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                                                         مقترح لتفسير العالقات بين خصائص العمل عن ب عد وأثرها على  نحو إطار  

                                                                         األداء الوظيفى في ظل جائحة كورونا: دراسة تطبيقية على العاملين عن ب عد في  

 شركة المصرية لالتصاالت 

 

 ملخص البحث: 

إطار لتفسير العالقات بين خصائص العمل عن بُعد وأثارها على األداء الوظيفى فى اقتراح  هدف البحث الى  

نموذجين للعالقات. اختبر النموذج األول التأثير المباشر لخمسة خصائص  وتضمن هذا اإلطار  ظل جائحة كورونا.  

واختبر النموذج الثانى الدور  للعمل عن بعد، تمثل تحديات ومزايا العمل عن بعد على األداء الوظيفى للعامل عن بُعد.  

اختبار نموذجى اإلطار ببيانات تم  المعدل لمزايا العمل عن بعد للعالقة بين تحديات العمل عن بعد واألداء الوظيفى. تم 

نمذجة  باالعتماد على  وموظف من العاملين عن بُعد بدوام كامل في الشركة المصرية لالتصاالت،    288من  جمعها  

باعتبارها    –توصل البحث الى وجود تأثيرات مباشرة معنوية للمتغيرات الخمسة للعمل عن بُعد    المعادالت الهيكلية

على األداء الوظيفى للعامل عن بُعد. وقد كانت جودة توافق النموذج الثانى    -محددات لألداء الوظيفى للعمل عن بُعد

وبالت األول،  النموذج  أفضل من  والمعدلة  المباشرة  العالقات  العالقات، الختبار  تفسير  في  عليه  االعتماد  يفضل  الي 

وجود تأثير معنوى لالستقاللية المدركة للوظيفة على قوة التأثير السلبي  وتمثلت نتائج اختبار النموذج الثانى في:  

واالجتماعى  للتداخل بين أداور العمل وأدوار األسرة على األداء الوظيفى، ووجود تأثير معدل معنوى للدعم التنظيمى  

على قوة العالقة السلبية لكثافة العمل على األداء الوظيفى. بينما ثبت عدم معنوية تأثير الدعم التنظيمى واالجتماعى  

 كمتغير معدل على العالقة بين الشعور بالعزلة المهنية واالجتماعية على األداء الوظيفى للعمل عن بُعد.  

واالجتماعية، الصراع بين العمل واألسرة، كثافة العمل                                ُ                   الكلمات المفتاحية: العمل عن ب عد، العزلة المهنية

     ُ                                                    عن ب عد، األداء الوظيفى، الدعم االجتماعى، المصرية لالتصاالت. 
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Towards a proposed framework to explain the relationships 

between the characteristics of remote work and their impact on 

job performance during the Corona pandemic: An applied 

study on remote workers in Telecom Egypt Company  

 

abstract 

The aim of the research is to propose a framework to explain the relation-

ships between the characteristics of remote work and their effects on job perfor-

mance in light of the Corona pandemic. This framework included two models of 

relationships. The first model tested the direct impact of five characteristics of re-

mote work on the job performance of the teleworker. The second model tested the 

modified role of the advantages of remote work on the relationships between the 

challenges of remote work and job performance. The two framework models were 

tested with data collected from 288 full-time teleworking employees in Telecom 

Egypt, the research found direct and significant effects of the five variables of tele-

working on job performance. The quality of Fitness Indices for the second model 

was better than the first model, and its shows that: There is a significant effect of 

the perceived Job Autonomy on the strength of the negative impact of the interaction 

between work and family roles on job performance, And the existence of a signifi-

cant effect of organizational and social support on the strength of the negative im-

pact of work intensification on job performance. 

Key Words: Telework, Work from home, work family Conflict, Social Isola-

tion, Job Autonomy, Social Support, Job Performance, Telecom 

Egypt.         
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                                                                  نحو إطار مقترح لتفسير العالقات بين خصائص العمل عن ب عد وأثرها على  

                                                                         األداء الوظيفى في ظل جائحة كورونا: دراسة تطبيقية على العاملين عن ب عد في  

 شركة المصرية لالتصاالت 

 

 مقدمة

 األخيرواجه األفراد وكافة المؤسسسسسسات في جمةورية مصسسر العربيةو كما واجه العال  أجمل في الربل 

مل اسسستمرار انتئسسار . وCOVID-19م. وضسسل رير مسسسبوب بسسسبا انتئسسار جائحة كورونا    2019من عام  

أصسسسسدرت الحتومسات في معل  دول العسال  تسدابير ا ترا يسة   .م2020عسام بحلول شسسسسةر مسار  من الوبساء و

وبين عئسسسية وضسسسحاها أرلقظ المنلمات  للتباعد االجتماعى لحماية مواطنيةا من الوباء وانتئسسسار الفيرو . 

متاتبةاو وأرسسلظ كافة القو  العاملة بةا تقريبا للعمل من المنلل لفترات طويلةو ومل اسستمرار انتئسار الوباء  

ي وأصسسسسبع العمسل من Stay at Homeمسات  سالسة اقرالبو ورفل شسسسسعر يأبقي في المنللي يمسددت الحتو

المنلل للعديد من المنلمات أمرا ال مفر منهو وخاصسسة في المنلمات المدميةو وشسسلل التطور في تتنولوجيا  

 .Work from Home                                                   المعلومات واالتصاالت على تبنى مفةوم العمل من المنلل   

بعض  باسسسستءناء  و شسسسائعة في المنلمات المصسسسرية       ب عدعن  وباء ل  تتن فترة العمل فترة انتئسسسار ال قبل

 وفيالمتمصسصسين في نل  المعلومات العاملين في المراكل الرئيسسية لئسركات االتصساالت في القرية ال كية.  

 م. بئسسس    2020لسسسسنة   719أصسسسدرت الحتومة المصسسسرية قرار رئي  ملل  الو راء رق    16/3/2020

اال ترا ية لمواجةة وباء كوروناو بتعليق الدراسسسسة في المدار  واللامعات باقضسسسافة الى تمفيض   التدابير

عسدد العساملين بسالمنلمسات الحتميسة ومنلمسات القطسا  المساا وأداء األعمسال من المنلل للوظسائن التي يمتن  

على أ  يت     %50ين بةسا الى أدائةسا من المنللو أمسا الوظسائن التي ال يت  أدائةسا من المنلل يمفض عسدد العسامل

و  11/6/2020في    2246العمسل بسالتنساوو. وت  تمسديسد إجراءات خفض عسدد العساملين بقرار الحتومسة رق   

التلام كسافسة الةيتسات    21/12/2020( بتساري   124الحتومسة المصسسسسريسة بللسسسسستةسا رق     أللم قراركس لس   

الموظفو  بين العمل من المنلل والعمل   و على أ  يتناوو%50والمصسالع والئسركات بتمفيض  ل  العمالة 

 بالمقرات.

ولالسسستلابة لقرارات الحتومة ومواجةة الوباء قامظ شسسركات االتصسساالت العاملة في مصسسر بتحويل  

للعمسل من المنلل سسسسسواء من خالل تقنيسة   العساملين بةسا  بساسسسسستمسدام برام    ( أوVPNأعسداد كبيرة من 

في شسسسسركسة المصسسسسريسة المنلل  من    يس  بل  عسدد العسامليناقلتترونيو  الفيسدوكونفران  واللوم والبريسد  

( موظن مسا بين دوام كسامسل من المنلل أو أداء العمسل من 16224   -أثنساء إجراء هس ا البحس   –  لالتصسسسساالت

سسسسلالت نيابة إدارة الموارد البئسسسرية بئسسسركة المصسسسرية لالتصسسساالت  من أيام العمل    %50المنلل بنسسسسبة  

  (.م.2020

في بيتات مسسسستقرة أو خالية من  –في السسسسياب التقليد        ب عدناولظ الدراسسسسات السسسسابقة العمل عن تلقد 

كمسا التقليسد .         ب عسدفي ظسل جسائحسة كورونسا لسه أبعسادت الممتلفسة عن العمسل عن         ب عسداللوائع. ولتن العمسل عن  

االختالفات الل رية    وبسسسسبا الوظيفىوعلى األداء        ب عدنتائ  الدراسسسسات التي تناولظ ت ثير العمل عن  تباينظ  

في ظسل اللسائحسةو لس لس  فسع  المعرفسة المتراكمسة من        ب عسدفي سسسسسيساقسه التقليسد و والعمسل عن        ب عسدبين العمسل عن  

(و  Wang, B, et al, 2020في ظل جائحة كورونا        ب عدالدراسسسسات السسسسابقة قد ال تنطبق على العمل من 

وتحسديساتسه على نواتلسه على العساملين         ب عسدن مميلات العمسل عن  فعلى األقسل نحتساا الى التحقيق في العالقسات بي

في سسياب جائحة كورونا. وأياساو بسسبا التناقاسات الموجودة بين نتائ  الدراسسات الممتلفة فيما يتعلق بت ثير  

على األداء الوظيفىو والتي ربما تعود الى طبيعة العالقة بين خصسسسسائص وتحديات العمل عن        ب عدالعمل عن  

 ,.Toscano, F., & Zappala, S., 2020; Hunter, P., 2019; Jalagat, R., & Galagat, A        ب عد

2019). 
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واختبار ت ثيرها         ب عدلعالقات بين خصسسسائص العمل عن  لتفسسسسير اه ا البح  اقتراح إطار  يتناول  ل ل و  

كمتغيرات         ب عدمن نا يةو واختبار بعض خصسسائص العمل عن         ب عدالمباشسسر على األداء الوظيفى للعامل عن  

 في ظل جائحة كورونا.       ب عدعلى األداء الوظيفى للعامل عن       ب عدمعدلة لقوة ت ثير تحديات العمل عن 

 الدراسات السابقة   أوال:

و وتناولظ       ب عدخصسائص ومحددات العمل عن    -ة انتئسار وباء كوروناقبل فتر –تناولظ دراسسات عديدة  

على أداء األفراد والمنلماتو بينما تناولظ بعض الدراسسات العالقة بين        ب عددراسسات أخر  ت ثير العمل عن  

التي  –ويورد البا   بعض الدراسسسسات  و والصسسسرا  بين متطلبات العمل ومتطلبات األسسسسرة       ب عدالعمل عن  

 -: يليذات العالقة بموضو  البح  فيما   –أمتنه التوصل إليةا 

( العالقة بين كل من: الحاجة الى االنتماءو Wiesenfeld, B. M., et al., 2001دراسسسة  اختبرت  

البيسانسات من العساملين جمل  وت   والسدع  االجتمساعىو والتمساثسل التنليمى لسد  العساملين في الواقل االفتراضسسسسى. 

افتراضسسيا في ملال المبيعات ومديرية  في شسسركة للتتنولوجياو وتوصسسلظ الدراسسسة الى وجود عالقة ت ثير 

للحاجة الى االنتماء على التماثل التنليمىو ولتن ه ت العالقة تتو  قوية فقط في  الة ارتفا  مسسسستو  الدع   

جوهريسة فحص  Madsen, S. R., (2003)دراسسسسسة  ولسظ  وتنسا .     ب عسداالجتمساعى المسدرل لسد  العساملين عن  

بدوام كامل فيمسا يتعلق         ب عسدبين أفراد األسسسسسرة العساملين في موقل العمسل بدوام كامل والعساملين عن    االختالفات

الدراسسسة  تمظ    .واعتمدت الدراسسسة على نلرية صسسرا  الدور األسسسرية. واألدوارالعمل   أداوربالصسسرا  بين 

( من العاملين بنف  الئسركات في مقر العمل بئستل دائ و 123و       ب عد( من العاملين عن  98عينة شسملظ  على  

في دور  األسرةوتوصلظ الدراسة الى: وجود فروب جوهرية معنوية بين الملموعتين فيما يمص تدخل دور 

و وعدم جوهرية الفروب د    ب عكا  متوسسطه كبيرا للعامين عن   وال  العمل نتيلة الصسرا  المبنى على الوقظو  

نتيلة الصسرا  المبنى على الوقظ. وفيما يمص الصرا  المبنى  األسسرةفيما يتعلق بتدخل العمل دور في دور 

فيما يمص الصسرا    أماوكانظ االختالفات جوهرية.       ب عدعلى الاسغوط كا  كبيرا ومعنويا لد  العاملين عن  

لملموعتينو في  يتعلق بتدخل دور العمل في دور األسسسرة المبنى على السسسلولو كانظ الفروب جوهرية بين ا

 .نتيلة الصرا  المبنى على السلول

تحسديسد بعض العوامسل (  Neufeld, D. J., & Fang, Y., 2005دراسسسسسة  اسسسسستةسدفسظ  في  ين  

       ب عد مفردة من العاملين عن    162اسسستقصسساء   ي  قاموا ب.       ب عدوالمتغيرات التي تؤثر على إنتاجية العمل عن  

(و       ب عسدفي شسسسسركتين في كنسداو الختبسار العالقسات بين كسل من: العوامسل االتلساهيسة  االتلساهسات نحو العمسل عن 

رة(و والعوامسل الموقفيسة  موارد ومتطلبسات الوظيفسة(و والعوامسل االجتمساعيسة  التفساعسل مل اقدارة واألسسسسس 

كمتغير تابل. وتوصسلظ الدراسسة         ب عدوالصسرا  بين العمل واألسسرةو كمتغيرات مسستقلةو واقنتاجية العمل عن  

الى أ  التفساعسل مل المسديرينو والتفساعسل مل اللمالء لةمسا تس ثير إيلسابي على إنتساجيسة العمسلو بينمسا نقص الموارد 

 Baker, E., etاسستةدفظ دراسسة  وفى نف  السسياب  والصسرا  بين العمل واألسسرة كا  لةما ت ثير سسلبي.

al., 2007ي        ب عدن أ  تسسسستمدمةا المنلمات لمسسسساعدة العاملين في العمل عن  ( تحديد العوامل التي يمت  .

مفردة من العاملين من المنلل تبل   83  المنللو وباستقصاءاختبرت ت ثير أربعة عوامل على نوات  العمل من 

ت ثير إيلابي لتل من  الدع  الفني وثقة المئرفو وجود    منلمة  تومية ب سترالياو توصلظ الدراسة الى:  22

و بينما كا  ت ثير كل من: الدع        ب عدوالتدرياو ودع  إدارة الموارد البئسسرية على الرضسسا الوظيفى للعمل عن 

كما وجدت ت ثير   الفنيو والتدرياو وثقة المئرف وثقافة اقدارة( رير معنو  على إنتاجية العمل من المنلل.

و ووجد      ب عدة العتسسية من الوظيفة ومن أعاساء الفريق على كل من الرضسا وإنتاجية العمل عن  معنو  للتغ ي

 ت ثير سلبي للتعامل مل األخرين على الرضا واقنتاجية.

  261على اسسستقصسساء عينة متونة من  فقد اعتمدت( Golden, T. D., et al., 2008دراسسسة  أما 

قيا   بةدف        ب عدولوجية لديةا برنام  للعمل االختيار  عن  في شسسسسركة تتن       ب عدمفردة تتاسسسسمن العاملين عن  

و والتفساعالت االجتمساعيسة وجةسا لوجسهو والوصسسسسول لتتنولوجيسا       ب عسدالتس ثير العللسة المةنيسةو وكءسافسة العمسل عن 

االتصساالت كوسسيلة لتعليل التواصسل مل األخرين على األداء الوظيفى والنية لترل العمل. وتوصسلظ الدراسسة  

وأ   لئسسسسعور بالعللة المةنيسة على كل من: األداء الوظيفىو والنيسة في ترل العمسل.ل: وجود ت ثير سسسسسلبي الى

أدت  يادة التفساعالت وجةسا لوجه الى و بينمسا  لى انمفسا  مسسسسستو  األداء الوظيفىأدت إ       ب عسدكءسافة العمسل عن 

دراسسسسسة وتناولظ  في ترل العمل. تقليل الت ثير السسسسسلبي للئسسسسعور بالعللة على األداء الوظيفى وعلى الرربة
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 Golden, T. D., & Veiga, J. F., 2008 جودة  كمتغير معدل لدرجة ت ثيراالفتراضي ( اختبار العمل

الدراسسة  ( على مسستو  االلتلام والرضسا الوظيفي واألداء. أجريظ LMX التابل بين القائد و يةالتبادلالعالقة  

وتوصسسلظ الدراسسسة الى شسسركة كبيرة في صسسناعة التتنولوجيا الفائقة.  موظن في  1000من بين   375على  

كسل من الرضسسسسا        ب عسدوجود تس ثير معنو  للودة العالقسة بين القسائسد وتسابعيسه على العالقسة بين العمسل عن النتسائ   

وخلصسسسظ الدراسسسسة الى أهمية الدع  التنليمى والءقة بين المئسسسرف واقدارة من األداء الوظيفىو  الوظيفى و

دراسسسسسسة  ث  جساءت    من نسا يسة أخر  لتعليل الرضسسسسسا واألداء وااللتلام التنليمى.       ب عسدنسا يسة والعسامسل عن  

Caillier, J. G. (2012)    ودوافل العساملين من خالل مقسارنسة دوافل   ب عسدلسدراسسسسسة العالقسة بين العمسل عن

وتوصسسلظ الدراسسسة الى أ  متترر.  بئسستل رير    ب عدبئسستل متترر والعاملين عن    ب عدالعمل لد  العملين عن  

بئسسستل رير متترر كا  مسسسستو  دافعيتة  للعمل على مسسسستو  الرضسسسا الوظيفى وااللتلام        ب عدالعاملين عن  

بئتل متترر. ك ل  وجدت        ب عدالتنليمى واالنمراط الوظيفى أعلى من مستو  تل  الدوافل لد  العاملين عن  

العاملين عن أعلى من مسستو  دافعية        ب عدالدراسسة أ  مسستو  دافعية العاملين رير المئساركين في العمل عن  

بئسستر متترر لتل من الرضسسا وااللتلام واالنمراط الوظيفىو بينما فاب مسسستو  االلتلام التنليمى لدية         ب عد

رر  أهميته إال أنه       ب عدبئستل رير متترر. وخلصسظ الدراسسة إلى أ  العمل عن         ب عدنليرت لد  العاملين عن  

  اهتمظ فقد (  ,D. G., & Thomsin, L., 2012Tremblayدراسسة  أما   يؤثر سسلبا على دوافل العمل.

و وباالعتماد على اسستقصساء       ب عدبالنسسبة لففراد المنمرطين في العمل عن        ب عدتقيي  ملايا وعيوو العمل عن  ب

وجود تس ثير للمةسارات و توصسسسسلسظ الى  في بلليتسا       ب عسدمفردة من العساملين المنمرطين في العمسل عنسد   1343

. وأ  انمراط الراجل أكبر من انمراط النسساءو وتمءلظ      ب عدالفنية والتتنولوجية على انمراط الفرد بالعمل عن  

بسالنسسسسسبسة للعساملين في: اللسدولسة المرنسة للعمسلو وتقليسل إنفساب الوقسظ في التنقسلو اكتسسسسساو        ب عسدمليسا العمسل عن 

مةارات تقنية جديدةو انمفا  درجة تدخل  مالء العمل في وظيفة الفردو قاسسساء وقظ أكءر مل األصسسسدقاءو 

و وفقد الوالء  وتمءلظ العيوو في: صسعوبة تلةيل متا  للعمل في المنللو  يادة كءافة العملو  يادة الاسغوط

للمنلمةو الئسسعور باقجةاد في نةاية اليومو واالعتماد الئسسمصسسى لحل المئسساكل المةنيةو والئسسعور بالعللة 

 االجتماعيةو والتداخل بين متطلبات العمل ومتطلبات األسرة.

       ب عدعلى أسسلوو التحليل ال (Martin, B. H., & MacDonnell, R., 2012)اعتمدت دراسسة  و

دراسسسسة    22لنتائ    اق صسسسائيإعادة التحليل  التنليميةو وت على النوات        ب عدية ت ثير العمل عن لتحديد معنو

وااللتلام التنليمىو والرربسة في البقساءو والرربسة في ترل   األداءوعلى كسل من:         ب عسدتنساولسظ تس ثير العمسل عن  

و وت ثير       ب عدالعمل عن    وإنتاجيةعلى األداء        ب عدلعدد سساعات العمل عن   إيلابيالعمل. ووجدت الدراسسة ت ثير  

)C., MaierWeinert , تناولظ دراسسة وقد   على نية البقاء. وإيلابيعلى الرربة في ترل العملو  سسلبي

)et al., 2014ب عد بالنسسسسبة للعاملينو وذل  باختبار العالقة بين العمل عن        ب عداألثار السسسسلبية للعمل عن   و       

.       ب عدوالاسغوط النفسسية والسسلوكية لمتمصسصسى تتنولوجيا المعلومات ال ين يؤدو  مةام وظائفة  بالعمل عن  

مفردة من متمصسسصسسى تتنولوجيا المعلومات عبر اقنترنظو توصسسلظ   304وباالعتماد على اسسستقصسساء عدد  

والصسسسسرا  بين العمل   اللائدوعاء العمل         ب عدميل الاسسسسغوط التي يسسسسسببةا العمل عن  أ  جالدراسسسسسة الى  

موظفي  اقجةساد النفسسسسسى لكبير على  إيلسابي  والعللسة االجتمساعيسة( لةسا تس ثير    المعلومساتوونقص    والمنللو

هو العامل الرئيسسي        ب عدأ  عاء العمل اللائد بسسبا العمل عن  و.       ب عدتتنولوجيا المعلومات بسسبا العمل عن  

للتوقن عن أسسباو النوايا  من  عللة االجتماعيةالنفسسى والئسعور بالاقجةاد وأ  .  اقجةاد النفسسىالمؤثر على  

 .والعودة إلى هيتل المتتا التقليد       ب عدالعمل عن 

تحديد ت ثير العمل  ni, S., 2014)(Azarbouyeh, A., & Naiاستةدفظ دراسة  وفى نف  السياب 

السدراسسسسسسة على    أبعسادعلى    ب عسدعن   في   ب عسدمفردة من العساملين عن    105جودة الحيساة الوظيفيسة. وتمسظ 

كا  له عالقة إيلابية معنوية ب بعاد جودة       ب عدو وتوصسسلظ الدراسسسة إلى أ  العمل عن المؤسسسسسسات اقيرانية

                                                                      الدراسسة أياس ا إلى أ  المصسائص الئسمصسية الممتلفة مءل العمر واللن  ل  يتن كما توصسلظ  والحياة الوظيفة

 .Golden, T)دراسسسسسة بينمسا تنساولسظ      بلودة الحيساة الوظيفيسة.       ب عسدالعمسل عن  عالقسة  لةسا تس ثير ملمو  على 

Gajendran, R. S., 2019)D., &  على أداء الوظيفة عن        ب عدت ثير بعض خصسائص العمل عن   فحص

لدراسسة أربعة اختبرت اكمتغير ومسستقلو واألداء الوظيفى كمتغير تابل. ث        ب عد. و ددت كءافة العمل عن       ب عد

للعالقسة بين كءسافسة العمسل واألداء الوظيفىو   Moderatorsكمتغيرات معسدلسة         ب عسدخصسسسسسائص للعمسل عن  

بئسركة وا دة. وتوصسلظ الدراسسة         ب عدمفردة من العاملين ال ين يعملو  اختياريا عن    273باسستقصساء عدد  و
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وأ  درجسة تعقيسد الوظيفسة تليسد من   .     ب عسدأداء الوظيفسة عن  على        ب عسدتءسافسة العمسل عن : وجود تس ثير إيلسابي لالى

عدم وجود ت ثير معنو   ارات  ل المئتالت تعدل من ت ثير كءافة الوظيفة على األداءو وكءافة العملو وأ  مة

 واألداء الوظيفى.      ب عدللدع  االجتماعى كمتغير معدل في العالقة بين كءافة العمل عن 

 من المنلل( على        ب عدلى اختبار ت ثير العمل عن  إ(  ,.et al.,De Vries, H 2019دراسسة  وهدفظ 

واختبسار تس ثير القيسادة التبسادليسة على الئسسسسعور   كسل من االلتلام التنليمىو واالرتبساط بسالعمسلو والعللسة المةنيسة

الدراسسسسة    وتوصسسسلظ مفردة بالعاملين في المدمات العامة بةولندا. 61 ت  تلميل البيانات من. بالعللة المةنية

لى االلتلام التنليمى بالنسسبة للعاملين من المنلل بئستل دائ . وال  للعمل من المنلل ع  سسلبيت ثير   : وجودالى

توجسد عالقسة معنويسة بين العمسل من المنلل بئسسسستسل جلئى وااللتلام التنليمى. كمسا ال توجسد عالقسة معنويسة بين  

العمسل من المنلل واالرتبساط التنليمى. بينمسا يوجسد تس ثير معنو  للعمسل من المنلل بنوعيسه على الئسسسسعور 

للعمل من المنلل على الئسسسعور بالعللة   السسسسلبيالقيادة التبادلية تقلل من الت ثير    أ عللة المةنية. ووجدت  بال

ت   وت ثيرها على العمال.        ب عدتحديات العمل عن  تحديد   Flores, M. F., (2019)دراسسة  وتناولظ    المةنية.

في اقدارة يتمءل        ب عدمةارات العمل عن أ  أه  كئسفظ النتائ   و     ب عد          عامال  عن   43متونة من   ةاسستقصساء عين

وتمءلسظ اه  التحسديسات في   وتمءلسظ الفوائسد في مرونسة سسسسساعسات العمسلو  تنلي  مةسام العمسل.الس اتيسة ومةسارات  

ت  اختيار الفصسسل بين العمل والحياة المنللية ليتو   النةايةووفي  اآلخرينو صسسعوبة التعاو  والتواصسسل مل

 .     ب عدلء في العمل عن أصعا ج

( الى اختبار العالقة بين العوامل 2016هدفظ دراسسة إسسماعيلو نةا أ مدو وفى بيتة العمل المصسرية 

بئركات تتنولوجيا        ب عدالتتنولوجية والتنليمية كمتغيرات مستقلة واثرها على اقنتاجية المدركة للعاملين عن  

دع    ىتمءلة فالمعلومات بالقرية ال كيةو وتوصسسلظ الدراسسسة الى وجود عالقة إيلابية بين العوامل التنليمية م

       ب عد ن عن  ليالعام  وإنتاجيةوالرضسسسا الوظيفىو والتو ا  بين العمل والحياة الماصسسسة كمتغير مسسسستقل اقدارة 

تغير تابلو كما توصسسسسلظ لوجود عالقة بين العوامل التتنولوجية متمءلة في توافر تتنولوجيا االتصسسسساالت  كم

  Youssef, M. W., (2020)دراسسسة  هدفظ لسسسياب  . وفى نف  ا     ب عدالعاملين عن    وإنتاجيةوالتدريا عليةا 

لتطبيق أسسسسلوو العمل   العربيةوإلى تحديد مد  جاهلية بيتة األعمال في البنول التلارية بلمةورية مصسسسر 

االستقصاء  على  واعتمدت .       ب عد ي  تمظ دراسة ملموعة من األبعاد المؤثرة في تطبيق العمل عن   و     ب عدعن  

  ت لتل من: االتصسساالت ثير إيلابي   وجودتوصسسلظ إلى  و                                     عامال  في البنول التلارية باقسسستندرية.   322  عدد

على إمتسانيسة تطبيق أسسسسسلوو  طبيعسة الوظسائن  الموظفينومةسارات    التنليميسةوالءقسافسة   المعلومساتووتتنولوجيسا  

في البنول         ب عسد                                            دع  اقدارة العليسا سسسسسلبسا  على تطبيق العمسل عن    أبعساد: التسدريساوبينمسا تؤثر    و     ب عسدالعمسل عن  

 التلارية الماصة. 

( على الصسسرا  بين متطلبات  Bhattacharya, S., & Mittal, P.,2020دراسسسة  بينما ركلت 

 ا. واعتمسدت على نلريسة اال تيساجسات المتتسسسسسبسة لتفسسسسسير هس      ب عسد العمسل ومتطلبسات األسسسسسرة عنسد العمسل عن

ألقراد ال ين لية  درجة عالية من دافل اقنلا  يغلبو  متطلبات العمل ا  أ   الصسسرا . وتوصسسلظ الدراسسسة الى

على متطلبسات األسسسسسرةو بينمسا كسانسظ العالقسة رير معنويسة بين دافل اقنلسا  وتغليسا متطلبسات األسسسسسرة على  

ألفراد وأ  ا  متطلبسات األسسسسسرة على متطلبسات العمسلووتغليسا  دافل القوة  ووجود عالقسة بين    متطلبسات العمسل.

في  ين   .     ب عدال ين يسسسسود لدية  دافل االنتماء يغلبو  متطلبات العمل على متطلبات األسسسسرة عند العمل عن 

لى قيا  إ Almonacid Nieto, J. M., & Calderon Espinal, M. A., (2020))دراسسة  هدفظ 

مفردة من العساملين بسالتعلي  العسالى في دولسة  300على اال تراب الوظيفى لسد  عينسة من         ب عسدتس ثير العمسل عن  

تؤثر سلبا على كل من: اقجةاد النفسىو وتبدد الئمصيةو        ب عدقدرات الفرد للعمل عن  لى أ   إتوصلظ  وبيرو. 

ونؤثر إيلابا على الئسعور باقنلا و بينما تؤثر ظروف العمل ت ثير إيلابي طفين على اقجةاد النفسسىو وال  

 توجد عالقة للتوا   بين األسرة والعمل بتل من: اقجةاد النفسىو وتبدد الئمصية والئعور باقنلا .

في بيتات         ب عد( جميعةا تناولظ العمل عن  1أنةا:   يل ومراجعة الدراسات السابقة يتاعومن خالل تحل

وفى منلمات ال تواجه مئستلة اقرالب وضسرورة العمل القسسر   عمل مسستقرة خالية من األ مات واللوائع

اعتمدت   (3كميار لمن يررا ولوظائن محددةو       ب عد( تناولظ الدراسسسات السسسابقة العمل عن  2من المنللو  

هي: المدخل األول: ركل على دراسسسسة ت ثير       ب عدالدراسسسسات السسسسابقة على ثالثة مداخلو لدراسسسسة العمل عن 

متغير مسسستقل  كبناء و دا دو  تفصسسيل خصسسائصسسه( على العديد من المتغيرات التابعة مءل  ك       ب عدالعمل عن  
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اقنتاجيةو ومعدل دورا  العمالةو وتوفير نفقات االنتقال وتتلفة مسا ات العمل الفعلى. ومعل  ه ت الدراسات  

ات تناولظ ت ثير  على نواتله بالنسسسبة للعاملين. وبعض الدراسسس        ب عدل  تتعر  الختبار خصسسائص العمل عن  

كءافة اسسسستمدام التتنولوجيا على اقجةاد الوظيفى أو اقجةاد الناج  عن اسسسستمدام تتنولوجيا المعلومات. أما 

كمتغير         ب عدرالبا كءافة العمل عن   –       ب عدالمدخل الءانىو تناولظ دراسسسسساته فحص أ د خصسسسسائص العمل عن  

       ب عد التي تحدد أعمال أو وظائن معينة يلا تنفي ها عن  على نوات  العمل. باعتبار أ  اقدارة هي  -مسسسسستقل  

. بينما تناولظ دراسسات المدخل الءال  تحليل العالقة بين متغيرين       ب عدبواسسطة أفراد معينين يمتنة  العمل عن  

. وهت ا يتاسسسسع أ  هنال      ب عددو  فحص ت ثيرها على أداء العمل عن        ب عدأو أكءر من خصسسسسائص العمل عن  

من  يس  ملايسات وتحسديساتسه وأثرهسا على أداء        ب عسدفلوة دراسسسسسيسة تتمءسل في العالقسة بين خصسسسسائص العمسل عن  

 لمةام وظيفته.      ب عدالعامل عن 

 مشكلة البحث:  ثانيا:

في بيتات مسستقرة   –في السسياب التقليد         ب عدتناولظ العمل عن  بمراجعة الدراسسات السسابقة اتاسع أنةا 

       ب عسد في ظسل جسائحسة كورونسا لسه أبعسادت الممتلفسة عن العمسل عن         ب عسدو خساليسة من اللوائع. ولتن العمسل عن  أ

التقليد  على اسسسستراتيليات معدة مسسسسبقا تحدد الترتيبات االختيارية لمن        ب عدالتقليد .  ي  اعتمد العمل عن  

مةسا صسسسسسا سا العمسل للعساملين و وبمءسابسة ميلة يقسد     ب عسديررسا من العساملين في ممسارسسسسسسة مةسام عملسه عن  

 Wheatley, D.,2012; Donnelly, N., & Proctor-Thomson, S. B.,2015  ب عد (و أما العمل عن       

في ظسل اللسائحسة كسا  مفساجتسا بسدو  ترتيبسات مسسسسسبقسةو وال يوجسد خيسار للموظن في ذلس  فةو عمسل إجبسار  أو 

(. وبينما تنوعظ   ;2020S., Toscano, F., & Zappalà, Wang, B., Liu et al, 2020قسسسسر   

د محدد من األيام أسسبوعياو والعمل من المتتا باقى      ب عد       ب عدالتقليد  ما بين العمل عن         ب عدأسساليا العمل عن  

بئسسستل دائ  لبعض         ب عدأيام األسسسسبو و أو العمل من مواقل ممتلفة خارا مقر العمل الرئيسسسسىو والعمل عن  

ات عمل مرنةو وتقليل نفقات السسفر واالنتقالو والمسساعدة في رعاية الوظائنو وتمءلظ اهدفه في توفير ترتيب

العمل   اقتصسسر.  (,.De Vries, et al, 2019; Anderson, D., & Kelliher, C 2020األسسسرة...ال   

في ظسل اللسائحسة على العمسل من المنلل بةن  مسايسة األفراد من الوبساءو وبسدوام كسامسلو وبةسدف        ب عسدعن  

 ,.et al., Wang, W ;2020ضرورة استمرار عمل المنلمات التي ل  تعد قادرة على العمل بئتل طبيعى 

Spagnoli, P., et al, 2020). ا المنلمات  قبل اللائحة اعتمد على خطط تاسعة      ب عد(. وإذا كا  العمل عن

تاسسمن ويت  توفير اقمتانيات والتلةيلات والتتنولوجيا ووسسسائل االتصسسال التي تؤمن للعامل المؤهل للعمل 

في ظسل اللسائحسة مفساجتسا وقسسسسسريساو فل  تتن هنسال         ب عسد. جساء العمسل عن       ب عسدأداء مةسامسه الوظيفيسة عن         ب عسدعن  

  -      ب عسد الس ين ل  يسسسسسبق لة  العمسل عن   –املو   خطط مسسسسسبقسةو ومل التحول الفور  للعمسل من المنلل وجسد العس 

أنفسسسسة  رير مسسسستعدين ورير ملةلين ل ل  وفى نف  الوقظ ه  ماسسسطرين للعمل في ظل عللة اجتماعية 

 Matli, W.,2020; Spagnoli, P., etوخوف من الوباءو ومواجةة مئساكلة  األسسرية في ظل اللائحة  

al, 2020; Kim, T., et al, 2020 .) 

على األداء الوظيفى. فقسد توصسسسسلسظ         ب عسداينسظ نتسائ  السدراسسسسسات التي تنساولسظ تس ثير العمسل عن  ولقسد تبس 

 ;Martin, B. h., & MacDonnell, R., 2012;Dysvik, A., & Kuvaas, B., 2011 دراسسات  

et al., 2017Narayanan, L.,  ;Bosua, R., et al., 2017 Caillier, J. G., 2012 الى أ  العمل )

 Kossek et al., 2009يؤد  الى ارتفا  مسسسستو  األداء الوظيفى.  بينما توصسسسلظ دراسسسسات    د    ب ععن  

De Vries, H., et al, 2019; Nakrošienė, A., et al., 2019, Monteiro 2008;  et al.,;Golden 

et al. ,2019  العمسسل عن الى عسسدم وجود عالقسسة معنويسسة بين  (  2007واألداء الوظيفىو وقسسد قسسام         ب عسسد( 

Gajendran and Harrison,   ب عدبالتحليل ال       Meta-Analysis    دراسسسسة تناولظ العمل عن  38لعدد

على األداء الوظيفىو كس لس  قسام        ب عسدو وتوصسسسسال الى عسدم ثبوت مسا يسدع  التس ثير اقيلسابي للعمسل عن       ب عسد

Thorstensson, E. (2020)   لتحديد ت ثير العمل  2020الى سسنة   2000  للدراسسات بين سسنة      ب عدبتحليل

واللروف المحيطة بعاسةا لةا ت ثير       ب عدعلى األداء الوظيفى وتوصسل الى أ  خصسائص العمل عن        ب عدعن  

 إيلابي واألخر ت ثيرت سلبى على األداء الوظيفى.
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العاملين عن من ( مفردة 100من  مبدئية تتتو   دراسسة اسستطالعية على عينة لقد قام البا   بعجراء و

و وكئسسفظ نتائ  ه ت للتعرف على مدركاتة  تلات متغيرات الدراسسسة (1.  بئسسركة المصسسرية لالتصسساالت       ب عد

و فبعاة  ير  أنه         عن ب عدالدراسات االستطالعية عن تباين في وجةات نلر العاملين  ول خصائص العمل 

يليد من الصسسسرا  بين أدوار العمل والحياة الماصسسسةو وبعاسسسة  يرات مناسسسسبا لتحقيق التو ا  بين متطلبات  

بسسسسسا توافر البيتسة والتتنولوجيسا         ب عسدعمسل عن فعساليسة ال ول العمسل و ساجسات األسسسسسرةو كس لس  تبساينسظ اآلراء  

أد  الى  يادة سسساعات         ب عد. وبعاسسة  ير  أ  العمل عن  اقنترنظالمناسسسبة وضسسعن االتصسساالت من خالل 

ك ل  تباين وجةات نلره  فيما يتعلق بالدع  ال   تقدمه الئسسسركة للعاملين من العمل عن العمل في المتتاو 

بةو والوصسول الى المعلومات المطلوبةو وناق  بعاسة  أنه يعمل من المنلل المنللو وطرب اقشسراف والرقا

رر  أ  ه ت الطريقة في العمل ال تناسسا أداء وظيفته تماماو كما تباينظ اآلراء  ول ملايا وعيوو العمل من 

 المنلل.

اللائحةو   في ظل       ب عدفي سسسسياقه التقليد و والعمل عن        ب عدوبسسسسبا االختالفات الل رية بين العمل عن 

في ظل جائحة كورونا       ب عدل ل  فع  المعرفة المتراكمة من الدراسسسسسات السسسسسابقة قد ال تنطبق على العمل من 

 Wang, B, et al, 2020)بسسبا التناقاسات الموجودة بين نتائ  الدراسسات الممتلفة فيما يتعلق  وأياساو  و

ربما تعود الى طبيعة العالقة بين خصسائص وتحديات العمل و والتي على األداء الوظيفى      ب عدبت ثير العمل عن 

يؤكسد بعض البسا ءين على الحساجسة إلى الحصسسسسول على معلومسات  ول طبيعسة العالقسات بين    و لس لس      ب عسدعن  

ه ت العالقات على األداء الوظيفى   وت ثيرو      ب عدوالتحديات التي تواجه العاملين عن       ب عدالعمل عن   خصسسسائص

 Hunter, P., 2019; Jalagat, R., & Jalagat, A. 2019;.)   نتائ  ذل و وباقضسسافية الى وبناء على

 قجابة عن التساؤالت التالية:فى محاولة ه ا البح  تمءل مئتلة  والتي قام بةا البا   االستطالعيةالدراسة 

)اسررررتقاللية ومرونة الوظيفة، الدعم االجتماعى    ُ   ب عدما هو التأثير المباشررررر لخصررررائص العمل عن   -1

كثافة العمل عن المهنية واالجتماعية،    ةوالتنظيمى، الصرررراع بين العمل واألسررررة، الشرررعور بالعزل

 ؟شركة المصرية لالتصاالتفي   ُ   ب عد( على األداء الوظيفى للعامل عن   ُ   ب عد

هرل السررررتقالليرة ومرونرة الوظيفرة دور معردل لقوة ترأثير الصررررراع بين العمرل واألسرررررة على األداء   -2

 في شركة المصرية لالتصاالت؟  ُ   ب عدالوظيفى للعامل عن 

هرل للردعم االجتمراعى والتنظيمى دور معردل لقوة ترأثير الشررررعور برالعزلرة المهنيرة واالجتمراعيرة على   -3

 ؟في شركة المصرية لالتصاالت  ُ   ب عدوظيفى للعامل عن األداء ال

هل للردعم االجتمراعى والتنظيمى دور معردل لقوة تأثير عوء وطررررغوط العمرل بتكنولوجيرا المعلومات   -4

 في شركة المصرية لالتصاالت؟  ُ   ب عدعلى األداء الوظيفى للعامل عن 

 أهداف البحث  ثالث:

 :  يلييةدف البح  الحالي الى ما 

مميلاته وتحدياته   –      ب عدلعمل عن  خصسائص اوضسل إطار مقترح واختبارت لتفسسير طبيعة العالقات بين   .1

من        ب عدن  ممءلة في األداء الوظيفى( للعمل ع للعاملين  على نواتله بالنسسسسسبة   وأثرها  -بالنسسسسسبة للعاملين

 :  يليخالل ما 

 األداءعلى   –       ب عدك  د تحديات العمل عن   –دراسسسة واختبار ت ثير الصسسرا  بين العمل واألسسسرة    1/1

 في ظل جائحة كورونا.      ب عدالوظيفى للعاملين عن 

على   –       ب عدك  د تحديات العمل عن   –الئسسعور بالعللة المةنية واالجتماعية دراسسسة واختبار ت ثير    1/2

 .في ظل جائحة كورونا د    ب عالوظيفى للعاملين عن  األداء

 
عدد من العاملين عن بعد بشررررركة مع من خالل المقابلة المباشرررررة    2020ومارس    رهذه الدراسررررة في شررررهر فبراي  تتم  (1)

والمسررجلين ببرامج الماجسررتير المهنى والدكتوراه المهنية بكلية التجارة جامعة بنى سررويف والذين بل   المصرررية لالتصرراالت  

تلفة بشرركة المصررية لالتصراالت  مخووظائف  دراس من مراكز وفروع    300عدد    2020في الفصرل الدراسرى األول عام  عددهم  

   ويعمل معظمهم من المنزل بدوام كامل.
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الوظيفى  األداءعلى  –      ب عسدكس  سد تحسديسات العمسل عن  –      ب عسدكءسافسة العمسل عن دراسسسسسة واختبسار تس ثير       1/3

 .في ظل جائحة كورونا      ب عدللعاملين عن 

في ظسل        ب عسدالوظيفى للعساملين عن   األداءعلى  اسسسسستقالليسة ومرونسة الوظيفسة  دراسسسسسة واختبسار تس ثير     1/4

 .جائحة كورونا

في ظسل        ب عسدالوظيفى للعساملين عن   األداءعلى  السدع  االجتمساعى والتنليمى  دراسسسسسة واختبسار تس ثير     1/5

 جائحة كورونا

اسسسسستقالليسة  مرونسة( الوظيفسة كمتغير تفساعلى يمتن أ  يعسدل من قوة تس ثير  دراسسسسسة واختبسار تس ثير      1/6

 .     ب عدالعمل واألسرة على األداء الوظيفى في سياب العمل عن الصرا  بين 

السدع  التنليمى واالجتمساعى كمتغير تفساعلى يمتن أ  يعسدل من قوة تس ثير دراسسسسسسة واختبسار تس ثير    1/7

 .     ب عدالئعور بالعللة المةنية واالجتماعية على األداء الوظيفى في سياب العمل عن 

الدع  التنليمى واالجتماعى كمتغير تفاعلى يمتن أ  يعدل من قوة ت ثير كءافة دراسسسة واختبار ت ثير    1/8

      ب عدعلى األداء الوظيفى في سياب العمل عن       ب عدالعمل عن 

تقدي  بعض االقترا ات والتوصسيات للمسستولين بالمنلمات المصسرية بصسفة عامة وشسركات االتصساالت   .2

       ب عد بصسفة خاصسة بئسركات االتصساالتو والتي تسسة  في تفة  طبيعة العالقات بين خصسائص العمل عن  

لتحقيق         ب عسدوتحسديساتسه ونواتلسهو بحيس  يمتن إيلساد البيتسة المنساسسسسسبسة التي تسدع  التنفيس  الفعسال للعمسل عن 

 ملايات بالنسبة لففراد والمنلمات. 

 أهمية البحث  رابعا:

 تنبل أهمية ه ا البح  النلرية والتطبيقية من االعتبارات التالية: 

لعدة عقودو ولتن ا داد    -وخاصسسسسة األجنبية -من المفاهي  التي تناولتةا الدراسسسسسات      ب عديعتبر العمل عن  -1

                                                  الميار الو يد أمام المنلمات لتسسسيير أعمالةا بدال   أصسسبعلتونه               كورونا نلرا   جائحةاالهتمام به في ظل 

 من اقرالب.

جد ندرة في الدراسسات  في المنلمات المصسرية قبل اللائحةو تو       ب عدنلرا لعدم انتئسار مفةوم العمل عن   -2

ونلرا على أداء العاملينو  وأثرها       ب عدالعربية والمصسسسرية التي تناولظ خصسسسائص وتحديات العمل عن  

. تنبل أهمية ه ا البح  من تناوله لمصائص وتحديات  في مصر  في عدة قطاعات      ب عدالعمل عن   العتماد

 على نواتله في المنلمات المصرية. وأثرها      ب عدالعمل عن 

ثالثة   أودراسسسة العالقة بين متغيرين   أولظ الدراسسسات السسسابقة متغيرات ه ا البح  بئسستل منفصسسل تناو -3

تلميل بين خصسسائص وتحديات العمل عن  -في  دود عل  البا   –فقط منةاو وبالتالي ال توجد دراسسسة  

  األثسار نساولسظ  ت -في  سدود عل  البسا س   -على األداء الوظيفى من نسا يسةو كمسا ال توجسد دراسسسسسة وأثرهسا       ب عسد

 واألداء الوظيفى.      ب عدعلى العالقة بين تحديات العمل عن       ب عدالمعدلة لمميلات العمل عن 

يتمءل الملال التطبيقى لة ا البح  في أكبر شسركة مصسرية في قطا  االتصساالت وتتنولوجيا المعلومات   -4

تئسسسير بيانات و ارة و د ركائل التنمية االقتصسسسادية واالجتماعيةو ه ا القطا  أفي مصسسسرو  ي  يمءل  

 قق  ومات  قطا  االتصسسساالت وتتنولوجيا المعلاالتصسسساالت وتتنولوجيا المعلومات في مصسسسر الى أ   

.  15.2نحو %    سسسسسنو بمعسدل نمو  و  مليسار جنيسه  108نسات  محلى يقسدر بنحو    2019/2020خالل عسام  

بلغظ  و  و2019/2020مليار جنيه خالل عام    48.1 ه ا القطا بل  إجمالي االستءمارات المنف ة فى كما  

ويبل     و2019/2020خالل عام   %4.4نسسسسبة مسسسساهمة القطا  في النات  المحلي اقجمالى للدولة نحو  

م.  تقرير مؤشسسسسرات قطسا  االتصسسسسساالت 2020موظن في سسسسسنسة    ألن  281عسدد العساملين بسالقطسا   

 م.(2020يونيو    -و ارة االتصاالت وتتنولوجيا المعلومات-وتتنولوجيا المعلومات  

( إلى أ  الئسسركات تمطط  A Gartner, Inc. survey March, 2020تئسسير اق صسسائيات العالمية   -5

انتةساء أ مسة كورونساو كمسا أ  هنسال اتلسات        ب عسدفيمسا         ب عسدمن العساملين بةسا الى العمسل عن    %74لتحويسل  

واالسسستفادة من تتنولوجيا االتصسساالت وتوفير النفقات.         ب عدللحتومة المصسسرية السسستمرارية العمل عن  
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معرفة المصسسسائص التي تدع  والتي تحد من  ل ل  يمتن أ  تسسسستفيد المنلمات من نتائ  ه ا البح  في

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .و وتةيتة المناخ الفعال للعمل من المنلل     ب عداألداء الوظيفى للعمل عن 

 لمتغيرات البحثاإلطار المفاهيمى خامسا: 

      ب عسدو وخصسسسسائص العمسل عن       ب عسديتنساول اقطسار المفساهيمى لمتغيرات البحس  تعرين مفةوم العمسل عن 

بالنسسسبة للعاملين والمتمءل في        ب عدنوات  العمل عن   أ دكما ت  اسسستمالصسسةا من الدراسسسات السسسابقةو وك ل  

 :يليكما       ب عداألداء الوظيفى للعمل عن 

 : ُ   ب عدالعمل عن   مفهوم -1

و يتاسع عدم وجود اتفاب على تعرين      ب عدمن خالل مراجعة الدراسسات السسابقة التي تناولظ العمل عن 

و وربما يرجل ذل  الى اسستمدام عدة مصسطلحات أجنبية  إنلليلية( تصسن العمل      ب عدوا د لمفةوم العمل عن 

 من متا  ممتلن عن المتتا أو عن المتا  الفعلى ألداء العمل منةا:

عمل الموظفو  خارا نطاب الحدود اللغرافية   (: ويعرف ب نه يDistributed work   العمل المو 

-Donnelly, N., & Proctor   ويسسسستمدمو  تتنولوجيا المعلومات واالتصسسساالت قنلا  هدف مئسسسترل

Thomson, S. B., 2015  2010(. بينما اسسستمدم; Choi, S.,  Kelliher, C., & Anderson, D.,

 وت  تعرين المصسلع ب نه ي   Flexible work arrangementيترتيبات العمل المرنةي    مصسطلع( 2018

للعسامسل بسعنلسا  العمسل خسارا الحسدود اللمنيسة التقليسديسة و/أو المتسانيسة ليوم العمسل   بسديلسة تسسسسسمعخيسارات عمسل  

للتعبير عن نف  المفةومو وعرفه  Remote workي       ب عسدكمسا ت  اسسسسستمسدم مصسسسسطلع يالعمسل عن  يو العساد 

هو إنلا  العمل من موقل بعيد عن متا  عمل الئركة   ( ب نه ي2015؛ أبو ماضى  2014اليافىو والعمر و   

ي بينما عرفه  الحديءة: الحاسسسسساو اقنترنظو الةاتن المحمولو والفاك .  باسسسسستمدام التتنولوجيا الرقميسسسسسسسسة

Hickman, A., (2019)  العمسل   تمتن الموظن من إنلسا  مةسامسه الوظيفيسة من متسا  بعيسد عن متسا  بس نسه ي

 .ي باستمدام تتنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحديءة

اسستمدام  وعرفته ب نه ي Telecommutingي      ب عدك ل و اسستمدمظ التتابات مصسطلع يالتواصسل عن 

 ,Wangالنتقال لموقل العمل المركل ي  تتنولوجيا المعلومات واالتصسسسساالت لتتو  بديال كامال أو جلئيا ل

W., Albert, L., & Sun, Q., 2020.   و ويعرف أياسسسسا ب نه ي العمل لللء من الوقظ بعيد ا عن متا)                                                         

 ,Golden                                                                                         العمل التقليد و رالب ا من المنللو والتواصسسسسل عن طريق التتنولوجيا المعتمدة على التمبيوتري  

T. D., et al., 2006.ترتيا العمل ال   يؤد  فيه الموظفو  أعمالة  العادية في موقل    ي (و كما يعرف ب نه

(و وعرفه  Haines V. Y.,et al., 2002   ي                                                   آخر رير متا  العمل العاد و مدعوم ا بوصسسسالت تتنولوجية.

 2005), D. J., Neufeld   ب نه ي األنلمة التي تمتن الموظفين من أداء واجباتة  المعتادة والمحددة رسسمي ا                                                                            

كما اسستمدمظ التتابات مصسطلع يالعمل                                                            نلل أو في مواقل العمل البديلة المالئمة جغرافي ا لمسساكنة  ي.في الم

اتلسات  سديس  يتيع للعسامسل العمسل   وعرفتسه بس نسه ي  Work from home / work at homeمن المنلل ي  

خارا المتتا مل ضسسرورة اقشسسراف والمتابعة واالتصسسال اقلتتروني عبر شسسبتة اقنترنظ وتنلي  الوقظ 

وتحديد المةام وتحمل المسسسستولياتو مما يؤد  الى تمفيض التتالين وتحسسسسين األداء واقنتاجية واسسسستقطاو  

  .(2020ي الطبالو  المواها في أ  متا  في العال .

عسدد من اللوانسا   في  -مل اختالف المصسسسسطلع األجنبى المسسسسستمسدم  -تئسسسسترل معل  هس ت التعريفسات  

العمل من موقل يبعيدي بمالف الموقل و  المعلومات واالتصسسساالت للعملواسسسستمدام تتنولوجيا   مءل:المماثلةو 

 .ووقظ عمل مر  والموظنوترتيبات تعاقدية بين صا ا العمل الفعلى للعملو ووجود 

هو ترتيا العمل ال           ب عدالعمل عن    ي       ب عديسسسستمدم ه ا البح  التعرين التالى للعمل عن  وبناء عليهو  

عدة أيام طوال أيام األسسبو  أو لسسواء   –يؤد  فيه الموظن مةام عمله المعتادة والمحددة رسسميا بئستل منتل   

تي يعمل بةا باالعتماد على تتنولوجيا  من المنلل أو من متا  أخر بمالف موقل المنلمة ال  -من أسبو  العمل

   لتترونيايإظل تواصله مل اقدارة وإمتانية تبادل المستندات والوثائق   واالتصاالت فيالمعلومات  
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 ()، يعنى: ُ   ب عدووفقا لهذا التعريف فإن العمل عن 

 وجود منلمة لةا مقر رئيسىو ويرتبط بةا العامل بئتل رسمي. -

 وواجبات عمله المحددة رسميا من قبل المنلمة ووفقا لمعاييرها.يؤد  الموظن مةام   -

يؤد  الموظن مةسام وواجبسات عملسه من المنلل أو أ  متسا  أخر بمالف المواقل اللغرافيسة  -

 للمنلمة التي يعمل بةا.

بسدوام كسامسل  طوال أيسام العمسل(و أو بسدوام جلئى  بحيس  يؤد         ب عسدقسد يتو  عمسل الموظن عن  -

 في أيام معينة ويلتلم بالحاور بمنلمته أليام أخر  أسبوعيا(.      ب عدالعمل عن 

على تتنولوجيسا المعلومات واالتصسسسساالت واالتصسسسسال       ب عسديعتمسد الموظن في أدائه لعملسه عن   -

باقنترنظ  الئسسسبتات االفتراضسسسية الماصسسسةو أو البريد اقلتتروني أو برام  دع  الصسسسوت 

 ..ال .والصورة أو برام  االجتماعات االفتراضية.

وجود وسسسسائل اتصسسسال تتنولوجيةو تمتن العامل من التواصسسسل مل المنلمة سسسسواء اقدارة أو  -

 المئرفين أو أعااء فريق العملو أو  مالء العمل.

 .اقلتترونيةإمتانية تبادل الوثائق والمستندات من خالل دورة العمل  -

 : ُ   ب عدخصائص العمل عن  -2

       ب عد بالنسسسسبة للمنلمة وللعاملين عن        ب عدتناولظ دراسسسسات عديدة خصسسسائص وملايا وعيوو العمل عن  

يمتن    و     ب عدبناء على ما توصسسل إليه البا   من دراسسسات سسسابقة تناولظ العمل عن  وبالنسسسبة للملتمل أياسسا. 

 على النحو التالى:      ب عدتحديد ه  المصائص بالنسبة للعاملين عن 

 : Job Autonomy)مرونة( الوظيفة )أ( استقاللية  

المد  ال   تسسسمع به الوظيفة بالحرية واالسسستقاللية والسسسلطة التقديرية  الى  اسسستقاللية الوظيفة   تئسسير

;Harpaz, I., 2002    المةسامللسدولسة العمسل واتمساذ القرارات واختيسار األسسسسسساليسا المسسسسستمسدمسة ألداء  

Dimitrova, D., 2003) الوظيفةو منةا:  ابقة عدة تعريفات لمفةوم اسسسسستقاللية  أوردت التتابات السسسسس و وقد

  independenceكبيرة واسسستقاللية  freedomيالدرجة التي توفر بةا الوظيفة  رية   هىاسسستقاللية الوظيفة 

للفرد في جدولة العمل وفي تحديد اقجراءات التي يلا اسسسستمدامةا في تنفي تي   discretionتقديرية   و رية

 Spiegelaere, S., et al., 2016De  ويت  تعريفةا على أنةا ي المقدار المطلق من  رية التصسسسسرف .)

وفى  الة العمل   .M. A., (2019Schall ,واالسسستقاللية المتصسسورة للفرد في أداء وظيفته الممصسسصسسةي  

اليسة من االسسسسستقالليسةو  درجسة عس        ب عسدو يلسل الفرد تسابعسا للمنلمسة التي يعمسل بةساو ولتن يمنحسه العمسل عن      ب عسدعن 

M. A., 2019; Schall , والتحد   الفرد لالسستقاللية والسسيطرة والمسسؤولية  وتلبى ه ت االسستقاللية  اجات  

Ramaswamy, M. M., & Rajeesh Viswanathan, D., 2020).  كما تئسسمل االسسستقاللية أياسسا

وفقا لتفاءة اسسسستمدام            أو نةارا                                                                        مرونة سسسساعات العمل والتي تمتن الفرد من تنفي  مةام عمله في أ  وقظ ليال  

العمسل والمةسام األخر    التوا   بين مةسام   ;Baker, E., et al., 2007األجةلة التتنولوجيسةو وتحقيق 

Tremblay, D. G., & Thomsin, L., 2012 ;Martin, B. H., & Macdonnell, R., 2012).    

 Work Intensification تكثيف العمل(  ب)

الى اللةود التي يب لةا الموظن ألداء مةام وظيفته خالل يوم    -بصسسفة عامة -يئسسير مفةوم كءافة العمل 

 ,.Spilker, M. A. A. وتتاسسمن كءافة العمل نوعين من اللةود هما Green, F., (2001) فترة( عمله  

ويئسسير الى امتداد أو طول عدد سسساعات العمل التي يسسستغرقةا    extensive effort: التتءين اللمنى 2014

بس نسه ي مسد  أو مقسدار   Gajendran and Harrison, (2007)الموظن في أداء مةسام عملسهو وقسد عرفةسا  

والنو  الءانى هو  .                                                                                الوقظ الملدول ال   يقاسسسيه الموظفو  في أداء المةام بعيد ا عن موقل العمل المركل  ي

ويئسسسير الى كءافة اللةود اللسسسسمانية وال هنية التي يب لةا الوظن ألداء   Intensive Effortتتءين اللةود  

  (.Fein, E. C., et al. 2017مةام وظيفته  

 
( في هذا البحث نستخدم كل من مصطلح العمل عن )كمترادفين.  من المنزل  ومصطلح العمل،   ُ   ب عد 
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الموظن درجسة عساليسة من الحريسة والمرونسة في جسدولسة مةسام عملسهو    الوظيفسة تمنعوإذا كسانسظ اسسسسستقالليسة 

دارة ال اتيةو فع  ه ت المصسسائص تملق أنوا  ممتلفة من ومرونة اسسستمدام أسسساليا العملو واالعتماد على اق

تتطلا أ  يقوم الموظن وبئستل  آلنةا تمءل مطالا للوظيفة تتطلا ب ل المليد من اللةودو  ي   كءافة العمل

متلايد بتمطيط وتنلي  يوم عمله بئسسستل مسسسستقلو لتحديد كيفية التعامل مل مةام العمل باقضسسسافة إلى تحديد  

من كءافة مطالا الوظيفة المتعلقة بالتمطيط وصسسسنل        ب عدوالتحت  فيةاو ل ل و يعاني العامل عن أهداف العمل 

التي يعتمد عليةا   تتنولوجيا المعلومات واالتصسسساالتو ي  أ   (و  Kubicek, B., et al., 2015القرار  

و البرمليسة أ  Hardwareتماسسسسل للتطور التقنى المتسسسسسار  سسسسسواء في اللوانسا المساديسة         ب عسدالعمسل عن  

Software و بساقضسسسسافسة الى التطور في الئسسسسبتساتو يواجسه الموظن العسامسل كءسافسة العمسل المتعلقسة بمطسالسا

المليسد من        ب عسدالوظيفسة الكتسسسسساو المعرفسة لمواكبسة التطور في األسسسسساليسا التتنولوجيسة لمةسام عملسه ممسا عن 

العمل. وال تقتصسسر مطالا الوظيفة على  الاسسغوط لتحدي  القدي  بئسستل دائ  واكتسسساو معرفة جديدة متعلقة ب

ومةسارات التعسامسل مل تتنولوجيسا         ب عسديحتساا الى تطوير مةسارات العمسل عن         ب عسدالمعرفسةو فسالعسامسل عن  

يمتنه أداء وظيفته بفعاليةو وبالتى تلاد كءافة الوظيفة  لتيالمعلومات واالتصسساالت واكتسسساو مةارات جديدة 

يلعل من السسسةل    وال  بسسسبا االبتعاد عن متا  العمل        ب عدعن   كءافة العمل  دادتلو بالمةارات ك ل المتعلقة 

 Golden & Viega, 2005; Gajendran and   على األشسسسسمساا العمسل بلسديسة أكبر أو لفترة أطول

Harrison; 2007)  العمسلو. قسد يتو  هس ا نتيلسة ق السة عوامسل اقلةساء في متسا  العمسل  مطسالسا  مالء 

 . (;Schall, M. A., 2019 Kelliher and Anderson 2010  وما إلى ذل   االجتماعيةووالتفاعالت 

 :Work Home Conflict / Work Home Interference( الصراع بين العمل واألسرة ج)

ل واألسرة ب نه يشتل من أشتال الصرا  بين األدوار يتو  فيه ضغوط الدور يعرف الصرا  بين العم

و وعبد و جودة2016و السسسلنتىمن ملاالت العمل واألسسسرة رير متوافقة بئسستل متبادل في بعض النوا يي  

                                  ي  ي صسنن ه ا الصسرا  في اتلاهين: (. والصسرا  بين العمل واألسسرة مفةوم ثنائى االتلاتو  2018السسالمو  

ويحدث عندما تتداخل متطلبات العمل مل المسسسؤوليات وااللتلامات  و  ولو تدخل العمل في الحياة األسسسريةاأل

                               ي غلا الفرد متطلبات األسسسسرة على   والمةام المنللية. والءانىو وهو: تداخل األسسسسرة مل العملو ويحدث عندما

Donnelly, N., & 020; Anderson, D., & Kelliher, C., 2متطلبات العمل أثناء سسساعات العمل  

Proctor-Thomson, S. B., 2015 .) 

إ  الصسرا  بين العمل واألسسرة مفةوم متعدد األبعادو  ي   ددت الدراسسات ثالثة أبعاد لة ا الصسرا   

هي: الصسسرا  القائ  على الوقظو والصسسرا  القائ  على الاسسغوطو والصسسرا  القائ  على السسسلول   سسسانينو 

لدراسسسات إلى أ  إشسسارات االصسسرا  وأبعادت  (و وبناء على اتلات 2018؛ جودةو وآخرو و  2018وآخرو و  

قد ينئس  من الصسرا  القائ  على الوقظ أو الاسغوط أو السسلولو ك ل  قد        ب عدتدخل األسسرة في دور العمل عن  

ينئسس  الصسسرا  عندما يطغى دور العمل على الدور األسسسر  سسسواء بسسسبا الوقظ أو الاسسغوط أو السسسلول  

 Madsen, R., 2003; Bhattacharya, S., & Mittal, P., 2020  ) عنسدمسا ينسدم  العمسل مل الحيساة

و تنئس  صسراعات بسسبا تدخل العمل (المنلل العمل من       ب عدعن الماصسة للموظن في المنلل بسسبا العمل  

;Delanoeije,  Nakrošienė, A., et al., 2019   وتدخل الحياة الماصسة في العمل  الماصسةوفي الحياة 

et al., 2019).  م  الفواصسسسل بين أدوار العمل واألدوار األسسسسريةو   تحويل المنلل الى متا  للعمل يطإ

 ;Kylin, C., 2007  ويلعل من السسسةل تحول الفرد من دور العمل الى دور األسسسرة أثناء سسساعات العمل

Fein, E. C., et al., 2017) سسسساعات العملو       ب عدو أو التحول من الدور األسسسسر  الى أ د أدوار العمل

مما  الى تداخل األدوار ومليد من الصسسرا  بين أدوار العمل واألدوار األسسسريةو       ب عدوهت ا يؤد  العمل عن  

 ,.Delanoeije, J., & Verbruggen, M ;2019  األسسسريةيليد من وتيرة الصسسرا  بين العمل والحياة 

ll, D., & Hemlin, S.,2018Joste). 

 :Professional /Social Isolationالعزلة المهنية واالجتماعية (  د)

تتمءل في الئسعور بالعللة في متا  العمل والتي قد       ب عدتقترح الدراسسات أ  أ د اه  تحديات العمل عن 

يتسه في نةسايسة المطساف تؤد  إلى علل الموظن عن عملسه وتعطيسل أدائسه لعملسه والتس ثير السسسسسلبي على رفساه

 ; Marshall et al., 2007McLaughlin, R.,2017  والعللة في متا  العمل هي  الة يتعر  فيةا .)

لالعتقساد بس نسه يت  تلساهلسهو ممسا قسد يؤثر على أدائسه ورفساهيتسه بئسسسستسل عسامو ويليسد من الئسسسسعور        ب عسدالعسامسل عن  
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وتئسير الدراسسات الى  (.Marshall et al., 2007بالو دةو وقد يؤد  إلى أوجه قصسور اجتماعية وعاطفية  

(و   al., 2016Orhan, M. A., etيملق لد  الفرد شسسعور يب نه معلول عن اآلخريني         ب عدأ  العمل عن  

يو ويحسدث ذلس  عنسدمسا ال يت  الوفساء بسالرربسة في السدع  والتفساه  واللوانسا Out of loop يوأنسه خسارا الحلقسة

وعندما ال تتوافر االتصاالت وجةا  A., (2019Hickman .) ,االجتماعية والعاطفية األخر  من التفاعل”  

. في  يظ  Social Isolationلعللة االجتماعية أو ا lonelinessلوجه لفترة طويلة يئسسسعر األفراد بالو دة 

 ,.Golden, T. D., Veiga, J. F                                                             أ  التفاعالت وجةا  لوجه تعل  إ سسسا  األفراد باالنتماء االجتماعي  

& Dino, R. N.,2008; McLaughlin, R., 2017). 

العللة النفسسسيةو  يمتن تصسسنيفةا في:         ب عدوتقترح الدراسسسات أ  العللة في متا  العمل بين العاملين عن  

 Sahai, S., et al., 2020; Wang, W., etوالعللة االجتماعيةو والعللة المةنيةو والعللة اللسسسسدية  

al., 2020 .) العللة النفسسسسية هي الئسسسعور بانفصسسسال الئسسسمص عن اآلخرينو وافتقارت إلى روابط الئسسسبتة

واللوانسا االجتمساعيسة والعساطفيسة األخر    االجتمساعيسة المؤثرة والمرروبسةو و يأ  الحساجسة إلى السدع  والفة 

والعللة االجتماعية  (.   ;Orhan, M. A., et al., 2016Golden et al., 2008للتفاعل ل  يت  الوفاء بةاي  

 Garcia, A., etهي الحرما  من التفاعالت والعالقات رير الرسسمية مل اللمالء واألصسدقاء في المنلمة  

al., 2017تعبر عن الحالة ال هنية أو االعتقاد ب   الئسسمص بعيد عن اآلخرين لعللة المةنية                    (و بينما ت عر ف ا

(. وبمعنى أدبو تئسير الى إ باط رربة الفرد المت صسلة في الئسعور  Golden et al., 2008في متا  العمل  

ال تئسسير العللة اللسسسدية إلى انفصسس . وMcLaughlin, R., (2017)باالرتباط االجتماعي في متا  العمل 

 ,Munirالتتاو  بعض  وير    (.(Toscano, F., & Zappalà, S., 2020عن  مالئة         ب عدالعاملين عن  

et al., 2016; Sahai, S., et al., 2020Y.,  أ  االختالف بين العللة االجتماعية والنفسسية والمةنية قد )

                                                                                              يتو  ماسسسلال و وأ  ه ت األنوا  للعللة في متا  العمل متئسسسابتةو ورالبا ال يمتن الفصسسسل بينةا أل  العللة  

بس   العللسة    Kane, L. M., (2014)االجتمساعيسة في العمسل سسسسستؤد  إلى العللسة المةنيسة. وبسالمءسلو جسادل  

                                                       عللة االجتماعية والعللة المةنية مرتبطة ارتباط ا وثيق ا.اللسدية وال

 :Organization/Social Supportالدعم التنظيمى واالجتماعى ( هر)

يئسسسير الدع  التنليمي المتصسسسور الى درجة اعتقاد الموظفو  أ  مؤسسسسسسسستة  تقدر مسسسساهماتة  وتةت   

  االجتماعي المتصسسسسور إلى مد  إدرال  (و بينما يئسسسسير الدعBentley, T. A., et al., 2016برفاهة   

 ,Collinsالموظفين أنة  مدعومو  من قبل  مالئة  في العمل والمئسرفينو واألصسدقاء وأعاساء األسسرة  

A. M., et al., 2016.)   ويعرف الدع  االجتماعي على أنه ياالتصسسسسال اللفلي ورير اللفلي بين المتلقي

جة عدم اليقين الماصسسسة بموقن ماو أو بال اتو أو بالطرف والمصسسسدرو ويؤد  ه ا االتصسسسال الى تقليل در

السدع     Csikortos, S., (2019اآلخرو أو بسالعالقسة بين األطرافي   السدع  االجتمساعى مسا بين:  ويتنو  

االجتماعى العاطفىو وذل  عندم يتعاطن شسسمصسسا مل األخرين ويسسستمل الى شسستواه  ومئسساكلة و والدع   

شسسسمصسسسا ما النصسسسيحة والمعلوماتو والدع  الماد  عندما يقدم الطرف الداع    المعلوماتىو ومن خالله يقدم

(. وتئمل مصادر الدع  االجتماعى كل Collins, A. M., et al., 2016مساعدة ملموسة قنلا  مةمة ما  

Howard, H., et -Dawsonمن المنلمةو و مالء العملو واألصسسسدقاءو وافرد األسسسسرة و تى الغرباء  

Csikortos, S., 2019al., 2013;  .) 

التتنولوجيا واألدوات المناسبة المطلوبة توفير ال   تقدمه المنلمة  واالجتماعى ويئمل الدع  التنليمى 

(و وتقسدي  ,.et al., 2016;Gerdenitsch, C.,  et al, 2016; Collins, A. M        ب عسدألداء العمسل عن  

يمتن أ  يواجةةا الفردو وكيفية التغلا على الصسسسعوبات التي الدع  المعلوماتى للتعامل مل المئسسستالت التي  

 ,.Golden, T. D., & Veiga, J. Fيواجةةسا الفرد للتعسامسل مل التتنولوجيسا الحسديءسة ألداء مةسام عملسه  

.Howard, H., et al, 2013-Dawson ;2008  باقضسافة الى الدع  االجتماعى من المئسرفين و مالء .)

Nakrošienė, ; Grant, C. A., et al., 2019اعى من األصسسدقاء وافرد األسسسرة  العملو والدع  االجتم

et al. 2019 A.,.) 

 :األداء الوظيفى - 3

للمةام   المنلمة  فيأنه طريقة وأسسسسلوو تنفي  الموظن   على  -بصسسسفة عامة    -ينلر إلى األداء الوظيفى 

 .Viswesvaran, C., & Ones, Dالمنلمةو وير    أهداف  من أجل تحقيق منهالمتوقعة  أو إليه المسسسندة
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) S., (2000   محسددة. كمسا    وفقسا لمعساييرو  معينسة أو مسسسسسؤوليسة دورلس  درجسة تنفيس  الفردالوظيفى هو    أ  األداء

األهسداف والغسايسات التنليميسة.    تحقيق  الصسسسسحيع نحو القسدرة على توجيسه السسسسسلول يعرف األداء الوظيفى بس نسه

الفرد  يتتو  من ملموعة من األنئسسسسطة التي تسسسسساه  في تحقيق أهداف المنلمة   و ي  أ  األداء الوظيفي

 السسسلوكيات التي من إجمالية باعتبارت قيمة يعتمد ه ا البح  على تعرين األداء الوظيفي  ل ل . بطرب ممتلفة

 ,Rotundo, M., & Sackett   في تحقيق أهداف المنلمة  بئستل مباشسر ورير مباشسر يسساه  بةا الموظن

2002, . R.P)  . لقد اعتمدت دراسسات عديدة  وHarari, M. B., et al, et al., 2019; Choi, J. Y., 

; Salgado, J. F.,et al., 20032016)    على تصسسسنينKahnKatz and  لفداء الوظيفىو  1978 و )

 In-role يس  ميلا بين نوعين من األدوار السسسسسلوكيسة لفداء الوظيفى وهمسا: سسسسسلول السدور الرسسسسسمى  

Behavior    أو سسسلول أداء المةمة األسسساسسسيةCore Task Behavior و وسسسلول الدور اقضسسافى أو رير

المواطنسة التنليميسة    Extra-roleالعساد     Organizational Citizenshipوالس   عرف بسسسسسلوكيسات 

Behaviors. 

الوظيفى    لفداء  إطسار  Griffin et al., (2007)و اقترح       ب عسدوفيمسا يتعلق بساألداء الوظيفى للعمسل عن  

 مبنى على ثالثة أبعاد سلوكية هي:       ب عدعن 

 ي     الرسسميوسسلول أداء الدور       ب عده ا ال  بعت :  Individual task proficiency  المهام الفردية  إتقان -1

يصن سلوكيات إتقا  المةام الفردية التي يمتن إضفاء الطابل الرسمي عليةا. وتعت  ه ت السلوكيات الدرجة  

                                                                                                           التي يلبي بةا الموظن التوقعات والمتطلبات المعروفة لدورت كفرد. ويرتبط إتقا  المةام الفردية ارتباط ا وثيق ا  

                                                                          يسسلول الدور الوظيفيي. ومن السسةل نسسبي ا تحديد متطلبات األدوار الفردية عندما بمفةومي يأداء المةمةي و 

                                                                      يتو  عدم اليقين منمفا او وعادة ما تحددها التوصيفات الوظيفية الرسمية. 

. عنسدمسا تتو  بيتسة العمسل رير مؤكسدة إلى  سد Individual task proactivity  الفرديرة ةاسررررتبراقيرة المهمر  -2

                                                                               ل األفراد والمنلمات مل التغيير والتتين معه فحسساو بل يلا علية  أياس ا توقل البيتة كبيرو يلا أال يتفاع

                                                                                                     المارجية والتصسسرف وفق ا لةا بطرب ذاتية التوجيه لتحقيق نتائ  فعالة. وتعرف اسسستباقية المةام الفردية على  

لة  الفرديسة أو أدوار أنةسا مسد  انمراط األفراد في السسسسسلول الس اتي الموجسه نحو المسسسسستقبسل لتغيير مواقن عم

 عملة  الفردية أو تغيير أنفسة .

يتاسمن         ب عد                                                           تتلايد متطلبات اسستباقية المةام الفرديةو نلر ا أل  العمل عن        ب عدوفى سسياب العمل عن  

قدرا كبيرا من االسسسستقاللية والمرونةو وانمفا  مسسسستو  رقابة وتوجيه المئسسسرفينو ويعتمد أداء 

ة الس اتيسة وتنلي  الوقسظو واالبتتسارو ومواجةسة ضسسسسغوط وعساء العمسلو العمسل بقسدر كبير على اقدار

ل ل  يحتاا األفراد إلى تحديد طرب مبتترة للعمل بمبادرتة  الماصسسة دو  االعتماد على توجيةات  

المئسسرفين. ويتاسسمن اسسستباقية المةام الفردية المفاهي  ذات الصسسلة يبالسسسلول االسسستباقيي و يتولي 

 رة الئمصيةي و يسلول دور المبتتري. المسؤوليةي و يالمباد

على        ب عسديعتمسد العمسل عن  :  Individual task adaptivity  القردرة الفرديرة على التكيف مع المهرام

بيتة ديناميتية باالعتماد على وسسسسائل تتنولوجية سسسسريعة التغيير والتطور مما يعنى تغييرات رير   فيالعمل 

إلى التتين أو التس قل  مل  هس ت البيتسة السدينساميتيسة يحتساا الفرد الى    فيمتطلبسات العمسل. والعمسل    فيمتوقعسة  

تتين مل المةام الدرجة التي يتعامل  التغييرات في أدوار عملة  وبيتتة .  ويعت  مفةوم القدرة الفردية على ال

لس لس و تعسد القسدرة    بةسا األفراد مل التغييرات التي تؤثر على أدواره  كس فراد ويسسسسستليبو  لةسا و/ أو يسدعمونةسا.

 المةسامونتيلسة االعتمساد على التقنيسة ألداء        ب عسد                                                          الفرديسة على التتين مل المةسام أمر ا مةمس ا في سسسسسيساب العمسل عن 

وكل ذل  قد   العملوويمءل تغييرا في إسستراتيلية   العملويعتبر إعادة لتصسمي         ب عدلعمل عن  باقضسافة الى أ  ا

 يتطلا من األفراد تعديل سلوكياتة  ألداء العمل. 

 وفروطه ومتغيراتهنموذج البحث    سادسا:

مئسستلة وعلى وبناء على الدراسسسة االسسستطالعية التي قام بةا البا  و بناء على الدراسسسات السسسابقةو  

 ومتغيراتهو والتي تتامن: -ال   ت  اختبارت -للبح  اقطار المقترح( 1البح  وأهدافهو يوضع الئتل  
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 للبحث المبدئى ( اإلطار المقترح 1شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ُ   ب عد( الصراع بين العمل واألسرة وعالقته باألداء الوظيفى للعمل عن 1)

يلسادل البعض بس   العمسل من المنلل يمءسل وسسسسسيلسة فعسالسة لليسادة التوا   بين العمسل والحيساةو آل  العمسل  

Aguilera, A., et al, 2016; ; Baker, E., et al., 2007يوفر فرصسة لرعاية أفراد األسسرة         ب عدعن  

Grant, C. A., et al., 2019)  الى أ  2017و وقد توصسسلظ دراسسسة الصسسميدعىو مصسسطفى محمودو )

 وواألسسرةاالتصساالت األردنية أد  الى التوا   بين العمل تتنولوجيا المعلومات وفي شسركات         ب عدالعمل عن  

البعض األخر بالقول إ   التداخل المسسستمر لدور األسسسرة في دور العمل ولدور العمل في دور األسسسرة يلادل 

 ;Madsen, S. R., 2003يؤثر بئسسستل سسسسلبي على التوا   بين العمل والحياة للفرد        ب عدأثناء العمل عن  

 al., 2019Grant, C. A., et  ;Spiegeleare, S., 2019Emre, O., &  ;Flores, M. F., 2019  و)

( على أ  أ د االدعاءات التي ت  تقديمةا دو  .Madsen, S., & Hammond, S ,2013  أكدت دراسسةو

لى أ  إسسسيقلل من مسسستو  الصسسرا  بين العمل واألسسسرةو وتوصسسلظ       ب عد                             دع  بحءي كاف  هو أ  العمل عن 

سواء  أخر ت ثير مرهو  بمتغيرات على الصرا  بين العمل واألسرةو وه ا ال إيلابيله ت ثير        ب عدالعمل عن  

أنه   ( على.Golden, T. D., Veiga, J. F., & Simsek, Z, 2006)وأكدت دراسسة   وسسيطة أو معدلة. 

و  اد تدخل األسسسرة في العملو مما أد  إلى  يادة الصسسرا  بين      ب عدكلما  اد انمراط الموظن في العمل عن  

 األسرة والعمل. 

 

 

 األداء الوظيفى

  ُ   ب عدللعامل عن 

  ُ   ب عدالعمل عن تحديات 

الصراع بين 

 العمل واألسرة 

 المهنية  العزلة 

 واالجتماعية 

الدعم التنظيمى  

 واالجتماعى 

ومرونة  استقاللية 

 الوظيفة 

 

 كثافة العمل  

 عن بعد

 (- )H1 

 (- )H3 

 (- )H2 

 (+ )H4 

 (+ )H6 

 (M )H5 

 (M )H8 

 (M )H7 
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الصسسرا  بين العمل واألسسسرة من أه    إلى أ  (Nakrošienė, A., et al., 2019 وتئسسير دراسسسة  

الوظيفىو أل  مما قد يؤثر سسسلبا على دوافل الفرد وعلى رضسسات وأدائه       ب عدالتحديات التي تواجه العاملين عن  

 ,.Nakrošienė, A                                                                  من المنلل(و يؤد  مةام عمله أثناء تواجدت فعلي ا في ملاله األصلي        ب عدن  علموظن  ا

Delanoeije, et al., 2019 et al., 2019;)  ونلر ا أل  ملال المنلل مرتبط نفسسسسسيا  وسسسسسلوكيا  بمةام .                                                     

فمن المرجع أ  تصسسبع  دود دور العمل أكءر قابلية لالختراب أثناء العمل في  والفرد األسسسريةومسسسؤوليات  

تلداد ا تمساليسة  سدوث انقطساعسات في دور العمسل ألداء بعض المةسام المنلليسة   ذلس و            وبنساء  على    والمنلل

 2019, Delanoeije, J., & Verbruggen, M.  .)األبحاث بالفعل أ  التواجد المئترل بين   وقد أظةرت

وبسالتسالي  سدوث المليسد من التحوالت من أدوار العمسل إلى   -مسل والمنلل قسد يليسد من القسدرة على إجراء  الع

.Bhattacharya, ,Delanoeije, J., & Verbruggen, M ;2019       ب عدعند العمل عن    األسسسرةأدوار  

2020, S., & Mittal, P.  .)    ا مسا يطول يوم                                                       ونتيلسة اسسسسستمسدام المنلل لمعساللسة متطلبسات دور العمسل رسالبس

و وعنسدمسا يقوم  األسسسسسرةممسا يليسد من تسدخسل دور العمسل في دور    (.Solís, M. S ,2016   يمتسدالعمسل أو  

و قد يلدو  صسعوبة أكبر في الوفاء  األسسر الموظفو  بمليد من عمليات االنتقال من دور العمل إلى الدور  

في   األسسسرةيواجةو  المليد من تدخل دور   و وبالتالي قد(Nakrošienė, A., et al., 2019 بمةام عملة  

قد يؤد  االنتقال و و(Bhattacharya, S., & Mittal, P.; ., 2006Golden et al ,2020دور العمل  

إلى تقليل الوقظ المتبقي لتلبية متطلبات العمل للفرد ويمتن أ  يصسسرف انتبات الموظفين عن مةام  بين األدوار 

ال  وفى(.   al., 2017Fein, E. C., etعملة    وجسسد        ب عسسدللعمسسل عن    analysis-meta        ب عسسدتحليلةمسسا 

 2007 ,Gajendran, R. S., & Harrison, D. A.)  يؤثر سسسلبا على   واألسسسرةأ  الصسسرا  بين العمل

 & ,.Golden, T. D., Veiga, J. Fوجد   الوظيفىو ك ل و واألداء ىظيفى وااللتلام التنليموالرضسسا ال

(2008 ,Dino, R. N.   سسسسلبية على نوات   أثارله        ب عدلد  العاملين عن  واألسسسسرةأ  الصسسسرا  بين العمل

أ  الصسرا  إلى   .Martin, B. H., & MacDonnell, R, 2012)   كما توصسلظ دراسسة.       ب عدالعمل عن  

 وال    للعملوتؤثر سسسلبا على الرضسسا الوظيفى وعلى دافل الفرد        ب عدبين العمل والحياة فيى سسسياب العمل عن  

 وبناء عليه يمتن صيارة الفر  التالى:يرتبط ب دائه الوظيفى. 

                                                                        ُ                         الفرض األول: " يؤثر الصرراع بين العمل واألسررة تأثيرا سرلبيا  مباشررا  ومعنويا  على أداء الدور الوظيفى  

 "  ُ   ب عدللعمل عن 

ُ    ( الع زلة2)  : ُ   ب عدالمهنية واالجتماعية وعالقتها باألداء الوظيفى للعمل عن       

لعللسة  لس لس  تتو  ل                                               يصسسسسبع التفساعسل رير الرسسسسسمي وجةسا  لوجسه رير منتل و  و       ب عسدفى  سالسة العمسل عن 

 ,.Gajendran, R. S., & Harrison, D. A الفرد  نوات   أثسارهسا السسسسسلبيسة على  المةنيسة واالجتمساعيسة  

2007; Lal, B., & Dwivedi, Y. K., 2009; Wang, W., et al., 2020 ) ي  يفقد العاملو  عن 

تتدهور  و باقضسسسافة الى  اعلي رير الرسسسسمي فيما يتعلق ب خر التطورات داخل منلماتة فرا التعل  التف       ب عد

مل  مالئة و وعلى المسد  الطويسل تصسسسسبع اآلثسار أعمقو  يس  يئسسسسعر         ب عسدنوعيسة العالقسات بين العساملين  

إلى ( ممسا يؤد   .Bell, C. J ,2020العساملو  في المنلل بساالنفصسسسسال عن وظسائفة  و مالئة  في العمسل  

(؛ و يادة مئاعر القلق واالكتتاو؛ و يادة مئاعر Golden et al., 2008انمفا  التلامة  تلات وظيفتة   

  ( ؛ مما يؤثر سسسسلبا على األداء الوظيفى 2017) .McLaughlin, Rاالسسسستبعاد من عمليات صسسسنل القرار  

 (2019 ,Hickman, A. . 

مما قد ياسسعة     ومعرفتة و                             ل اسسستعداد ا للءقة في قدراتة                      المعلولين مةني ا أق       ب عدفع  العاملين عن  ك ل و 

 المءالو. على سسسبيل  Ozcelik, H., & Barsade, S. G., (2018   داء وظائفة أل                  في وضسسل رير موات   

أقل قدرة على إدارة العالقات الئسمصسية والتفاعالت مل اآلخرين بئستل فعال لتنسسيق المةام المعقدة يتونو   

  . Bell, C. J., (2020)  الفة  المسسستمد من مئسساركة وصسسقل المعرفة الاسسمنية والغاماسسة وتعليل مسسستو

تتعر  قاعدة معارفه األساسية للمطر بئتل فعال ألداء   بالعللة المةنية       ب عدوعندما يلداد شعور العامل عن  

 Bandara, W. M., et  إليةا  ر نه بحاجة إلى المعلومات ذات الصسسسسلة ولتنه يفتقبس                      العمسلو نلر ا العتقسادت 

al.,2020  بدال  من  وياسسطرويعمل في وضسسل رير مؤات   عندئ إلى تفاعالت متعمقة كافية (و ونتيلة افتقارت        

                    مما يؤثر سسسلب ا على   وMcLaughlin, R., (2017) نئسسطة عمل برؤ  ومعلومات محدودةإلى تنفي  أ  ذل و

 (.Golden et al., 2008; Bell, C. J., 2020                                       وعلى قدرته قطالب مبادرات وظيفية قي مة   مةامهوأداء 
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يترتا عليه الئسعور       ب عد( إلى أ  العمل عن ,.Orhan, M. A ) ,.et al(2016توصسلظ دراسسة  لقد  

( وأ  هس ت العللسة تؤثر سسسسسلبسا على الرضسسسسا الوظيفى  0.26( والعللسة المعلومساتيسة  r=0.30بسالعللسة المساديسة  

 .56-r=  و وتؤثر سلبا على األداء الوظيفى)r=*.29  ك ل  أكدت دراسة .)Golden, T. D., Veiga, J. 

F., & Dino, R. N. (2008) سسلب ا على األداء الوظيفيو لقد توصسلظ دراسسة    على أ  العللة المةنية تؤثر                                          

Wang, W., Albert, L., & Sun, Q. (2020).   إلى أ  العللة النفسسسسية لةا عالقة سسسسلبية معنوية مل

بين مندوبي المبيعات والمئرفينو وجد       ب عدوفي دراستة   ول أداء العمل عن و  (r = 0.67الرضا الوظيفى  

McLaughlin, R., (2017)  عن أقرانة  ومسديرية و انمفض أداءه         ب عسدل  يسادة عللسة العمسال عن  أنسه م

شسسملظ  والتي H., & Barsade, S. G.Ozcelik ,, (2018)دراسسسة توصسسلظ كما  ورضسساه  عن عملة .

وعلى  الوظيفيسسسلبيا على الرضسسا   أثرإلى أ  الئسسعور بالعللة االجتماعية       ب عد                       موظف ا من العاملين عن    672

موظن من   114وعلى االلتلام التنليمىو كما قام نف  البا ءا  بتوسسسيل دراسسستةما لتئسسمل  األداء الوظيفىو

في منلمتين ممتلفتينو وتوصسال الى وجود عالقة للئسعور بالعللة في متا  العمل على بتل         ب عدالعاملين عن  

بناء  و داء الوظيفى.يؤثر في النةاية على األ  ال  ت ثيرها النفسسى والصسحى   ولةامن الئسعور بالقلق والغاسا 

 :التالىعلى ما سبق يمتن صيارة الفر  

                                                                                  ُ                 الفرض الثانى: " يؤثر إدراك العزلة المهنية واالجتماعية تأثيرا سررررلبيا  مباشرررررا  ومعنويا  على أداء الدور  

 "في شركة المصرية لالتصاالت   ُ   ب عدالوظيفى للعمل عن 

 : ُ   ب عدوعالقتها باألداء الوظيفى للعمل عن العمل  ( كثافة3)

وإ  كا  يوفر درجة عالية من االسستقالليةو وإمتانية العمل       ب عدالدراسسات على أ  العمل عن لقد أكدت 

مما    Work Intensificationفي األوقات األكءر إنتاجية إال أ  له نوات  سسسسسلبية أهمةا  يادة تتءين العمل 

أكدت  كما  (.  Bathini, D. R., & Kandathil, G. M. 2019العمل  وضسسغوط   يادة عاء يؤد  الى  

يمتن أ         ب عد( على أ  العمل عن  Kelliher and Anderson 2010; Putnam et al. 2014دراسسات  

.و       ب عديؤد  إلى عمل الموظفين لفترة أطول وبتءافة أكبر مما كانوا عليه قبل اسسسستمدامة  أسسسساليا العمل عن  

                                     ت نل  العمل المر  رالب ا ما تؤد  إلى كما يلادل بعض البا ءين ب   الطريقة التي تنف  بةا المنلمات سسياسسا

. وأشسسارت  ( ;Fein, E. C., et al., 2017Boxall, P., & Macky, K., 2014 يادة سسساعات العمل  

( إلى أ  العمل القسسسر  في المنلل بسسسبا جائحة Spagnoli, P., Molino, M., et al., 2020دراسسسة  

ل والاسسسسغوط النفسسسسسية المرتبطة باسسسسستمدام تتنولوجيا  كورونا أد  الى نتائ  سسسسسلبية من أهمةا تتءين العم

الى أ   (Fein, E. C., et al., 2017توصسسلظ دراسسسة  وقد  .     ب عداالتصسساالت والمعلومات ألداء العمل عن 

له أثار سسسسلبية على الحياة األسسسسريةو وعالقة إيلابية بالئسسسعور باقجةاد والاسسسغوط       ب عدعن تتءين العمل  

ين في المدار  فحص عاء العمل العقلي على المعلمالنفسسسسسية. وتوصسسسسلظ إ د  الدراسسسسسات التي تناولظ  

و  ائحة الل  أثناء  للمعل   ال هني العمل  عاءمتوسط  ارتفا  . إلى  COVID-19جائحة   االبتدائية في هولندا أثناء

و وانمفا  مسسستو  جودة العملية أداء المعل  نفسسسهالى الت ثير السسسلبي على  ارتفا  عاء العمل ال هنيوأد   

يعتقسد العسديسد من البسا ءين أ  كءسافسة اسسسسستمسدام كس لس و    (.Gautama, B. H., et al., 2020التعليميسة  

وعلى مسستو  رضسا الفرد عن العمل  تؤثر على الئسعور بالاسغوط النفسسية       ب عدالعمل عن   ألداءالتتنولوجيا  

لقسد و(و  Golden & Viega, 2005; Gajendran & Harrison, 2007; Schall, 2019        ب عسدعن  

وكل من الرضسسسا الوظيفى واألداء وجودة        ب عدبين كءافة العمل عن    لعالقةا Virick et al., (2010) فحص

وكل من الرضسا واألداء والتوا   بين العمل واألسسرة       ب عدالحياة ووجد أ  العالقة بين عدد سساعات العمل عن 

( مقلوو. أ  تبدأ العالقة في شسسستل ت ثير إيلابي لنقطة معينة ث  يتله المنحنى  Uت خ  شسسستل منحنى  رف  

وبناء على ما سسسبق يمتن صسسيارة   على ه ت المتغيرات.       ب عدألسسسفل معبرا عن ت ثير سسسلبي لتءافة العمل عن  

 الفر  التالي:

                             ُ                               تأثيرا سرررلبيا  مباشررررا  ومعنويا  على أداء الدور الوظيفى للعمل     ُ   ب عدلفرض الثالث: " تؤثر كثافة العمل عن ا

 "في شركة المصرية لالتصاالت    ُ   ب عدعن 

  ُ   ب عدوعالقتها باألداء الوظيفى للعمل عن    استقاللية الوظيفة  (4)

 ;Golden et al., 2006; Golden & Veiga, 2005 من خالل مراجعة الدراسسسسات السسسسابقة 

De Spiegelaere, S., et al. 2016 Gajendran & Harrison, 2007; Gajendran et al., 2014;  )
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و ( جدولة العمل2( أسسلوو أو طريقة العملو  1:  يتاسمن  يتاسع أ  اسستقاللية الوظيفة مفةوم متعدد األبعاد.

اسسستقاللية أسسسلوو العمل إلى درجة  رية   وتئسسيراسسستقاللية متا  العمل.  ( 4 ( اسسستقاللية معايير العملو 3و 

اتمساذ القرار الفرد  فيمسا يتعلق بساقجراءات واألسسسسسساليسا والطرب التي يؤد  بةسا الموظن عملسه.  وتوفر 

وارتباطة    وأدائة من مستو  رضاه                                                                    استقاللية أسلوو العمل للموظفين إ ساس ا بالتحت  في عملة  مما يليد

وتئسسير اسسستقاللية جدولة العمل إلى سسسيطرة الموظفين على جدول عملة  وتوقيظ العمل وتسسسلسسسله.  الوظيفى.

بينمسا تئسسسسير اسسسسستقالليسة معسايير العمسل إلى السدرجسة التي يمتن للموظفين فيةسا اختيسار أو تعسديسل أهسداف العمسل 

أ سد أه    -االسسسسستقالليسة في تحسديسد متسا  أداء الوظيفسة  –الليسة متسا  العمسل  ومعسايير التقيي . بينمسا تمءسل اسسسسستق

 مرنةوللموظفين بالحصسسول على سسساعات عمل يسسسمع       ب عد  العمل عن  . و ي  أ                       خصسسائص العمل عن ب عد

باقضسافة إلى اقلغاء التام لاسرورة االنتقال إلى المتتا كل يوم وعدم مطالبتة  باتبا  قواعد العمل الصسارمة  

                                                         باسستقاللية عالية في التمطيط للدول عملهو ومن ث  ي فتر  أنه        ب عد  كما يتمتل العامل عن  ماصسة بالمنلمة.ال

M. A., 2019; Ramaswamy, M. M., & Rajeesh Schall ,لفداء  أقو   تمتل بحما  أكبر ودافل  ي

Viswanathan, D., 2020).)  :وبناء عليه يمتن صيارة الفرو  التالية 

                                                               ُ                               الرابع: " تؤثر اسرررتقاللية الوظيفة تأثيرا إيجابيا  مباشررررا  ومعنويا  على أداء الدور الوظيفى للعمل  الفرض  

     ُ                             عن ب عد في شركة المصرية لالتصاالت "

الدراسسسات  ول ت ثير اسسستقاللية متا  العمل على كل من الرضسسا الوظيفى واألداء وعلى  أشسسارتوقد 

إلى أ  االسسستقاللية   Golden et al., 2006 دراسسسة توصسسلظ  وقدالتوا   بين متطلبات العمل واألسسسرة.  

. أ  أ  األسرةالتوا   بين متطلبات العمل ومتطلبات  لتءافة العمل على    السلبيكمتغير معدل يقلل من الت ثير  

بدرجة اقل   األسسريةالعاملين ال ين يتمتعو  بدرجة عالية من االسستقاللية يواجةو  تدخال من العمل في الحياة 

( أ  االسستقاللية (Golden & Veiga, 2005دراسسة   أكدتال ين يتمتعو  باسستقاللية اقل. ك ل   أولت ن م

كما اختبرت دراسسسسسات  على الرضسسسسا الوظيفى.      ب عدللعمل عن  اقيلابيكمتغير معدل أدت الى  يادة الت ثير  

(Gajendran & Harrison, 2007; Gajendran et al., 2014)  االسستقاللية كمتغير وسسيط بين العمل

والرضسسا الوظيفى والنية لترل العملو واألداء الوظيفىو ووجدت درجة وسسساطة مرتفعة لالسسستقاللية         ب عدعن  

       ب عد رة لت ثير العمل عن  الرضسا الوظيفىو ودرجة وسساطة جلئية لالسستقاللية المتصسو      ب عدفي ت ثير العمل عن  

 على األداء الوظيفى والرربة في ترل العملو والئعور بالاغوط الوظيفية. 

تأثير الصررراع بين العمل والمنزل على أداء قوة  : " تعدل اسررتقاللية الوظيفة المدركة من الخامسالفرض  

 "في شركة المصرية لالتصاالت    ُ   ب عدالدور الوظيفى للعمل عن 

 : ُ   ب عدالتنظيمى واالجتماعى وعالقته باألداء الوظيفى للعمل عن الدعم  (  5)

.W.,  Hager, F  على رفساهيسة الفرد وعلى نوات  العمسلن السدع  التنليمى واالجتمساعى  ميؤثر كسل  

مئسسسرفوه  بالمعلومات   ال ين يدعمة        ب عدأ  العاملين عن  على    et al.,  Bosua)7201  أكدو وقد  )(2018

أكدت عدة كما  .     ب عدلى مسسستو  في أدائة  لوظائفة  عن أعقل عرضسسة للصسسرا  بين العمل واألسسسرة وأكانوا  

) & ,.Golden, T. D. على سسبيل المءالو يؤكد      ب عددراسسات على أهمية الدع  التنليمى لنلاح العمل عن  

 Wiesenfeld, B. M.,Makarius, E. E., & Larson, B. Z.,2017; ; 2019, Gajendran, R. S.

et al., 2001  )  تقسدمسه المنلمسة متمءال في التتنولوجيسا    الس  يتوقن على السدع         ب عسدعلى أ  نلساح العمسل عن

و وتقدي  الدع  المعلوماتى للتعامل مل المئستالت التي يمتن       ب عدداء العمل عن  واألدوات المناسسبة المطلوبة أل

 داءأليواجةةسا الفردو وكيفيسة التغلسا على الصسسسسعوبات التي يواجةةسا الفرد للتعسامل مل التتنولوجيسا الحسديءسة   أ 

 .Collins, Aالنفسسسي ومسسستويات رفاهية الفرد   سسسلبا على اقجةاديؤثر الدع  االجتماعي كما    مةام عمله.

M., et al., 2016.) يمتن نقل عالقات العمل إلى البيتة االفتراضسسسسيةو ويتلقى        ب عدفي سسسسسياب العمل عن  و

العمل من خالل التواصسسل عبر الةاتن الدع  االجتماعى من اقدارة والمئسسرفين ومن  مالء        ب عدالعامل عن  

أو المراسلة الفورية   المؤتمراتوأو تتنولوجيا    Vayre, E., & Pignault, A. (2014والبريد اقلتتروني  

 2012 ,Fonner, K. L., & Roloff, M. E.  .)  ب عسدوجسدت إ سد  السدراسسسسسسات أ  العساملين عن  وقسد      

بئستل موسسل للتواصسل مل  مالء العملو ويسستمدمو  الةواتن المحمولة عند   اقلتترونييسستمدمو  البريد 

أو لحسل مئسسسساكسل تواجسه الفردو ومن اجسل تبسادل المعلومسات  ول  مالء العمسل   أكءرالحساجسة لفة  تفصسسسسيالت  

بعض   أكدتو  (..Vayre, E., & Pignault, A, 2014والتطورات التنليمية وك ل  مناقئسة مةام العمل  
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والمئسسسرف علية  قد تؤد        ب عدلى أ  الدع  االجتماعي بين العاملين في المتتا والعاملين عن الدراسسسسات ع

وانمفسا  النوايسا لترل المنلمسة   الوظيفيوو يسادة األداء    ووااللتلام التنليمي  الوظيفيوإلى  يسادة الرضسسسسسا  

os, S. (20192015; Bentley, T. A., et al., 2016; Csikort,Wright, K. B. .)والتقدم الوظيفي  

كلما  ادت الحاجة الى الحصسول على مليد من الدع  االجتماعى والى مسستو  أكبر من الدع  الرسسمي فيما   و

وبنساء على ذلس  يمتن  (.  .Baker, et al., 2006 ;2018, Hager, F. Wيتعلق بسالتتنولوجيسا والتسدريسا  

 صيارة الفر  التالى:

                                                  ُ                 التنظيمى واالجتمراعى ترأثيرا إيجرابيرا  مبراشرررررا  ومعنويرا  على أداء الردور  الفرض السررررادس: " يؤثر الردعم  

                   ُ                             الوظيفى للعمل عن ب عد في شركة المصرية لالتصاالت "

 ,.Thorstensson, E                                                                      يحتساا العساملو  عن ب عسد المعلولو  مةنيسا واجتمساعيسا الى بيتسة عمسل داعمسة  

ذا ل  يت  دعمة  فنيا ونفسسسياو لتقليل مسسستو  الئسسعور (و فال يتوقل من العاملين عن بعد العمل بفعالية إ2020

 .Golden, T. D., & Veiga, J. Fناق   لقد  (و  Toscano, F., & Zappalà, S., 2020بة ت العللة  

      ب عسدالعساملينو ولتن العمسل عن    أمساميمءلو  واجةسة المنلمسة    –في العمسل التقليسد     –أ  المئسسسسرفين    (2008)

ومن ث  يصسسسسبع دع    ووتسسسسسبا ه ت الفلوة الئسسسسعور بالعللة       ب عدالعاملين عن  يملق فلوة بين المئسسسسرفين و

لى أ  الدع  المقدم من المئسرفين للعاملين عن توصسل البا ءا  إو وأمرا ضسروريا.      ب عدالمئسرفين للعاملين عن 

إيلابيا كبيرا على مسسستو  الرضسسا  سسسلبيا على مسسستو  الئسسعور بالعللة المةنيةو وله ت ثيرا  كا  له ت ثيرا         ب عد

 ,.Nakrošienė, Aك ل  توصسسلظ دراسسسة    .     ب عدالوظيفى وااللتلام التنليمى واألداء الوظيفى للعاملين عن  

et al., (2019)  حددات الرضسسسسا  اه  م أ دله        ب عدإلى أ  دع  اقدارة وثقة المئسسسسرف ودعمه للعاملين عن

 ;Neufeld and Fang, 2005 وجدت  وقد    .وله ت ثيرا سلبيا على الئعور بالعللة      ب عدالوظيفى للعامل عن  

).2019 ,Golden, T. D., & Gajendran, R. S. Baker, et al., 2006; )  الدع  المتبادل بين  أ

إيلابية على الرضسا واألداء   تؤثرومديرية  ومئسرفية  و مالء والدع  الماد  والمعلوماتىو        ب عدالعاملين عن  

  .      ب عدعلى الئسسعور بالعللةو وتمفيض مسسستو  الاسسغوط والتوت لد  العاملين عن   سسسلبيالوظيفىو وت ثير  

 وبناء على ما سبق يمتن صيارة الفر  التالي:

تأثير الشرررعور بالعزلة المهنية واالجتماعية قوة جتماعى من الفرض السرررابع: " يعدل الدعم التنظيمى واال

 "في شركة المصرية لالتصاالت   ُ   ب عدعلى أداء الدور الوظيفى للعمل عن  

 ,Schall, M. Aعد مقارنة بالعمل المتتبى                                                   كئسفظ الدراسسات السسابقة عن  يادة سساعات العمل عن ب  

المنلل بسبا من ( إلى أ  العمل  ,.Molino, M., et al., 2020Spagnoli, Pوأشارت دراسة  (و 2019

بتتءين العمل عن النفسية المرتبطة اللسمانية والاغوط   يادة جائحة كورونا أد  الى نتائ  سلبية من أهمةا 

ك ل  ترجل  يادة عدد سسساعات العمل الى ضسسرورة قيام  و  باسسستمدام تتنولوجيا االتصسساالت والمعلومات      ب عد  

باقضسسسسافة الى تعامله مل المئسسسستالت التقنية  دارة وقته وتنلي  عمله بنفسسسسسهو وترتيا أولوياتهو الموظن بع

و وعدم توافر األجةلة  ةلفجةلة ووسسسسسائل االتصسسسساالتو وانقطا  العمل بسسسسسبا عدم المعرفة التافية بالتقني

ر في  يادة كءافة (و وك ل  يتسسبا رمو  الدوJalagat, R., & Jalagat, A., 2019والتقنيات المناسسبة  

(و وبتسسبا تداخل العمل مل الحياة األسسرية في  يادة سساعات العمل Schall, M. A, 2019العمل عن بعد  

 Madsen, S., & Hammond, S., 2013  و ل ل  يمتن أ  يؤد  الدع  الفني والتنليمى من المنلمةو)

مسل عن بعسد في أمور ترتيسا أولويسات  والسدع  االجتمساعى من اقدارة ومن  مالء العمسل على مسسسسساعسدة العسا

يقلل من كءافة سسساعات العملو كما   اعملهو و ل المئسساكل التقنيةو والتقليل من ضسسغوط ورمو  الدور  مم

 ,Bakerيعمل الدع  االجتماعى على توفير بيتة مناسسبة تقلل من الصسرا  بين األدوار. لقد ناقئسظ دراسسات  

E., Avery, G. C., & Crawford, J. D., 2007; Aban, C. J. I., et al., 2019)    دور الدع

 مالء العمل الداعمين ال ين يقدمو  المسساعدة وأكدت على أ          ب عدوأداء العمل عن التنليمى واالجتماعى في  

أ  يقللوا من رمو  دور الفرد وتاسسسسارو األدوار وعاء العمل مما قد يؤد  في يمتن  وتوضسسسسيع المةام 

( على أهمية Bosua et al., 2013دراسة   أكدتا الوظيفي وااللتلام التنليمى. كما  النةاية إلى  يادة الرض

                                                                                                 وضسسرورة الدع  الفني للعاملين عن ب عد لتحقيق نتائ  إيلابية للعمل عن ب عد. فالدع  الفني ضسسرور  لاسسما  

مما يمتن من إنلا  العمل ب قل ملةود وسسسساعات عمل  التنسسسسيق الفعال مل المتتا المركل  و مالء العمل

 و وبناء على ما سبق يمتن صيارة الفر  التالى:ممتنة
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على أداء الردور     ُ   ب عردكثرافرة العمرل عن  ترأثير  قوة  الفرض الثرامن: " يعردل الردعم التنظيمى واالجتمراعى من  

 "في شركة المصرية لالتصاالت    ُ   ب عدالوظيفى للعمل عن 

 حث:الب منهج  سابعا:

فى تحديد العالقات بين المتغيرات التي   Deductive Approachاسستمدم البا   المنة  االسستنباطى 

تاسمنةا نموذا البح  باالعتماد على الدراسسات السسابقةو كما اعتمد البا   على ذات المنة  فى تحديد طرب  

قيسا  هس ت األبعسادو وتطوير اقطسار المقترح للعالقسات بين متغيرات البحس . كمسا اسسسسستمسدم البسا س  المنة   

 ي  قام بتوجه قائمة اسستقصساء لعينة من ملتمل البح و وقام بتحليل    Inductive Approachاالسستقرائى  

 ويتامن منة  البح  ما يلي: البياناتو والتوصل من خالل ذل  لنتائ  البح .

 البحث:  ( مجتمع1)

 من المنلل( طوال أيام أسسبو  العمل بئسركة المصسرية        ب عديتمءل ملتمل البح  فى جميل العاملين عن  

ال ين         ب عد( مفردة بالمراكل الرئيسسسية للئسسركةو مل اسسستبعاد العاملين عن  2836بال  عدده   لالتصسساالتو وال

يعملو  عدد من األيام بالمنلل وباقى أيام العمل بمقرات عملة و وذل   رصسسا على اتسسساب النتائ . ويوضسسع  

واء طوال الوقسظ أو سسسسس        ب عسد( األعسداد اقجمساليسة للعساملين بسالئسسسسركسة وفروعةسا وعسدد العساملين عن  1اللسدول  

 بئتل جلئىو وسوف نعتمد على ه ا التو يل فى تحديد نو  و ل  عينة البح .

 ( تو يل مفردات ملتمل البح   سا الةيتل التنليمى للئركة 1جدول  

 مسمى النيابة 
عدد  

 العاملين

نسبة 

العاملين 

      ب عدعن 

 العدد 

العاملين عن  

طوال       ب عد

 الوقظ

      ب عدالعاملين عن 

من أيام  50%

 العمل

نيابة العاسو المنتدو والرئي  

 التنفي  
2592 50 % 1296 295 1001 

 489 71 560 % 60 934 نيابة الئتو  المالية واقدارية

وتستسنسولسوجسيسسا  نسلس   نسيسسابسسة 

 المعلومات
443 95 % 421 365 56 

 257 189 446 % 90 495 نيابة الئتو  التلارية

 298 138 436 % 25 1744 نيابة الموارد البئرية

 254 46 300 % 50 599 نيابة شتو  الدولي والمئغلين

 8078 1473 9551 % 50 19102 نيابة شتو  المناطق

 2418 127 2545 % 50 5089 نيابة الئتو  الفنية

 537 132 669 % 50 1338 نيابة خدمة العمالء

 13388 2836 16224  32336 الملمو  

 م.2021الموارد البشرية بشركة المصرية لالتصاالت في مارس المصدر: سجالت نيابة 

 عينة البحث:حجم ونوعية   (2)

الحصسول على إطار بملتمل البح  من نيابة الموارد البئسرية بئسركة المصسرية لالتصساالت متاسمنا  ت  

  العينة بناء  وت  تحديد  ل إطار ملتمل البح واختيار عينة عئسسوائية من البريد اقلتتروني لتل مفردةو وت  

( مفردة لليادة نسسسسبة الردودو وت  تو يل العينة 350( ت   يادتةا إلى  1مفردة(    339على جداول العينات  

 

( باسررتخدام الموقع اإللكتروني  2836=    وعندم حجم المجتمع %5خطأ ±  وحدود  %95)عند درجة ثقة  تحديد حجم العينةتم   - 1

Good Calculators -Sample Size Calculator http:// 

 

https://goodcalculators.com/sample-size-calculator/
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(. وقد ت  االعتماد على  2كما هو موضسسسع بلدول  على القطاعات باسسسستمدام أسسسسلوو التو يل المتناسسسسا.  

م رربسة المفردة فى تعساونةسا مل البسا س  أو عسدم اللسداول العئسسسسوائيسة الختيسار مفردات المعساينسةو وفى  سالسة عسد

 التمتن من الوصول إليةا ت  استبدالةا عئوائيا وفقا لللداول العئوائية.

 ( تو يل عينة الدراسة وعدد القوائ  المو عة والمستردة 2جدول  

 القطا 

 القوائ  المستردة عدد القوائ  المو   على العينة 

عدد  

 العاملين

نسبة العدد 

العاملين 

 لإلجمالي

 العينة

عدد  

القوائ  

 المستردة

نسبة 

 الردود 

 % 82 30 36 % 10 295 نيابة العاو المنتدو والرئي  التنفي  

 % 80 7 9 % 3 71 نيابة الئتو  المالية واقدارية 

 % 89 40 45 % 13 365 نيابة نل  وتتنولوجيا المعلومات 

 % 81 19 23 % 7 189 نيابة الئتو  التلارية

 % 82 14 17 % 5 138 نيابة الموارد البئرية

 % 70 4 6 % 2 46 نيابة شتو  الدولي والمئغلين

 % 84 152 182 % 52 1473 نيابة شتو  المناطق 

 % 77 12 16 % 4 127 نيابة الئتو  الفنية

 % 61 10 16 % 5 132 نيابة خدمة العمالء 

 % 82 288 350 % 100 2836 الملمو  

 المعاينة:وحدة    (3)

بئسسسستسل دائ  في شسسسسركسة المصسسسسريسة        ب عسدالموظن العسامسل عن  تتمءسل و سدة المعساينسة فى هس ا البحس  فى 

   .سواء ذكر أو أنءى( لالتصاالت  

 مقاييس متغيرات البحث واختبار الصالحية واالعتمادية لها:  (4)

الدراسسسات السسسابقةو وت  ترجمة  اعتمد البا   في قيا  متغيرات البح  على المقايي  المسسستمدمة في 

من اللغسة العربيسة الى اللغسة    ارات  المقسايي  من اللغسة اقنلليليسة الى اللغسة العربيسةو ث  ت  إعسادة ترجمسة العبس 

وإعسادة    e.comhttp://translate.googl  اقنلليليسة مرة أخر  بساالعتمساد على موقل الترجمسة اقلتترونيسة

ت  اسسسستمدام صسسسال ية المحتو و صسسسيارة العبارات بحي  تعطى نف  المقصسسسود منةا باللغة اقنلليليةو  و

من خالل التواصسسسسل بسالبريسد   بمراجعسة قسائمسة االسسسسستقصسسسساء مل بعض األكساديميين فى ملسال إدارة األعمسال

كما هي متاسسمنة في  اراتوفى ضسسوء ذل  ت  إعادة صسسيارة بعض العب و WhatsAppاقلتتروني وتطبيق  

فقد ت  باستمدام التحليل العاملى   Construct Validityالصدب البنائى والءبات أما اختبار  .قائمة االستقصاء

وإجراء االختبسارات التساليسة لتحسديسد درجسة ثبسات  .  Amos v.25بساسسسسستمسدام برنسام     لتسل مقيسا   التوكيسد 

 (1 :وصال ية كل مقيا 

 Composite Reliability (CR)اختبار الثبات المركو لمقاييس الدراسة 

يةدف ه ا االختبار الى التحقق من االتسساب الداخلى وثبات المقيا  باسستمدام يثبات ماكدونالد أوميلاي  

MacDonald's Omega Reliability  شسسسروط اسسسستمدام   أ د ي  أ  لفاو أاختبار بديل لترونباخ   وهو

ل ل   أوميلاوهو تسساو  تئسبعات أبعاد المقيا  الوا دو وه ا الئسرط ال يتطلبه اختبار ماكدونالد    لفاأكرونباخ  

 
      ب عد املين عن العمفردة( من  60 تطلا ه ا االختبار تو يل قائمة االسسسستقصسسساء قبل االسسسستمدام النةائى لةا على عينة ميسسسسرة   - 1

و وت  تفري  البيانات  عدد القوائ  الصسسالحة  قائمة منةا  49ت  اسسسترداد    Googleبئسسركة المصسسرية لالتصسساالت باسسستمدام نماذا  

قجراء التحليل العاملى التوكيد و واختبار نموذا القيا  و سسسساو    Amos v.25باسسسستمدام برنام    قائمة( وتحليلةا  44للتحليل  

 معامالت الصدب والءبات للمقايي  المستمدمة في البح .

http://translate.google.com/
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اختبار    ةفي  الباسستمدام التحليل العاملى التوكيد  ويفاسل اسستمدامه في التحقق من ثبات مقايي  المتغيرات  

 ,Dunn. T.j. & Brunsden, V., 2014; Viladrich   العالقات بينةا ب سلوو نم جة المعادالت الةيتلية

C., et al., 2017.)  يرمل له بالرمل    وال  ويت   ساو معامل ثبات ماكدونالد أوميلاωبالمعادلة التالية ): 

ω = 
(∑)2

((∑)2+ ∑𝑣𝑎𝑟())
 

 ملمو  تباين المط ( =  var()∑= االنحدارات المعيارية لبنود مقيا و    ي   

 Convergent Validityالصدق التقاربى  

يتحقق الصسسسسدب التقاربى عندما يتو  هنال قدر كبير من التباين المئسسسسترل بين نف  البنود التي تقي   

البنود التي تقي  نف  المتغير تتوم متقساربسة فيمسا  الوا سد. وهس ا يعنى أ   أو المفةوم(         ب عسد الالمتغير التسامن  

 Average Variance Extracted يمتوسسسسسط التباين المسسسسستمرا  سسسسساويت  تحديدت من خالل  . وبينةا

(AVE) قيمسة    و ويلسا أ  تتوAVE)     وأقسل من قيمسة الءبسات المركسا    (0.5   من  أكبرللمقيساCR فى )

  نف  الوقظ. ويحسا بالمعادلة التالية:

AVE=
(∑2)

n
 

 المفردات( = عدد nو  بنود مقيا ل= االنحدارات المعيارية   ي   

 Discriminant Validityالصدق التمايزى  

من التبساين بين المتغيرات    أكبرالتبساين بين بنود المتغير الوا سد يتحقق الصسسسسدب التمسايل  عنسدمسا يتو   

ي لتل متغير كامن  المسسستمرامن خالل مقارنة يقيمة متوسسسط التباين ويت  تحديدت   التامنة وبعاسسةا البعض.

. ويتحقق  Maximum Shared Variance (MSV)  ر بين المتغيرات التسامنسةبسالتبساين المئسسسسترل األكب

األكبر  من قيمسة التبساين المئسسسسترل    أكبر( لتسل متغير كسامن  AVEالصسسسسسدب التمسايل  عنسدمسا تتو  قيمسة  

 MSV). 

قسام البسا س  بساختبسار النموذا القيساسسسسسى لمتغيرات البحس   يس  تاسسسسمن النموذا كسافسة بنود المقسايي   

(و وأكدت نتائ  ه ا التحليل عدم اتسسساب  Amos v. 25باالعتماد على الدراسسسات السسسابقة باسسستمدام برنام   

(و 0.6بعض المقايي و وت  اسسستبعاد البنود التي  صسسلظ على معامل تحميل اقل من  وصسسال ية بعض بنود  

( نموذا  2الئسستل  يوضسسع وإعادة اختبار نموذا القيا  وإجراء اختبارات الءبات والصسسال ية مرة أخر و و

الت التحميسل المعيساريسة لتسل متغير كسامن  مالقيسا  للتحليسل العساملى التوكيسد  لمقسايي  نموذا البحس و ومعسا

النموذا   df=1.501; /2 df=1574;=2362.87; 2هي  وبنود قيساسسسسسسه. وكسانسظ مؤشسسسسرات كفساءة 

CFI=0.937; IFI=0.936; RMSEA= .047)  .  فسا  جودة مطسابقسة  وتعبر هس ت المؤشسسسسرات عن ارت

هي موضسحة في   القيا  كمانماذا  ت  قياسسه للنموذا االفتراضسى للبياناتو وفقا لمعايير مالئمة    ال  النموذا 

 ( درجات ثبات وصدب المقايي .  4يوضع جدول  (و و3اللدول  

 جودة نماذج القياس بالعادالت الهيكلية مطابقة  ( معايير3جدول )

Measure  CFI IFI RMSEA 

Terrible > 5 <0.90 <0.90 >0.08 

Acceptable > 3 <0.95 <0.95 >0.06 

Excellent > 1 >0.95 >0.95 <0.06 

 covariance structure Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in  :المصرردر

Structural equation modeling: a  analysis: Conventional criteria versus new alternatives.

55.-(1), 16 ,multidisciplinary journal 
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 نتائ  اختبار النموذا القياسى بالتحليل العاملى التوكيد  لمتغيرات البح   (2شتل  

 

 Amos v.25المصدر: نتائ  التحليل اق صائي: اختبار النموذا القياسى ببرنام   

  ي : 

AUTO  المتغير التسامن ياسسسسستقالليسة الوظيفسة المتصسسسسورةيو ويقسا  بسالبنود من =Au1  الى )Au9  و و)

ISO  =  التسسامن يالعللسسة المةنيسسة واالجتمسساعيسسةيو ويقسسا  بسسالبنود من الى  ISO1المتغير   )ISO7  و و)

WHC  المتغير التامن يالصسرا  بين العمل واألسسرةييو ويقا  بالبنود من =WHC1  الى )WHC6  و)

و و  (Sup10( الى  Sup1=  المتغير التسامن ي السدع  التنليمى واالجتمساعىيو ويقسا  بسالبنود من  SUPو  

TS    يو ويقسا  بسالبنود من       ب عسد= المتغير التسامن ي كءسافسة العمسل عنSs1  الى )TS10  و  و)JP   المتغير =

 (.JP9( الى  JP1التامن ياألداء الوظيفىيو ويقا  بالبنود من  
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 (4جدول  

 مؤشرات ثبات وصال ية المقايي  

 المقيا  

الءبات  

 المركا

CR 

الصدب  

 التقاربى

AVE 

المئترل  التباين 

 األكبر 

MSV 

الصدب  

 التمايل 

 تحقق  0.523 0.657 0.945 االستقاللية

 تحقق  0.519 0.768 0.959 العللة المةنية واالجتماعية

 تحقق  0.482 0.662 0.959 الصرا  بين العمل والمنلل

 تحقق  0.519 0.680 0.955 الدع  التنليمى واالجتماعى

 تحقق  0.444 0.632 0.945      ب عدكءافة العمل عن 

 تحقق  0.671 0.676 0.912 األداء الوظيفى

  :Amos Plugin  المصدر : نتائ  اختبار نموذا القيا  باستمدام

Gaskin, J., James, M., and Lim, J. (2019), "Master Validity Tool", AMOS Plugin. http://stat-

wiki.kolobkreations.com/ 

 )أ( مقياس الصراع بين العمل واألسرة:

 .Grant, Cاسستمدمه كل من    ال  ت  قيا  الصسرا  بين متطلبات العمل ومتطلبات األسسرة بالمقيا   

A., et, al. 2019; Bhattacharya, S., & Mittal, P.,2020 )  د اسستملصستةا ن( ب12يتتو  من   وال

 ,Carlson, D. S., Kacmarطورت    ال  من المقيا                                التي تناولظ العمل عن ب عد(  الدراسسسات السسسابقة 

K. M., & Williams, L. J. 2000 بند لقيا  18يتتو  من   وال  ( بناء على الدراسسسسات السسسسابقةو )

 متطلبات األسرة بصفة عامة.الصرا  بين متطلبات العمل و

( ستة 6                                                         ( ستة بنود تقي  تدخل العمل عن ب عد في الحياة األسريةو و  6ويتتو  المقيا  المسستمدم من  

وقسد أكسد التحليسل العساملى التوكيسد  الءبسات                                                                بنود تقي  تسدخسل  مقساطعسة( الحيساة العسائليسة لمةسام العمسل عن ب عسد.  

( في 0.89الى    0.75 ي  تراو ظ معامالت التئسسبل لبنودت ما بين  واالتسسساب الداخلى لبنود ه ا المقيا و 

( ارتفا  معامل الءبات المركاو والصسسسسدب التقاربى  4بلدول  (و كما توضسسسسع البيانات الواردة  x2شسسسستل  

 .(CR=0.9559; AVE=0.662; MSV=0.482األنءى عئرة  والتمايل  لة ا المقيا  ببنودت  

 :المهنية واالجتماعيةالعزلة  ب( مقياس)

 ,.Golden, T. D., et alاعتمسد ه ا البحس  في قيسا  العللة االجتمساعيسة على المقيسا  ال   طورت  

( بنود لقيا  العللة النفسسسسية أو االجتماعية عن العملو كما ت  اسسسستمدام المقيا   7( وال   يتاسسسمن  2008

( وال   يتتو  من Orhan, M. A., Rijsman, J. B., & Van Dijk, G. M. , 2016ال   اسستمدمه  

( بنود لقيسا  العللة المةنيسة  المعلوماتيسة(و وبعجراء التحليسل العساملى للنموذا القيساسسسسسى  بتاسسسسمين البنود  4 

( اق د  عئسسر لمقيا  العللة المةنية واالجتماعيةو وإجراء اختبارات الءبات والصسسال يةو اتاسسع عدم  11 

اق د  عئسسرةو وذل  لوجود بنود كا  معامل تحميلةا على متغيرها التامن   ثبات وصسسال ية المقيا  ببنودت

و  0.41و  0.32( ثالثة بنود من مقيا  العللة النفسية على معامالت تحميل  3(  ي   صلظ  0.6اقل من  

اسسستبعاد ه ت البنود         ب عد(. و0.26وا د من مقيا  العللة المةنية على معامل تحميل         ب عد( و و صسسل  0.44

( و صسسلظ البنود السسسبعة على  2  تاسسمين المقيا  ببنودت السسسبعة في نموذا القيا  الموضسسع بالئسستل  ت

( نتائ  اختبارات اعتمادية 4(و كما توضسسسسع بيانات جدول  0.89الى   0.86معامالت تحميل تراو ظ بين  

يا  ه ا (و وبالتالي ت  قCR=0.959; AVE=0.768; MSV=0.519وصسال ية المقيا  ببنودت السسبعة  

  .المتغير ببنودت السبعة

http://statwiki.kolobkreations.com/
http://statwiki.kolobkreations.com/
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 استقاللية الوظيفة:    مقياس )ج(

 .Morgeson, F. P., & Humphrey, Sت  االعتماد على مقيا  اسستقاللية الوظيفة ال   طورت   

E. 2006  و واسستمدمته دراسسات)Dysvik, A., & Kuvaas, B. ,2011; De Spiegelaere, S., et 

al.,2016; Spagnoli, P., & Molinaro, D. ,2020; Ramaswamy, M. M., & Rajeesh V. 

D.,  2020  تسسسعة بنود  ثالثة بنود لقيا  اسسستقاللية طريقة العملو وثالثة بنود تقي   9( وال   يتتو  من )

االسسستقاللية في اللدولة اللمنية للعملو وثالثة بنود لقيا  تسسسلسسسل وترتيا العمل(و وقد قمنا بعجراء التحليل 

التوكيد و واختبار ثبات وصسال ية ه ا المقيا  باسستمدام بنودت التسسعةو وتراو ظ معامالت تحميل   العاملى

( ممسا يعنى ارتفسا  درجسة  0.85الى    0.77( بين  2البنود لمتغيرهسا التسامن كمسا هو موضسسسسع بسالئسسسستسل  

درجة ثبات المقيا  ببنودت  ارتفا  ( 4االعتمادية على بنود المقيا  التسسسعة واتسسساقةا الداخلىو وبين جدول  

 ي  كانظ قيمة (و وتحقق الصسدب التقاربى للمقيا  و CR=0.945التسسعة  ي  كانظ قيمة الءبات المركا  

 AVE=0.657)  للمقيسسا   يسس  كسسانسسظ قيمسسة الصسسسسسدب التمسسايل   التبر من قيمسسة AVEو كمسسا تحقق   )

 MSV=0.523)ة.و وبالتالى ت  قيا  استقالل الوظيفية بالبنود التسع 

 : ُ   ب عدعن  كثافة العمل د( مقياس)

قيسسا    البحسس  في  المقيسسا          ب عسسد  العمسسل عنكءسسافسسة  اعتمسسد هسس ا   ,.Kubicek, Bطورت    السس  على 

Paškvan, M., & Korunka, C. (2015  و واقتبسسسظ منه دراسسساتSuh, A., & Lee, J.,2017; 

Spagnoli, P., Fein, E. C., Molino, et al., 2020 ب عسد( العسديسد من البنود لقيسا  كءسافسة العمسل عن     . 

( بنود لقيسا  كءسافسة العمسل المرتبطسة بسالعساء 4بنسد من هس ا المقيسا  على النحو التسالى:   12وقسد ت  اسسسسستمسدام 

كءافة العمل المرتبطة بالتمطيط وجدولة العمل واتماذ القراراتو  ( ثالثة بنود لقيا  3 اللائد وضغط الوقظو  

( بنود لقيا   3و  كءافة العمل باكتسسساو وتطوير المعرفة للتعامل مل تتنولوجيا المعلوماتقيا  ( وبندين ل2 

وبسعجراء التحليسل العساملى   كءسافسة العمسل المرتبطسة بتطوير المةسارات للعمسل من خالل تتنولوجيسا المعلومسات.

و وإجراء اختبارات       ب عد  كءافة العمل عن  بند لمقيا ( األنءى عئسسسرة 12للنموذا القياسسسسى بتاسسسمين البنود  

الءبات والصسال يةو اتاسع عدم ثبات وصسال ية المقيا  ببنودت االثنتا عئسرةو وذل  لوجود بنود كا  معامل  

( بنسدا  من بنود من المقيسا  على معسامالت 2(  يس   صسسسسل  0.6تحميلةسا على متغيرهسا التسامن اقسل من  

مين المقيسا  ببنودت العئسسسسرة في نموذا القيسا  اسسسسستبعساد هس ت البنود ت  تاسسسس        ب عسد(. و0.49و  0.44تحميسل  

(و كما 0.84الى    0.70( و صسلظ البنود العئسرة على معامالت تحميل تراو ظ بين  2الموضسع بالئستل  

 ;CR=0.945( نتسائ  اختبسارات اعتمسادية وصسسسسال يسة المقيسا  ببنودت السسسسسبعسة  4توضسسسسع بيسانات جدول  

AVE=0.632; MSV=0.444  العئرة(و وبالتالي ت  قيا  ه ا المتغير ببنودت.  

 الدعم التنظيمى واالجتماعى:  هر( مقياس)

( لقيسا  السدع  االجتمساعىو  (Zimet, G. D, et al., 1988طورت    الس  االعتمساد على المقيسا   ت   

و واألخرينواألصسسدقاءو و مالء العملو   األسسسرةد لقيا  الدع  االجتماعى من قبل و( بن7يتتو  من    وال  

على   بسساالعتمسساد  التنليمى  السسدع   قيسسا    & .Baker, E., Avery, G. Cطورت    السس  المقيسسا   وت  

Crawford, J., 2007  بنود لقيسا  السدع   6يتتو  من    والس  و       ب عسد( لقيسا  السدع  التنليمى للعمسل عن )

وبسعجراء التحليسل العساملى   .     ب عسدالفنيو والسدع  اقدار  والسدع  النفسسسسسى متمءسل في ثقسة اقدارة في العسامسل عن 

( الءالثة عئسر لمقيا  الدع  التنليمى واالجتماعىو وإجراء اختبارات  13للنموذا القياسسى بتاسمين البنود  

بات وصسال ية المقيا  ببنودت الءالثة عئسرةو وذل  لوجود بنود كا  معامل  الءبات والصسال يةو اتاسع عدم ث

( بنسدا  من بنود من مقيسا  السدع  االجتمساعى 2(  يس   صسسسسل  0.6تحميلةسا على متغيرهسا التسامن اقسل من  

و و صسسسسل بنسد وا سد من مقيسا  السدع  التنليمى على معسامسل تحميسل  (0.45و 0.36 على معسامالت تحميسل  

(  2اسستبعاد ه ت البنود ت  تاسمين المقيا  ببنودت العئسرة في نموذا القيا  الموضسع بالئستل    د    ب ع. و(0.46 

و كما توضسسع بيانات جدول (0.89الى    0.77 و صسسلظ البنود العئسسرة على معامالت تحميل تراو ظ بين  

 ;CR=0.955; AVE=0.680   العئسسسسرة( نتسائ  اختبسارات اعتمساديسة وصسسسسال يسة المقيسا  ببنودت  4 

MSV=0.519  العئرة(و وبالتالي ت  قيا  ه ا المتغير ببنودت . 
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 : ُ   ب عدمقياس األداء الوظيفى للعامل عن   )و(

المقيسسا    الوظيفىو ويتتو     Griffin et al., (2007)طورت    السس  ت  االعتمسساد على  لقيسسا  األداء 

( ثالثة بنود لقيا  ياستباقية المةمة الفرديةيو  3المةام الفرديةيو و    إتقا ( ثالثة بنود لقيا  ي3 المقيا  من 

وقسد قمنسا بسعجراء التحليسل العساملى التوكيسد و  ( ثالثسة بنود لقي  القسدرة الفرديسة على التتين مل المةسام.  3و  

تغيرها  واختبار ثبات وصسسسال ية ه ا المقيا  باسسسستمدام بنودت التسسسسعةو وتراو ظ معامالت تحميل البنود لم

( مما يعنى ارتفا  درجة االعتمادية على بنود  0.83الى    0.77( بين  2التامن كما هو موضسسسسع بالئسسسستل  

ارتفا  درجة ثبات المقيا  ببنودت التسسسسعة  ي  كانظ  ( 4المقيا  التسسسسعة واتسسسساقةا الداخلىو وبين جدول  

و  ( AVE=0.676  كانظ قيمة   ي(و وتحقق الصسدب التقاربى للمقيا و CR=0.912قيمة الءبات المركا  

(و وبالتالى ت   MSV=0.671( التبر من قيمة  AVEكما تحقق الصدب التمايل  للمقيا   ي  كانظ قيمة  

 .بالبنود التسعة      ب عدقيا  األداء الوظيفى للعامل عن 

 أداة الحصول على البيانات:(  5)

قائمة اسستقصساء أعدت لة ا الغر و تاسمنظ عدد للمل البيانات األولية من و دة المعاينة ت  اسستمدام  

( عبارة لقيا  متغيرات البح و وقد روعى ترتيا عبارات القيا  عئسسسوائيا  تى ال تؤثر على إجابات  57 

وصسسسسممظ جميل مقايي  البح  على مقيا     المسسسسستقصسسسسى منهو وروعى ذل  عند ترميل وتحليل البيانات.

= موافق تماما(. و صسلظ 5= موافقو4= محايدو 3ير موافقور 2= رير موافق تماماو  1 ليترت المماسسى 

( بند  12مقيا  الصسسرا  بين العمل واألسسسرة     العبارات على الترتيا العئسسوائى التالى بقائمة االسسستقصسساء:

( بنود 7العللسة المةنيسة واالجتمساعيسة  مقيسا   و  48-47-46-45-44-42-37-28-19-15-14-2وترتيبةسا:  

- 22-21-20-8-6-4بنودو وترتيبةا:   (9مقيا  اسستقاللية الوظيفة  و  .51-50-18-12-11-9-3وترتيبةا:  

و  54- 53-43-41-38-31-29-24-23-7( بنودو وترتيبةسا:  10        ب عسدمقيسا  كءسافة العمسل عن  و  25-32-34

مقيسا   و .56-55-52-49-39-17-16-10-3-1وترتيبةسا:    و( بنود10السدع  التنليمى واالجتمساعى  مقيسا   

 (57-40-36-35-30-27-26-13-5( بنودو وترتيبةا:  9       ب عداألداء الوظيفى للعامل عن 

 طريقة الحصول على البيانات:(  6)

على عنوانين البريد بئسسسركة المصسسسرية لالتصسسساالت ت  الحصسسسول من نيابة إدارة الموارد البئسسسرية 

لتلميل البيسانسات من مفردات البحس و    Google  نمساذا  االعتمساد علىت   و واقلتتروني لمفردات اطسار البحس 

 االسستبيا وو و إرسسال الرابط الى المفردات لإلجابة على google drive ي  ت  رفل قائمة االسستبيا  على  

وعند انتةاء    و10/8/2020الى    5/5/2020من   اشسسسةور تقريبواسسسستمرت عملية تلميل البيانات لمدة أربعة 

و اق صسائيلعدم صسال يتةا للتحليل   اسستمارة  22منةا         ب عداسستمارةو اسست  288فترة التلميل ت  الحصسول على  

 .اق صائي استمارة استبيا  ألررا  التحليل 266واستمدمظ  

 نتائج البحث:  ثامنا:

جود أخطاء في قيا  المتغيرات نتيلة اعتماد القيا  على أسسلوو التقرير  عدم ولاسما  عدم التحيل و

(و قام البا        ب عدال اتي  الحصسسسول على بيانات قيا  جميل المتغيرات من مصسسسدر وا د وهو العاملين عن  

 :يليباختبار تحيل الطريقة المئتركةو كما 

 :Common Method Bias (CMB))تباين( الطريقة المشتركة للقياس  ( تحيز1)

يةسدف قيسا  وتحسديسد تحيل الطريقسة المئسسسستركسة للقيسا  الى معرفسة وتحسديسد مسا أذا كسانسظ طريقسة قيسا   

المتغيرات المتامنة في النموذا تؤثر على االرتباطات بين المتغيرات المتامنة في النموذا. بمعنى التحقق  

ت أم يرجل جلء منةسا الى التحيل في أو من أ  ه ت المعسامالت االرتبساطيسة تفسسسسسرها فعال العالقة بين المتغيرا

بساالعتمساد على نف  و سدات   –األخطساء في طريقسة القيسا . وعنسدمسا يت  قيسا  المتغيرات من مصسسسسدر وا سد 

تتو  هنسال ا تمسال كبير للتحيل ومسسسسساهمسة أكبر    -المعساينسة لقيسا  جمل المتغيرات بس سسسسسلوو التقرير الس اتي

تباطات أو التباين المئسترل بين متغيرات نموذا البح .  ي  يسساه  لطريقة القيا  في تاسمي  أو تقليل االر

كسل من: محتو  المفردات  رمو  العبسارات(و أسسسسسلوو القيسا   االسسسسستقصسسسساء بسالتقرير الس اتي(و شسسسستسل  

 االستلابةو والسياب العام في وجود تحيل الطريقة المئتركة. 
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التامن وفى ه ا البح  ت  اختبار تحيل الطريقة المئسستركة للقيا  باسسستمدام اختبار: العامل المئسسترل  

Common Latent Factor (CLF)     بساالعتمساد على برنسامAMOS V.25   و ووفقسا لةس ا االختبسار يت

ى متغير كامن وا د ميلةا جميعا علحتحميسل جميل بنود المقايي  على متغيراتةا التامنة وفى نف  الوقظ يت  ت

 CLF  و ويت  اسستمراا القي  المعيارية لمعامالت تحميل البنود على متغيراتةا  (3( كما هو موضسع بالئستل

ويتحقق عسدم تحيل الطريقسة التسامنسةو ث  طر ةسا من نف  القي  في  سالسة عسدم وجود المتغير التسامن الوا سدو  

و  0.20لتافة البنود اقل من فروب معامالت    قد اتاسع أ  جميل  0.20≤ المئستركة للقيا  إذا كا  ه ا الفرب 

 خلو البيانات التي خاعظ للتحليل النةائي من تحيل الطريقة المئتركة للقيا .مما يعنى  

 (3شتل  

 (CLF اختبار تحيل الطريقة المئتركة للقيا  باستمدام العامل المئترل الوا د 

 

 (AMOS V.25المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام )
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 النتائج الوصفية  (2)

المتوسسسسسط العام لمتغيرات   لتحديد IBM SPSS Statistics V. 26ت  اسسسسستمدام الحلمة البرملية 

( المتوسسسط العام واالنحراف المعيار  لمتغيرات  5البح و واالنحراف المعيار  للتقديرو ويوضسسع اللدول  

 البح .

 ( المتوسط العام والمط  المعيار  لمتغيرات البح  5جدول  

 االنحراف المعيار  المتوسط*  العينة المتغيرات

 1.029 4.13 266 الصرا  بين العمل واألسرة

 1.115 3.98 266 الئعور بالعللة المةنية واالجتماعية

 1.042 3.84 266                     كءافة العمل عن ب عد

 1.061 3.71 266 استقاللية الوظيفة

 1.243 3.48 266 الدع  التنليمى واالجتماعى

 1.005 3.63 266                 الوظيفة عن ب عدأداء 

 الخماسى. متوسط متغيرات البحث محسوب من واقع القياس باستخدام مقياس ليكرت *          

  3.63والتي تراو ظ بين   متغيرات البح  نالحسسابية بي(  تقارو المتوسسطات  5 يال ظ من اللدول  

    3.39  -2.6     2.59  -1.8     1.79-1 مقيسا  ليترت الممساسسسسسى    -مسد   –ووفقسا لفترات  و  (  4.13و  

ملحوظ  في مسسسستو  ادرال مفردات ارتفا  ه يوجد أن ورر  ه ا التقارو إال   ( 4.2-5      4.19 –  3.40

ور و يليه الئع     ب عدوالمتمءلة في: الصسرا  بين العمل واألسرة في بيتة العمل عن        ب عدالعينة لتحديات العمل عن  

و ث  مسسسسستويسات إدرال ضسسسسغوط العمسل بتتنولوجيسا المعلومسات وجميل متغيرات  بسالعللسة المةنيسة االجتمساعيسة

 التحديات تقل في المد  الرابل لمقيا  ليترت.

 بحثاختبار فروض ال  ( نتائج3)

 يس  يمتبر  الختبسار فرو  البحس و ت  تصسسسسمي  واختبسار نموذجين للعالقسات بين متغيرات البحس و  

الفرض األول، ويمتبر صسحة فرو  البح    النموذا األول عالقات الت ثير المباشسرة بين متغيرات البح و

متغيرات المعدلة  صسحة الفرو  الماصسة بال ويمتبر النموذا الءانىو الثالث، والرابع، والسرادس(ووالثانى،  

 وذل  على النحو التالى:و  (الفروض: الخامس، والسابع، والثامن 

 (:6، 4، 3، 2، 1  :)الفروض المباشرةاختبار فروض نموذج العالقات المستقلة أو   نتائج)أ( 

يتاسسمن للمعادالت الةيتلية من الدرجة الءانيةو ت  اختبار العالقات المباشسسرة من خالل تصسسمي  نموذا  

و والئسعور بالعللة المةنية واالجتماعيةو وعاء  واألسسرة الصسرا  بين العمل        ب عدتحديات العمل عن  كل من 

 اسسسسستقالليسة الوظيفسةو والسدع          ب عسدالعمسل وضسسسسغوط العمسل بتتنولوجيسا المعلومسات( وخصسسسسائص العمسل عن 

ة جنبسا إلى جنسا لقيسا  تس ثيرهسا على األداء الوظيفى ألدوار العمسل التنليمى واالجتمساعى( كمتغيرات مسسسسستقلس 

كمتغير تابلو مل إرفال العالقات التفاعلية بين المتغيرات المسستقلةو وت  اختبار ه ا النموذا باسستمدام         ب عدعن  

( ه ا النموذا ومعلمات  4و ويوضسسع الئسستل  (AMOS V.25لية ببرنام   أسسسلوو نم جة المعادالت الةيت

 قي  مسار العالقات بين متغيراته.
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 (4شتل  

 النموذا الةيتلى لتفسير العالقات المباشرة بين متغيرات البح  

 

 المصدر: ممرجات التحليل اق صائي لبيانات الدراسة الميدانية

الى ارتفا  وتئسسير نتائ  اختبار جودة مطابقة النموذا لتحديد مد  قبول أو رفض ه ا النموذا المقترح 

كسسانسسظ:   السمسطسسابسقسسةو  سيسس   جسودة  df=1.915, /2Square = 2932.339, df=1531, X-(Chiقسيس  

P=0.4032, NFI=.94, CFI=.98 , IFI=.98, RESEA= 0.048)  و ممسا يعنى قسابليسة هس ا النموذا
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( معلمات المسسارات المعيارية بين  6د عليه في تفسسير نتائ  العالقات بين متغيراته. ويوضسع اللدول  لالعتما

 متغيرات النموذا ومعنويتةا.

 (6جدول  

 للعالقة بين متغيرات نموذا العالقات المباشرة ومعنويتةا المعيارية المسار معلمات 

 مسار العالقة 
معلمة 

 المسار

المط  

 المعيار 

اختبار 

  ت( 

م  معنوية 

  العالقة(

** 

الصرا  بين العمل  

 واألسرة 
 0.016 16.758- 044. 63.- األداء الوظيفى --->

العللة المةنية 

 واالجتماعية 
 0.002 -14.568 056. 56.- األداء الوظيفى --->

 0.004 9.524- 042. 48.- األداء الوظيفى --->      ب عدكءافة العمل عن 

 0.000 8.594 038. 42. األداء الوظيفى ---> استقاللية الوظيفة

الدع  التنليمى  

 واالجتماعي 
 0.007 7.635 062. 39. األداء الوظيفى --->

      .(AMOS V.25المصدر: نتائج التحليل اإلحصائى الختبار النموذج ببرنامج )

 ( %5عند مستوى معنوية )         حصائيا  إ** دالة 

( يمكن مناقشرة فروض البحث  6والبيانات الواردة بجدول )  (،4)  وفقا للبيانات الموطرحة بالشركل

 المتعلقة بنموذج التأثيرات المباشرة على النحو التالى:

                                                                        ُ                         الفرض األول: " يؤثر الصرراع بين العمل واألسررة تأثيرا سرلبيا  مباشررا  ومعنويا  على أداء الدور الوظيفى  

 "  ُ   ب عدللعمل عن 

( إلى وجود ت ثير سسسلبى لمتغير يالصسسرا  بين العمل واألسسسرةي 6( واللدول  4تئسسير بيانات الئسستل  

( وهو ت ثير معنو ؛  0.63- يو  يس  بلغسظ قيمسة معلمة مسسسسسار العالقة       ب عسدعلى ياألداء الوظيفى للعسامل عن  

وه ا يعنى أنه   (و0.05 م ≥   %95لمعلمة المسار عند درجة ثقة   (16.758 - ت =  ي  تحققظ قي  اختبار 

قيمة المتغير ي الصسرا  بين العمل واألسسرة ي بمقدر درجة وا دة انحراف معيارو كلما انمفض  كلما ارتفعظ  

درجة انحراف معيار و وبمعنى أخر يسسسسة  ي (  0.63 ي بمقدار       ب عدمسسسستو  ي األداء الوظيفى للعامل عن  

و والنسسسبة      ب عد التباين في األداء الوظيفى للعامل عنفي تفسسسير   %63الصسسرا  بين العمل واألسسسرة ي بنسسسبة  

المتبقيسة ترجل لعوامسل أخر . وهتس او تسدع  هس ت النتسائ  صسسسسحسة هس ا الفر و كس  سد فرو  نموذا التس ثيرات  

 .     ب عدوعالقتةا باألداء الوظيفى للعامل عن       ب عدالمباشرة لتحديات وخصائص العمل عن 

             ُ                 اشرررررا  ومعنويا  على أداء الدور                                                                        الفرض الثانى: " يؤثر إدراك العزلة المهنية واالجتماعية تأثيرا سررررلبيا  مب

 "   ُ   ب عدالوظيفى للعمل عن 

إدرال العللسة المةنيسة  ( إلى وجود تس ثير سسسسسلبى لمتغير ي6( واللسدول  4تئسسسسير بيسانسات الئسسسستسل  

وهو  (  0.56- يو  ي  بلغظ قيمة معلمة مسسسسسار العالقة       ب عسدي على ياألداء الوظيفى للعسامل عن  واالجتمساعيسة

و  ( 0.05 ≥ م   %95لمعلمة المسسار عند درجة ثقة   (14.586 - ت =  ت ثير معنو ؛  ي  تحققظ قي  اختبار  

ي بمقسدر درجسة وا سدة انحراف إدرال العللسة المةنيسة واالجتمساعيسة  وهس ا يعنى أنسه كلمسا ارتفعسظ قيمسة المتغير ي 

درجسة انحراف معيسار و    (0.56 قسداري بم       ب عسدمعيسارو كلمسا انمفض مسسسسستو  ي األداء الوظيفى للعسامسل عن  

في تفسسسير التباين في األداء الوظيفى    %56ي بنسسسبة  إدرال العللة المةنية واالجتماعية وبمعنى أخر يسسسة  ي 

و والنسسسسسبة المتبقية ترجل لعوامل أخر . وهت او تدع  ه ت النتائ  صسسسسحة ه ا الفر و ك  د      ب عدللعامل عن  

وعالقتةا باألداء الوظيفى للعامل عن        ب عدحديات وخصسائص العمل عن  فرو  نموذا الت ثيرات المباشسرة لت

 .     ب عد
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                             ُ                               تأثيرا سرررلبيا  مباشررررا  ومعنويا  على أداء الدور الوظيفى للعمل     ُ   ب عدكثافة العمل عن ؤثر  تالفرض الثالث: " 

 "   ُ   ب عدعن 

ي على ياألداء       ب عدكءافة العمل عن  ( إلى وجود ت ثير سلبى لمتغير ي6( واللدول  4تئير بيانات الئتل  

وهو ت ثير معنو ؛  ي  تحققظ   (0.48- يو  ي  بلغظ قيمة معلمة مسسسسسار العالقة       ب عدالوظيفى للعامل عن  

و وه ا يعنى أنه كلما ارتفعظ (0.05 ≥ م  %95لمعلمة المسسسسار عند درجة ثقة   (9.524  - ت = قي  اختبار 

ي بمقسدر درجسة وا سدة انحراف معيسارو كلمسا انمفض مسسسسستو  ي األداء        ب عسدكءسافسة العمسل عن قيمسة المتغير ي  

كءسافسة العمسل عن   درجسة انحراف معيسار و وبمعنى أخر يسسسسسة  ي(  0.48ي بمقسدار        ب عسدالوظيفى للعسامسل عن 

و والنسسبة المتبقية ترجل لعوامل أخر .      ب عدالوظيفى للعامل عن في تفسسير التباين في األداء    %48بنسسبة   ي     ب عد

 .وهت او تدع  ه ت النتائ  صحة ه ا الفر 

                                                                     ُ                               الفرض الرابع: " تؤثر اسرررتقاللية الوظيفة تأثيرا إيجابيا  مباشررررا  ومعنويا  على أداء الدور الوظيفى للعمل  

 "   ُ   ب عدعن 

ي على ياألداء  اسستقاللية الوظيفةلمتغير ي إيلابى( إلى وجود ت ثير  6( واللدول  4تئسير بيانات الئستل  

وهو ت ثير معنو ؛  ي  تحققظ قي    (0.42   يو  ي  بلغظ قيمة معلمة مسار العالقة     ب عدالوظيفى للعامل عن  

(و وه ا يعنى أنه كلما ارتفعظ قيمة 0.05 م ≥  %95لمعلمة المسسسسار عند درجة ثقة   (8.594 ت = اختبار 

مسسسسستو  ياألداء الوظيفى    أرتفلي بمقسدر درجسة وا سدة انحراف معيسارو كلمسا  اسسسسستقالليسة الوظيفسة  المتغير ي  

االسسستقاللية المدركة الوظيفة سسسة  ي  تدرجة انحراف معيار و وبمعنى أخر  (0.42 ي بمقدار       ب عدللعامل عن  

و والنسسسبة المتبقية ترجل لعوامل أخر .      ب عداألداء الوظيفى للعامل عن في تفسسسير التباين في   %42ي بنسسسبة 

 وهت او تدع  ه ت النتائ  صحة ه ا الفر .

                                                                 ُ                 : " يؤثر الردعم التنظيمى واالجتمراعى ترأثيرا إيجرابيرا  مبراشرررررا  ومعنويرا  على أداء الردور  السررررادسالفرض  

 "   ُ   ب عدالوظيفى للعمل عن 

ي الدع  التنليمى واالجتماعى( إلى وجود ت ثير إيلابى لمتغير ي6واللدول  ( 4تئسسسير بيانات الئسسستل  

وهو تس ثير معنو ؛ (  0.39 يو  يس  بلغسظ قيمسة معلمسة مسسسسسار العالقسة       ب عسدعلى ياألداء الوظيفى للعسامسل عن  

(و وهس ا يعنى أنسه 0.05  م ≥ %95لمعلمسة المسسسسسار عنسد درجسة ثقسة   (7.635 ت =   يس  تحققسظ قي  اختبسار  

ي بمقسدر درجسة وا سدة انحراف معيسارو كلمسا أرتفل  السدع  التنليمى واالجتمساعىكلمسا ارتفعسظ قيمسة المتغير ي  

سسسسسة  يدرجسة انحراف معيسار و وبمعنى أخر    (0.39 ي بمقسدار       ب عسدمسسسسستو  ياألداء الوظيفى للعسامسل عن  

و والنسسسسبة      ب عدفي تفسسسسير التباين في األداء الوظيفى للعامل عن   %39ي بنسسسسبة ى واالجتماعىالدع  التنليمي

 المتبقية ترجل لعوامل أخر . وهت او تدع  ه ت النتائ  صحة ه ا الفر .

 (:8، 7، 5  الفروض:)  اختبار فروض نموذج المتغيرات المعدلة أو التفاعلية ب( نتائج)

ي الدع  التنليمى واالجتماعىيو ياسسسستقاللية  في:المتمءلة        ب عدخصسسسائص العمل عن    الختبار ت ثير

و ت        ب عسدالسدور الوظيفى للعسامسل عن    على أداء       ب عسدلوظيفسةيو كمتغيرات معسدلسة لتس ثير قوة تحسديسات العمسل عن  

 اختبار النموذا الءانىو وذل  على النحو التالى:

( لتسافسة المتغيراتو  ZScore( ت   سسسسساو القي  المعيساريسة  SPSS V.26بساالعتمساد على برنسام    -1

 :Aguinis, H., (1995( وذل  باالعتماد المعادلة التالية

 

بين المتغير    Intersectionsت   سساو قي  التفاعل للمتغيرات المعدلة من خالل إيلاد معامل التقاطل  -2

 المستقل والمتغير المعدلو كما يلي:

 

 المتوسط الحسابى للمتغير  –القيمة المشاهدة  =    (ZScoreالقيمة المعيارية )    

 االنحراف المعيارى للمتغير 
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معامالت التفاعل السستقاللية الوظيفة كمتغير معدل لقوة ت ثير الصسرا  بين العمل واألسسرة = القي    (أ 

 ( القي  المعيارية لمتغير يالصرا  بين العمل واألسرةي.xالوظيفة  المعيارية لمتغير استقاللية 

الئسسسسعور بسالعللسة المةنيسة  معسدل لقوة تس ثير    للسدع  التنليمى واالجتمساعى كمتغيرمعسامالت التفساعسل   ( و 

( القي  المعيساريسة x  الئسسسسعور بسالعللسة المةنيسة واالجتمساعيسة= القي  المعيساريسة لمتغير    واالجتمساعيسة

 .الدع  التنليمى واالجتماعىيلمتغير ي

معسامالت التفساعسل للسدع  التنليمى واالجتمساعى كمتغير معسدل لقوة تس ثير عساء وضسسسسغوط العمسل  ( ا 

( القي  xبتتنولوجيسا المعلومسات = القي  المعيساريسة عساء وضسسسسغوط العمسل بتتنولوجيسا المعلومسات  

 المعيارية لمتغير يالدع  التنليمى واالجتماعىي.

  ثالث يتاسسسسمن    الس  و واختبسار النموذا  (Lisrel 8.80المتغيرات الى برنسام     بيسانسات  إدخسالت    -3

 (:5متغيرات مستقلةو ومتغيرين معدلين ومتغير تابلو واستمراا النتائ و كما هو موضع بالئتل  

 (5شتل رق   

 النموذا الةيتلى لتفسير العالقات المعدلة بين المتغيرات 

 

 (Lisrel 8.80نتائ  التحليل اق صائي  اختبار نموذا العالقات التفاعلية بواسطة برنام   المصدر:

= ZSUP= القي  المعيساريسة السسسسستقالليسة الوظيفسةو  ZAU= القي  المعيساريسة لفداء الوظيفى و     ZJP يس :  

ة المةنية واالجتماعيةو  = القي  المعيارية للئسعور بالعللZISOالقي  المعيارية للدع  التنليمى واالجتماعىو  

ZWHC  القي  المعيساريسة للصسسسسرا  بين العمسل واألسسسسسرةو =ZTSو       ب عسدتءسافسة العمسل عن = القي  المعيساريسة ل

zAut_zwh  معسامالت تفساعسل اسسسسستقالليسة الوظيفسة مل الصسسسسرا  بين العمسل واألسسسسسرةو =zSup_ISO  =

= zSup_zTSمعسامالت تفساعسل السدع  التنليمى واالجتمساعى مل الئسسسسعور بسالعللسة المةنيسة واالجتمساعيسةو  

 .       ب عدكءافة العمل عن معامالت تفاعل الدع  التنليمى واالجتماعى مل 
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 ( 7جدول )

 معلمات مسار العالقات ومعنويتها في نموذج المتغيرات المعدلة

 مسار العالقة
معلمة  

 المسار
 )ت( قيمة

م )معنوية 

 العالقة( ** 

 معنو   8.758- 25.- األداء الوظيفى ---> الصرا  بين العمل واألسرة

 معنو   -13.731 55.- األداء الوظيفى ---> العللة المةنية واالجتماعية

 معنو   6.201- 21.- األداء الوظيفى --->      ب عدكءافة العمل عن 

 معنو   7.581 21. األداء الوظيفى ---> استقاللية الوظيفة

 معنو   9.683 28. األداء الوظيفى ---> الدع  التنليمى واالجتماعي

استقاللية الوظيفة كمتغير  

معدل لقوة ت ثير الصرا  

 واألسرة بين العمل 

 معنو   11.624- 38.- األداء الوظيفى --->

الدع  االجتماعى والتنليمى  

كمتغير معدل لقوة ت ثير  

 الئعور بالعللة

 رير معنو   0.041 0.09 األداء الوظيفى --->

الدع  االجتماعى والتنليمى  

كمتغير معدل لقوة ت ثير  

      ب عدكءافة العمل عن 

 معنو   9.913- 28- األداء الوظيفى --->

 (.     Lisrel 8.80المصدر: نتائ  التحليل اق صائى الختبار نموذا المتغيرات المعدل ببرنام   

 1.96( عندما تتو  قيمة  ت( ≤ %5                                    ** دالة إ صائيا  عند مستو  معنوية  

 ي   النموذاو  ( والمستمرجة من نتاا اختبار 5تئير بيانات اختبار جودة المطابقة الموضع بالئتل  

 .Chi-Square = 0, df=0, P=1.00, GFI= 1.00, NFI=1.00, CFI=1.00 , IFI=1)كسسانسسظ:  

RESEA= 0.00)  )التطابق التام بين النموذا ال   ت  اختباتو والنموذا المئبل.ى إل 

رت والنموذا المئسسسسبل يعنى أفاسسسسلية االعتماد على ه ا اإ  التطابق التام بين ه ا النموذا ال   ت  اختب

                                                                                                النموذا بدال من نموذا العالقات المباشسرة لتفسسير العالقات بين تحديات العمل عن ب عد وخصسائصسه وت ثيرها  

يعنى ارتفا  جودة مطابقة النموذا ال   ت  اختبارتو وإمتانية   مما                                   أداء الوظيفة من خالل العمل عن ب عدو   على

   االعتماد عليه في تفسير العالقات بين متغيراته.

(و يمتن تفسسسير نتائ  فرو  ه ا النموذا على 8( والبيانات الواردة باللدول  5وفقا لبيانات الئسستل  

 النحو التالى:

تأثير الصررراع بين العمل والمنزل على أداء قوة  اسررتقاللية الوظيفة المدركة من   " تعدلض الخامس:  الفر

 "   ُ   ب عدالدور الوظيفى للعمل عن 

تئسير نتائ  اختبار نموذا العالقات التفاعلية الى انمفا  الت ثير المباشسر للصسرا  بين العمل واألسسرة 

( معنوية ه ت العالقة في نموذا  7وكما يبين جدل  (  0.25- على األداء الوظيفىو  ي  بلغظ معلمة المسسار 

و إ  ه ا االنمفا  (063.- لمسسسستقلة  العالقات التفاعليةو وقد كانظ معلمة ه ا المسسسسار في نموذا العالقات ا

يرجل الى ت ثير االسستقاللية المدركة للوظيفةو  ي  توضسع النتاا أ  قيمة معلمة المسسار السستقاللية الوظيفة 

و وبنساء (11.624- (و وهس ا التس ثير جوهر  وفقسا لقيمسة اختبسار  ت( والتي بلغسظ  0.38- كمتغير معسدل هي  

 .عليه يمتن القول بصحة ه ا الفر 

تأثير الشررررعور بالعزلة المهنية واالجتماعية قوة  " يعدل الدعم التنظيمى واالجتماعى من  السررررابعالفرض  

                                  ُ                             على أداء الدور الوظيفى للعمل عن ب عد في شركة المصرية لالتصاالت "
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واالجتماعى كمتغير  تئسسير نتائ  اختبار نموذا العالقات التفاعلية الى عدم معنوية ت ثير الدع  التنليمى  

( 0.09معسدل للعللسة المةنيسة واالجتمساعيسة على األداء الوظيفىو  يس  كسانسظ معلمسة مسسسسسار المتغير المعسدل  

و كمسا ظلسظ قيمسة معلمسة (0.041 قيمسة ت=  ويبسدو أ  للمتغير تس ثير عتسسسسسىو ولتن هس ت العالقسة رير معنويسة  

هسا معنو و وبنساء عليسه يت  رفض صسسسسحسة هس ا وتس ثير (0.55- مسسسسسار العللسة على األداء سسسسسلبيسة ومرتفعسة  

 الفر .

لى أداء الردور  ع   ُ   ب عردكثرافرة العمرل عن  قوة ترأثير  الفرض الثرامن: " يعردل الردعم التنظيمى واالجتمراعى من  

 "   ُ   ب عدالوظيفى للعمل عن 

على        ب عدلتءافة العمل عن تئسسسسير نتائ  اختبار نموذا العالقات التفاعلية الى انمفا  الت ثير المباشسسسسر  

( معنويسة هس ت العالقسة في نموذا  7ل  ووكمسا يبين جسد  (0.21- األداء الوظيفىو  يس  بلغسظ معلمسة المسسسسسار

و إ  ه ا االنمفا  (0.48-  العالقات التفاعليةو وقد كانظ معلمة ه ا المسسسار في نموذا العالقات المسسستقلة

ى األداء الوظيفى عل       ب عسدكءسافسة العمسل عن  قسة السدع  التنليمى واالجتمساعى كمتغير معسدل لعاليرجل الى تس ثير  

(و وه ا الت ثير جوهر  0.28- لة ا المتغير المعدل    أ  قيمة معلمة المسسسسسار ئ ي  توضسسسسع النتاو       ب عدعن  

 (و وبناء عليه يمتن القول بصحة ه ا الفر .9,913-وفقا لقيمة اختبار  ت( والتي بلغظ  

 :المحدداتمناقشة النتائج، وتاسعا:  

الى اتماذ المنلمات إجراءات رير مسسسبوقة فيما يتعلق بطرب   2019أدت جائحة كورونا في نةاية عام  

( باالعتماد على اسسسستمدام تتنولوجيا       ب عدوأسسسساليا العملو ترتا عليةا اعتماد العمل من المنلل  العمل عن  

اسستمرت سسياسسات الئسركات في تقليص عدد العاملين المعلومات واالتصساالتو و تى تاري  إعداد ه ا البح  

لقد تناولظ الدراسسسات السسسابقة للعمل من المنلل سسسواء بدوام كامل أو لءالث أيام أسسسبوعا. و  %50بةا بنسسسبة  

في ظل       ب عدفي بيتات مسسسستقرة أو خالية من اللوائع. ولتن العمل عن   –في السسسسياب التقليد         ب عدالعمل عن  

 سديءسة نسسسسسبيسا        ب عسد. ونلرا آل  ثقسافسة العمسل عن التقليسد        ب عسدعسادت الممتلفسة عن العمسل عن جسائحسة كورونسا لسه أب

في سسسسياب جائحة كورونا جاء فلائياو         ب عدآل  العمل عن   ونلراعلى ثقافة العمل في المنلمات المصسسسريةو  

للعالقسات بين   اقتراح اطساروقسسسسسريساو ودو  اسسسسستعسداد من المنلمسات ومن العساملينو لس لس و  ساول هس ا البحس  

و ت  تفسسسير العالقات من خالل اختبار       ب عدوت ثيرها على األداء الوظيفى للعامل عن         ب عدخصسسائص العمل عن  

نموذجينو النموذا األول اختبر العالقات الت ثيرية المباشسسرة لمم  متغيرات تمءل ملايا وتحديات العمل عن 

و والسدع        ب عسدمةنيسة واالجتمساعيسةو وكءسافسة العمسل عن  و وهى: الصسسسسرا  بين العمسل واألسسسسسرةو والعللسة ال     ب عسد

.       ب عداالجتماعى والتنليمىو واسسسستقاللية ومرونة الوظيفة على المتغير التابل وهو األداء الوظيفى للعامل عن  

واختبر النموذا الءانى ت ثير كل من اسستقاللية ومرونة الوظيفة كمتغير معدل للعالقة بين الصسرا  بين العمل 

واألداء الوظيفىو واختبسار التس ثير المعسدل للسدع  التنليمى واالجتمساعى على كسل من: عالقسة العللسة   واألسسسسسرة

.  وت       ب عسدبساألداء الوظيفى للعسامسل عن         ب عسدالمةنيسة واالجتمساعيسة بساألداء الوظيفىو وعالقسة كءسافسة العمسل عن  

 اختبار ثمانية فرو  لإلطار المقترح للعالقات ت  ت ييد سبعة منةا.

      ب عد يرات العمل عن  لت ثير متغت ييد الفرو  الماصسة بنموذا العالقات المباشسرة الى  ه ا البح  وصسل ت

. فقد أشسسسارت نتائ  اختبار النموذا األول الى الت ثير السسسسلبي لمتغير التداخل بين أدوار على األداء الوظيفى

. وقسد جساءت هس ت النتيلسة       ب عسدعلى األداء الوظيفى للعسامسل عن        ب عسدالعمسل واألدوار األسسسسسريسة أثنساء العمسل عن  

متفقسة مل بعض السدراسسسسسسات السسسسسسابقسة وممتلفسة مل البعض األخر. فقسد اختلفسظ هس ت النتيلسة مل دراسسسسسسات 

 Azarbouyeh, A., & Naini, S., 2014; يحقق التو ا  بين        ب عد( والتي إشسسسسارات الى أ  العمل عن

. بينمسا اتفقسظ مل دراسسسسسسات      ب عسد  لسه نتسائ  إيلسابيسة على نوات  العمسل عن  العمسل واألسسسسسرة ومن ث  يتو

 Maier, C., WeinertNeufeld, D. J., & Fang, Y., 2005;وet al., 2014;   ل ل  جاء النموذا .)

 الءانى الختبار الدور المعدل الستقاللية الوظيفة على ه ت العالقة وال   سنناقئه ال قا.

و يت ثر بالعديد من المحددات مءل عدد       ب عدالعمل واألسسسرة في سسسياب العمل عن   وإذا كا  الصسسرا  بين

( وعسدد سسسسسساعسات  أنءىأفراد األسسسسسرة وطبيعسة متسا  العمسل في المنللو وعمرو وجن  العسامسل  ذكر أو  

التداخل بين األدوار األسسرية  أثرو واقتصسر على تحليل ه ا البح  ل  يتناول ه ت المحدداتفع     .والعمل...ال 

  .     ب عدوأدوار العمل على أداء العمل عن 



 

36 
 

على األداء الوظيفى للعامل       ب عدلتءافة العمل عن  سسلبيكما توصسلظ نتائ  ه ا البح  الى وجود ت ثير    

فقد اتفقظ ه ت و وأياسسسسا تتفق ه ت النتيلة مل بعض الدراسسسسسات السسسسسابقة وتمتلن مل البعض منةا.       ب عدعن  

 .Golden, Tنتائ  دراسسسات   اختلفظ ملولتنةا   (و,.et al., 2014; Fein, E. Cنتيلة مل دراسسسات  ال

D., & Gajendran, R. S., 2019 الى  يادة إنتاجية دتؤ      ب عد( والتي إشسسارات الى أ  كءافة العمل عن  

       ب عد معلمةا اقتصسسسر في قيا  كءافة العمل عن    اقيلابيالت ثير   أيدت. ولتن الدراسسسسات التي       ب عدالعامل عن  

على عدد سساعات العملو ول  ياسمن القيا  التءافة الناشستة عن ضسغوط الوقظو والتءافة المرتبطة باللدولة 

بتحسديس  المعرفسة وتطوير مةسارات اسسسسستمسدام الس اتيسة لسسسسساعسات العمسلو واتمساذ القراراتو والتءسافسة المرتبطسة  

 .     ب عدالعمل عن  ألداءلمئاكل المتعلقة بةا تتنولوجيا المعلومات و ل ا

و وتعتمسد على طبيعسة ومحتو  الوظيفسةو وعلى  ألخر من وظيفسة         ب عسدوفى  ين تمتلن كءسافسة العمسل عن  

وهسل يعمسل الفرد مسسسسستقسل أم من خالل فريق عمسل وكمسا قسد ارتبساطةسا بوظسائن أخر و  و  تعقيسد الوظيفسة  مسد 

كءافة وعاء العمل بالفروب الفردية بين العاملين من  ي  مستو  تعليمة  ومةاراتة و    إدراليمتلن مستو  

على األداء        ب عسدكءسافسة العمسل عن   أثرل  يتئسسسسعسا في هس ت اللوانساو واقتصسسسسر على تحليسل  إال أ  هس ا البحس   

 الوظيفى.  

للئسسعور بالعللة   السسسلبيأياسساو جاءت نتائ  ه ا البح  متفقة مل الدراسسسات السسسابقة فيما يتعلق بالت ثير  

لمرونسة    اقيلسابي. كمسا أكسدت نتسائ  البحس  التس ثير       ب عسدالمةنيسة واالجتمساعيسة على األداء الوظيفى للعسامسل عن  

 ماعى على األداء الوظيفى.واستقاللية الوظيفة على األداء الوظيفىو وللدع  التنليمى واالجت

يحقق التو ا  بين العمل واألسسرة ومن ث  يؤد         ب عدلقد إشسارات عدة دراسسات سسابقة الى أ  العمل عن  

دراسسسسات أخر  أ  ه ت   أكدتىو ولتن فويليد من مسسسستو  رضسسسات الوظي      ب عدالى  يادة إنتاجية العامل عن  

على مسسسسستو  لةا وتبدأ في أت ثير إيلابية ث  تصسسسسل (و بمعنى أنةا تبدأ عالقة  العالقة ت خ  شسسسستل  رف  

 ;Schall, M. Allen, T. D., et al. 2015   صو بدراسة العوامل التي تؤد  الى ذل أاالتلات العتسىو و

A,. 2019)بت ثير اسسسستقاللية الوظيفة   . ه ا من نا يةو ومن نا ية أخر  تباينظ نتائ  الدراسسسسات فيما يتعلق

. لة ت األسسسسباو ت  اختبار النموذا الءانى لة ا البح و وكما سسسسبق       ب عدوالدع  التنليمى على نوات  العمل عن  

تؤكد مؤشسرات مطابقة جودة النموذا الءانى ألفاسليته على نموذا العالقات المباشسرة في تفسسير العالقة بين  

 متغيراته.

ل من لس ل يقداسسسسستقالليسة ومرونسة الوظيفسة كمتغير تفساعلى معس   الءسانى أ لنموذا  نتسائ  اختبسار ا  أيسدتوقسد  

( لتداخل األدوار بين العمل والمنلل على األداء الوظيفىو وربما يفسسسر ذل  شسستل العالقة   السسسلبيالت ثير 

سستمرت أو اسستقرت العالقة بين  وا  السسلبيفتلما كانظ هنال مرونة واسستقاللية اعلى كلما انمفض ه ا الت ثير  

 .اقيلابيواألداء في شتلةا       ب عدالعمل عن 

ل من لس نتسائ  هس ا البحس  أ  السدع  التنليمى واالجتمساعى يعمسل كمتغير تفساعلى معسدل  يس  يق  أيسدتكس لس   

على األداء الوظيفى. ولتن على عت  المتوقل وهو أ         ب عسدقدرال كءسافسة وعساء العمسل عن  السسسسسلبيالتس ثير  

لدع  االجتماعى والتنليمى كا  يفتر  أ  يمفض من مسستو  الئسعور بالعللة المةنية واالجتماعيةو ولتن ا

جاءت النتائ  لترفض ذل  واتاسسع عدم معنوية ت ثير الدع  االجتماعى والتنليمى على العالقة بين الئسسعور 

 .بالعللة واألداء الوظيفى

 عاشرا: توصيات البحث

د      ب عد       ب عدالتي تنف  العمل عن    المسستولو  في المنلماتيقوم إ  نتائ  ه ا البح  تؤكد على ضسرورة أ  

على األجل الطويل        ب عدمن اقجراءات على األجل القصسسير ووضسسل وتنفي  خطط تمتن من فعالية العمل عن  

 منةا:

 واالجتماعى من خالل:االهتمام بالدعم التنظيمى (  1)

 المعلومات   تتنولوجيا وتتوافر لدية  معدات      ب عد  عن  المناسبة للعمل  البيتة  لدية   الموظفين  أ   من  الت كد -

 وتحديد الموظفين ال ين ال تتوافر لدية  ه ت اقمتانيات. المطلوبة للعمل من المنلل

 .اقنترنظ الفعالة إلى الوصول  التلةيلات المالئمة وإمتانية  توفير أو شراء  تمويل -
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 بديلة عمل مواقل في النلر أجل من      ب عد عن للعمل  ة       مناسب    لة امن تو ت ال ال ين  الموظفين تحديد -

املين  إنئاء و دات تنليمية تتو  مةمتةا تقدي  الدع  الفور  والمباشر لحل المئتالت التي تواجه الع -

 .     ب عدعن 

تتاسسسمن شسسسروح        ب عدتوفير الدع  المعلوماتى من خالل نئسسسرات يومية يت  إرسسسسالةا الى العامل عن   -

 وتوضيحات بالصوت والصورة.

 :يليمستقبالو يوصى البح  بما        ب عدعلى األجل الطويلو والتمطيط الستمرارية العمل عن و

و وكيفية       ب عدبالتلةيلات المنللية للعمل عن    يتعلق  فيما      ب عد عن  للعمل وقواعد  وضسسسل سسسسياسسسسة •

أو كيفية تمويلةاو وكيفية تمويل الصسسول الى    المةنية  المعلومات  تتنولوجيا الحصسسول على أدوات

 األنترنظ.

 للموظفين   سسسسسيمسا  ال  الموظفينو  منسا ل  من  مو عسة جغرافيسا بسالقرو       ب عسد عن العمسل  مرافق  توفير •

 و إذا كا  ذل  ممتنا.     ب عد عن للعمل مناسبة رير منا ل لدية  ال ين

  عن العمل مرافق واسسستتلار(  الموظفين من  ملموعات توجد   ي    االسسستراتيلية المواقل تحديد •

 كانظ متوفرة أو إنئائةا وفقا لمبدأ التتلفة والعائد على األجل الطويل. إذا       ب عد

 بما األ ماتو عن الناج       ب عد عن العمل   الة في  للتنفي   قابلة  شسمصسية  دع   اسستراتيليات  تطوير •

 .واألسرة العمل بين التوفيق في المساعدة ذل  في

 من الماديةو  للحدود  افتراضسية  دود  إضسافة طريق  عن  التنليمية  الحدود  مفاهي  في النلر  إعادة •

 .     ب عد عن العمل  ممارسات  تمتين خالل

الى ممارسسسات   التي تعتمد على السسسيطرة والرقابة الصسسارمةو  اقدارية التحول من الممارسسسات •

 موجةة باألهداف والنتائ 

تطوير وسرائل تمكن من التفاعل االجتماعى بين العاملين واإلدارة والمشررفين وزمالء العمل من خالل  (  2)

 ، ويتم تحقيق ذلك من خالل:اإللكترونيةالوسائل  

 الئسسعور  من التمفين في تسسساعد  التي  واالتصسساالت  المعلومات  تتنولوجياأدوات ووسسسائل   اسسستمدام -

و مءل تفاسيل اسستمدام األدوات والممارسسات التي تعتمد على الصسوت والصسورة  مءل .المةنية بالعللة

والتواصسسسسسل    اقلتترونيوالمؤتمرات المرئيسة( بسدال من األدوات التي تعتمسد على النص فقط  البريسد  

 االجتماعى(.

عقد  ل  مء األخرينفي وضسل تفاعلى مل        ب عدتنفي  ملموعة من األنئسطة والمةام التي تاسل العامل عن   -

(و أو تنفيس  هس ت  Online اجتمساعيسة بئسسسستسل يومى منتل    أ سداثلتترونيسة( وتنفيس   إاجتمساعسات يوميسة  

 كا  ذل  ممتنا. إذاالمةام بمقر العمل بئتل منتل  أسبوعيا 

ألداء مةام عمله مل مراعاة       ب عدسسسةولة الوصسسول الى المسسستندات والملفات الى يحتاجةا العامل عن  -

 األمن المعلوماتى.

 لتحديد وك ل  اقجةاد التعامل مل على الموظفين لمسسسساعدة البئسسسرية  الموارد  متمصسسسصسسسي  إشسسسرال -

 ...(.الوظيفة فقدا  بئ   المماوف اللائدو العمل األسر و الوضل الصحيو القلق  التوتر مصادر

 .المساعدة خالل األ مات إلى يحتاجو  ال ين للموظفين المةني النفسي الدع   تقدي  -

 .الوبائية  اقجةاد سواء المرتبطة أو رير المرتبطة باأل مات إدارة على التدريا  تنفي  -

 العمل وقظ مفةوم تعرين وإعادة المةنية/  الئمصية الحدود في النلر أعادة -

االسسسسستءمسار في تتنولوجيسا المعلومسات في المسسسسستقبسلو يلسا         ب عسداسسسسستعسداد للتحول الى العمسل عن   -

 الواقل  أجةلة  فيو مءسل االسسسسستءمسار       ب عسد  عن  العمسل  تلربسة  إثراء  على  تسسسسسساعسدواالتصسسسسساالت التي  

 األبعادتتنولوجيا ثالثية  الو االفتراضي

والمةسام بحيس  يتو  الةيتسل التنليمى قسائ  على  الطويسل يلسا إعسادة هيتلسة الوظسائن    األجسلعلى   -

 .     ب عدالتعاو  وفرب العملو بحي  يت  الحد من الئعور بالعللة عن العمل عن 

 : ُ   ب عدملين لإلدارة الذاتية وحسن استغالل مرونة العمل عن اتنمية مهارات الع(  3)
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 ومسساعدة  تدريا  وتوفير  المعلوماتو  اسستمدام تتنولوجيا  في المنمفاسة التفاءة ذو   تحديد لموظفين  -6

  الال مة  المعلومات  تتنولوجيسا  مةسارات  المعلومات لتطوير  تتنولوجيسا  ( علىonline   متتررة/   يوميسة

 .     ب عد عن للعمل

 وكيفيسسة  لة   المتسسا سسة       ب عسسد  عن  العمسسل  بسس دوات  درايسسة  على  الموظفين  أ   من  للتسس كسسد  الموارد  توفير -7

 .استمدامةا

 مل  والتعاو   ال اتي  والتنلي   والتواصسلو اليوميةو العملوأسساليا   طربلتحديد أفاسل   التوجيه  توفير -8

 .     ب عد عن العمل فريق

 تدريا العاملين على كيفية اللدولة السليمة لمةام عملة و -9

 .تدريا العاملين على كيفية إدارة الوقظ -10

 تدريا العاملين على الطرب الممتلفة والبديلة قتمام المةام. -11

 في  المتمصسصسة الئسركات من خارجي  دع   علىاالعتماد على المصسادر ال اتية للتدريا والحصسول   -12

       ب عد عن العمل على التدريا

 .الممارسات أفال وتبادل الموظفين للميل      ب عد عن العمل على التدريا  توفير -13

و لتحسديسد مسد  كءسافسة العمسل       ب عسدعلى األجسل الطويسل يلسا تحليسل محتو  الوظسائن التي يمتن أدائةسا عن   -14

 وعبته وضغوطه على الموظن.

على األجل الطويل يلا إعادة تصسسسمي  الوظائن بحي  تمنع درجة عالية من االسسسستقاللية والمرونة  -15

 .     ب عدللموظن ألداء عمله عن 

 :مستقبليةلبحوث  : مقترحات  إحدى عشر

للصسرا  بين العمل واألسسرة على األداء   السسلبيفي ضسوء نتائ  ه ا البح  والتي تئسير الى الت ثير   -

الديموجرافية وبيتة العمل من المنلل على ه ت المصسائص  و فع  بح  دور      ب عدالوظيفى للعامل عن  

 العالقة تعد ملاال هاما للبح  والدراسة.

فة العمل على األداء الوظيفىو وهنال متغيرات أخر  مرتبطة بتءافة اقتصسسسر البح  على ت ثير كءا -

يعملو ل ل  نقترح بح  ودراسسسسسة العالقة بين خصسسسسائص الوظيفةو وارتباطةا بالوظائن األخر  

 .الوظيفى باألداء      ب عدعلى عالقة تتءين العمل عن 

في  األسسسسرة وأدواروار العمل والتداخل بين أد      ب عدل  يمتبر ه ا البح  العالقة بين كءافة العمل عن   -

كمتغير وسسيط في العالقة بين الصسرا  بين       ب عدو ل ل  نقترح دراسسة كءافة العمل عن       ب عدالعمل عن  

 .     ب عدعلى نوات  العمل عن  واألسرةالعمل 

( على العالقسة التتنولوجيسةالمةسارات    - اقدارة الس اتيسة  األفرادقسدرات ومةسارات    أثربحس  واختبسار   -

   ونواتله الفردية.      ب عدبين تحديات العمل عن 

و لس لس  يمتن إعسادة اختبسار      ب عسداقتصسسسسر هس ا البحس  على األداء الوظيفى كس  سد نوات  العمسل عن   -

النوات  االتلاهية مءل الرضسسسا الوظيفىو والنوات    إدخالنةا نموذا البح  مل  مالعالقات التي تاسسس 

 .ليمىو ونية ترل العملكية مءل االلتلام التنلوالس

اقتصسر الملال التطبيقى للبح  على شسركة االتصساالت المصسريةو ل ل  يمتن إعادة اختبار البح   -

 أخر .في قطاعات 
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 مالحق البحث:عشر:   ثالث

 قائمة االستقصاء 

   

 /األستاذة الفاطلة     /األستاذ الفاطل    

       ب عد إطار مقترح لتفسسسير العالقات بين خصسسائص العمل عن  يقوم البا   بععداد دراسسسة بعنوا  ي 

 يفي شركة المصرية لالتصاالت      ب عدوأثرها على األداء الوظيفى: دراسة تطبيقية على العاملين عن 

ل أسسا  التعاو  ال   يمء ولقد ت  اختيار سسيادتت  ضسمن أفراد عينة الدراسسة ول ا ن مل منت   سسن 

                           شساكرين مقدما   سسن تعاونت     وودقة بموضسوعية  االسستقصساء تلةنلاح ه ت الدراسسة من خالل اقجابة عمى أسس 

 فقط.مي لألررا  البح  الع ومات التي تقدمونةا لن تستمدم إاللونؤكد لت  أ  المع

 الباحث         

 من        ب عدأبعاد العمل عن  ةسا مسدركات  تلسات  لملموعة مسن العبسارات التسي تعتس  فسي ملم  يلي  يماف

( أمام     ووضسل عالمسة  جيدا  . الرجا من سيادتت  قراءة ه ت العباراتالمنلل( وأداء مةام عمل  من المنلل

 . كل عبارة في المربل ال   يعبر عن وجةة نلرك  بدقة

 العبارة  م

غير  

موافق 

 تمام

غير  

 موافق

غير  

 متأكد
 موافق

موافق 

 تماما

1 
أتلقى الدعم الذي أحتاجه لحل المشررركالت المتعلقة 

 بالعمل من المنزل عند ظهورها.
 

    

2 

                                           بسررربو كل طرررغوط العمل، أحيان ا عندما انتهى من 

أشرعر بالضرغوط الشرديدة    ُ   ب عدعملى اإللكتروني عن 

 للقيام باألشياء التي أستمتع بها.
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 العبارة  م

غير  

موافق 

 تمام

غير  

 موافق

غير  

 متأكد
 موافق

موافق 

 تماما

3 
أتلقى الردعم التكنولوجى الكرافى عنردمرا اعمرل عن 

  ُ   ب عد
 

    

4 
أشررررعر أنني أفتقرد الكثير من المعلومرات عنردمرا ال 

 أرى األشخاص الذين أعمل معهم.
 

    

      الوظيفة تسمح لي بالتخطيط لكيفية القيام بعملي 5

6 
من إنهراء كرافرة الواجبرات     ُ   ب عرديمكننى عملى عن  

 المحددة لى بما يحقق األهداف الخاصة بالوظيفة.
 

    

7 
اتخرراذ   في  كبيرة  اسررررتقالليررة  لي  توفر  الوظيفررة 

 القرارات
 

    

8 
وإدارة  لتخطيط  الجهود  من  المزيررد  لبررذل  احترراج 

  ُ   ب عدوقتى لتنفيذ عملى عن 
 

    

9 
الوظيفة تتيح لي اتخاذ قرارات بشررررأن األسرررراليو  

 التي أستخدمها إلكمال عملي.
 

    

10 
أفتقد فرصرررة مقابلة األشرررخاص   ُ   ب عدفى العمل عن 

 الرئيسيين الذين أعمل معهم
 

    

11 
أثناء العمل من المنزل، أتلقى المسراندة والدعم من 

 زمالء العمل.
 

    

12 

يمكنني حل المشررركالت بسررررعة وفعالية أكبر، إذا 

                                            كران لردي المزيرد من الفرص للتفراعرل وجهر ا لوجره  

 مع اآلخرين.

 

    

      كثيرا ما اشعر بالوحدة  ُ   ب عدفي ظل العمل عن  13

14 
، ابتكر أفكار لتحسرررين الطريقة   ُ   ب عدأثناء عملى عن 

 التي أؤدي بها مهامى األساسية.
 

    

15 

                                            عملي اإللكتروني يسررتغرق وقت ا أود أن أقضرريه مع 

عائلتي / أصدقائي أو في أنشطة أخرى غير متعلقة 

 بالعمل  

 

    

16 

                    ، غرالبر ا مرا أفكر في  ُ   ب عردعنرد العمرل اإللكتروني عن  

المشرررركالت المتعلقة بالعمل خارج سرررراعات العمل 

 العادية

 

    

17 
المسرررراعدة  أثناء عملى من المنزل، أحصررررل على  

 العاطفية والدعم الذي أحتاجه من عائلتي.
 

    

18 
هنراك شررررخص مميز أجرده دائمرا بجرانيى عنردمرا  

 احتاجه.
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 العبارة  م

غير  

موافق 

 تمام

غير  

 موافق

غير  

 متأكد
 موافق

موافق 

 تماما

19 
أفتقرد الردعم العراطفي من    ُ   ب عردفي ظرل العمرل عن  

 زمالئي في العمل
 

    

20 
                                             ألنني كثير ا ما أشررعر بالتوتر بسرربو المسررؤوليات  

 التركيز على عملي.األسرية، أجد صعوبة في 
 

    

21 
الوظيفة تمنحني فرصررة كبيرة لالسررتقالل والحرية  

 في كيفية القيام بالعمل.
 

    

22 
الوظيفررة تتيح لي أن أقرر بنفسرررري كيفيررة القيررام  

 بعملي
 

    

23 
الوظيفرة تسررررمح لي بتحرديرد الترتيرو الرذي تتم بره 

 األشياء في الوظيفة
 

    

24 
                                              غالب ا ما أجد صرررعوبة في فهم واسرررتخدام التقنيات  

  ُ   ب عدالجديدة للعمل عن 
 

    

      على العمل بشكل أسرع   ُ   ب عدأجبرني العمل عن  25

26 
الوظيفة تسرررمح لي باتخاذ قراراتي الخاصرررة حول  

 كيفية جدولة عملي
 

    

27 
، انجز برإتقران المتطلبرات   ُ   ب عردمن خالل العمرل عن  

 ألداء وظيفتى.الرسمية 
 

    

28 
، التزم باألنشررررطرة والمهرام التى   ُ   ب عردوانا أعمرل عن 

 تؤثر على نتائج تقييم األداء الخاص بى.
 

    

29 
                                             غالب ا ما يجعلني الضرغط النفسري من وظيفتي سرريع 

 االنفعال عندما أصل إلى المنزل
 

    

30 
أتحمرل عروء تطوير معرفتى ومهرارتى السررررتخردام 

  ُ   ب عدتكنولوجيا وطرق أداء العمل عن 
 

    

31 
                        ، ابتكر طرقررا  أفضرررررل ألداء  ُ   ب عرردأثنرراء عملى عن  

 مهامى األساسية
 

    

32 
                                               أجد نفسري مضرطر ا لتغيير عاداتي في العمل للتكيف  

 . ُ   ب عدمع تكنولوجيا العمل عن 
 

    

33 
الكثير من القرارات   الوظيفررة تسررررمح لي برراتخرراذ 

 بنفسي
 

    

      الوظيفة تسمح لي بالتخطيط لكيفية القيام بعملي 34

35 
تعلمرت مهرارات جرديردة للتكيف     ُ   ب عردأثنراء عملى عن  

 والتعامل مع أى تغييرات تطرأ على مهام عملى.
 

    

36 
يمكننى بسررهولة التكيف مع أي تغييرات تطرأ على  

 . ُ   ب عدطريقة تنفيذ مهام عملى عن  
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 العبارة  م

غير  

موافق 

 تمام

غير  

 موافق

غير  

 متأكد
 موافق

موافق 

 تماما

37 
                                               عنردمرا أنتهى من عملى غرالبر ا مرا أكون مرهقر ا جرد ا 

 العائلية.للمشاركة في األنشطة / المسؤوليات 
 

    

38 
على القيرام بعمرل أكثر ممرا     ُ   ب عردأجبرنى العمرل عن  

 أستطيع تحمله.
 

    

39 
بريرنرمررا  فررأكرثرر  أكرثرر  بري  مرنرظرمرترى  إدارة  ثرقررة  ترزداد 

 أواصل العمل من المنزل.
 

    

40 
، ابتكر أفكار لتحسرررين الطريقة   ُ   ب عدأثناء عملى عن 

 التي أؤدي بها مهامى األساسية.
 

    

      ال تنتهي   ُ   ب عداشعر أن ساعات العمل عن   41

42 
بسبو اإلجهاد في المنزل، فأنا في كثير من األحيان  

 . ُ   ب عدأنشغل بشؤون األسرة أثناء عملى عن 
 

    

43 

لحررل مشرررركالت  الجهود  المزيررد من  لبررذل  احترراج 

االتصرراالت التقنية وأجهزة الحاسررو إلنجاز مهامى 

 من المنزل

 

    

44 
أنشررررطررة   ُ   ب عرردي   ُ   ب عرردعملي اإللكتروني عن   ني عن 

 عائلتي أكثر مما أريد.
 

    

45 

الوقت الذي يجو أن أخصرررصررره لعملي يمنعني من 

المشرررراركة على قدم المسرررراواة في المسررررؤوليات  

 واألنشطة المنزلية.

 

    

46 
                                                 التوتر والقلق النراجم عن حيراتي العرائليرة غرالبر ا مرا 

 بعملييضعف قدرتي على القيام  
 

    

47 
                                              غالب ا ما أشرررعر باالسرررتنزاف العاطفي عندما انتهى  

 من عملى، مما يمنعني من المساهمة في عائلتي.
 

    

48 
الوقت الذي أقضريه في تحمل المسرؤوليات العائلية  

                                   غالب ا ما يتعارض مع مسؤوليات عملي.
 

    

49 
يمكنني االعتمراد على أصررررردقرائي عنردمرا تسرررروء 

 األمور
 

    

50 
تفوتى فرص الحصرررول على    ُ   ب عدفي ظل العمل عن  

 التوجيه والمتابعة.
 

    

51 
أفتقد التفاعل غير الرسررررمي مع    ُ   ب عدفي العمل عن 

 اآلخرين
 

    

52 

يوجد بمنظمتى شرخص محدد يمكننى التواصرل معه  

بسرررهولة فيما يتعلق بأي اسرررتفسرررار بخصررروص  

 استخدامى التكنولوجيا للعمل من المنزل.
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 العبارة  م

غير  

موافق 

 تمام

غير  

 موافق

غير  

 متأكد
 موافق

موافق 

 تماما

53 
لمواكبة  وإجازاتيالبد من التضرحية بأوقات راحتى  

  ُ   ب عدتقنيات العمل عن 
 

    

54 
الرذي أقوم بره أكبر من عروء    ُ   ب عردعروء العمرل عن  

 العمل الذي كنت أقوم به في المكتو. 
 

    

55 
جودة الردعم التكنولوجي الرذي أتلقراه عنرد العمرل من 

 المنزل ليست عالية )ع(
 

    

56 
مميز يمكنني مشررررراركرة أفراحى  هنراك شررررخص  

 وأحزاني معه.
 

    

57 
، انجز كل المسرررئوليات المحددة   ُ   ب عدوانا أعمل عن 

 فى توصيف الوظيفة الخاص بى.
 

    

 


