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الملخص
يُشاااار حالياااا اي الساااعي ورا الساااعادة فاااي العمااال علاااى أنهاااا الؤبهاااة التالياااة لمسااااعدة الم سساااات علاااى تحقياااا النؤاااا ،الم سساااي،
كمااا أنهااا واادف ولااعت الكلياار مااي الم سسااات فااي نصاات أعينهااا .ولقااد ركاافت األبحااا الكلياارة التااي تفحص ا مفهااو السااعادة من ا
أواخاار التسااعينات علااى ماويااة السااعادة فااي العماال ،ولكن ا لاام يااو لل الكلياار مااي االوتمااا لمسااببات ونتااائج السااعادة فااي العماال .بتعبياار
آخاار ،فاانحي ال نعاارف الكلياار عااي الساامات البيتااة الم سساااتية التااي قااد ت ا فر ساالبا أو إيؤابااا فااي السااعادة فااي العماال ،وك ا ل مااا لااو
كاااي مااي الممكااي للسااعادة العماال فااي تااافير األدا الااوظيفي لكفااراد .لاا ل فهناااا حاثااة ماسااة للمفيااد مااي البحاا الستكشاااف ثاناات
الساااعادة فاااي العمااال فاااي صاااناعة الااانفط والغااااز والعوامااال التاااي يترتااات عليهاااا الشاااعور بالساااعادة فاااي العمااال .وتااا تي وااا ه الدراساااة
محاولة لسد و ه اللغرة في البحو .
أُثااااري واااا ه البحاااا لدراسااااة تاااا فير ساااامات بيتااااة العماااال ءمتطلبااااات و مااااوارد العماااال علااااى األدا الااااوظيفي الفااااردي ءأدا المهااااا
واألدا السااااياقي علااااى أساااااس ن ريااااة المو ازنااااة باااايي طلبااااات الوظيفااااة ومواردوااااا) ، (JD-Rو بنااااا علااااى ن ريااااة رأس المااااال
النفسااي ) (PsyCapوعلااى علااى تصااور فيشاار عااي السااعادة فااي العماال .وتفحص ا و ا ه الدراسااة الاادورالبيني (Mediating
) roleالااا ي تلعبااا الساااعادة فاااي العمااال بااايي متطلباااات الوظيفاااة ومواردواااا و تافيرواااا علاااى االدا الاااوظيفي الفاااردي .كماااا تفحصااا
الااا ي تلعبااا الماااوارد الشخصاااية ءأو ماااا يعااارف بااارأس الماااال النفساااي علاااى
الدراساااة الااادور الوسااايط )(Moderating role
العكقااة باايي ساامات بيتااة العماال والسااعادة فااي العماال .ولقااد اسااتخد فااي الدراسااة مؤموعااة مااي االسااتبيانات اللتااي تناولاا عناصاار
البحااا لؤماااا البياناااات .كماااا أثريناااا مؤموعاااة ماااي الدراساااات االستقصاااائية علاااى عيناااة ماااي  409ماااوظفيي ماااي قطااااع الااانفط والغااااز
فااااي أبااااوظبي ءاإلمااااارات العربيااااة المتحاااادة حياااا اختياااارت العينااااة باسااااتخدا ن ااااا التعياااايي العشااااوائي التراصاااافي البساااايط (
Stratified simple random sampling).كمااا اسااتخدمنا نم ثااة المعااادالت البنائيااة ) (SEMفااي تحلياال البيانااات .وأكاادت
النتااائج أي متطلباااات الوظيفاااة تاارتبط ايؤابياااا بااااألدا الااوظيفي الفاااردي بينماااا تاارتبط سااالبيا علاااى االدا الااوظيفي ماااا الوثاااود البيناااي
للساااعاده فاااي العمااال  .كماااا ارتبطااا الماااوارد الوظيفياااة ايؤابياااا بااااألدا الاااوظيفي الفاااردي مبا ااارة و ماااي خاااكل الساااعادة فاااي العمااال.
كماااا اولاااح نتاااائج الدراساااة اي راس الماااال النفساااي يلعااات دور الوسااايط بااايي متطلباااات العمااال و الساااعادة فاااي العمااال فقاااط بينماااا
اليوثااد تااافير والااة لعكقااة راس المااال النفسااي باايي مااوارد العماال علااى السااعادة ،وثاادنا أي السااعادة فااي العماال وساايط مهاام باايي
طلباااات الوظيفاااة ومواردواااا وبااايي األدا الاااوظيفي الفاااردي .ت تُشاااير نتاااائج الدراساااة أي تعفياااف الساااعادة فاااي العمااال سيحساااي ماااي
األدا الاااوظيفي الكلاااي لكفاااراد .كماااا نوقشااا التبعاااات الن رياااة والتطبيقياااة لهااا ه الدراساااة فاااي سااايا صاااناعة الااانفط والغااااز فاااي
اباااوظبي فاااي لاااو التااادخكت الممكناااة للتطاااوير الم سساااي التاااي ستحساااي بااادوروا ماااي مساااتويات الساااعادة فاااي العمااال لتحقياااا
مستوي أدا وظيفي أفضل.
كلمااااات البحاااا الرئيسااااية :متطلبااااات الوظيفااااة ،مااااوارد الوظيفااااة ،السااااعادة فااااي العماااال ،نمااااو
ومواردوا ) ،(JD-Rرأس المال النفسي ) ، (PsyCapاألدا الوظيفي الفردي ،صناعة النفط والغاز.
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