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رأس المال النفسي وأثره في االستغراق الوظيفي
دراسة تحليلية ألراء عينة من تدريسي كليتي اإلدارة واالقتصاد والتربية الرياضية /جامعة المثنى
م .م كمال كاظم طاهر الحسني
كلية اإلدارة واالقتصاد  /جامعة المثنى

Abstract
for " in its

The Research reach to lineaments exploration the Psychological capital

dimensions (Self efficacy, Optimism, Hope and Resiliency) , and its impact on The
dependable variable the employees engagement " in its elements (Vigor, Dedication , and
Absorption) . According to the preceding the research adopted a program , complete
,descriptive and analysis , for study variables , the questionnaire user as a basic tool for
data collect , formation sample study form(52) individual represents (in the College of
Administration and Economics and use many tools statistics as Standards deviation,
Means,Coefficientof Variation, correlations , and ANOVA , in assistance the ready program
(SPSS var.20) . The study find to being correlation and impact for Psychological capital on
high employees engagement and introduce numeral from recommendations .
المستخلص
سعى البحث إلى استكشاف مالمح رأس المال النفسي بأبعاده (الكفاءة الذاتية ( ،)Selfefficacyالتفاؤل ( ، )Optimismاألمل
( ،)Hopeوالمرونة أو االسترجاع ( ،) )Resiliencyوتأثيره على االستغراق الوظيفي بعناصره (الحماس( ، )Vigor
اإلخالص أو التفاني ( ،)Dedicationاالنغماس ( .))Absorptionوبموجب ما تقدم يتبنى البحث الحاضر منهجا تكاملياً،
ً
ووصفا ً
وتحليال  ،لمتغيرات البحث ،تكونت عينة البحث من ( )52تدريسيا ً في كلية اإلدارة واالقتصاد وكلية التربية الرياضية /
جامعة المثنى ) ،و استعملت االستبانة كأداة أساسية لجمع البيانات ،استعمل البحث العديد من الوسائل اإلحصائية كاالنحرافات
المعيارية ،المتوسطات الحسابية  ،معامل االختالف  ،االرتباطات وتحليل التباين

 ANOVAبمساعدة البرنامج الجاهز

( ،(SPSS.var.20توصل البحث إلى وجود ارتباط واثر لرأس المال النفسي على االستغراق الوظيفي و قدمت عدد من
التوصيات.
منهجية البحث.
أوالً :مشكلة البحث Research problem
نظراً الزدياد الظروف التنظيمية المحيطة بمنظمات األعمال التي أدت إلى تعقيد المهام والوظائف التنظيمية  ،سعت غالبية
المنظمات المعاصرة إلى التركيز على إدارة أصولها المعنوية (إدارة الالملموسات) كاستجابة حتمية منها لما آلت إليه تلك
الظروف  ،ومن هنا جاء البحث الحالي ليركز على مفهوم من المفاهيم اإلدارية الحديثة ،هو رأس المال النفسي ،إذ يحاول البحث
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الحالي استشراف مالمح رأس المال النفسي ومدى إدراكه من قبل عينة الدراسة المبحوثة في بيئة التعليم العالي  ،والتأكيد على
أهمية إدراك المنظمات المحلية ألهمية االستغراق الوظيفي  .لذلك يحاول البحث اإلجابة على األسئلة اآلتية -:
 -1ما المقصود بمفهومي رأس المال النفسي واالستغراق الوظيفي.
 -2مدى إدراك عينة البحث لرأس المال النفسي واالستغراق الوظيفي.
 -3ما تأثير رأس المال النفسي المدرك لعينة الدراسة المبحوثة على االستغراق الوظيفي.
ثانياً :أهمية البحث Research Important :
 -1يأتي هذا البحث في محيط االهتمام والتأكيد على أهمية الغوص في الجانب النفسي والسلوكي السيما الجوانب واألبعاد النفسية
االيجابية للقوى العاملة وإيجاد اآلليات المالئمة التي من شأنها توفير أرضية خصبة إلطالق العنان للمواهب واألفكار اإلبداعية (
الخالقة ) لرأس المال البشري في المنظمات من منطلق إن رأس المال النفسي للقوى العاملة يعزز من استغراقهم الوظيفي .
 -2أهمية موضوعي رأس المال النفسي و االستغراق الوظيفي  ،من خالل التراكم المعرفي للبحث الحالي.
 -3نظراً ألهمية قطاع التعليم العالي في العراق وما يقدم هذا القطاع من خدمات دعت الحاجة القيام بممارسات تطبيقية لبلورة
الدور الذي يمكن أن تلعبه متغيرات الدراسة في تحقيق النتائج المرجوة .
ثالثاً :أهداف البحث Research objectives :
يسعى البحث إلى :
 -1تحقيق حالة من التكامل بين فكر السلوك التنظيمي وفكر إدارة الموارد البشرية عبر استثمار أبعاد رأس المال النفسي في بلوغ
االستغراق الوظيفي.
 -2قياس مدى أدراك عينة الدراسة المبحوثة لمفهوم رأس المال النفسي  ،والتعرف على مدى تأثيره على األعمال والمهام المناطة
بهم .
 -3تشخيص طبيعة العالقة والتأثير بين أبعاد رأس المال النفسي و االستغراق الوظيفي والتعرف على األبعاد المؤثرة .
 -4الخروج بمجموعة من التوصيات لإلسهام في رفع مستوى اهتمام المنظمات المحلية بكل من رأس المال النفسي واالستغراق
الوظيفي.
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رابعاً :المخطط الفرضي للبحثHypothetical model for research :

رأس المال النفسي
الكــــــــفاءة الذاتــــــــــــــــية

االستغراق الوظيفي
الحمـــــــــــــــاس

األمــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
اإلخــــــــــــــــالص
التــــــــــــــفاؤل
االنغــــــــــــــــماس
المــــــــــــرونة

عالقة ارتباط
عالقة اثر
خامساً :فرضيات البحث hypothesisResearch :
-1

يرتبطرأس المال النفسي بأبعاده معنوياًبمستوىاالستغراق الوظيفي.

-2

يؤثررأس المال النفسي بأبعاده معنوياًبمستوىاالستغراق الوظيفي.

سادساً :مجتمعالبحثوعينته Research society andsample:
تماختيارجامعةالمثنىكمجتمعللدراسة،

وقدتمثلتعينةالبحثبالمالكالتدريسي(

ماجستير

ودكتوراه

)فيكليتياإلدارةواالقتصاد

والتربيةالرياضية في جامعة المثنى وبأعمار تراوحت بين ( ) 06- 22سنة وبخدمة جامعية تراوحت بين ستة أشهر و عشر
سنوات  ،وقدتمتوزيعاستمارةاالستبانة،انظر الملحق ()1علىالمالكالتدريسيفيهذهالكليةإذتمتوزيع ()60استبانه،استلم منها()52
استبانه،استعملت بالكامل فيالتحليأليبنسبةمن ) (86.6%من مجموعاالستباناتالموزعة.
سابعاً :مقاييس البحث
اعتمد البحث الحالي على المقاييس الجاهزة اآلتية :
-1

رأس المال النفسي  :تم التعبير عنه باستعمال مقياس ( )Malone,2011الذي يتضمن ( )24فقرة ذات مقياس خماسي

االستجابة ( اتفق بشدة  -2ال اتفق بشدة . )1
-2

االستغراق الوظيفي  :تم التعبير عنه باستعمال مقياس ( )Drake ,2012الذي يتضمن ( )11فقرة ذات مقياس خماسي

االستجابة ( اتفق بشدة  -2ال اتفق بشدة . )1
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جدول ()1
ملخص مقاييس البحث

نالحظ

ان

المقياس

عدد الفقرات

كورنباخ الفا

الكــــفاءة الذاتـــــــية

6

0.99

األمــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

6

0.98

المــــــــــــرونة

6

0.98

التفاؤل

6

0.98

الحمـــــــــــــــاس

6

0.98

اإلخــــــــــــــــالص

5

0.98

االنغــــــــــــــــماس

6

0.98

قيممعاملكرونباخالفا

تراوحتبين()6...-6..0وهيمقبولةإحصائيافيالبحوثاإلداريةوالسلوكيةالنقيمتهااكبر

من

)(0.75والتي تدلعلىانالمقاييستتصفباالتساقالداخلي.

اإلطار النظري للبحث
المبحث األول
رأس المال النفسي
أوالً  :مفهوم رأس المال النفسي Psychological capital concept
بزغ مفهوم رأس المال النفسي في عالم األعمال في األدبيات االقتصادية عندما قدمه الكاتب االقتصادي Goldsmith 1997
كوصف للخواص الشخصية التي من شأنها التأثير في معدل اإلنتاجية  . )Rus,2012:13(،كما أشارت دراسة (Jia-
 )jun,2011:1361إلى انه في عام  ، 2662اقترح الرئيس السابق للجمعي ِة النفسي ِة األمريكي ِة

American

كتابه " السعادة الحقيقية "
) Psychological Association (APAالسّيد سيليجمان مفهوم رأسمال النفسي رسميا ً في
ِ
علم الن ْفس اإليجابي وسلوك المنظمة اإليجابي ( ،)POBإذ يعتقد
" "Authentic Happinessمستنداً على وجهات نظر ِ
جب أَنْ ُتعير المزيد
بإمكانية جْ َ
لب العوامل النفسية التي ُتسبّبُ السلوك اإليجابي الفردي في رأس المال ،فضالً عن إن المنظمات َي ِ
تقاس ،وتطوّ َر
العناصر التي ُتو ّجه األفراد إيجابياً ،فهي يُمْ كِنُ أَنْ
من االنتباه لألبحاث والتطبيقات المتعلقة بالموارد النفسِ ية أَو
َ
ِ
وتدار بفاعلية لتحقيق األدا ِء العالي .وتوصلت دراسة  Norman,2010وزمالئه إلى إن رأس المال النفسي يكون ذو قيمة اكبر
َ
كمتغير مركب مشتق من األمل  ،المرونة  ،التفاؤل  ،والكفاءة الذاتية فهو يمثل سلوك العمل المرغوب والداعم للمنظمة علما ً إن
هكذا سلوكيات هي سلوكيات طوعية ذاتية من قبل االفراد العاملين والهدف هو دعم وإسناد المنظمة Norman ( ،
 . )et.al,2010:384كما أشارت دراسة ( ) Mathe,2011:11إلى إن مفهوم رأس المال النفسي من المفاهيم الحديثة التي
طرأت في مجال إدارة األعمال وبالذات في حقل السلوك التنظيمي  ،فهو يدعى أحيانا ً بالسلوك التنظيمي االيجابي Positive
) Organizational Behavior (POBوهو بدوره يركز على دراسة المتغيرات النفسية التي يمكن أن توجه ايجابيا بغية
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استعمالها في تحسين األداء التنظيمي  .وتماشيا مع وجهة نظر  Mathe,2011يرى البحث الحالي ومن خالل التتبع لمجموعة
من األبحاث والرسائل واالطاريح األجنبية إلى إن الريادة والفضل يعودان للباحث  Luthansومجموعة من زمالئه في زج
مفهوم رأس المال النفسي في حقل إدارة السلوك التنظيمي  .ويعتبر ( )Xi-Zhou & Jiu-yu,2011:539رأس المال النفسي
كتركيب جوهري البد من استثماره من قبل المنظمات لتنمية وتطوير القوى العاملة وتحقيق االنجازات على ارض الواقع ،
وتحسين األداء والنمو المتواصل  ،فهو مدخالً جديد يساعد اإلدارة في تحقيق الميزة التنافسية في بيئة عمل تتسم بالتغيير المتسارع
 .ومن جانبه أكد ( ) Luthans et.al ,2008:235وزمالئه على ضرورة استثمار وتطوير مفهوم رأس المال النفسي لألفراد
العاملين كمدخل وكتفكير حديث لمواجهة البيئة  .وهنا تشير دراسة ( )Alphen ,2010:45إلى إن النظريات الحديثة تركز على
الموارد الجوهرية غير الملموسة المتمثلة برأس المال النفسي واالجتماعي فضال عن المعرفة  ،السمعة  ،والعالمة التجارية على
العكس من النظريات التقليدية (الكالسيكية) التي ركزت على الموارد الجوهرية الملموسة  .وعرف ( Luthans et.al
 ),2008:223رأس المال النفسي على أنه  :حالة التطور النفسي االيجابية لألفراد والذي يتميز بأربعة خصائص هي-:
-1

امتالك الثقة ( الكفاءة الذاتية ) لتقديم الجهود االستثنائية من اجل النجاح في تحدي المهام .

-2

توفر العزو االيجابي ( ) Positive attributionحول إمكانية النجاح اآلني والمستقبلي .

-3

المثابرة تجاه األهداف  ,وعند الضرورة إعادة توجيه المسارات تجاه األهداف (األمل) لتحقيق النجاح المنشود .

-4

عند حدوث المشاكل والمعوقات و القدرة على التحمل واالنتعاش (المرونة أو االسترجاع ) والعودة إلى الوضع

الطبيعي ما بعدالصدمة .
ويعرفه ( ) Li-feng & Hua-li ,2009:1088بأنه العوامل النفسية الجوهرية االيجابية (بشكل عام) والحاالت المجتمعة في
معايير السلوك التنظيمي االيجابي (بشكل خاص) متجاوزاً بذلك مفهوم رأس المال البشري واالجتماعي لتحقيق الميزة التنافسية
من خالل تطوير واستثمار مفهوم (من أنت) .فمفهوم رأس المال النفسي يختلف عن مفهوم رأس المال البشري ( المعرفة
،المهارات  ،القدرات والخبرات ) ومفهوم رأس المال االجتماعي ( الشبكات االجتماعية والعالقات ) ورأس المال التقليدي
االقتصادي ( الموارد المالية )  ،إذ ينظر إلى رأس المال االيجابي كإجابة لسؤالين هما  -1من أنت  -2. Who you are ,وما
يمكن أن تكون عليه ، What you can becomeمن ناحية التطور االيجابي  .)Millard,2011:15( ،وفي نفس االتجاه
يذهب كل من ( المعاني وآخرون  )292:2011،إلى أن رأس المال النفسي ينبثق من اإلجابة عن سؤال ( من أنت ) لما تتضمنه
تلك اإلجابة من مؤشرات حول الحالة الشخصية والنفسية للفرد المقصود والتي بدورها تقود إلى تكوين رؤية واضحة حول ما
يمتلكه الفرد من قدرات نفسية يتحدد بنا ًء عليها اإلجابة عن السؤال  :ما إمكانية أن يكون عليه هذا الفرد  .فالمورد البشري في
المنظمات المعاصرة يمثل رأس مال قيم وعلى المنظمات العودة إلى هكذا مورد إذا ما عرفنا صعوبة نسخ أو تكرار هكذا مورد
ً
مقارنة بالموارد المالية والمادية التقليدية في ضل االحتدام التنافسي بين المنظمات . )Rus,2012:12( ،
ثانيا ً  :أبعاد رأس المال النفسي psychological capital dimensions
أشارت دراسات كل من()Luthans et.al,2008:223;Malone,2011:22;Seaton,2011:1
إلى األبعاد اآلتية لرأس المال النفسي وهي كاألتي ( -:الكفاءة الذاتية  ،التفاؤل ،األمل  ،والمرونة )
 -1الكفاءة الذاتية ( : )Self efficacyوتمثل الثقة المتواجدة لدى الفرد في مجال تقديمه للجهود الضرورية للنجاح في تحدي
المهام المناطة به  . ) Luthans et.al,2008:223(،فهي تمثل انعكاس لمدركات الفرد بخصوص قدراته اإلدراكية والدافعية
الذاتية إضافة إلى احتماالت إتمام الفرد للمهام المناطة به بنجاح بغض النظر عن ما يحدث في المحيط التنظيمي
.)Malone,2011:22(،

لسنة (( 6 )) ---------- 2013
المجلد مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية ) (3العدد ) ( 6
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويرى ( ) Millard,2011:17أن الكفاءة الذاتية تمثل األبعاد اإلدراكية االجتماعية فهي تمثل ثقة األفراد بقدراتهم لحشد وتحريك
الموارد والمصادر الدافعية واإلدراكية واألداء الضروري لتنفيذ المهام بنجاح ضمن المح يط التنظيمي  ،فاالعتقادات المتوفرة لدى
األفراد حول قدراتهم ومواردهم الخاصة من شانها التأثير في فهمهم وتفسيرهم لألحداث .
 -2التفاؤل ( :)Optimismويمثل العزو االيجابي ( )Positive Attributionأي التفاؤل في تحقيق النجاح اآلني
والمستقبلي . ) Luthans et.al,2008:223(،فاألفراد المتفائلين لديهم شعور بان األحداث االيجابية في الحياة تحدث نتيجة
أعمالهم وسلوكياتهم الخاصة  .فهو يوصف كأسلوب توضيحي ( )Explanatory Styleلعزو (نسب) األحداث االيجابية على
إنها نابعة منه شخصيا ودائمية فضال عن إنها واسعة االنتشار ،بينما تنسب األحداث السلبية على إنها خارجية ومؤقتة ومحدودة
. )Millard,2011:17(،فالسلوك التنظيمي اإليجابي ُي ْمكِنُ أَنْ ي ّ
ُؤث َر ايجابا ً في األدا ِء التنظيميِ ،فالتفاؤل هو الجودة التي ُي ْمكِنُ أَنْ
اعدَة اآلخرين في النجاح
ُتسه َم في قياد ِة فعّال ِة من خالل
تطوير اإلدراك الذاتي ،والرغبة في َت َحمُّل المخاط ِرة ،والدافعية لم َُس َ
ِ
وتطوير التفاؤل الخاص بهم .)Wisner,2008;46( ،وتوصلت دراسة (  ) Ismail et.al,2011:52إلى إن %12.2
ؤل يستحوذ على نسبة
المدرا ِء َيعتق ُد بأ ّنهم َي ْن
ظرون دائما ً إلى الجان ِ
َ
ب المشرق للصور ِة و َيأْخذوا األشيا َء إيجابياً .وهذا يدل بان التفا ِ
مئوية عالية بين المستجيبين وهذا بدوره ينعكسْ ايجابيا على األداء التنظيمي .
 -3األمل ( :)Hopeيمثل األمل مثابرة األفراد العاملين في التوجه نحو تحقيق األهداف التنظيمية  ،إضافة إلى قدرة األفراد على
إعادة توجيه المسارات لتحقيق األهداف لو تطلب األمر. ) Luthans et.al,2008:223(،ويرى ( )Malone,2011:5إن
األمل يوفر التحدي والواقعية تجاه تحقيق األهداف فهو بدوره يمثل استثماراً لجهود األفراد العاملين نحو تحقيق تلك األهداف .
ويصف ( )Millard,2011:16األمل على انه حالة الدافعية االيجابية ( )Positive motivationالتي يستمدها األفراد
العاملين من خالل إدراكهم للنجاح فهو يتميز بالتداؤب ( ) Agencyآي الطاقة الموجهة تجاه األهداف  ،المسارات ( Path
 ) waysالتخطيط لمقابلة األهداف  ،لذلك يمثل األمل قوتين األولى قوة اإلرادة ( )Will Powerأو التصميم نحو تحقيق األهداف
 ،والثانية قوة المسار( )Way Powerوالذي يمثل التخطيط لمقابلة األهداف .
 -4المرونة أو االسترجاع ( :)Resiliencyوتمثل القدرة على مواجهة المشاكل والظروف الصعبة وتحملها ومواجهتها
واالنتعاش ما بعدها لتحقيق النجاح المنشود  . ) Luthanset.al,2008:223(،فالمرونة تمثل القدرة في العودة للحالة الطبيعية
أو التماسك لما ينتج من ظروف صعبة  ،صراع  ،فشل ،اندهاش  ،وحتى األحداث االيجابية أحيانا كالترقية وتزايد المسؤولية ،
حيث أن جميع هذه المتغيرات يمكن أن تحدث تغيرا وضغط (إجهاد) لألفراد  ،فهي مورد ايجابي مهم جدا لموقع عمل يتصف
باالضطراب والضغوطات المتعددة  ،لذا تمكن المرونة األفراد العاملين من التكيف مع التغيير والمحافظة على االستقرار
الشعوري المطلوب عند مواجهة المشاكل والظروف الصعبة  .ويرى ( )Li-feng & Hua-li ,2009:1088إن المرونة تلعب
دوراً جوهريا ً في التكيف الصحي لألفراد ( ) Healthy adaptationsوبالذات لألحداث الحياتية المرهقة  ،فاألفراد الذين لديهم
مهارات التحمل يمتلكون قدرة عالية على التكيف وتحويل مسببات الضغط  stressorsإلى فرص للتنمية والتعلم  .فاألفراد
العاملين قد يتعرضون لإلحباط وتواجههم بعض المعوقات  ،وهنا يبرز دور المرونة في تمكينهم من التغلب على المعوقات
وتحقيق االنجازات في نهاية المطاف  ،فالمستوى العالي لرأس المال النفسي المتواجد لدى األفراد العاملين تأثيره يكون جوهري
من خالل التركيز على العوامل واإلمكانيات االيجابية .)Qing a van &Zongkui,2009:3391(،
أما ( ) Wubin& Zhaoliang,2011; Meng et.al,2011فيرى إن األفراد الذين لديهم مرونة (استرجاع) يمتازون
باالتي-:
 -1قبول قوي للحقيقة (الواقعية والموضوعية).
 -2إيمان عميق بقوة القيم التي يحملها  ،وان الحياة ذات مغزى .
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 -3قدرة غريبة في التكييف واالرتجال  improviseللتغيرات المهمة .
وتناولت دراسة ( )Cole ,2007:8األبعاد اآلتية لرأس المال النفسي .
إحترام الذات  self-esteem؛ الكفاءة ذاتية  self-efficacy؛ وضعية الرقابة  locus of control؛ اإلستقرار الشعوري
 ، emotional stabilityالتفاؤل  ،األمل  ،المرونة  ،والوعي  .conscientiousnessأما دراسة ( )Zhu et.al,2011فقامت
على األبعاد اآلتية لرأس المال النفسي التفاؤل  ،اإلبداع  ،المرونة  ،الثقة بالنفس  ،المغفرة واالمتنان  ،الشجاعة و الطموح (األمل).

ثالثا ً  :فوائد رأس المال النفسي Psychological capital benefit
أشارت دراسة ( )Luthans et.al,2008:221إلى أن رأس المال النفسي (السلوك االيجابي) يعتبر مدخالً ايجابيا ً نوعي اً
 Specific positive approachمن خالل ما يحققه من نتائج ايجابية في تنمية الموارد البشرية وإدارة األداء  .فرأس المال
النفسي يزيد من سعي األفراد العاملين نحو تحقيق األهداف التنظيمية وبالتالي تحقيق الحد األقصى من مصالحهم الخاصة  ،فض ً
ال
عن تحسين التماسك والتعاون وإحداث تغيير ايجابي في الثقافة التنظيمية  . )Liu:2010:77(،كما يمكن أن يسهم رأس المال
النفسي في إدراك االفراد العاملين لسلوكيات المواطنة التنظيمية من خالل األتي -: )Norman et.al,2010:384(،
-1

كتركيب فردي ايجابي  ،يوجه رأس المال النفسي تجاه األهداف من خالل القدرة في إيجاد مختلف المسارات لتحقيق

األهداف  ،فالبعض يمكن أن يكون مبدعا ً علما ً إن هذا ليس جزءاً من دور المهمة الرسمي  ،ومرننا ً عند الضرورة لالستمرارية
في تحقيق األهداف  ،وواثقا ً من قدراته وال يخشى في الولوج اختبار المسارات والطرائق الجديدة ومتفائالً بشان المستقبل
للمحافظة على التوجه االيجابي .
-2

يدعم رأس المال النفسي العالقة بين االيجابية والتفكير الواسع  ،فالشعورية والتوجهات االيجابية تزيد من انتباه وتركيز

وأنماط التفكير وسلوكيات االفراد  ،وهذه السلوكيات تصور كسلوكيات المواطنة التنظيمية  ،إذ تعتبر المساهمات الشعورية
االيجابية لألفراد العاملين كسلوك طوعي ذاتي كالمشاركة ومساعدة زمالء العمل أو المساعدة في التحسين التنظيمي من خالل
األفكار والمقترحات .
ومن جانبه أشار( ) Millard,2011:2إلى إن رأس المال النفسي من شانه إضافة العديد من النتائج االيجابية المرحب بها
من قبل إدارة المنظمة كااللتزام التنظيمي  ،الفاعلية  ،األداء والرضا الوظيفي  ،فهو يؤثر على السلوكيات االيجابية التي من شانها
المساعدة في تحقيق الفاعلية التنظيمي  Organizational effectivenessفض ً
ال عن التأثير في االبتعاد عن المواقف
والسلوكيات السلبية (القصور في السلوك) التي يمكن أن تعيق الفاعلية والنجاح التنظيمي .وأضاف كل من ( المعاني وآخرون
 ) 292:2011،إلى أن رأس المال النفسي يشجع السلوكيات السليمة وهذا بدوره يشجع المعرفة حول ماهية الممارسات الصحيحة
والسليمة المحبذة لألفراد العاملين مع التركيز على ضرورة توافر صحة نفسية تعمل على تطوير األفراد من اجل النمو والنجاح
واالزدهار وامتالك األثر االيجابي تجاه أدائهم وما ينتج عنه من مخرجات.
أما دراسة ( )Jia-jun,2011:1362فحددت مجموعة من الفوائد لرأس المال النفسي وهي كاألتي -:
 -1يمثل رأس المال النفسي القابليات النفسية االيجابية فضالً عن التركيز على القوة والطاقة الشخصية االيجابية .
 -2يمكن المنظمة من تحقيق مستويات عالية من األداء فهو يمثل أداة لتحويل القدرات إلى الواقع العملي وهو بدوره يتجاوز
مفهومي رأس المال البشري ورأس المال االجتماعي.
 -3يمثل الحاالت الفكرية المتطابقة ومواصفات السلوك التنظيمي االيجابي .
 -4االستثمار فيه مربحا ً فهو يمكن المنظمة من تحسين أدائها وتعزيز ميزتها التنافسية .
المبحث الثاني
االستغراق الوظيفي _ المفهوم واألبعاد
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أوالً  :مفهوم االستغراق الوظيفي Employees engagement concept :
يمثل االستغراق الوظيفي للموظفين المفتاح الرئيس للنجاح التنظيمي  ،فاألفراد العاملون الذين لديهم مستوى عال من االستغراق
الوظيفي في منظماتهم سيمكن المنظمة من االحتفاظ بالمواهب وتحسين األداء التنظيمي  ،فضال عن ذلك يمثل االستغراق حلقة
الوصل الرئيسة لرضا الزبائن وسمعة المنظمة  ،وخلق القيمة ألصحاب المصالح .)Miller,2008:10(،فهو تركيبة من
المكونات السلوكية والشعورية واإلدراكية مرتبطة بأداء الدور لألفراد العاملين  .)Sakovska,2012:16(،فالمشاعر الجيدة
للموظفين تجاه منظماتهم كاإلعجاب  ،الثقة واالحترام والجاذبية الشعورية emotional appealستجعلهم أكثر رغبة في العمل
واالهتمام باألنشطة التنظيمية  ،فبيئة العمل التي تؤسس إلدارة الفاعلة ومعاملة عادلة للقوى العاملة وقيادة فاعلة ورؤية موضوعية
ومنتجات ذات جودة عالية وسياسة سعريه فاعلة ستسهم في بناء الثقة لألفراد العاملين بخصوص مستقبل منظماتهم وهذا من شانه
أن يسهم في استغراق العاملين في وظائفهم ( . )Men,2012:172ويعرفه( )Beven et.al,:1997نقالً عن
( ) Armstrong,2006:272بأنه المواقف االيجابية لألفراد العاملين تجاه منظماتهم وخلق القيمة لها  ،فالموظفين المستغرقين
وظيفيا ُ مدركين لمحيط العمل ويسعون إلى تحسين أدائهم الوظيفي لتحقيق المنافع للمنظمة  ،أما ()Simpson,2009:1018
فيعرفه على انه اندماج االفراد العاملين ورضاهم وحماسهم تجاه وظائفهم واألعمال المناطة بهم  ،ويرى ( De Lacy
 ),2009:39إن االفراد المستغرقين وظيفيا ً يكونون أكثر اهتماما ً بمستقبل المنظمة  ،فضالً عن رغبتهم في استثمار جهودهم
بشكل طوعي لتحقيق األهداف وضمان نجاح المنظمة .
ثانيا ً  :أهمية االستغراق الوظيفي Employees engagement important :
قسمت دراسة ( )Sakovska,2012:14أهمية االستغراق الوظيفي على مستويين هما-:
أ :النتائج على المستوى التنظيمي :
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األداء التنظيمي  :أشار العديد من الدراسات إلى إن االستغراق الوظيفي له تأثير ايجابي على مؤشرات األداء التنظيمي

( رضا الزبون  ،اإلنتاجية ،الربحية ،دوران العاملين  ،واألمان الوظيفي ) .
-2

إنتاجية االفراد العاملين  :تساعد المستويات العالية من االستغراق الوظيفي االفراد العاملين في اخذ المبادرات والمتابعة

ألهداف التعلم  ،إذ يطور االفراد العاملون المنشغلو ن في أعمالهم المعرفة الجديدة واالستجابة للفرص والخروج عن المألوف ،
وينشغلون في النصح  ،باإلضافة مستويات الرضا الوظيفي المرتفعة وااللتزام العالي تجاه المنظمة .
-3

االحتفاظ بالعاملين  :توصلت العديد من الدراسات إلى دالئل تبين مدى تأثير االستغراق على نوايا االفراد العاملين في

ترك العمل  ،ففي دراسة أجريت من قبل ( )Towers Perrinالمنظمة االستشارية للموارد البشرية وجدت أن االفراد العاملين
المنشغلين في وظائفهم إلى حد كبير يكونون أكثر استقراراً في وظائفهم  ،حيث توصلت الدراسة إلى إن  %00من عينة الدراسة
لم تكن لديهم رغبة في ترك العمل بسبب انغماسهم العالي تجاه وظائفهم.
-4

الدفاع عن المنظمة  :قد يكون االفراد العاملون المنشغلون في وظائفهم محامين ومدافعين عن منظماتهم وهذا يعني أن

االفراد العاملين سيكونون أكثر استعداداً لاليصاء بمنظماتهم كمكان مناسب للعمل أو االيصاء بمنتجات وخدمات المنظمة وهذا
بدوره سيساعد المنظمة باعتباره تسويقا ً مجانيا ً يمارسه أفرادها تجاهها  ،فضال عن تحسين الوعي العام تجاه المنظمة.
-2

والء الزبون  :عندما يشعر االفراد العاملين بأهميتهم وتأثيرهم في المنظمة سينعكس هذا التأثير على جودة عملهم

ورضا الزبائن  ،فعالقة المنظمة بزبائنها تدار من قبل االفراد العاملين ومن خالل التفاعالت والتعامالت الوجاهية Face to
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 Faceبين االفراد العاملين والزبائن  ،ومن خالل الموارد التنظيمية واالستغراق يمكن أن تؤثر المنظمة في مناخ الخدمات
المقدمة لزبائنها وبهذا سيقيم األداء الفاعل من قبل الزبائن وسيسعى االفراد إلى زيادة مستوى الرضا والوالء لزبائن المنظمة .
-0

التغيير التنظيمي الناجح  :يلعب االستغراق الوظيفي لالفراد العاملين دوراً مهما ً في تطبيق التغيير التنظيمي  ،فاألفراد

الذين لديهم مستوى عال من االستغراق سيكونون مهتمين ومؤثرين في جعل المنظمة قادرة على تطبيق التغيير والتكيف مع
التغيرات البيئية .
ب :النتائج على مستوى االفراد العاملين :
-1

النتائج النفسية  :تشير العديد من الدراسات إلى إن العالقة بين االفراد العاملين وأرباب العمل أصبحت ذات طابع مادي

 ،وبالتالي فان هذا التغيير في نمط العالقة سيولد اإلحباط للعديد من االفراد العاملين وبالتالي فقدانهم للثقة تجاه منظماتهم  ،وستثار
التساؤالت حول المغزى من عملهم  ،هنا يمكن أن يلعب االستغراق الوظيفي دوراً مهما ً في مساعدتهم لتجاوز هذه الحالة
وتزويدهم بالفرص الستثمار حالتهم النفسية .
-2

الرفاهية والصحة االيجابية :يمكن أن يؤثر االستغراق الوظيفي في الشعور والصحة االيجابيين ففي دراسة أجريت على

منظمة كالوب  Gallupتوصلت الدراسة إلى إن  %02من االفراد العاملين المنشغلين في وظائفهم كان التأثير ايجابيا على
المستوى الصحي .
ويرى ( ) Men,2012:172االفراد العاملين وما يكنونه من مشاعر جيدة تجاه منظماتهم كاإلعجاب  ،الثقة  ،االحترام ،
الجاذبية الشعورية  Emotional Appealسيكونون أكثر رغبة في العمل وأكثر اهتماما ً باألنشطة التنظيمية  ،فبيئة العمل
المالئمة التي توفرها اإلدارة والممارسات العادلة تجاه االفراد العاملين  ،القيادة الفعالة  ،والرؤية الموضوعية والمنتجات ذات
الجودة العالية والسياسة السعرية الكفوءة ستسهم في بناء الثقة بخصوص المنظمة وهذا بدوره سيسهم بشكل ملحوظ في دعم
االستغراق الوظيفي لألفراد العاملين .

ثالثا ً  :أبعاداالستغراق الوظيفي Employees engagement dimensions :
أشارت دراسة ( ) Bakker & Leiter,2010:182إلى إن غالبية الدراسات اعتمدت المقياس المتضمن األبعاد اآلتية لقياس
االستغراق الوظيفي  ،وهي كاألتي -:
-1

الحماس( : ) Vigorويشير إلى المستويات العالية من الطاقة والنشاط والمرونة الفكرية  Mental Resilienceأثناء

العمل.
-2

اإلخالص أو التفاني ( :) Dedicationويشير إلى االندماج العالي والتوجه الشعوري أثناء العمل.

-3

االنغماس ( :)Absorptionويشير إلى التركيز الكامل في العمل والسعادة عند القيام به .

رابعا ً  :أنواع االستغراق Engagement types :
حدد ( )Simpson,2009:1018أربع أنواع لالستغراق الوظيفي هي -:
-1

االستغراق الشخصي  Personal engagement :ويمثل توظيف وتجسيد الحالة الجسدية واإلدراكية والشعورية

للموظف أثناء قيامة بالمهام .
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االستغراق مقابل اإلرهاق Burnout/engagementفاإلرهاق يمثل مجموعة من الخصائص واألعراض النفسية

كاإلنهاك  ،التهكم  ،وانخفاض الكفاءة كردة فعل لمسببات الضغط التنظيمي المزمنة  ،وهنا يبرز االستغراق الوظيفي كنقيض
لإلرهاق وكما موضح في الجدول أدناه .
جدول ()2
الفرق بين اإلرهاق واالستغراق الوظيفي
اإلرهاق الوظيفي

االستغراق الوظيفي

إنهاك (طاقة منخفضة)

طاقة عالية

التهكم (اندماج منخفض)

اندماج عالي

انعدام الكفاءة (كفاءة منخفضة)

كفاءة عالية

الجدول من إعداد الباحث بنا ًء على أفكار Simpson,2009
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االستغراق الوظيفي  Job engagement :ويشير إلى االيجابية واالنجاز والحالة الفكرية المتعلقة بالعمل ويمكن

تميزها من خالل الحماس  ،اإلخالص  ،واالنغماس فالحماس يشير إلى المستويات العالية من الطاقة والمرونة الفكرية أثناء العمل
 ،ويشير اإلخالص إلى االندماج العالي ف ي العمل والدفاع عن المنظمة واإللهام والفخر والتحدي  ،بينما يشير االنغماس إلى
التركيز الكامل واالستغراق في العمل بحيث يمر وقت الموظف بسرعة ويجد من الصعوبة فصل نفسه عن العمل .
-4

استغراق الموظفين Employees engagement :ويشير إلىاندماج االفراد العاملين ورضاهم وحماسهم تجاه

وظائفهم واألعمال المناطة بهم .
ويمكن أن يأخذ االستغراق الوظيفي ثالث أشكال في المنظمة هي .)Miller,2008:10(،
ت االفراد العاملين تجاه المنظمة  ،القادة وثقافة
االستغراق االداركي ( : )Cognitive engagementو يشير إلى إعتقادا ِ
موقع العمل.
االستغراق الشعوري ( : )Emotional engagementويمثل شعور االفراد العاملين تجاه المنظمة والقادة وزمالء العمل .
االستغراق السلوكي ( : )Behavioral engagementويشير إلى مكون القيمة المضافة لألفراد العاملين والمنعكسة لحجم
الجهود المبذولة في وظائفهم .
أما دراسة ( ) Knight,2011:6فقد حددت ثالث أنواع لالستغراق الوظيفي هي -:
االستغراق االداركي ( : )Cognitive engagementتتعامل هذه السمة مع اعتقادات االفراد العاملين تجاه العوامل
التنظيمية  ،مثل ( كيف تقاد المنظمة  ،وظروف العمل في المنظمة )
االستغراق الشعوري ( : )Emotional engagementيتعامل الجانب الشعوري مع ما يشعر به االفراد العاملين تجاه
العوامل التنظيمية المذكورة أعاله وما يكنون من مواقف ايجابية أو سلبية تجاه المنظمة وقادتهم.
االستغراق الجسدي ( : )Physicalengagementتتعامل هذه السمة مع الجوانب الجسدية أي الطاقات الجسدية التي
يستخدمها االفراد العاملين لتنفيذ أدوارهم التنظيمية .
خامسا ً  :العالقة بين رأس المال النفسي واالستغراق الوظيفي the relationship between psychological
capital &Employees engagement
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توصلت دراسة ( ) Bakker & Leiter,2010:185إلى أن رأس المال النفسي من شانه التأثير في الموارد الشخصية
 Personal Resourcesباعتبارها من مرتكزات االستغراق الوظيفي  ،فالكفاءة الذاتية  ،التفاؤل  ،األمل و المرونة كأبعاد
لرأس المال النفسي تسهل عملية االستغراق الوظيفي لألفراد العاملين  ،فالتفاؤل على سبيل المثال يلعب دوراً مؤثراً في نظرة
الفرد إلى واجباته الوظيفية  ،إذ من خالل المستوى العالي من التفاؤل سيعزى النجاح إلى الظروف الداخلية بينما تعزى حاالت
الفشل إلى الظرف الخارجية الغير مسيطر عليها  ،انظر الشكل ( ، )1وأشارت دراسة ( )Ouweneel,2012:31إلى إن
الكفاءة الذاتية ترتبط إيجابا ً باالستغراق الوظيفي باعتبارها مولداً للرغبة الجامحة في بذل الطاقة والجهود اإلضافية النجاز المهام
واالندماج واالنغماس العالي تجاه المهام المناطة بهم ،أما األمل فهو يمكن االفراد العاملين من توجيه وتكريس الطاقة لمتابعة
األهداف فهو يمثل أسبقية من أسبقيات في دراسة االستغراق الوظيفي  ،ويضيف  Ouweneel,2012إلى ان االفراد العاملين
المتفائلين ستكون لهم القدرة على مواجهة مهامهم وستكون توقعاتهم ايجابية وهذا بدوره سيولد االستغراق الوظيفي من خالل
اندماجهم العالي تجاه المهام المناطة بهم .

متطلبات الوظيفة
موارد الوظيفة
-

االستقاللية
التغذية العكسية لألداء
الدعم االجتماعي
تدريب اإلشرافي
الموارد الشخصية /
رأس المال النفسي

-

التفاؤل
الكفاءة الذاتية
األمل
المرونة

-

ضغط العمل
المتطلبات الشعورية
المتطلبات الفكرية
المتطلبات الجسدية

االستغراق الوظيفي
 الحماس اإلخالص -االنغماس

األداء
أداء الدور العادي
أداء الدور المتميز
اإلبداع

شكل ( )1العالقة بين رأس المال النفسي واالستغراق الوظيفي

Bakker,A.,& Lieter (2010): Work engagement , A handbook of essential theory and
research , Psychology Press .p187

وصف وتشخيص متغيرات الدراسة
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يتناول هذا المبحث وصف وتشخيص متغيرات الدراسة  ،إذ تم ترميز وتصنيف هذه المتغيرات بهدف معالجتهاا ابتادا ًء مان التحليال
األولاي للبياناات المتعلقاة بمتغيارات الدراساة باساتعمال التوزيعاات التكرارياة واألوسااط الحساابية واالنحرافاات المعيارياة ومعاماال
االختالف ولكل متغير من متغيرات الدراسة ولغرض تحديد درجة االستجابة من قبل عينة الدراسة  ،تم صياغة الجادول ( )3الاذي
يوضح استجابات األفراد عينة الدراسة .
الجدول()3
األوساط الحسابية و االنحراف المعياري ومعامل االختالف لفقرات الكفاءة ()N=52
رقم
المحور

الفقرة

استجابات عينة الدراسة
اتفق

اتفق اتفق إلى

تماما ً

ح ٍد ما

ال
اتفق

الوسط

االنحراف

معامل

ال

الحسابي

المعياري

االختالف

اتفق

الموزون

Cv

تماما ً
2

الكفـــــــــــــــــــــــاءة

1

36

14

2

32

25

3

24

26

2

4

22

21

0

4.26

5

25

16

11

4.23

5..5

6

30

13

4.05

5.43

9.053%

4.40

5.54

12.03%
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4.65

5.55

11.83%

4.61

5.40

10.63%

4.42

5.50

12.9%

5.01

16.67%
18.91%

المتغير األول  :رأس المال النفسي
الكفاءة  :عكست استجابة العينة وسطا ً حسابيا ً عاما ً عاليا ً لمحور الكفاءة بلغ ( )4.41وهو أعلى من الوسط الفرضاي علاى مسااحة
ميازان االختباار البااالغ ( ) 3المعاول عليااه لاتفحص مسااتويات اساتجابة أفااراد العيناة المبحوثااة  ،وبانساجام عااالي لإلجاباات بااانحراف
معياري ومعامال االخاتالف ( )12.63% (،)6.24علاى التاوالي  ،وهاذا يشاير إلاى اماتالك عيناة الدراساة الثقاة العالياة فاي تقاديم
الجهود االستثنائية من اجل النجاح في تحدي المهام المناطة بهم  ،أما على صعيد الفقرات فقد قيس هذا المحور باالفقرات ( )0-1إذ
جاءت معظم االستجابات ضامن تقادير (أتفاق تماماا) و (اتفاق)  ،وتراوحات األوسااط الحساابية لفقارات هاذا المحاور باين حاد أعلاى
قدره ( )4.12للفقرة ( )0والتي تشير إلى" الشعور بالثقة في تقديم المعلومات للزمالء والطلبة " وحد أدنى قدره ( )4.23للفقرة
( )2والتي تشير إلى " اشعر بالثقة في االتصال مع األفراد خارج الكلية لمناقشة المشاكل "  .وبذلك يكون التباين في قيم الفقارات
بفارق مقداره ( )6.22للوسط الحسابي  ،كما جاءت جميع الفقرات بأوساط حسابية أعلى من الوسط الفرضاي علاى مسااحة ميازان
االختبار()3

لسنة (( 13 )) ---------- 2013
المجلد مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية ) (3العدد ) ( 6
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رقم
المحور

الوسط

االنحراف

معامل

اتفق إلى

ال

ال اتفق

الحسابي

المعياري

االختالف

ح ٍد ما

اتفق

تماماً

الموزون

1

21

21

2

2

0

21

21

4

الفقرة

استجابات عينة الدراسة
اتفق

اتفق

تماماً

Cv

األمل

4.46

6.14

16.82%

4.32

6.01

14.12%

.

20

26

1

2

4.20

6..1

21.26%

16

31

11

1

3

4.36

6..1

21.16%

11

36

22

4.23

6.26

11.04%

12

26

20

4.21

6.06

19%

3

3
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2

المرونــــــــــــة
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4
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2

12

31

12

4

10
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2

11

30

12

2

2

10

32

11

1

2

4.22

6.10

17.88%

4.30

6.20

12.79%

4.46

6..3

21.14%

4.46

6.00

15%

4.21

6.12

16.41%

4.21

6.12

15.96%

4.41

6.00

3.10

1.61

26.72%

4.03

6.02

14.04%

4.42

6.06

18.1%

4.36

6.10

18.14%

2

3.21

1.1.

37.07%

3

3..0

1.26
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4.62
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2
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التفــــــــــــــــاؤل
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رقم

استجابات عينة الدراسة

4.34

6.16

16.13%

الوسط

االنحراف

15.42%

21.98%

معامل

لسنة (( 14 )) ---------- 2013
المجلد مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية ) (3العدد ) ( 6
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحور الفقرة

اتفق

اتفق

تماما ً

اتفق إلى

ال

ال اتفق

الحسابي

ح ٍد ما

اتفق

تماماً

الموزون

المعياري

االختالف
Cv

الحــــــــــــــماس

34 22
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3

4.2.
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36 20
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4
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.

1
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36 2.
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2

3

4.30

6.00
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1

1
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اإلخالص
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2
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3

2
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1

2
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30
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4.40

21.21% 6..2

4.21

6.11
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0

1

2

4.22

20.44% 6..3

31

21

1.

2

4

4.32

20.14% 6.01

30

21

21

4

4.30

19.27% 6.04

3.

34

10

4.02

10.32% 6.40

46

34
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2

4.01

12.15% 6.20

41
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10

3
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4.40
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االنغمـــــــــــــــاس

2

الوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمحور ومعامل االختالف
المصدر  :إعداد الباحث في ضوء نتائج الحاسبة اإللكترونية .

نستخلص من معطيات الجدول ( )4المؤشرات التحليلية اآلتية-:

1

17.07%

16.14%

لسنة (( 15 )) ---------- 2013
المجلد مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية ) (3العدد ) ( 6
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أ-

األمل  :عكست استجابة العينة وسطا ً حسابيا ً عاما ً عاليا ً لمحور األمل بلغ ( )4.34وهاو أعلاى مان الوساط الفرضاي علاى

مساااحة مياازان االختبااار البااالغ ( )3المعااول عليااه لااتفحص مسااتويات اسااتجابة أفااراد العينااة المبحوثااة  ،وبانسااجام عااال لإلجابااات
بانحراف معياري ومعامل االختالف ( (16.13%) ،)6.16على التوالي  ،وهذا يشير إلى المثابرة تجااه األهاداف  ،والقادرة علاى
إعادة توجيه المسارات تجاه األهداف لتحقيق النجاح التنظيمي  ،أما علاى صاعيد الفقارات فقاد قايس هاذا المحاور باالفقرات ()12-1
إذ جاءت معظم االستجابات ضمن تقدير (أتفق تماما) و (اتفق)  ،وتراوحت األوساط الحساابية لفقارات هاذا المحاور باين حاد أعلاى
قدره ( )4.23للفقرة ( )11والتي تشير إلى" امتالك القدرة على التفكير بعدة أشكال لتحقيق أهدافي األكاديمية " وحد أدنى قادره
( )4.21للفقرة ( )12والتي تشير إلاى " فيي هيذه الظيروف ليدي االسيتعداد النفسيي (التيوفر النفسيي) لتحقييق أهيدافي "  .وباذلك
يكون التباين في قيم الفقرات بفارق مقداره ( ) 6.32للوسط الحسابي  ،كما جاءت جميع الفقرات بأوساط حسابية أعلى مان الوساط
الفرضي على مساحة ميزان االختبار(. )3
ج-

المرونة  :عكست استجابة العينة وسطا ً حسابيا ً عاما ً عاليا ً لمحور المرونة بلاغ ( )4.41وهاو أعلاى مان الوساط الفرضاي

على مساحة ميزان االختبار البالغ ( ) 3المعول عليه لتفحص مساتويات اساتجابة أفاراد العيناة المبحوثاة  ،وبانساجام عاالي لإلجاباات
بانحراف معياري ومعامل االختالف ( (15.42%) ،)6.00على التوالي  ،وهذا يشير إلى القدرة على التحمل واالنتعاش والعاودة
إلى الوضع الطبيعي ما بعد الصادمة وعناد حادوث المشااكل والمعوقاات ،أماا علاى صاعيد الفقارات فقاد قايس هاذا المحاور باالفقرات
( ) 10-13إذ جاءت معظم االستجابات ضمن تقدير (أتفق تماما) و (اتفق)  ،وتراوحت األوساط الحسابية لفقرات هذا المحاور باين
حد أعلى قدره ( )4.21للفقرة ( )11والتي تشير إلى" اإلمكانيية فيي تجياوز الظيروف الصيعبة فيي العميل ألنيي واجهتهيا مسيبقا ً "
وحاد أدنااى قادره ( )4.22للفقاارة ( )13والتاي تشااير إلاى " المرونيية العالييية فيي التعييافي (العيودة للحاليية الطبيعيية) عنييد مواجهيية
العقبيات "  .وبااذلك يكاون التباااين فاي قاايم الفقارات بفااارق مقااداره ( )6.32للوساط الحسااابي  ،كماا جاااءت جمياع الفقاارات بأوساااط
حسابية أعلى من الوسط الفرضي على مساحة ميزان االختبار(. )3
د-

التفاؤل  :عكست استجابة العينة وسطا ً حسابيا ً عاماا ً عالياا ً لمحاور التفااؤل بلاغ ( )4.62وهاو أعلاى مان الوساط الفرضاي

على مساحة ميزان االختبار البالغ ( )3المعول علياه لاتفحص مساتويات اساتجابة أفاراد العيناة المبحوثاة  ،وبانساجام عاال لإلجاباات
بانحراف معياري ومعامل االختالف ( (21.98%) ،)6.0.على التوالي  ،وهاذا يشاير إلاى العازو االيجاابي أي المساتوى العاالي
من التفاؤل لعينة الدراسة المبحوثة في تحقياق النجااح اآلناي والمساتقبلي ،أماا علاى صاعيد الفقارات فقاد قايس هاذا المحاور باالفقرات
( ) 24-1.إذ جاءت معظم االستجابات ضمن تقدير (أتفق تماما) و (اتفق)  ،وتراوحت األوساط الحسابية لفقرات هذا المحاور باين
حد أعلى قدره ( )4.03للفقرة ( )26والتي تشير إلى" من الحكمة حدوث األخطاء في العميل وهيو أمير طبيعيي" وحاد أدناى قادره
( )3.21للفقرة ( )23والتاي تشاير إلاى "فيي الكليية األحيداث تجيري وفيق المسيارات التيي أرييدها"  .وباذلك يكاون التبااين فاي قايم
الفقارات بفااارق مقااداره ( ) 1.42للوسااط الحسااابي  ،كماا جاااءت جميااع الفقاارات بأوساااط حساابية أعلااى ماان الوسااط الفرضااي علااى
مساحة ميزان االختبار(. )3

المتغير الثاني  :االستغراق الوظيفي

لسنة (( 16 )) ---------- 2013
المجلد مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية ) (3العدد ) ( 6
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ-

الحماس  :عكست استجابة العينة وسطا ً حسابيا ً عاما ً عاليا ً لمحور الحماس بلغ ( )4.41وهاو أعلاى مان الوساط الفرضاي

على مساحة ميزان االختبار البالغ ( ) 3المعول عليه لتفحص مساتويات اساتجابة أفاراد العيناة المبحوثاة  ،وبانساجام عاالي لإلجاباات
بانحراف معياري ومعامل االختالف ( (15.96%) ،)0.71على التوالي  ،وهذا يؤشر إلى المستويات العالية من الطاقاة والنشااط
والمرونة الفكرية في العمل لعينة الدراسةالمبحوثة ،أماا علاى صاعيد الفقارات فقاد قايس هاذا المحاور باالفقرات ( )36-22إذ جااءت
معظام االسااتجابات ضاامن تقاادير (أتفاق تمامااا) و (اتفااق)  ،وتراوحاات األوسااط الحسااابية لفقاارات هااذا المحاور بااين حااد أعلااى قاادره
( )4.2.للفقرتين ( )36&22والتي تشيران إلى" الشعور بالدافعية أثناء العمل " " أثابر فاي عملاي  ،وان كانات النتاائج مجهولاة "
وحد أدنى قدره ( )4.22للفقرة ( ) 21والتي تشير إلى " عندما استفيق صباحا  ،اشعر بالرغبة للذهاب إلى العمل "  .وبذلك يكاون
التباين في قيم الفقرات بفارق مقاداره ( )6.34للوساط الحساابي و  ،كماا جااءت جمياع الفقارات بأوسااط حساابية أعلاى مان الوساط
الفرضي على مساحة ميزان االختبار(. )3
ب-

اإلخييالص  :عكساات اسااتجابة العينااة وسااطا ً حسااابيا ً عام اا ً عالي اا ً لمحااور اإلخااالص بلااغ ( )4.21وهااو أعلااى ماان الوسااط

الفرضي على مساحة ميزان االختبار البالغ ( )3المعول علياه لاتفحص مساتويات اساتجابة أفاراد العيناة المبحوثاة  ،وبانساجام عاالي
لإلجابات بانحراف معياري ومعامل االختالف ( (17.07%) ،)0.77على التوالي  ،وهذا يؤشر إلى قوة اندماج الفرد العامال فاي
العمل والتوجه الشعوري في العمل لعينة الدراسةالمبحوثة ،أما علاى صاعيد الفقارات فقاد قايس هاذا المحاور باالفقرات ( )32-31إذ
جاءت معظم االستجابات ضامن تقادير (أتفاق تماماا) و (اتفاق)  ،وتراوحات األوسااط الحساابية لفقارات هاذا المحاور باين حاد أعلاى
قدره ( )4.2.للفقرة ( )34والتي تشيران إلى" فخور ألنني اعمل في هاذا المجاال " وحاد أدناى قادره ( )4.30للفقارة ( )31والتاي
تشير إلى " أجد عملي مليء بالمعنى والغرض "  .وبذلك يكون التباين في قيم الفقرات بفارق مقداره ( )6.23للوساط الحساابي ،
كما جاءت جميع الفقرات بأوساط حسابية أعلى من الوسط الفرضي على مساحة ميزان االختبار(. )3
ج-

االنغميياس  :عكساات اسااتجابة العينااة وسااطا ً حسااابيا ً عام اا ً عالي اا ً لمحااور االنغماااس بلااغ ( )4.40وهااو أعلااى ماان الوسااط

الفرضي على مساحة ميزان االختبار البالغ ( ) 3المعول علياه لاتفحص مساتويات اساتجابة أفاراد العيناة المبحوثاة  ،وبانساجام عاالي
لإلجابات بانحراف معياري ومعامل االختالف ( (16.14%) ،)0.72على التوالي  ،وهذا يؤشار إلاى االساتغراق الاوظيفي العاالي
فاي العمال مان خاالل التركياز الكامال والساعادة فاي العمال لعيناة الدراساةالمبحوثة ،أماا علاى صاعيد الفقارات فقاد قايس هاذا المحااور
بالفقرات ( ) 41-30إذ جاءت معظم االستجابات ضامن تقادير (أتفاق تماماا) و (اتفاق)  ،وتراوحات األوسااط الحساابية لفقارات هاذا
المحور بين حد أعلى قدره ( )4.02للفقرة ( )3.والتي تشير إلى" أنا منشاغل فاي عملاي " وحاد أدناى قادره ( )4.20للفقارة ()41
والتي تشير إلى " أجد من الصعوبة فصل نفسي عن عملي "  .وبذلك يكون التباين في قيم الفقرات بفارق مقاداره ( )6.21للوساط
الحسابي  ،كما جاءت جميع الفقرات بأوساط حسابية أعلى من الوسط الفرضي على مساحة ميزان االختبار(. )3
أوال  :الفرضية الرئيسة األولى.
أفادت الفرضية الرئيسة األولى للدراسة بوجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بينرأس المال النفسي واالستغراق الوظيفي على
المستوى الكلي يوضح الجدول ( ) 2قيمة معامل االرتباط البسيط (بيرسون) بين رأس المال النفسي واالستغراق الوظيفي.

الجدول ()5
مصفوفة ارتباط بيرسون للعالقة بين رأس المال النفسي واالستغراق الوظيفي n= 52 ,
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المتغير

Psy Cap

EE

Psy Cap

1

**5.004

EE

**5.004

1

المصدر  :إعداد الباحث في ضوء نتائج الحاسبة اإللكترونية .
** مستوى معنوية 6.61
يالحظ من الجدول ( )2إن العالقة بين رأس المال النفسي واالستغراق الوظيفي هي عالقة قوية جداً وموجبة .

تحليل اثر رأس المال النفسي واالستغراق الوظيفي
لغرض تحديد األثر لرأس المال النفسي في االستغراق الاوظيفي  ،وألجال تحقياق هاذا الهادف سايتم االعتمااد علاى معطياات تحليال
( ) ANOVAباإلفادة من المتوسطات الحسابية ومعامالت االرتباط التي جرى استخراجها .
الفرضية الرئيسة الثانية :
بقصد التأكد من صحة الفرضية الرئيسة الثانية القائلة بوجاود تاأثير رأس الماال النفساي فاي االساتغراق الاوظيفيعلى المساتوى الكلاي
تمت صياغة الجدول ( )0كخطوة أولى لمعرفة التأثير الذي يحدثه رأس المال النفسي في االستغراق الوظيفي .
الجدول()6
تأثير رأس المال النفسي في االستغراق الوظيفي
Psy Cap

R

Sum Of

R2

B1

)(FD

Sig

قيمة )(F
المحسوبة

Squares

الجدولية

EE
5004

20.102

5.04

1.522

1-50

555

011

0.31

.

المصدر  :إعداد الباحث في ضوء نتائج الحاسبة اإللكترونية .
يوضح الجدول ( )0أن رأس المال النفسي يمارس تأثيراً معنويا ً في االستغراق الوظيفي .كما ويوضح الجدول ( )0الخاص بتحليال
التباااين إن اإلنمااوذج معنااوي وفقاا ً لقيمااة  Fالمحسااوبة والتااي بلغاات ( ).11وهااي اكباار ماان القيمااة الجدوليااة البالغااة( )1.31عنااد
مستوى معنوية ( )1وبدرجتي حرية ( .)26-1وكانت القدرة التفسيرية لهذا اإلنموذج عالية نسبيا ً وفقاا ً لقيماة ( .)R2=0.948إذ
يشير هذا إلى قدرة المتغير المستقل على تفسير ما مقاداره ( )%94.8مان االختالفاات الحاصالة فاي المتغيار المعتماد  .ومان خاالل
متابعاة معاامالت بيتاا نجاد إن قايم ) (B1كانات (، )1.022وهاذا يوضاح مقادار التاأثير لمحاوررأس الماال النفساي فاي االسااتغراق
الوظيفي  ،وبذلك تحققت الفرضية الرئيسة الثانية .
االستنتاجات والتوصيات
أوالً  :االستنتاجات
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-1

تعود العالقة االيجابية بين رأس المال النفسي واالستغراق الوظيفي وفق الدليل التجريبي المقدم من خالل نتائج االختبار

إلى صالحية نظرية الموارد النفسية في تفسير تلك العالقة بعد أن أسهم توافر الموارد النفسية ألبعاد رأس المال النفسي في تحسين
العالقة بين المتغيرين قوتا ً واتجاها ً .
-2

أكدت نتائج البحث على أهمية االستغراق الوظيفي للكليات عينة البحث والتي بدورها ركزت على الجوانب الشخصية

وهذا ما كان جليا ً من خالل تقبل عينة البحث تجاه فقرات االستغراق الوظيفي .
-3

أثبتت نتائج التحليل اإلحصائي صحة الفرضية األولى للبحث (يرتبطرأس المال النفسي بأبعاده معنوياًبمستوىاالستغراق

الوظيفي ) وهذا يؤشر إن إدراك عينة البحث لرأس المال النفسي بأبعاده سيسهم إيجابا ً في االستغراق الوظيفي وهذا بدوره
سيعكس إيجابا ً على مستوى األداء الفردي بشكل خاص واألداء التنظيمي بشكل عام .
-4

أظهرتنتائجاختبارالفرضيةالثانية

للبحثالتي

مفادها(يؤثررأس

المال

النفسي

بأبعاده

معنوياًبمستوىاالستغراق

الوظيفي )،بأنهنالكتأثيرمعنويإلدراكاألفرادالعاملين في الكليتين عينة البحث لمكوناترأسالمااللنفسوانعكاسذلكالتأثيرفي تعزيز
االستغراق الوظيفي ،وهذاواضحمنخاللقيمةمعامالتاالنحدار ،وتفسير نسبة تأثير المتغير المستقل في المتغير التابع ،
فعندمايزدادمستوىممارسةالفردالعاملللسلوكااليجابي(رأس

المال

النفسي)يزدادمعهمستوىاالستغراق

الوظيفي

وبالمقابالنخفاضمستوىممارسةالفردالعامللسلوكال عماللمنحرف وتقليل مسببات الضغط التنظيمي واإلرهاق الوظيفي .

ثانيا  :التوصيات
-1

ضرورة ايالء المنظمات المبحوثة القدر األكبر لمفهوم رأس الماال النفساي ( السالوك االيجاابي ) بجمياع أبعااده والماداخل

النفسية االيجابية ألفرادها العاملين واالنعكاسات االيجابياة التاي يمكان تعكساها هاذه الجواناب علاى المنظماات  ،ماع ضارورة عمال
القيادات اإلدارية كافة على استي عاب ونشر المفاهيم اإلدارية المعاصرة بين قياادات المنظماات العراقياة ومالكاتهاا الوظيفياة والعمال
على نشرها كمناخ وكثقافة تنظيمية الن في ذلك من شانه أن يسهم بالنهوض بواقع المنظمات العراقية من كونها منظمات مساتجيبة
إلاى منظماات مبااادرة ومبدعاة لنقال منظماااتهم مان الواقاع تقلياادي إلاى آخاار متجادد ومواكاب لتغياارات العصار مان خااالل الاتعلم ماان
التطبيقات المعاصرة والتي تعد رأس المال النفسي (السلوك االيجابي) و االستغراق الوظيفي من أهمها.
-2

حاث البااحثين علااى رفاد المكتبااة العربياة بالدراسااات والبحاوث والمؤلفاات حااول موضاوعي رأس المااال النفساي (الساالوك

االيجابي) و االستغراق الوظيفي للمساهمة فاي أغنااء المعرفاة فاي عماوم المفااهيم اإلدارياة المعاصارة  ،والتأكياد علاى رباط مجاال
السلوك التنظيمي بباقي المجاالت اإلدارية .
-3

ضرورة تبني كافة المؤسسات العراقية مفهوم رأس الماال النفساي (السالوك االيجاابي) كحال أسااس للقضااء علاى السالوك

المنحرف ( القصور في السلوك ) كون األخير ركنا ً من أركان الفساد اإلداري والمالي .

المصادر
أوالً  :المصادر العربية .
-1

المعاني ،احمد وآخرون ( : ) 2611قضايا إدارية معاصرة ،الطبعة األولى،األردن ،دار وائل للنشر والتوزيع .
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.  المصادر األجنبية: ً ثانيا
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حضرة األستاذ المحترم
الموضوع  /استمارة االستبانة
تع ّد االستبانة التاي باين أياديكم جاز ًء مان متطلباات إعاداد البحاث الموساوم " رأس الميال النفسيي وأثيره فيي االسيتغراق التنظيميي:
دراسة تحليلية آلراء عينة من تدريسيي كليتي التربية الرياضية واإلدارة واالقتصاد في جامعية المثنيى "  .وتعا ّد هاذه االساتمارة
مقياسا ً يعتمد ألغراض البحث العلمي  ،وإن تفضلكم باإلجابة المناسبة يساهم في الحصول على نتائج دقيقة بما يعزز تحقيق أهاداف
البحث  ،علما ً بأن اإلجابة تستخدم ألغراض البحث العلمي حصراً لذا فال داعي لذكر االسم .
مالحظات
-1

يأمل الباحث من شخصكم الكريم قراءة جميع العبارات أوالً ،ثم البدء بتأشير كل منها من اإلجاباة وبماا يعبّار عان ماوقفكم

الدقيق .
-2

يرجى عدم ترك أي سؤال من دون إجابة  ،ألن ذلك يعني عدم صالحية االستمارة للتحليل.
شاكرين تعاونكم معنا … مع فائق التقدير

الباحث
م.م كمال كاظم طاهر الحسني
كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة المثنى

أوال

أوال

أوال

أوال

رأس المال النفسي
رأس المال النفسي

الذاتية  :امتالك الثقة لتقديم الجهود االستثنائية من اجل النجاح في تحدي المهام .
الكفاءة أ
ت

الفقرات

أتفق تماما

أتفق

محايد

ال

ال أتفق
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أتفق
1

لدي الثقة في تحليل المشاكل التي تواجهني وإيجاد الحلول لها .

2

اشعر بالثقة عند تمثيل زمالئي في االجتماعات مع اإلدارة.

3

اشعر بالثقة في مساهمتي بالمناقشات الخاصة بإستراتيجية الكلية .

4

اشعر بالثقة في المساعدة في تحديد وصياغة األهداف الخاصة بكليتي .

5

اشعر بالثقة في االتصال مع األفراد خارج الكلية لمناقشة المشاكل.

6

اشعر بالثقة في تقديم المعلومات لزمالئي وللطلبة .

تماما

ب األملب  :المثابرة تجاه األهداف  ,وعند الضرورة إعادة توجيه المسارات تجاه األهداف لتحقيق النجاح المنشود .
ت

الفقرات

أتفق تماما

أتفق

0

لدي اإلمكانية في التفكير بالمسارات الكفيلة لتجاوز ضغط العمل.

.

في الوقت الحالي أتاب ُع أهدافي بشكل نشيط في كليتي .

0

امتلك الكثير من المسارات لحل المشكالت التي تعترض سبيل عملي.

15

أرى نفسي كشخص ناجح جدا ً في كليتي .

11

لدي القدرة على التفكير بعدة أشكال لتحقيق أهدافي األكاديمية .

12

في هذه الظروف لدي االستعداد النفسي (التوفر النفسي) لتحقيق أهدافي

ج

المرونة :عند حدوث المشاكل والمعوقات القدرة على التحمل واالنتعاش والعودة إلى الوضع الطبيعي ما بعد الصدمة.
الفقرات

ت

أتفق تماما

13

لدي مرونة عالية في التعافي (العودة للحالة الطبيعية) عند مواجهة العقبات

14

غالبا ما أُدير (أتعامل) مع الظروف الصعبة (الضغوطات) بشكل أو بأخر.

15

إمكانية أن أتواجد بمفردي في الكلية (على سبيل المثال) إذا تطلب األمر.

16

لدي مرونة عالية في مواجهة األحداث المرهقة لمواجهتي هكذا أحداث مسبقا ً

11

لدي اإلمكانية في تجاوز الظروف الصعبة في العمل ألني واجهتها مسبقا ً

10

اشعر بإمكانية معالجتي للعديد من األشياء أثناء عملي.

د

التفاؤل  :ويمثل العزو االيجابي ( )Positive Attributionأي التفاؤل في تحقيق النجاح اآلني والمستقبلي .

ت

الفقرات

19

عندما تكون حاالت من الالتأكد في عملي  ،غالبا ً ما أتوقع األفضل.

20

من الحكمة حدوث األخطاء في العمل وهو أمر طبيعي.

21

غالبا ً ما انظر إلى الجانب المشرق في عملي .

22

أنا متفائل بشان األحداث المستقبلية بخصوص عملي.

23

في الكلية األحداث تجري وفق المسارات التي أريدها .

24

انظر إلى كليتي كشيء في غاية الروعة.

أتفق تماما

أتفق

أتفق

محايد

محايد

محايد

ال

ال أتفق

أتفق

تماما

ال

ال أتفق

أتفق

تماما

ال

ال أتفق

أتفق

تماما
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ثانيا ً
ه

االستغراق التنظيمي
الحماس في العمل  :ويشير إلى المستويات العالية من الطاقة والنشاط والمرونة الفكرية .
الفقرات

ت

25

اشعر بالدافعية أثناء العمل.

26

اشعر بالقوة والنشاط أثناء العمل .

27

عندما استفيق صباحا  ،اشعر بالرغبة للذهاب إلى العمل .

28

إمكانية استمراري لفترات طويلة في العمل.

29

اشعر بالمرونة واالنفتاح الذهني إثناء العمل .

30

أثابر في عملي  ،وان كانت النتائج مجهولة.

و

اإلخالص في العمل  :ويشير قوة اندماج الفرد العامل في العمل والتوجه الشعوري .
الفقرات

ت

32

أجد عملي مليء بالمعنى والغرض.

33

أنا متحمس تجاه عملي .

34

عملي يلهمني.

35

أنا فخور ألنني اعمل في هذا المجال .

36

بالنسبة لي انظر إلى عملي كتحدي.

ي

االنغماس في العمل  :ويمثل االنشغال في العمل من خالل التركيز الكامل والسعادة في العمل .
الفقرات

ت

37

ال اشعر بالوقت عندما اعمل .

38

عندما اعمل أنسى كل شيء حولي .

39

أبدو سعيداً عندما انهمك في العمل .

40

أنا منشغل في عملي .

41

استرسل عندما اعمل .

42

أجد من الصعوبة فصل نفسي عن عملي .

أتفق تماما

أتفق تماما

أتفق تماما

أتفق

أتفق

أتفق

محايد

محايد

محايد

ال

ال أتفق

أتفق

تماما

ال

ال أتفق

أتفق

تماما

ال

ال أتفق

أتفق

تماما

