

  ٢  معنوي  ٠،٠٠٠  ٥،٩٥٣ **٠،٣٣٣ الرفاھیة النفسیة
  ٠،٧١٥ = Rمعامل اإلرتباط 
   ٠،٥١١ =R2معامل التحدید 

    ١٠١،١٧٤= F التباین
  ٠،٠٠٠= pالمعنویة 

  .نتائج التحلیل االحصائي: المصدر
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وجود تأثیر معنوي إیجابي ألبعاد رفاھیة العاملین ) ٨(وتظھر نتائج الجدول رقم 
فقط على أداء المھام للعاملین بالبنوك محل ) الرفاھیة في مكان العمل والرفاھیة النفسیة(

 على أداء المھام ن العمل ھي أكثر األبعاد تأثیرًاحیث كانت الرفاھیة في مكا، الدراسة
معامل (یلیھ الرفاھیة النفسیة )  ٠،٠٠٠= ، بمستوى معنویة ٠،٤٠٧= معامل اإلنحدار(

فیما تبین عدم وجود تأثیر معنوي )   ٠،٠٠٠=  ، بمستوى معنویة ٠،٣٣٣= اإلنحدار 
الفرض الفرعي األول للبحث  وبالتالي فإنھ یمكن قبول ،لرفاھیة الحیاة على أداء المھام
یوجد تأثیر معنوي مباشر ألبعاد رفاھیة العاملین على " بشكل جزئي والذي ینص على 

  " أداء المھام وفقًا آلراء العاملین بالبنوك التجاریة موضع البحث

 

بعاد رفاھیة العاملین یوجد تأثیر معنوي أل" ینص الفرض الفرعى الثانى على أنھ
وتبین ". على األداء السیاقي وفقًا آلراء العاملین فى البنوك التجاریة موضع البحث

أوعدم صحة ھذا الفرض على /نتائج اختبار صحة) ٩(النتائج الورادة فى الجدول رقم 
  :النحو التالى

  )٩(جدول رقم 

  لین على األداء السیاقي نتائج تحلیل اإلنحدار المتعدد لتأثیر أبعاد رفاھیة العام

معامل   المتغیرات المستقلة  المتغیر التابع
  الترتیب  الداللة  المعنویة  قیمة ت  اإلنحدار

  --  غیر معنوي  ٠،٩٧٨  ٠،١١٧ ٠٫٠٠١ رفاھیة الحیاة
  األداء السیاقي  ١  معنوي  ٠،٠٠٠  ٨،٢٠٠ **٠٫٤٣٢ الرفاھیة في مكان العمل

  ٢  معنوي  ٠،٠٠٠  ٤،١٩٣ **٠٫٢٣٩ الرفاھیة النفسیة
  ٠،٦٩٨ = Rمعامل اإلرتباط 
   ٠،٤٨٧ =R2معامل التحدید 

    ٩١،٩٣٧= Fالتباین 
  ٠،٠٠٠= pالمعنویة 

  .نتائج التحلیل االحصائي: المصدر

وجود تأثیر معنوي إیجابي ألبعاد رفاھیة العاملین ) ٩(وتظھر نتائج الجدول رقم 
 األداء السیاقي للعاملین فى البنوك فقط على) الرفاھیة في مكان العمل والرفاھیة النفسیة(

 على األداء حیث كانت الرفاھیة في مكان العمل ھي أكثر األبعاد تأثیرًا، موضع البحث
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یلیھ الرفاھیة النفسیة )  ٠،٠٠٠=  ، بمستوى معنویة ٠،٤٣٢= معامل اإلنحدار(السیاقي 
 وجود تأثیر ، فیما تبین عدم)٠،٠٠٠=  ، بمستوى معنویة ٠،٢٣٩= معامل اإلنحدار (

وبالتالي فإنھ یمكن قبول الفرض ، معنوي لرفاھیة الحیاة على األداء السیاقي للعاملین
یوجد تأثیر معنوي مباشر ألبعاد " الفرعي الثاني للدراسة بشكل جزئي والذي ینص على 

  ".رفاھیة العاملین على األداء السیاقي للعاملین فى البنوك التجاریة موضع البحث

 

یوجد تأثیر معنوي ألبعاد رفاھیة العاملین "ینص الفرض الفرعى الثالث على أنھ 
وتبین النتائج الورادة ". على األداء التكیفي للعاملین فى البنوك التجاریة موضع البحث

  :نتائج اختبار ھذا الفرض على النحو التالى) ١٠(فى الجدول رقم 

  )١٠(جدول رقم 

  نتائج تحلیل اإلنحدار المتعدد لتأثیر أبعاد رفاھیة العاملین على األداء التكیفي

معامل   المتغیرات المستقلة  المتغیر التابع
  الداللة  المعنویة  قیمة ت  اإلنحدار 

  الترتیب

  ٢  معنوي  ٠،٠٠٥  ٢،٨١٧ *٠٫١٧٦ رفاھیة الحیاة
  ١  معنوي  ٠،٠٠٠  ٤،٠٩٠ **٠٫٢٨٨ الرفاھیة في مكان العمل

  األداء التكیفي
غیر   ٠،٢٤٨  ١،١٥٨ ٠٫٠٨٩ الرفاھیة النفسیة

  معنوي
---  

  ٠،٥٣٤ = Rمعامل اإلرتباط 
   ٠،٢٨٥ =R2معامل التحدید 

    ٣٨،٥٩٤= Fالتباین 
  ٠،٠٠٠= pالمعنویة 

  .نتائج التحلیل االحصائي: المصدر

لعاملین وجود تأثیر معنوي إیجابي ألبعاد رفاھیة ا) ١٠(وتظھر نتائج الجدول رقم
فقط على األداء التكیفي للعاملین بالبنوك محل ) الرفاھیة في مكان العمل ورفاھیة الحیاة(

حیث كانت الرفاھیة في مكان العمل ھي أكثر األبعاد تأثیرا على األداء التكیفي ، الدراسة
معامل (، یلیھ رفاھیة الحیاة )٠،٠٠٠=  ، بمستوى معنویة ٠،٢٨٨= معامل اإلنحدار(

فیما تبین عدم وجود تأثیر معنوي )   ٠،٠٠٥=  ، بمستوى معنویة ٠،١٧٦= ار اإلنحد
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 وبالتالي فإنھ یمكن قبول الفرض الفرعي الثالث ،للرفاھیة النفسیة على األداء التكیفي
یوجد تأثیر معنوي مباشر ألبعاد رفاھیة " للدراسة بشكل جزئي والذي ینص على 

   ".ن فى البنوك التجاریة موضع البحثالعاملین على األداء التكیفي للعاملی

 

  

وظیفى       ى األداء ال املین عل تمثل الھدف الرئیس لھذا البحث فى قیاس أثر رفاھیة الع
شیخ       ر ال ة كف ة بمحافظ وك التجاری ى البن املین ف ة    . للع ردات عین رت أراء مف د أظھ وق

املین ب           ة الع اد رفاھی ة موضع  البنوك  الدراسة أن توافر أبع دل    التجاری ع، وت  الدراسة مرتف
ذات        ق ال ل وتحقی ي العم ة ف سعادة والمتع املین بال عور الع دي ش ى أن م ة عل ذه النتیج ھ

ؤدي    اتھم ی ن حی ى والرضا ع ة  إل ا بفعالی ین بھ ام المكلف املین وإنجازھم للمھ ضباط الع .  إن
ًا آلر         وظیفى وفق ث أن األداء ال ائج البح ة أظھرت نت ة ثانی وك   ومن جھ ى البن املین ف اء الع

ان   ة ك ع الدراس ًا،موض ة    مرتفع دركون طبیع البنوك ی املین ب ة أن الع ذه النتیج ى ھ  وتعن
  .المھام واألعمال ولدیھم مرونة فى التكیف مع بیئة العمل فى البنك ومع زمالء العمل

 من ناحیة أخرى، عكست نتائج إختبار الفرض الرئیسي األول للدراسة عن وجود     
اط م  وظیفي        إرتب ا واألداء ال ن أبعادھ د م ل بع ل وك املین كك ة الع ین رفاھی ابي ب وي إیج عن

.  للعاملین ككل وكل بعد من أبعاده وفقًا آلراء العاملین فى البنوك التجاریة موضع الدراسة      
ة        ذات والراح ق ال ل وتحقی ي العم ة ف املین بالمتع عور الع ى أن ش ة عل ذه النتیج دل ھ وت

دعم ة وال سعادة والبھج ا   وال ي والرض زام التنظیم ة اإللت ن درج د م م یزی اطفي لھ  الع
وظیفي، ب  ال ل وتغی اد ودوران العم ل اإلجھ املین، ویقلی اون  الع زز دور التع ا تع ا أنھ  كم

    .الوظیفيوالعمل التطوعي مما یؤدي إلي تحسین األداء 

 Nielsen, 2017; Sahin and)وتتفق نتیجة ھذه الدراسة مع دراسات كل من 
Çankır, 2018; Christian et al., 2019; Warr, 2018, Wadhawan, 2016, 

Usman, 2017, Bryson et al., 2015) والتي أكدت على وجود عالقة إرتباط 
  .معنویة بین رفاھیة العاملین واألداء الوظیفي
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ى     نص عل ذي ی اني وال  بینما عكست نتائج إختبار الفرض الثاني، صحة الفرض الث
ن            یوجد تأثیر م  " أنھ   د م ل بع ل وك وظیفي كك ى األداء ال املین عل ة الع اد رفاھی وي ألبع عن

ث            ة موضع البح وك التجاری ى البن املین ف ا ألراء الع ث "أبعاده وفق أثیر    ، حی ین وجود ت  تب
ة               البنوك التجاری املین ب وظیفي للع ى األداء ال ا عل املین وأبعادھ معنوي إیجابي لرفاھیة الع

ث  ع البح ذه   . موض احثون ھ سر الب سعادة     ویف شعرون بال ذین ی وظفین ال أن الم ة ب النتیج
ة،  ي    الحقیقی م ف ق أحالمھ اة،  وتحقی اء     الحی ة أثن رة والتجرب ساب الخب ل،  وإكت ا العم  والرض

ي    العمل،عن اإلنجازات في     ة ف نفس،  والثق ي        ال ي مرن ف دول زمن ى وضع ج درة عل  والق
یة      ام األساس ى أداء المھ األدوار    العمل من شأنھ أن ینعكس بشكل إیجابي عل ام ب ذلك القی وك

  .اإلضافیة ومواجھة التعقیدات والظروف الصعبة في العمل وتجاوزھا

ن      ل م ع دراسات ك  Nielsen, 2017; Sahin and)وتتفق نتیجة ھذه الدراسة م
Çankır, 2018; Christian et al., 2019; Warr, 2018)    ى أن دت عل ي أك  والت

ة ف   واء الرفاھی ة س املین بالرفاھی عور الع ؤثر   ش سیة ی ة النف اة أو الرفاھی ل أو الحی ي العم
  .بشكل إیجابي على أبعاد األداء الوظیفي

ة      اد رفاھی كما أظھرت نتائج الفرض الفرعي األول وجود تأثیر معنوي إیجابي ألبع
سیة         (العاملین   ة النف ل والرفاھی ان العم ى      ) الرفاھیة في مك املین ف ام للع ى أداء المھ ط عل فق

ى أداء     ة،الدراسالبنوك موضع    أثیرا عل اد ت  وكانت الرفاھیة في مكان العمل ھي أكثر األبع
ى أداء               اة عل ة الحی وي لرفاھی أثیر معن دم وجود ت ین ع ا تب المھام یلیھ الرفاھیة النفسیة، فیم

ن                 . المھام ة م املین خالی بة للع ل مناس ة عم وفیر بیئ أن ت سابقة ب احثون النتیجة ال سر الب ویف
دة        الضغوط والحفاظ على العام    سیة الجی ة النف لین من العدید من األمراض مع مراعاة الحال

سي     م، للعاملین واألمن النف ة       لھ یة والجوھری ات األساس ى إنجازالمتطلب املین عل ساعد الع  ی
  .لوظائفھم

اد       ابي ألبع وي إیج أثیر معن ود ت ي وج اني إل ي الث رض الفرع ائج الف لت نت وتوص
املین  ة الع ل (رفاھی ان العم ي مك ة ف سیةالرفاھی ة النف سیاقي ) والرفاھی ى األداء ال ط عل فق

اد    .  للعاملین فى البنوك موضع البحث     ر األبع ي أكث حیث كانت الرفاھیة في مكان العمل ھ
ة        وي لرفاھی أثیر معن تأثیرا على األداء السیاقي یلیھ الرفاھیة النفسیة فیما تبین عدم وجود ت
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املین   سیاقي للع ى األداء ال اة عل ك ا . الحی ى تل ك    وتعن ى البن املین ف عور الع ة أن ش لنتیج
ى            ل ف ك، بالرضا والمتعھ والقدرة على اكتساب خبرات وتجارب جدیدة من العم ھ  البن  وثقت

صعبة     مرنة، وقدرتھ على وضع جداول عمل    بنفسھ، ام ال ع المھ ھ م  تؤثر على درجة تعامل
دون  شاكل،ب ل م وع ألداء عم افى، ویتط شكالت  إض ل الم ادرة لح ام المب ذ زم ى  ویأخ الت

ر     العمل،تواجھ أثناء    ل غی ى العم  ویمتثل لتعلىمات وإجراءات العمل حتى لوكان ریئسھ ف
  . متواجد

ة       توصلت نتائج الفرض الفرعي الثالث إلي وجود تأثیر معنوي إیجابي ألبعاد رفاھی
اة       (العاملین   ة الحی ل ورفاھی ى      ) الرفاھیة في مكان العم املین ف ي للع ى األداء التكیف ط عل فق

ى        البحث،ك موضع   البنو أثیرا عل اد ت ر األبع ي أكث ل ھ ان العم  حیث كانت الرفاھیة في مك
ى           سیة عل ة النف وي للرفاھی أثیر معن األداء التكیفي یلیھ رفاھیة الحیاة فیما تبین عدم وجود ت

ي ى        . األداء التكیف ة ف اح والمتع ا واإلرتی املین بالرض عور الع ة أن ش ك النتیج ى تل وتعن
ك،  واكتسابھ لخبرات أثناء عملھ نك،البممارسة عملھ فى     ھ     بالبن راء عمل  ووجود طرق إلث

دول         ى وضع ج ي بالبنك، والثقة فى النفس، واالستعداد لمساعدة اآلخرین، والقدرة عل  زمن
ل، مرن للعمل، تؤثر على درجة تكیفھ بسرعة مع التغیرات فى     ع    العم ة م ل بمرون  والتعام

ع   ل م ل والتعام ى العم ة ف شكالت المتوقع ول   الم ن حل ث ع صعبة والبح ف ال  المواق
  .للمشكالت

 

سابقة     ائج ال وء النت ى ض ث، ف وك     للبح یات إلدارة البن ض التوص دیم بع ن تق  یمك
سین إلدراك            البحث،التجاریة موضع    املین من خالل تح وظیفى للع ادة األداء ال ك لزی  وذل

وك  ك البن املین بتل ة الع اد رفاھی املین ألبع رض ال. الع م ویع الى رق دول الت ة ) ١١(ج خط
   :عملیة بتلك التوصیات وذلك على النحو التالى
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  )١١(جدول رقم 
  خطة عمل توصیات الدراسة

مجال 
المسؤول عن   التوصیة  التوصیة

  آلیات التنفیذ  التنفیذ

  
  
  

رفاھیة 
  العاملین

  
  
  

زیادة شعور 
وإدراك العاملین 

  لرفاھیة الحیاة

 
 
 

 اإلدارة العلىا
ومدیري 

دارات اإل
بالبنوك 
 التجاریة
وإدارة 
الموارد 
.البشریة  

 

 وضع برامج شاملة لزیادة شعور العاملین بالرضا -
 ویمكن تحقیق ذلك من خالل تحسین حیاتھم،عن 

 وتقلیل الضغوط والتعویضات العمل،ظروف 
 حیث العمل،المناسبة والعادلة وزیادة تمكینھم في 

بب لتحقیق أن یمكن إعتبار العمل الجید بوابة أو س
  .جزء من الرضا عن الحیاة

 زیادة شعور العاملین بتحقیق أحالمھم في الحیاة -
ویمكن تحقیق ذلك من خالل العمل على تدریب 
العاملین لزیادة مھاراتھم وبالتالي التطور في المسار 

  .الوظیفي
 ویمكن الحیاة، زیادة شعور العاملین بالسعادة في -

ھذه السعادة على أن یكون العمل جزء من تحقیق 
سبیل المثال زیادة قدرة الموظف على مواجھة 

  .أعباء الحیاة وتحقیق التوازن بین العمل والحیاة
  
  
  

زیادة شعور 
وإدراك العاملین 

للرفاھیة في 
  مكان العمل

 
 
 

مدیري 
اإلدارات 
بالبنوك 
 التجاریة
وإدارة 
الموارد 
.البشریة  

 

البنوك بما تحقق رضا  تصمیم الوظائف في -
 ویمكن تحقیق ذلك من خالل مشاركة العاملین،

  .العاملین في تصمیم ھذه الوظائف
 ینبغي أن تكون الوظائف ممتعة ویمكن تحقیق ذلك -

  .من خالل إثراء الوظیفة أو التناوب الوظیفي
 مساعدة العاملین بالبنوك على إكتساب تجارب -

ك من خالل وخبرات أثناء العمل ویمكن تحقیق ذل
  .التدریب والتطویر

 زیادة شعور العاملین بالبنوك بالرضا عن -
 ویمكن تحقیق ذلك من خالل العمل،إنجازاتھم في 

التقییم السلیم والموضوعي لألداء وتقییم األداء قبل 
  .  وبعد التدریب

  
  
  

رفاھیة 
  العاملین

  
زیادة شعور 

وإدراك العاملین 
  بالرفاھیة النفسیة

 
إدارة الموارد 

.البشریة  

ل على زیادة شعور العاملین بالثقة في أنفسھم  العم-
على سبیل المثال یمكن مساعدة العاملین على تحمل 

  .المسؤولیة وحل مشكالت العمل بشكل فردي منھم
 تشجیع العاملین على مساعدة األخرین سواء -

  .زمالئھم في العمل أو العمالء الذین یتعاملون معھم
لبشریة  وضع جدول بمساعدة إدارة الموارد ا-

  .لتمكین العاملین من العمل بشكل مرن
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مجال 
المسؤول عن   التوصیة  التوصیة

  آلیات التنفیذ  التنفیذ

  
  

األداء 
  الوظیفي

  
  
  

تحسین مستوي 
أداء المھام 

  للعاملین بالبنوك

 
 
 

 مدیري 
اإلدارات 
بالبنوك 
 التجاریة
وإدارة 
الموارد 
.البشریة  

 تحدید المھام المطلوبة للوظیفة بدقة كما ینبغي أن -
  .تكون واضحة لكل العاملین

 وفق واجباتھم أداء ن بالبنوك على تشجیع العاملی-
  .التي تم وضعھا مسبقًا المعدالت

  مساعدة العاملین على اإللتزام قدر اإلمكان بإنجاز-
  .المحدد الوقت فى المطلوبة المھام

 تعوق التى المشكالت  منح الثقة للعاملین فیحل-
  .فردي العمل بشكل

 بشكل العمل وقت  تشجیع العاملین على استغالل-
وكذلك إستغالل الموارد بشكل جید ویمكن جید 

  .تحقیق ذلك من خالل تدریب العاملین علىھ
 إنجاز  وجود تصور واضح أمام العاملین حول-

  .البنك أھداف تحقیق في تساعد التي المھام
  
  
  
  

تحسین مستوي 
األداء السیاقي 
  للعاملین بالبنوك

 
 
 
 

مدیري 
اإلدارات 
بالبنوك 

تجاریةال  
وإدارة 
الموارد 
.البشریة  

 تشجیع العاملین على القیام باألعمال التطوعیة -
ویمكن تحقیق ذلك من خالل التقدیر والثناء 

  .والمكافات
 العمل مھام  مساعدة العاملین على التعامل مع-

مشكالت مع توفیر األدوات  دون الصعبة
 .واإلمكانات التي تسھل لھم القیام بذلك

 لتخطى مكانات الالزمة للعاملین تسخیر اإل-
 .بھا المكّلفین المھام وذلك إلتمام العوائق

 العمل لتعلىمات  تشجیع العاملین على اإلمتثال-
 ویمكن تحقیق ذلك من خالل رقابة،بدون وجود 

  .تشجیع الرقابة الذاتیة والضمیر والقیم اإلسالمیة

  
  
  
  
  
  

األداء 
  الوظیفي

  
  
  

تحسین مستوي 
األداء التكیفي 
  للعاملین بالبنوك

 
 
 

مدیري 
اإلدارات 
بالبنوك 
 التجاریة

وإدارة 
الموارد 
.البشریة  

 توفیر الوسائل المناسبة لمساعدة العاملین على -
 على سبیل العمل، فى التغیرات مع بسھولة التكیف

المثال إمداد العاملین بسرعة بالمعلومات الالزمة 
  .حول ھذا التطور

 الوقوف بجانب العاملین وتشجیعھم أثناء وبعد -
   .بالظروف والمواقف الصعبة في العمل

 بانتظام التدریب ومواصلة  وضع برامج للتعلم-
لمساعدة العاملین على التكییف من ظروف 

  .ومتطلبات العمل
 تقییم في  تشجیع العاملین بالبنوك على المشاركة-

 ویمكن تحقیق مبتكرة، حلوال وأقترح القائمة األفكار
ات العاملین أو ذلك من خالل عمل صندوق إلقتراح

  .تصمیم موقع خاص باإلقتراحات
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تناولت الدراسة الحالیة تأثیر رفاھیة العاملین على األداء الوظیفي للعاملین بالبنوك 
لذي یري الباحثون أنھ الزال ھناك إھتمام أكادیمي . التجاریة العامة بمحافظة كفر الشیخ

 ویمكن القیام ببعض البحوث المستقبلیة في العدید مختلفة،ات بمتغیرات الدراسة في سیاق
  :من النقاط اآلتیة

  لذا یمكن الشیخ،تم إجراء ھذه الدراسة على البنوك التجاریة العامة بمحافظة كفر 
 كذلك یمكن إعادة األخري،إعادة إجراء نفس الدراسة لتشمل البنوك في المحافظات 

ي قطاعات أخري على سبیل المثال قطاع إختبار نفس نموذج الدراسة ولكن ف
 .التعلىم والقطاع الصحي والشركات الصناعیة

  إختبار الدور الوسیط للملكیة النفسیة في العالقة بین رفاھیة العاملین واألداء
 .الوظیفي

  فحص تأثیر أبعاد أخري لرفاھیة العاملین على سبیل المثال الرفاھیة الجسدیة
 .رفاھیة الشخصیة على المیزة التنافسیة المستدامة والاإلجتماعیة،والرفاھیة 

  دراسة الدور الوسیط لتمكین النفسى في العالقة بین رأس المال النفسي والرفاھیة
  .      في مكان العمل
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The effect of employee well-being on the job performance  
of workers in Egyptian commercial banks in Kafr  

El Sheikh Governorate 
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Abstract 

This study aims at investigating the effect of Employee Well-being 
on Job Performance of the employees in public commercial banks in Kafr 
elsheikh. The researchers used the survey list as a tool to collect data 
from the study sample, which reached 242 individuals from all 
employees in the selected banks in the research sample, the number of 
correct lists was 197, meaning that the percentage of correct responses 
was 81.40%, and it s ahigh percentage in the social science, The study 
data was analyzed using some statistical methods such as simple 
correlation analysis and multi regression. The results of the study showed 
that there is a significant correlation between all dimensions of Employee 
Well-being and all dimensions of Job Performance, The results also 
indicate that that there is a significant effect of Employee Well-being as 
awhole on the dimensions of Job Performance, and a significant effect of 
two dimensions of Employee Well-being(Workplace well-being, 
Psychological well-being) on the dimensions of Job Performance (Task 
performance, Contextual performance, Adaptive performance)in the 
banks under study, the study provided these banks with many 
recommendations that contribute to the development of their Job 
Performance, and some recommendations for future studies. 

Key Words: Employee Well-being - Job Performance. 
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