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 للموظفني احلكوميني: أمهية الطالقة الرقمية كمتغري معدل   االجتاهات السلوكية عىل    عن ُبْعد تأثري العمل  

 امللخص 

شكال تنظيمية  ظهور أإىل    ر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أدتالتحول إىل اقتصاد اخلدمات وتطو  

األشكال هذه أحد  وعىل الرغم من أن العلامء حاولوا فهم آثار .يف تنظيم العمل خلقت حتوالت مهمةجديدة 

ُبْعدالعمل    وهي نموذج   ،التنظيمية اجلديدة السلوكية للموظفنيعىل    عن  األُ إإال  ؛  االجتاهات  النظرية ن  طر 

 مة جتاهلت أمهية الطالقة الرقمية للموظف االفرتايض.املستخدَ 

ما إذا كان الرتكيز عىل مستوى الطالقة    التقليدية للعمل االفرتايض،، بخالف النامذج  ح هذه الدراسةتوض  

يؤد   أن  يمكن  نسبية  كميزة  للموظفني  إجيابية عىل  الرقمية  انعكاسات  إىل  لي  السلوكية  لموظفني  االجتاهات 

مفهوم العمل مثل االستهانة بيف الدراسات السابقة  عن ظروف تم جتاهلها    تكشف هذه الدراسةاالفرتاضيني.  

يف ظل مستوى املهارة    آثار أسلوب العمل االفرتايضويقدم هنًجا جديًدا لتصور    يف املنظامت احلكومية،  عن ُبْعد

تشري    السعودية،يف اململكة العربية    احكومي  موظًفا    693. استناًدا إىل بيانات من  الرقمية للموظف احلكومي 

أن   إىل  للمالنتائج  الرقمية  الطالقة  التأثري  مستوى  يف  معدل  كمتغري  تعمل  االفرتايض  ارتباطه  عىل  وظف 

 الوظيفي.
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 املقدمة   -1

 العام   منظامت القطاعأحد التحديات الرئيسية التي تواجه  

ف مع التغريات املجتمعية واإلدارية  هو التكي    يف الوقت الراهن

تواجهها التي  املث.  والتكنولوجية  سبيل  الحــعىل  ظ ــال، 

(Baltes, et al., 1999)  د النساء  ايف وقت مبكر أن الزيادة يف أعد

املتزايدة   والرغبة  يفالعامالت،  موازنة    للموظفني  أو  إدارة 

واملسؤوليات   العمل  واالجتامعيةمسؤوليات  ساهم    ؛األرسية 

من املوظفني عىل برامج العمل األكثر مرونة.    الطلب  تزايد  يف

ما دعا  هو  ي يشمل املنظامت يف خمتلف القطاعات، وهذا التحد  

إىل  مؤسسات   العام  وذلكالقطاع  وتبن ب  االبتكار  ي  تطوير 

تلب   )ممارسات جديدة  موظفيها  رغبات   de Vries, Bekkersي 

and Tummers, 2016.)    ُبْعدمتثل برامج العمل للموظفني    عن 

ي  حول تزايد منظامت القطاع العام يف تبن مثاالً مهام   احلكوميني  

التنظيمية  ,de Vries, Tummers and Bekkers)  االبتكارات 

2019.) 

، يتم منح املوظفني الفرصة  عن ُبْعدمع تطبيق نموذج العمل  

بديل    معظمألداء   مكان  يف  أو  املنزل  يف  واجباهتم  كل  أو 

(Caillier, 2012  .)  العمل إىل  النظر  ُبْعديمكن  أنه    عن  عىل 

يه كرؤية  اع السياسات عىل تبن ن ، أغرى القادة وُص نموذج مثايل

سبيل  (Pollitt and Hupe, 2011)مستقبلية   عىل  ذكر   املثال،. 

العمل املرنة  وأنظمة  الرئيس األمريكي باراك أوباما أن سياسات  

لمحافظة  لجيدة  بل    فحسب،  لالقتصادللعمل أو  جيدة    تليس

  ، وذلك نتيجة(The White House, 2010)  مستقبلناوعىل العائلة  

العمل   أسلوب  ُبْعدلقدرة  التخفيف  عن    وتكلفة  جهدمن    يف 

التوازن   ،التنقل من رصاع  واألرسة  واحلد  العمل  ولكن   .بني 

للتكي   العمل  ف قد  كاسرتاتيجية  ُبْعديكون أسلوب   حيمل  عن 

مدى  إىل أي  حتى اآلن من غري الواضح  فوائده. تعادل تكاليف 

من خالل تأثريه    ؛مفيًدا ملوظفي القطاع العام  عن ُبْعديعد العمل  

 يف ظل ثورة استخدام التقنيات الرقمية.   اجتاهاهتم السلوكية عىل  

أد   العامل،  الدول حول  العديد من  إىل  اليوم ويف  التحول  ى 

واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  وتطور  اخلدمات  اقتصاد 

املنزل.    منم  إىل حتسني إمكانيات املوظفني للقيام ببعض أعامهل

وحتى ال يكون املعيار السلبي هو األساس لكثري من املوظفني،  

تأثريات   من  البحثي  الرتكيز  حتويل  بمكان  األمهية  من  أصبح 

ُبْعدالعمل   املوظف   عن  العوامل إىل    عىل  لفهم  نموذج  تطوير 

ما   وهذا  االفرتاضية،  العمل  بيئة  يف  املوظف  لنجاح  الالزمة 

لبناء فهم  رضورة  إىل    يؤدي البحث يف جمال العمل االفرتايض 

سياقات   بعض  وراء  الكامنة  للديناميكيات  وجتريبي  نظري 

االفرتاضية لوفهم    ،العمل  املوظفني. عميق  عىل  تأثريها 

آثار    ذلك،ولتحقيق   فحص  إىل  الدراسة  هذه  ممارسة  هتدف 

ل احلكوميني  ُبْعدلعمل  املوظفني  التنظيمي    التزامهمعىل    عن 

 مع مراعاة مستوى مهاراهتم الرقمية.  الوظيفي وارتباطهم 

 أمهية الدراسة   - 2

سد   إىل  الدراسة  هذه  خالل    هتدف  من  املعرفية  الفجوة 

العمل   آثار  ُبْعدفحص  للموظفني    عن  السلوكي  االجتاه  عىل 

الوظيفي يف ظل  التنظيمي واالرتباط  االلتزام  نحو  احلكوميني 

التطورات   حتليل  إن  الرقمية.  التقنيات  استخدام  ثورة 

السياق-  التكنولوجية هذا  يف  للموظفني  الرقمية    - املهارة 

عىل  اجلديد  التنظيمي  البعد  هذا  آلثار  أعمق  فهم  يف  ستساعد 

الس من  االجتاهات  باحلديث  احلكوميني.  للموظفني  لوكية 

العمل   البحثية لربامج  النقاشات  النظرية، نجد أن  عن  الناحية 

الشخصية   ُبْعد باحلياة  املتعلقة  اإلجيابية  النقاط  تضمنت 

من   م صورة أكثر اكتامالً للموظفني، يف حني أن هذه الدراسة تقد  

  ، للموظفنيخالل الرتكيز عىل جانبني مهمني من احلياة العملية  

ما تكون موضع نقاش واسع النطاق يف أدبيات علم    اوالتي غالبً 

األداء لتأثريها عىل  التنظيمي  الوظيفي    ،النفس  االرتباط  وهي 

التنظيمي  ;Allen, Golden, and Shockley, 2015)  وااللتزام 

Eisenberger, Rockstuhl, Shoss, Wen and Dulebohn, 2019; 

Gajendran and Harrison, 2007.)    الضوء تلقي  الدراسة  هذه 

العامةأحد  عىل   اإلدارة  أدبيات  يف  املهملة  وهو    ،املواضيع 

، كام تضيف هذه الدراسة إىل األدبيات  عن ُبْعدأسلوب العمل  

( األسلوب  هذا  آثار  حول  وواقعية  دقة  أكثر  -Vigodaمناقشة 

Gadot, Eldor, and Schohat, 2013.) 

األمهية   استشعار  الدراسة يف  الرئيسية هلذه  املسامهة  تكمن 

يف دعم الطرق   ICTالبالغة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 Messenger)   عن ُبْعدالتي يتم هبا تنظيم وتنفيذ أنشطة العمل  

and Gschwind, 2016  الطالقة مستوى  يكون  أن  متوقع   .)

ة العالقة بني أداء عمله  عىل طبيع  امؤثرً   الً الرقمية للموظف عام
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ُبْعد إن   عن  الوظيفي.  واالرتباط  التنظيمي  بااللتزام  وشعوره 

-  نتائج هذه الدراسة من خالل حتليل التطورات التكنولوجية

السياق هذا  للموظفني يف  الرقمية  تقديم    -املهارة  ستساعد يف 

التنظيمي   البعد  هذا  أعمق آلثار  فهم  من خالل  علمية  إضافة 

اجلديد عىل ظروف عمل املوظفني احلكوميني، وكذلك حتديد  

اآلثار اإلدارية من منظور املامرسة، مما سيساعد منظامت القطاع 

وذلك بإعادة هندسة    ،العام عىل االستعداد ملرحلة ما بعد األزمة

مع   تتناسب  بطريقة  واالحتياجات  واألولويات  العمليات 

 حجم هذا التغيري.

 مشكلة الدراسة   - 3

لتحسني ظروف العمل   هو ابتكار تنظيمي    عن ُبْعدلعمل  ا

القطاع  يف  للعمل  مستقبيل  عمل  نموذج  ويشكل  للموظفني 

ة بالغة  ي  يف اآلونة األخرية أمهِّ   عن ُبْعد العمل  اكتسب    احلكومي.

العام  القطاع  يف  األعامل  استمرارية  ضامن  يف  لدوره  بالنظر 

األزمة العاملية احلالي ة    م  َض ة يف ِخ والتواصل بني املوظ فني، خاص  

. وقد سامهت COVID-19واملرتتبة عن جائحة كورونا املستجد  

اجلديدة   واالتصاالت  املعلومات   New)تكنولوجيا 

Information and Communication Technologies -ICT)   يف

املوظفني   متكني  أي  لزيادة  من  بأعامهلم  أي    ،مكان  لقيام  ويف 

من خالل تقنيات اإلنرتنت والتطبيقات. ومع ذلك، من    ؛وقت

أي   إىل  الواضح  يُ   غري  ُبْعدالعمل    عد  مدى  ملوظفي    عن  مفيًدا 

عىل   تأثريه  خالل  من  العام  السلوكية  القطاع  االجتاهات 

ظل    للموظفني  الرقمية.    يف  التقنيات  استخدام  شهدت ثورة 

عىل انعكاسات    يف هذا املجال  للدراساتاألدبيات تركيًزا كبرًيا  

العمل   ُبْعدأسلوب  للموظفني    عن  الشخصية  اجلوانب  عىل 

املهموفقط،   من  هنا  اليوم  أصبح  تأثري هذا    ،التوقف  ومناقشة 

 األسلوب من العمل عىل احلياة العملية للموظفني احلكوميني. 

 أهداف الدراسة   - 4

عن  لعمل امرسة اهيدف البحث إىل املسامهة يف فهم أفضل مل

العام  ُبْعد القطاع  األدبيات.   ،يف  يف  الواردة  املتناقضة  والنتائج 

عن  اهلدف األسايس من هذه الدراسة هو التحقق من آثار العمل  

يف القطاع العام عىل االلتزام التنظيمي واالرتباط الوظيفي    ُبْعد

كانت   إذا  ما  البحث  هذا  يناقش  كام  املوظفني.  نظر  من وجهة 

ت للموظفني  الرقمية  تسهيل  الطالقة  يف  معدل  كوسيط  عمل 

العمل   بني  ُبْعدالعالقة  نحو  عن  السلوكي  االلتزام    واالجتاه 

التنظيمي واالرتباط الوظيفي. األهداف املحددة للدراسة هي  

 كام ييل:

عىل الشعور    عن ُبْعدالتعرف عىل طبيعة تأثري العمل   -1

 بااللتزام التنظيمي لدى املوظفني احلكوميني. 

عىل الشعور    عن ُبْعدالتعرف عىل طبيعة تأثري العمل   -2

 باالرتباط الوظيفي لدى املوظفني احلكوميني. 

طبيعة   -3 الرقميةاستكشاف  الطالقة  مستوى    تأثري 

عن  لعمله  أدائه  عىل العالقة بني    احلكومي  للموظف 

 بااللتزام التنظيمي؟شعوره و ُبْعد

طبيعة -4 الطال  استكشاف  مستوى  الرقمية  تأثري  قة 

عن  لعمله  أدائه  بني  عىل العالقة  احلكومي  للموظف  

 شعوره باالرتباط الوظيفي؟ و ُبْعد

للمنهج العلمي باتباع    االباحث وفقً سبيل ذلك سيقوم  ويف  

 خطة البحث التالية:

العمل   -1 ملفهوم  نقدية  مراجعة  ُبْعدتقديم  ، عن 

الوظيفي واالرتباط  التنظيمي  والطالقة   وااللتزام 

بأبعادها   البحثيةالثالثة  الرقمية  الفجوات   ،لتحديد 

الرئيسية   واملتغريات  األدبيات،  يف  القصور  وأوجه 

 هلذا البحث، وكذلك لتحديد أسئلة البحث. 

طة هبا ملعاجلة  تطوير إطار مفاهيمي والفرضيات املرتب -2

 الثغرات واألسئلة البحثية.

صحة   -3 من  والتحقق  املقرتحة  الفرضيات  اختبار 

أسلوب   باستخدام  املقرتح  املفاهيمي  اإلطار 

Structural Equation Modelling (SEM) . 

وحتديد   -4 السابقة،  بالبحوث  وربطها  النتائج  مناقشة 

النظرية  اآلثار اإلدارية من منظور املامرسة واإلضافة  

وتوصيات  استنتاجات  وتقديم  الرئيسية  للنتائج 

 للبحوث املستقبلية.

 أسئلة الدراسة  -5

تقديم  بناًء عىل ما تم نقاشه باألعىل، هتدف هذه الدراسة إىل  

 التالية: التساؤالت البحثيةعن اإلجابة نتائج تساهم يف 
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أي   -1 العمل    إىل  يؤثر  ُبْعدمدى  الشعور    عن  عىل 

 بااللتزام التنظيمي لدى املوظفني احلكوميني؟

أي   -2 العمل    إىل  يؤثر  ُبْعدمدى  الشعور    عن  عىل 

 باالرتباط الوظيفي لدى املوظفني احلكوميني؟

عىل  -3 للموظف  الرقمية  الطالقة  مستوى  يؤثر  كيف 

وشعوره بااللتزام   عن ُبْعدلعمله  أدائه    ما بنيالعالقة  

 ؟ التنظيمي

مس -4 يؤثر  عىل كيف  للموظف  الرقمية  الطالقة  توى 

وشعوره باالرتباط    عن ُبْعدلعمله  أدائه    ما بني العالقة  

 ؟الوظيفي

 فروض الدراسة   -6

تطلبات أهدافها فقد  ملمن أسئلة الدراسة واستجابة  اانطالقً 

 :تم صياغة الفروض التالية

األوىل:   لعمله يؤثر  الفرضية  املوظف  ُبْعد  أداء  بشكل   عن 

 التنظيمي.  شعوره بااللتزامعىل  سلبي  

الثانية: لعملهيؤثر    الفرضية  املوظف  ُبْعد  أداء  بشكل   عن 

 الوظيفي.  شعوره باالرتباط عىل  سلبي  

الشعور  و  عن ُبْعدالعالقة بني العمل    طبيعةالفرضية الثالثة:  

الرقمية  ب الطالقة  مستوى  هبا  يتحكم  التنظيمي  االلتزام 

ستكون  للموظف العالقة  يتميز  إجيابية  .  الذي  املوظف  عند 

 . الرقميةمن الطالقة عاٍل بمستوى 

الرابعة:  العمل    طبيعة  الفرضية  بني  ُبْعدالعالقة   عن 

بو الطالقة  الشعور  مستوى  هبا  يتحكم  الوظيفي  االرتباط 

ستكون   العالقة  للموظف.  الذي إجيابيالرقمية  املوظف  عند  ة 

 رقمية. المن الطالقة عاٍل يتميز بمستوى 

 اإلطار املفاهيمي   -7

بني    1- 7 ُبْعد العمل  العالقة  نحو  و   عن  السلوكي  االجتاه 

 : للموظف   االرتباط الوظيفي وااللتزام التنظيمي 

 : عن ُبْعد العمل    1- 1- 7

ُبْعدلنموذج العمل  قدمت األدبيات تصنيفات خمتلفة     عن 

ُبْعدبام يف ذلك العمل   حيث يتم تنفيذ واجبات    ؛يف املنزل  عن 

والعمل   املنزل،  ُبْعدالعمل من  املؤقتة  عن  املكاتب  حيث    ؛من 

والعمل   الرئييس،  العمل  مقر  بعيدة عن  العمل يف مكاتب  يتم 

 ,Daniels, Lamond and Standenعرب اهلاتف املحمول )  عن ُبْعد

عام،  2001 بشكل  ُبْعدالعمل  نموذج  (.  للعمل    عن  تنظيم  هو 

دون    بشكل جزئي أو كيل   أداء مهامهمبن يقوم فيه املوظفون  رِ املَ 

( العمل  مقر  يف  املتزايدة (.  Baruch, 2001التواجد  ولألمهية 

ُبْعدللعمل   يف عن  التفاعل  من  الكثري  املفهوم  هذا  شهد   ،

تيارات   من  باحثني  وبمشاركة  املاضية  الفرتة  خالل  األدبيات 

.  امما ساعد عىل تقديم تأصيل علمي أكثر نضجً   ؛بحثية متعددة

العمل   لنموذج  املتعددة  التسميات  ُبْعدورغم  العمل    عن  مثل 

وآخر هذه   ،(mobile work)أو املتنقل    (distributed work)املوزع  

االفرتايض   العمل  كان  أهنا   ؛( virtual work)التسميات  إال 

مها: استخدام املوظفني لألدوات   ؛ تشرتك يف عنرصين رئيسني

الوظيفيةالتقنية   مهامهم  متبادل  وعدم    ،ألداء  تأثري  وجود 

واآلخرين   املوظف  بني  ذلك  أثناء  املبارش  املادي  للوجود 

التفاعل يتم   ُبْعد)مستفيدين أو زمالء(، أي أن  من خالل    عن 

عوًض  احلديثة  وجهً   االتقنيات  التفاعل  ظل لوجه   اعن  ويف   .

قدم  واالتصاالت،  املعلومات  لتكنولوجيا  الواسع  االنتشار 

(Makarius and Larson, 2017)  ًحتت مسمى   هلذا املفهوم اتعريف

أنه  العمل االفرتايض  يَ ، عىل  الذي  فيه  املدى  املوظفون  ستخدم 

األفكار   وتبادل  اآلخرين،  مع  للتفاعل  التكنولوجيا 

العمل.   مهام  وتنفيذ  الدليل واملعلومات،  عرف  كام 

باململكة  يف القطاع اخلاص    عن ُبْعدت للعمل  االسرتشادي املؤق  

أداء العامل لواجباته  "عىل أنه    عن ُبْعدالعمل  العربية السعودية  

من    الوظيفية يف غري مكان العمل املعتاد، وذلك باستخدام أي  

البرشية   املوارد  )وزارة  املعلومات  وتقنية  االتصال  وسائل 

 (. 1: 2020والتنمية االجتامعية، 

عندما   امليالدية  يف السبعينيات  عن ُبْعدبدأ االهتامم بالعمل  

ا  للداللة عىل العمل بعيدً   عن ُبْعدتم استخدام مصطلح العمل  

عن املكتب باستخدام االتصاالت اهلاتفية كبديل عن التواجد  

 ( الفعيل  استمر Nilles, et al., 1976اجلسدي  الثامنينيات  يف   .)

  خاصة يف جمال  وظفني يف النمو بني امل  عن ُبْعداالهتامم بالعمل  

عقد   شهدوقد  (.  Handy and Mokhtarian, 1996)  االتصاالت

العمل    الفعيل   نتشاراال  بداية  امليالدية  التسعينيات  عن  لنموذج 

يف الوقت    انتشاًرا  العمل املرنةأصبح أحد أكثر برامج  إىل أن    ُبْعد

توقع   هذا النموذج،  النتشار اواستمرارً (. Sons, 2015) احلارض
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العام   Society for Human Resource Managementتقرير   يف 

أكثر شيوًعا يف املستقبل    عن ُبْعدأن تصبح ممارسة العمل    2014

إحصائية وزارة العمل    هأظهرت. ويتفق هذا التنبؤ مع ما  القريب

% من القوى العاملة بالواليات 23أن    2016األمريكية يف العام  

ُبْعدمارسوا العمل  األمريكية  املتحدة    U.S. Department)  عن 

of Labor, 2015  .)  مساندة احلكومات بسن القوانني  يتضح أن

العمل   لتنظيم  الترشيعات  ُبْعدوإقرار  له دور كبري يف    عن  كان 

العاملتبن  حول  متزايد  بشكل  األسلوب  هذا  السنوات      ي  يف 

. ( Gajendran, Harrison, and Delaney-Klinger, 2015) األخرية  

يف القطاع اخلاص    عن ُبْعد، صدور تنظيم العمل  عىل سبيل املثال

( وتاريخ  792باململكة العربية السعودية بالقرار الوزاري رقم )

للعمل  22/2/1436 املؤقت  االسرتشادي  والدليل  عن  هـ، 

 . 2020يف القطاع اخلاص يف سنة  ُبْعد

عن  أسلوب العمل  م من هذا االرتفاع املستمر يف تبني  فهَ يُ 

نتائج إجيابية أو فوائد واضحة للمنظامت    يف حتقيقأنه ساهم    ُبْعد

عىل مستوى املنظامت، أظهرت بالنظر  .  سواءحد   عىل    وموظفيها

  خفض يف    عن ُبْعدجمموعة من الدراسات نتائج إجيابية للعمل  

 ,Apgar, 1998; Dannhauser) العقارات  تكاليف  التكاليف مثل  

الدراسات  (1999 أظهرت  كام  نتائج  ،  الفردي  املستوى  عىل 

وزيادة   شملت  إجيابية واحلياة  العمل  بني  التوازن  حتسني 

ورغم  .  (Apgar, 1998; Brownson, 2004)للموظفني  اإلنتاجية  

وضع الباحثني    ذلك،  من  احلايل  كثري  الوقت  هذه  يف  نتائج 

شك  الدراسات   موضع  منهجي    يف  حتديدها   ا لضعفها  وعدم 

وال تضمنظروف  األسباب  النتائج    التي  هذه  عىل  احلصول 

وجود هذا  عىل  وساعد  اإلجيابية،   من    التساؤل  جمموعة 

عىل  ل  توصلتالتي    الدراسات خاصة  معاكسة  سلبية  نتائج 

رشاف نشط عدم حصوهلم عىل إ  :من ضمنها  ؛ مستوى املوظفني

عىل مستوى الوظيفة أو املنظمة  للموظفني  وعدم وضوح اهلدف  

غري   التفاعالت  وطبيعة  زمني  ككل    )متقطعة(   ااملستمرة 

(Gajendran and Harrison, 2007; Reyt, and Wiesenfeld, 

2015; Thomas, (2016  . يف ظل تسارع انتشار  ذلك وإىل    إضافة

السنوات  يف  اجلديدة  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيات 

  ، ابشكله املبكر أصبح عتيقً   عن ُبْعدالعمل    يتضح أناألخرية،  

)  ا تراجعً ويواجه   التطبيق   Anderson, Brynin, Raban andيف 

Gershuny, 2007  بينام ُبْعد  العملخذ  يت  (،  باستخدام   عن 

اجلديدة واالتصاالت  املعلومات  تشمل    ،تكنولوجيات  والتي 

اللوحية واألجهزة  الذكية  أجهزة  إىل    باإلضافة  ،اهلواتف 

 Messenger and)السبق يف االنتشار حول العامل  احلاسب اآليل  

Gschwind, 2016)  .عن ُبْعدري يف ظروف العمل  مثل هذا التغي  

دراسة   من    آثار  للتعرف عىليستدعي  وما شمله  التحول  هذا 

خاصة فيام يتعلق بكفاءة رأس    اعتامد كبري عىل الوسائل التقنية

 . بالقطاع العام املال البرشي

التنظيمي   وااللتزام  الوظيفي  االرتباط  مفهومي  حظي 

يف املهم  ا يف أدبيات اإلدارة العامة لدورها  مؤخرً   متزايدباهتامم  

العاممتي   القطاع  منظامت   ,van der Voet and Vermeeren)  ز 

2017; Vigoda-Gadot, Eldor, and Schohat, 2013  (،    فقد

شعور  تعتمد بشكل متزايد عىل  منظامت القطاع العام    أصبحت

ملواردها   الوظيفي  واالرتباط  التنظيمي   البرشيةااللتزام 

املهم أكثر    إنه  :ويمكن القول  تنافسية،للحصول عىل ميزة   من 

طبيعة   فهم  مىض  وقت  أي  ومن  العنرصين    هم تطور هذين 

ُبْعدآثار العمل    تشكلكام    م.وتأثرياهت املفهومني  عىل كال    عن 

نتائج  التتباين ولذلك األدبيات، موضع نقاش واسع النطاق يف 

 ,Demerouti, Derks, Ten Brummelhuis)ات  ـــدراسـاليف  

and Bakker, 2014; Golden, 2006; Golden, Veiga, and Dino,  

2008; Ten Brummelhuis, et al., 2012; Allen, Golden, and 

 Shockley, 2015; Gajendran and Harrison, 2007 ).   بدًءا من

ملفهوم السابق  ُبْعدالعمل    النقاش  هذه ،  وآثاره  عن  ستقدم 

اكتامالً  أكثر  العمل    الدراسة نظرة  آثار  ُبْعدعن  شعور  عىل    عن 

الوظيفي وااللتزام التنظيمي لدى املوظفني والعوامل   االرتباط

مفهوم االرتباط    يف القسم التايل ملناقشةننتقل    الالزمة لنجاحها.

 .عن ُبْعد ه املتوقع من أسلوب العمل ري الوظيفي وتأث

 االرتباط الوظيفي   2- 1- 7

رف بعلم منذ بداية هذا القرن، تم إيالء اهتامم متزايد ملا عُ 

للعالقة  الدراسة العلمية    د بهقَص ويُ   ،التنظيمي/النفس اإلجيايب

ا نقاط  البرشيةبني  للموارد  اإلجيابية  األمثل   لقوة  واألداء 

(Seligman and Csikszentmihalyi, 2000.)    علم  استحوذ

التنظيمي   بالغةالنفس  أمهية  القوة لوذلك    ،عىل  نقاط  دراسته 

اإلجيابية يف املوارد البرشية والقدرات النفسية التي يمكن قياسها  
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العمل   يف  األداء  حتسني  أجل  من  بفعالية  وإدارهتا  وتطويرها 

(Luthans, 2002  هي اإلجيابية  احلاالت  هذه  من  واحدة   .)

  تعترب بمثابة نقيض لالحرتاق الوظيفي االرتباط الوظيفي والتي  

(Maslach, Schaufeli and Leiter, 2001.)    الوظيفي االرتباط 

  االرتباط املوظف صاحب    فيها   يشعرهي حالة إدراكية عاطفية  

وير عمله،  بمهام  والفعال  النشط  باالتصال    نفسه   ىالوظيفي 

وظقادًرا   متطلبات  مع  جيد  بشكل  التعامل  يمكن  فتهي عىل   .

تعريف االرتباط الوظيفي عىل أهنا حالة ذهنية إجيابية ذات صلة  

( واالستغراق  والتفاين  باحليوية  تتسم   ,Schaufeliبالعمل 

Salanova, Gonzalez-Romá and Bakker, 2002  .) ُد  قَص ي

باحليوية هنا املستويات العالية من الطاقة واملرونة العقلية أثناء  

يف  العمل، اجلهد  لبذل  يف    العمل،  واالستعداد  حتى  واملثابرة 

 مواجهة الصعوبات. 

التفاين العمل والشعور  إىل    ويشري  االنخراط بقوة يف مهام 

واحلامس األمهية  بينام   بإحساس  والتحدي.  والفخر  واإلهلام 

يفهم االنغامس عىل أنه الرتكيز التام واالنشغال بسعادة يف أداء 

الوظيفية يواجه  ؛  املهام  كام  برسعة  الوقت  يمر    املوظف حيث 

 Schaufeli, Bakker andصعوبات يف فصل نفسه عن العمل )

Salanova, 2006 ). 

ئج اإلجيابية ذات النتاالدراسات السابقة    كثري مناستندت  

ُبْعدالعمل  بني    العالقة  لقياس وارتباط املوظفني الوظيفي    عن 

العاطفية   األحداث  نظرية    Affective Events Theoryإىل 

(Weiss, and Cropanzano, 1996،)   جتربة بأن  جتادل  التي 

العاطفية   احلالة  عىل  تؤثر  أن  يمكن  املختلفة  العمل  ظروف 

أحداًثا للموظف املوظفون  يواجه  عندما  النظرية،  هلذه  وفًقا   .

هبا.   مرتبطة  إجيابية  مشاعر  سيختربون  هذا  إجيابية،  وعىل 

اجلوانب  الباحثونجادل    األساس أن  العمل  ا  يف  لبيئة  ملختلفة 

ُبْعد تؤدي    ةإجيابيأحداًثا    فرض ت  عن  املزيد من بدورها  قد  إىل 

اإلجيابية املوظفني    املشاعر   Anderson, Kaplan, and)لدى 

Vega, 2015 ).      توصل املثال،  سبيل   Gajendran and)عىل 

Harrison, 2007)    للعمل  إىل املوظفني  ممارسة  ُبْعدارتباط    عن 

وذلك بسبب وجود خيارات أكرب    ؛بمشاعر أقوى لالستقاللية

العمل   موقع  حتديد  يف  ملهام هلم  التخطيط  يف  أكرب  ومرونة 

 (Haddad, Lyons and Chatterjee, 2009) عملهم. كام توصل  

عوائق    بون بشكل أكرب أي  يتجن   عن ُبْعدأن ممارسني العمل  إىل  

ا  ووفقً وعىل هذا النحو  انقطاعهم عن العمل.  إزعاج بسبب  أو  

أن    ملنطق ُبْعدالعمل  بيئة  النظرية  إجيابية إىل    تأد  عن  أحداث 

مشاعر إىل    قادتوالتي بدورها    ،االنقطاع(  وعدم  )االستقاللية

الدراسة  هذه  أن  إال  الوظيفي.  االرتباط  احلالة  هذه  يف  إجيابية 

ترى أن األدلة التي استند عليها يف فهم طبيعة العالقة بني العمل  

 . حمدودة وغري مكتملةوااللتزام التنظيمي  عن ُبْعد

)-  متطلباتنموذج  ل  اوفقً  احلديث  الوظيفية   jobموارد 

demands–resources - JD-R)    واملوارد    موارد تعترب الوظيفة 

العنارص قدرة عىل التنبؤ بمستوى االرتباط  الشخصية مها أكثر  

 ,Bakker, and Demerouti, 2014; Van Wingerden)الوظيفي  

Derks, and Bakker, 2017.)   تشري موارد الوظيفة إىل اجلوانب

)مثل للوظيفة  التنظيمية  أو  االجتامعية  أو  التغذية   :املادية 

أن الراجعة   يمكن  التي  التطوير(  وفرص  االجتامعي  والدعم 

العمل متطلبات  من  )التعقيد   تقلل  التحدي  متطلبات  سواًء 

)مثل    أو متطلبات إزالة العوائق  ،الوظيفية(  واملسؤوليةالوظيفي  

طلبات املعرفية(، وتساعد املوظفني عىل حتقيق  ت عبء العمل وامل

الشخيص والتحفيز  الوظيفة،  والتطوير و  أهداف  التعلم 

(Knight, Patterson and Dawson, 2017  .)  املوارد  بينام تشري 

باملرونة ترتبط  التي  اإلجيابية  الذاتية  التقييامت  إىل   ، الشخصية 

تشري إىل شعور األفراد بقدرهتم عىل التحكم يف بيئتهم والتأثري  و

بنجاح هذه    ،عليها  واملرونة املوارد  وتشمل  الذاتية  الكفاءة 

اإلشارة Bakker and Demerouti, 2008)  والتفاؤل يتوجب   .)

الوظيفية والشخصية هي عالقة    إىل  هنا املوارد  العالقة بني  أن 

تبادلية موارد   ؛إجيابية  لدهيم  الذين  املوظفون  سيتمكن  حيث 

والعكس صحيح.   ،شخصية كافية من تعزيز مواردهم الوظيفية

بقدراهتم   يثقون  الذين  املوظفون  سيطلب  املثال  سبيل  عىل 

راجعة   تغذية  الشخصية(  الوظيفية(    )املوارد  ألدائهم)املوارد 

ألهنم سيشعرون بالقدرة عىل    ؛واملرشفنياملديرين  من  أكرب    بثقة

املالحظات. هذه  مع  ذاته  يف  التعامل  تزيد  الوقت  أن  يمكن   ،

الذاتية   الكفاءة  من  الوظيفية(  )املوارد  الراجعة  التغذية 

أنه يمكن    JD-Rيقرتح نموذج    )املوارد الشخصية(.  للموظفني

االرتباط   عىل    الوظيفيتعزيز  بشقيها  املوارد  تتغلب  عندما 

. ويف سياق البحث احلايل، يعترب قرار  متطلبات الوظيفة املختلفة
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ُبْعد العمل     يؤدي  امفاجئً قراًرا  ملوظفي األجهزة احلكومية    عن 

. هذه البيئة ختتص  "بيئة غري منظمة"خلق بيئة يطلق عليها  إىل  

ال  اإلعداد  والشخصية بعدم  الوظيفية  املوارد  لتعزيز  كايف 

الوظيفية مقابل حمدودية وبالتايل ارتفاع للمتطلبات  ،للموظفني

 املوارد.

 االلتزام التنظيمي   3- 1- 7

أشكا العمل  مكان  يف  االلتزام  مفهوم  يتخذ  أن    الً يمكن 

جتاه   (، االلتزام، بام يف ذلك االلتزام التنظيمي )جتاه املنظمةخمتلفة

اال االلاملهنة،  القادة،  أو  العمل  فريق  جتاه  جتاه  لتزام  تزام 

تشري مجيع تعريفات جتاه املسار الوظيفي.  أو االلتزاماألهداف، 

االلتزام بشكل عام إىل حقيقة أن االلتزام )أ( هو قوة استقرار، 

الشخص  يلزم  املثال  سبيل  للسلوك )عىل  توجيًها  يعطي  )ب( 

االلتزام يؤثر عىل  أن  إىل    املهم هنا اإلشارةمن    بمسار العمل(.

ويف   األخرى،  واملواقف  الدوافع  عن  مستقل  بشكل  السلوك 

يف  حتى  العمل  مسار  يف  املثابرة  إىل  يؤدي  قد  العميل  الواقع 

مواجهة املواقف املتضاربة. عىل سبيل املثال االلتزام يمكن أن 

ا تبدو، من منظور  قد  الترصف بطرق  إىل  األفراد  ملراقبني  يقود 

 ,Meyer and Herscovitch)املحايدين، خمالفة ملصاحلهم الذاتية  

2001; Lapointe and Vandenberghe, 2018) . 

الثامنينباالهتامم   من  ابتدأ  التنظيمي  االلتزام  ات  يدراسة 

ويرى الباحثون أن االلتزام (.  Mowday, et al., 1982)امليالدية  

  ؛الرتكيبات يف علم النفس التنظيمي  التنظيمي خيتلف عن باقي

طرق تصوره وقياسه، إال أن العنرص املشرتك بني  د  بسبب تعد  

بالتزام  الذين يشعرون  املوظفني  هو حقيقة أن  الفروق املفاهيمية  

املنظمعاٍل  تنظيمي   ملغادرة  احتاملية  األقل  إىل    باإلضافة   ،ةهم 

املوظفني   ورفاهية  التنظيمية  الفعالية  عىل   Allen and)تأثريه 

Meyer, 1990; Meyer and Herscovitch, 2001  .) ًتم    احديث

التنظيمي   االلتزام  قوة  كتصور  يستوعب  األوجه  متعدد  بناء 

  بحالة ذهنية وترتبط هذه القوة    وطبيعة عالقة املوظفني باملنظمة. 

)   متنوعة باملنظمة  املوظفني  عالقة  أسس   Meyer andتعكس 

Allen 1991 ؛Meyer and Herscovitch 2001 .) 

البناء   طرق  من  العديد  ظهور  من  الرغم    لاللتزام وعىل 

نموذج   أن  إال  األدبيات،  يف   Meyer and)التنظيمي 

Herscovitch, 2001)    أمهها من  للباحثني    قبوالً وأكثرها  واحد 

عىل  اعتمد  والذي    ،يه يف هذه الدراسةوهو ما تم تبن    ،واملامرسني

هي:   عنارص  العاطفيثالثة  واالرتباط  املعياري ،    االرتباط 

العاطفي  ارتباط االستمرارية)اإلدراكي(، و )عقلية  . االرتباط 

باملنظمة  ويُ   ،الرغبة( للموظفني  العاطفي  االرتباط  به  قصد 

صاحب  املوظف  عىل  التعرف  يتم  االلتزام   بحيث  شعور 

باملنظمة  العاطفي مشاركته  قوة  خالل  هبذه   ،من  واستمتاعه 

دور    املشاركة. املنظمةوألن  هبوية  العاطفي  املوظفني    ارتباط 

ال يمكنه من عكس مفهوم االلتزام التنظيمي من وجهة    اوحيدً 

وهو   ،)عقلية االلتزام(االلتزام املعياري  أضيف  نظر الباحثني،  

املنظمة  جتاه  بااللتزام  املوظفني  االلتزام    شعور  دعم بمثل 

التغيري  بقدرهتم  وامل  مبادرات  اعتقادهم  عىل  املسامهة  عىل  بني 

. أما اجلانب الثالث من بناء االلتزام التنظيمي فهو التزام  الفاعلة

قصد به االلتزام القائم ويُ   ،ب التكلفة( )عقلية جتن االستمرارية  

  يشريونوالذي يضم عنرصين فرعيني    ،عىل احلاجة أو الرضورة

تصو   املنظمةإىل  بمغادرة  املرتبطة  التكلفة  )أ(  لـ  املوظفني    ر 

(Rusbult and Farrell, 1983  ،)  بالتكاليف أي الفرد  اعرتاف 

باستخدام  املنظمة  مغادرة  حالة  يف  النشاط  بوقف  املرتبطة 

)مثل املختلفة  احلوافز  واملكانة    :مقياس  األجور  يف  الزيادات 

ة  عمل بديلفرصة  )ب( عدم وجود    واحلرية وإتاحة الفرصة( أو

(Stebbins,1970; Bentein, et al., 2005.) 

تصنيف   الثالثة ويمكن  رئيسيةإىل    العنارص    ، جمموعتني 

من  وهي   النابع  التنظيمي  االلتزام  الواجب  سلوك  عقلية 

بهقَص ويُ   ،األخالقي املعياري   د  وااللتزام  العاطفي    االلتزام 

العمل    ،جمتمعني مسار  متابعة  يف  بالرغبة  قوي  إحساس  هو 

الفائدة للمنظمة ألنه هو اليشء الصحيح واألخالقي    ؛لتقديم 

من  النابع  التنظيمي  االلتزام  سلوك  أما  به.  القيام  جيب  الذي 

ب التكلفة هو الشعور باحلاجة إىل متابعة مسار العمل  عقلية جتن 

،  لفشل يف القيام بذلكب التكاليف االجتامعية الناجتة من التجن 

مرتبطة   وتكلفة  باالستمرارية  مرتبط  ربح  وجود  ذلك  ويعني 

من  Meyer and Parfyonova, 2010)  باملغادرة أصبح  لذلك   .)

متعد   البناء  خالل  من  التنظيمي  االلتزام  قياس  د الرضورة 

حاالت نفسية  والذين يشكلون    ،لقياس العنارص الثالثةاألوجه  

نسبي   خمتلفةا  متميزة  بطرق  يف   ، تتطور  فريدة  مسامهات  وتقدم 

تعتمد بشكل متزايد   بالقطاع العام  أصبحت املنظامت  السلوك.
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وفق هذا النموذج    ،االلتزام التنظيمي لقواها العاملةسلوك  عىل  

 إنه   :ويمكن القول  آلثاره اإلجيابية عىل األداء والرضا الوظيفي،

أي   من  أكثر  املهم  طبيعة    من  فهم  مىض  االلتزام وقت  تطور 

 (.Yousef, 2017) احلكوميني التنظيمي لدى املوظفني

تعزيز سلوك االلتزام التنظيمي للموظفني العاملني يف بيئة  

حتديً  ُيعد  االفرتاضية  العتامده    ،احقيقي    االعمل  بشكل وذلك 

والتي يمكن    ، مبارش عىل اهلوية املشرتكة بني املوظف ومنظمته

تعريفها عىل أهنا معتقدات مشرتكة لألعضاء حول اخلصائص 

للمنظمة   واملميزة  والدائمة   ,Dutton and Dukerich)املركزية 

العمل  املوظف من ميزة  مكنت  بيئات العمل االفرتاضية  .  (1991

خمتلفة وأوقات  أماكن  صاحبهامن  املرونة  هذه  ولكن  فقد    ، 

املشرتكة يف بيئة العمل مثل اللغة  املوظفني للعنارص امللموسة و

ما يسمى  إىل    وهو ما يؤدي  املشرتكة والروتني التنظيمي املشرتك 

املنظمة   بني  النفسية  العالقة   ,Heydebrand)وأعضائها  بإجهاد 

إىل  (1989 أدت  احلالة  هذه  تربط لإضعاف  .  التي  لعالقات 

البعض  ببعضهم  املنظمة  ملو  أعضاء  بني  فقدان  الثقة  شاعر 

و التنظيمية،  يف  قلة  املوظفني  واملامرسات  املعايري  استيعاب 

 .وضوح األهدافعدم الرغبة يف التعاون وضعف و

االفرتاضية،  ا  نظرً  بالبيئة  التنظيمية  اهلوية  إشارات  الفتقاد 

يتبادر سؤال حول مستوى االلتزام التنظيمي للموظفني الذين  

العمل   ُبْعديامرسون  التسعن  إجابة  و.  عن    يعتقد   لؤ اهذا 

الباحثني من  البيئة    جمموعة  يف  التنظيمية  اهلوية  تطوير  أن 

وذلك لقلة امتالك هذه   ؛حتديات كبرية  ينطوي عىلاالفرتاضية  

مة يف املنظامت التقليدية،  املستخدَ   االبيئة للعنارص امللموسة نسبي  

واملنظمة  املوظفني  بني  العالقات  إقامة  يف  تساعد    والتي 

(Thatcher and Zhu, 2006; Wiesenfeld, Raghuram, and 

Garud, 1999.)   ُج االلتزام   ل  ركزت  عىل  السابقة  الدراسات 

العاطفي العنارص أإىل    وتوصلت  ،التنظيمي  هذه  توفر  قلة  ن 

الروابط النفسية بني املنظمة  إضعاف  إىل    ؤديبالبيئة االفرتاضية ي

 .(de Vries, Tummers, and Bekkers, 2019وأعضائها )

 كمتغري معدل   الطالقة الرقمية  2- 7

املهارات  تعدد  أهنا  عىل  فهمها  يمكن  الرقمية  الطالقة 

التي   الرقمية  التقنيات  باستخدام  عىل  تؤكد  املرتبطة  القدرة 

.  (Ng, 2012)ال مع اآلخرين  والتواصل الفع  اإلنتاجية والتعاون  

د التقني  عْ البُ (  1أبعاد متقاطعة هي )الطالقة الرقمية تشمل ثالثة  

ويف سياق .  والعاطفي  بعد االجتامعي( ال3و)  د املعريف  عْ ( البُ 2)

ُبْعدالعمل   لفإن  ،  عن  التقني  الرقمية  البعد  عىل  لطالقة  يعني 

الستخدام  والتشغيلية  التقنية  املهارات  امتالك  واسع    نطاق 

بينام  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألداء املهام الوظيفية.  

البحث  يف  النقدي  التفكري  عىل  بالقدرة  يرتبط  املعريف  البعد 

أيًضا  يعني  وهذا  الرقمية.  املعلومات  مع  للتعامل  والتقييم 

القدرة عىل تقييم واختيار الربامج املناسبة ألداء مهمة معينة كام  

ع املوظف  يكون  أن  درايةيتطلب  مع   ىل  التعامل  بكيفية 

الرقمية املوارد  واستخدام  الرقمية  البعد  أما  .  املعلومات 

استخدام ف العاطفي    –االجتامعي   عىل  املوظف  قدرة  يشمل 

التقنيات الرقمية بشكل مسؤول للتواصل والتعاون ألداء املهام  

ودرايته بالقضايا األخالقية واملعنوية والقانونية املرتبطة باملوارد  

آداب  "( مراقبة  1من خالل )اإلنرتنت  الرقمية واألنشطة عرب  

التوا   "التعامل صل وجًها  من خالل تطبيق قواعد مماثلة كام يف 

ب  لوجه مثل االحرتام واستخدام اللغة والكلامت املناسبة لتجن 

( الفهم  وسوء  التفسري  واخلصوصية  2سوء  السالمة  محاية   )

الفردية من خالل احلفاظ عىل خصوصية املعلومات الشخصية 

قدر اإلمكان وعدم الكشف عن أي معلومات شخصية أكثر مما  

التعرف عىل متى يتعر3هو رضوري و) ض للتهديد ومعرفة ( 

 . كيفية التعامل معها

 عن ُبْعدالقدرات التكنولوجية جزء ال يتجزأ من العمل  إن  

 ،عن ُبْعد  عمله   أداءاملوظف    قدرةوذلك لتأثريها عىل    ؛الناجح

 ,van Zoonen, Sivunen, and Rice)  املنظمة   خدمةوبالتايل  

عىل أنه طريقة    عن ُبْعدالعمل    (Vega, 2003)، فقد عرف  (2020

يعكس للعمل خارج مقر العمل باستخدام تقنية االتصاالت.  

بدافع من التقدم يف    عن ُبْعد   الواقع الناشئ للعمل  التعريفهذا  

( املعلومات  لدرجة  Boswell, et al., 2016تكنولوجيا   ،)

من  للعديد  الفقري  العمود  االتصاالت  تكنولوجيا  أصبحت 

التنسيق    وحلتاملنظامت   لتحقيق  الرسمي  اهلرمي  اهليكل  حمل 

املنظامت.   وبني  داخل  العالقات  التحو  وإدارة  هلذا  ل نتيجة 

الكبري يف االعتامد عىل األدوات التقنية يف بيئة العمل االفرتايض  

ليس فقط  امتالك املوظف االفرتايض القدرة    املزمً   اأمرً أصبح  

استخدام   العىل  بشكل    ةتقنيأدوات  أيًض   ،ال فع  الرقمية    ا بل 
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مما   ف مع التقنيات اجلديدةالتكي    امتالك املعرفة الرقمية لتسهيل

العمل  يؤد   القرار وعالقات  التواصل وصنع  أفضلية يف  إىل  ي 

 ,Gorman, Nelson and Glassman, 2004; Yu, Lin)  االفرتاضية 

and Liao, 2017; Makarius and Larson, 2017 .) 

يف   متطلباتدرجنا  نموذج  أمهية  عىل  السابقة  -مناقشاتنا 

التنبؤ بمستوى  JD-Rموارد الوظيفية احلديث ) االرتباط  ( عىل 

ا، نظري  .  وذلك من خالل املوارد الشخصية والوظيفية  ؛الوظيفي

بنيللنموذج    اوفقً  تبادلية  إجيابية  املوارد    وبسبب وجود عالقة 

أي  الوظيفيةوالشخصية   فإن  املوارد سيقابله    ارتفاع ألي    ،  من 

مما يؤدي إىل مستوى أعىل من    ؛متطلبات الوظيفة  انخفاض يف

من هذا املنطلق، سيكون من املهم فهم قدرة  الوظيفي.    االرتباط 

مستوى الطالقة الرقمية للموظفني، التي تعد رضورة يف سياق  

ُبْعدالعمل   املوظف.    عن  موارد  تعزيز  عىل  استطاع احلديث، 

(Staples, et al., 2006)     من ترفع  الرقمية  املهارة  أن  إثبات 

بالعمل   املتعلقة  الفردية  الذاتية  ُبْعدالكفاءة  ونظرً عن  ألن    ا. 

الشخصية،   املوارد  عنارص  أهم  أحد  الذاتية  يمكننا  الكفاءة 

للمو  الرقمية  الطالقة  أمهية  حول  اعتقاد  رفع  تكوين  يف  ظف 

 مستوى موارده الشخصية.

بطريقة مماثلة ننتقل للحديث عن مدى تأثر طبيعة العالقة  

العمل   أسلوب  ُبْعدبني  بمستوى    عن  التنظيمي  وااللتزام 

االفرتايض.   للموظف  الرقمية  السلبية    تعتمدالطالقة  العالقة 

العمل   أسلوب  ُبْعدبني  ناقشناها    عن  التي  التنظيمي  وااللتزام 

الدراسة    اسابقً  هذه  مناقشاتيف  من    عىل  كبرية  ملجموعة 

هذه  األبحاث   يف  الرئيسية  احلجة  االفرتايض.  بالعمل  املتعلقة 

العمل   أسلوب  أن  ُبْعد الدراسات  االلتزام قل  يُ   عن  من  ل 

من  األسلوب  هذا  يوجدها  التي  التحديات  بسبب  التنظيمي 

بنا التنظيمية.  العمل يف  اهلوية  أمهيةء  الثالثة  ي  تبن   رغم  األبعاد 

إال أن ،  كام ناقشناه باألعىل  اللتزام التنظيمي اجمتمعة لبناء متغري  

هذه العالقة السلبية  إىل    والتي توصلت  ،السابقةاألبحاث  غالبية  

العاطفي    ركزت التنظيمي  االلتزام  ُينظر    ؛فقطعىل    إليه حيث 

أنه   اهلوية   العنرص عىل  بتحديد  األمر  يتعلق  األكثر صلة عندما 

( هذه (.  De Vries, Tummers and Bekkers, 2019التنظيمية 

االجتامعي   التبادل  نظرية  تتبنى   Social exchangeالدراسة 

theory  العمل    لرشح أسلوب  بني  ُبْعدالعالقة  وااللتزام    عن 

االجتامعي  .  (Blau, 1964; Homans, 1958)  التنظيمي التبادل 

العوائد  بدافع  املوظفني  من  الطوعي  السلوك  أو  األعامل  هو 

أن طبيعة هذه العوائد  ب  املتوقع احلصول عليها من املنظمة، علاًم 

(. يمكن فهم هذه  Blau, 1964)  اال يمكن حتديدها بدقة مسبقً 

العمل   أسلوب  بني  العالقة  سياق  يف  ُبْعدالنظرية  زام  والت  عن 

بااللتزام   سيشعرون  املوظفني  أن  عىل  منظمتهم  جتاه  املوظفني 

العمل   أن أسلوب  أدركوا  ما  أو رد مجيل متى  ُبْعد كتبادل    عن 

الئمة هلم. تتخذ العوائد عىل املوظفني من أسلوب مفائدة  ب  يعود

ُبْعدالعمل   مثل:    عن  خمتلفة  الضغط أشكال  وختفيف  املرونة، 

يف   املوظفني  والعائلةعىل  العمل  بني   زيادة   اوأيًض   ،املوازنة 

 (.Hornung, et al., 2008االدخار بتقليل مصاريف التنقل ) 

للموظف   الرقمية  الطالقة  أمهية  منظور  بني  باجلمع 

 ,.ter Hoeven, et al)يرى  االفرتايض ونظرية التبادل االجتامعي،  

عن  السبب وراء العالقة السلبية بني أسلوب العمل    أن   (2016

االستخدام    ُبْعد حتديات  أن  هو  التنظيمي  املوظفني  والتزام 

من   الكثري  حرم  واالتصاالت  التكنولوجيا  باستخدام  املرتبطة 

؛  الفوائد املحتملةمن    الشعور بأي  من    عن ُبْعداملوظفني العاملني  

العوائد مالءمة  بمدى  حتقيق التبادل االجتامعي  وذلك الرتباط  

بطريقة مماثلة يمكن تصور أن املستوى  .  وظفنيمن وجهة نظر امل

التنظيمية بني   الرقمية التي أضعفت اهلوية  املتدين من املهارات 

نفسها  تؤدي  قد  ومنظمته  الوظيفي  إىل    املوظف  االلتزام  زيادة 

قدرات أن  سابًقا  ضحنا  كام أو  .عالًيامتى ما كان مستوى املهارة  

من  جزًءا  أصبحت  التكنولوجية  املوظف   يتجزأ  نجاح ال 

ُبْعدالعمل  أسلوب   املوظف    ؛عن  موقف  عىل  لتأثريها  وذلك 

 ,Makarius and Larson)، وهو ما قاد  جتاه املنظمةوجتاه العمل  

اقرتاح دراسة الفروق الفردية للمهارات يف البحوث  إىل    (2017

 (van Zoonen et al., 2020)  الحظ كام  .  عن ُبْعداملتعلقة بالعمل  

يُ  والذي  األلفية،  جيل  الناحية  أن  من  تقدًما  األكثر  اجليل  عترب 

عن  العمل    التكنولوجية، لدهيم إمكانات أقوى إلنجاح أسلوب

االستنتاج القايض بأن الطالقة الرقمية  إىل    قودنايما  وهذا  .  ُبْعد

  عن ُبْعدهلا تأثري عىل طبيعة العالقة بني أسلوب العمل    للموظف 

التنظيمي. والبناء    وااللتزام  السابقة  املناقشة  عىل  باالعتامد 

االلتزام التنظيمي، يمكن فرض إمكانية   املتعدد األوجه ملفهوم

قوة مشاركته باملنظمة  مسامهة مهارات املوظف الرقمية يف مدى  
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عه هبذه املشاركة، كام يمكنها أن تزيد من عقلية االلتزام واستمتا

يف زيادة اعتقادهم بقدرهتم يف املسامهة الفاعلة يف  و  ،نيللموظف

 منظامهتم. 

 نموذج الدراسة   -8

 ( نموذج الدراسة املقرتح 1يوضح الشكل رقم )

 
 (: نموذج الدارسة 1شكل ) 

 املصدر: من إعداد الباحث

 تصميم وإجراءات البحث   -9

 البحث منهج    1- 9

الدراسةأل  احتقيقً  هذه  وأهداف  مراجعة    ،سئلة  عىل  وبناًء 

السابقة   العمل  واألدبيات  الدراسات  آثار  بقياس  عن  املتعلقة 

الوصفي  مالءمة  اتضح  ؛  ُبْعد املنهج  الستخدام  الدراسة  هذه 

يقف عند    الوالذي    ،التحلييل لقياس متغريات موضع الدراسة

 ى ذلك إىل يتعد  ام، وإنفقط  الواقع   يفام توجد  وصف الظاهرة ك 

أجل   من  العالقات  عن  والكشف  البيانات  تفسريها  حتليل 

إ تعمل    ىلوالوصول  وحتسينه    عىلاستنتاجات  الواقع  تطوير 

 (. 2003العساف، )

 الدراسة وعينة  جمتمع    2- 9

ما  امتاشيً  إجراءات    مع  من  اختاذه  تفيش  تم  ملنع  احرتازية 

تعليق ذلك  اململكة، ومن  ملقرات    فريوس كورونا يف  احلضور 

تاريخ   من  احلكومية  اجلهات  يف  هـ، 1441/ 21/7العمل 

تأخري    اوحرًص  دون  للعمالء  اخلدمة  تقديم  استمرارية  عىل 

العمل ملقرات  املوظفني  تعليق حضور  فرتة  فقد صدر  ؛  خالل 

احلك اجلهات  قيام  باستمرار  فرتة  التوجيه  خالل  بمهامها  ومية 

التقنية   الربامج  باستخدام  العمل  ملقرات  احلضور  تعليق 

ووسائل التواصل اإللكرتونية الرسمية، التي يمكن من خالهلا  

ملقرات  احلضور  إىل  احلاجة  دون  أعامهلم  املوظفون  يؤدي  أن 

صدرت    العمل. بالدولة  العامة  الصحية  احلالة  حتسن  ومع 

رجيية ملقرات العمل عىل أال تقل نسبة  التوجيهات بالعودة التد

% من إمجايل عدد املوظفني  20عن  عن ُبْعدمن يامرسون أعامهلم 

احلكومي. جمتمع  ونظرً   باجلهاز  مفردات  كل  دراسة  لصعوبة  ا 

( بسيطة  عشوائية  عينة  اختيار  تم   Simple randomالدراسة 

sample  بالقطاع    ونيعمل  اموظفً   693( من هذا املجتمع عددها

أسلوب  باختيار  وذلك  السعودية.  العربية  باململكة  احلكومي 

 (. Convenience Samplingاملعاينة املالئمة ) 

احلكوميني   املوظفني  مجيع  من  الدراسة  جمتمع  يتكون 

بارشوا عملهم   الذين  السعودية  العربية  ُبْعدباململكة  أثناء    عن 

  (.COVID-19)  جائحة كوروناأثناء  تعليق العمل بالقطاع العام  

بيانات  وقد   للعام  إحصاءات  أظهرت  العمل  م  2020سوق 

الصادرة عن اهليئة العامة لإلحصاء أن عدد العاملني يف الدولة 
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( نتائج    ( موظف.1.627.858بلغ  دقة  من  التأكد  ولرضورة 

اإلحصائي،   جد  التحليل  املهم  األدنى حلجم   امن  احلد  حتديد 

علمي   املطلوبة  التحليل    االعينة  تطبيق  متعدد   اإلحصائيقبل 

للسامح لنتائج العينة العشوائية أن تكون قابلة  وذلك    ؛املتغريات

يف  (.  Krejcie and Morgan, 1970للتعميم عىل كامل املجتمع )

األدنى أن احلد    )and Paxton Bollen ,(1998    يقرتحهذا الصدد،  

هو   العينة  بينام   100حلجم  املتغريات،  متعدد  للتحليل  حالة 

حالة كافية    150أن   )Guadagnoli and Velicer ,(1988  يقرتح

للحصول عىل نتيجة دقيقة يف حتليل العوامل االستكشافية، وقد  

عن    )Hoelter ,(1983  ناقش يقل  ال  ما  مطلوبة    200أن  حالة 

 التأكيد. إلجراء حتليل عامل 

يُ  قد  الصغري  العينة  حجم  أن  بالذكر  بعض واجلدير  عيق 

املقرتحة   والعالقات  للفرضية  املهمة  اإلحصائية  االختبارات 

(Collis and Hussey, 2014  .) ًالدراسة ال  اونظر هذه  ستخدم 

املعادالت اهليكلية املفاهيمي  (  SEM)  نمذجة  النموذج  لتحليل 

توفر    ،املقرتح النظريةوالتي  لتطوير  والتحقق    ،إمكانات كبرية 

البناء صحة  توفر  من  كافية  برشط   Anderson and)  عينة 

Gerbing, 1988 )،   ًالباحثني    اووفق من  تصنيف  لعدد  يمكن 

اهليكليةالعينات    حجم املعادالت  نمذجة  أنه    باستخدام    عىل 

)منخفض(  100 و  حالة  )عادل(  200،  و حالة  حالة    300، 

و)جيد(  ،500  ( جد  حالة   )Tabachnick and Fidell ,.( اجيد 

التصنيف  2001( هذا  فإنبناًء عىل  هلذه    ،  املختارة  العينة  حجم 

( تصنيف  يف  يقع  جد  الدراسة  من    ؛(اجيد  أكثر  مجع  تم  حيث 

إدار  حالة  500 البرشية  اتمن خالل تعاون    باألجهزة   املوارد 

  . لالستبانة عىل منسوبيهماإللكرتوين  احلكومية يف توزيع الرابط  

)  ويوضح رقم  متغريات 1اجلدول  حسب  العينة  خصائص   )

 . الدراسة

 الديموغرافية (: خصائص عينة الدراسة حسب املتغريات  1جدول رقم ) 

 النسبة املئوية  العدد  الفئة  املتغري 

 اجلنس 
 % 58 402 ذكر 

 %42 291 أنثى 

 العمر )اجليل(

 %46 319 م(1980)مواليد ما قبل  Xجيل 

 %44 303 (1995إىل   1980)مواليد ما بني  Yجيل 

 % 10 71 ( 1995)مواليد ما بعد  Zجيل 

 طبيعة الوظيفة 

باإلضافة للمهام التشغيلية  ، عىل عدد من املوظفنياإلرشاف إرشافية )يتطلب شغلها 

 األخرى( 
199 29% 

 % 71 494 مهام تشغيلية فقط(رشافية )يؤدي شاغلها إغري 
 

 أداة االستبانة  3- 9

من   الدراسة  نموذج  تم  أربعة  يتكون  رئيسية.  متغريات 

متعددة  متغريات  تكون  أن  عىل  املتغريات  مجيع  تصميم 

واحدة.  ؛املؤرشات عبارة  من  بأكثر  قياسها  يتم  جلمع   حيث 

والتي اشتملت عىل    ،بيانات الدراسة تم استخدام أداة االستبانة

األول    مخسة  اجلزء  سابقً أجزاء.  موضح  هو  عىل    اكام  اشتمل 

العينة ملفردات  الشخصية  العمر  ،املعلومات  )اجلنس،   وهي 

الوظيفة)اجليل(،   الثاين  (طبيعة  اجلزء  أما  لزيادة    يهدفف ، 

  = 7،  اأبدً   =1عد )تحديد مستوى العمل من بُ ب  املوثوقية وذلك

ص لقياس  صِّ اجلزء الثالث ُخ .  (de Vries, et al., 2019  )  (ايومي  

الوظيفي تم    ،االرتباط  قبل    تكييفوقد  من  املطورة  األداة 

(Schaufeli, et al., 2006)    (1 =    ،حد  إىل   = 7احلد األدنى  )كبري  .

ُخ  اجلزء  صِّ كام  التنظي  الرابعص  االلتزام  تم  ـلقياس  وقد  مي، 

  . (Meyer and Herscovitch, 2001)رها  األداة التي طو    فـــتكيي

الرقمية   الطالقة  مستوى  بقياس  يرتبط  األخري  اجلزء  بينام 

،  Ng (2012)للموظفني، وقد تم االعتامد عىل األداة التي طورها  

( مقياس  اعتمدوا  املتغريين  متامً 1وكال  موافق  غري    =7،  ا = 

 موافق بشدة(.
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 مقاييس الدراسة   4- 9

الدراسة   هذه  تتبع  اجلودة،  عالية  قياس  أداة  بناء  أجل  من 

قد   التي  اخلتامية   ;(Hinkin, 1998)من  ل   ـك مها  التوصيات 

(Wright et al., 2017); (Somers, 2018)    املتغريات لبناء قياس 

العام. القطاع  ملوظفني  املوجهة  االستبيان  أداة  بناء   وتطوير  تم 

الصدق   مستوى  مراعاة  مع  وذلك   ؛(Validity)االستبانة 

سابقً  اختبارها  تم  عنارص  الدراسات  اباستخدام  من  عدد    ، يف 

مستوً  عاليً وأثبتت  الصدق.    اى  عرضمن  تم  عبارات    كام 

صة يف جمال عىل عدد من أعضاء اهليئة التدريبية املتخص    االستبانة

سالمة   حول  آرائهم  إلبداء  وذلك  فقرات  ووضوح  اإلدارة؛ 

املؤرشات  .االستبانة اختيار  االختبار  النهائية  تم    املبدئي   بعد 

( املستجيبني  من  هبا  موثوق  ردود  عىل   Collis andللحصول 

Hussey, 2014تم استخدام مقياس ليكرت .)  (Scale Likert )

سبع   االستجابة    إجاباتمن  جمموعة  انحياز  من  للتخفيف 

(Fernandez, et al., 2015).   كام متت ترمجة مجيع املقاييس بشكل

اخلمس  املراحل  نموذج  باتباع    - املراجعة  - )الرتمجة  احرتايف 

(  TRAPD)  املراجعة النهائية(   - االختبار األويل-احلكم املبدئي

التكاف ـلت ـ أمني  املفاهيـ  ;Harkness, et al., 2003)مي  ـــؤ 

Brislin, 1970  .)ت املستعرض    تبن كام  املسح  نمط  الدراسة 

(Cross-Sectional Survey)   من خالل مجع البيانات مرة واحدة

 بغض النظر عن طول الفرتة. 

 صدق وثبات االستبانة   5- 9

 Normalityاعتمدت الدراسة عىل اختبار التوزيع الطبيعي ) 

Test  مأخوذة من جمتمع البحث  بيانات  أن  لتأكيد  توزيع  ذي  ( 

-Skewness). ركزت الدراسة عىل تقييم  (Field, 2013)طبيعي  

Kurtosis) Jarque-Bera    عن املحتمل  االنحراف  لتشخيص 

الطبيعية   )Malhotra, et al., 2006))احلالة  رقم  اجلدول   .2  )

والتي تقع يف النطاق املقبول.    ،يوضح نتائج متغريات الدراسة

ر اجلدول  يستعرض  )كام  ال3قم   (Mean)احلسايب    وسط( 

املعياري   املتغريات    (standard deviation)واالنحراف  جلميع 

يظهر اجلدول   ذلك،عالوة عىل    التي تم حتليلها يف هذه الدراسة.

الدراسة    أن املستخدمة يف هذه  املتغريات  جيدة؛  موثوقية مجيع 

اخلاص هبم خط األساس    αألفا    معامل كرونباخ  وذلك بتجاوز

وهو   عليه  تلبية  .  (Nunnally, 1978)  0.7املتفق  أجل  من 

يل التوكيدي  عام ا يف التحليل القدمً   املتطلبات اإلحصائية للمض  

(Confirmatory Factor Analysis-CFA  ،)  اختبارين إجراء  تم 

العينة كفاية  االختباران  لقياس   Kaiser-Meyer-Olkin  مها؛ 

(KMO)    واختبارBartlett   الوحدة مصفوفة  أو  للدائرية 

(Hinton, et al., 2004)  نتائج االختبارين موضحة باجلدول رقم .

القِ واتضح    ،(4) من  أكرب  املطلوبةيَ أهنا  الدنيا  إىل   ؛م  يشري  مما 

 .  التوكيدياميلالتحليل العمالءمة البيانات ألداء 

 

 

 للمتغريات   Kurtosis-Skewnessنتائج حتليل (:  2جدول رقم ) 

 Skewness Kurtosis املتغري
Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

 . 183 1.058 . 092 - . 850 عن ُبْعدالعمل 

 . 183 .593 . 092 -.764 االرتباط الوظيفي 

 . 183 .890 . 092 - .991 التنظيمي االلتزام 

 . 183 . 185 . 092 - .765 الطالقة الرقمية 

 معامل كرونباخ ألفا الوسط احلسايب، واالنحراف املعياري،  (:  3رقم ) جدول  

 (α) االنحراف املعياري  الوسط احلسايب  املتغري

 0.842 1.06 5.1254 عن ُبْعد ( العمل 1)

 0.868 1.20 5.7174 ( االرتباط الوظيفي2)

 0.817 1.08 5.4702 ( االلتزام التنظيمي3)

 0.893 1.18 5.0940 ( الطالقة الرقمية 4)
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 Bartlettو   Olkin-Meyer-Kaiser  نتائج حتليل (:  4جدول رقم ) 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .978 

Bartlett's test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 31407.054 

df 1711 

Sig. .000 

 

قبل اختبار الفرضيات، يتم تقدير نموذج القياس باستخدام  

CFA    متغريات صحة  من  للتحقق  األربعة  املقاييس  جلميع 

. للقيام باختبار كامل  (Anderson and Gerbing, 1988)الدراسة 

إجراء    لصدق يتم  )   CFAالقياس،  مرحلتني    دقص(  1عىل 

التقاريب   الصدق  ذلك  يف  بام    Convergent Validityاملقياس؛ 

التاميزي   و)  Discriminant Validityوالصدق  مؤرشات 2،   )

التطـــــــــج   Goodness of Fit Index-GFIابق  ـــــودة 

(Hair, et al., 2017)  نتائج التقاريب، مجيع  الصدق  إىل  بالنسبة   .

املركبة الدراسة   composite reliabilities  املوثوقية    ملتغريات 

من   األساس    0.9إىل    0.776ترتاوح  خط  من  أكرب  وهي 

كالً 0.70 أن  كام  متوسط    ،  املفرس  من   Average  التباين 

Variance Extracted-AVE    التحميل  Factor Loadingومعامل 

األساس   خط  النتائج  0.50يتجاوز  هذه  ُتظهر  وبالتايل،  أن  . 

 Hair, Sarstedt, Hopkins and)  صدق تقاريب مقبول  المستوى  

Kuppelwieser, 2014; Hair et al., 2017)  .  ترد عبارات القياس

 (. 5) ونتائج حتليالت الصدق التقاريب يف اجلدول رقم
 

 AVE، ومتوسط التباين املفرس  CR(: قيم معامل التحميل، املوثوقية املركبة 5جدول رقم ) 

 معامل التحميل  العبارة  املتغري واملصدر 

 عن ُبْعد العمل  

 
CR= 0.80 

AVE=0.677 

باستخدام الربامج التقنية ووسائل  عن ُبْعدقمت بأداء مهامي الوظيفية  ؛ خالل فرتة تعليق احلضور للعمل 

 .التواصل اإللكرتونية الرسمية
0.803 

 0.830 .قمت بزيارة مقر العمل إلنجاز مهامي الوظيفية؛ خالل فرتة تعليق احلضور للعمل 

 االرتباط الوظيفي 

 
CR= 0.960 
AVE=0.627 

 0.737 .عن بُْعدأشعر باحليوية أثناء تأدية عميل 

 0.757 .بنشاط وحافزية عن بُْعدأؤدي عميل 

 0.890 .للعطاء كل يوم عن بُْعدجيذبني العمل 

 0.748 .لفرتات طويلة )ساعات( يف كل مرة  عن بُْعديمكنني االستمرار يف العمل 

 0.839 .عن بُْعدتفكريي أكثر مرونة أثناء عميل 

 0.822 . األمور عىل ما يرامَترِس  إن مل  ؛عن بُْعدينتابني الشعور بالتقصري أثناء عميل 

 0.809 .واضحة اهلدف وذات مغزى عن ُبْعدأجد املهام الوظيفية التي أؤدهيا 

 0.780 .عن ُبْعدأشعر باحلامس أثناء أدائي للمهام الوظيفية 

 0.809 . للتفكري واالبتكار لهم يلمُ  عن ُبْعدعميل 

 0.850 .عن ُبْعدأنا فخور باملهام الوظيفية التي أديتها 

 0.661 . يمكنني ختطيه  ى من التحديحيمل مستوً  عن ُبْعدأداء مهامي الوظيفية 

 0.722 .عن بُْعدأثناء أداء عميل   ارسيعً يمض الوقت  

 0.830 . عام يدور حويل عن ُبْعدحييلني انغاميس بأداء مهامي الوظيفية 

 0.752 .عن ُبْعدينتابني شعور بالسعادة حني أدائي أعاميل بكثافة 

 0.830 .، تركيزي ينصب بالكامل عىل أداء مهامي الوظيفيةعن ُبْعدأثناء عميل 

 0.816 .بني نفيس وبني العمل  الفصل ما  عيل  يصعب 
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للمقاييس التاميزي  الصدق  بنود    ؛أما  أن  إىل  يشري  والذي 

وليس    ،تقيس بالفعل املتغري ذاته  امعينً  ااملقياس التي تقيس متغريً 

واملقدم،    امتغريً  )عطية،  ذلك (؛  2019آخر  من  التحقق  فيتم 

متوسط   مقارنة  مع بواسطة  مقياسني  بني  املفرس  التباين  قيمة 

 مقبوالً مربع معامالت االرتباط بينهام. يكون الصدق التاميزي  

لكل  املفرس  التباين  لـمتوسط  الرتبيعي  اجلذر  يكون  عندما 

 Hair etمتغريين أكرب من معامل االرتباط املطلق للمتغريين )

al., 2014 ( ويوضح اجلدول رقم .)مصفوفة االرتباط مقارنة  6 )

يشري  والذي  املفرس  التباين  متغريات  إىل    بمتوسط  كافة  تلبية 

املعيار هلذا  مت  ،الدراسة  الصدق وبالتايل  من  جيدة  بدرجة  تعها 

 التاميزي. 

التطابق،  مطلق ملؤرش جودة  معيار  يوجد  ، ال  عام  بشكل 

تعقيًدا   األكثر  النامذج  عىل  احلكم  أن  إىل حقيقة  السبب  ويعود 

يتناسب .  (Hair et al., 2017)جيب أن يكون بمعايري أقل رصامة  

ُمرْ  بشكل  البيانات  مع  النموذج  )قياس  ؛  X² / df = 2.218ٍض 

التوافق   التأكيدي 0.910 = (GFI)مؤرش جودة  ، مؤرش املالءمة 

(confirmatory fit index -CFI) = 0.956  مؤرش ،Tucker Lewis 

(TLI) = 0.950  التقريب الرتبيعي  اجلذر  خطأ   = (RMSEA)؛ 

0.041  )(Bentler and Bonett, 1980; Carmines and Mclver, 

1981; Browne and Cudeck, 1992; Vandenberg and Lance, 

2000;Hair et al., 2017)  تظهر هذه النتائج جمتمعة أن املقاييس .

ال متتلك  الدراسة  هذه  باإلضافة  يف  الكافية.  واملوثوقية  صدق 

لذلك ونظًرا ألن هذه الدراسة تستخدم بيانات تم اإلبالغ عنها  

مستجيبني  ذاتي   من  اختبار  أفرادا  إجراء  تم   ،(Harman’s one-

factor)    التحيز هذا (common method bias)الستبعاد  يف   .

تغري  االختبار يتم دمج العنارص من مجيع املتغريات األربعة يف م

)و  ،واحد النتيجة  عملية  (  0.25كانت  وجود  عدم  يعني  هذا 

الخ( Malhotra,et al., 2006)تناوب   الكيل  التباين  نتائج  تبار  . 

(Harman’s one-factor)    توضح أن التحيز ال يشكل مشكلة يف

 . (Podsakoff, et al., 2003)هذه الدراسة 

 مصفوفة االرتباط للجذر الرتبيعي ملتوسط التباين املفرس (:  6جدول رقم ) 

 (4) (3) (2) (1) املتغري

    ** 0.817 عن ُبْعد ( العمل 1)

   ** 0.830 ** 0.796 ( االرتباط الوظيفي2)

  ** 0.804 ** 0.685 ** 0.736 ( االلتزام التنظيمي3)

 معامل التحميل  العبارة  املتغري واملصدر 

 0.780 .عن ُبْعدمهامي الوظيفية أداء أشعر برغبة مستمرة يف 

 االلتزام التنظيمي 

 

CR= 0.901 
AVE=0.646 

 

 0.786 . بالنسبة يل مهام   عن ُبْعدأعترب نجاح منظمتي خالل فرتة عميل 

 0.842 .هي مشاكيل عن ُبْعدكام لو أن مشاكل منظمتي خالل فرتة عميل  اأشعر حق  

 0.780 .عن ُبْعدأشعر باالنتامء ملنظمتي خالل فرتة عميل 

 0.788 . عن ُبْعدأنا عىل استعداد للقيام بكل ما تطلبه مني منظمتي خالل فرتة عميل 

 0.822 . عن ُبْعدال يمكنني املخاطرة ببذل أقل من اجلهد املطلوب خالل فرتة عميل 

 الطالقة الرقمية 

 

CR= 0.940 
AVE=0.687 

 

مهاريت الرقمية مكنتني من الوصول والتعامل مع تقنيات وبرامج العمل املطبقة بمنظمتي )مثال: برامج إنرتنت  

 ( Zoom ،Webexداخلية، 
0.823 

 0.845 عند استخدام تقنيات وبرامج العمل الرقمية بنفيس )بدون مساعدة(.   يمكنني حل املشاكل التقنية التي تواجهني

 0.851 . يمكنني تعلم تقنيات جديدة بسهولة

لدي  املهارات التقنية التي أحتاجها الستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اجلديدة )مثال: اهلواتف الذكية 

 أعاميل. وأجهزة الكمبيوتر اللوحية( يف أداء 
0.788 

تقييم املعلومات ، السيرباين)مثال: األمن اإلنرتنت املتعلقة باألنشطة القائمة عىل  ائل سوامل أنا عىل دراية باملشكالت

 . (الرقمية
0.822 

 0.844 .نتني من التواصل والعمل املشرتك بشكل ممتاز مع زمالئي يف العمل مهاريت الرقمية مك  
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 ** 0.829 **0،682 ** 0.585 ** 0.626 الطالقة الرقمية ( 4)

 النتائج   -10

اهليكلية   املعادلة  نمذجة  باستخدام  الفرضيات  اختبار  تم 

Structural Equation Modeling-SEM  إنشاء تم   .SEM  

لربط بنيات البحث    CFAباستخدام نموذج القياس النهائي لـ  

استناًدا إىل نموذج الدراسة، من أجل عكس الفرضيات الكاملة 

الدراسة  للبحث.   لنموذج  التوافق  تشري مجيع مؤرشات جودة 

امليداين  النموذج  مع  التوافق  بجودة  الدراسة  نموذج  متتع  إىل 

صحة النموذج والعالقات للبيانات املجمعة. األمر الذي يعني 

املتغريات    CMIN/DF of 3.289, RMSEA of.057, CFI)بني 

0.947, the Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) of .845, 

Parsimony Comparative Fit Index (PCFI) .826 )  يلخص  .

يف  مفرتضة    عالقةاملقدرة لكل    املسارات  قيم  (7رقم )  اجلدول

 بأمهيتها.املقرتح ونتائج االختبار املرتبطة الدراسة نموذج 

 قيم الفرضيات   : ( 7جدول ) 

 Estimate (β) S.E. C.R. P Label الفرضية  #

 قبول ** -25.966 0.33 - 0.862 االرتباط الوظيفي              عن ُبْعدالعمل  1

 قبول *** - 13.329 0.058 -0.768 االلتزام التنظيمي               عن ُبْعدالعمل  2

***p < .001; **p < .01 

أن   إىل  االختبارات  هذه  ذات   العالقاتتشري  النموذج  يف 

عن  ( أن العمل  6يوضح اجلدول )(.  P <0.05داللة إحصائية ) 

يرتبط بشكل سلبي باالرتباط الوظيفي وااللتزام التنظيمي    ُبْعد

(β= 0,862, P< .01; β= 0,768, P< .001)   التوايل، وهو ما عىل 

( رقم  الفرضية  )1يدعم  و  الرقمية  2(  الطالقة  والختبار   .)

( )الفرضية  معدل  )3كمتغري  و  استخدام( (4(  تم  نمذجة   ، 

 Hair  (Multi-group SEM)املعادلة البنائية متعددة املجموعات  

et al., 2017)  (Innocenti, Pilati, and Peluso, 2011  ;  .  تم حساب

درجات املؤرشات الستة للحصول عىل مؤرش مركب  متوسط  

. يتم (mean= 5.09; SD = 1.18; median=5.25) للطالقة الرقمية  

الوسيط   تقسيم  الطالقة  إجراء  )إجابات(  درجات  عىل  بناًء 

مستوى   ذات  عينة  فرعيتني.  عينتني  عىل  للحصول  الرقمية 

الرقمية  منخفض   الطالقة  الطالقة  يف  منخفضة  عينة  )حجم 

( مقابل مستوى عاٍل من الطالقة الرقمية )حجم  352الرقمية =  

(. بعد تقييم نموذج الدراسة  361عينة عايل الطالقة الرقمية =  

كل   بشكل  م  عىل  الفرعيتني  املجموعتني  أجل   منفصل،ن  من 

مم   لكل  التحقق  مناسًبا  النموذج  كان  إذا  إجراء    جمموعة،ا  تم 

متعد   املجموعتني  حتليل  مقارنة  خالل  من  املجموعات  د 

املختلفة.   الرقمية  الطالقة  بمستويات  هذه املرتبطني  تدعم 

أن يتضح  النموذج.  الرقمية يف  الطالقة  فرضية دور   β  النتيجة 

ٍ Structural Parameter    ُبْعد، املرتبطة بالعالقة بني العمل  ،عن 

ني الفرعيتني   بشكل كبري يف املجموعتواالرتباط الوظيفي تغري  

 βᴴᴵᴳᴴᴰᴵᴳᴵᵀᴬᴸ؛    βᴸᴼᵂᴰᴵᴳᴵᵀᴬᴸ = 0.037    ،p< -0.05للطالقة الرقمية ) 

= 0.294    ،p <0.001)( الفرضية رقم يدعم  ما  بينام 3، وهو   .)

عن  بني العمل  مستوى الطالقة الرقمية مل يؤثر يف طبيعة العالقة  

يف املجوعتني الفرعيتني    ولكنه أضعفها  ،وااللتزام التنظيمي  ُبْعد

 βᴴᴵᴳᴴᴰᴵᴳᴵᵀᴬᴸ؛  βᴸᴼᵂᴰᴵᴳᴵᵀᴬᴸ = 0.230  ،p< 0.05للطالقة الرقمية ) 

= 0.626    ،p <0.001  رقم الفرضية  قبول  يتضح عدم  (، وعليه 

(4 .) 

 والتوصيات   املناقشة  - 11

الالزمة   املهارات  تصبح  العمل،  طبيعة  تغري  استمرار  مع 

أمهية.   أكثر  البيئة  هذه  يف  الدقيق للنجاح  التحليل  يكشف 

أن البحث يف فصل   -سابًقاكام أوضحنا  -لألدبيات ذات الصلة  

مكان أداء العمل عن مقر العمل يعود إىل القرن السابق، إال أن 

  وقت احلارض اختلف يف ال  عن ُبْعدرؤية وتطبيق أسلوب العمل  

استجابةً بشكل   املعلومات   كبري؛  تكنولوجيا  الستخدام 

التقدم  أن  حقيقة  إىل    وهو ما يوصلنا  ،واالتصاالت ألداء األعامل
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السياق.   هذا  يف  التغيري  حمرك  هو  املهم  التكنولوجي  من 

املعلومات واالتصاالت أحدثت  أن تكنولوجيا  االعرتاف هنا 

القرن احلادي والعرشين، وهو ما ثورة يف جمال األعامل خالل  

 خلق فرص وحتديات جديدة. إىل  هى بدورأد  

إىل  االفرتايض  العمل  حول  النقاش  حولت  الدراسة  هذه 

أن نقولسياق أوسع، سياق   أفضل إنه    :نستطيع  يمثل بشكل 

بناًء  اليوم.  العام  القطاع  مؤسسات  االفرتايض يف  العمل  واقع 

بشك الدراسة  هذه  تناولت  ذلك،  متت  عىل  أمهية  واضح  ع  ل 

لتطوير   واملسؤولية  الفاعلية  من  بمزيد  االفرتاضيني  املوظفني 

 مهارات العمل االفرتاضية اخلاصة هبم.

مفهومً  ترسم  الدراسة  هذه  يف  احلجج  حول  واضحً   اإن  ا 

بيئة   يف  والنجاح  التكيف  يف  الرقمية  املوظف  مهارات  أمهية 

طرحت  مهمة  وهي بذلك جتيب عىل أسئلة    ،العمل االفرتاضية 

مِ  الصدد  هذا  قِ يف  األفراد بَ ن  تطوير  كيفية  حول  الباحثني  ل 

 Makarius andملساعدهتم يف النجاح يف بيئة العمل االفرتاضية )

Larson,2017)  الرقمية الطالقة  أن  الدراسة  هذه  أثبتت  لقد   .

ة بالعمل  املتعلق  للموظف احلكومي  ترفع الكفاءة الذاتية الفردية

، والتي بدورها تؤثر عىل نتائج العمل االفرتاضية مثل  عن ُبْعد

واإلنتاجية   تدعم  الفعالية  النتيجة  هذه  الوظيفي.  واالرتباط 

املوظف عىل رسعة   قدرة  أن  التي رأت  النظريات  جمموعة من 

عامل نجاح رئييس يف بيئة  هي    ف مع التطور التكنولوجيالتكي  

املستقبل  االفرتاضيةالعمل    ;Qureshi and Vogel, 2001)  يف 

Staples, et al., 2006.) 

تتعلق املسامهة األخرى هلذه الدراسة باآلثار السلبية للعمل  

ُبْعد باململكة    عن  للموظفني احلكوميني  التنظيمي  االلتزام  عىل 

السعودية الرقمية    العربية  الطالقة  مستوى  كفاية  وعدم 

بشكل  .  رغوب هبااملهذه اآلثار غري  إلغاء  للموظف وحدها يف  

وااللتزام التنظيمي    عن ُبْعداألبحاث يف العالقة بني العمل  عام،  

مشاهًبا  أظهرت  للموظفني   تبن مياًل  التبادل  يف  نظرية  ي 

توضح   ،االجتامعي بنتائج  من    ولكن  يستثنى  العالقة،  إجيابية 

قلي عدد  الدراســــذلك  من  مثـــل  ات  ـــدراس  لــات 

(Caillier, 2012, 2013)    مرتبطة إجيابية  نتائج  تظهر  مل  والتي 

 درالية األمريكية. يملوظفي احلكومة الف  عن ُبْعدبأسلوب العمل  

الدراسة هذه  االعتامد  نتائج  يمكن  ال  أنه  بشكل    توضح 

  ( social exchange theory)عىل نظرية التبادل االجتامعي  مطلق  

عىل االلتزام التنظيمي للموظفني    عن ُبْعديف فهم تأثريات العمل  

، مع افرتاض حتقيق مجيع املوظفني لفائدة معينة من  احلكوميني

العمل   ُبْعدأسلوب  التزاًما    ،عن  أكثر  سيصبحون  وبالتايل 

هذه    .بمنظمتهم نتائج  بني  للتناقض  املحتملة  التفسريات  أحد 

الدراسات األخرى قد يكون البناء املفاهيمي  غالبية  الدراسة و

نموذج  ي  حيث قامت هذه الدراسة بتبن ؛  ملتغري االلتزام التنظيمي

(Meyer and Herscovitch, 2001)  التنظيمي  فهوم  مل االلتزام 

و  ،األشمل العاطفي  االلتزام  أبعاد  االلتزام  والذي حيتوي عىل 

ذكره .  االستمرارية  والتزام اإلدراكي   ما  هو  اآلخر  والتفسري 

أن هناك أدلة عىل أن    (Makarius and Larson, 2017)الباحثون  

تتم  التي  السياقات  العمل االفرتايض حيدث خارج  الكثري من 

تقليدي بشكل  العمل   ،دراستها  هذا  انتشار  تزايد  مع  وذلك 

املنظم.   مع حقيقة    منطقيةاالفرتايض غري  تنسجم  التفسري  هذا 

العمل   ُبْعدتفعيل  احل  عن  العربية   باململكةومية  كباألجهزة 

مفاجئة    ،السعودية فعل  كردة  جاءت  اإلجراءات إثر  والتي 

فايروس    انتشارمن    ل احلكومة يف احلد  بَ ن قِ مِ   خذةاملت  االحرتازية  

للعمل  هذه  .   COVID19كرونا   املفاجئ  ُبْعدالتحول  مل    عن 

والتي يمكن    ،العوامل الظرفية  يسعف األجهزة احلكومية لتهيئة 

التنظيمي،   الدعم  هي:  رئيسية  فئات  ثالث  إىل  تصنيفها 

 والعمليات اإلدارية، وخصائص الوظيفة. 

 ،تقع خارج سيطرة املوظف  رهاكْ التي تم ذِ العوامل الظرفية  

املنظمة.  بالتايل  و مسؤولية  تقع حتت  بالكامل  يرى مسؤوليتها 

هتيئة ظروف عمل  الباحثون أن هذه العوامل الظرفية تساهم يف  

املوظف   النجاح  تساعد  الوظيفية  يف  عىل  مهامه  ُبْعد أداء    عن 

(Makarius and Larson, 2017).    تبني أمهية  نرى  هنا  ومن 

التوصيات. هلذه  احلكومية  األجهزة  يف  القرار  تشمل    متخذي 

األوىل   التنظيمي)الفئة  للتكنولوجيا    ( الدعم  املنظمة  توفري 

واألدوات املناسبة وإزالة أي حواجز للتعامل معها من خالل 

مل التقني  الدعم  صعوبــتوفري    دام ــاالستخات  ــواجهة 

((Gilson, et al., 2015الثانية الفئة  تشمل  العمليات -   . 

التنظيميتوالتي    -اإلدارية الدعم  مادية  وتقع    ،تجاوز 

االجتامعية   البنية  توفري  يف  املنظمة  قادة  عاتق  عىل  مسؤوليتها 
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البنية االجتامعية هي واحدة من أهم  والتقييمية والتكنولوجية.  

يمكن   التي  مساعدة  للمديرين  الطرق  خالهلا    املوظفني من 

النجاح والتخفيف من  النفسية    االفرتاضيني عىل  االنعكاسات 

للعمل   ُبْعدالسلبية  املوظف  عن  جتاه   مثل  ؛عىل  االلتزام  فقد 

. أهم املبادرات يف هذا املجال ( Chudoba, et al., 2005)منظمته  

تحديات االجتامعية للعمل  الهو إقامة الدورات التدريبية حول  

بناء التفاعالت عىل  ومساعدة املوظفني    متكنيا  وأيًض   .ُبْعد  عن

التي  والعالقات   لتلك  احلقيقيتتوفر  املشاهبة  العمل    ، بمقر 

 ,.Mukherjee, et al)  عرب وسائل االتصال غري الرسميةوذلك  

وأخريً (2012 نفسي    ا.  آمن  اتصال  مناخ  خلق  من    ا التأكد 

(Gibson, and Gibbs, 2006)  .  العمليات فئة  الثاين من  العنرص 

إىل عملية إدارة األداء    والتي تشري  ،اإلدارية هي البنية التقييمية

يستخدمها   العمع  املديرون  التي  ُبْعدني  املاملوظفني  من عن   .

يضع   أن  وحمددة  الالرضوري  واضحة  أهداًفا  ومشرتكة  قائد 

االفرتايض للعمل  تقييم حمددة ومناسبة  ما  .  ومعايري  يتعلق أما 

القواعد    التأكدللمديرين  يمكن  بالبنية التكنولوجية ف من إنفاذ 

واملشاركة للتنسيق  ثنائي  وكذلك    ،األساسية  االتصال  تسهيل 

وذلك باستخدام املزيد من   ؛( two-way communication)االجتاه  

والتأكد من   (collaborative technology)  التعاونية  التكنولوجيا

 ,Pinjani)باألدوات التي تعزز الشفافية واملرونة    املوظفني  تزويد

and Palvia, 2013) . 

العمل االفرتايض  الظرفية لنجاح  العوامل  الثالثة من  الفئة 

أن  الدراسات  من  العديد  أثبتت  الوظيفية.  اخلصائص  هي 

أكثر  املتبادل  االعتامد  من  املنخفضة  املستويات  ذات  الوظائف 

  أن االستقاللية تلعب دوًرا مهام    أي  ؛االفرتايضمالءمة للعمل  

املوظفني   أداء  ُبْعديف تسهيل   ;Raghuram, et al., 2001)])  عن 

Turetken, et al., 2011)].  التغذية  ذلك،  إىل    إضافة تشكل 

البيئة   يف  العاملني  املوظفني  فعالية  يف  بالغة  أمهية  الراجعة 

االفرتاضية. تؤدي زيادة التغذية الراجعة إىل التخفيف من اآلثار  

للعمل   ُبْعدالسلبية  عىل    ،عن  املوظفني  اعتامد  عن  والناجتة 

زمالئهم  عن    التكنولوجيا وشعورهم بام يسمى املسافة النفسية

(psychological distance) . 

السابقة املناقشة  من  العملية  ل  ويتضح  اآلثار  املهمة  بعض 

احلكومية واألفراد    للمؤسسات  منظامت واملديرين  تبني  أن 

العمل   العام ألسلوب  يُ   ُبْعدعن  القطاع  حال  لن  يف  ثامره  ؤيت 

يف معاجلة التحديات واآلثار املالزمة هلذا  هذه املنظامت    تفشل

من   التكنولوجية  .  العملالنوع  البنية  جودة  من  الرغم  وعىل 

مبادرات ى  تتبن  غالب املنظامت  من الواضح أن  باململكة إال أنه  

صد ونق  .مواردهادون أخذ الوقت الكايف لتقييم    عن ُبْعدالعمل  

 وموظفني.مديرين هنا الرتكيز عىل جدارات األفراد من 

بالنظر إىل اجلوانب السلبية املحتملة التي تم إبرازها يف هذه  

وتنفيذها بعناية،   عن ُبْعدالدراسة، جيب تصميم برامج العمل  

اآلثار   من  للحد  الالزمة  اخلطوات  اختاذ  املنظامت  عىل  وجيب 

الرت  يمكن  وهنا،  املحتملة.  دور  السلبية  عىل  املديرين كيز 

الحتياجات   الالزمة  احلساسية  تطوير  عىل  ومساعدهتم 

جلي  و.  ( Bartel, et al., 2012)  مرؤوسيهم اقتناع    ايتضح  أمهية 

أساس املديرين   عىل  اجلودة،  عالية  عالقات  تطوير  بفوائد 

ليس فقط لإلرشاف عىل املوظفني يف   االحرتام والثقة املتبادلني،

اال  بل لإلرشاف عىل  املكاتب تشري    حيث؛  فرتاضينياملوظفني 

الدراسة إىل   نتائج هذه  يؤدي  أن  يمكن  النهج  أن مثل هذا  إىل 

العموميني   املوظفني  مع  شعور  أكرب  بارتباط  االفرتاضيني 

 . منظامهتم

تي يف اخلتام، تعترب هذه الدراسة من بني أول الدراسات ال

العمل   أسلوب  عىل  املرتتبة  اآلثار  بقياس  ُبْعدقامت  يف   عن 

عىل مستوى    عن ُبْعدالقطاع العام. من خالل دراسة آثار العمل  

املنظمة وليس  آثاره  و  ،األفراد  معرفة  من  الدراسة  متكنت هذه 

الدراسة  هذه  نتائج  تؤكد  مل  املوظفني.  نظر  وجهة  من  املبارشة 

االلتزام التنظيمي    الشعور   يقلل من  عن ُبْعدفقط كيف أن العمل  

أيًضا   الدراسة  هذه  تقرتح  ولكن  الوظيفي،  طرًقا واالرتباط 

وجه  عىل  فيها.  املرغوب  غري  اآلثار  هذه  من  للتخفيف    ممكنة 

اخلصوص، أظهرت الدراسة أن زيادة الطالقة الرقمية يمكن أن  

تلغي اآلثار السلبية للعمل من املنزل عىل ارتباط املوظف جتاه  

 وتقلل اآلثار السلبية اللتزامه التنظيمي. ،وظيفته

ر أساًسا للبحث املستقبيل  أعتقد أن إطار هذه الدراسة سيوف  

الرقمية   االفرتايض  املوظف  مهارات  أوسع يدمج  جماالت  يف 

ُبْعدللعمل   األساسية .  عن  املهارات  حتديد  عىل  الرتكيز  يعترب 

تطويرهم   وكيفية  افرتاضية  بيئة  يف  أعامله  ألداء  للموظف 

ينتظر اإلجابة من الباحثني. سؤاالً مهام   لتحسني تلك املهارات  
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يُ  املستقبلية وطبيعتها  كذلك  الوظائف  النظر يف خصائص  عترب 

أوصافها  مهام   الوظيفية    وتطوير  بعاماًل  فهم  العمل  يف  يئة 

للنظر  حاجة ملحة  كام أن هناك    بات نجاحه.االفرتايض ومسب  

تربط فيه النتائج   (Ecosystem)هلذا املوضوع من خالل املنظومة 

املوظفني  املستقاة   األخرى واملديرين  من  والعنارص  والعمالء 

للتجربة. أعمق  فهم  يف  تساعد  عامة  نظرة  بالنظر و  لتكوين 

العمل    اعمومً  أن أسلوب  ُبْعدإىل  هو نموذج عمل رسيع    عن 

عىل تأثريه عىل النتائج الرئيسية واألداء، فإن هذا   االنمو، وقياًس 

 املوضوع يستحق بالتأكيد املزيد من االهتامم البحثي. 
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Abstract 

The transition to a service economy and the development of information and communication 
technologies have led to the emergence of new organizational forms that have created important shifts 
in the organization of work. Although scholars have tried to understand the effects of these new 
organizational forms, particularly teleworking model, on working conditions, the theoretical 
frameworks used have ignored the importance of the digital fluency for the virtual employee. Unlike 
traditional models for virtual work, this study demonstrates whether focusing on the level of employee’s 
digital fluency as a comparative advantage can lead to positive impacts on the behavioral trends of 
virtual employees. This study reveals conditions that were neglected in previous studies such as 
underestimating the concept of teleworking in the government institutions, and introduces a new 
approach to visualize the effects of the virtual work style against the level of employee’s digital skills. 
Based on data from 693 government employees in Saudi Arabia, the results indicate that the employee's 
digital fluency level acts as a moderator in influencing employee’s work engagement. 

 

 


