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ادلهخص
سعى ىذا البحث إلى تحديد الدور الوسيط لالنتماء المنظمي في العالقة بيف الفخر التنظيمي واالستغراؽ
الوظيفي ،مف خالؿ تطبيقو في العتبة الحسينية المقدسة  ،ومف أجؿ تحقيؽ ذلؾ تـ اعتماد أبعاد الفخر التنظيمي
(الفخر الذاتي ،و الفخر المقارف  ،واالحتراـ الذاتي  ،واالحتراـ المقارف)  ،مقابؿ االستغراؽ الوظيفي بأبعاده
(االستغراؽ الفكري ،واالستغراؽ العاطفي ،واالستغراؽ االجتماعي ) .وما يعزز ىذه العالقة االنتماء المنظمي بأبعاده
(االداء ،والخبرة ،وعبء العمؿ  ،والعدالة التوزيعية) وتـ اختيار عينة عشوائية مف العامميف في العتبة الحسينية
المقدسة ميداناً لمبحث مف خالؿ استمارة استبانة شممت ( )24فردا في القسـ عينة البحث .وقد استخدـ معامؿ
االرتباط البسيط ( ،)Spearmanواختبار( )tلمعرفة معنوية عالقة االرتباط بيف المتغيريف ،واختبار( )Fلتحديد
معنوية نموذج االنحدار ،كما تـ استخداـ ( )R2لتحديد المقدار النسبي الذي يساىـ بو المتغير المستقؿ في تفسير
المتغير التابع وكنسبة مئوية .واف ابرز استنتاج توصؿ إليو الباحثيف ىو وجود عالقة تأثير ذي داللة معنوية لمفخر
التنظيمي في االستغراؽ الوظيفي مف خالؿ االنتماء المنظمي .وقد اختتـ البحث بعدد مف التوصيات منيا التركيز
عمى الفخر التنظيمي مف قبؿ إدارة العتبة الحسينية المقدسة  ،ألنو عامالً ميما في عمميا بشكؿ عاـ وفي االستغراؽ
الوظيفي بشكؿ خاص.
الكممات المفتاحية :الفخر التنظيمي  ،االنتماء المنظمي  ،االستغراق الوظيفي
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Abstract
This research aims to determine the Mediating role of organizational affiliation in
Relationship between role Organizational Pride and Job Engagement. Through applied
To achieve this, the dimensions of Organizational in Holy Shrine of Imam Hussein.
Pride (Self-pride, Comparative pride , Self-respect , Comparative respect ), versus The
Job Engagement for its dimensions (Intellectual Engagement, Affective Engagement,
and support this Relationship is organizational affiliation for its .Social Engagement )
dimensions (Performance, Experience , over load, Distributional Justice) . A random
The simple as .sample was selected from employees in Holy Shrine of Imam Hussein
a field of research through a questionnaire of (42) persons correlation coefficient
(Spearman) and (t) test were used to determine the significance of the correlation
between the two variables, the F test to determine the significance of the regression
model, R2 was also used to determine the relative amount that the independent variable
contributes to the interpretation of the dependent variable and as a percentage. The
most prominent conclusion reached by the researchers is the existence of an active and
moral role of Organizational Pride in Job Engagement Through organizational affiliation.
The research concluded with a number of recommendations, including Focus on
Organizational Pride by management of Holy Shrine of Imam Hussein because
generally it important factor in its work and specially in Job Engagement
Key Words: Organizational Pride, organizational affiliation, Job Engagement.

ادلقـذمح
تم ػ ػ ػ ػػر المنظم ػ ػ ػ ػػات بتغيػ ػ ػ ػ ػرات سػ ػ ػ ػ ػريعة ف ػ ػ ػ ػػي العوام ػ ػ ػ ػػؿ االقتص ػ ػ ػ ػػادية واالجتماعي ػ ػ ػ ػػة والسياس ػ ػ ػ ػػية والتكنولوجي ػ ػ ػ ػػة
والتنظيمي ػ ػػة ناتج ػ ػػة ع ػ ػػف تح ػ ػػديات العولم ػ ػػة وانفت ػ ػػاح االسػ ػ ػواؽ وث ػ ػػورة المعموم ػ ػػات والت ػ ػػي اح ػ ػػدثت ث ػ ػػا اًر عميق ػ ػػة ف ػ ػػي
 وىنػػ ػػا يبػ ػ ػػرز، اذ تس ػ ػػعى المنظم ػ ػػات قع ػ ػػادة التػ ػ ػوازف ألعمالي ػ ػػا واقتصػػ ػػادىا وموقعي ػ ػػا فػػ ػػي الس ػ ػػوؽ،س ػ ػػوؽ العم ػ ػػؿ
 بمػ ػػا،دور الفخػ ػػر التنظيمػ ػػي كونػ ػػو مػ ػػف المظػ ػػاىر الصػ ػػحية لمنظمػ ػػات االعمػ ػػاؿ سػ ػػوءا كانػ ػػت صػ ػػناعية أـ خدميػ ػػة
 ويح ػ ػ ػػاوؿ البح ػ ػ ػػث بفطاري ػ ػ ػػو المف ػ ػ ػػاىيمي والتطبيق ػ ػ ػػي أف ي ػ ػ ػػدرس اث ػ ػ ػػر الفخ ػ ػ ػػر. يػ ػ ػ ػ دي ال ػ ػ ػػى االس ػ ػ ػػتغراؽ ال ػ ػ ػػوظيفي
 وتػ ػ ػػـ اختيػ ػ ػػار العتبػ ػ ػػة الحسػ ػ ػػينية المقدسػ ػ ػػة. التنظيمػ ػ ػػي فػ ػ ػػي االسػ ػ ػػتغراؽ الػ ػ ػػوظيفي مػ ػ ػػف خػ ػ ػػالؿ االنتمػ ػ ػػاء المنظمػ ػ ػػي
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لتك ػ ػػوف مي ػ ػػداناً ارئ ػ ػػداً لد ارس ػ ػػة متغيػ ػ ػرات البح ػ ػػث وفر ػ ػػياتو .ولبم ػ ػػوغ االى ػ ػػداؼ المنش ػ ػػودة ،ت ػ ػػـ تقس ػ ػػيـ البح ػ ػػث وف ػ ػػؽ
االطر العممية الرصينة لكتابة البحث العممي وكاآلتي:


المبحث األوؿ  :االطار المنيجي.



المبحث الثاني  :اقطار المفاىيمي ويت مف (الفخر التنظيمي واالنتماء المنظمي واالستغراؽ الوظيفي).



المبحث الثالث  :اقطار التطبيقي ويشمؿ اختبار الفر يات لمعالقات االرتباطية والتأثيرية لمخطط البحث

الفر ي.
المبحث الرابع :االستنتاجات والتوصيات التي خرج بيا البحث.



ادلثحج األول
االطار ادلىهجي
يسػ ػ ػػتعرض ىػ ػ ػػذا المبحػ ػ ػػث منيجيػ ػ ػػة البحػ ػ ػػث  ،التػ ػ ػػي تحتػ ػ ػػوي عمػ ػ ػػى مشػ ػ ػػكمة البحػ ػ ػػث وأىميتػ ػ ػػو وأىدافػ ػ ػػو ومخططػ ػ ػػو
الفر ي وفر ياتو وحدوده  ,وادواتو وأساليب تحميمو االحصائي  ،وسيتـ مناقشتيا كاآلتي-:

ً
أوال -:مشكهح انثحج

Research Problem

يمكػ ػ ػػف تجسػ ػ ػػيد مشػ ػ ػػكمة البحػ ػ ػػث بػ ػ ػػالتعرؼ عمػ ػ ػػى الفخػ ػ ػػر التنظيمػ ػ ػػي مػ ػ ػػف وجيػ ػ ػػة نظػ ػ ػػر عينػ ػ ػػة البحػ ػ ػػث ،و
طبيعتػ ػػو السػ ػػائدة فػ ػػي العتبػ ػػة الحسػ ػػينية المقدسػ ػػة و درجػ ػػة إسػ ػػيامو فػ ػػي االسػ ػػتغراؽ الػ ػػوظيفي مػ ػػف خػ ػػالؿ االنتمػ ػػاء
المنظمي .ويمكف تو يح المشكمة الميدانية لمبحث مف خالؿ التسا الت اآلتية -:
-1

ى ػ ػػؿ تتبن ػ ػػى العتب ػ ػػة الحس ػ ػػينية المقدس ػ ػػة الفخ ػ ػػر التنظيم ػ ػػي لمحص ػ ػػوؿ عم ػ ػػى االس ػ ػػتغراؽ ال ػ ػػوظيفي المنش ػ ػػود

م ػ ػػف خ ػ ػػالؿ االنتم ػ ػػاء المنظم ػ ػػي ر وى ػ ػػؿ لمفخ ػ ػػر التنظيم ػ ػػي أث ػ ػػر ف ػ ػػي االس ػ ػػتغراؽ ال ػ ػػوظيفي م ػ ػػف خ ػ ػػالؿ االنتم ػ ػػاء
المنظمي في العتبة الحسينية المقدسة ر
-4
-3

ىؿ توجد عالقة بيف الفخر التنظيمي و االستغراؽ الوظيفي في العتبة الحسينية المقدسة ر
ىؿ يوجد تأثير لمفخر التنظيمي في االستغراؽ الوظيفي العتبة الحسينية المقدسة ر

ً
حاويا -:أهميح انثحج

Research Importance

تكمف اىمية البحث باآلتي -:
-1

حداثة متغيرات البحث ،مما يستدعي الكتابة فييا نظرياً ،وامكانية تطبيقيا عممياً.

-2

اختيار ثالث متغيرات حديثة وتطبيقيا في مكاف نعتقد انو مناسب جداً.

3

(اجملهذ  8انعذد )30

جمهح اإلدارج واإلقتصاد

حشيزان ()1029

اس ػ ػػتثمار العتب ػ ػػة الحس ػ ػػينية المقدس ػ ػػة لمفخ ػ ػػر التنظيم ػ ػػي  ،باعتب ػ ػػار أني ػ ػػا تتعام ػ ػػؿ م ػ ػػع شػ ػ ػرائح كبيػ ػ ػرة م ػ ػػف

-3

الع ػ ػػامميف مم ػ ػػا يتطم ػ ػػب مني ػ ػػا أف ترك ػ ػػز عم ػ ػػى الفخ ػ ػػر التنظيم ػ ػػي م ػ ػػف أج ػ ػػؿ تحقي ػ ػػؽ التمي ػ ػػز و تحقي ػ ػػؽ االس ػ ػػتغراؽ
الوظيفي المنشود مف خالؿ االنتماء المنظمي .
تأش ػ ػػير نقػ ػ ػػاط القػ ػ ػػوة وال ػ ػ ػػعؼ الناشػ ػ ػػئيف عػ ػ ػػف الفخ ػ ػػر التنظيمػ ػ ػػي وانعكاسػ ػ ػػيا عمػ ػ ػػى االسػ ػ ػػتغراؽ الػ ػ ػػوظيفي

-4

في العتبة الحسينية المقدسة.
ارتبػ ػ ػ ػػاط الفخػ ػ ػ ػػر التنظيمػ ػ ػ ػػي مػ ػ ػ ػػع االنتمػ ػ ػ ػػاء المنظمػ ػ ػ ػػي لعػ ػ ػ ػػاممي العتبػ ػ ػ ػػة الحسػ ػ ػ ػػينية المقدسػ ػ ػ ػػة بمػ ػ ػ ػػا يحقػ ػ ػ ػػؽ

-5

االستغراؽ الوظيفي.

ً
حانخا :أهذاف انثحج

Research Objectives

تتمخص اىداؼ البحث في اآلتي-:
-1

التع ػ ػػرؼ عم ػ ػػى واق ػ ػػع الفخ ػ ػػر التنظيم ػ ػػي الس ػ ػػائد ف ػ ػػي العتب ػ ػػة الحس ػ ػػينية المقدس ػ ػػة ومحاول ػ ػػة قياس ػ ػػو لمكش ػ ػػؼ

عف مدى انسجامو مع واقع البحث الحالي.
-4

التعػ ػ ػػرؼ عمػ ػ ػػى واقػ ػ ػػع العتبػ ػ ػػة الحسػ ػ ػػينية المقدسػ ػ ػػة مػ ػ ػػف حيػ ػ ػػث اسػ ػ ػػتثمارىا لالنتمػ ػ ػػاء المنظمػ ػ ػػي فػ ػ ػػي تحقيػ ػ ػػؽ

االستغراؽ الوظيفي  ،ومدى تال مو مع مكانتيا الرصينة .
-3

قيػ ػػاس أثػ ػػر الفخػ ػػر التنظيمػ ػػي فػ ػػي االسػ ػػتغراؽ الػ ػػوظيفي م ػ ػػف خػ ػػالؿ االنتمػ ػػاء المنظم ػ ػػي لمعتبػ ػػة الحسػ ػػينية

المقدسة .

ً
راتعا -:ادلخطط انفزضي نهثحج

Research Chart

لقػ ػػد ت ػ ػػـ ىيكم ػ ػػة مخط ػ ػػط فر ػ ػػي يو ػ ػػح ال ػ ػػدور الوسػ ػػيط لس ػ ػػمعة المنظم ػ ػػة ف ػ ػػي العالق ػ ػػة ب ػ ػػيف القي ػ ػػادة الفا ػ ػػمة
واالزدىػ ػ ػػار التنظيمػ ػ ػػي ،إذ تػ ػ ػػـ صػ ػ ػػياألتو اسػ ػ ػػتناداً لصدبيػ ػ ػػات اقداريػ ػ ػػة ذات الصػ ػ ػػمة العالقػ ػ ػػة باختصػ ػ ػػاص البحػ ػ ػػث
(نظرية المنظمة والسموؾ التنظيمي وادارة الموارد البشرية) ،ويشمؿ ىذا المخطط ما يأتي :
-1

المتغير المستقل) :)Independent Variable) (Xويتمثؿ بأبعاد الفخر التنظيمي (الفخر الذاتي ،و

الفخر المقارف  ،واالحتراـ الذاتي  ،واالحتراـ المقارف).
-4

)(Tyler & Blader,2002

المتغير الوسيط ) :)Mediating Variable) (Yويتمثؿ بأبعاد االنتماء المنظمي (االداء ،والخبرة ،وعبء

العمؿ ،والعدالة التوزيعية)( .نعساني .)13: 2002,
-3

المعتمد( :)Dependent Variable) )Zويتمثؿ بأبعاد االستغراؽ الوظيفي (االستغراؽ الفكري،
المتغير ُ
واالستغراؽ العاطفي ،واالستغراؽ االجتماعي) ()Soane et al.,2012
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وكما موضح بالشكل ( )1االتي

الفخز التنظيمي X

االنتماء المنظمي
Y

الفخز الذاتي x1

االستغزاق الوظيفي Z

االستغزاق الفكزيZ1
االداءy1
الخبزةy2

الفخز المقارن x2

االستغزاق العاطفيZ2

عبء العمل y3
العذالت التوسيعيت
y4

االحتزام الذاتي x3

االستغزاق
االجتماعيZ3

االحتزام المقارن x4

شكل ( )1المخطط الفرضي لمبحث

ً
خامسا -:فزضياخ انثحج

Research Hypotheses

استكماالً لمتطمبات البحث وبيدؼ اقجابة عف تسا التو تـ و ع الفر يات االتية:

تأثير مباشر

)1

الفرضـــية الرئيـسـة األولــى  :توجد عالقة ذات داللػة إحصائيػػة بيف الفخر التنظيمي واالستغراؽ الوظيفي.

ويتفرع منػيا الفر يػات االتيػة:

تأثير غير مباشر



توجد عالقة ارتباط ذات داللػة إحصائيػػة بيف الفخر الذاتي واالستغراؽ الوظيفي.



توجد عالقة ارتباط ذات داللػة إحصائيػػة بيف الفخر المقارف واالستغراؽ الوظيفي.



توجد عالقة ارتباط ذات داللػة إحصائيػػة بيف االحتراـ الذاتي واالستغراؽ الوظيفي.



توجد عالقة ارتباط ذات داللػة إحصائيػػة بيف االحتراـ المقارف واالستغراؽ الوظيفي.

)4

الفرضــيـة الرئيـسـة الثانيـة :توجد عالقة ارتباط ذات داللػة إحصائيػػة بيف االنتماء المنظمي واالستغراؽ

الوظيفي .ويتفرع منػيا الفر يػات االتيػة:


توجد عالقة ارتباط ذات داللػة إحصائيػػة بيف االداء واالستغراؽ الوظيفي.



توجد عالقة ارتباط ذات داللػة إحصائيػػة بيف الخبرة واالستغراؽ الوظيفي.



توجد عالقة ارتباط ذات داللػة إحصائيػػة بيف عبء العمؿ واالستغراؽ الوظيفي.



توجد عالقة ارتباط ذات داللػة إحصائيػػة بيف العدالة التوزيعية واالستغراؽ الوظيفي.

)3

الفرضـــية الرئيـسـة الثالثة :توجد عالقة ارتباط ذات داللػة إحصائيػػة بيف الفخر التنظيمي واالنتماء

المنظمي.
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ويتفرع منػيا الفر يػات االتيػة:


توجد عالقة ارتباط ذات داللػة إحصائيػػة بيف الفخر الذاتي واالنتماء المنظمي.



توجد عالقة ارتباط ذات داللػة إحصائيػػة بيف الفخر المقارف واالنتماء المنظمي.



توجد عالقة ارتباط ذات داللػة إحصائيػػة بيف االحتراـ الذاتي واالنتماء المنظمي.



توجد عالقة ارتباط ذات داللػة إحصائيػػة بيف االحتراـ المقارف واالنتماء المنظمي.

)2

الفرضية الرئيسة الرابعة :يوجد أثر ذو داللػة إحصائيػػة لمفخر التنظيمي في االنتماء المنظمي .ويتفرع منػيا

الفر يػات االتيػة:


يوجد أثر ذو داللػة إحصائيػػة لمفخر الذاتي في االنتماء المنظمي.



يوجد أثر ذو داللػة إحصائيػػة لمفخر المقارف في االنتماء المنظمي.



يوجد أثر ذو داللػة إحصائيػػة لالحتراـ الذاتي في االنتماء المنظمي.



يوجد أثر ذو داللػة إحصائيػػة لالحتراـ المقارف في االنتماء المنظمي.

)5

الفرضية الرئيسة الخامسة :يوجد أثر ذو داللػة إحصائيػػة لالنتماء المنظمي في االستغراؽ الوظيفي .ويتفرع

منػيا الفر يػات االتيػة:


توجد عالقة ذات داللػة إحصائيػػة لصداء في االستغراؽ الوظيفي.



توجد عالقة ذات داللػة إحصائيػػة لمخبرة في االستغراؽ الوظيفي.



توجد عالقة ذات داللػة إحصائيػػة لعبء العمؿ في االستغراؽ الوظيفي.



توجد عالقة ذات داللػة إحصائيػػة لمعدالة التوزيعية في االستغراؽ الوظيفي.

)6

الفرضية الرئيسة السادسة :توجد عالقة تأثير مباشرة لالنتماء المنظمي في االستغراؽ الوظيفي عمى

المستوى الكمي.
)7

الفرضية الرئيسة السابعة :توجد عالقة تأثير لمفخر التنظيمي في االستغراؽ الوظيفي مف خالؿ االنتماء

المنظمي.

ً
سادسا -:حذود انثحج-:
-1

Research Limits

الحــــــدود المكانيــــــة -:ت ػ ػػـ اختي ػ ػػار العتب ػ ػػة الحس ػ ػػينية المقدس ػ ػػة بوص ػ ػػفيا مجتمعػ ػ ػاً لمبح ػ ػػث لكوني ػ ػػا األق ػ ػػرب

واألنسب الختبار فر يات البحث وتحقيؽ أىدافو الرئيسة ما يعطي اىمية لمبحث وامكانية تعميـ نتائجو.
-4

الحدود الزمنية :وتتمثؿ بالمدة التي استغرقيا الباحثيف كتابة الجانب النظري و توزيع استمارة االستبياف

واسترجاعيا (جمع البيانات) واجراء المعالجات االحصائية المناسبة (مرحمة تحميؿ البيانات) لمحصوؿ عمى النتائج
(مرحمة استخالص االستنتاجات وو ع التوصيات المناسبة) بما يخدـ تمؾ الم سسات استناداً قجابات العينة لممدة
( 2018/10/15ـ 2019/4/4 -ـ).
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الحـــــدود البشـــــرية :وتتمثػ ػػؿ بالعػ ػػامميف فػ ػػي قسػ ػػـ التنميػ ػػة البش ػ ػرية فػ ػػي العتبػ ػػة الحسػ ػػينية المقدسػ ػػة .والػ ػػذيف

تػ ػػـ اختيػ ػػارىـ وفػ ػػؽ اسػ ػػموب العينػ ػػة العش ػ ػوائية لتفػ ػػادي خطػ ػػأ التحيػ ػػز الػ ػػذي يظيػ ػػر تػ ػػأثيره عمػ ػػى النتػ ػػائج اقحصػ ػػائية
عمى مستوى العينة والمجتمع عمى حد سواء  .إذ بمغت العينة ( )24فرداً.

ً
ساتعا -:مىهج انثحج-:

Research Mythology

تـ اتباع المنيج الوصفي االستقرائي في االطار المفاىيمي ،واتباع المنيج التطبيقي التحميمي في االطار التطبيقي.

ً
حامىا :أدواخ انثحج:

استعاف الباحثيف بمجموعة مف االدوات ألسناد فكرة البحث واثبات فر ياتو نظرياً وتطبيقياً وكاالتي:
-1

أدوات الجانب المفاهيمي :اعتمد الباحثيف مصدريف ألثراء ىذا الجانب وىما المصادر الورقية االجنبية

في مختمؼ مكتبات الكميات والعتبات المقدسة ف الً عف االلكترونية منيا عف طريؽ استخداـ الشػبكة العنكبوتية
لممعمومات (األنترنيت) .
-4

أدوات الجانب التطبيقي :اعتمد الباحثيف استمارة االستبياف كأداة اساسية لمحصوؿ عمى البيانات،

واتسمت صياألتيا بالو وح والدقة في تشخيص المتغيرات ،وفؽ مقاييس جاىزة مختبرة ,وقد تـ اعتماد مقياس
 Likertالخماسي لقياس شدة االجابة والذي يتراوح مداه بيف ( )1-5درجات ،اذ تعطي ( )5درجات إذا كانت اجابة
المبحوثيف اتفؽ بشدة و( )1درجة إذا كانت االجابة ال اتفؽ بشدة و( )2درجة إذا كانت ال اتفؽ و( )3درجة اذا
كانت االجابة محايد و( )4درجة الى اتفؽ ،انظر ممحؽ ( .)1وبيدؼ

ماف الدقة المطموبة لمبيانات التي سيتـ

الحصوؿ عمييا خ عت استبانة البحث بمقاييسيا المعتمدة إلى اختبارات مصداقية االستبانة ( )Validityإذ يشير
الصدؽ إلى قدرة االستبانة عمى قياس ما صممت مف أجمو ،ويعد ىذا مف أىـ الشروط الواجب توافرىا في بناء
المقياس وفقداف ىذا الشرط يعني عدـ صالحية المقياس والختبار صدؽ المقياس اعتمد الباحثيف صدق المحتوى
وىو مدى و وح كؿ فقرة مف فقرات المقياس مف ناحية المعنى والصياألة والتصميـ المنطقي ليا بحيث تغطي
المساحة الميمة لمجاليا ،اذ استعممت قيمة معامؿ (ألفا – كرونباخ) ،بنسبة ( )%78لمتغير الفخر التنظيمي،
وبنسبة ( )%87لمتغير االنتماء المنظمي ،و بنسبة ( )%73لمتغير االستغراؽ الوظيفي  ،وىذا ما ي كد صدؽ
المقياس وصالحيتو لمتطبيؽ.

ً
تاسعا :أدواخ انتحهيم اإلحصائي
تـ اعتماد أدوات التحميؿ اقحصائية المبينة لتحميؿ فر يات البحث ومخططو واختبارىا كاآلتي:
-1

األساليب اإلحصائية الوصفية :تستخدـ لمتحقؽ مف تمركز إجابات عينة البحث وتشتتيا وىي (الوسط

الحسابي الموزون لتحديد مستوى استجابة أفراد العينة ،االنحراف المعياري لمعرفة مستوى التشتت لقيـ االستجابة
عف أوساطيا الحسابية ،معامل االختالف لتبياف مقدار االختالؼ في القيـ عف وسطيا الحسابي.
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األساليب اإلحصائية التحميمية :ومنيا (معامؿ االرتباط البسيط ،معامؿ االنحدار الخطي البسيط ،معامؿ

التفسير ،R2اختبارات المعنوية ( )tاختبار ( ،))Fكما تـ استخداـ البرنامج اقحصائي ( )SPSSلمعالجة البيانات.

ادلثحج انخاوي
اإلطار ادلفاهيمي
يتناوؿ ىذا المبحث اقطار المفاىيمي لمفخر التنظيمي االنتماء المنظمي واالستغراؽ الوظيفي مف حيث
المفيوـ

واألىمية واالبعاد وكاآلتي :

ً
أوال :انفخز انتىظيمي Organization Pride
-1

مفهىو انفخز انتىظيمي

The Concept of Organization Pride

أصبح مو وع الفخر التنظيمي في اآلونة األخيرة مو ع اىتماـ العديد مف المنظمات المختمفة حوؿ العالـ،
ويرجع السبب األساس في ذلؾ إلى اف الفخر التنظيمي لو تأثير كبير في رفع معنويات العامميف ،و تحسيف أدائيـ
في المنظمة بشكؿ عاـ ،األمر الذي ي دي إلى زيادة أداء المنظمة ،وتميزىا وزيادة إنتاجيتيا ،وتقميؿ معدؿ دوراف
العامميف ،ويرتفع ر اىـ ووال ىـ لممنظمة ،مما يزيد مف سمعة المنظمة عمى المدى المتوسط والطويؿ األمد
( .)Williams & Desteno, 2008:15وعرؼ بانو مشاعر إيجابية واعية تنتج عف إنجازات يمكف أف تُعزى إلى
قدرات او جيود الفرد الذاتية.

)Mascolo & Fischer 1995:2

) .ويرى (Tracy & Robins,

)2007:4بانو عاطفة ذات أىمية استثنائية ليا دور رئيس في قيادة السموؾ االجتماعي اليومي والمتغير لمحياة .او
ىو مشاعر إيجابية فريدة قادرة عمى تحفيز جيود الموارد البشرية و ت دي إلى تطوير الميارات وحؿ األزمات .
).(Williams& Desteno ( ,2008:12ويصفو ) (Williams & Desteno, 2008:8بانو عاطفة إيجابية
واعية ذاتيا نتيجة اقنجازات التي يمكف أف ترجع إلى قدرات الفرد أو جيوده.
وذكره )  (Mas - Machuca et al, 2016:587بانو بيئة عمؿ ايجابية ومشجعة ،تتطمب تحديد اليوية
االجتماعية العالية مع المنظمة .ووصفو ) (Brosi et al.,2016:977بالمشاعر اقيجابية التي تظير في
المنظمة إذا كاف األداء المتحقؽ يفوؽ التوقعات أو المعايير االجتماعية .

-4

أهميح انفخز انتىظيمي The Importance of Organization Pride
اف النجاح المستمر الذي تحققو المنظمات يعود بدرجة كبيرة إلى المستوى العالي لفخر الموظفيف ,أف الفخر

ي دي دو ار رئيسا في المنظمات ،إذ يمكف لمموظفيف تقديـ خدمة متميزة عندما يكونوف راألبيف ،وقادريف عمى
المشاركة في تحسيف جودة الخدمة قظيار التزاميـ بخدمة الزبائف (  .)Reichheld,1997:6و يرتبط الفخر
التنظيمي ارتباطا وثيقا في الشعور باالنتماء لممنظمة التي تسعى لمنجاح مف خالؿ خدمة جيدة لكؿ مف الحكومة
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والمواطنيف ,ويشير الفخر في الخدمة العامة إلى االحتراـ الكبير لم سسة أو مينة الخدمة العامة او كمييما
(.)kernaghan,2001:22و أشار) ،(Kraemer & Gouthier, 2014:126إلى أف الفخر ي دي إلى توفير
بيئة عمؿ ايجابية و مشجعة تتطمب معرفة اجتماعية عالية مع المنظمة ،اذ يعد بناءا قائما عمى ع وية مجموعة
مف الموظفيف ،فيو مورد نفسي قيـ يجب عمى الموظفيف أف يعززوه وييتموا بو ،النو يشكؿ دافعا جوىريا ليـ .وعمى
الرألـ مف انو لـ يحظى بعد باىتماـ عممي كبير ،أال انو مف المتوقع أف يصبح عامال ميما لنجاح اقعماؿ في
المنظمة قريبا( . )Gouthier & Rhein, 2011:634واف تجربة الفخر تمعب دو ار حاسما في توفير الحافز
لتحقيؽ النجاح عمى الرألـ مف الخسائر قصيرة األجؿ ،اذ يربط ىذا االعتقاد فر ية التحفيز لمفخر ،وببساطة عندما
يشعر الشخص بالفخر تجاه عمؿ يقوـ بو ،فأف ذلؾ يعطيو الدافع لمواصمة العمؿ في ىذا المجاؿ ( Speraggon
 . )& Bodolica,2011:12واف زيادة الفخر ينتج مزيداً مف المثابرة في المياـ (.)Arshad,2016:17

 -3أتعاد انفخز انتىظيمي The Dominations of Organization Pride
تتفؽ كثير مف الدراسات عمى أف ىنالؾ عدة أبعاد لمفخر التنظيمي منيا ما يأتي:
):)Freitas et al.,2004:743(،)Tyler & Blader, 2002:6
أ-

انفخز انذاتي Self-Pride
يعبر ىذا البعد عف مدى االعتزاز واالفتخار الذي يشعر بو الفرد لممنظمة التي ينتمي إلييا ،والتي يعمؿ بيا
حاليا  ،ويحدث ىذا الفخر نتيجة عدة أسباب منيا العالقات الجيدة والقوية مع األفراد اآلخريف العامميف في المنظمة
نفسيا ،وكذلؾ الفخر بر ساء العمؿ ،وكذلؾ اعتزاز الفرد بالمنظمة التي ينتمي إلييا النو جزءا منيا ،أو لكونو
ي يؼ قيمة م افة ليا ،وكذلؾ بسبب مجموعة العمؿ الجيدة والمبدعة التي حصؿ عمييا في المنظمة ،وظروؼ
وبيئة العمؿ االيجابية والفريدة التي يحظى بيا في منظمتو الحالية  ،أذ يشعر الفرد بالفخر في المنظمة التي يعمؿ
بيا عندما يصفو اآلخروف بأنو مثالي ،ومثابر ،ومبدع ،مما يعزز مف انتمائو ووالئو ليذه المنظمة  ،ومف ثـ يصبح
جزءاً ال يتج أز منيا  .وقد يقوـ الفرد بأخبار أصدقائو المقربيف بالتقديـ لموظيفة ،او إقناعيـ بالعمؿ بيذه المنظمة
نتيجة االنتماء ،والوالء ،والشعور االيجابي الذي يشعر بو تجاه منظمتو الحالية ،او القياـ بالترويج المجاني لمسمع،
او الخدمات ،التي تقدميا منظمتو الحالية.

ب -انفخز ادلقارن Comparative Pride:
يعبر ىذا البعد عف مدى افتخار الفػرد بالمنظمػة التػي يعمػؿ بيػا مقارنػةً بالمنظمػات المنافسػة األخػرى  ،وكػذلؾ
افتخػػار الفػػرد بمد ارئػػو ،ور سػػاء عممػػو المباش ػريف بالمقارنػػة مػػع المنظمػػات المنافسػػة األخػػرى  ،وكػػذلؾ افتخػػار الفػػرد
بمجموعػػة عممػػو التػػي يعمػػؿ بيػػا ،وافتخػػاره ببيئػػة عممػػو الحاليػػة ،والرواتػػب ،والمكافئػػات ،واالىتمػػاـ الػػذي يحصػػؿ عميػػو
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بالمقارنػػة مػػع المنظمػػات المنافسػػة األخػػرى  ،وىنػػاؾ عػػدة أسػػباب ليػػذا البعػػد وىػػي شػػعور الفػػرد بأنػػو أكثػػر انػػدماجاً،
وانسجاما ،وتعاوناً مع أفراد منظمتو الحالية بالمقارنة بالمنظمات األخرى ،وكذلؾ السمعة الجيدة لممنظمة الحالية.
و بيئػػة العمػػؿ ا لجذابػػة فػػي منظمتػػو الحاليػػة ،والظػػروؼ المعيشػػية الجيػػدة المتػػوفرة فػػي المنظمػػة التػػي يعمػػؿ بيػػا مقارنػػة
بالمنظمػػات األخػػرى ،وكػػذلؾ افتخػػاره بالسػػمعة التػػي حصػػؿ عمييػػا الفػػرد فػػي منظمتػػو الحاليػػة بالمقارنػػة مػػع المنظمػػات
األخرى  ،إذ يشعر الفرد بأنو أكثر عقالنية ،وتفكيرا ،وانسجاما ،وتعاونا ،و ارحػة نفسػية داخػؿ منظمتػو الحاليػة بالنسػبة
الى المنظمات األخرى القريبة والمنافسة .

خ-االحرتاو انذاتيSelf-Respect :
يعبر عف مدى اعتقاد الفرد باف لديو سمعة طيبة في المنظمة التي يعمؿ بيا ،وىو التفاعؿ الجيػد الػذي يتمقػاه
مف األفػراد نتيجػة االحتػراـ المتبػادؿ بيػنيـ ،إذ يعممػوف كفريػؽ واحػد متماسػؾ ،ومتعػاونيف مػع بع ػيـ بع ػا  ،وكػذلؾ
احتراـ األفكار والمقترحات الخاصة بتطوير العمؿ وتحسػينو ،وطريقػة انجػاز العمػؿ فػي المنظمػة ،وتقػدير اقسػيامات
واقبداعات المقدمة مف قبؿ الفرد مف قبؿ اقدارة العميا أو مف قبؿ ر ساء العمؿ  ،وىذه السموكيات الجيدة وااليجابية
تترؾ انطباعاً جيدا ،وايجابيا لدى الفرد نتيجة لتبادؿ األفكار والتقدير واالحتراـ الذي يحظى بو ،أو يتمقاه في منظمتػو
الحالية مػف قبػؿ ر سػاء العمػؿ ،وكػذلؾ مػف قبػؿ أفػراد مجموعتػو فػي العمػؿ .و يمكػف أف يحصػؿ الفػرد فػي مجموعػة
العمػؿ عمػػى الفخػػر الػػذاتي مػػف خػػالؿ عػػدد مػػف السػموكيات االيجابيػػة منيػػا تبػػادؿ المقترحػػات فػػي مػػا بيػػنيـ ،و التعػػاوف
المتبادؿ ،والمساواة ،والتعامؿ الجيد ،وتوفير البيئة الجيػدة والجاذبػة ،وتقػدير المسػاىمات واقبػداعات المقدمػة مػف قبػؿ
الفرد ،ويشعر الفرد بأنو قيمة م افة لممجموعة ،والتي يمكف أف تػ دي بالنتيجػة إلػى تحقيػؽ االحتػراـ الػذاتي المتبػادؿ
فيما بينيـ.

ث -االحرتاو ادلقارن Comparative Respect :
يعبػ ػ ػػر عػ ػ ػػف مػ ػ ػػدى التقػ ػ ػػدير ،واالىتمػ ػ ػػاـ ،واالحت ػ ػ ػراـ الػ ػ ػػذي يتمقػ ػ ػػاه الف ػ ػ ػػرد فػ ػ ػػي المنظمػ ػ ػػة التػ ػ ػػي يعمػ ػ ػػؿ بيػ ػ ػػا،
بالمقارنػ ػػة مػ ػػع التقػ ػػدير واالحت ػ ػراـ واالىتمػ ػػاـ الػ ػػذي يتمقػ ػػاه أف ػ ػراد خ ػ ػروف فػ ػػي المنظمػ ػػات األخػ ػػرى القريبػ ػػة والمنافسػ ػػة
لمنظمت ػ ػػو الحالي ػ ػػة ،و يمك ػ ػػف أف يتمث ػ ػػؿ وج ػ ػػو المقارن ػ ػػة ف ػ ػػي المعامم ػ ػػة الجي ػ ػػدة وااليجابي ػ ػػة الت ػ ػػي يتمقاى ػ ػػا الف ػ ػػرد ف ػ ػػي
مجموع ػ ػ ػػة العمػ ػ ػ ػػؿ التػ ػ ػ ػػي يعم ػ ػ ػػؿ بيػ ػ ػ ػػا فػ ػ ػ ػػي منظمت ػ ػ ػػو الحاليػ ػ ػ ػػة بالمقارنػ ػ ػ ػػة م ػ ػ ػػع المنظمػ ػ ػ ػػات األخػ ػ ػ ػػرى ،و الرواتػ ػ ػ ػػب
والمكافئ ػ ػ ػػات واالىتم ػ ػ ػػاـ والرعاي ػ ػ ػػة الت ػ ػ ػػي يحص ػ ػ ػػؿ عميي ػ ػ ػػا ف ػ ػ ػػي منظمت ػ ػ ػػو الحالي ػ ػ ػػة ،و بيئ ػ ػ ػػة العم ػ ػ ػػؿ الموج ػ ػ ػػودة ف ػ ػ ػػي
المنظمػ ػػة الحاليػ ػػة بالمقارنػ ػػة مػ ػػع المنظمػ ػػات األخػ ػػرى ،وكػ ػػذلؾ سػ ػػمعة المنظمػ ػػة الحاليػ ػػة ،والسػ ػػمعة التػ ػػي يمكػ ػػف اف
يحصػ ػ ػػؿ عمييػ ػ ػػا الفػ ػ ػػرد بعممػ ػ ػػو فػ ػ ػػي ىػ ػ ػػذه المنظمػ ػ ػػة مقارنػ ػ ػػة بالمنظمػ ػ ػػات األخػ ػ ػػرى  .ويحػ ػ ػػدث ىػ ػ ػػذا الفخػ ػ ػػر بسػ ػ ػػبب
عوامػ ػػؿ عديػ ػػدة ،منيػ ػػا العمػ ػػؿ المميػ ػػز الػ ػػذي يقػ ػػوـ بػ ػػو الفػ ػػرد فػ ػػي المنظم ػ ػػة  ،و تقديمػ ػػو لصفكػ ػػار الجديػ ػػدة والجيػ ػػدة
لممنظم ػ ػػة ،الت ػ ػػي تجعم ػ ػػو مو ػ ػػع اىتم ػ ػػاـ ل ػ ػػدى اقدارة أكث ػ ػػر م ػ ػػف الم ػ ػػوظفيف اآلخػ ػ ػريف ال ػ ػػذيف يعمم ػ ػػوف مع ػ ػػو فػػ ػػي
المنظمػ ػػة نفسػ ػػيا ،ومػ ػػف ثػ ػػـ ينظػ ػػر اليػ ػػو بأنػ ػػو الفػ ػػرد المثػ ػػالي ،والمثػ ػػابر مػ ػػف قبػ ػػؿ إدارة المنظمػ ػػة ،وكػ ػػذلؾ مػ ػػف قبػ ػػؿ
اقف ػ ػراد الع ػ ػػامميف معػ ػػو ف ػ ػػي نف ػ ػػس المنظمػ ػػة ،ول ػ ػػذلؾ يش ػ ػػعر الفػ ػػرد ب ػ ػػاالحتراـ والمس ػ ػػاواة و احت ػ ػراـ ذات ػ ػػو الشخص ػ ػػية
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وبنػ ػػاء ىويػ ػػة اجتماعيػ ػػة فػ ػػي منظمتػ ػػو التػ ػػي تتمثػ ػػؿ فػ ػػي تكريمػ ػػو مػ ػػف قبػ ػػؿ اقدارة بفعطائػ ػػو ميام ػ ػاً أخػ ػػرى اعمػ ػػى و
بالمكافئات المجزية عمى أدائو الجيد ،والمتميز والمتفاني .

ً
حاويا :االوتماء ادلىظمي Organizational Affiliation
-1

مفهىو االوتماء ادلىظمي Concept of Organizational Affiliation

وتحقيؽ مستويات عالية مف النتائج اقيجابية لممنظمة بما في ذلؾ االحتفاظ بالموىوبيف ،وأليرىا التي تػوحي بصػورة
إيجابيػػة اف االنتمػػاء المنظمػػي ىػػو العالقػػة القويػػة بػػيف الفػػرد والمنظمػػة التػػي تولػػد شػػعو ار بالقناعػػة الفرديػػة والرألبػػة فػػي
تك ػريس مزيػػد مػػف الجيػػود لممنظمػػة .واف مصػػالح األف ػراد والمنظمػػات ينبغػػي أف تصػػبح متطابقػػة مػػف خػػالؿ التعػػاوف
الشخصػػي الوثيػػؽ بػػيف اقدارة واالف ػراد .(Aure´lien ,2014,74) .ويقصػػد باالنتمػػاء الن ازىػػة والصػػدؽ واقخػػالص
والمػػودة ف ػػي الحي ػػاة ويعتق ػػد أف االنتمػػاء لممنظم ػػة يختم ػػؼ ع ػػف االنتمػػاء لصش ػػخاص األخػ ػريف ،الوح ػػدات التنظيمي ػػة
واألقس ػػاـ المختمف ػػة ويو ػػح ب ػػاف انتم ػػاء الع ػػامميف لممنظم ػػة يعن ػػي ال ػػدفاع ع ػػف اى ػػداؼ ومص ػػالح المنظم ػػة وألاياتي ػػا
االستراتيجية ) .(Tabarsa & Raminmehr, 2010, 106ويعنػي االنتمػاء المنظمػي الشػعور بػالوالء ورألبػة الفػرد
في انتمائو لجماعة معينة واالسػتعداد لممشػاركة والثقػة والتوافػؽ مػع مجموعتػو عمػى وفػؽ المبػادي التوجيييػة التنظيميػة
( .)Ehsani et al., 2013,88ويعنػي االنتمػاء المنظمػي مشػاركة جميػع المػوظفيف لتحقيػؽ األىػداؼ التنظيميػة
وم ػػاعفة الجيػػود المبذولػػة ،وتنسػػيؽ األعمػػاؿ لمواجيػػة التغييػرات والتيديػػدات وأليرىػػا ممػػا يػ دي إلػػى تمكػػيف العالقػػة
بػػيف االعمػػاؿ ونتائجيػػا لػػذلؾ يتسػػبب فػػي العالقػػة القويػػة بػػيف المػػوظفيف ودوافعيػػـ لمعمػػؿ فػػي المنظمػػة

Bromand,

) .)2007, 134ويػ دي االنتمػػاء إلػػى التػػازر اقيجػػابي بػػيف الفػػرد والمنظمػػة والػػذي يػرتبط فػػي تحقيػػؽ نتػػائج إيجابيػػة
لكمييما .ويمكف أف تشمؿ ىذه النتائج ( :الر ا الوظيفي وااللتزاـ التنظيمي ،والعواطؼ اقيجابية والحد مف اقرىػاؽ،
وفػػرص العمػػؿ فػػي المنظمػػة واألداء الخػػارجي ،وزيػػادة الػػدوافع الذاتيػػة والمبػػادرة الفرديػػة والمينيػػة والمنػػافع الشخصػػية)
وبخاصػػة االعتمػػاد عمػػى الػػنفس  .عػػف أداء أعمػػاؿ المنظمػػة ( .)Simon, 2010, p.210ويفسػػر

&Parks

) )Isa Khani, 2013 ,45( & )Langford , 2008,267أف المػػوظفيف الػػذيف لػػدييـ مسػػتويات عاليػػة مػػف
االنتماء يستطيعوف تحمؿ أعباء و غوطات العمػؿ و التػوازف بػيف الوظيفػة والحيػاة  ،مػع الشػعور بالحمػاس والتحفيػز
كػػونيـ يفتخ ػػروف بالعم ػػؿ ف ػػي المنظم ػػة والس ػػعي لتحقي ػػؽ ر ي ػػة وق ػػيـ وأى ػػداؼ واس ػػتراتيجيات المنظم ػػة ،وب ػػذؿ الجي ػػود
التطوعية والتشارؾ عاطفيا ومعرفيا مع عمميـ خارج العمؿ لتحقيؽ األىداؼ التنظيمية ىـ اكثر االفراد كفاءة وخبرة ،
و اف االنتماء المنظمي ىو مدى تطابؽ الموظؼ في عممو ،والعمؿ بنشاط أثناء وجوده ألداء وظيفتو باعتبارىػا شػيئا
ميمػا لمحصػػوؿ عمػى قيمػػة لنفسػػو  .امػا (عػواد )64,2012,فيعػرؼ االنتمػػاء المنظمػػي بانػو التػزاـ الفػرد بقػػيـ ومبػػادي
يمارسػػيا اذ يظيػػر مػػف خػػالؿ حرصػػو عمػػى منظمتػػو وتمي ػزه فػػي االداء وانغماسػػو فػػي العمػػؿ وتفانيػػو فيػػو وبػػث روح
التعػاوف مػػع اآلخػريف لتحقيػػؽ أىػداؼ المنظمػػة  .و عػرؼ البػػاحثوف االنتمػاء منظمػػي بانػو وجػػود شػعور مػػف المشػػاركة
الشخصية في النظاـ االجتماعي أذ يشعر الشخص بانو جزء رئيس ال يتج أز مف ىذا النظاـ .
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 -4أهميح االوتماء ادلىظمي Importance of Organizational Affiliation
اكتسػػب االنتمػػاء المنظمػػي مػػع مػػرور الػػزمف اىميػػة كبيػػرة لمػػا يت ػػمنو ذل ػػؾ مػػف اثػػر ايج ػػابي ج ػراء االخػػالص
والمحبػػة واالنػػدماج الػػذي يبػػذليا العامػػؿ تجػػاه عممػػو وانعكاسػػات ذلػػؾ عمػػى تقبػػؿ الفػػرد لقػػيـ المنظمػػة التػػي يعمػػؿ فييػػا
ورألبتو القوية وتفانيو وجيده المتواصؿ في تحقيؽ اىدافيا  ( .رويـ )32:2010,
و ركز (سالمة  )40:2003,عمى التوافؽ واالرتبػاط النفسػي لمفػرد فػي التنظػيـ أو الم سسػة ومػدى شػعوره بأمػاف ممػا
يزيػػد فػػي فعاليتػػو ،ممػػا يصػػبح أكثػػر انتمػػاءأ (والءأ) لممنظمػػة .وأشػػا ار إلػػى أف االنتمػػاء ىػػو موقػػؼ الفػػرد تجػػاه منظمتػػو
وحددا الصفات االتية لمفرد الذي يتمتع بانتماء عاؿ لمم سسة ،وىذه الصفات:


التطابؽ مع األىداؼ والقيـ المتعمقة بالمنظمة.



ارتباط عاؿ في فعاليتو في العمؿ.



اقخالص لممنظمة.

واف مف أىـ العوامؿ الرئيسة لنجاح وفعالية أي تنظيـ ىو وجود الطاقات اقبداعية مف األفراد العامميف فيو اذ يعتمد
نجاح وفاعمية وكفاءة ىذه التنظيمات عمى مدى استعداد ى الء األفراد لمعمؿ بكفاءة ودقة و إتقاف مف أجؿ نجاح ىذا
التنظيـ  ،ليذا ففف فعالية األفػراد ال تعتمػد فقػط عمػى اقعػداد والتػدريب والتطػوير فحسػب بػؿ تعتمػد بشػكؿ اكبػر عمػى
درجػػة ومسػػتوى انتمػػاء ى ػ الء األف ػراد لمتنظيمػػات التػػي يعممػػوف بيػػا  ،لػػذا تحػػاوؿ اقدارة فػػي المنظمػػات الحديثػػة قػػدر
اقمكػػاف تطػػوير العالقػػة بيني ػػا وبػػيف األفػػراد المنتمػػيف إليي ػػا وذلػػؾ بيػػدؼ اسػػتمرارىـ وبخاصػػة الػػذيف ل ػػدييـ مي ػػارات
وخب ػرات وتخصصػػات ميمػػة كمػػا تيػػدؼ أي ػاً إلػػى تنميػػة مشػػاعر ال ػوالء التنظيمػػي لػػدييـ .ويعػػود االىتمػػاـ باالنتمػػاء
المنظمي كظاىرة إدارية إلى العناية بدور الفرد في المنظمة ،والى أف أىميػة الفػرد ال يمكػف أف تسػاوي أىميػة أي مػف
وسػائؿ اقنتػػاج األخػػرى ،واف نجػػاح المنظمػػة ووصػػوليا إلػػى أىػػدافيا مػرتبط بشػػكؿ مباشػػر بمػػدى إيمػػاف العػػامميف بتمػػؾ
األىداؼ وسعييـ لموصػوؿ ليػا (فميػة .)48:2005 ،فاالنتمػاء المنظمػي لمعامػؿ يشػكؿ األسػاس التجاىاتػو وسػموكياتو
داخؿ المنظمة فكمما زاد انتماء الفرد لممنظمة فانو يتبنى اىداؼ المنظمة ويتصرؼ بما يخدـ مصػمحتيا بشػكؿ اكبػر
وجيػػد اكبػػر ويطػػور مػػف اسػػس اتخػػاذ الق ػرار الػػى األف ػػؿ وبمػػا يحقػػؽ مصػػمحة المنظمػػة وبرقابػػة ذاتيػػة مػػف الموظػػؼ
(العنزي .)22 :2008,

 -3اتعاد االوتماء ادلىظمي Dominations of Organizational Affiliation
ذكر ) (Tarter & Hoy,1989اف ىناؾ عدد مف االبعاد التي تسيـ في حاؿ استعماليا زيػادة انتمػاء الفػرد ووالئػو
لممنظمة والتي حددىا في اربعة ابعاد وىي (سموؾ الدعـ و سموؾ التوجيو والتخويؿ و سػموؾ م ارعػاة حقػوؽ ومشػاعر
االخػػريف و س ػػموؾ ال ػػدعـ وع ػػدـ الس ػػيطرة ) .امػػا (نعس ػػاني  )13: 2002,وى ػػي (االداء و الخبػ ػرة و ع ػػبء العم ػػؿ و
العدالة التوزيعية ) وسيتـ اعتماد ىذه االبعاد في البحث الحالي كاآلتي-:
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االداء Performance
أف التعريػػؼ الشػػامؿ لػػصداء ىػػو اقجػراءات الناتجػػة عػػف تنفيػػذ االعمػػاؿ لتحقيػػؽ النتػػائج ( Khalili Iragi et

 , )al.,2003,83ويعتقػػد ()Khishi, 2009:66انػػو يجػػب اف يحػػدد االداء نتػػائج االعمػػاؿ التشػػغيمية ويقسػػـ االداء
التنظيمػػي عمػػى نػػوعيف اداء فنػػي و اداء حػػالي (السػػياؽ).األداء الفنػػي ويت ػػمف األنشػػطة المباش ػرة أو أليػػر المباش ػرة
وىػػذا النػػوع مػػف العمميػػات يختمػػؼ بشػػكؿ كبيػػر مػػف وظيفػػة إلػػى أخػػرى ،اعتمػػادا عمػػى (المعرفػػة والميػػارات والقػػدرات)،
ويت ػػمف بع ػػض األدوار .بينم ػػا يت ػػمف اداء الس ػػياؽ المش ػػاركة باألنش ػػطة لممحافظ ػػة عم ػػى البني ػػة األساس ػػية الفني ػػة
والنفسية و رورة التعامؿ مع اآلخريف وىذه األنواع مف األنشطة تعتمد عمى الدوافع ،والرألبات والخصػائص الفرديػة.
ويرى الباحثوف اف األداء التنظيمي يشير إلى أىداؼ المنظمة التي يمكف قياسيا مف خالؿ تحديد األىداؼ المناسبة
وتحقيقيػا .وي كػد ( )Safi, 2001: 114اف م شػرات األداء يمكػف قياسػيا مػف خػالؿ (.1العالقػات اقنسػػانية.2 -
التقػػويـ.3 -التػػدريب .4-الشػ وف الماليػػة.5 -إدارة الشػ وف) .ومفيػػوـ األداء ىػػو تنفيػػذ الموظػػؼ ألعمالػػو ومسػ ولياتو
التي تكمفو بيا المنظمة أو الجية التي ترتبط وظيفتو بيا .اي أف األداء ىػو محصػمة النتػائج والمخرجػات التػي حققيػا
الفرد نتيجة الجيد المبذوؿ مف خالؿ قياـ الفرد بالمياـ والواجبات والمس وليات الموكمة إليو(.محمد .)2:2013,ويعػد
االداء مف أىـ االىػداؼ التػي تسػعى الػى تحقيقيػا المنظمػات اذ يسػيـ وبشػكؿ مباشػر فػي تطػوير وزيػادة الخػدمات او
ربما في

عؼ وتردي ىذه الخدمات كمػا يمكػف عػد االداء معيػار يػتـ مػف خاللػو تحديػد مػدى القػدرة عمػى االسػتمرار

فػػي ىػػذا النشػػاط او العمػػؿ كمػػا يػػتـ مػػف خاللػػو اعطػػاء حكػػـ عمػػى مػػدى اتقػػاف العمػػؿ او مػػدى امػػتالؾ االف ػراد لمميػػارة
الفنية او التخصصية او معمومة او فكرة معينة وبالتالي القدرة عمػى تحديػد دور الفػرد االيجػابي او السػمبي فػي انظمػة
واجراءات متبعة في المنظمة  ,ويعد االداء التنظيمي عمى مستوى الفرد والجماعة والتنظيـ ىدفا اساسيا لممنظمات اذ
ال يمك ػػف ألي منظم ػػة البق ػػاء واالس ػػتمرار م ػػف دوف الحك ػػـ عم ػػى فعالي ػػة اداء افرادى ػػا ( .)Müller ,2008,183واف
المنظمات الناجحة عمميا االساسي اف تعرؼ مدى معدالت ادائيا مقارنة بالمنظمػات المنافسػة وتسػتطمع كيػؼ يعمػؿ
المنافسػػوف عمػػى تحسػػيف مسػػتويات ادائيػػا وتسػػتعمؿ المنظمػػات التقنيػػات الحديثػػة التػػي تسػػيـ فػػي زيػػادة سػػرعة العمػػؿ
ودقتو وتقميؿ التكاليؼ و بقدرتيا عمى اعػادة صػياألة االنمػاط القديمػة بشػكؿ حػديث وابتكػار انمػاط جديػدة ويعػود ذلػؾ
الى قدرتيا في مزج بيف مواىب افرادىا وما اكتسبوه مف خبرات (ابوعميـ .)43 :2014,
ب-

اخلربج Experience
وىػػو مصػػطمح عػػاـ يت ػػمف مفيػػوـ المعرفػػة أو الميػػارة أو قػػدرة المالحظػػة لكػػف بأسػػموب فطػػري عفػػوي عميػػؽ،

وعادة يكتسب اقنساف الخبرة مف خالؿ المشاركة في عمؿ أو حدث معيف .وعد (عساؼ  ( 12 :1988,أف خميط
متكامػؿ مػف الخصػائص والسػمات والميػارات والقػدرات المتميػزة التػي يكتسػبيا العػامميف قنجػاز ميػاـ عمميػـ .وعػرؼ(
كنعاف )305 : ٢٠٠٢ ,الخبرة بانيا الخصائص والسمات والميارات التي تنعكس بشكؿ سموكيات إيجابية مػف قبػؿ
العامميف في المنظمة لتعبر عف قدرتيـ المتميزة في إنجاز الميػاـ المكمفػيف بيػا بدقػة وسػيولة فػي اقػؿ وقػت وجيػد و
تكمفػ ػػة .ويػ ػػرى ( جػ ػػرواف  )22 :٢٠٠٢,أف الخب ػ ػرة عبػ ػػارة عػ ػػف :م ػ ػزيج مػ ػػف القػ ػػدرات واالسػ ػػتعدادات والخصػ ػػائص
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الشخصية التي إذا ما وجدت بيئة إدارية مناسبة يمكف أف ترقى بالعمميػات العقميػة لتػ دي إلػى نتاجػات أصػيمة ومفيػدة
سواء بالنسبة لخبرات الفرد السابقة أو خبرات المنظمة أو المجتمع أو العالـ.
ويشير (الشمري  )1 : ٢٠٠٢,الى اليدؼ النيائي مف استعماؿ الخبػرات ىػو اكتشػاؼ أسػاليب عمػؿ جديػدة ،فيعرفيػا
بانيػػا توظيػػؼ أمثػػؿ لمقػػدرات العقميػػة والفكريػػة التػػي تتميػػز بػػأكبر قػػدر مػػف الطالقػػة والمرونػػة واألصػػالة والحساسػػية
لممشكالت والقدرة عمى تحميميا ،بما ي دى إلى تكػويف ترابطػات واكتشػاؼ عالقػات أو أفكػار أو أسػاليب عمػؿ جديػدة.
ويت ح مف التعاريؼ السابقة لمخبرات التنظيمية انيا تنطوي عمى (حمزاوي :)45,2010,





خ-

خصائص وسمات وخبرات تظير عمى شكؿ سموكيات إيجابية.
تسيـ في إنجاز األعماؿ والمياـ بدقة وسيولو.
ابتكار طرؽ عمؿ جديدة ت دي إلى نتاجات أف ؿ.
قد تكوف الخبرة موروثة أو مكتسبة مف جراء العمؿ.
عةء انعمم Over load
ترتبط اعباء ( غوط ) العمؿ بطبيعة األعماؿ واألنشطة التي يمارسيا العامموف في عمميـ ،ولذلؾ أطمؽ عمييا

ال ػغوط المينيػػة (. ( Dollard, M., 2001:16وعػػبء العمػػؿ ىػػو تحميػؿ الفػػرد العامػػؿ بأعبػاء فػػوؽ طاقتػػو يعػػد
مصد ار مف مصادر ال غوط وقد تكوف زيادة االعباء مف الناحية الكمية اذ يطمب مػف الفػرد القيػاـ بأعمػاؿ اكثػر ممػا
يستطيع انجازه في الوقت المحدد او قد تكوف في شكؿ نوعي كأف يطمب مف الفرد القياـ بأعماؿ ال تالئػـ اسػتعداداتو
وقدراتو الخاصة .كما اف تحميؿ الفرد بأقؿ مما يجب مػف اعمػاؿ يعػد مػف مصػادر ال ػغوط الف ذلػؾ يعنػي اسػتيانة
بقد ارتػػو وامكانياتػػو (جي ارلػػد & بػػاروف  . )257 :2009,وأىػػـ مسػػببات ال ػػغوط التػػي يتعػػرض ليػػا الفػػرد ج ػراء عممػػو
ف ال عف (نمط الشخصية ،القدرات والحاجات) وأليػره ،ممػا تتولػد اسػتجابة ال ػغط لػدى الفػرد بشػكؿ قػوي ومتكػرر،
وال يستطع مواجيتيا اذ يظير الجانب السمبي لم غط ،ممػا يػ دي إلػى نتػائج سػمبية(حريـ. )78 : 2003 ،وقسػمت
ثػػار

ػػغوط العمػػؿ إل ػػى صػػنفيف فسػػيولوجية ونفسػػية وسػػموكية :ثػػار نفسػػية كاقحبػػاط ،القمػػؽ ،االحتػػراؽ النفس ػػي،

العدوانية ،التوتر ،اقرىاؽ .ثار سموكية مثؿ اقصابات والحوادث ،اقفراط في النوـ ،اقفراط في األكؿ ،اقفػراط فػي
الحركة ،التدخيف ،الييجاف ،التغيب عف العمؿ (الطعاني . )204:2005 ,مما يػ دي الػى التػأثير فػي المنظمػة مثػؿ
زيػػادة التكػػاليؼ الماليػػة ،وتكمفػػة التػػأخر عػػف العمػػؿ ،والغيػػاب والتوقػػؼ عػػف العمػػؿ ،وتشػػغيؿ عمػػاؿ إ ػػافييف ،وعطػػؿ
اآلالت واصالحيا ،وتكمفة الفاقد مػف المػواد أثنػاء العمػؿ ،وصػعوبة التركيػز فػي العمػؿ والوقػوع فػي حػوادث صػناعية،
وارتفػػاع معػػدؿ الشػػكاوي وعػػدـ الر ػػا الػػوظيفي ،وعػػدـ الدقػػة فػػي اتخػػاذ الق ػ اررات وسػػوء العالقػػات بػػيف أف ػراد المنظمػػة
واالتصاؿ بسبب ألموض الدور

(سامية. )23 : 2010 ،
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ث -انعذانح انتىسيعيح Distributional Justice
تمث ػػؿ العدال ػػة التوزيعي ػػة البع ػػد األوؿ واألس ػػاس لمعدال ػػة التنظيمي ػػة اذ عرفي ػػا ) (Guo,2009:3باقنص ػػاؼ ف ػػي
تخصيص الموارد والعوائد ،وبصورة أخرى ىي مقدار الموارد أو المكافات الموزعة عمى االفراد ..وقد و حيا ),261
 )Rai, 2013بأنيػػا العدالػػة المدركػػة لتوزيػػع المخرجػػات التػػي تحتػػوي عمػػى الشػػروط والمنػػافع التػػي تػ ثر فػػي رفاىيػػة
الفػػرد  .امػػا (حمػػدي  )5:2015,فيعػػرؼ العدالػػة التوزيعيػػة بانيػػا مػػدى إدراؾ االف ػراد لعدالػػة توزيػػع المخرجػػات التػػي
يتمقونيػػا خاصػػة المكافػػات الماديػػة ،وذلػػؾ مقابػػؿ المػػدخالت التػػي يقػػدمونيا لممنظمػػة ،بمقارنػػة أنفسػػيـ بػػاآلخريف فػػي
المدخالت والمخرجات عمى حد سواء .ولكي يسػيؿ فيػـ ىػذا البعػد جيػدا ،ال بػد مػف فيػـ (نظريػة العدالػة) التػي قػدميا
( (Adamsالمتعمقػػة بنظريػػة اقنصػػاؼ حيػػث قػػاـ بتفسػػير انعكاسػػات ادراؾ العدالػػة التوزيعيػػة مػػف خػػالؿ مقارنػػة الفػػرد
لمدخالتو (إسياماتو) مع المخرجات التي يتمقاىػا (المكافػات) ،ومقارنتيػا مػع تمػؾ المػدخالت والمخرجػات التػي يقػدميا
ويتمقاىػػا زمػػالءه فػػي العمػػؿ ,فػػفذا كػػاف ذلػػؾ المعػػدؿ أليػػر متكػػافد ،ففػػي ىػػذه الحالػػة نجػػد أف الطػػرؼ الػػذي يكػػوف لديػػو
بالسػعادة عػادة ،أمػا الطػرؼ اآلخػر االقػؿ ففنػو يشػعر بالغ ػب .
المعدؿ مرتفعا يشػعر ع

(Greenberg,2010:

) .206وذكػػر  Adamsفػػي نظريتػػو أف االف ػراد ال يولػػوف اىتمامػػا كبي ػ ار لمعػػدؿ المخرجػػات التػػي يحصػػموف عمييػػا
بالقدر الذي يعطونو لمدى عدالة تمؾ المخرجات .وقد مثَّؿ ذلؾ جيدا في نظريتو الشييرة بالعدالة التوزيعيػة ،اذ اقتػرح
ػتـ حس ػػاب م ػػدخالت ش ػػخص م ػػا (الجي ػػود ،األداء ،الخبػ ػرة،
ف ػػي س ػػبيؿ الحص ػػوؿ عم ػػى العدال ػػة ف ػػي المخرج ػػات أف ي ػ ع

التعمػػيـ ،...،وأليرىػػا) وتقسػػيميا عمػػى المخرجػػات ،ومقارنػػة ذلػػؾ المعػ عػدؿ بػػنفس الصػػيغة ولكػػف لشػػخص خػػر ،حتػػى

يت ح بذلؾ مستوى العدالة التوزيعية.) Colquitt et al., 2001:56).

ً
حانخا :االستغزاق انىظيفي
-1

Job Engagement

مفهىو االستغزاق انىظيفي

)The Concept of )JE

يعػ ػػد االسػ ػػتغراؽ ام ػ ػ ار حيويػ ػػا لممنظمػ ػػات لمػ ػػا لػ ػػو مػ ػػف تػ ػػأثيرات ايجابيػ ػػة فػ ػػي الر ػ ػػا الػ ػػوظيفي وااللت ػ ػزاـ التنظيمػ ػػي
Tkachenk,

وس ػػموؾ المواطن ػػة التنظيمي ػػة (2014 :1

&

 . )Renaو ين ػػتج االس ػػتغراؽ ال ػػوظيفي ع ػػف

الحكػ ػ ػػـ المعرفػ ػ ػػي لمموظػ ػ ػػؼ حػ ػ ػػوؿ الصػ ػ ػػورة الذاتيػ ػ ػػة التػ ػ ػػي تتكػ ػ ػػوف لديػ ػ ػػو عػ ػ ػػف قدرتػ ػ ػػو فػ ػ ػػي االداء التنظيمػ ػ ػػي فػ ػ ػػي
المنظم ػػةMampilly,2014:234( .

&

 .)joseوي ػػرى )79

2005:

Harter,

&

 .)Jonesاف

االسػ ػػتغراؽ الػ ػػوظيفي يمثػ ػػؿ االلتػ ػ ػزاـ والمشػ ػػاركة التػ ػػي تح ػ ػػدث فػ ػػي العم ػ ػػؿ ،وو ػ ػػوح التوقع ػ ػػات والم ػ ػوارد االساس ػ ػػية
والشػ ػ ػػعور وتقػ ػ ػػديـ المسػ ػ ػػاىمة لممنظمػ ػ ػػة والشػ ػ ػػعور باالنتمػ ػ ػػاء الػ ػ ػػى شػ ػ ػػيء معػ ػ ػػيف وكػ ػ ػػذلؾ الشػ ػ ػػعور بتقػ ػ ػػديـ فرصػ ػ ػػة
لمناقشػ ػػة التقػ ػػدـ والنمػ ػػو .ويركػ ػػز االسػ ػػتغراؽ الػ ػػوظيفي عمػ ػػى ىػ ػػذه العناصػ ػػر م ػ ػػف اجػ ػػؿ قي ػ ػػاس تصػ ػػورات الموظػ ػػؼ
ف ػ ػ ػػي مك ػ ػ ػػاف العم ػ ػ ػػؿ ) .(Simpson,2008:1020كم ػ ػ ػػا يع ػ ػ ػػرؼ االس ػ ػ ػػتغراؽ بالعم ػ ػ ػػؿ بان ػ ػ ػػو (الحال ػ ػ ػػة االيجابي ػ ػ ػػة
الخاص ػ ػػة ب ػ ػػالوالء والعم ػ ػػؿ االيج ػ ػػابي ال ػ ػػذي يتمي ػ ػػز بالحم ػ ػػاس والتف ػ ػػاني واالس ػ ػػتيعاب ب ػ ػػدال م ػ ػػف الحال ػ ػػة المح ػ ػػدودة ,
ويشػ ػػير لالس ػ ػػتغراؽ بانػ ػػو اكث ػ ػػر ثبات ػ ػػا وذات معرفػ ػػة وجداني ػ ػػة واسػ ػػعة االنتش ػ ػػار وحال ػ ػػة ال ترك ػ ػػز عم ػ ػػى اي ك ػ ػػائف او
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حػ ػ ػ ػ ػ ػػدث او سػ ػ ػ ػ ػ ػػموؾ معػ ػ ػ ػ ػ ػػيف ) .) Simpson,2008:1019-1020واف مفيػ ػ ػ ػ ػ ػػوـ االسػ ػ ػ ػ ػ ػػتغراؽ الػ ػ ػ ػ ػ ػػوظيفي ىػ ػ ػ ػ ػ ػػو
االسػ ػػتغراؽ الشخص ػ ػػي المتمثػ ػػؿ بالس ػ ػػموكيات التػ ػػي تج ػ ػػذب االف ػ ػراد نفس ػ ػػيا نحػ ػػو أداء العم ػ ػػؿ مم ػ ػػا يتمث ػ ػػؿ كتعبيػ ػ ػرات
جسدية وذىنية وعاطفية أثناء تأدية المياـ الوظيفية.(Simpson, 2008:1018) .
أهميح االستغزاق انىظيفي )The Importance of(JE

-4

اف فيػػـ اىػػداؼ المنظمػػة يعػػود ال ػػى انج ػػازات المػػوظفيف المسػػتغرقيف فػػي العمػػؿ ال ػػذيف يػػدركوف اى ػػداؼ
المنظمة ،ويخطوف الخطػى الالزمػة لتقػديـ أف ػؿ مػا لػدييـ  ،واسػتثمار الطاقػات الفعميػة والمعرفيػة والعاطفيػة
والماديػػة مػػف اجػػؿ تحقيػػؽ اىػػداؼ المنظمػػة  .(Rasli et al., 2012:210) .وت كػػد الد ارسػػات بػػاف نجػػاح
المنظمات وتألقيا وتميزىا يتبمور عندما يبذؿ الموظفيف المستغرقيف اقصى طاقاتيـ بفرادتيـ في العمؿ مما ي دي الى
تحسيف االداء الوظيفي وارتفاع مستوى اقنتاجية واالداء التنظيمي. (Erdila &Müceldili,2014:449) .
وتبػرز اىميػػة االسػػتغراؽ الػوظيفي لممنظمػػات مػػف خػػالؿ النتػائج االيجابيػػة الػػذي يحققيػػا ىػذا السػػموؾ والمتمثمػػة بالنقػػاط
االتية.)Bakker &Michael,2010:3-4) :
أ-

االستغراؽ بالعمؿ يدعـ االداء الوظيفي مف خالؿ تعزيز القدرة والدافع والتركيز عمى المياـ الوظيفية.

ب-

لو ثار بعيدة المدى لتحسيف أداء الموظفيف مف خالؿ التركيز والطاقة المتأصمة مف االندماج اثناء العمؿ،

كما يسمح لمموظفيف بتحقيؽ إمكانيتيـ الوظيفية.
ت-

تسعى المنظمات الى تحفيز عاممييا عمى اخذ المبادرة واالستباؽ الوظيفي ألير مقيديف بالييكؿ الرسمي

لموظيفة ليشمؿ تطوير معارؼ جديدة واالستجابة لمفرص الفريدة مف نوعيا.
ث-

دعـ انشطة المنظمة مف خالؿ تشجيع مبادرة التوجو والعمؿ الطوعي لمعامميف.

ج-

ي دي الى تمكيف الموظفيف في التييئة ألنشطتيـ وزيادة معرفتيـ وثقتيـ في العالقة بيف الجيود المبذولة

لتطوير بيئات عمؿ داعمة وتعزيز االداء الفردي الذي سوؼ يسيـ في تحسيف األداء التنظيمي بشكؿ عاـ.
ح-

يعد قاعدة أساسية تمكف الموظؼ مف التكيؼ مع حياتو العممية ذات التغير المستمر.

خ-

يسبب بناء منظور معرفي ومدرؾ نحو االبداع والكفاءة والمرونة والتكامػؿ بشػكؿ ايجػابي فػي العمػؿ الػوظيفي

مما يسيـ في تطورات جديدة في الحياة المينية لمموظفيف.
يعمػػؿ عمػػى جعػػؿ المػػوظفيف يحرصػػوف عمػػى تقػػديـ األداء األف ػػؿ فػػي انجػػاز االعمػػاؿ واألنشػػطة الوظيفيػػة

د-

).) Andrew &Sofian,2012:499

-3

اتعاد االستغزاق انىظيفي Dimensions of Job Engagement

ظير اىتماـ مت ازيػد مػف خػالؿ عمػـ الػنفس االيجػابي والتنظيمػي عػف االسػتغراؽ الػوظيفي ,وذلػؾ لحاجػة المنظمػات
الى موظفيف مرتبطيف نفسيا بعمميـ .واالستغراؽ الوظيفي يمثؿ تجربة عمؿ ايجابية م ثر عمى الحياة التنظيميػة التػي
تنتج مختمؼ الفوائد لممنظمة ،ففي كثير مػف األحيػاف يت ػمف االيجابيػة والحالػة الذىنيػة ذات الصػمة بالعمػؿ Erdil
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 .)&yakin,و يوجػػد مػػدخالف لد ارسػػة االسػػتغراؽ الػػوظيفي يشػػير المػػدخؿ األوؿ الػػذي و ػػعو الباحػػث

) Kahn(1990اذ يفتػػرض بػػاف االسػػتغراؽ يعنػػي وجػػود الموظػػؼ نفسػػياً عنػػد تنفيػػذ الميػػاـ التنظيميػػة المكمػػؼ بيػػا.
واعتمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذا المفيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوـ مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف قبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ العديػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف البػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاحثيف مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنيـ
) )May et al .,2004اذ اسػتخدموا لقيػػاس االسػتغراؽ الػوظيفي ثالثػػة ابعػاد ىػي (اسػػتغراؽ جسػدي ,اسػػتغراؽ
اد اركػػي ,اسػػتغراؽ عػاطفي) ،امػػا ) )Soane et al .,2012فقػػد واصػػموا ىػػذا التػراكـ المعرفػػي حػػوؿ االسػػتغراؽ
الػػوظيفي وقػػاموا بتعػػديؿ ابعػػاد االسػػتغراؽ الػػوظيفي (اسػػتغراؽ فكػػري واجتمػػاعي وعػػاطفي) .بينمػػا المػػدخؿ الثػػاني الػػذي
أشار اليو ( )Leiter & Maslach, 2004يت مف االبعاد التالية (الحيوية ،الفاعمية ،المشاركة) وأتبعو عدة باحثيف
مف بينيـ ). )Schaufeli et al.,2002
فػي البحػػث الحػػالي اعتمػػد البػػاحثوف مقيػػاس ( )Soane et al.,2012الػػذي اعتمػػد مقػػاييس  Kahnالباحػػث األوؿ
الذي و ع مفيوـ االستغراؽ الوظيفي والذي ت مف ثالثة ابعاد كما يأتي :
أ-

االستغزاق انفكزي Intellectual Engagement

يعػػرؼ االسػػتغراؽ الفكػػري بانػػو التعبيػػر عػػف االفكػػار والمشػػاعر التػػي تكمػػف فػػي االبػػداع الشخصػػي لمتعبيػػر عػػف اليويػػة
الحقيقيػػة لمفػػرد ،وبمعنػػى اخػػر يمثػػؿ اليقظػػة الذىنيػػة والتواصػػؿ مػػع اآلخ ػريف مػػف اجػػؿ خدمػػة العمػػؿ الػػذي يقومػػوف بػػو
وعػػرض االفكػػار القيمػػة واالبػػداع فػػي االداء الػػوظيفي .(Kahn,1990:700( .وىػػو التفكيػػر والتعامػػؿ مػػع المعمومػػات
الجديػػدة لتطػػوير االدراؾ المعرفػػي ال ػػروري لنجػػاح وحػػؿ الق ػػايا المعقػػدة فػػي العمػػؿ.

Schroders, et al.,

) .)2015:32فاالستناد الى السمات الشخصػية لمفػرد كاالنبسػاط والخبػرة واالجتيػاد واالنفتػاح مػع الػتعمـ بشػكؿ واسػع
واستثمار التبادؿ المعرفي يكوف ليا تأثير قوي وايجابي في االستغراؽ الفكري ( Furnham & Stemma, 2012:
 .) 720واف االسػػتغراؽ الفكػػري يو ػػح الحالػػة االيجابيػػة التػػي تركػػز عمػػى الجانػػب المعرفػػي والمشػػاركة الذىنيػػة ألداء
ميػػاـ العمػػؿ .)Soane et al., 2012:532) .وتبػػيف بػػاف االسػػتغراؽ الفكػػري يجعػػؿ االف ػراد العػػامميف يقومػػوف
بتوظيؼ قدراتيـ الذىنية في العمؿ مف اجؿ تنفيذ واداء مياـ وانشطة العمؿ .
ب-

االستغزاق انعاطفي Affective Engagement

يعػ ػػرؼ االسػ ػػتغراؽ العػ ػػاطفي بانػ ػػو م ػ ػزيج مػ ػػف التوظيػ ػػؼ والتعبيػ ػػر الػ ػػذاتي لمفػ ػػرد لمقيػ ػػاـ بميػ ػػاـ العمػ ػػؿ الػ ػػذي يتطمػ ػػب
مسػ ػػتوى معػ ػػيف م ػ ػف السػ ػػموكيات واالنفعػ ػػاالت االيجابيػ ػػة ألداء الػ ػػدور الػ ػػوظيفي مػ ػػع االف ػ ػراد العػ ػػامميف فػ ػػي المنظمػ ػػة
) .(Kahn,1990:715ويع ػ ػ ػػد التفاع ػ ػ ػػؿ الع ػ ػ ػػاطفي ذات ص ػ ػ ػػمة بمش ػ ػ ػػاعر الف ػ ػ ػػرد الت ػ ػ ػػي تمع ػ ػ ػػب دو ار اساس ػ ػ ػػيا
فػػي انجػػاز ىػػدؼ المنظمػػة  . ( Soane et al .,2012:532) .وكػػذلؾ يعػػرؼ بانػػو ردود الفعػػؿ االيجابيػػة
والسػ ػػمبية التػ ػػي ت ػ ػ دي الػ ػػى الممػ ػػؿ والسػ ػػعادة والحػ ػػزف والقمػ ػػؽ .اف اىميػ ػػة االسػ ػػتغراؽ العػ ػػاطفي ىػ ػػو تحقيػ ػػؽ وانجػ ػػاز
االداء واالىػ ػػداؼ التنظيميػ ػػة ( al.,2015:330

et

 .)Mihaواظيػ ػػار التعػ ػػاطؼ مػ ػػع االخ ػ ػريف فػ ػػي كثيػ ػػر

مػ ػػف االحيػ ػػاف .واف الشػ ػػعور االيجػ ػػابي والسػ ػػمبي الػ ػػذي ي ػ ػ دي الػ ػػى الر ػ ػػا او عػ ػػدـ الر ػ ػػا مػ ػػف االداء الػ ػػذي يشػ ػػمؿ
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االحبػ ػ ػػاط واالحت ػ ػ ػراؽ مػ ػ ػػع عػ ػ ػػدـ القػ ػ ػػدرة عمػ ػ ػػى اكمػ ػ ػػاؿ الميػ ػ ػػاـ فػ ػ ػػي المسػ ػ ػػتوى المطمػ ػ ػػوب .واقت ػ ػ ػػرح ) )Kahnبػ ػ ػػاف
االس ػ ػػتغراؽ الع ػ ػػاطفي ى ػ ػػو المس ػ ػػتوى العمي ػ ػػؽ ال ػ ػػذي يعب ػ ػػر ع ػ ػػف الش ػ ػػعور الػػ ػػداخمي لمف ػ ػػرد م ػ ػػع اس ػ ػػتغراقو بالعمػػ ػػؿ.
واالسػ ػ ػػتغراؽ العػ ػ ػػاطفي يحػ ػ ػػدث عنػ ػ ػػد االف ػ ػ ػراد الػ ػ ػػذيف لػ ػ ػػدييـ ارتيػ ػ ػػاح فػ ػ ػػي مكػ ػ ػػاف العمػ ػ ػػؿ ويتعػ ػ ػػاطفوف مػ ػ ػػع االخ ػ ػ ػريف
ويسػػتثمروف كػػؿ طاقػػاتيـ بػػدافع الرألبػػة بػػاقداء الػػوظيفي بشػػكؿ جيػػد مػػع زمالئيػػـ فػػي مكػػاف العمػػؿ

(May et

) .al.,2004:12اس ػ ػ ػػتنادا الػ ػ ػ ػػى مػ ػ ػ ػػا تقػ ػ ػ ػػدـ اف االسػ ػ ػ ػػتغراؽ العػ ػ ػ ػػاطفي يجعػ ػ ػ ػػؿ االف ػ ػ ػ ػراد العػ ػ ػ ػػامميف يمتمكػ ػ ػ ػػوف قػ ػ ػ ػػدرة
ايجابية تجاه اداء مياـ عمميـ في المنظمة.
خ-

االستغزاق االجتماعي Social Engagement
حظ ػػي مفيػ ػ ػػوـ المػ ػ ػػشاركة االجتماعي ػػة باىتم ػػاـ كبيػ ػ ػػر فػ ػ ػػي عمػ ػ ػػـ الػ ػ ػػنفس االجتمػ ػ ػػاعي

ػػمف مجػ ػ ػػاؿ التفاعػ ػ ػػؿ

االجتم ػػاعي باعتبػ ػػاره سػ ػػموكا يشير الى اقدراؾ الشخػ ػػصي مف الجانب المعرفي ألىميت ػ ػػو ف ػ ػػي ال ػ ػػسموؾ االجتمػ ػ ػػاعي
وباقمكػ ػ ػػاف تنميػ ػ ػػة وتطػ ػ ػػوير المشػػاركة االجتماعيػػة لممػػوظفيف واالنػ ػ ػػدماج فػػي العمػػؿ ،اف تبػػادؿ المعمومػػات والمعرفػػة
والمشاركة بيف االفراد العامميف يكوف ليا تأثير كبير في التواصؿ االجتمػاعي ،الػذي يػ دي الػى زيػادة الحػافز وقػدرات
ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتعمـ
) .(Barkhuin, et al.,2014:58واف التفاعػؿ االجتمػاعي يعمػؿ عمػى التفكيػر والتركيػز الػذىني لمفػرد ،فػي تنميػة
الموارد البشرية بما ي دي الى االبتكػار والتغييػر التنظيمػي لمعمميػات االجتمػاعي الفاعمػة فػي المنظمػةSoane et ( .
 .)al.,2012:532ولتعزيز وتطوير ىذه المشاركة والممارسات يجب معرفة االسػتغراؽ االجتمػاعي بشػكؿ واسػع مػف
خالؿ المشاركة فػي جميػع جوانػب الحيػاة مػع

ػماف العدالػة االجتماعيػة واسػتثمار الفػرص فػي المنظمػة ،ف ػال عػف

خمػػؽ بيئػػة اجتماعيػػة مالئمػػة لتمكػػيف االف ػراد مػػف بنػػاء القػػدرات والمشػػاركة فػػي اتخػػاذ الق ػرار مػػف خػػالؿ اقج ػ ػ ػراءات
والممارسػ ػػات التػ ػػي تزيػ ػػد م ػ ػػف ف ػ ػػرص األفػراد لممشػاركة فػي االداء التنظيمػي والشػعور بػانيـ قػادريف عمػى االبػداع فػي
العمميػػات االنتاجيػػة فػػي المنظمػػة ) .)Rainer,2014:782يت ػػح بػػاف االف ػراد العػػامميف يتشػػاركوف مػػع زمالئيػػـ فػػي
المواقؼ واالتجاىات في اداء العمؿ و يعمموف في تحقيؽ االىداؼ التنظيمية .

ادلثحج انخانج
اإلطار انتطثيقي نهثحج
 .1ثبات مقاييس البحث.
اسػتخدـ الباحػػث مقػاييس مسػػتخدمة سػابقاً فػػي أدبيػات الفكػػر االداري  ,ويو ػح الجػػدوؿ التػالي تفصػػيؿ ىػذه المقػػاييس
وقد تػـ اسػتخداـ مػدرج ليكػرت الخماسػي لقيػاس فقػرات المقيػاس المػوزع عمػى خمػس فقػرات ولكػؿ فقػرة ليػا وزف اتفـق
بشدة ( 5درجات)  ,موافق ( 4درجػات ) ,محايـد ( 3درجػات) ,غيـر موافـق ( 2درجتػاف ) و غيـر موافـق بشـدة (1
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درجة واحده ) .اذ يتبيف مف خالؿ الجدوؿ اف معامؿ كرونباخ الفا تػراوح بػيف ) (87-71وىػو مقبػوؿ احصػائيا ويػدؿ
عمى ثبات المقاييس المستخدمة.
جدول ( )1ممخص مقاييس البحث
ت

المتغيرات
الرئيسة

1

الفخر التنظيمي

2

االنتماء
المنظمي

3

االستغراق
الوظيفي

المتغيرات الفرعية

كرونباخ الفا

.1الفخر الذاتي
.2الفخر المقارن
.3االحترام الذاتي
.4االحترام المقارن
.1االداء
.2الخبرة
.3عبء العمل
.4العدالة التوزيعية
.1االستغراق
الفكري
 .2االستغراق
العاطفي
 .3االستغراق
االجتماعي

عدد الفقرات

0.79
0.77
0.71
0.81
0.74
0.87
0.72
0.74
0.75
0.72
0.73
0.75

3

0.82

3

0.81

3

المصدر

6
4
8
3
4
4
4
4

المصدر :أعداد الباحثين باالعتماد عمى مقاييس المتغيرات ومخرجات برنامج . Spss V.23
 .2انىصف اإلحصائي.
يالحظ في الجدوؿ ( ) 2األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وشدة اقجابة بصورة عامة لمتغيػرات البحػث,
وقد ُحدد مستوى االجابػات فػي

ػوء المتوسػطات الحسػابية مػف خػالؿ تحديػد انتمائيػا أليػة فئػة .والف اسػتبانة البحػث

تعتمػػد عمػػى مػػدرج ليكػػرت الخماسػػي (اتفػػؽ تمام ػاً – ال اتفػػؽ تمام ػاً) فػػاف ىنػػاؾ خمػػس فئػػات تنتمػػي ليػػا المتوسػػطات
الحسػابية .وتحػدد الفئػة مػف خػالؿ ايجػاد طػوؿ المػدى ( ، ( 4 =1-5ومػف ثػـ قسػمة المػدى عمػى عػدد الفئػات )(5
) .(0.80 = 5 \ 4وبعػد ذلػؾ ي ػاؼ ) (0.80الػى الحػد االدنػى لممقيػاس ) (1او يطػرح مػف الحػد االعمػى لممقيػاس
) ،(5وتكوف الفئات كاالتي ):(Dewberry, 2004: 15
) :1.80 – 1منخفض جداً :2.60 – 1.81,منخفض :3.40 – 2.61,معتدؿ :4.20 – 3.41,مرتفع,
 :5.0 – 4.21مرتفع جداً) وقد استخدـ البرنامج االحصائي ) (spss. V23ألجراء التحميالت االحصائية الخاصة
بالبحث وكاالتي :
19
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أ .انفخز انتىظيمي
حصؿ متغير الفخر التنظيمي عمى وسط حسابي عاـ بمغ ( )3.71وىو

مف مستوى اجابة مرتفع وبػأنحراؼ

معياري ( )0.474وىي تشير الى نسبة االتفػاؽ فػي إجابػات أفػراد العينػة حػوؿ ىػذا المتغيرممػا يػدؿ عمػى اف المتغيػر
كاف وا ح بشكؿ البأس بو لدى أفراد العينة وقد حقؽ المتغير الترتيب الثاني

مف متغيرات البحث ,ويالحظ اي ػاً

اف ابعػػاده حقػػؽ منيػػا بعػػد الفخػػر الػػذاتي اعمػػى متوسػػط اذ بمػػغ ) (4.01وبػػانحراؼ معيػػاري ) (0.554بينمػػا كػػاف بعػػد
االحت ػراـ المقػػارف االقػػؿ وسػػطا مػػف بػػيف االبعػػاد اذ حقػػؽ وسػػطا حسػػابيا ) (3.45وبػػانحراؼ معيػػاري بمػػغ )(0.641
وبشػػكؿ عػػاـ حققػػت االبعػػاد جميعػػا مسػػتوى اجابػػة مرتفػػع يػػدلؿ عمػػى انسػػجاـ اجابػػات عينػػة البحػػث تجػػاه ىػػذا المتغيػػر
وابعاده ويعود السبب وراء ذلؾ الى ارتفاع مستوى ادراؾ أفراد العينة عمى أىمية متغير الفخر التنظيمي.
جدول (  )4الوصف اإلحصائي لممتغيرات البحث
المتغيرات واالبعاد
الفخر الذاتي
الفخر المقارن
االحترام الذاتي
االحترام المقارن
الفخر التنظيمي
االداء
الخبرة
عبء العمل
العدالة التوزيعية
االنتماء المنظمي
االستغراق الفكري
االستغراق العاطفي
االستغراق االجتماعي
االستغراق الوظيفي

الوسط
الحسابي
4.01
3.63
3.74
3.45
3.71
4.03
3.82
3.70
3.05
3.65
4.30
4.00
3.99
4.10

االنحراف
المعياري
.554
.703
.510
.641
.474
.593
.574
.566
.870
.438
.431
.741
.595
.456

ترتيب
االهمية
1
3
2
4
ثانيا
1
2
3
4
ثالثا
1
2
3
اوال

اتجاه
االجابة
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
معتدل
مرتفع
مرتفع جدا
مرتفع
مرتفع
مرتفع

المصدر  :من اعداد الباحثين باالعتماد عمى مخرجات الحاسبة الكترونية .

ب .متغري االوتماء ادلىظمي .
ويبيف جدوؿ ( )2الوسط الحسابي الموزوف الكمي لمتغير االنتماء التنظيمػي بمػغ ( )3.65وىػو

ػمف مسػتوى

اجابػة مرتفػع وبػػأنحراؼ معيػاري ( )0.438وىػي تشػػير الػى نسػػبة االتفػاؽ فػي إجابػػات أفػراد العينػة حػػوؿ ىػذا المتغيػػر
ممػػا يػػدؿ عمػػى اف المتغيػػر كػػاف وا ػػح بشػػكؿ البػػأس بػػو لػػدى أف ػراد العينػػة وقػػد حقػػؽ المتغيػػر الترتيػػب الثالػػث

ػػمف

متغي ػرات البحػػث ,ويالحػػظ اي ػاً اف ابعػػاده حقػػؽ منيػػا بعػػد االداء اعمػػى متوسػػط اذ بمػػغ ) (4.03وبػػانحراؼ معيػػاري
) (0.593بينمػػا كػػاف بعػػد العدالػػة التوزيعيػػة االقػػؿ وسػػطا مػػف بػػيف االبعػػاد اذ حقػػؽ وسػػطا حسػػابيا ) (3.05وبػػانحراؼ
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مف مستوى اجابة معتدؿ وبشػكؿ عػاـ حققػت بػاقي االبعػاد مسػتوى اجابػة مرتفػع يػدلؿ

عمى انسجاـ اجابػات عينػة البحػث تجػاه ىػذا المتغيػر وابعػاده ويعػود السػبب وراء ذلػؾ الػى ارتفػاع مسػتوى ادراؾ أفػراد
العينة عمى أىمية متغير االنتماء التنظيمي.

خ .متغري االستغزاق انىظيفي
ويبػػيف جػػدوؿ ( )2الوسػػط الحسػابي المػػوزوف الكمػػي لمتغيػػر االسػػتغراؽ الػػوظيفي بمػػغ ( )4.10وىػػو

ػػمف مسػػتوى

اجابػة مرتفػع وبػػأنحراؼ معيػاري ( )0.456وىػي تشػػير الػى نسػػبة االتفػاؽ فػي إجابػػات أفػراد العينػة حػػوؿ ىػذا المتغيػػر
ممػػا يػػدؿ عمػػى اف المتغيػػر كػػاف وا ػػح بشػػكؿ البػػأس بػػو لػػدى أف ػراد العينػػة وقػػد حقػػؽ المتغيػػر الترتيػػب االوؿ

ػػمف

متغيرات البحث ,ويالحظ اي اً اف ابعاده حقؽ منيا بعد االسػتغراؽ الفكػري اعمػى متوسػط اذ بمػغ ) (4.30وبػانحراؼ
معياري ) (0.431بينما كاف بعد االستغراؽ االجتماعي االقؿ وسطا مف بيف االبعاد اذ حقؽ وسطا حسػابيا )(3.99
وبانحراؼ معيػاري بمػغ ) (0.595وىػو

ػمف مسػتوى اجابػة مرتفػع وبشػكؿ عػاـ حققػت جميػع االبعػاد مسػتوى اجابػة

مرتفع يدلؿ عمى انسجاـ اجابػات عينػة البحػث تجػاه ىػذا المتغيػر وابعػاده ويعػود السػبب وراء ذلػؾ الػى ارتفػاع مسػتوى
ادراؾ أفراد العينة عمى أىمية متغير االستغراؽ الوظيفي.

ً
حاويا :اختثار انفزضياخ .
اختثار فزضياخ االرتثاط

-1

يبػػيف جػػدوؿ( )3مصػػفوفة االرتبػػاط البسػػيط بػػيف متغي ػرات البحػػث ,الفخػػر التنظيمػػي ,االنتمػػاء المنظمػػي ,واالسػػتغراؽ
الوظيفي.
جدول ( )3مصفوفة االرتباط البسيط لمتغيرات البحث N=42,
االنتماء التنظيمي

Correlations
الفخر
التنظيمي
1

االستغراق
الوظيفي
**.654

**.644

.000
42
**.618

.000
42
1

.000
42
1

42
**.618

.000
42
**.654

42

.000
42

.000
42

42
**.644
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Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson
Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson
Correlation
)Sig. (2-tailed
N

الفخر التنظيمي

االنتماء
المنظمي

االستغراق
الوظيفي
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
المصدر  :باالعتماد عمى نتائج برنامج ()Spss v.23
يو ح جدوؿ ( ) 3اعاله عالقات االرتباط بيف متغيرات البحث وقبؿ تفسير نتائج الجدوؿ يجب االشارة الى اف
الحرؼ ( )Nيشير الى حجـ العينة والتي كانت ( )42موظؼ  ,وتشير كممة ) )2-tailedالى نوع االختبار اما
االختصار ( )Sigالموجود في الجدوؿ فانو يشير الى اختبار معنوية معامؿ االرتباط مف خالؿ مقارنة ()T
المحسوبة مع ( ) Tالجدولية مف ألير اف تظير قيميا في الجدوؿ فوجود العالمة (**) يدلؿ عمى معنوية االرتباط
عند مستوى ). (0.01ويت ح مف النتائج الواردة في الجدوؿ وجود عالقات ارتباط بيف متغيرات البحث ويمكف
تمخيص أىـ نتائج االرتباطات وبحسب فر يات االرتباط وبالجدوؿ اآلتي
جدول ( )2نتائج اختبار فرضيات االرتباط
ت
1

2

3

نوع االرتباط

فرضيات االرتباط
توجد عالقة ارتباط ذات داللـة
إحصائيــة بين الفخر التنظيمي
واالستغراق الوظيفي
توجد عالقة ارتباط ذات داللـة
إحصائيــة بين االنتماء المنظمي
واالستغراق الوظيفي
توجد عالقة ارتباط ذات داللـة
إحصائيــة بين الفخر التنظيمي
واالنتماء المنظمي

قبول او رفض
الفرضية

ايجابي

قبول

ايجابي

قبول

ايجابي

قبول

المصدر  :من أعداد الباحثين باعتماد جدول االرتباط
-4

اختثار فزضياخ األحز
فػػي ىػػذه الفقػرة سػػيتـ قيػػاس عالقػػات التػػأثير بػػيف متغيػرات البحػػث وذلػػؾ باالعتمػػاد عمػػى تحميػػؿ االنحػػدار البسػػيط

واختبػػار ( )Fلتحديػػد معنويػػة معادلػػة االنحػػدار )التػػأثير)  ,اذ يوجػػد تػػأثير معنػػوي إذا كانػػت قيمػػة ( )Fالمحسػػوبة اكبػػر
مف قيمة ( )Fالجدوليػة  ,وال يوجػد تػأثير معنػوي إذا كانػت قيمػة ( )Fالمحسػوبة اصػغر مػف قيمػة ( )Fالجدوليػة عنػد
مسػػتوى معنويػػة ( , )%1كمػػا تػػـ اسػػتخداـ معامػػؿ التحديػػد ( )R2لتفسػػير مقػػدار تػػأثير المتغيػػر المسػػتقؿ عمػى المتغيػػر
التػػابع  ,ف ػػال عػػف اعتمػػاد معامػػؿ التػػأثير ) (Bلمعرفػػة مقػػدار التغيػػر فػػي المتغيػػر المعتمػػد نتيجػػة التغيػػر فػػي المتغيػػر
المس ػػتقؿ ولتحقي ػػؽ ى ػػذا الي ػػدؼ الب ػػد م ػػف التحق ػػؽ م ػػف م ػػدى أمكاني ػػة قب ػػوؿ الفر ػػيات الرئيس ػػية ( الرابع ػػة والخامس ػػة
والسادسة ) وبالشكؿ التالي :
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الفرضية الرئيسية الرابعة :توجد عالقة تأثير مباشرة ذات داللة احصائية بيف الفخر التنظيمي واالستغراؽ

الوظيفي عمى المستوى الكمي .
تبيف نتائج جدوؿ ( )5اف قيمة ( )Fالمحسوبة ألنموذج االنحدار الخطي البسيط بمغت (** )29.820وىي معنوية
عند مستوى ( , )%1ممػا يػدؿ عمػى معنويػة أنمػوذج معامػؿ االنحػدار الخػاص بيػذه الفر ػية  ,وبمغػت قيمػة معامػؿ
بيتا ( ).629أي اف تغير مقداره وحدة واحدة في الفخر التنظيمي ي دي الى تغير مقداره ( ).629بصػورة طرديػة فػي
االسػػتغراؽ الػػوظيفي ,كمػػا اف قيمػػة معامػػؿ التفسػػير( )R2بمغػػت ( ).427ممػػا يعنػػي اف (الفخػػر التنظيمػػي) يفسػػر مػػا
نسبتو تقريباً ( )43%مف التغيرات الكمية الطردية التي تطػ أر عمػى (االسػتغراؽ الػوظيفي) ,أمػا النسػبة المتبقيػة والبالغػة
( )57%فتعػػود الػػى متغيػرات أخػػرى أليػػر داخمػػو فػػي نمػػوذج البحػػث الحػػالي .وىػػذا يػ دي الػػى تأكيػػد صػػحة الفر ػػية
الرئيسة الرابعة التي تنص عمى انو توجد عالقة تأثير مباشرة ذات داللة احصائية بيف الفخر التنظيمػي واالسػتغراؽ
الوظيفي عمى المستوى الكمي .

جدول ( )5ممخص معادلة االنحدار وقيم ( )R2وقيمة ( )Fالمحسوبة لمفرضيات البحث
معادلة االنحدار

الفرضية

المتغير
المستقل

المتغير
المعتمد

الفرضية
الرئيسة
الرابعة
الفرضية
الرئيسة
الخامسة
الفرضية
الرئيسة
السادسة

الفخر
التنظيمي
X
الفخر
التنظيمي
X
االنتماء
المنظمي
X

االستغراق
الوظيفيZ

1.76
8

االنتماء
المنظمي
Z
االستغراق
الوظيفيZ

قيمة B

Con
stant
X
)Z=1.768+(.629
X

قيمة F
المحس
وبة

قيمة R2

0.629

29.8
20

0.427

1.44
4

)Z=1.444+(.595
X

0.595

28.3
48

0.415

1.75
0

)Z=1.750+(.644
X

0.644

24.7
79

0.383

المصدر :اعداد الباحثين باالعتماد عمى نتائج برنامج .Spss V.23
ب-

الفرضية الرئيسية الخامسة :توجد عالقة تأثير مباشرة ذات داللة احصائية بين الفخر التنظيمي

واالنتماء المنظمي عمى المستوى الكمي .
تبيف نتائج جدوؿ ( )5اف قيمة ( )Fالمحسوبة ألنموذج االنحدار الخطي البسيط بمغت (** )28.348وىػي معنويػة
عند مستوى ( , )%1ممػا يػدؿ عمػى معنويػة أنمػوذج معامػؿ االنحػدار الخػاص بيػذه الفر ػية  ,وبمغػت قيمػة معامػؿ
بيتا ( ).595أي اف تغير مقداره وحدة واحدة في الفخر التنظيمي ي دي الى تغير مقداره ( ).595بصورة طردية في
االنتمػػاء المنظمػػي ,كم ػػا اف قيمػػة معام ػػؿ التفسػػير( )R2بمغ ػػت ( ).415ممػػا يعن ػػي اف (الفخػػر التنظيم ػػي) يفسػػر م ػػا
نسبتو تقريبػاً ( )42%مػف التغيػرات الكميػة الطرديػة التػي تطػ أر عمػى (االنتمػاء التنظيمػي) ,أمػا النسػبة المتبقيػة والبالغػة
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( )58%فتعود الى متغيػرات أخػرى أليػر داخمػو فػي نمػوذج البحػث الحػالي .وهـذا يـيدي الـى تأكيـد صـحة الفرضـية
الرئيســة الخامســة التــي تــنص عمــى انــة ت توجــد عالقــة تــأثير مباشــرة ذات داللــة احصــائية بــين الفخــر التنظيمــي
واالنتماء التنظيمي عمى المستوى الكميت .
ت-

الفرضية الرئيسية السادسة :توجد عالقة تأثير مباشرة ذات داللة احصائية بين االنتماء المنظمي

واالستغراق الوظيفي عمى المستوى الكمي.
تب ػػيف نت ػػائج الج ػػدوؿ ( )5اف قيم ػػة ( )Fالمحس ػػوبة ألنم ػػوذج االنح ػػدار الخط ػػي البس ػػيط بمغ ػػت (** )24.779وى ػػي
معنوية عند مستوى ( , )%1ممػا يػدؿ عمػى معنويػة أنمػوذج معامػؿ االنحػدار الخػاص بيػذه الفر ػية  ,وبمغػت قيمػة
معامؿ بيتا ( ).644أي اف تغير مقداره وحػدة واحػدة فػي االنتمػاء المنظمػي يػ دي الػى تغيػر مقػداره ( ).644بصػورة
طردية في االستغراؽ الوظيفي ,كمػا اف قيمػة معامػؿ التفسػير( )R2بمغػت ( ).383ممػا يعنػي اف (االنتمػاء المنظمػي)
يفسػػر مػػا نسػػبتو تقريب ػاً ( )38%مػػف التغي ػرات الكميػػة الطرديػػة التػػي تطػ ػ أر عمػػى (االسػػتغراؽ الػػوظيفي) ,أمػػا النسػػبة
المتبقيػػة والبالغػػة ( )62%فتعػػود الػػى متغيػرات أخػػرى أليػػر داخمػػو فػػي نمػػوذج البحػػث الحػػالي .وىػػذا يػ دي الػػى تأكيػػد
صحة الفر ية الرئيسة السادسة التي تنص عمػى انػو توجػد عالقػة تػأثير مباشػرة ذات داللػة احصػائية بػيف االنتمػاء
المنظمي واالستغراؽ الوظيفي عمى المستوى الكمي .
ث-

الفرضــية الرئيســة الســابعة التــي تــنص عمــى (توجــد عالقــة لمفخــر التنظيمــي فــي االســتغراق الــوظيفي مــن

خــالل االنتمــاء المنظمــي) .فيػػي تختبػػر نمػػوذج البحػػث (النمػػوذج الوسػػيط) اذ تسػػتخدـ األمػػب الد ارسػػات والبحػػوث فػػي
مجػػاؿ العمػػوـ االجتماعيػػة وخاصػػة ادارة االعمػػاؿ طريقػػة ) (Baron & Kennyالختبػػار وتحديػػد التػػأثيرات أليػػر
المباشػرة ) .(direct & indirectوىػو ييػتـ بعمميػة اختبػار وجػود المتغيػر الوسػيط

ػمف نمػوذج الد ارسػة المفتػرض.

ومف اجؿ اختبار الدور الوسيط لمتغير االنتماء الوظيفي بيف الفخر التنظيمي واالستغراؽ الوظيفي فقد اعتمػد البحػث
طريقػػة ) (Baron & Kenny,1986وىػػي مػػف الطػػرؽ المعروفػػة جػػداً عمػػى مسػػتوى الد ارسػػات االجنبيػػة .وتت ػػمف
الخطوات االتية :
-1

وجود عالقة تأثير معنوية بيف المتغير المستقؿ والمتغير الوسيط .

-4

وجود عالقة تأثير معنوية بيف المتغير المستقؿ والمتغير المعتمد .

 -3وجود عالقة تأثير معنوية بيف المتغير الوسيط والمتغير المعتمد

مف معادلػة تحميػؿ االنحػدار الثالثػة وبوجػود

المتغير المستقؿ كمتغير رقابي ( ابط) ).(Control Variable
 -2وتت مف الخطوة الثالثة جانبيف ىما -:
أ-

اذ انخف ت قيمة معامػؿ التػأثير فػي المعادلػة الثالثػة عػف قيمتيػا فػي المعادلػة الثانيػة فيػذا يعنػي بػأف ىنالػؾ

دور وسيط جزئي بيف المتغير المستقؿ والمتغير المعتمد .
ب-

اذ كانت قيمة معامؿ التأثير صفر ) (Zero-effectفي المعادلة الثالثة عف قيمتيا في المعادلة الثانية فيذا

يعني بأف ىنالؾ دور وسيط كامؿ بيف المتغير المستقؿ والمتغير المعتمد.
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الخطوة االولى تعكس العالقة بيف الفخر التنظيمي واالنتماء المنظمي اما الخطوة الثانية فأنيا تعكس العالقة بيف
الفخر التنظيمي واالستغراؽ الوظيفي .اما الخطوة االخيرة فأنيا تتمثؿ بالعالقة بيف االنتماء المنظمي واالستغراؽ
الوظيفي بوجود الفخر التنظيمي.
وفي

وء نتائج جدوؿ ( ) 6يتبيف تحقؽ الشرط االوؿ والخاص بوجود عالقة تأثير معنوية بيف المتغير المستقؿ

(الفخر التنظيمي) والمتغير الوسيط (االنتماء التنظيمي).
اما الخطوة الثانية فاف جدوؿ ( )6يعرض نتائج تحميؿ االنحدار لمعالقة بيف الفخر التنظيمي واالستغراؽ الوظيفي
وتحقؽ الشرط الثاني ,اذ تشير النتائج الى وجود عالقة تأثير معنوية بيف الفخر التنظيمي واالستغراؽ الوظيفي.
ويعرض جدوؿ ( )6نتائج اختبار الخطوة الثالثة مف خطوات اختبار المتغير الوسيط )(Mediator Variable
وفؽ طريقة ) .(Baron & Keeney, 1986اذ يالحظ وجود عالقة تأثير معنوية االنتماء التنظيمي واالستغراؽ
الوظيفي بوجود الفخر التنظيمي كمتغير رقابي ( ابط) ).(=0.352 , P < 0.01
ويستنتج مف خالؿ النتائج اعاله بأف المسار االنحداري الشرط االوؿ والثاني والثالث ىو المسار مف الفخر
التنظيمي الى االنتماء الوظيفي الى االستغراؽ الوظيفي .عميو ننتقؿ لمالحظة قيمة معامؿ التأثير بيف المتغير
المستقؿ والمعتمد فاذا كانت ىذه القيمة قد انخف ت في المعادلة الثالثة (الجدوؿ ( ) )6اي انخفض مقدار التأثير
عف قيمتيا في المعادلة الثانية (جدوؿ ( ))6فأف ىذا يعني بأف االنتماء التنظيمي ىو متغير وسيط يتوسط العالقة
بيف المتغير المستقؿ (الفخر التنظيمي) والمعتمد (االستغراؽ الوظيفي) بشكؿ جزئي ) ،(Partial Medationالف
قيمة معامؿ بيتا في الخطوة الثانية انخف ت مف )(= 0.427, P< .001

الى )(= 0.420, P< .001

في الخطوة الثالثة ,مع مالحظة اف قيمة  Fالمحسوبة كانت اكبر مف الجدولية اذ بمغت )** (19.023فيي معنوية
عند مستوى ) (% 1مما يدؿ عمى القوة االحصائية لمنموذج في الجدوؿ ( , )6وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لمعامؿ
التفسير (التحديد) فقد بمغ ).(0.494
جدول ()6نتائج اختبار تحميل المتغير الوسيط الخطوة الثالثة والرابعة

.010

2.697

Coefficientsa
Unstandardized
Standar
Coefficients
dized
Coeffici
ents
B
Std.
Beta
Error
1.260
.467

.006

2.928

.436

.029

2.267

.338

Sig.

t

Model

(Consta
)nt
الفخر
.420
.143
التنظيمي
االنتماء
.352
.155
المنظمي
االستغراق الوظيفي a. Dependent Variable:

المصدر :اعداد الباحثين باعتماد مخرجات برنامج Spss V.23
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وحسب ما اشار لو ) (Baron & Kenny,1986: 1177فػاف النتػائج اعػاله ال تكػوف ذات داللػة احصػائية اال بعػد
اجػراء اختبػػار ) (Sobelحتػػى يػػتـ التحقػػؽ مػػف معنويػػة االفت ار ػػات الخاصػػة بالػػدور الوسػػيط لممتغي ػرات المػػذكورة فػػي
اعػاله ،وىػذا االختبػار يسػتيدؼ معنويػة التػأثير الغيػر المباشػر .وقػد صػمـ )(Preacher & Leonardelli, 2001
برنػامج حسػابي ألجػراء ىػذا االختبػار والتػي تعػرض نتائجػو فػي الجػدوؿ ( ، )7والتػي تػدؿ حسػب قيمػة )(p-value
بمعنويػػة نتػػائج اختبػػار الػػدور الوسػػيط .وىػػذا االختبػػار) يحتػػاج الػػى المعػػامالت الغيػػر معياريػػة

(Unstandrized

) Coefficientsواالخطػػاء المعياريػػة لممسػػار االنحػػداري الػػذي يخػػص الخطػػوة االولػػى لمعالقػػة بػػيف المتغيػػر المسػػتقؿ
والمتغيػػر الوسػػيط والمسػػار االنحػػداري الػػذي يتعمػػؽ بالعالقػػة بػػيف المتغيػػر الوسػػيط والمتغيػػر المعتمػػد .ومػػف خػػالؿ ىػػذا
االختبار سوؼ نستخرج قيمػة ) ، (Z-Valueواذا كانػت قيمػة ) (Z-Valueاكبػر مػف ) (1.96فػاف ىػذا يشػير بػاف
المتغيػػر ىػػو متغيػػر وسػػيط اي اف وجػػود التػػاثير أليػػر المباشػػر ىػػو حقيقػػي والعكػػس صػػحيح اذا كانػػت القيمػػة اقػػؿ.
ويالحظ مف خالؿ نتائج جدوؿ ( )7بػأف العالقػة المفتر ػة ذات داللػة معنويػة عنػد مسػتوى ) (% 1الف قيمػة (Z-
) Valueلو كانت اكبر مف ) .(1.96وىذه النتػائج تفيػد بػاف التػأثيرات أليػر المباشػرة ليػذا المتغيػر ىػي حقيقيػة وذات
داللة معنوية.
جدول( )7نتائج اختبار Sobel
المسار

التنظيمي-
الفخر
المنظمي-
االنتماء
االستغراق الوظيفي

Sobel test – ZValue

Inputs
1= 0.595
3= 0.644
Sa= 0.112
Sb= 0.129

** 3.638

p-value

P< .01

Note:
1= unstandardized regression coefficient for the association between IV and
mediator

3 = unstandardized regression coefficient for the association between the
mediator and DV

sa = standard error of a
sb = standard error of b

26

جمهح اإلدارج واإلقتصاد

(اجملهذ  8انعذد )30

حشيزان ()1029

ادلثحج انزاتع
االستىتاجاخ وانتىصياخ
ً
أوال  :االستىتاجاخ
تتناوؿ ىذه الفقرة اىـ االستنتاجات التي توصؿ ليا الباحثيف وفؽ لمجانب المفاىيمي والتطبيقي لمبحث وكاالتي :
-1

اف الفخر التنظيمي يعد المرتكز االساسي لتحقيؽ األداء المتميز ألي منظمة تطمح الف تكوف رائدة في

مجاؿ اعماليا .
-4

يعتبر االنتماء لمعتبة الحسينية المقدسة الحمقة االساسية لتعزيز االستغراؽ الوظيفي لعاممييا في كافة

المجاالت .
-3

عمى الرألـ مف وجيات النظر المتباينة لمفيومي الفخر التنظيمي واالنتماء المنظمي اال اف ىناؾ اجماعاً

كبي اًر عمى اىمية دورىما في تحقيؽ مستويات عالية مف االستغراؽ الوظيفي .
-2

اظيرت النتائج االحصائية اىتماـ العتبة الحسينية بمتغيرات البحث اذ جاء الوسط الحسابي لالستغراؽ

الوظيفي بالمرتبة االولى  ،وجاء الفخر التنظيمي ثانيا  ،ثـ االنتماء المنظمي ثالثا.
-5

اظيرت النتائج االحصائية لعالقات االرتباط وجود اكبر قيمة بيف الفخر التنظيمي و االستغراؽ الوظيفي

،واحتمت العالقة بيف الفخر التنظيمي واالنتماء المنظمي ثانيا  ،ثـ جاءت العالقة بيف و االنتماء المنظمي
االستغراؽ الوظيفي ثالثا.
-6

اظيرت النتائج االحصائية لعالقات االثر وجود اكبر قيمة لالنتماء المنظمي في االستغراؽ الوظيفي  ،ثـ

اثر الفخر التنظيمي في االستغراؽ الوظيفي ثانيا  ،ثـ جاء اثر الفخر التنظيمي في االنتماء المنظمي ثالثا.
-7

اكدت العينة وجود اىتماـ مف قبميا بالفخر التنظيمي مما يعطي لو بعدا تطبيقيا يتجسد في امكانية توظيفو

في العتبة الحسينية المقدسة ويعد اداة جيدة لتعزيز استغراقيا الوظيفي باستثمار االنتماء المنظمي.
 -8وجود عالقة تأثير ذي داللة معنوية لمفخر التنظيمي في االستغراؽ الوظيفي مف خالؿ االنتماء المنظمي.
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ً
حاويا  :انتىصياخ
-1

استثمار الفخر التنظيمي و االنتماء المنظمي لمعتبة الحسينية المقدسة بشكؿ اكبر النيما يمثالف اقوى سالح

تنافسي ليا.
-4

التركيز عمى الفخر التنظيمي مف قبؿ إدارة العتبة الحسينية المقدسة  ،ألنو عامالً ميما في عمميا بشكؿ

عاـ وفي االستغراؽ الوظيفي بشكؿ خاص .
-3

تعزيز االنتماء المنظمي لمعتبة الحسينية المقدسة مف خالؿ زيادة تطوير العامميف لزيادة خبرتيـ وتقميؿ

عبء العمؿ عمييـ.
-2

التركيز عمى االستغراؽ الفكري والعاطفي واالجتماعي مف خالؿ فرؽ العمؿ لتعزيز استغراقيـ وظيفيا في

العتبة الحسينية المقدسة .
-5

توفير مناخ يشجع األفكار المبدعة والمبتكرة لمعامميف وبما ي دي الى تطوير أداء العتبة الحسينية المقدسة.

-6

استثمار الفخر التنظيمي لعاممي العتبة الحسينية المقدسة بدعميـ ماديا ومعنويا بما يعزز انتمائيـ المنظمي

الذي بدوره يودي الى استغراقيـ الوظيفي.

ً
اوال :ادلصادر انعزتيح:
أ-
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