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 المستخلص
استهدفت  االستغراق الوظيفي، إذ    في   التماسك الجماعي  اول الدراسة الحالية العالقة واثرتتن

تحديد األبعاد الضرورية لتوافر التماسك الجماعي في شركة توزيع المنتجات النفطية/ فرع نينوى،  
فردًا من العاملين في  (  97االستغراق الوظيفي، وشملت العينة )  وبيان مدى مساهمتها في تعزيز

 دارية في الشركة المبحوثة.   الوحدات اإل
أنموذج افتراضي لبيان العالقة بين متغيرات الدراسة،   طرحد مسار التحليل الميداني تم  ولتحدي

واستندت الدراسة على مجموعة من الفروض التي اختبرت   ،اهينبنى األنموذج العالقة باتجوقد ت
وتم تجميع البيانات باعتماد استمارة استبانة صممت لهذا الغرض،    ،ميدانيًا على العينة المنتخبة 

القانوني ومعامل كما استخدمت عدة أدوات إحصائ  البيانات كتحليل االرتباط التقويمي  ية لتحليل 
قيد   المتغيرات  بين  التأثير  لتحديد طبيعة  البسيط  الخطي  االنحدار  تحليل  االختالف، فضاًل عن 

التماسك    وجود عالقة وأثر معنويينالدراسة، وقد توصلت الدراسة إلى عدد من االستنتاجات أهمها:  
االستغراق الوظيفي للعاملين يكون من    الوظيفي مما يشير إلى أن تعزيز  االستغراقفي  عي  الجما

فضال    ,وذلك باالعتماد على المستوى الثقافي الذي يمتلكونه  ،خالل زيادة تماسكهم داخل الجماعة
ال سياسة  أفراداً   شركةعن  توجد  أن  شأنها  من  التي  الداعمة  وإم  المبحوثة  دراكيا  ستغرقين جسديا 

 ومعرفيا.
م وتفعيل  : توطيد العالقة بين العاملين فيما بينهلدراسة عددًا من التوصيات أبرزهاضعت اوو      

سباب النجاح الفردي من جهة ونجاح الشركة المبحوثة من جهة  روح الفريق التي هي من أعظم أ
 أخرى. 
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 المقدمة   

ال         إيعد  االجتماعية  الحاجات  إشباع  في  األساس  المحور  الجماعي  على تماسك  يعمل  ذ 
ن الفرد بطبيعته  , أ و الجماعةداخل المنظمة أ  زيادة دافعية الفرد على المستوى الفردي وزيادة دافعيته

االستغن يمكن  ال  حاجات  لديه  عنه الفطرية  الحاجات   ااء  هذه  األمان)  ومن  حاجاته    ،حاجات 
هذه الحاجات ال يمكن للشخص ان يحققها  و   ،(حاجات التقدير وحاجة تحقيق الذات   ،االجتماعية

خص ن الشقاء لتحقيقها ذلك أهل واألصد األ راطه واندماجه مع فرق العمل و بمفرده بل البد من انخ
  ، الى مستوى عال من الرضا والتصالح مع ذاته  قرانه كلما وصل  كلما كان مندمجا ومتماسكا مع أ

واحد تحكمهم قيم    باتجاهفراد بهدف مشترك يعملون معا  ارتباط مجموعة أويعد التماسك الجماعي  
 .ومعتقدات مشتركة

العامل وتحقيق حاجاته قبل  تعمل المنظمات الحديثة على تكريس جهودها لالهتمام بالفرد        
أ  للعملتحقيق  المنظمة  الوظيفي    هداف  باألمان  يشعر  وجعله  عمله  في  واستغراقه  تحفيزه  على 
ن االستغراق الوظيفي هو جعل الفرد يبذل كافة قدراته الجسدية والفكرية لتحقيق هدف اذ أ  ،والتقدير

وضع الشخص المناسب في المكان   اوالا   للفرد   التزام المنظمة بتطبيق قاعدة  وذلك من خالل    ،نمعي
إعطائه  رابعاا  المشاركة في قرارات تخص المنظمة  تسمح له بثالثاا    ،التقدير واالحترامثانياا  المناسب  

يجعله أكثر التزاما  كثر رضا عن مكانته في المنظمة و وهذا ما يجعل الفرد أ  ،الحرية في طرح اآلراء
مله ويبذل كل اإلمكانيات التي لديه لتحقيق ما تسعى  وهذا ما يجعله يستغرق في ع  ،للمنظمة  والءا و 

  .نظمة اليه وبما يضمن نجاحهاالم

الدور   إلظهارمحاولة من قبلنا    المواضيع الحالية للدراسة وهيفإننا تناولنا    تأسيسا لما سبق      
انموذج  ذ تم وضع  إ  ،فرع نينوى   /جات النفطيةلك المتغيرات في مجال شركة المنتالذي تضطلع به ت

االستغراق الوظيفي  في  التماسك الجماعي متغير مستقل    ةاضي يهدف لتوضيح طبيعة العالقافتر 
ارها ميدانيا في الشركة  كما تم تأسيس عدد من الفرضيات ذات العالقة بهدف اختب  ،متغير تابع

وإبراز   ،لقاء الضوء على التماسك الجماعيإتحاول الباحثة ومن خالل هذه الدراسة    يهوعل   ،المبحوثة
للفرد   تأثيراته الوظيفي  االستغراق  تعزيز  في  اهتماماتها  وتظهر  السابقة  الدراسات  تناولتها  والتي 

ص األول منها للدراسات  وتوزعت محتويات الدراسة في أربعة فصول خص  ، العامل في المنظمة
الدراسة  ،السابقة او   منهجية  اإللدراسة  مجتمع  لدراسة  الثاني  التماسك    طاروجاء  بشقيه  النظري 

الدراسة واختتمت    وصف متغيرات الدراسة وتشخيصهاي وتطرق الثالث  االستغراق الوظيف   الجماعي
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أ  والمتضمن  الرابع  النظريةبالفصل  االستنتاجات  من    هم  مجموعة  ضوئها  على  عرض  التي 
 بموضوع الدراسة.  المقترحات المتعلقة
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 الفصل األول 

 ومجتمع الدراسة  الدراسات السابقة ومنهجية الدراسة

 

ابقة ذات العالقة  تتناول الدراسة في فصلها الحالي استعراضاا لمجموعة مختارة من الدراسات الس    
، منها في ترصين مسار الدراسة العلمي  والتي أطلعت عليها الباحثة بغية االستفادة  ،بموضوع الدراسة

وأخيرا نختتم الفصل بوصف موجز توضيحي    ،فضالا عن تحديد منهجية الدراسة التي انتهجتها الباحثة
 :      ا تقدم ضمَّ الفصل األول المباحث اآلتيةعلى م، وبناء  عن مجتمع الدراسة

 لدراسات السابقة المبحث األول: ا
 المبحث الثاني: منهجية الدراسة

  مجتمع الدراسةالمبحث الثالث: 
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 الفصل االول 
 الدراسات السابقة  :األولالمبحث 

ف على نهايات أسهمت الدراسات ذات العالقة إسهاماا كبيراا في مساعدة الباحثة في التعر 
وذلك لما توفره   ،وجهات أفكار الباحثين المستقبليةمهماا لت  مصدراا تعد  التي  و   ،الجهود التي سبقتها

وكيفية معينة  لدراسة مشكالت  التتابعية  للطرائق  مسارات  من  من الدراسات    تحليلها    لهم  والهدف 
وما هي نقاط التماثل والتكامل أو التباين من    ،التي تم التوصل إليها  نتاجات ست وبيان االالسابقة  

السابقة التي    وذلك من خالل القيام بالمسح المكتبي للدراسات واألبحاث التطبيقية   هذه الدراسات 
ستخدمت فيها كما وتعد هذه الدراسات جهداا علمياا في المجاالت كافة ا  ،تخص موضوع الدراسة
 ، وجمعت معلومات بوسائل مالئمة  ،متغيرات معينةمن خاللها    واختبرت   ،منهجية البحث العلمي

تغيرات الدراسة وعليه سنعرض عددا من الدراسات ذات العالقة بم  ،ها نتائجهاوبطرائق عولجت في
 :وعلى النحو اآلتي

 تماسك الجماعيالالدراسات المتعلقة ب أوال:

من حيث (  1-1)  الجدولتماسك الجماعي وفق  ال ة باصنستعرض الدراسات السابقة والخ         
ا وموقع الدراسة وعينتها  دواتهلهدف من الدراسة ومنهج الدراسة وأاسم الباحث وعنوان الدراسة وا

 ترحات التي توصلت اليها كل دراسة.هم النتائج والمقومن ثم أ 

 ( 1-1) الجدول

 دراسات سابقة للتماسك الجماعي  

 ( 2011) حاتم 1دراسة 

 النمط القيادي وعالقته بتماسك الجماعة عنوان الدراسة  
التعرف على األنماط القيادية السائدة في شركة النسيج والتجهيز بسكرة  - هدف الدراسة

 وعالقتها بتماسك الجماعة. 
منهج الدراسة  

 وادواتها 
المنهج الوصفي التحليلي لمعرفة طبيعة العالقة القائمة بين النمط  -

 القيادي وتماسك جماعة العمل.
 المنهج التاريخي بقصد ترصين المفاهيم التي تم تناولها.-
االستبانة والوثائق   ،المالحظة المباشرة ،المقابالت الشخصية-

 والمستندات.
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موقع الدراسة 
 وعينتها 

جرت الدراسة بشركة النسيج والتجهيز بمدينة بسكرة الكائن مقرها  أ-
 . بمدينة بسكرةية غرببالمنطقة الصناعية ال

 اذار(.30ذار الى أ (2تراوحت الفترة من -
في الشركة كل حسب وظيفته  عامالا  (347) تملت عينة الدراسة على شا-

 .(عمال التحكم والمشرفين والعمال التنفيذيين ،)عمال الخدمة وتمثلوا
القيادي وتماسك جماعة  تبين انه هناك عالقة ارتباط قوية بين النمط - اهم نتائج الدراسة  

 العمل. 
فراد العينة حول  ية في اتجاهات أال توجد فروق ذات داللة إحصائ -

النمط القيادي   ،راطي)النمط القيادي الديمق راسةاستجاباتهم لمحاور الد 
ض باختالف بع تماسك الجماعة ( ،النمط القيادي الفوضوي  ،البيروقراطي

  ،المستوى التعليمي ،الحالة االجتماعية ،)الجنس المتغيرات الديمغرافية
 الوظيفة في الشركة وسنوات الخبرة (.

 (2017) الزهراني  2دراسة 
التماسك االجتماعي وعالقته بكل من االغتراب الثقافي وأزمة الهوية   عنوان الدراسة  

 والقيم األخالقية 
زمة االغتراب الثقافي وأتماعي وكل من كشف العالقة بين التماسك االج- هدف الدراسة 

في مدينة   الهوية والقيم األخالقية لدى طالب وطالبات المرحلة الثانوية
 .جدة

 الكشف عن الفروق في التماسك االجتماعي تبعا لمتغير الجنس.-
منهج الدراسة  

 وادواتها  
 اعتماد المنهج الوصفي االرتباطي. -
 البيانات. اعتماد االستبانة أداة رئيسة لجمع -

موقع الدراسة 
 وعينتها  

طالبا وطالبة ممن يدرسون بالمرحل    (221)  تكونت عينة الدراسة من
 الثانوية في مدينة جدة تم اختيارهم بطريقة عشوائية.

ية بين كل من االغتراب وجود عالقة ارتباط موجبة وذات داللة إحصائ- اهم نتائج الدراسة 
 القيم األخالقية مع تماسك االجتماعي.  ،أزمة الهوية ،الثقافي

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طالب وطالبات المرحلة -
 الثانوية.

 ( 2017) واخرين حافظ 3دراسة 
 الذكاء االستراتيجي لإلدارة العليا وانعكاسه في تعزيز تماسك الجماعة  عنوان الدراسة 
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طبيعة عالقة الذكاء االستراتيجي لإلدارة العليا واثرها في تعزيز  تحديد  هدف الدراسة 
 تماسك الجماعة للموارد البشرية في منظمات االعمال. 

منهج الدراسة  
 وادواتها 

 اعتماد المنهج الوصفي التحليلي. -
 اعتماد المنهج الكمي في تفسير نتائج البحث.-

 البيانات. اعتمد االستبانة كأداة رئيسة لجمع 
موقع الدراسة 

 وعينتها 
فردا في منظمة العامة للسكك الحديدية في  (59) بلغت عينة الدراسة

 العراق.
تبين ان الذكاء االستراتيجي يمارس دورا مهما في مساعدة اإلدارة العليا  - اهم نتائج الدراسة  

في المنظمة المبحوثة لتعزيز تماسك مواردها البشرية داخل الجماعات  
 ة في ظل البيئة التي تعمل ضمنها. التالي تعزيز قدرتها التنافسيوب

 ( 2018) حليحل 4دراسة 
 االحتراق الوظيفي وعالقته بتماسك جماعات العمل  عنوان الدراسة  
 تحديد طبيعة العالقة بين االحتراق الوظيفي وتماسك جماعات العمل. هدف الدراسة 
منهج الدراسة  

 وادواتها 
 المنهج التطبيقي. اعتمد -
 تم االعتماد على استمارة االستبيان. –

موقع الدراسة 
 وعينتها 

 في العراق.  عامال في معمل إطارات الديوانية (40) بلغت عينة الدراسة

يشعر العاملون باإلنهاك النفسي ما يدفعهم الى محاولة التسرب من العمل  اهم نتائج الدراسة  
 بها بسبب ارتفاع معدل االحتراق الوظيفي. او الواجبات التي يكلفون 

 Sanchez, Yurrebaso (2009)  6دراسة 
 Group Cohesion Relationships with work team عنوان الدراسة  

culture 
 تماسك الجماعة وعالقته بثقافة فرق العمل 

العمل بين  تحديد طبيعة العالقة بين تماسك الجماعة وتعزيز ثقافة فريق  هدف الدراسة 
 الموارد البشرية داخل المنظمة.

منهج الدراسة  
 وادواتها 

 اعتماد المنهج الوصفي التحليلي  -
 اعتمدت االستبانة كأداة رئيسة لجمع بيانات الدراسة.-

موقع الدراسة 
 وعينتها 

  اا فريق (50) عينة عددهاجرت الدراسة مقارنة بين منظمتين اشتملت على 
 اا ( فريق75) عمل والثانية
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 عمل في عدد من المنظمات في بلجيكا.  
تلف  توصلت الى ان العالقة بين تماسك الجماعة وثقافة فريق العمل تخ اهم نتائج الدراسة  

 (.)الجنس تبعا للنوع البشري 
 Bin Harun et al (2012) 5دراسة 

 The Relationship between Group Cohesiveness عنوان الدراسة 
and Performance 

 عالقة تماسك الجماعة باإلداء
التعرف على تماسك الجماعة ودرجة تماسكها وانعكاس ذلك في مساعدة  هدف الدراسة

المنظمة على تقديم افضل أداء ممكن لديها بالمقارنة مع المنظمات 
 المنافسة لها.

منهج الدراسة  
 وادواتها 

 التحليلي. اعتماد المنهج الوصفي -
 اعتماد المنهج التاريخي. -
 تم االعتماد على استمارة االستبيان كأداة رئيسية في جمع البيانات. -

موقع الدراسة 
 وعينتها 

فردا عامال في عدد من المنظمات   (371) اشتملت عينة الدراسة على
 .التعاونية في ماليزيا

القة قوية موجبة مع أداء توصلت بان تماسك الجماعة يرتبط بع- اهم نتائج الدراسة 
 المنظمات.

تبين أيضا وجود عالقة ارتباط قوية موجبة بين أعضاء الفريق والتي -
تسهم بشكل كبير في نمو األداء وتحدد درجة تماسك الجماعة ونجاح  

 أداء المجموعة في تحريك اتجاهها نحو المستقبل.
 .حثةعداد البا: إ المصدر

 الستغراق الوظيفي االدراسات المتعلقة ب ثانيا:

( من  1-2)الستغراق الوظيفي وفق الجدول ا الدراسات السابقة والخاصة بنستعرض          
واتها وموقع الدراسة د لهدف من الدراسة ومنهج الدراسة وأحيث اسم الباحث وعنوان الدراسة وا

 اليها الدراسة.هم النتائج والمقترحات التي توصلت وعينتها ثم أ 
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 ( 1-2) الجدول

 (2015) ماضي 1دراسة 
 عمال وعالقتها بمستوى االستغراق الوظيفي أخالقيات األ عنوان الدراسة 
 التعرف على اخالقيات العمل وعالقتها بمستوى االستغراق الوظيفي.  هدف الدراسة 
منهج الدراسة  

 وادواتها 
 اعتمد المنهج الوصفي التحليلي.-
 رئيسة في جمع البيانات. كأداة اعتمد االستبانة -

موقع الدراسة 
 وعينتها 

شغال العامة واإلسكان بقطاع  يتمثل في الموظفين العاملين في وزارة اال
 ( فردا.90) ما عينة الدراسة بلغت غزة أ

خالقيات العمل ومستوى  جد عالقة ذات داللة إحصائية بين أو ت- اهم نتائج الدراسة  
 االستغراق الوظيفي من وجهة نظر الموظفين. 

 فراد العينة على بعض فقرات االستغراق الوظيفي. عدم موافقة أ
 (2017) فيروز 2دراسة 

 تأثير االستغراق الوظيفي في تعزيز نظم المناعة التنظيمية  عنوان الدراسة  
 تعزيز نظم المناعة. تحديد الدور الذي يؤديه االستغراق الوظيفي في   هدف الدراسة 
منهج الدراسة  

 وادواتها 
ذ اعتمد المنهج الوصفي من خالل  ي إاعتمد المنهج الوصفي التحليل-

اجراء المسح المكتبي واالطالع على البحوث والدراسات والكتب ذات  
 الصلة.

 اعتمد على المسح الميداني واالستبانة لجمع البيانات. -
موقع الدراسة 

 وعينتها 
في العراق اذ بلغت عينة   شرفموظفين معمل سمنت النجف األثل في يتم 

اقسام وموظفين   رؤساء) ( فردا موزعة على مختلف الموظفين80) الدراسة
 (. عاديين

تمثل المناعة التنظيمية أداة هامة للمنظمة تقيها من الفيروسات البيئية  - اهم نتائج الدراسة  
التي   والمفاجئات وتعتبر جدار حماية يمكنها مواجهة االخطار والظروف 

 تواجهها في العمل.
االستغراق الوظيفي في نظم المناعة التنظيمية اذ   ألبعاد وجود تأثير -

على تقوية مناعة المنظمة كلما اندمج الفرد في العمل انعكس إيجابيا 
وتحصينها من الفيروسات البيئية واألزمات التي يمكن ان تصيب  

 منظمات أخرى منافسة. 
 ( 2018) الجنابي  3دراسة 
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 دور العدالة التنظيمية المدركة في تحقيق االستغراق الوظيفي  عنوان الدراسة  
موظفي الوقف الشيعي في تحقيق  عالقة العدالة التنظيمية المدركة لدى  هدف الدراسة 

 االستغراق الوظيفي. 
منهج الدراسة  

 وادواتها 
 اعتمد المنهج الوصفي التحليلي.-
 اعتمد على االستبانة لجمع البيانات.-

موقع الدراسة 
 وعينتها 

موظفا في مديرية الوقف الشيعي في محافظة   (108) بلغت عينة الدراسة
 الديوانية.

 وجود عالقة ارتباط قوية موجبة بين العدالة التنظيمية واستغراق العاملين.  اهم نتائج الدراسة  
 (2019) أبو عمرة ،الشنطي  4دراسة 

دور االستغراق الوظيفي كمتغير وسيط بين القيادة التحويلية والسلوك   عنوان الدراسة  
 اإلبداعي 

الوظيفي كمتغير وسيط بين القيادة التحويلية  تحديد دور االستغراق  هدف الدراسة
 والسلوك اإلبداعي.

منهج الدراسة  
 وادواتها 

 اعتمد المنهج الوصفي التحليلي. -
 اعتمد االستبانة كأداة لجمع البيانات.-

موقع الدراسة 
 وعينتها 

موزعة بصورة عشوائية على موظفين   فرداا  ( 200)  افراد العينةبلغ عدد 
االجتماعية في قطاع غزة باستثناء الذين يعملون في  في وزارة التنمية 

 (.اذنه ،)مراسلين خدمية فوظائ
التحويلية والسلوك االستغراق الوظيفي يتوسط جزئيا العالقة بين القيادة  اهم نتائج الدراسة 

ل سلوك اإلبداعي بين  وجد فروق ذات داللة إحصائية حو اإلبداعي وال ت
 راء العينة. آ

 Gulzar, Durrani (2014)  5دراسة 
 Impact of Succession planning on Employee عنوان الدراسة  

Engagement 
 اثر التخطيط التعاقبي على االستغراق الوظيفي 

ثر التخطيط لتعاقب الموظفين على االستغراق الوظيفي في قطاع  تحديد أ هدف الدراسة 
 االتصاالت.

منهج الدراسة  
 وادواتها 

 اعتمد المنهج الوصفي.-
 اعتمد على استمارة االستبيان لجمع البيانات. -
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موقع الدراسة 
 وعينتها 

في  اتصالاا وزعت على خمس شركات ( موظف300) بلغت عينة الدراسة
 باكستان. /روالبندي

 . تخطيط التعاقب واستغراق الموظفينهناك عالقة قوية فعالة بين - اهم نتائج الدراسة 
التخطيط للتعاقب الوظيفي يزيد من االستغراق الوظيفي للموظفين في  -

 العمل. 
 Saxena (2015) 6دراسة 

 Impact of Job Involvement and Organization عنوان الدراسة 
Commitment on Organizayional Citizenship 

Behavior 
 المواطنة التنظيمية تأثير االستغراق الوظيفي والتزام المنظمة على سلوك 

تزام التنظيمي على سلوك لالتعرف الى مدى تأثير االستغراق الوظيفي واال هدف الدراسة 
 المواطنة التنظيمية. 

منهج الدراسة  
 ادواتها

 اعتماد المنهج الوصفي التحليلي. -
 .اعتماد االستبانة لجمع البيانات  تم-
 .تم تطبيق االنحدار المتعدد -

الدراسة موقع 
 وعينتها 

ات والصناعات  موظفا من قطاعي الخدم (150) بلغت عينة الدراسة
 .التحويلية في الهند 

وجود عالقة ارتباطية إيجابية قوية بين كل من االستغراق الوظيفي  - اهم نتائج الدراسة  
 وااللتزام التنظيمي وسلوك المواطنة.

االلتزام التنظيمي على سلوك وجود تأثير اكبر لالستغراق الوظيفي من -
 المواطنة التنظيمية. 

كلما كان الموظف يلتزم بعمله كلما زادت كفاءته نحو العمل الذي يقوم -
 به واكثر هو شعوره باالنتماء الى منظمته. 

 .إعداد الباحثة المصدر:
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 االستفادة من الدراسات السابقة مجاالت ثالثا:

 ،لحداثة ومكملة لما أنجزه االخرون الدراسة الحالية تتسم باتبين من الدراسات السابقة أن   .1
خالل   من  الوظيفي  االستغراق  تعزيز  لمحاولة  السابقة  الدراسات  تتطرق  لم  تماسك الإذ 

 الجماعي. 
على إسهامات الباحثين في كل   االطالع زيادة أدراك الباحثة لموضوع الدراسة عن طريق   .2

 االستغراق الوظيفي. جماعي و التماسك المن موضوعي 
 الطريق  لنا  بانة أداة لجمع البيانات كان منيراا نجاح الدراسات السابقة في استخدامها لالست .3

 على استخدامها في دراستنا الحالية أداة أيضا لجمع البيانات.
حصائي مكننا من الحصول على مساحات استخدام التحليل اإل ت السابقة في تنوع الدراسا .4

 حصائي والحصول على نتائج مرضية. عريضة وواسعة في مجال التحليل اإل 
نظري بصورة مباشرة  غناء الجانب النب النظري إذ أسهمت الدراسات السابقة في إ ثراء الجاإ .5

 و من خالل التأطير الخاص بها. عبر االقتباس أ
فاد في توسيع النظر في منهجية الدراسة إذ أن االطالع على الدراسات السابقة أتطوير   .6

 المناهج العلمية في الدراسات المشابهة للدراسة الحالية. 
ن الدراسات السابقة أسهمت بشكل مباشر في بناء أداة الدراسة الحالية  اة الدراسة إذ أ بناء أد  .7

 نها في الدراسة الحالية.وذلك من خالل االطالع عليها واعتماد البعض م
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 الفصل األول 
 منهجية الدراسة: المبحث الثاني

وفق    الدراسةجية  على ضوء ما تم تحديده في خطة الدراسة الحالية سيتم التطرق الى منه       
 تية: الفقرات اآل

 مشكلة الدراسة  أوالا:
تواجه منظمات اليوم تسارعاا كبيراا في التغيرات البيئية االقتصادية واإلدارية مما ينعكس  

، ويتطلب  ص وانتمائهم ووالئهم نحو المنظمةإيجاباا أو سلباا على سلوكيات العاملين لديها بشكل خا
يبها  أسالالتواصل في مواجهة تلك التغيرات ضرورة إعادة بناء هيكلتها الداخلية ومحاولة تطوير  

بموجبها  تعمل  التي  و اإلدارية  كل  ،  و يشكل  التماسك الجماعي  امن  من  االستغراق  جانباا  لوظيفي 
، والتي نرى بأنها من الحلول المناسبة في اعد في تحقيق مبتغى تلك المنظمات الوسائل التي تس

يمكن أن  من العاملين والمنظمات على حد سواء و   كل  هاهيواجحديات المعاصرة التي  مواجهة الت
حقيق اإلبداع  وكذلك ت  ،تسهم في تحقيق االستقرار النفسي والسلوكي للعاملين في إثناء أدائهم العمل

 :لية للتعبير عن مشكلة الدراسةامكن طرح التساؤالت التوالتميز لمنظماتهم وفي ضوء ذلك ي
 ؟ ، عبر توفير أبعادهماسك الجماعيالمبحوثة السعي نحو تشجيع الت أ. هل تحاول الشركة

 عاده؟ بستغراق الوظيفي من خالل تطبيق أالمبحوثة نحو اال ب. هل يتوجه العاملون في الشركة

 المبحوثة؟ق الوظيفي في الشركة  االستغراسك الجماعي في  لتمات. هل توجد عالقة ارتباط معنوي ل
في   على المستوى الكلي  االستغراق الوظيفيعنوي للتماسك الجماعي في  ث. هل يوجد تأثير م

 المبحوثة؟  الشركة
 ؟ االستغراق الوظيفي من خالل التماسك الجماعي  المبحوثة بيئة مالئمة لتعزيز  . هل تعد الشركة ج

 ثانيًا: أهمية الدراسة

تأتي أهمية الدراسة من كونها تتناول مفهومي التماسك الجماعي واالستغراق الوظيفي وهي   
والتي نسعى من خاللها الكشف عن الظروف   ،في الفكر اإلداري والتنظيمي  المواضيع القديمةمن  

ويمكن    ،فرع نينوى   /جات النفطيةالوظيفية في شركة توزيع المنتالمحيطة بعمل عينة من المالكات  
 : تيةأهمية الدراسة في الجوانب اآلأن نحدد 

  وضوعين في مجال علم المنظمة ول م: تعد الدراسة الحاضرة محاولة تجاه تناأ. الجانب النظري 
ي حدود اتسمت بالمحدودية وف  مختصين  ان الدراسات والبحوث التي تناولهأ  ذ إ  ،والموارد البشرية
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وبالتالي فان هذين الموضوعين يعدان مجاالا للبحث والدراسة النظرية  ،  ما تيسر للباحثة من مراجع
 .  ماسك الجماعي واالستغراق الوظيفيومحاولة تلمس أبعاد ومضامين كل من الت

الميداني الجانب  المفاهيم  ب.  تطبيق  خالل  من  الميداني  الجانب  في  أهميتها  الدراسة  تكتسب   :
العم ميدان  في  للدراسة  النظرية  المالكواألفكار  من  عينة  على  توزيع  ل  شركة  في  الوظيفية  ات 

النفطيةالمنت نينوى    /جات  استنتاجات  فرع  من  ذلك  عن  ينتج  تحسينوما  في  تلك   تسهم  أداء 
فرع نينوى اعتماد ما تتوصل إليه    جات النفطية/، وبالتالي يمكن إلدارة شركة توزيع المنتالمالكات 

 . ع تلك الشريحة من العاملين لديهاأساليبها اإلدارية في التعامل مالدراسة من توصيات لتعزيز 
  

 أهداف الدراسة  :ثالثاً 

تغراق الوظيفي  االس  سعي الشركة المبحوثة نحو تعزيزيتمثل هدف الدراسة الجوهري في   
 : فضالا عن تحقيق األهداف اآلتية ة  التماسك الجماعي لدى مالكاتها الوظيفي من خالل تحقق

 .  األبعاد النظرية للتماسك الجماعيأ. تحديد 
 بعاد. المبحوثة هذه األ الشركة وهل تتوافر فياالستغراق الوظيفي نظريا  ب. التعرف على طبيعة

االختبار الميداني للعالقات   االستغراق الوظيفي  ت.  والتأثيرية للتماسك الجماعي في  االرتباطية 
 المبحوثة.الشركة  داخل

وعة من المقترحات  لى مجموعة من االستنتاجات التي يمكن من خاللها تقديم مجمث. التوصل إ
 المبحوثة. الالزمة للشركة

 ضي ا ر تفذج البحث اال أنمو  رابعا:
ويسمح   ،دراسةال الذي يقدم تفسيراا لمتغيرات  ضي للبحث ار ت فنموذج اال( األ 1-1) يبين الشكل       

 :متغيراتها التفسيرية والمستجيبة  بتحقيق أهدافه وعليه فانه يوضح حركة العالقات بين
 
 
 
 
 
 



14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نموذج الدراسة الحاليةأ
 ة. حثاعداد البا: المصدر

 ك الجماعي في االستغراق الوظيفي  ارتباط التماس الى          السهم يشير     
 الى اثر التماسك الجماعي في االستغراق الوظيفي              السهمويشير  

 فرضيات الدراسة :خامسا
الدر          االختبار الميداني لمتغيرات  من أجل  من الفرضيات  مجموعة  صياغة  والتي  تم  اسة 

 : يمكن إجمالها في اآلتي
 .عبر توفير أبعاده ،يع التماسك الجماعيلسعي نحو تشج المبحوثة ا شركةتحاول ال. 1
 بعاده.ستغراق الوظيفي من خالل تطبيق أ المبحوثة نحو اال شركة. يتوجه العاملون في ال2
 االستغراق الوظيفي.  في التماسك الجماعي  ة ارتباط معنوية وموجبة. توجد عالق3
 االستغراق الوظيفي.   فيلتماسك الجماعي لثير معنوي يوجد تأ . 4

 منهج الدراسة :سادسا
التحليلي          الوصفي  المنهج  على  الدراسة  األ  تستند  من  العديد  اعتماد  يتضمن  دوات الذي 

ل  حد مناهج البحث العلمي الذي يتمثل بتحليل شامإذ يعد هذا المنهج أ  ،البحثية كالوصف والتحليل
 و مشكلة محددة. وتفصيلي لظاهرة أ

 التماسك الجماعي 

 ثقافة المجتمع  سياسة المنظمة 
 

 ابعاد االستغراق الوظيفي 

االستغراق  
 الجسدي 

  االستغراق
 الشعوري 

  االستغراق االستغراق اإلدراكي 
 المعرفي/ الذهني 
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 أساليب جمع البيانات  :سابعا
ع البيانات وبحسب الجوانب اعتمدت الدراسة الحالية على مجموعة من األساليب في جم 

 : اآلتية
النظري  الجانب  العربية  أ.  والمراجع  بالكتب  والمتمثلة  من المصادر  على مجموعة  االعتماد  تم   :

 والمكتبة المركزية لجامعة الموصل ية  ، ومنها مكتبة الكلزية الموجودة في عدد من المكتبات واإلنكلي
المستخلصة المراجع  من  مجموعة  عن  أ  فضالا  من  وذلك  األنترنت  شبكة  اإلطار  من  وضع  جل 

 النظري للدراسة. 
، والتي  انة كأداة رئيسة في جمع البيانات : وفي هذا الجانب تم اعتماد االستبب. الجانب الميداني

اعتمادها كأداة للدراسة وذلك بهدف تحقيق متطلبات الجانب الميداني  مرت بعدد من االختبارات قبل  
تم عرضه من البحوث    قامت الباحثة واستناداا إلى ما   ج المتوخاة من الدراسة فقد ى النتائ والوصول إل

بتصميم   للدراسة  النظري  اإلطار  إذ  1)ملحق  االستبيان   استمارة والدراسات في  االستبانة  (  تضمنت 
 محاور وعلى النحو اآلتي: على ثالثة 

  ، تاريخ تأسيس الشركة  ،)اسم الشركة  عامة عن الشركة وهيتم تخصيصه لبيانات    المحور األول:
العاملين ال وجبات العمل اليوميةعدد  وعدد  تتعلق باحاليين  بيانات  وكذلك  وهي (    ألفراد المبحوثين 

 (. المؤهل العلمي وعدد سنوات الخدمة ،)المركز الوظيفي(المنصب  ،العمر ،)الجنس
(  13))التماسك الجماعي( وقد اشتمل على  الفقرات الخاصة بالب عد المستقل يتضمن المحور الثاني:

 .فقرة
  بعاد االستغراق الوظيفي( وقد اشتمل على )أ  لفقرات الخاصة بالب عد المعتمد يتضمن ا  المحور الثالث:

 .( فقرة19)
مقياس   اعتمد  لال  خماسي   (Likert)وقد  يتضمنكمقياس  والذي  بشدة)أتف  ستجابة   ، ()أتفق  ،(ق 

 تفق بشدة(.)ال أ ،)ال أتفق( ،)محايد(
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 (1-3) الجدول
 وصف متغيرات الدراسة في االستبانة 

 . لباحثة في ضوء استمارة االستبيانإعداد ا المصدر:
 

 اختبار صالحية المقياس وأساليب التحليل اإلحصائي  ثامنا:
فقد   الدراسة،  هذه  في  القياس  أداة   ثبات   درجةلغرض التحقق من  :  قياس ثبات االستبانة .1

 اإلجابات   في  التطابققيمة    أن  وتبين (Gronbaeh Alpha) آلفا   كرو نباخاستخدم مقياس  
  ثبات   من  عالية  درجة  تثبت   نسبة  وهي(0.886)   اإلجمالي  المستوى   بلغت على  للعينة

للدراسات 60)  البالغة  Standard Alpha))  مع  بالمقارنة  االستبانة   نسانية إلا  %( 
 الشركة  في   ألفا  كرو نباخ  اختبارات   نتائجيوضح    (1-2)  الجدول  ،( 2011: 22،)النوري 

 .المبحوثة
 ( 1-4)جدول

 ألفا كرو نباخنتائج اختبارات 
Reliability Statistics 

N of ltems Cronbaches Alpha 
32 0.886 

 . (SPSS .V24) عداد الباحثة باالعتماد على بيانات الإ  :المصدر

الفقرات  المتغيرات  المحور تسلسل 
 الدراسات المعتمدة  عدد الفقرات في االستمارة

  12 12-1 معلومات عامة  األول 
 

التماسك  الثاني
 X1 – X13 13 الجماعي

(Pervaiz at el، 
2013) 

،حافظ واخرين 2017) ) 

الستغراق  ا الثالث 
 Y1 – Y19 19 الوظيفي 

(2018  ( ،الغانمي
 44 المجموع
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الباحثة التحليل اإلحصائي باستخدام عدد من األدوات لغرض الوصول الى نتائج    اعتمدت  .2
صحة   من  التحقق  عن  فضالا  الدراسة  متغيرات  وصف  ونتائج  المتغيرات  بين  العالقات 

 ومن هذه التحاليل هي:  فرضيات الدراسة
برنامج  -أ استخدام  اإل   (SPSS)تم  التحليل  الدراسة  في  فرضيات  الختبار  وذلك حصائي 

 تية:ستخدام المقاييس اآل با
 . التكرارات والنسب المئوية •

 . توى اإلجابة لكل فقرة وبعد ومحور: يستعمل لتحديد مسوالوسط الحسابي •

: يستعمل لمعرفة مستوى تشتت إجابات العينة عن الوسط الحسابي  واالنحراف المعياري  •
 وهو الجذر التربيعي الموجب للتباين. 

بعاد  جابات والمفاضلة بين الفقرات واأللمعرفة مستوى تشتت اإل: يستعمل  معامل االختالف •
اا دل على أن العينة أكثر توافقا وأقل تشتتا حول الفقرة  اذ كلما كان الرقم صغير   ،والمحاور

أ البعد  المحورأو  الوسط   ،و  قيمة  على  المعياري  االنحراف  قسمة  خالل  من  ويستخرج 
 الحسابي. 

 متغير التابع. تأثر المتغير المستقل في ال: لقياس معامل االنحدار البسيط •
قات بين المتغيرات ضمن  لتحليل العال   (Statgragh)كذلك استخدمت الحزمة البرمجية -ب 

التحليل القانون الذي    (Canonical Correlation analysis)  يقويم ترتباط الالتحليل ا
د  ايعطي  عالقات  ومعنوية  النتائج  في  وكذلك  القة  لمتغير رتباط  الدراسة األوزان  أبعاد  ات 

 . رلعالقات التأثي
 حدود الدراسة  :تاسعا

 تتمثل حدود الدراسة الحالية في اآلتي:        
 :ة تتمثل في متغيرات الدراسة وهما. الحدود الموضوعي1

 (.ثقافة المجتمع ،)سياسة المنظمة أ. التماسك الجماعي
االستغراق    ،كياالستغراق االدرا  ،الشعوري   االستغراق  ،الجسدي)االستغراق    ب. االستغراق الوظيفي

 (.الذهني المعرفي/
 فرع نينوى.  /في شركة توزيع المنتجات النفطية تمثلت  نية:. الحدود المكا2
البشرية:3 األ  . الحدود  على  البشرية  األقسام  ،)مدير الفرعفراد المبحوثين  تتركز الحدود   ،مدراء 

   ( في الشركة المبحوثة.ية الدنياموظفين المستويات اإلدار  ،مسؤولي وحدات  ،شعب  يمسؤول
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  شهرين ونص يقارب    ما  مدة   : تم إجراء الدراسة في جانبيها النظري والميداني. الحدود الزمانية3
 . 10/2019/ 1الى  2019/ 15/7من 
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 الفصل األول 

 مجتمع الدراسة   :المبحث الثالث

 عن مجتمع الدراسة  نبذة :أوال

الحياة وعصب ديمومتها هي الجهة المعنية بتوزيع الوقود لتعلن   رئة  ةالمنتجات النفطي   تعد         
عة النفطية في  عالن تأسيس الصنا مع إ  ،ة بدوران المحركات بكل مكان بذلك دوران عجالت التنمي 

العراقية الحديثة انطلقت المنتوجات النفطية بحركتها المكوكية في عالن الدولة  العراق منذ مرحلة إ 
فقبل هذ التاريخ كانت حركة المنتوجات تدار من قبل شركة    1952كل مكان وفي حركته كان عام  

ذار ا  4الرافدين وفي العام ذاته تولت شركة خانقين نشاط التوزيع  نيابة عن الحكومة العراقية في  
عالن الجمهورية العراقية تشكلت شركة حكومية تمارس نشاط  عام على إ وبعد    1959من العام  

  1972جات النفطية والحق بها في العام  طية تحت عنوان مصلحة توزيع المنتتوزيع المنتجات النف 
بالتعاون مع   1967الشركة التي تأسست عام    , المؤسسة العراقية لتعبئة الطائرات بالوقود والزيوت 

الغيت    1986سان عام  ني  2,استمرت االستحداثات وبتواريخ متقاربة ففي    شركة توتال الفرنسية
  ، الوسطى  ،الشمالية)  شأت جغرافية هيمن  ات النفطية ووزع نشاطها على أربع للمنتج   مصلحة توزيع

الغيت كامل المنشأت واستحدثت شركة   1988اب عام    8( وفي عام  الفرات األوسط والجنوبية
النفطية وفي الشهر ذاته الغيت شركة توزيع الغاز والحقت بشركة توزيع المنتجات  توزيع المنتجات  

وفي   الثاني    2النفطية  الن  1991كانون  المنتجات  نقل  شركة  بها  الملتحقين  اخر  مع  كان  فطية 
نابيب لتصبح مسؤولة عن نشاط التوزيع بالكامل ,في األول من تموز  ة العامة لخطوط األأالمنش

كثر من الفي محطة تعبئة  جات النفطية شركة عامة تشرف على أصبحت المنتا1998في العام  
سطور نقل وطني تجاوز  أساحة غاز ونفط عبر  1800وقود للقطاعين الحكومي واألهلي واكثر من  

ة تطورات ن يتم تطوير واستحداث األساليب الحديثة ومواكبالى اآل  2000شاحنة ومنذ عام    1460
وفروعها من خالل استخدام الوسائل الحديثة تكنولوجيا المعلومات   شركةالالعصر الحديث في إدارة  
الكتب الواردة والصادرة الكترونيا فيما بلغ عدد الوكاالت   ة إضافة الى ارشف  ووسائل االتصال الحديثة  

ت  ما المنتجات التي توزعها الشركة فتنقسم بين منتجاوكالة أ  1200لغاز والنفط اكثر من  الجوالة ل
نفط األبيض ووقود الطائرات وزيت الوقود ووقود  النزين السيارات و وثقيلة كالغاز السائل وبخفيفة  

  اا نوع   45الديزل والصفوة البيضاء الخاصة واسطوانات الغاز السائل باإلضافة الى توزيع اكثر من   
اخر  أنواع  الى  إضافة  التزييت  زيوت  الزي  ى من  الشركة  من  نشاط  يقف  ال  هذه   الىوت الخاصة 
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المنتجات النفطية انما ينطلق أيضا باتجاه الشمع البلوري وشمع البرافين والقير وزيت الوقود والقير 
  15  تنقسم الشركة على  ،20/30و   30/50والقير بدرجة    MSوالقير المخفف  125Sالمخفف برقم

هيئة   ،هيئة توزيع الجنوب  ،)هيئة توزيع بغداد  م كردستان وهيفي جميع المحافظات عدا إقلي اا فرع
  ، هيئة ميسان  ،هيئة الفرات األوسط  ،ين واالنبارتوزيع الغربية التي تشمل فرع نينوى وصالح الد 

هيئة الموارد   ،مرتبطين بمديرية العامة للشركة   فرع ديالى وواسط وكركوك  ،هيئة النقل  ،هيئة البصرة
والتخطيط  ،البشرية الما  ،المواد   الدراسات  والتدقيق  المركزي   ،ركزي لرقابة  واالطفاء   ، السالمة 
فرع    /من ضمنهم هيئة المنتجات النفطية  اقسام  الشؤون القانونية( وتنقسم على  ،)القياس(التكليل

والتي تقع في منطقة المحطة قرب السايلو والتي تم تغير موقها في    1959نينوى الذي تأسس  
إعادتها الى  ن تم  وتدمير جزء من الهيئة واآل   2014ة  منطقة المجموعة الثقافية بسبب الظروف سن

احد الفروع التجهيزية التابعة لوزارة النفط والتي يكون عملها تجهيز المشتقات    تعد   ،موقعها األصلي
نين لمحافظة  إ النفطية  طريق  عن  و وى  النفطية  للمشتقات  االحتياجات  من  الكميات  يتم  عداد  التي 

تخصصه الكميات التي  عن طريق  أعالهتجهيزها للمحافظة  الشركة  التجهيز في  هيئة  يتم   ذ إ  ،ا 
طريق   عن  الكميات  هذه  بتجهيز  المصافي  الى  االيعاز  يومي  الإيصال  وبشكل  النفطية  ناقالت 

المنتجات   من  عينات  اخذ  يتم  طريقها  عن  التي  التوزيعية  المنافذ  الى  ايصالها  لحين  ومستمر 
للمواصفات و  مطابقتها  من  التأكد  لغرض  النوعية  والسيطرة  البحوث  شعبة  مختبرات  في  فحصها 

إضافة الى ساحة   ،القياسية ومن ثم تفريغها ليتم توزيعها للمواطنين عن طريق محطات تعبئة الوقود 
باحتياجاتها من  طن والدوائر والشركات والمنظمات  االغاز والنفط والتي يتم من خاللها تجهيز المو 

عداد المواطنين  ة عن طريق اعداد قوائم األسماء وأ المشتقات النفطية التي تستغل في مجاالت الطاق
عداد جداول بالكميات التي  لتجارة/ دائرة تمويل نينوى لغرض أ التي يتم استالم البيانات من وزارة ا

تجهيزها تسليمها  ،يتطلب  يتم  الغذائية    والتي  المواد  وكالء  أالى  لكل  حسب  المخصصة  لكميات 
عبئة الحكومية والمحطات زين عن طريق محطات التالى تجهيز المواطنين بمادة البن  إضافة  ، عائلة

الدوائر    ،المشيدة احتياجات  والمتضمنة  الدولة  دوائر  من  الرسمية  الكتب  استالم  الى  إضافة 
( ززيت الغا  ، نفط ابيض   ،نزين)مادة الب  تياجاتها النفطية حكومية باحالوالمنظمات الحكومية وغير  

  مستودع   ،ئلية(ا)الو   ة والمتمثلة بمستودعإضافة الى وجود مستودعات لغرض خزن المشتقات النفطي
تعمل جاهدة على إيصال هذه المشتقات   ذ إ  ،)وادي حجر(  )وانة( ومستودع  ستودعم  ،)المقدام(

واالحتياجات والكميات عداد الدراسات  تتم عن طريق إ وتقديم أفضل الخدمات لهم و بسهولة وسالسة  
لية توزيعها والتي تتم عن طريق الكوادر الفنية واإلدارية والتي تعمل جاهدة على تذليل المطلوبة وآ
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)سجالت شركة توزيع    توفير الخدمة للمواطنين  جلواستخدام األساليب الحديثة من أ  ت الصعوبا
 . )2019 ،المنتجات النفطية/ فرع نينوى 

 فا( موظ1369) زيع المنتجات النفطية/ فرع نينوى ما عدد العاملين الحاليين في هيئة تو أ        
واناث  ((167 التحصيل (1202اا  حيث  ومن  واحدة  وجبة  اليومية  الوجبات  عدد  وكانت  ذكور   )

العلمي العام لمجتمع الدراسة فان مجتمع الفرع مكون من عدد من الموظفين ذوي مستويات مختلفة  
ال مجتمعمن  أي  طبيعة  هي  هذه  ع  إذ   ،تعليم  الماجستيركان  شهادة  على  الحاصلين  (  7)  دد 

والحاصلين    )379)  والحاصلين على شهادة البكالوريوس(  1)  حاصلين على شهادة الدبلوم العاليوال
ة اإلعدادية وصوال الى  ما االعداد الباقية فهم حاصلون على شهاد ( ا302)   على شهادة دبلوم معهد 

 .(2019  ،)سجالت شركة توزيع المنتجات النفطية/ فرع نينوى  تب يقرأ ويك

 السمات الشخصية لعينة البحث  : ثانيا

وزيع المنتجات  دارية الخاصة بشركة تالوحدات اإلفي    الدراسة باألفراد العاملين  عينةتمثل  ت         
ى األفراد المبحوثين وتم  ( استمارة استبيان عل110)  بتوزيعفقد قامت الباحثة   ،فرع نينوى   النفطية/
 التحليل.  ألغراض ( استمارة صالحة 97)  استرجاع

المجيبين على استمارة    تحليل المعلومات التعريفيةتتركز عملية وصف المبحوثين على           
 وهي على النحو االتي:   ،االستبيان

 بحسب الجنس   .1
النوع االجتماعي    م اختيارهم بحسب بأن المبحوثين الذين ت   (1-5)  نالحظ من الجدول         

 .)% 35.1)  ناث فكانت نسبتهن( اما اإل%64.9) ذ بلغت كانت النسبة األعلى للذكور إ

 بحسب العمر  .2
سب العمر ( يتضح لنا بأن النسبة األكبر من عينة الدراسة بح1-5)  لمن خالل الجدو           

سنة(   48-40)  ( ثم تليها الفئة العمرية(35.0%  سنة( بنسبة  39-31)  كانت عند الفئة العمرية
-21)  الفئة العمرية( ثم تليها  16.5%)  سنة( بنسبة   57-49)  ( ثم الفئة العمرية20.6%)  بنسبة
 (. (12.4%ةسنة( وبنسب  63-58( ثم تليها الفئة العمرية )15.5%سنة( بنسبة )30

   الحالي المنصب  بحسب  .3
 بحسب   اختيارهم  تم  الذين  المبحوثين  من  الكبيرة  النسبة  بان(  1- 5)  الجدول  من   نالحظ 

  وبنسبة   وحدات   مسؤول  ثم((  34.0%   وبنسبة(  شعب   مسؤول)  عند   الوظيفي  المنصب 
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  وبنسبة   اقسام  مدير  ثم(  25.8)%   وبنسبة  الدنيا  المستويات   موظفين  ثم(  30.9)%
 (.1)%  وبنسبة فرع مدير وأخيرا( 8.2)%

 بحسب المستوى العلمي  .4
( بان النسبة الكبيرة من المبحوثين الذين تم اختيارهم بحسب  1-5)  نالحظ من الجدول          

م  ثم تليها حملة شهادة دبلو   ،(56.7%)  شهادة البكالوريوس وبنسبةن حملة  المستوى العلمي كانت م
وأخيرا فان النسبة األقل    ،((4.1%  ليها حملة شهادة الماجستير بنسبةثم ت  ،(38.1%)   ةمعهد بنسب

 (.  (1%ملة شهادة الدبلوم العالي وبنسبة كانت لح

 بحسب سنوات الخدمة  .5
بحسب سنوات الخدمة كانت   النسبة األكبر من عينة الدراسة( بان  1-5)  نالحظ من الجدول       

ثم    ،(27.8%)   سنة( وبنسبة  14-5)  ثم تليها الفئة  ،( (36.1%سنة( وبنسبة  24-15)  عند فئة
خيرا وأ  ،((10.3%  فما فوق( وبنسبة(35   ةثم تليها الفئ  ،((17.5%  سنة( وبنسبة34-25)  الفئة

 (.(8.2%  سنوات( وبنسبة 5قل من )أ فان الفئة األقل كانت عند 

 ( 1-5الجدول)

 خصائص افراد عينة الدراسة في الشركة المبحوثة 

 النسبة المئوية%  العدد  الفئة الخصائص 

 الجنس 
 %64.9 63 ذكر 
 %35.1 34 أنثى

 العمر
 

21-30 15 %15.5 
31-39 34 %35.0 
40-48 20 %20.6 
49-57 16 %16.5 
58-63 12 %12.4 

 
 المنصب الوظيفي

 %1 1 مدير فرع
 %8.2 8 مدراء اقسام

 %34.0 33 مسؤولي شعب 
 %30.9 30 مسؤولي وحدات
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موظفين المستويات  
 الدنيا 

25 25.8% 

 
 

 المؤهل العلمي الحالي
 
 
 

 4.1% 4 ماجستير 

 1% 1 دبلوم عال 

 56.7% 55 بكالوريوس 

 38.1% 37 دبلوم معهد 

عدد سنوات الخدمة 
 الكلية

 %8.2 8 5اقل من 
5-14 27 27.8% 
15-24 35 36.1% 
25-34 17 17.5% 

 10.3% 10 فما فوق   35

 إعداد الباحثة.صدر: الم
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 الجانب النظري  :الفصل الثاني

 التماسك الجماعي  ول: المبحث األ 

 Definition of the group مفهوم الجماعة :والأ

االجتماع         علماء  موجودة  اهتم  الجماعات  الن  ذلك  المواقع   بالجماعات  مختلف  في 
ن لدراسة الجماعة تاريخ طويل في العلوم االجتماعية ومنها السلوك التنظيمي من  االجتماعية إذ أ

ونموها وكذلك هيكل الجماعة والعالقات الداخلية لمختلفة التي تحكم تكوينها  خالل دراسة المتغيرات ا
بالجماعات األخرى وبالمنظمات التي تضم هذه الجماعات وينظر للجماعة  ن أعضائها وعالقاتها  ي ب

  اعي وينبغي ان يؤثر أعضائها كثر من الناس في حالة تفاعل اجتمبين اثنين أو أعلى انها تجمع 
نوع من العالقات المستقرة  فالبد أن يكون بين أعضائها      ،ماعةعلى بعضهم حتى يمكن اعتبارهم ج

كون هناك تقاسم بين  ي  وكذلك ينبغي ان  ،وتساعدهم على األداء كوحدة واحدةالتي تربطهم معا  
اخل الجماعة الى انه شخص ن ينظر كل عضو د أيجب    مامات أو األهداف إذ لالهت  أعضائها

 ( 284-283 : 2009،جرينبرج وبارون )كيهم هدف مشتر أعضاء جماعة مميزة لد وضمن  ،زممي

فة للجماعة نتيجة اختالف في نظر في التعريفات المختل  اا تالحظ الباحثة ان هناك تفاوت        
س األهداف التي تسعى الباحثين نحو المقصود بالجماعة فمنهم ما ينظر الى الجماعة على أسا

ويوضح    ،نه الجماعةومنها ما ينظر الى الجماعة على أساس الحجم الذي تتكون م  ،الى تحقيقها
 نظر عدد من المؤلفين والباحثين: ( لنا مفهوم الجماعة من وجهة  1-2) الجدول

 ( 1-2) الجدول                                            

 الجماعة وفقا لمجموعة من الباحثين والدارسين   مفاهيم                       

اسم الباحث والسنة ورقم  
 الصفحة  

 المفهوم                                

ين فما  عضائها ويزيد عددهم عن اثن التجمع والتماسك واالنسجام بين أ   22  :1998 ،منسي
صية االنتماء والعمل فضال عن خا ،فوق حتى تصبح حشدا وعصابة

أ من  تحقيقالجماعي  واأل  جل  التفاعالت  وتبادل  مشترك  دوار  هدف 
 والوظائف.
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  كيان تشمل اثنين أو أكثر من األفراد المتفاعلين مع بعضهم بعضاا     179 :2004 ،سلطان
وي من العالقات  ثابت  نمط  بينهم  يجمع  أ والذي  لتحقيق  هداف سعون 

 نفسهم أعضاء بنفس الجماعة. برون أ مشتركة ويعت 
ان     102:  2007 ،بلعيفة ينبغي  التي  االجتماعية  العالقات  بعض  بينهم  الناس  من  عدد 

  انطباعا  يتحدثوا فيما بينهم عنها باإلضافة الى ان عالقاتهم هذه تأخذ 
 واضحا يلفت األنظار. 

 فردا، وعشرين  وخمسة اثنين بين يتراوح األفراد  من معقول لعدد  تجمع  12  2010: ،عبده
 الذي النشاط أوجه بين والتناسق التالحم من نوع يتوافر أن ويجب 

 االنتظام من نوع إلى يشير أن يجب  هؤالء فسلوك األعضاء،  يمارسه
 المبادئ من مجموعة ووفق إطار في  يتصرف منهم كال أن على يدل

 األهداف المشتركة.  أو
  ، الجماعة )العائلة  أعضاءاالطار االجتماعي المحكم الذي يكون فيه   416: 2013 ،العنزي 

العامة والوالء بعضهم  البلد( مركزين على الرفاهية    ،المنظمة  ،لقبيلةا
 خر. لبعض اآل

 مفاهيم الباحثين.عداد الباحثة باالعتماد على إ  :المصد    

أ(  31-30  : 2013،)عبدالهادي  روأشا        الإلى  أن مفهوم  إن ين جماعة يمكن  من  ظر  ليه 
 خالل التصنيف التالي: 

 فرادهاأتعريف الجماعة من خالل تصورات  -أ

ي قدرتهم  فن تصورا مشتركا عن وحدتهم ويكون  فراد يشكلو األوحدة تتكون من مجموعة من          
 التصرف كوحدة واحدة إزاء بيئتهم. 

 تعريف الجماعة من خالل دوافع افرادها-ب 

لقيام جماعتهم    األساسوالعامل    ع من االفراد يشكلون في تجمعهم فائدة تعود عليهمجم        
 شباع حاجاتهم. إ

 هداف مشتركةأ تعريف الجماعة من خالل وجود -ت 

كثر يتفاعل بعضهم مع بعض تفاعال بناء ذا معنى من  أو  أ هي وحدة تتكون من فردين          
 اجل تحقيق هدف محدد.
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 الجماعة من خالل تنظيمها تعريف -ث 

فراد يكون لكل منهم دور معين فيها ومركز األوحدة اجتماعية تتكون من مجموعة من          
وتقوم هذه الوحدة بوضع القيم والمعايير التي تنظم سلوك أعضائها فيما يختص بشؤون    ،خاص به

 الجماعة على األقل. 

 فرادها تعريف الجماعة بناء على االعتماد المتبادل إل-ج

مجموعة من االفراد يشتركون في عالقات متبادلة تجعلهم يعتمدون بعضهم على بعض           
  خرين اآلهداف أ لى تحقيق  إوقد يكون هذا االعتماد إيجابيا عندما يؤدي تحرك الفرد لتحقيق أهدافه 

خرين  اآلوصول لى إعاقة إوقد يكون هذا االعتماد سلبا عندما يؤدي تحقيق الفرد هدفه  ،()التعاون 
 )التنافس(.  لى الهدف نفسهإ

 فراد األتعريف الجماعة بناء على التفاعل بين -ح

مجموعة من االفراد يتفاعل بعضهم مع بعض وبناء على هذا التفاعل تتميز الجماعة           
 عن أي جماعة أخرى. 

 يمكن استنباط ما يأتي:ة أعاله  ومن خالل دراسة التعريفات المذكور        

 فراد العاملين في المنظمة. ين األتماسك واندماج واالنسجام ب الجماعة هي تجمع و  .1
فراد العاملين المتفاعلين مع بعضهم البعض لتحقيق هدف الجماعة هي مجموعة من األ .2

 مشترك.
 رسمية بين االفراد في المنظمة.الرسمية وغير الالجماعة هي تعبير عن العالقات  .3
 مجموعة من المبادئ او األهداف التي تجمع االفراد العاملين في المنظمة.   لديها  الجماعة .4
 حاجات مشتركة بين أعضاء الجماعة.  إلشباعالجماعة تتشكل   .5
 أنواع الجماعة :ثانيا

فات اجرت العديد من البحوث حول أنواع الجماعة يمكن استخالص مجموعة من التصني       
   ألنواع الجماعات المختلفة:

 

 التصنيف األول:
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عملهم   .أ  بحكم  العاملون  إليها  ينتمي  التي  وهي  الرسمية:  العمل  تكون    ،جماعات  ما  وعادة 
يير في طبيعة العالقات داخل هذه مفروضة عليهم وليس لهم يد في اختيارهم لها، أو إدخال التغ

الجماعات والتي تتحدد أساسا من خالل األدوات التنظيمية كبطاقات الوصف الوظيفي والهيكل 
  التنظيمي وسياسات ونظم العمل، وتتميز الجماعات الرسمية للعمل عن غيرها من الجماعات غير 

  )30  ،2013)محمد.    (127:  2008  ،)الجيالني   ( 87_2014:88  ،)شطي  الرسمية بما يلي
 : )103 ،1996)شو. 

 عادة ما يقضي الفرد في هذه الجماعة أطول فترة زمنية ممكنة من يوم العمل.  .1

رئيس للجماعة الرسمية بموجب قرار صادر من سلطة عليا أو    /عادة ما ال يعين قائد  .2
 بموجب انتخابه من أفراد الجماعة وفقا ألسس موضوعة ومحددة. 

العاملين في الجماعة الرسمية محكوم بسياسات ونظم ولوائح ال يمكنه التصرف إال سلوك   .3
 في إطارها وفي حدودها.

التي   .4 والمسؤولية  السلطة  لخطوط  وفقا  الرسمية  العمل  جماعات  داخل  االتصاالت  تتم 
 تضعها الخريطة التنظيمية للمنظمة. 

هم  تساتهم وقيمهم، كما أنها  تؤثر جماعات العمل الرسمية على سلوك أفرادها وعلى اتجاه  .5
 بدرجات متفاوتة في إشباع حاجات أعضائها الفسيولوجية واالجتماعية والذاتية. 

والعمل في   لهاتستمر جماعة العمل الرسمية في نشاطها حتى بعد ترك بعض أعضائها    .6
جهات أخرى أو نتيجة للنقل أو ترك الخدمة واإلحالة للمعاش، حيث عادة ما يتم استعاضة 

 فراد الذين يتركونها لسبب أو آلخر. األ

وقد   .7 الجماعة  أعضاء  إليه  ويرتقي  يرتفع  أن  يجب  محدد  أداء  مستوى  الرسمية  للجماعة 
الجماعة   تلجأ  ما  وعادة  صريح،  وغير  ضمنيا  أو  وصريحا  مكتوبا  المستوى  هذا  يكون 

األس استخدام  قبل  وأداؤه  سلوكه  ينخفض  الذي  العامل  وإرشاد  توجيه  إلى  ليب اوقائدها 
 .(الخصم .....إلخ ،التهديد  ،)اإلنذار المختلفة العقابية

جماعات العمل غير الرسمية: بجانب الجماعات الرسمية للعمل توجد داخل المنظمات   .8
الكبيرة أعداد كبيرة من جماعات العمل غير الرسمية، وكل جماعة من هذه الجماعات  
عادة ما تتضمن أعدادا أقل من العاملين فجماعات العمل غير الرسمية ال يوجد لديها 
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قات فيها على أساس شخصي بعيد عن الصبغة الرسمية  دستور واضح للعمل أو تقوم العال
 (:  62: 2009،)ادريس رسمية بما يليالوتتميز الجماعات غير 

 .ليس لها بناء اجتماعي واضح .1

 .ليس لها اسم محدد  .2

 .ليس لها قواعد ومعايير معروفة .3

 .ليس لها غرض محدد  .4

 .قراراتها غير رسمية وغير مكتوبة ليس لها دستور مكتوب  .5

 . تكون طويلة األمد أو قصيرة العمر، وقد تكون مستقرة أو غير مستقرةقد  .6

بين الجماعات الرسمية وغير الرسمية    اا واضح  اا ومما سبق أعاله نالحظ ان هناك فارق         
فالعالقات بين أعضاء الجماعة غير الرسمية على سبيل المثال قد تتضمن    ،ب وهو فارق نسبي فحس

ك الرسمية  العناصر  الرسمية، بعض  غير  العناصر  بعض  تتضمن  الرسمية  الجماعات  أن  ما 
 :(192  2013: ،عطيةال) ر الرسمية عادة تؤدي هذه الوظائفوالجماعات الرسمية وغي

 تبذل ضبطا اجتماعيا على أعضائها وتفرض عليهم أنماطا سلوكية معينة.  •

 تساعد هذه الجماعة على تكوين رأي عام خاص بالجماعة.  •

 الجماعات من التنافس الشخصي وتشبع العمل الجماعي. تقلل هذه  •

 توفر هذه الجماعات الطمأنينة واألمن بعض الشيء ألعضائها.  •

 صنف الجماعة كاالتي: إذ  (   2017: 86،)صفوة  هناك تصنيف اخر للجماعة طرحته           

المنظمة والمجموعة  : تنشأ هذه الجماعة بقرار من السلطة الرسمية في  الجماعة الوظيفية .1
 الوظيفية هي الوحدة التي تكون في مجموعها الهيكل الرسمي للمنظمة. 

مالم يمكن    إلنجاز: هو أن الجماعات جماعة من العناصر البشرية يعملون معا  فرق العمل .2
إنجازه في حالة عمل كل منهم بمفرده ويضفي عليه روح العمل واالهتمام والرضا واألداء 

أسلوب  وهو  و   الفعال  المتبادل  التعاون  على  أقائم  المهنيين  من  مجموعة  بين  و  التنسيق 
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نجاز مهمة محددة وعند تحقيق هذه المهمة تحل  لعمال ويعود تكوبن فرق العمل من أجل إ ا
 الفرق.

والصداقة .3 الميول  مشتركفرق  ميول  وجود  نتيجة  الجماعات  من  النوع  هذا  يتكون    بين   اا : 
وإ بينهم  نشأت  صداقات  او  أافرادها  في ن  مشترك  اهتمام  يربطهم  الجماعة  هذه  فراد 

 المعتقدات والنشاطات.

اللجان: يتشكل هذا النوع من الجماعات من فرق عمل مؤقته يتم تشكيلها عادة لدراسة   .4
حالة معينة في العمل واضافة الى العمل الرسمي األساسي لكل عضو من أعضائها مثل 

 لجنة المشتريات او لجنة الموظفين. 

 التماسك الجماعي :ثالثا

 ،فراد والبحوث المتعلقة بالمنظمات واأل  ينال مفهوم التماسك النصيب األكبر من الدراسات         
برز نظيمي واألهداف داخل المنظمة إذ  لما له من أهمية كبيرة وفاعلة في التأثير على السلوك الت

الماضي وكان من اهم التطبيقات  مفهوم تماسك الجماعة في فترة الخمسينات والستينات من القرن 
حديد مفهوم دقيق  اهتم علماء السلوك واالجتماع في ت  وقد   ,المتعلقة بالعلوم االجتماعية والنفسية

ولكن واجهتهم صعوبة واضحة بسبب االختالف في وجهات نظرهم من جهة    ،لتماسك الجماعة
   Beal etal) ،  ى هة أخر على تماسك الجماعة من ج  ولتعدد العوامل التي من الممكن ان تؤثر

 ( مجموعة من المفاهيم للباحثين والدارسين.2-2) ويوضح الجدول (989 :2003

 ( 2-2) الجدول

 تماسك الجماعي وفقا لوجهات نظر مجموعة من الباحثين والدارسين   مفاهيم             

اسم المؤلف والسنة ورقم  
 الصفحة  

 المفهوم                             

Chang 
&Bordia.2006:332 

فراد للعمل التي تعمل على استقطاب فئة من األمجموعة من المبادئ  
من   الجماعة  بهذه  تماسكهم  درجة  على  وتؤثر  جماعة  داخل  معا 

از  نجاندفاعهم للعمل إل  رجة كبيرة علىالناحية االجتماعية وتؤثر بد 
 كلة اليهم.عدد من المهام المو 
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Sanchez & 
Yurrebaso .2009: 

97 

فراد الجماعة والناتج عن التقاسم  أقصى درجات التفاعل والتعاون بين أ
في القيم والعادات والتقاليد والذي ينعكس بالتالي على الرغبة في بناء  

و المنظمة بالشكل الذي  ظمية مشتركة بينهم داخل الجماعة أثقافة من
 هداف المخططة لهم. على تحقيق األ  يساعدهم

فراد داخل منظمة  النسجام المتين بين مجموعة من األحالة التكامل وا 16  : 2009،بالقاسم
معينة والتي تساعدهم على العمل معا لتحقيق هدف مشترك والذي  

 المجموعات األخرى العاملة معهم.  يميزهم عن
أ  68 : 2011،حاتم بها  يتمسك  التي  قدرتهم  فراد  األفكار  تعزيز  على  وتعمل  الجماعة 

خرين  للعمل معهم ضمن الجماعة  لعمل داخلها واستقطاب االفراد اآلل
في   لها  االجتماعية  المكانة  تعزيز  على  يعمل  الذي  بالشكل  نفسها 

 نظمة او المجتمع. الم
Jahan & Mahmud, 

2013: 35 
إ الجماعة  تماسك  جانبينيشير  المواقف  لى  في  يتمثل  األول   :

االجتماعية والجوانب السلوكية والمنظمية التي تشمل القيم األخالقية  
المشتركة   والهوية  باالنتماء  والشعور  المشتركة  واالهداف  المشتركة 
والثقة   للمجتمع  المكونة  الثقافات  بين  المتبادل  واالحترام  والتسامح 

عالة وااللتزام بالسلوكيات الشخصية والمنظمية والتعاون والمشاركة الف
من   اآل  ،القانون المشرعة  الجانب  يتضمن  المنظمات بينما  خر 

تقاسم المخاطر وتكافؤ  المتخصصة في توفير الحماية االجتماعية و 
 ليات حل المشكالت.راد المجتمع وآفالفرص بين أ

2015: 572,Albert 
et al 

ببعضها    لتصاقية ديناميكية تعكس ميل المجموعة إلى اإلهي عمل
الس في  مستائين  غير  والبقاء  وغايات  البعض  اهداف  لتحقيق  عي 

 المجموعة.
 :  2017،الحافظ واخرين

1482 
فراد الذي تجمعهم ثقافة  االعن حالة طبيعية بين مجموعة من   عبارة

هذه الثقافة مشتركة خاصة بهم فضال عن وجود سياسة منظمية تدعم  
األ لبين  تماسكهم  تعزيز  على  وتعمل  األهداف  فراد  تحقيق  غرض 

 المرجوة منها.
 عداد الباحثة باالعتماد على مفاهيم الباحثين. إ صد: الم
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 يمكن استنباط ما يأتي:   أعالهقة من خالل التعريفات الساب    

هو  .1 الجماعي  األ  تمسك  التماسك  من  للعم  فراد مجموعة  تدفعهم  مشتركة  معا  بمبادئ  ل 
 نجاز عمل مشترك. والوصول إلى هدف مشترك أو إ

 تماسك الجماعي عن التفاعل والتعاون بين العاملين في المنظمة. اليعبر  .2
 أعضاء الجماعة. جام والتكامل بين تماسك الجماعي باالنساليتميز  .3
 مكانتهم االجتماعية في المنظمة.  فكار تعززيتمسك افراد الجماعة بأ .4
والسلبيات وكذلك مشاركة فراد العاملين كل اإليجابيات  األ  تماسك الجماعي هو مشاركةال .5

 المخاطر.
 .  وعادات مشتركة بين أعضاء الجماعةلى وجود ثقافة وقيم تماسك الجماعي يشير إ .6

ظر الباحثة عبارة عن مجموعة من        ن التماسك الجماعي من وجهة نيمكن القول أ  وأخيرا         
أ  تجمعهم  الذين  معااألفراد  يعملون  مشتركة  او    ،هداف  محدودة  لفترة  تحقيق   دائميهاما     لغرض 

 . مختلفة للوصول الى نتيجة مثمرةهداف المنظمة بجهود )فرق العمل( أو أ  اهداف الجماعة

 فوائد تماسك الجماعي  :رابعا

المنظمة بدرجة    هناك العديد من الفوائد التي يمكن تحقيقها في حالة تمتع الجماعة داخل        
اذ يؤثر تماسك الجماعة على طريقة تفكيرها بصفتها منظومة متكاملة تستلم    ،عالية من التماسك

ستوى الكفاءة والفاعلية للجماعة  المدخالت وتنفذ عمليات المعالجة وتقدم المخرجات وبالتالي رفع م
(  1483: 2017  ،خرون )حافظ وآ  وقد حدد  ,سوف ينعكس على أداء المنظمة ككل  والذي بدوره

 االتي: تماسك الجماعي ابرزها المجموعة من الفوائد التي يمكن تحقيقها من خالل 

 والمساعدة بينهم. لف نشر روح التآفراد المجموعة وذلك بتعزيز حالة التعاون بين أ .1

 اجاتهم النفسية.شباع العديد من حتحقيق الذات واحترامه وبالتالي إ فراد علىمساعدة األ .2

 فراد الجماعة. فس اإليجابية بين أتعزيز حالة التنا .3

 فراد الجماعة. حل المشكالت لدى أتعزيز المقدرات الخاصة ب  .4

التماسك الجماعي  ن فوائد  على أ  (16:  2003  ،)زياد   ،(24:  2004  ،)إبراهيم  مناتفق كل        
 تي:تتمثل باآل
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العضو   .1 قابل  كلما  وفعالة  قوية  مساندة  أعضائها  من  عضو  لكل  تقدم  المتماسكة  الجماعة 
ا مثيراا مقلقاا  .عارضا

أفرا .2 من  كل فرد  ذاتياا يرضي  شعوراا  ألعضائها  الجماعة  في  تقدم  د الجماعة عن عضويته 
 .وهذا الرضى يشبع لديه االحتياجات المختلفة، الشخصية واالجتماعية والوظيفيةالجماعة، 

زيادة التوافق بين اتجاهات أعضاء الجماعة، وهذه النقطة بالذات في غاية األهمية، فالجماعة    .3
 .تحقيقهاالمتماسكة لها أفكار وأهداف متحدة يسعى الجميع بإخالص إلى 

 .زيادة حجم التعامل بين أفراد الجماعة وزيادة االتصاالت المختلفة بين هؤالء األفراد  .4
الجماعة المتماسكة تساعد على التخلص بسرعة من أعضائها المعوقين لعملها، فإذا كانت  .5

هناك جماعة تسير نحو هدف معين معلوم من الجميع وموافق عليه منهم، ثم ظهر أحدهم  
 .هذه الجماعة ألنه معوق لعملها ههم لهذا الهدف فستتخلص من ليعرقل وصول

الجماعة المرتفعة التماسك تزيد من تحرك الجماعة نحو األهداف المشتركة، والتحرك غير   .6
الحركة، فإذا كانت هناك جماعة وظيفية تؤدي ما عليها في الوقت المطلوب والكفاءة المطلوبة  

فستعت العمل  من  المزيد  عمل  منها  فوطلب  الجماعة،  هذه  تماسك  مدى  على  كانت مد  إذا 
 متماسكة أدت عملها وأكثر. 

تنمية روح التعاون الحر بين أعضاء الجماعة، والتعاون قد يكون قوياا وقد يكون نابعاا من   .7
نفس الشخص وهذا ما نسميه بالتعاون الحر أو المطلق، أي ليس فيه جبر وال إلزام، والتعاون  

 .ب له أثر إنجازي فعال ويصبح مجرد تأدية واجالموجود بالضغط ال يكون 
 .زيادة شعور أعضاء الجماعة بضرورة تحقيق إنتاجية أكبر مما هي عليه اآلن  .8
تشبع الجماعة المتماسكة حاجة العضو إلى االنتمائية، فالجماعة المتماسكة تشبع هذه الرغبة   .9

 . في كل عضو من أعضائها
 الجماعي عوامل تماسك  :خامسا 

ان عملية التشاور بين أعضاء الفريق الواحد تقع في المقام األول من عملية وصف كيفية           
أعضاء بعضاا   تفاعل  بعضهم  مع  المجموعة   ،المجموعة  افراد  بين  االجتماعية  االرتباطات  وهذه 

تعزيز  تؤثر بشكل مباشر او غير مباشر في الية األداء وإنجاز العمل ,فعندما تقوم جماعات العمل ب
  وعات المهام الموكلة اليها بنجاح هذه التفاعالت فيما بينها فأنه من المرجح ان تؤدي هذه المجم

(Juliusfat, 1994: 84  وهناك العديد من العوامل التي تؤثر في تماسك الجماعة منها عوامل )
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تماسكها    درجةداخلية في الجماعة نفسها او خارجية يمكن ان تساعدها على زيادة او انخفاض  
 ( التالي: 2-1) وهي كما موضح في الشكل

 

 
Edition  rd, Organizational Behaior, 3)2005(Source: Chandan ,J.S., 

,Vikas Publishing Heh\use ,New Jersey, USA. 

 :( Chandan ،223 :2005) وفيما يلي توضيح لهذه العوامل        

البديهي انه عندما يقضي االفراد وقتا أطول مع بعضهم  من    :مدة العمل ضمن الجماعة •
 با وبالتالي تزداد درجة تماسكهم. البعض فأنهم يصبحون اكثر قر 

فمن   ، ء الجماعة ضرورة أساسية للتماسك: بما ان التفاعل مستمر بين أعضاحجم الجماعة •
والتفاعل  االتصال  مدى  من  تحد  الحجم  الكبيرة  الجماعات  ان  االفتراض  بين    البديهي 

والمشكلة األخرى هي وجود احتمال قوي   ،ا ينتج عنه انخفاض درجة التماسكاألعضاء مم
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لتكوين جماعات صغيرة ضمن الجماعة الكبيرة وبالتالي تقليل األهداف المشتركة او عرقلة  
 ه المجموعة. تحقيق الهدف الذي تكونت من اجل

للجماعة:  • االنضمام  األ  صعوبة  إذ صعوبة  فراد  يالقي  الجماعات  لبعض  يتم    االنضمام 
 ،اختيارهم يشعرون بالفخر واالنجازاختيار األعضاء بحرص شديد واألعضاء الذين يتم  

والسبب انه في الجماعات    ،قوى ب معناه أن التماسك أصعوكلما كان الدخول الى الجماعة أ
التفاعل فيما  بب في زيادة  المتماسكة يتم اختيار األعضاء وفق خصائص محددة تكون الس

 بينهم. 
: عندما تكون األهداف مشتركة للجماعة مهددة فان التماسك يزداد مما فسةالتهديد والمنا •

حول هدف معين    وكذلك عندما يصبح هناك صراع  ،دي الى زيادة أهمية تلك األهدافيؤ 
 عالية. أولوية فيصبح ذلك الهدف ذا

السابقة:   • معن النجاحات  ذا  هدفا  الجماعة  تحقق  بين  عندما  تزداد  التماسك  درجة  فان  ى 
جماعة انه  األعضاء بسبب مشاركتهم جميعا في تحقيق ذلك الهدف ويشعر كل فرد في ال

 مسؤول عن هذا اإلنجاز.
، فاألفراد يلتحقون بالمنظمات حد أقوى مصادر التماسكاقف: وهو أالتشابه في القيم والمو  •

وهذا ضروري عندما يكون هدف الجماعة هو خلق   ،متشابهة لما لديهمالتي تحمل قيماا  
 ومشجع مما يزيد من درجة التماسك. مناخ مناسب 

 
  ، 1989  ،)مليكة  (55  : 2000،)الصفتي (   7-69: 2011  ،)حاتم   كالا من  وكذلك حدد     •

20(  (Bin Harun, Bin Mahmood, 2012: 83)  امل التي تؤثرمجموعة من العو 
 :على تماسك الجماعي

ذا  التي يحتمل أن يحصل عليها الفرد إكلما زادت مكانة الفرد كلما زادت المكانة  المكانة:   •
 للجماعة.  لى االنضمامقد تدفعه إانضم للجماعة وكلما زادت القوى التي 

يساعد اتفاق الجماعة حول هدف ومسار نشاطها في ربط   هداف الجماعة:االتفاق حول أ  •
 فرادها نحو تحقيق الهدف.عل بين أفا الجماعة وتعزيز وتوجيه أنماط الت

قد تؤدي أنواع معينة من التشابه بين أعضاء الجماعة الى   بين أعضاء الجماعة:التشابه   •
 زيادة تماسكها ولسبب ذلك ان الكثير من الناس ينضمون الى الجماعة.
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تؤدي العالقات التعاونية الى تماسك الجماعة وزيادة جاذبيتها فيصعب العالقات التعاونية:   •
 .التي يلتزمون بها في حدود معقولةأن تقوم جماعة وتبقى المعايير 

االحداث االجتماعية: وقد تعمل بعض الظروف االجتماعية العامة على تغيير عدد كبير   •
ويبدو انه يزداد في بعض  ،ماعات من االفراد فتتأثر تبعا لذلك جاذبية أنواع معينة من الج

كما أن النقد الذي يوجه من خارج    ،الحاالت نتيجة الضغوط عليها من مصادر خارجية
 .من تماسكها الجماعة قد يزيد 

يتضح ان الجماعات األصغر حجما يغلب ان تكون    دياد التفاعل بين أعضاء الجماعة:از  •
)نتيجة لزيادة   يرجع ذلك الى نقص التجانسوقد    ،ر حجمابتماسكا من الجماعات االكاكثر  

 في اتجاهات وقيم األعضاء. (الحجم

يؤدي التنافس مع الجماعات األخرى داخل المنظمة وخارجها   ت:التنافس بين الجماعا •
الى تضامن األعضاء لتحقيق الهدف المشترك وقد أدى تطبيق ال مركزية اإلدارة في  

ها في منافسة مع الجماعات الحجم ودخول المنظمات الى التقاء الجماعات الكبيرة
 . األخرى 

اذا كانت الجماعة متميزة فان تقدير أدائها من قبل اإلدارة يؤدي الى رفع التقويم اإليجابي:   •
مقام الجماعة في عيون أعضائها وأعضاء المنظمة االخرين ويساعد التقويم اإليجابي في  

 ا.له عة يشعرون بالفخر النتمائهمأن يجعل أعضاء الجما 

 &Sanchez) (201_200  :2018 ،عبد األمير ،)حليحل كالا من وحدد أيضا   
Yurrebaso, 2009: 99)  مجموعة من العوامل المؤثرة في  24), : 2017 ،)حمايدي

 جماعي داخل المنظمة وهي كاالتي:تماسك ال
 ،الجماعة وتماسكهاوتأثير في سلوك  كثر العوامل أهمية  تعد عملية االتصال من أاالتصال:   •

وتأخذ   ،ر والمواقف والمشاعرواستقبال األفكا رسالإلكون االتصال هو الوسيلة األساسية 
كذلك يمكن ان تشمل   ،همها التحدث والتواصل عبر الحديث شكاال عديدة من أ االتصاالت أ

االتصاالت الشخصية  ن  لذلك فإ  ،عابير الوجه والتململ وحركة اليد لغة الجسد بما في ذلك ت
 المحدد األساسي لتماسك الجماعة.  بين االفراد داخل جماعات العمل هي

يأخذ الباحثون بنظر االعتبار األدوار المختلفة في الجماعة:    ألعضاءاألدوار الوظيفية   •
وا العمل  الواحدةنوع  العمل  جماعة  داخل  تدرس    ،لسلطة  ان  يجب  والوظائف  اذ  المهام 
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فرد  لكل  ومؤهالإ  ،الموكلة  الوظائف  تلك  في  االفراد  هوية  وفهم  معرفة  الى  تهم  ضافة 
 . والصالحيات الممنوحة لألفراد 

وهذا العامل يتعلق بالمبادئ والمفاهيم التي تقوم عليها الجماعة    معايير وقيم المجموعة: •
تتطور لديهم معايير السلوك   إذ   ،تعمل معا منذ فترة زمنية طويلة  وخاصة اذا كانت الجماعة

ما هو مسموح وما هو ما هو جيد وما هو سيئ وما هو صحيح وما هو خاطئ و   حول
 . ممنوع ...الخ

والسلطة:  اس • القيادة  أتخدام  لها  أساليبها  واختالف  القيادة  عملية  تماسك إن  في  كبير  ثر 
فالقيادة الفعالة هي التي تستطيع تحقيق    ،و تعيق عمل المجموعةنها تساعد أالجماعة كو 

أ  االنسجام على  يحتوي  الذي  العمل  منبين فريق  مختلفين  والسلوك   فراد  الثقافات  حيث 
 . والدافعية

تقع النسبة الكبرى من حل مشاكل مجموعة العمل ل مشاكل الجماعة واتخاذ القرارات:  ح •
ولكي يكون القرار    ا،رئيس المجموعة او اإلدارة العليواتخاذ القرار الصائب على عاتق  

المشاكل فعاال   تحديد  حيث  من  جدا  مهم  دور  له  صنعه  في  العمل  جماعة  اشراك  فان 
فراد في إذ ان لمشاركة األ  ،ها واتخاذ القرار في ضوء ذلكالرئيسية ودراسة البدائل وتحليل

اتخاذ القرار وحل مشاكل العمل له اثر كبير في تماسك الجماعة كونه يخلق حالة من  
 . ثر تقبال للعمل داخل المجموعةالرضا الوظيفي لديهم ويجعلهم اك

 بعاد تماسك الجماعي أ :سادسا
لتماسك الجماعي بين الباحثين بسبب التعدد والتنوع في المتغيرات لبعاد المحددة  تختلف األ          

الت عن  فضال  المختلفة  المنظمات  بيئات  تحكمها  التي  الدراساوالعوامل  في  وآباين  الكتاب  ت  راء 
 عض الكتاب والباحثين وكما موضح: راء ببعاد حسب آألعدد من هذه اسيتم التطرق الى و 

 : بعاد تماسك الجماعي باالتيحدد أ Jahan &Mahmud، :2013  (34) دراسة .1
العزلة:   .أ عكس  الشعاالنتماء  الى  يشير  ألاالنتماء  تسمح  التي  الجماعية  بالهوية  فراد ور 

العزلة الذي هو عكس   فيما يأتي مصطلحالمنظمة او المجتمع باالعتقاد بانهم جزء منها  
 .ركة للفرد بين أعضاء الجماعةيشير الى عدم وجود هوية او قيم مشت االنتماء إذ 

ص بين افراد المنظمة او الفر   إذ يشير االندماج الى مبدأ تكافؤاالندماج عكس االقصاء:   .ب 
 . فيشير الى االبتعاد والعزلة اإلقصاءما أ ،المجتمع
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جتمع في و المفالمشاركة تعني مشاركة أفراد المنظمة أالمشاركة مقابل عدم المشاركة:   .ت 
العاملين في المنظمة   لألفراد اما عدم المشاركة فيشير الى عدم السماح    ،اتخاذ القرارات 
 . بداء الرأيفي اتخاذ القرارات وإ من المشاركة

القبول  ور افراد المنظمة بيشير مصطلح االعتراف شع  االعتراف عكس النبذ او الرفض: .ث 
 يعني عدم اعتراف المنظمة بإسهامات ما الرفض فواالعتراف بهم وبإسهاماتهم في المنظمة أ

 .يب الفرد العامل الشعور باإلحباطاالفراد العاملين وبجهودهم مما يص 

امه  تعني شعور الفرد العامل بالسلطة في مكان عمله وهو التز الشرعية مقابل الالشرعية:   .ج
أ العمل  وأخالقيات  والقيم  والمبادئ  العاملين  بالقوانين  التزام  عدم  الالشرعية  مصطلح  ما 

 . خص المنظمة وقيم واخالقيات العملبالقوانين التي ت

 تي: لجماعي باآل عاد التماسك اب( حدد أ201: 2018  ،)حليحل وعبداالمير دراسة .2
صفة فردية أي انها ظاهرة    ان االنتماء صفة جماعية فضال عن كونها  االنتماء للمجموعة: .أ

المباشرة   للمالحظة  تخضع  نلتمسها   ألنها  ال  ان  يمكن  لكن  الفرد  داخل  من  ذاتيا  نابعة 
عمل واحد مشرك   فراد معا فيئجه وهو احد الشروط التي تجمع األتطبيقيا من خالل نتا 
 لتحقيق هدف معين. 

دراك مختلف المشكالت وهي أسلوب المحافظة على التوازن السليم في إ  اإليجابية والتأثير: .ب 
متكامل في العمل المنظمي ويعني التركيز على اإليجابيات وجعلها مؤثرات إيجابية دافعة 

حالة كمن التحفيز الجماعي  في أي موقف بدال من التركيز على السلبيات ويعني ذلك خلق  
 . الهادف

معبرة عن قوة اإلرادة  يشير مصطلح روح الفريق على الشبكة االجتماعية ال  روح الفريق: .ت 
الفريق في تشكيل كيان كلي متماسك وفعال بوصفه شكال جديدا من تمكين المهام    ألعضاء

 .يتحقق من خاللها اإلنجاز المنظميالتنظيمية واألنشطة التي 

بعدين لقياس التماسك الجماعي والذي تم   ( فقد اعتمد إلى1487: 2017  ،)حافظ  دراسة .3
 متها لبيئة الدراسة وكما موضح: به في الدراسة الحالية وذلك لمالءاالخذ 

احدى المفاهيم اإلدارية التي تتضمن على ارشاد متخذ القرار في   تعد :  سياسة المنظمة .أ
وتس االعمال  تنفيذ  وتحكم  لالمنظمة  والخارجية  الداخلية  العالقات  تنظيم  في  لمنظمة هم 

على انها   وكذلك تحكم وتقيد سلوكيات أعضاء المنظمة وتعمل على انسجامها اذ تعرف
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واأل القواعد  من  واعمال  مجموعة  لتوجيه فكر المنظمة  اإلدارية  تضعها القيادة  سس التي 
عمال داخل المنظمة األن سياسة المنظمة تتميز بأن السياسة أداة لتوجيه  إذ أ,    بهاالعاملين  

فراد وتساعد القائمين على  المنظمة وكذلك تحديد سلوكيات األ  نحو تحقيق األهداف وغايات 
ن  علها قادرة على النمو وكذلك يجب أشؤون المنظمة برسم سلوكيات ثابتة ومنتظمة تج

ل وذلك  التطبيق  مرنة  السياسة  ظروف  تكون  مع  متماشية  بها  اجعلها  تعيش  التي  لبيئة 
ن اإلجراءات تنبثق  سياسة العمل بإجراءات العمل ذلك أالمنظمة ومن المهم عدم اختالط  

يعم وكالهما  السياسة  إعن  الوصول  أجل  من  الجهود  دفع  على  ال  األهداف  لعامة لى 
 . (61:  2010 ،هتلة)أبو  للمنظمة

فراد العاملين في المنظمة  موضوع ثقافة مجتمع المنظمة أو أأصبح    :ثقافة مجتمع المنظمة .ب 
من اهم    م كبير في مجاالت اإلدارة وذلك ألن الثقافة تعد من المواضيع التي تحظى باهتما 

المبادئ يرتبط نجاح المنظمة على القيم والمفاهيم و   حددات لنجاح المنظمة او فشلها إذالم
العمل الجاد واالبتكار والتجديد والمشاركة في اتخاذ لى االلتزام و التي تدفع العاملين بها إ

القرارات والعمل للمحافظة على جودة وتحقيق ميزة تنافسية واالستجابة المالئمة الحتياجات 
اذن ثقافة المنظمة هي مجموعة من    ،ذوي العالقة ببيئة عمل المنظمة  العمالء واألطراف

فراد ذوي العالقة ظمة فيما بينهم وعلى األقيم المشتركة التي تحكم تفاعالت أفراد المنال
نقطة ضعف وفق تأثيرها    ويمكن ان تكون نقطة قوة ذات ميزة تنافسية اوخارج المنظمة,  

تستطيع اإلدارة العليا ان تشكل ثقافة    ،(11  :2019  ،التومي)  فراد المنظمةعلى سلوك أ
الجدد يمكن من خاللها ين خاصة بمنظمتها عن طريق الحرص والجدية في اختيار العامل

فراد قادرين على قبول ثقافة المنظمة وتجريدهم من الثقافات وقيم وعادات التجارب  انتقاء أ
منظمات  غير  في  و   ،السابقة  مستمرة  بصورة  تدريبهم  على  العمل  نظم  وكذلك  استخدام 

 فة المنظمةفراد لثقايا للتأكيد من انتشار واعتناق األرشاد العاملين دور المكافأة والتحفيز وإ
 (.  26: 2006 ،)سالم

 

 ابعاد االستغراق الوظيفي  :المبحث الثاني

 مفهوم االستغراق الوظيفي  :والأ
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 William)  تم صياغته وتصوره من قبل   اا ومعقد   اا واسعاا يعد استغراق العاملين مفهوم           
A Kahn   )1990،   الدراسات التي في    (1921)  لى وقت غير مبكر في بداية سنةيعود اصله إو

هم  وقد اس  ،تحقيق األهداف التنظيمية  فراد فيويات أو استعداد مجموعة من األأجريت على معن
الجيش األمريكي في نضوج هذه الفكرة للمنظمات خالل الحرب العالمية الثانية للتنبؤ بوحدة واستعداد  

  إذ ،( 2012:78 ،فالجاو )العبادي  جل رفاهية المنظمةوات الجيش للذهاب إلى أي مدى من أق
ان اهتمام المنظمات بعامليها وتنميتهم ضرورة حضارية تفرضها متطلبات العصر ,وال يمكن تصور  

ويات أداء  مجتمع متقدم في امكانياته دون قوة عمل ذات مهارات عالية المستوى بمؤهالت ومست
الوظائف مع  تتناغم  األوبما    ،عال  يستلزم  لذلك  للمنظمة  التفوق  مستوى  على  المناخ  يحافظ  مر 

ويعد االستغراق    (30:  2018  ،)الجنابيراتهم والتعامل معهم بثقة عاليةلمالئم إلطالق طاقاتهم ومها ا
الرضا  لينعكس ذلك بشكل واضح في مشاعر    ، الوظيفي الدرجة التي يندمج فيها الفرد مع وظيفته

المنظمة  وصل الرئيسة لرضا الزبائن وسمعة  يمثل االستغراق الوظيفي حلقة ال  ،والتقدير العالي للذات 
بط  دراكية مرتالمكونات السلوكية والشعورية واإلفهو تركيبة من    ،القيمة ألصحاب المصالحوخلق  

وتأسيسا لما سبق فقد تعددت    ،(Saxena& Saxena, 2015: 22)  بأداء الدور لألفراد العاملين
المعاصر وتنوعت   اإلداري  الفكر  في  والرواد  والباحثون  الكتاب  تناولها  التي  والتعريفات  المفاهيم 

المفاهيم تعكس وجهة نظر من هذه    اا ( يوضح عدد 2-3)  والجدول  حول مفهوم االستغراق الوظيفي
 كل منهم. 

 (  2-3) جدولال                                            

 االستغراق الوظيفي وفقا لعدد من الباحثين والدارسين   مفاهيم                      

اسم المؤلف والسنة ورقم 
 الصفحة 

 المفهوم 

Kang, 2010: 11 بااللتزام العاطفي والسلوك اإليجابي والتمكين    هو شعور الفرد العامل
منظمة سه الفرد في العالقات والتفاعالت داخل الر في العمل الذي يما

 نظمة.والذي يؤدي الى نتائج إيجابية تعود للفرد العامل والم
و التطابق والتجاوب النفسي  أ  ،االندماج الداخلي للفرد في العملدرجة    24: 2014 ،ماضي

و التزامه نحو  عكس في صورة تحقيق لذاتية الفرد أمع العمل بما ين
يكون مهتما بالعمل  ن  ستغراق يعني أن يحب الفرد عمله أو أ فاال  ،عمله

 المرتبط به. 
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Aynickal, 2014: 
26 

هداف وعادات وقيم  ظيفية مصممة لجعل العامل يلتزم بأ استراتيجية و 
 المنظمة وله دور كبير في نجاحها. 

والتزا 9:  2015 ،ماضي وقيمهاانغماس  واستغراق الموظفين    ،م الموظفين تجاه المنظمة 
الزمالء لتحسين األداء في العمل تجاه عملهم من خالل التعاون مع  

خال من  يحدد  مقياس  هو  وبالتالي  المنظمة  ارتباط  لصالح  مدى  له 
 الموظف بالمنظمة. 

أشعور   60:  2016  ،أبو شنب  والراالعاملين  بالسعادة  الموظفين  أدائهم  و  عند  النفسية  حة 
ل جهد إضافي بدون مقابل في  عمالهم لدرجة االستعداد لبذ لمهامهم وأ 

 عمال الموكلة اليهم. المهام واأل  نجاز تلكسبيل إ
اإليجابي الذي يحمله الفرد   واالتجاهجة الوالء واالندماج الداخلي  هو در   36: 2017 ،صبر

ا بذل  في  والرغبة  العمل  تجاه  في  العامل  اإلضافية  الطوعية  لجهود 
فهو يعكس مدى تطابق وتعلق الفرد نفسيا بوظيفته وما تعكسه    ،عمله
 أهمية في حياته وتقديره الذاتي.  الوظيفة منتلك 

  تتسم بالحيوية   ،متصلة بالعمل  ،تعبر عن الوفاء  ،ذهنية إيجابية  حالة 421 :2017 ،فيروز
الموظفين ووظائفهم   و تواصل بينوالتفاني واالستيعاب وهو اتصال أ

فان الموظفين المندمجين اكثر فعالية ومستعدين للتعامل   ،ونتيجة لذلك
 المواقف الصعبة في مكان العمل.ع م

د للحفاظ مدى أهمية الوظيفة في حياة الفرد من جهة ومدى استعداد الفر  319 :2018 ،امام
متطلباتها الوظيفية من  قصى الجهود للوفاء بوبذل أ  ،على تلك الوظيفة

 ق بحب الفرد لعمله واالهتمام به. لكون االستغراق متعل ،جهة أخرى 
 الباحثة باالعتماد على مفاهيم الباحثين. عداد إ  المصدر:

 تنباط مجموعة من النقاط كاالتي: يمكن من خالل التعريفات أعاله اس        

اإل  .1 واالتجاه  الداخلي  واالندماج  الوالء  هو  الوظيفي  تجاه  االستغراق  العامل  للفرد  يجابي 
 وظيفته.

 النفسية في عمله. لسعادة والراحة االستغراق الوظيفي للعامل هو شعوره با .2
المستغرقون  .3 العاملون  مست   يملك  ويكونون  زمالئهم  مع  والتعاون  االلتزام  عملهم  عدين  في 

 للتعامل مع المواقف الصعبة.
 تغرقين بتحقيق أهدافها وغاياتها. تتميز المنظمة التي تملك موظفين مس .4
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 . مع العمل اا نفسياا  وتجاوب اا ق تطابقاالستغراق الوظيفي للفرد العامل يحق .5
خالل التعاريف أعاله يمكن تعريف االستغراق الوظيفي من وجهة نظر الباحثة بأنه درجة            

ومدى إعطاء كل جهده للوظيفة فله عالقة قوية طردية   ،و الموظف بالوظيفةفرد العامل أاندماج ال
 زام التنظيمي واالنتماء للوظيفة. بالوالء التنظيمي وااللت 

 االستغراق الوظيفي أهمية  :نياثا

فكل مجموعة    ة هم األصول التي تميز منظمتين عن بعضها البعض الموارد البشريمن أ           
وتعد الموارد البشرية من أهم    ،مثل المعرفة والمهارات والقدرات تتألف من مزايا فريدة من نوعها  

صبح من الضروري  وقد أ  ،بوصفها مصدرا للميزة التنافسية  ,ةصول أي عمل يحدث في المنظمأ
إيجاد طر  و بالنسبة للمنظمات  الستغالل  البحث عن فرص  او  العاملة  اإلق  من جميع القوى  فادة 

ب من أي ويتطل  ،(22:  2018  ،عليان)ال  االكتفاء او النمو المتزايد   الى  صولالمتاحة لغرض الو 
ولذا يجب على المنظمة    ،ك العقالني والسلوك الشعوري سويةبين السلو   تجمعمنظمة ناجحة  رسالة  

نه من المهم جدا غرس شعور االنسجام  ودها للوصول الى هذين المستويين إذ أان تبذل كافة جه
جهودهم    يمكن تحويلوقد يكون هذا ممكنا فقط عندما    ، ن الموظفين لرؤية ورسالة المنظمةوالوحدة بي

قوية للغاية متاحة ألرباب   يعد االستغراق الوظيفي أداة ولتحقيق هذه الغاية    ،لى مبدأ االلتزامبنجاح إ
ان هناك اختالفات كبيرة في أداء (   Watkin),  2002:34  وأفاد   ،(25:  2014  ،)ماضي  العمل

ن االفراد العاملين وما  إذ ألعادي  والموظف االقيمة المضافة التقديرية بين أداء الموظف المستغرق  
رام والجاذبية الشعورية سيكونون  االحت  ،الثقة ،اعر جيدة تجاه منظماتهم كاإلعجاب يحملون من مش 

كثر رغبة في العمل واكثر اهتماما باألنشطة التنظيمية ,فبيئة العمل المالئمة التي توفرها اإلدارة  أ
ة  العاملين والقيادة الفعالة والرؤية الموضوعية والمنتجات ذات الجود والممارسات العادلة تجاه االفراد  

وهذا بدوره سيسهم بشكل    ،ستسهم في بناء الثقة بخصوص المنظمة  الكفؤةالعالية والسياسة السعرية  
ن ( لذا المنظمات تدرك إ 2019:23  ،)الشنطي وأبو عمرة   الستغراق الوظيفيملحوظ في دعم ا

اذ    ،والء الموظفين وزيادة انتاجيتهمفي  األساس  الرضا الوظيفي والتزام للعاملين ليس هو العامل  
تحقيق الرضا ن تعمل على كيفية جعل الفرد العامل مستغرقا لعمله بدال من يجب على المنظمة أ

الأل   ،فقط مع  استجابة  اكثر  هو  المستغرق  العامل  ويكون    ،وفكريا()عاطفيا    منظمة فسيولوجيا ن 
 (.Sunny& Joshua, 2016: 19) هداف المنظمةأكثر حماس ورغبة في تحقيق أ 
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)الموظف( وسوف نتطرق    مية كبيرة للمنظمة والفرد العاملأه  ويعد االستغراق الوظيفي ذا         
 كذلك أهمية االستغراق للموظفين:الى أهمية االستغراق للمنظمة و 

 مستوى التنظيمي الاق الوظيفي على أهمية االستغر  -أ
 يشكل رأس المال البشري من اهم واغلى الموجودات في المنظمة وتعمل  •

م  فضال عن تعظي   ،تنافسية من خالل مواردها البشريةالمنظمات على كسب ميزة   
 .( 36: 2017،)صبر تفوقها وتميزها في بيئة العمل

يعمل  يعمل االستغراق الوظيفي على زيادة التحسين المستمر في اإلنتاج وبالتالي   •
 (. 2016:61 ،شنب أبو ) على الوصول الى الجودة

فاألفراد   ،نجاح تطبيق التغيير التنظيمي  االستغراق الوظيفي دورا هاما في  ؤديي •
في   ومؤثرين  مهتمين  سيكونون  االستغراق  من  عال  مستوى  لديهم  جعل  الذين 

:  2019،)امام  ير والتكيف مع التغيرات البيئيةالمنظمة قادرة على تطبيق التغي
320 .) 

حيث ان عالقة المنظمة    ،بائن للمنظمةيساعد استغراق العاملين في زيادة والء الز  •
ت بين االفراد فراد العاملين ومن خالل التفاعالت والتعامالبل األبزبائنها تدار من ق

 (.  14: 2017،)اغريب  والزبائنالعاملين 
  فالمستويات   ونجاحها  لألعمال  الرئيس  المحرك  بمثابة  الوظيفي  االستغراق  يعد  •

 المواهب   على  المحافظة  الى  سيقود   المنظمة  ضمن  العاملين   استغراق  من  العالية
  برضا  رئيسة  بصورة  يرتبط  أنه  كما  التنظيمي،  األداء  وتعزيز  الزبون   والء  وتبني

 (. 36:  2017صبر،)  المصالح ألصحاب  الكلية بالقيمة الشركة وسمعة الزبون 
بذل الموظف أكبر جهد ممكن لصالح المنظمة وعدم ترك   يعمل االستغراق على •

أ عمل  ظروف  توفرت  لو  حتى  فيها  أخرى العمل  منظمة  في    ، )صافي  فضل 
2017:151  .) 

 الستغراق الوظيفي للفرد العامل أهمية ا -ب 
نه يزيد من الشعور بالرضا الوظيفي  ستغراق الوظيفي للفرد العامل في أتبرز أهمية اال  •

 ،ويحسن من جودة حياة العمل  ،د اكثر التزاما نحو عمله ومنظمتهللعاملين ويجعل الفر 
وهو أيضا عامل مؤثر لتحفيز العاملين وموجه للسلوك   ،ويعزز من اإلنتاجية والكفاءة
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 :2017  ،)صافي  عمل على زيادة السلوكيات الطوعيةويقلل معدالت الغياب والتأخير وي
151 .) 

 وأهداف بقيم االلتزام زيادة وكذلك والجماعي، الفردي األداء زيادة الى االستغراق يؤدي •
 (.Gulzar& Abida, 2014: 276) المنظمة

  ما يتناول ألنه  الوظيفية العالقة صميم في يدخل أنه في تكمن االستغراق أهمية ان •
  بطرائق سلوكا ينتهجون  يجعلهم الذي وما أدوارهم في يتصرفون  وكيف األفراد  يفعله
 الشنطي) سواء حد  على  الشخصية وأهدافهم المنظمة أهداف تحقيق أجل من أخرى 

 (.7:  2019 وابوعمرة،

يتمتعون  و   ،ابية مثل السعادة والفرح والحماسفراد األكثر استغراقا بالمشاعر اإليجيتمتع األ •
ن انتاجيتهم ويجعلهم يؤدون  مما يزيد م  ،بعيدا عن مشاعر االحتراق الوظيفيبصحة جيدة  

 (.309-271  :2017 ،)النجار واخرون  كثر ابتكارابشكل أفضل ويجعلهم أ
 ،نه يحقق النموكما أ   ،زيادة دافعية العاملين نحو العمليعد االستغراق وسيلة لتحسين و  •

للفرد   الشخصي  عوالرضا  وقدراتهويشجعه  مهاراته  وتنمية  تحسين  :   2019، )امام  لى 
320 .) 

قفهم  يشكل االستغراق الوظيفي االتصال العاطفي بين الفرد والمنظمة والذي يؤثر على موا •
 (.  129:  2018،)الغانمي  نحو زبائن المنظمة

تنافسية  من في الحصول على ميزة  الوظيفي تك  االستغراقثة ان أهمية  ترى الباح       
ن في حال حصول المنظمة ألخرى تحقيقها او الوصول اليها أليصعب على المنظمات ا

التطوير المستمر خبرة يساعد المنظمة في التجديد و على فرد عامل ذات كفاءة عالية و 
و اإلدارة النادر وجوده وهنا تبذل المنظمة أ من    ود استغراق الفرد في وظيفته يعد ومع وج

والمكافأة وتهيئة    جر  العامل الكفوء عن طريق زيادة األ  جهدها في الحفاظ على الفرد العليا  
ية للفرد في زيادة اجره وتحفيزه  ذات أهم  والتي بدورها تعد   ،بيئة عمل مناسبة للفرد العامل

وبدوره يعمل على استغراق   ،كبر وصوال الى الرضا الوظيفيأكثر على العمل بجهد أ
وظي العامل في  أفتالفرد  عنها  االستغناء  وصعب  وحبه لها  منظمات ه  و استبدالها في 

 النفسية والجسدية للفرد العامل.   وذلك الن المنظمة تعمل على تهيئة كافة الظروف ،  أخرى 
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 اق الوظيفي العوامل المؤثرة في االستغر  :ثالثا

في    (Sharmil,2013   :133)  تطرق           توثر  التي  العوامل  من  مجموعة  استغراق  الى 
ومن هذه    العاملون   العاملين في العمل بغض النظر عن طبيعة العمل او الوظيفة التي ينتمي اليها

 العوامل هي:

والتعيين: .1 محتملين    االستقطاب  مرشحين  على  والحصول  للبحث  وسيلة  االستقطاب  يعد 
والن المطلوب  بالعدد  المرغوبةللوظائف  المناسب   ،وعية  الوقت  عمليةإ  ،وفي  تتركز    ذ 

ومؤهالتهم قدراتهم  تتناسب  الذين  االفراد  جذب  محاولة  في  احتياجات   االستقطاب  مع 
عداد المطلوبة ولتغطية االحتياج في الوقت المناسب من خالل تقديم  المنظمة على وفق األ

من عددا  األ  المنظمة  تشجع  التي  والمزايا  علىالمحفزات  في يالتقد   فراد  التعيين  لطلب  م 
ان    ،الوظيفة الحصويمكن  ويمكن  للمنظمة  الداخلية  المصادر  من  االستقطاب  ول يكون 

انتقاء أفضل   لى محاولةتند إما والتعيين فهي عملية تسأ  ،عليها من مصادر خارج المنظمة
األ بين  من  إلالمرشحين  تقدموا  الذين  المنظمة فراد  في  الشاغرة  الوظائف   شغال 

 (. 201-200:  2016، )النعيمي
م  المها  ،نوع األنشطة  ،الوظيفة تحديد طريقة أداء العمليقصد بتصميم    الوظيفي:التصميم   .2

عة العالقات وطبيالفنون المستخدمة في األداء    ،وات األد   ،حجم المسؤوليات   ،التي ستؤدي
 (. 134:  2014 ،)ماهر  الموجودة في الوظيفة

ى  ويعني أنماط السلوك التي يتبناها القائد لمساعدة جماعته عل  السلوك القيادي واالشرافي: .3
ويعرف السلوك القيادي على أساس السلوك الذي يتجه    ،نجاز واجباتها واشباع رغباتهمإ

 . (24:  2010 ،)عبد الوهاب  ن نميز بنوعين من السلوكويمكن أ اليه القائد 
لى تحقيق رفاهية  القائد تتجه إويعني االحترام وإن أنشطة  لين:  سلوك يهتم بالعام •

 وسيه وإقامة عالقة إيجابية معهم. مرؤ 
وتكون أنشطة القائد متجهة    ،ويعني التوجه نحو انجاز العمل  سلوك يهتم باإلنتاج: •

 .( 48، 2016)العالق.  تاجية وإنجاز العملنحو تحسين اإلن 
هو عملية تنظيمية ترتكز   الوظيفي:ير  تمكين العاملين والمشاركة في اتخاذ القرارات والتطو  .4

ما   ، السلطة بين جميع أعضاء المنظمة  على بعث فكرة ديمقراطية اإلدارة من خالل اقتسام
األ تخويل  بحرية  يعني  أعمالهم  مباشرة  من  تمكنهم  التي  والمسؤوليات  الصالحيات  فراد 
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ا  اتخاذ  في  والمشاركة  والتطوير  باالبتكار  لهم  المسؤو وتسمح  وتحمل  والنتائج لقرار    ليات 
 (.106:  2018 ،)مراد 

أسلوب المسابقات الوظيفية من األساليب   يعد والمعاملة العادلة من اإلدارة: تكافؤ الفرص   .5
فضل الطرق وأكثرها  في اختيار اكفأ وأفضل الموظفين ألنه أالمتقدمة في اإلدارة الحديثة  

 ،لتماثلهم من حيث مركز المعاملةن  تحقيقا للعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحي 
اذ تعرف   ،""الجدارة هي األساس في اختيار الموظفين  هذا يكفل التطبيق الحقيقي للمبدأو 

أ الوظيفية  امتحانالمسابقات  أو  اختيار  "وسيلة  بأنها  التسابق  لشغل ات  المتقدمين  فضل 
تكافؤ  تحقيق المساواة و الوظيفة العامة الشاغرة تقوم بها هيئة مركزية متخصصة تعمل على  

انات من قبل تلك الجهة يتم بموجبها وضع نماذج االمتح   ،الفرص بين جميع المتقدمين 
ويتوقف على نتيجتها المفاضلة بين جميع المتقدمين طبقا لترتيب النجاح وحسب   ،المركزية

 (. 123-2016:122  ،)القيسي لى األدنى"ن األعلى إدرجاتهم في االختبار ويكون م
على  األداء:    إدارة .6 االعتماد  خالل  من  المنظمة  ألهداف  مشتركة  رؤية  هي  األداء  إدارة 

ذلك تحقيق  على  ومساعدتهم  الموظفين  طاقات  من  القصوى  واالستفادة  وتتميز    ،النتائج 
نها تتعامل مع سلوك تمر كما أإدارة األداء بانها عملية تقوم بالتطوير والتقييم بشكل مس 

شخ مع  وليس  انجاز الموظفين  الى  الروتينية  العمل  دورة  من  األداء  وتحول  بل  صياتهم 
 (.32: 2018  ،)الفالسي بتها وتوضيحها وتحديدها للعامليناهداف واضحة تقوم بكتا 

المنظمة لعامليها عن الجهد المبذول الذي يقدمونه  جر ومكافأة  إن األ :  األجور والمكافاة .7
ويجب ان   ،والرواتب ومكافأة نهاية الخدمة  يكون عن طريق تعويضهم من خالل األجور

 (.24: 2018 ، )وارزقي أة عادلة على أساس الجهد المبذولتكون المكاف
من خالل تطبيق األداء   ،و برنامج هادف لحماية كل ذي مهنةه   الصحة والسالمة المهنية: .8

السليم من قبل العامل والذي يتناسب وطبيعة اآلالت والعدد التي يتداولها والمواد األولية 
باإلضافة الى حمايته من التعرض    ،ثناء تواجده في مكان عملهفي أ  قبله المستخدمة من  

المباشرة  غير  وانه معني بحمايته من العوامل    كما  ،ت اثناء ذهابه وايابه الى العمللإلصابا
أ  إصابته  تسهم في  وبالتاليالتي قد  صحته  تدهور  المهنيةإ  و  باألمراض  )مكين    صابته 

ن الصحة والسالمة المهنية تهدف لحماية عناصر ويمكن القول إ   ،(6:  2006  ،خرينوآ
 .ها والمواد األولية وكذلك البيئةاإلنتاج وهي اليد العاملة واآلالت بجميع أنواع
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األرضا  ال .9 والعالقات  أ   سرية:الوظيفي  من  الوظيفي  الرضا  في  يعد  األساسية  العوامل  هم 
وهذا    ،ة في مختلف مواقع العمل وميادينهالحفاظ على مستوى مناسب من التطور واإلنتاجي

الم المتغيرات  من  لجملة  نتاجا  يكون  العملالشعور  ببيئة  والمحيطة  الرضا   يعد   ،كونة 
تضعها أي منظمة ضمن أولوياتها وبما انه مرتبط بالعنصر   الوظيفي من بين األهداف التي

فهو   ألخرالبشري  فرد  من  درجته  في  من  إ  ،يختلف  مجموعة  هو  الوظيفي  الرضا  ذن 
ني  التي تحمل المرء على القول بصدق إاالهتمامات بالظروف النفسية والمادية والبيئية  

 (. 15: 2017 ،احمد سيد ) راض عن وظيفتي
هم العوامل المؤثرة في استغراق العاملين هي عملية االستقطاب  ترى الباحثة ان من أ          

نها المرحلة األولى التي تقوم بها اإلدارة العليا في اختيار الفرد العامل  االختيار والتعيين ألو 
ن العمل على اختيار وتعيين الفرد  إذ أ  ،الشخص المناسب في المكان المناسب والحصول على  

إلمكانياته وقدراته رام له و المناسب في المكان المناسب يعمل على إعطاء الفرد مكانة مميزة واحت
ل طاقته في الوظيفة والخبرة التي يمتلكها وبالتالي تعمل على تحفيز الفرد للعمل الجيد وبذل ك 

 التي يشغلها. 

 يجيات تعزيز االستغراق الوظيفي استرات :رابعا

  ، مياو )ومزيق    ،(29-26  2014:  ،)ماضي  ،(10-8:  2012  ،العبادي)  تفق كل منأ        
ن تعزيز االستغراق الوظيفي يتم  على أ   (163-162:  2018  ،)أمين واخرون   ،( 2017:54-55

 من خالل مجموعة من االستراتيجيات وهي كاالتي:

والتي    ،و الوظائفيتم بها تصميم العمل أ  تعتمد على الطريقة التيالعمل نفسه:  استراتيجية   .1
ال نحو  الذاتية  الدوافع  لالستغراقتحفز  تؤدي  وبالتالي  ثال  إذ   ،عمل  بين  التمييز   ث يتم 

 : ن تكون حافزا جوهرياأرادت ما أذا خصائص تعد مطلوبة في الوظائف إ
أدائهم ييم  ويفضل من خاللها تق   ،اد مالحظات ذات مغزى حول أدائهمفر يجب ان يتلقى األ -أ

التعليقات  هذه  أ  ،وتحديد  يجب  أنهم  يعني  مثاليوهذا  بشكل  يعملوا  انتاج    ن  عملية  في 
 بير منها يمكن مشاهدته بشكل كلي. و كجزء كأ ،و كخدمةكعملية أ  ،متكامل

منهم استخدام القدرات تتطلب  يجب أن ينظر األفراد الى الوظيفة بنظرةاستخدام القدرات:  -ب 
 أداء الوظيفة بفعالية. جل التي يؤدونها من أ
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ن لديهم درجة عالية من ضبط النفس  يجب أن يشعر األفراد أالتحكم الذاتي االستقاللية:   -ت 
 ألهداف.حول تحديد األهداف الخاصة بهم وتحديد المسارات لتحقيق هذه ا

راق من خالل بيئة العمل ستسهم هذه االستراتيجية بزيادة االستغ  :بيئة العملاستراتيجية   .2
يز االهتمام  وتعز   ،تي تشجع المواقف اإليجابية للعملوذلك بتطوير الثقافة ال  ,مبشكل عا 

الذين يمتعون انفسهم والذين تم دعمهم وتطويرهم والذين   فالموظفون   ،واالثارة في الوظائف
م بها  فضل الخدمات للعمالء التي يقو في العمل سوف يقدمون أ  واالحترام  يشعرون بالوفاء

والسبب وراء تفكير الشركة برغبتها في الهام الموظفين هو كون   ،االجهاد فراد والحد من  األ
 ،أي الخدمةلهم  استعداد الموظفين للقيام بذلك نابعا من شعورهم بالفخر لما تمثله المنظمة  

 الجودة والقيمة.
أالقيادة:  استراتيجية   .3 القيادة  الستراتيجية  المديرين ينبغي  على  يجب  ما  على  تركز    ن 

أ من  كقادة  به  القيام  مستويات التنفيذيين  زيادة  في  والمباشر  الحيوي  دورهم  أداء  جل 
توقعات   ،االستغراق كيفية  فهم  على  تساعدهم  التي  التعلم  برمجيات  تنفيذ  هذا  وسيشمل 

خاصة  )و   وتشمل البرمجيات التدريب الرسمي  ،لمهارات التي يحتاجون الستخدامهاعملهم وا
أبالنسبة للمدرين المحت املين  دورهم  األول(و المديرين في  األ   ،لقيادي  التأثير  كبر ولكن 

 التدريب والتوجيه.مزج أساليب متنوعة من التعليم, سيكون من قبل 
وير ن تستند وضع استراتيجية توفير فرص التطينبغي أاستراتيجية فرص النمو الشخصي:   .4

به من اإلدارة العليا   التعلم ألنه معترفمر الذي يشجع  األ  ،والنمو الى خلق ثقافة التعلم 
زمون بها وينهمكون فيها  لتنفيذيين والموظفين عموما كعملية تنظيمية أساسية يلتوالمدراء أ
أنها وسيلة النمو التي من  ( ثقافة التعلم ب  Reynolds,  2004:78)  ووصف  ،باستمرار
أ  والمواظبة  شأنها  االلتزام  على  الموظفين  تشجع  منن  التقديرية    بمجموعة  السلوكيات 

 تية: علم وتحتوي على الخصائص اآل بما في ذلك التاإليجابية 
 شراف. التخويل وليس اإل -أ

 .دارة التعلم الذاتي وليس األوامرإ -ب 
 . وليست تصحيحات على المدى القصير جلبناء قدرات طويلة األ  -ت 
 .التقليديس االعتماد على التعليم يتم تشجيع التعلم المستقل ولي -ث 

اإلسهام .5 فرص  األ:  استراتيجية  وضع  تزويد  مسألة  مجرد  ليست  المساهمة  بفرص  فراد 
بإنشاء بيئة    نها تتعلقبل إ  ،نها تكون مهمةعلى الرغم من أ  ، يةالعمليات التشاورية الرسم
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وتأكيد القيمة    ،ن يقولوا كلمتهمل تشجيعهم على أمن خال  فراد صوتاا العمل التي تمنح األ
المستويات  جميع  وفي  استعداد  اإلدارة على  ان تكون  التي يجب  المنظمة   األساسية في 

 فرادها.واالستجابة ألية مساهمة يقدمها أ
 ابعاد االستغراق الوظيفي  :مساخا 

ي واختلفوا على بعاد ومقاييس االستغراق الوظيفالعديد من الكتاب والباحثين حول أتطرق          
اإلبعد   رأى  االستغراق  فبعضهم  والمعرفي  لالستغراق  إ دراكي  مرادف  هو  المعرفي  االستغراق  ن 

دراكي عن االستغراق  اإل  خر حول اختالف معنى االستغراقاالدراكي والبعض اآلخر اعطوا رأيا أ
 ,Rich)  بعاد الثالثية التي اعتمد عليهاوسوف نتطرق إلى األ  ،( 2017:452  ،)فيروز  فيالمعر 

2010: 623-625:) 

اإلا .1 العام(:  )المعرفي  دراكيالستغراق  استغراق  الى  ممارسة ويشير  في  كامل  بشكل  لين 
و درجة أهمية  أ  ,ي اتخاذ القرارات الخاصة بوظيفتهو هو درجة قوة مشاركة الفرد فعملهم, أ

حياته في  خصائصه  الوظيفة  ا  ،النفسية  )الحالة  واهم  والمشاركة  احترام  الفعالة( لذات 
لعامل بشكل كامل في ممارسة دراكية ينغمس الفرد امن الناحية اإل  ،(  9  : 2015  ،)ماضي

ويتطلب استنزاف الطاقات المعرفية والثقافية والمهنية للموظف بما يسهم ليكون   ,عملهم
أي  ويتجنب  التركيز في العمل  دائم  من الكادر المتقدم في المنظمة ألنه  ذلك الموظف 

 (. 426-425:  2017  ،)فيروز خارجية قد تبعده عن وظيفتهؤثرات م
فرد  يعني وجود عالقة قوية بين عواطف وأفكار ومشاعر ال)الشعوري(:    االستغراق العاطفي .2

س والفخر تجاه عمله  لى زيادة مشاعر الحماوبين الوظيفة التي يشغلها األمر الذي يؤدي إ
)الغياب الوظيفي( الذي يكون الموظف   وهو عكس  ،( 321:  2018،مام)ا  الذي يقوم به

 (.2015: 25 ،)الساعدي وعكار شارد الذهنوداا جسديا في الوظيفة ولكن فكريا موج
الجسدي:   .3 إاالستغراق  يشير  الذي  المادي  االستغراق  واالندماج وهو  الفعال  االحتواء  لى 

الف طاقات  واأل لتجسيد  المهام  أداء  في  الجسدية  وترد  واألعمال  األهداف  نشطة حقيق 
الفرد   ،(Kuok &Taromina ,2013 :  309)  التنظيمية إمكانيات  كافة  تركيز  وهو 

قصى طاقته في أي أن الفرد يبذل أ  ،كمل وجهتحقيق مهام وظيفته على أالجسدية نحو  
 التحسين المستمر والجودة الشاملة على وصوال الى  ية وانتاجية أ سبيل تنفيذ العمل بكفاءة عال

 (.322: 2018 ،)امام
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ألبعا  ،(130:  2018  ،الغانميالعطوي&  )  اما        الرباعي  المقياس  على  اعتمد  د  فقد 
خذ به في قياس هذا ( والذي تم األ2015  ،)الساعدي وعكار  االستغراق الوظيفي الذي اعتمده

دراكي  االستغراق اإل  ،االستغراق الشعوري   ،وهي)االستغراق الجسدي  ةة الحاليالمحور في الدراس
 ( والمتمثلة باالتي: المعرفي /واالستغراق الذهني

  Physical Engagementاالستغراق الجسدي  .1
 ، ية للمرء نحو استكمال مهمة معينةن االستغراق هو توجيه الطاقات الماد والذي يعني أ 

فعلى سبيل المثال   ،النخراط الخامل واالنخراط النشطفاالستغراق المادي يتراوح بين ا
إاالستشهيمكن   المخيمات  أحد  في  الزمالء  من  اثنين  دور  بين  مستشارة اد  كانت  ذ 

األرض  على  مستلقية  فقط  الفعلية  المخيم  واجباتها  أداء  من  هناك   ،بدال  كان  بينما 
وبدا بعمل   طار اختصاصه ومنصبهري مشارك في المخيم نقل نفسه من إمهندس معما

وإ لزمالئه  خارجالزراعة  مهمة  هي  كانت  لوظيفته   الدور  ن  المرسوم   التنظيمي 
(Sandaray, 2011: 54.) 

 Emotional Engagementاالستغراق الشعوري  .2
الشعور  الجانب  العاملون يتعامل  األفراد  به  يشعر  ما  مع  التنظيمية   ي  العوامل  تجاه 

ما يؤدي الى م   ،ومشاعر الفرد وبين الوظيفة  أفكار  ،بين عواطفووجود عالقة قوية  
"الغياب   طفي يبرز مفهوموعلى العكس من االستغراق العا  ،والفخرمشاعر الحماس  

ستغراق وفي هذا المعنى يعد اال  ،خرينيتميز بفصل العاطفة مع اآل  " والذيالعاطفي
جميعا ندرك بحدسنا بأن االنسان ال   فأننا ومع ذلك    ،الوظيفي عكس عنصر السخرية

وان الرقابة الرشيدة مهما كانت  ،ن يعطيهه إال بقدر ما هو مستعد أيمكن ان تأخذ من
ولكي يعطي الفرد اقصى ما لديه   ، ال بقدر ما يجنبه المساءلةمنه إفاعلة فلن تأخذ  

 :Sweem, 2008)  فانه يجب ان يعمل على أساس ما يرغب ويتمتع في العمل
24 .) 

 Cognitive Engagementاالستغراق االدراكي  .3
بشكل مكثف على   إن األشخاص المستغرقين قادرون على تجاهل المنافسة ويركزون  

 (. Sandaray, 2011: 54المهمة التي أعطيت لهم )
 Knowledge/ Mental Engageme المعرفي /االستغراق الذهني .4
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من   حالة  بانه  الذهني  باالستغراق  الدالئل يقصد  لتحديد  والتحليلي  الفلسفي  التأمل 
لهام اذ يجري حبس النفس بحدود الخيال ول بتمثل عياني وذهني من أجل اإلوالمدل

ولطالما وصل المستخدم الى االغماء فهو   ،والغيبوبة  اإلغماءوالذوبان حتى    الذهني
 (. 130: 2018 ، )الغانمي ومتأمال في حالة من االستغراق الذهني متدبراا 
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 الجانب العملي   :الفصل الثالث

 وصف متغيرات الدراسة وتشخيصها  المبحث األول:  

نموذج الدراسة تتطلب منهجية الدراسة تحديد ماهية المتغيرات التي اعتمد عليها في بناء ا          
انات بالتحليل األولي للبيالمتغيرات بهدف معالجتها ابتداء    ، فقد صنفت هذهولتحقيق هذا الهدف

الدراسة بمتغيرات  استخدم  ،المتعلقة  برنامج  وقد  برنامج     SPSS (24.0)الباحث  عن  فضال 
windows    واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية  لالستدالل على التكرارات 

  ( Likert)  وقد اعتمد البحث على مقياسالدراسة ومتغيراتها  ومعامل االختالف لكل بعد من أبعاد  
 . (3-1) العينة لالستبانة كما في الجدول الخماسي في إجابات 

 (  (3-1 لالجدو 

 عبارات 
 المقياس 

 تفق  ال أ
 بشدة 

 تفق  أ تفق أ محايد  تفق ال أ
 بشدة

 5 4 3 2 1 المقياس   وزن 
  . عداد الباحثةمن إ : المصدر

 : تيةينتاول هذا الفصل المباحث اآلواعتمادا على ذلك 

 . اعي واالستغراق الوظيفي وتحليلهاتماسك الجمالوصف وتشخيص متغيرات  :المبحث األول

 . استخدام تحليل االرتباط القانونيتحليل نتائج البحث ب  :المبحث الثاني

 .تحليل االنحدار البسيطث الثالث: المبح
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 تماسك الجماعي واالستغراق الوظيفي وتحليلها الوتشخيص متغيرات   المبحث األول: وصف

 تماسك الجماعيال: أوال

 بعد سياسة المنظمة  .1

التكرارات 3-2)  الجدول  وضحي       الحسابي  ،(  ومعامل اال  ،الوسط  المعياري  نحراف 
 لبعد سياسية المنظمة بأعتماد سبعة فقرات.  االختالف

 ( 3-2الجدول)
 التكرارات والنسب المئوية والوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االختالف 

 الخاصة ببعد سياسة المنظمة
 

 % 7            % 22     % 72             المجموع
 . ث من إعداد الباحالمصدر: 

وجود نسبة    خالل إجابات المبحوثين  من  (X7الى  X1)  نتائج الفقرات من  ظهرت ذ  إ    
(  3.821)  (  بوسط حسابي%72)   فقرات هذا المتغير بلغت وثين حول  اتفاق إيجابية للمبح

معياري  االختالف0.869)  وانحراف  ومعامل  المحايدين 22.7%)  (  نسبة  وكانت   )  
أ22%) بنسبة(  فجاء  االتفاق  عدم  أ   ،(%7) ما  بين  نسبة  ومن  عززت  التي  الفقرات  هم 

( والتي 57)  وتكرار قدره(  0.59)   ( اذ جاءت بنسبةX2)  كانت الفقرةاالتفاق اإليجابية  
تدعإنصت   تيلى  من خالل  الجماعي  تماسك  المنظمة  ممارسات  اآلراء م  تبادل  فعيل 

ويدعم ذلك قيمة الوسط   ،فرادها لمعالجة المشكالت التي تواجههم في العملواألفكار بين أ

اسم المتغير 
رمز المتغير  
 بدائل االستجابة     

بي 
سا

الح
ط 

وس
ال

ي   ر
عيا

الم
ف 

حرا
االن

 

الف 
الخت

ل ا
عام

م
 

 ال أتفق بشدة  ال أتفق  محايد  أتفق  أتفق بشدة  %

 %  عدد %  عدد %  عدد %  عدد %  عدد

 سياسة المنظمة 

X1 16 0.16 56 0.58 17 0.18 6 0.06 2 0.02 3.804 0.861 22.6 
X2 20 0.21 57 0.59 14 0.14 5 0.05 1 0.01 3.927 0.806 20.5 
X3 24 0.25 45 0.46 23 0.24 4 0.04 1 0.01 3.896 0.859 22.0 
X4 19 0.20 49 0.51 24 0.24 1 0.01 4 0.04 3.773 0.918 24.3 
X5 19 0.20 48 0.49 23 0.24 6 0.06 1 0.01 3.804 0.861 22.6 
X6 19 0.20 46 0.47 25 0.26 4 0.04 3 0.03 3.793 0.912 24.0 
X7 15 0.15 53 0.55 21 0.22 6 0.06 2 0.02 3.752 0.866 23.0 

المؤشر  
 22.7 0.869 3.821 %2 2 %5 5 %22 21 %52 50 %20 19 الكلي 
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( واستنادا الى %20.5)  ومعامل اختالف(  0.806)  ( وانحراف معياري 3.927)   الحسابي
ال بينهم  هذه  فيما  واألفكار  اآلراء  تبادل  على  استعداد  لديهم  المبحوثين  االفراد  فان  نتائج 

 ي تواجههم ومما تزيد من تماسكهم.لمعالجة المشكالت الت

 بعد ثقافة المجتمع  .2

التكرارات 3-3)  الجدول  يوضح      الحسابي  ،(  ومعامل االن  ،الوسط  المعياري  حراف 
 الخاص بب عد ثقافة المجتمع بأعتماد ستة فقرات. االختالف

 ( 3-3) الجدول

 التكرارات والنسب المئوية والوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االختالف 

 الخاص ببعد ثقافة المجتمع 

 % 7            % 20    % 73           المجموع
 . ث من إعداد الباحالمصدر: 

منأوضحت         وجود   المبحوثين   إجابات خالل  من    (X13الى    X8)  نتائج الفقرات 
للمبح إيجابية  اتفاق  بلغت نسبة  المتغير  هذا  فقرات  حول  حسابي %73)  وثين  بوسط   )  

معياري (  3.881) اختالف0.844)  وانحراف  ومعامل  نسب 21.76%)  (  وكانت  ة  ( 
بنسبة أ  ،(%20)  المحايدين  فجاء  االتفاق  عدم  أ   ،(%7)   ما  بين  التي  ومن  الفقرات  هم 

الفقر   عززت  كانت  اإليجابي  والتي  (X8  ةاالتفاق  القيمنصت  (  والعادات والتقاليد   تؤثر 
  عدد و   ،  (0.58)   اذ كانت بنسبة  ،على درجة تماسكهم داخل الجامعة السائدة بين األفراد  

اسم المتغير 
رمز المتغير  
 بدائل االستجابة     

بي 
سا

الح
ط 

وس
ال

 

ف 
حرا

االن
ي  ر

عيا
الم

 

مل 
معا

الف 
الخت

ا
 

 ال أتفق بشدة  ال أتفق  محايد  أتفق  أتفق بشدة  %
 %  عدد %  عدد %  عدد %  عدد %  عدد

االستغراق االدراكي 
 

X8 27 0.28 56 0.58 11 0.11 2 0.02 1 0.01 4.092 0.751 18.3 
X9 24 0.25 56 0.58 12 0.12 5 0.05 0 0 4.020 0.763 18.9 

X10 29 0.30 51 0.53 16 0.16 1 0.01 0 0 4.113 0.705 17.3 
X11 15 0.15 50 0.52 23 0.24 9 0.09 0 0 3.732 0.835 22.3 
X12 28 0.29 34 0.35 22 0.23 12 0.12 1 0.01 3.783 1.033 27.3 
X13 14 0.14 42 0.43 27 0.27 11 0.11 3 0.03 3.546 0.979 27.6 

المؤشر  
 22.7 0.844 3.881 %1 1 %6 6 %20 19 %49 48 %24 23 الكلي 
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 ومعامل اختالف   ،(0.751)  وانحراف معياري   ،(4.092)  وبوسط حسابي56), )  التكرارات 
لاللتزام بقيم  فراد المبحوثين لديهم استعداد جيد  واستنادا إلى هذه النتائج فان األ  ،(18.3%)

فراد لديها دور مهم أيضا غة المشتركة فيما بين األاللات وتقاليد السائدة في المنظمة و وعاد 
 المنظمة.في درجة تماسكهم لتحقيق األهداف التي تسعى الجماعة الى تحقيقها داخل 

نتائج وصف وتشخيص متغير التماسك الجماعي تم قبول الفرضية األولى  ومن خالل      
تحاول الشركة المبحوثة السعي نحو تشجيع التماسك الجماعي عبر توفر  تنص  والتي  
 ابعاده. 
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 االستغراق الوظيفي  :ثانياً 

 بعد االستغراق الجسدي .1
االختالف  معامل    ،عياري االنحراف الم  ،الوسط الحسابي  ،ت ا( التكرار 3-4)  ظهر الجدولي         

 بأعتماد خمسة فقرات. لبعد االستغراق الجسدي 

 (3-4)الجدول                                          
 التكرارات والنسب المئوية والوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االختالف  

 الخاصة ببعد االستغراق الجسدي

 % 10           % 27     % 62         المجموع
 . ةمن إعداد الباحثالمصدر: 

وجود نسبة اتفاق إيجابية    لمبحوثينإجابات ا  خالل(  Y5الى    Y1)  اذ أظهرت نتائج الفقرات         
ما أ  ،(%27)  فراد المحايدين( كما بلغت نسبة األ%62)  وثين حول فقرات هذا المتغير بلغت للمبح

  ( وانحراف معياري 3.641)  ( وجاءت هذه اإلجابات بوسط حسابي %10)  بنسبةعدم االتفاق فجاء  
ة االتفاق اإليجابية  ومن بين اهم الفقرات التي عززت نسب   ،(%25.6)  ( ومعامل اختالف0.933)

يبذل العاملون جهودا   ( والتي نصت بإن(52  ر( وتكرا0.54)  اذ جاءت بنسبة  (Y1)  كانت الفقرة
للقيام   ذل  بأعمالهمكبيرة  حسابيويدعم  الوسط  قيمة  معياري 3.814)  ك  وانحراف   )  (0.869 )

فراد المبحوثين لديهم استعداد جيد واستنادا الى هذه النتائج فان األ  ،(%22.8)  ومعامل اختالف
 . بأعمالهمحد للقيام  ألقصىقاتهم لبذل جهودهم وطا
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 ال أتفق بشدة  ال أتفق  محايد  أتفق  أتفق بشدة  %

 %  عدد %  عدد %  عدد %  عدد %  عدد

 االستغراق الجسدي 

Y1 18 0.19 52 0.54 20 0.21 5 0.05 2 0.02 3.814 0.869 22.8 
Y2 14 0.14 44 0.45 30 0.31 9 0.09 0 0 3.649 0.842 23.0 
Y3 12 0.12 43 0.44 32 0.33 6 0.06 4 0.04 3.546 0.935 26.3 
Y4 18 0.19 42 0.43 28 0.29 7 0.07 2 0.02 3.690 0.928 25.1 
Y5 14 0.14 45 0.46 21 0.22 10 0.10 7 0.07 3.505 1.090 31.1 

المؤشر  
 25.6 0.933 3.641 %3 3 %7 7 %27 26 %46 45 %16 16 الكلي 
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 بعد االستغراق الشعوري   .2
الحسابيا  ((3-5  الجدول  يوضح           المعياري   ،لوسط  االختالف  ،االنحراف  لبعد    معامل 

 االستغراق الشعوري بأعتماد خمسة فقرات.

 ( 3-5) الجدول

 التكرارات والنسب المئوية والوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االختالف الخاصة 

 ببعد االستغراق الشعوري 

 % 4           % 18     % 78          المجموع
 من إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات االستبانة. المصدر: 

وجود نسبة اتفاق إيجابية    المبحوثينإجابات    خالل  (Y10الى  Y6)  نتائج الفقرات   يتضح من       
( اما  %18)  فراد المحايدين ( كما بلغت نسبة األ%78)  وثين حول فقرات هذا المتغير بلغت للمبح

  ( وانحراف معياري 4.022) ت بوسط حسابياجاب( وجاءت هذه اإل%4) عدم االتفاق فجاء بنسبة 
هم الفقرات التي عززت نسبة االتفاق اإليجابي  ومن بين أ   ،(%19.6)  ( ومعامل اختالف0.933)

الفقرة   إY6)  كانت  جا(  بنسبةذ  وتكر 0.60)   ءت  العاملين 58)  ر ا(  تمتع  الى  نصت  والتي   )  
  (3.814)  هم ويدعم ذلك قيمة الوسط الحسابيبعالقات طيبة ورائعة فيما بينهم اثناء أدائهم لعمل

معياري  اختالف0.696)   وانحراف  ومعامل  االفراد   ،(16.8%)   (  فان  النتائج  هذه  الى  واستنادا 
يعني انهم يساعدون    اء أدائهم لعملهم وهذا ما ن المبحوثين يتمتعون بعالقات طيبة ورائعة فيما بينهم اث

 . بعضهم بعضاا 

 

اسم المتغير 
رمز المتغير  
 بدائل االستجابة     

بي 
سا

الح
ط 

وس
ال

ي   ر
عيا

الم
ف 

حرا
االن

 

الف 
الخت

ل ا
عام

م
 

 ال أتفق بشدة  ال أتفق  محايد  أتفق  أتفق بشدة  %

 %  عدد %  عدد %  عدد %  عدد %  عدد

 االستغراق الشعوري 

Y6 27 0.28 58 0.60 9 0.09 3 0.03 0 0 3.814 0.696 16.8 
Y7 21 0.22 51 0.53 16 0.16 9 0.09 0 0 3.649 3.866 22.2 
Y8 43 0.44 35 0.36 15 0.15 4 0.04 0 0 3.546 4.206 20.2 
Y9 25 0.26 46 0.47 24 0.25 1 0.01 1 0.01 3.690 3.958 20.2 
Y10 22 0.23 51 0.53 22 0.23 2 0.02 0 0 3.505 3.958 81.5 

المؤشر  
 19.6 0.933 4.022 %0 0 %4 4 %18 17 %49 48 %29 28 الكلي 
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 بعد االستغراق االدراكي  .3

الحسابي  ،ت االتكرار الى  (  (3-6  الجدول  يشير         المعياري   ،الوسط  معامل   ،االنحراف 
 لبعد االستغراق االدراكي بأعتماد اربع فقرات. االختالف

 (  3-6الجدول)

 التكرارات والنسب المئوية والوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االختالف الخاص 

 ببعد االستغراق اإلدراكي 

اسم المتغير 
 

رمز المتغير 
 بدائل االستجابة     

ط 
وس

ال
بي 

سا
الح

ي   ر
عيا

الم
ف 

حرا
االن

 

الف 
الخت

ل ا
عام

م
 

% 

 ال أتفق بشدة  ال أتفق  محايد  أتفق  أتفق بشدة 
ع %  عدد %  عدد %  عدد

د
 د

عد % 
 د

 % 

 االستغراق االدراكي 

Y11 24 0.25 51 0.53 15 0.15 7 0.07 0 0 3.948 0.833 21.1 
Y12 24 0.25 49 0.51 19 0.20 2 0.02 3 0.03 3.917 0.897 22.9 
Y13 17 0.18 49 0.51 24 0.25 5 0.05 2 0.02 3.762 0.875 23.2 
Y14 19 0.20 50 0.52 23 0.24 4 0.04 1 0.01 3.845 0.820 21.3 
المؤش
ر  
 الكلي 

21 22% 50 52% 20 21% 4 4% 2 2% 3.868 0.856 22.1 

 % 6        % 21    % 74         المجموع 
 من إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات االستبانة.  المصدر:

الفقرات   فقد          نتائج  خالل(  Y14الى    Y11)  أظهرت  ا  من  نسبة    لمبحوثين إجابات  وجود 
  ا بلغت نسبة االفراد المحايدين ( كم%74)  وثين حول فقرات هذا المتغير بلغت اتفاق إيجابية للمبح

فجاء  21%) االتفاق  عدم  اما  حسابي%6)  بنسبة(  بوسط  اإلجابات  هذه  وجاءت   )  (3.868  )
هم الفقرات التي عززت  ومن بين أ   ،(%22.1)   ومعامل االختالف قدره(  0.856)  وانحراف معياري 

  ( والتي نصت 51)تكرار قدره( و 0.53)( اذ جاءت بنسبةY11)ة االتفاق اإليجابية كانت الفقرةنسب
ويدعم ذلك قيمة    "القيام به فيما يخص أدائهم لعملهميعرف العاملون بوضوح ما يتوقع منهم  "

استنادا الى   ، (%21.1( ومعامل اختالف )0.833) ( وانحراف معياري 3.948)الوسط الحسابي
م للقيام به من  هذه النتائج فان االفراد العاملين لديهم قدرة جيدة على معرفة ما هو مطلوب منه

 .عمال في منظمتهمأ 
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 الذهني  االستغراق المعرفي/بعد  .4
  معامل االختالف   ،االنحراف المعياري   ،الوسط الحسابي  ،ت ا( التكرار 3-7)   الجدول  يوضح        

 خمسة فقرات. لبعد االستغراق المعرفي/ الذهني بأعتماد 

 ( 3-7الجدول)

 االختالف الخاصة التكرارات والنسب المئوية والوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل 

 الذهني  ببعد االستغراق المعرفي/

 % 13           % 30   % 56          المجموع
 من إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات االستبانة. المصدر: 

  وجود نسبة اتفاق إيجابية   الى  المبحوثين( إجابات  Y19الى    Y15)  أظهرت نتائج الفقرات        
( اما عدم االتفاق  %30)  كما بلغت نسبة االفراد المحايدين(  %65)  حول فقرات هذا المتغير بلغت 

(  0.964) ( وانحراف معياري 3.534) ( وجاءت هذه اإلجابات بوسط حسابي%13) بنسبة فجاء 
  ة االتفاق اإليجابية كانت الفقرة الفقرات التي عززت نسبهم  ومن بين أ   ،( %27.3)  ومعامل اختالف

(Y17اذ جاءت بنسبة )  (وتكرار قدره0.54 )  (والتي نصت 52 )  "اب يسعى العاملون الى اكتس
أ تعزز  التي  والمعارف  المنظمةالمهارات  ذلك  "هداف  الحسابي   ويدعم  الوسط  (  3.463)  قيمة 

معياري  اختالف0.936)   وانحراف  ومعامل  االفراد    ،(27.0%)   (  فان  النتائج  هذه  الى  استنادا 
نفسهم وكسب مهارات ومعارف جديدة اد جيد للتدريب بغية التطوير من أالمبحوثين لديهم استعد 

االستغراق    من خالل نتائج وصف وتشخيص متغير.  هداف المنظمةتساعدهم على تحقيق أ التي  
 العاملون في المنظمة نحو االستغراق الوظيفي حيث يتوجه  تم قبول الفرضية الثانية الوظيفي

اسم المتغير 
رمز المتغير  
 بدائل االستجابة     

بي 
سا

الح
ط 

وس
ال

ي   ر
عيا

الم
ف 

حرا
االن

 

الف 
الخت

ل ا
عام

م
 

 ال أتفق بشدة  ال أتفق  محايد  أتفق  أتفق بشدة  %

 %  عدد %  عدد %  عدد %  عدد %  عدد

 االستغراق لمعرفي/ الذهني 

Y15 9 0.09 44 0.45 31 0.32 12 0.12 1 0.01 3.494 0.867 24.8 
Y16 7 0.07 42 0.43 39 0.40 6 0.06 3 0.03 3.453 0.841 24.3 
Y17 6 0.06 52 0.54 25 0.26 9 0.09 5 0.05 3.463 0.936 27.0 
Y18 18 0.19 31 0.32 31 0.32 12 0.12 5 0.05 3.463 1.090 31.4 
Y19 28 0.29 37 0.38 21 0.22 6 0.06 5 0.05 3.793 1.089 28.7 

المؤشر  
 27.3 0.964 3.534 %4 4 %9 9 %30 29 %42 41 %14 14 الكلي 
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 ستخدام تحليل االرتباط القانوني تحليل نتائج البحث با :المبحث الثاني

 (  ليل االرتباط التقويمي )القانونيثر باستخدام تحتحليل عالقات االرتباط واأل 

الحالي        المبحث  و   يهدف  الدراسة  فرضيات  صحة  من  التأكد  النتائج  الى  ومناقشة  تحليل 
  بوصفه اإلحصاء    التي تتسم بأهمية في  تحليالت من ال  د عالذي ي  القانوني  بإستخدام تحليل األرتباط  

ومجموعة من    المستقلةلمتغيرات  ا  ة منبين مجموع  ات الطريقة اإلحصائية التي تسهل دراسة العالق
, هذا االرتباط يضع اقل قيود على أنواع البيانات التي (54,  2013)العالف,  المتغيرات المعتمدة

والمتغيرات   المعتمدة  المتغيرات  تعدد  حال  في  مالئمة  األكثر  التقنية  ويعد  عليها  التحليل  تجري 
باط  من فروع االحصاء اذ جاء هذا االرتفرع    انوي (. وي عد االرتباط الق 129,  2012,  )عزيزالمستقلة  

لالرتبا وتطويراا  )عبيد,امتداداا  المتعدد  واالرتباط  البسيط  البيانات  119,2011ط  تحليل  وبعد   ,)
( االحصائي  البرنامج  قStatisticaباستخدام  على  الحصول  تم  القويمة(  االرتباطات  ودرجة    يم 

 األتي:  , كما في الجدولالجدولية 2Xوقيموتم الحصول على  الحرية ومعنوية االختبار
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 ( 3-8) الجدول

 ودرجات الحرية   X 2قيم اإلرتباطات القويمة وقيم

 .  (Statistica)عداد الباحثة باألعتماد على البرنامج األحصائي من إ  :المصدر 

  ، ية ( ان االرتباط القانوني األول هو اكبر االرتباطات وذو داللة معنو 3-8) جدولاليوضح         
( بدرجة حرية  402.453)  فقد كانت مساوية   المحسوبة   2X( اما قيمة0.843676)  اذ بلغت قيمته

والتي تشير    الثالثة  الفرضية( لذا يتم قبول  (124,342  من قيمتها الجدوليةكبر  ( أ247)  والبالغة
االرتباط التقويمي يحلل    وذلك الن  ة وموجبة بين متغيرات الدراسةمعنوي  الى وجود عالقة ارتباط

 معنوي فهذا يدل على ان االرتباط بين المتغيرين معنوي. كان اول ارتباط اذا على اساس

 

 

 2X  Chi-Squared D.F. Correlationالجدولية 

124.342 402.453 247 0.843676 
124.342 303.55 216 0.7903 

124.342 225.664 187 0.662629 

124.342 179.7 160 0.651497 

124.342 135.782 135 0.609391 

124.342 98.8784 112 0.572169 

113.145 67.351 91 0.491191 

90.531 45.4005 72 0.420806 

67.505 29.9064 55 0.392067 

55.759 16.6378 40 0.285869 

40.296 9.86013 27 0.251263 

26.296 4.67561 16 0.179984 

14.067 2.05763 7 0.159844 
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 القانوني  االرتباط: تأثير متغيرات المجموعة األولى والمفسرة بالمجموعة الثانية في أوال

التحليل فقد أظهرت الجداول األوزان القويمة للمجموعة األولى مرتبة    استكمالومن أجل          
 .ألوزان القويمة للمجموعة الثانيةالقانوني والمفسرة با  االرتباطبحسب قوة تأثيرها في تعظيم قيمة 

 تماسك الجماعي( ) األوزان القويمة للمجموعة األولىأ: 

مرتبة     (X)رات البعد األول للمجموعة األولىلمتغي( األوزان القويمة  3-9)  يوضح الجدول       
 .(Y) حسب قوة تأثيرها في البعد الثاني

 ( 3-9) جدولال

 وزان القويمة لمتغيرات البعد األول )تماسك الجماعي(قيم األ 

 متسلسلة حسب قوة تأثيرها في االرتباط في البعد الثاني 

 الوزن القويم  المتغير  رمز المتغير 

X5 
 لى تعزيز الثقة المتبادلة نشطة اإلدارة العليا في المنظمة إتؤدي أ

 .فراد الجماعة المتماسكة بين أ
0.632 

X6 
 تشجع المنظمة على بناء روح المنافسة بين الجماعات كأداة لتعزيز 

 . تماسكهما
0.352 

X8 
 فراد على درجة تماسكهم لعادات والتقاليد السائدة بين األتؤثر القيم وا

 .المنظمةداخل 
0.346 

X13 
 فراد الجماعة في تعزيز درجة تماسكهم داخلتسهم معدالت الدخل أل

 .المنظمة
0.135 

X3 
المنظمة على تعزيز تماسك  تعمل نظم التعويض والتحفيز التي تعتمدها  

 . الجماعة
0.129 
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X2 
فعيل تبادل اآلراء  تدعم ممارسات المنظمة تماسك الجماعة من خالل ت

 .المشكالت التي تواجههم في العمل فرادها لمعالجة واألفكار بين أ
0.080 

X9 0.076 . الجماعةفي تماسكهم داخل    اا مهم  اا فراد دور تمارس اللغة المشتركة بين األ 

X1 
عمليات المشاركة  تشجع سياسة المنظمة تماسك الجماعة من خالل دعم  

 . في اتخاذ القرار
0.066 

X10  0.059 .فراد الجماعة  في درجة تماسكهمأيسهم تقارب التعليم بين 

X4 0.015- .ة داخل المنظمة في تماسك الجماعة تسهم األنماط القيادي 

X11 
 في درجة التماسك   اا مهم اا يمارس توجه المجتمع نحو النوع البشري دور 

 . فراد المجتمعبين أ
-0.020 

X12  0.062- ى درجة تماسكهم.فراد الجماعة علاالجتماعية بين أتؤثر الحالة 

X7 
 هداف المنظمة على تعزيز درجة التماسك بين  تدعم رسالة وأ 

 . الجماعات 
-0.076 

 

من الجدول            االرتباط في البعد 3-9)  يتضح  األول في  متغيرات البعد  تأثير  تفاوت   )
ألول والذي يضم المتغيرات المتغيرات الى جزأين نالحظ ان الجزء االثاني ,وسيتم تجزئة تأثير هذه  

كثر المتغيرات ذات تأثير إيجابي  ( وهي أx5،x6  ،x8 ،  x13، x3، x2، x9،x1 ، x10) االتية
كثر المتغيرات تأثيرا إيجابيا في ( كان من أx5)  ن المتغيررتباط في البعد الثاني ,إذ يتضح أفي اال

لى قدرة اإلدارة العليا في تعزيز  ( والذي يشير إ0.632)   الجماعة اذ بلغ وزنه  تماسكاالرتباط في  
ذ جاء في المرتبة الثانية في  ( إx6)  ويليه المتغير  ،فراد الجماعة المتماسكةدلة بين أالثقة المتبا

نظمة  ( والمتمثل في تشجع الم0.352)  ذ بلغ وزنهبي في االرتباط في البعد الثاني إالتأثير اإليجا 
( المرتبة  x8)   حرز المتغيرفي حين أالجماعات كأداة لتعزيز تماسكها,    على بناء روح المنافسة بين

على درجة   فراد القيم والتقاليد السائدة بين األ  لى تأثير( والذي يشير إ0.346)   ذ بلغ وزنهالثالثة إ
  ذ بلغ وزنه عة في التأثير إالراب( فقد جاء في المرتبة  x13)  ما المتغيرأ  ،تماسكهم داخل الجماعة

  ، تعزيز درجة تماسكهم داخل الجماعةفراد الجماعة تسهم في  أي أن معدالت الدخل أل  (0.135)
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(  0.129)  يره في البعد الثاني اذ كان وزنه( فيأتي في المرتبة الخامسة في تأثx3)  ما المتغيرأ
ويأتي    ،زيز تماسك الجماعةل على تعة تعمويعني ان نظم التعويض والتحفيز التي تعتمدها المنظم

( أي أن 0.080)   ذ بلغ وزنهفي قوة التأثير في البعد الثاني إ( في المرتبة السادسة  x2)  المتغير
فرادها لمعالجة  فعيل تبادل اآلراء واألفكار بين أماعة من خالل تممارسات المنظمة تدعم تماسك الج
في المرتبة السابعة اذ بلغ  ( فكانت قوة تأثيرهx9) المتغيراما   ،المشكالت التي تواجههم في العمل

اما    ،اسكهم داخل الجماعةفراد لها دور مهم في تم( أي أن اللغة المشتركة بين األ0.076)  وزنه
( 0.066)  ذ بلغ وزنهلبعد الثاني في المرتبة الثامنة إ( والذي كانت درجة قوته في اx1)  المتغير
عمليات المشاركة في اتخاذ ن سياسة المنظمة تشجع على تماسك الجماعة من خالل دعم  ويعني أ

ذ بلغ لمرتبة التاسعة في البعد الثاني إ( والذي كانت قوة تأثيره في اx10)  وكان المتغير   ،القرار
 . فراد الجماعة يسهم في تماسكهمن أن تقارب مستوى التعليم بي ( أي أ0.059)وزنه

( والتي كان تأثيرها  x4،  x7،  x11،  x12)  مثل فيء الثاني من المتغيرات والمتما الجز أ        
 سلبيا في البعد الثاني. 

يا في االرتباط في البعد  ( هو األكثر تأثير سلب x7)   ن المتغير( أ 3-9)  يوضح الجدول        
عزيز درجة التماسك ن رسالة المنظمة وأهدافها تدعم توالمتمثل في أ  (0.076-)  الثاني إذ بلغ وزنه

( فقد جاء بالمرتبة الثانية والذي  0.062-)   ( البالغ وزنهx12)  بعده المتغيرويأتي    ،بين الجماعات 
(  x11)  ما المتغيرأ  ،عة على درجة تماسكهمفراد الجامان الحالة االجتماعية تؤثر بين أ  يشير الى 

السلبي تأثيره  كان  وزنه  والذي  البالغ  الثالثة  المرتبة  إ0.020-)  في  يشير  والذي  توجه  (  ان  لى 
في   مهم  دور  البشري  النوع  نحو  أالمجتمع  بين  التماسك  المجتمعدرجة  المتغيرأ  ،فراد   ( x4)  ما 
( والمتمثل  0.015-)  عة على البعد الثاني اذ بلغ وزنهفكانت درجة تأثيره السلبية في المرتبة الراب

 . تماسك الجماعةم داخل المنظمة في ن األنماط القيادية تسهفي أ
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 ( االستغراق الوظيفي) غيرات الُبعد الثانيثانيًا: األوزان القويمة لمت

يرها  ( مرتبة حسب قوة تأثY)  ن القويمة لمتغيرات البعد الثاني( األوزا 3-10)  يوضح الجدول       
 (X).األول  في االرتباط في البعد 

 (3-10) الجدول

 )االستغراق الوظيفي(  لمتغيرات الُبعد الثانيالقويمة قيم األوزان 

 متسلسلة حسب قوة تأثيرها في االرتباط في البعد األول 

 الوزن القويم  المتغير  رمز المتغير 

Y2 
 يشعر العاملون بأن لديهم درجة عالية من ضبط النفس حول

 .ر معظم قدراتهم العلمية في العملاستثما 
0.567 

Y4   0.386 .ثناء أدائهم لعملهم وبدرجة كبيرة بالدقة ايتمسك العاملون 

Y6  .0.344 يتمتع العاملون بعالقات طيبة ورائعة فيما بينهم اثناء أدائهم لعملهم 

Y5  0.310 ينجزون أعمالهم. كيف لديهم فسحة من الحرية لكي يقرروا العاملون 

Y9  0.281 انجاز أعمالهم. يشعر العاملون بأن معظم اهتماماتهم مركزة حول 

Y18 0.216 . العملجديدة في  ير من االهتمام تجاه انتاج أفكار  يركز العاملون بقدر كب 

Y11   0.177 .فيما يخص أدائهم لعملهميعرف العاملون بوضوح ما يتوقع منهم القيام به 

Y1 0.144 كبيرة للقيام بأعمالهم. ون جهودا يبذل العامل 

Y7 0.077 لرغبة في تلبية متطلبات وظائفهم. يجد العاملون ا 

Y10 0.009 .حساس بالوفاء واالحترام في العملهناك إ 

Y13  0.024- . الوظيفةيستطيع العاملون تحديد المهارات الجديدة المطلوبة في 

Y15  0.037- .على وظائفهم  من الطاقة والمرونة والتركيز   ال  يمتلك العاملون مستوى ع 
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Y8 
من رئيسهم    يشعر العاملون باإلحباط بسبب عدم حصولهم على دعم كاف

 .في العمل
-0.076 

Y16 0.152- . مليشجع العاملون على تكريس الكثير من االهتمام بالع 

Y17 
اكت الى  العاملون  تعزز  يسعى  التي  والمعارف  المهارات  اهداف  ساب 

 .المنظمة
-0.195 

Y19  0.198- .وظيفتي حتى بعد انتهاء وقت العمليشغلني التفكير في 

Y14 
 يدرك العاملون ضرورة أهمية انجاز العمل على نحو الئق ومالئم  

 . واالعتراف بقيمته
-0.359 

Y12 
 ن الخبرة التي يحصلون عليها تسهم بشكل كبير  يؤمن العاملون أ 

 في تطوير حياتهم المهنية. 
-0.506 

Y3  0.689- تم وجه. على أباألعمال  لدى العاملون االستعداد النفسي للقيام 

 

الجدول         من  الب3-10)  يتضح  في  الثاني  البعد  متغيرات  تأثير  تفاوت  وسيتم  (  األول  عد 
  ، x2،  x4،x6 ،  x5،  x9،  x18،  x11)  األول يضم المتغيرات   ءالجز   ، جزأينلى  تجزئة المتغيرات إ

x1، x7، x10 )ابيا في االرتباط في البعد األولذ تعد هذه المتغيرات األكثر تأثيرا إيجإ. 

األول والذي  ( كان من اكثر المتغيرات تأثيرا في االرتباط في البعد  Y2)  ن المتغيرإذ أ        
يشعرون بأن لديهم درجة عالية من ضبط النفس حول استثمار معظم قدراتهم    يشير الى ان العاملين
انية  ويأتي بالمرتبة الث  ،(0.567)  ذ بلغ وزنهد كان تأثيره في المرتبة األولى إالعلمية في العمل وق 

بالدقة اثناء    لين( والمتمثل بتمسك العام0.386)  ذ بلغ وزنه( إY4)  ر التأثير اإليجابي المتغيفي  
  في بالبعد األول والذي بلغ وزنه  ( في المرتبة الثالثة في التأثيرY6)  ويليه المتغير   ،أدائهم لعملهم

أدائهم لعملهم    يتمتعون بعالقات طيبة ورائعة فيما بينهم اثناء  ( ويشير الى ان العاملين 0.344)
لديهم    ( ويشير الى ان العاملين0.310)  ذ كان وزنه( إY5)  ,ويأتي في المرتبة الرابعة المتغير

الحرية  من  يقرروا  فسحة  أعمالهم  لكي  ينجزون  المتغير  ، كيف  المرتبY9)  اما  في  جاء  فقد  ة  ( 
وزنه بلغ  اذ  تأثيره  في  العاملين0.281)  الخامسة  ان  الى  يشير  والذي  معظم    (  بأن  يشعرون 
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دسة في ( اذ حرز على المرتبة الساY18)  يه المتغيرويل   ،ماماتهم مركزة حول انجاز أعمالهماهت
جاه انتاج  بقدر كبير من االهتمام ت  ( والمتمثل في تركيز العاملين0.216)  درجة تأثيره والبالغ وزنه
( في درجة تأثيره اإليجابية  Y11)  المرتبة السابعة فقد جاء المتغيراما في    ،أفكار جديدة في العمل

البعد األول  ( والذي يؤثر بشكل إيجابي أيضا في االرتباط في  0.177في البعد األول البالغ وزنه )
كما ان    ،به يما يخص أدائهم لعملهم  يعرون ما هو متوقع منهم للقيام  والذي يشير إلى أن العاملين 

( والذي يؤثر بشكل إيجابي أيضا  0.144) الثامنة والبالغ وزنهفي المرتبة ( فقد جاء Y1) المتغير
وكانت المرتبة التاسعة    ،بأعمالهمكبيرة للقيام    اا يبذلون جهود   ى أن العاملينلويشير إ  في البعد األول

( ويشير الى ان  0.077)  ة في البعد األول والذي بلغ وزنه ( في درجة تأثيره اإليجابي Y7)  للمتغير
فقد جاء في المرتبة األخيرة    (Y10)  ما المتغيرأ  ،لرغبة في تلبية متطلبات وظائفهميجون ا  العاملين

االرت في  اإليجابي  تأثيره  وزنهفي  والبالغ  األول  البعد  في  هناك 0.009)  باط  الى  يشير  الذي   )
 . بالوفاء واالحترام في العمل اا حساسإ

  ، Y13،  Y15،  Y8،  Y16،  Y17،  Y19،  Y14)  بالمتغيرات لجزء الثاني فقد تمثل  اما ا         
Y12، (Y3 لبيا في االرتباط في البعد األولوالتي كان تأثيرها س. 

لبي في كثر المتغيرات ذات التأثير الس( وهو أY3)  ن المتغير( أ3-10)  يوضح الجدول         
لديهم االستعداد   العاملين( والذي يشير إلى أن  0.689-)  ذ بلغ وزنهاالرتباط في البعد األول إ

( والذي كان تأثير  Y12)  غيرويليه في المرتبة الثانية المتتم وجه,  سي للقيام باألعمال على أالنف
يؤمنون    ( ويشير الى ان العاملين0.506-)   بلغ وزنه  ذ عد األول إأيضا في االرتباط في الب  اا سلبي

(  Y14) اما المتغير ،ر حياتهم المهنيةل كبير في تطويبان الخبرة التي يحصلون عليها تسهم بشك
( ويشير الى 0.359-)  ألول اذ بلغ وزنهفقد جاء في المرتبة الثالثة في تأثيره السلبي في البعد ا

وفي المرتبة    ، و الئق ومالئم واالعتراف بقيمتهضرورة أهمية انجاز العمل على نح   ادراك العاملين
( ويتمثل في انشغال تفكير الفرد العامل في 0.198-)  ( اذ بلغ وزنه Y19)  الرابعة جاء المتغير

لبي  ( ذات التأثير السY17)  رتبة الخامسة المتغيرويليه في الم  ،ظيفته حتى بعد انتهاء وقت العملو 
يسعون الى    ( والذي يشير الى ان العاملين 0.195-)   ذ بلغ وزنهفي االرتباط في البعد األول إ

السلبي    تأثيرهما في المرتبة السادسة  في  أ  ،أهداف المنظمة  تساب مهارات, والمعارف التي تعززاك
كريس  على توالمتمثل في تشجيع العاملين (  0.152-( والذي بلغ وزنه )Y16فقد كانت للمتغير )

ي في  ( فقد كانت مرتبته السابعة في التأثير السلبY8)  اما المتغير  ،الكثير من االهتمام بالعمل
يشعرون باإلحباط بسب   ( ويشير الى ان العاملين0.076-)   بلغ وزنه  األول إذ االرتباط في البعد  
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( اذ Y15)  وفي المرتبة الثامنة جاء المتغير  ،م في العملعلى دعم كاف من رئيسهعدم حصولهم  
التركيز من الطاقة والمرونة و ( ويتمثل في ان العاملين يمتلكون مستوى عال   0.037-)  بلغ وزنه

تباط في البعد األول جاء وفي المرتبة التاسعة واألخيرة في التأثير السبي في االر على وظائفهم,  
ات يستطيعون تحديد المهار  لذي يشير الى ان العاملين( وا0.024-) ذ بلغ وزنه ( إY13) المتغير

 الجديدة المطلوبة في الوظيفة.
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 تحليل االنحدار البسيط :المبحث الثالث

 . غراق الوظيفي على المستوى العاماالستفي أثر التماسك الجماعي  .1
 ( 3-11) الجدول

 على المستوى الكلي  االستغراق الوظيفي فيالتماسك الجماعي تأثير  ملخص النتائج
 

            
التماسك  
 الجماعي 

 
االستغراق  

 الوظيفي 

  التأثير 
R² 

F  
مستوى 
 المعنوية 

0β 1β الجدولية  المحسوبة 

 36.403 العالقة والتأثير 
(4.663)* 

0.701 
(4.521)* 

0.71 20.435 3.953 0.000 
 

  P≤ 0.05,   N= 97,   dF= (1, 95), t= 1.988 
 . spssعداد الباحثة باالعتماد على نتائج من إ  :المصدر

وجود    الرابعة  الفرضية  تنص         الجماعي  تأثيعلى  تماسك  معنوي  ستغراق اإلفي  ر 
 . لمبحوثينعلى استجابات االوظيفي على المستوى الكلي وتم تحليل هذه العالقة استنادا 

مة مستوى االختبار  ن قي( الخاص بنتائج تحليل االنحدار أ3-11)  يبين الجدول رقم       
 قيمتها الجدولية والبالغة كبر من  ( وهي أ20.435)  ( المحسوبة بلغت F)  الخاص باختبار

( وهذا يشير الى وجود  0.05)  ( ومستوى معنوية95 ,1)  ( عند درجتي حرية3.953)
وبلغ معامل   ،على المستوى الكلي  االستغراق الوظيفيالتماسك الجماعي في    ،تأثير معنوي 

الكلي الوظيفي على المستوى  االستغراق    ( من االختالفات في درجة.170)(2Rالتحديد )
أيضا ثبوت معنوية معامل (  3-11)  وتبين من الجدول  ,تماسك الجماعياللى تأثير  تعود إ

وهي اكبر من   (1.988)  ( المحسوبةt)  ( وذلك من خالل اختبار0.701)(B1)  االنحدار
 .ء على ما تقدم يمكن قبول الفرضية( وبنا0.05) ( الجدولية عند مستوى داللةt) قيمة
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 الفصل الرابع 
 االستنتاجات والمقترحات 

قراءة تحليلية لنتائج   بصلللللللياغة االسلللللللتنتاجات المسلللللللتندة إلى تتحدد مهمة الفصلللللللل الحالي        
للشلللللركة  الدراسلللللة ومضلللللامينها، فضلللللالا عن صلللللياغة المقترحات التي تعزز من الجوانب االيجابية  

 مبحثين وكما يأتي: تقسيم الفصل علىوفي ضوء ذلك سيتم  ،المبحوثة وتعالج سلبياتها
 
 

 المبحث األول: االستنتاجات
 المبحث الثاني: المقترحات
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 المبحث األول 
 االستنتاجات

صلياغة االسلتنتاجات وعلى النحو  نتائج الميدانية التي تم التوصلل اليها يمكن  اسلتنادا إلى ال       
 :تياآل

ن األغلبية منهم  التماسك الجماعي إذ أراء الكتاب والباحثين حول تحديد مفهوم  تباينت آ  .1
 . هتمام بفرق العمل لزيادة تماسكهمركزوا على اال

ليها المنظمات في الوقت الحاضر يعد مفهوم االستغراق الوظيفي من المفاهيم التي تركز ع .2
رية إذ يعتبر  ارة الموارد البشيعد استغراق الفرد العامل في عمله عملية مهمة من عملية إد و 

المهمة  األساليب  شر   أحد  داخل  العاملين  أداء  مستوى  تحسين  المنتجات   توزيع   كة في 
 . فرع نينوى  /النفطية

عمال في عصرنا الحالي بجماعات العمل ألهمية دورها في أداء االعمال  تهتم منظمات األ  .3
فحركة الجماعة تتحقق عن طريق القيام بسلسلة من االعمال الجماعية التي يجب وصفها  

 مستوى الجماعي والتي تتفاعل فيها عوامل كثيرة لها تأثير في حياة الجماعة. العلى 
تماسك الجماعي في  الي تساعد على زيادة  تبين انه هناك بعض العوامل والخصائص الت .4

المشاركة في اتخاذ القرار, يتمتع العاملون ومنها    فرع نينوى   /المنتجات النفطية  توزيع  شركة
بعالقات طيبة فيما بينهم, التحفيز والتعويض التي تعمل بها المنظمة وغيرها من العوامل 

  لى انخفاض تماسك الجماعي ى تؤدي اوأخر   التي تساعد على زيادة التماسك الجماعي,  
المشاكل بين االفراد العاملين, عدم تهيئة الظروف المحيطة داخل المنظمة للعمل ومنها  

 .وغيرها من العوامل
أ .5 البحث  نتائج  التعكس  العاملين  بالمنظمة  ن  بل  فقط  بعملهم  عملها    يهتمون  واستدامة 

ان ذلك واضحا من خالل لى تحقيقها وكوتحقيق األهداف أو غايات المنظمة التي تسعى إ
 استجابات العاملين الستمارة االستبيان وتفاعلهم مع الفقرات.

اعي ويوازي فراد العينة وفق المؤشر العام كان جيد بالنسبة لتماسك الجمان معدل اتفاق أ .6
ن هذه المستويات طبيعية بسبب  هذا المعدل بالنسبة ألبعاد االستغراق الوظيفي إذ نالحظ أ

في عملهم العاملين بالتكيف في عملهم مما يؤثر على درجة استغراقهم  عدم رغبة بعض  
 وتماسكهم مع فرق العمل.

قو  .7 عالقة  وجود  القانوني  االرتباط  تحليل  نتائج  الجماعي  أظهرت  لتماسك  معنوية   فيية 
ستغراق الوظيفي للعاملين يكون من  بعاد االاالستغراق الوظيفي مما يشير إلى أن تعزيز أ
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على   باالعتماد  تماسكهم  زيادة  الشركةخالل  في  المتبعة  والسياسية  الثقافي   المستوى 
في المكان الذي    معرفيا وذهنيا  ،دراكياإ  ،واستغراق الفرد العامل جسدياالداعمة    المبحوثة

مل مستغرق في كها فرد عايشغله وبذلك قد تحقق الشركة ميزة تنافسية من خالل امتال
 وظيفته.

نتائج   .8 وجود أظهرت  البسيط  االنحدار  ذات   تحليل  إيجابية  معنوية    تأثير  لتماسك لداللة 
ن إذ أ  ،فرع نينوى   /المنتجات النفطية  توزيع  في شركة  اق الوظيفياالستغر   في  الجماعي

زمالئه مع  او  وظيفته  في  العامل  الفرد  اندماج  زاد  زاد    كلما  ووالئه  )الجماعة(  استغراقه 
ي الذي  المنصب  عن  زيادة  ورضا  نتيجة  إيجابية  نتائج  وأعطى  الجماعي  شغله  التماسك 

 د وعادات الشركة المفروضة عليهم. وتمسكه بقيم وتقالي
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 المبحث الثاني 
 المقترحات

تأسللليسلللاا إلى ما توصللللت إليه الدراسلللة من اسلللتنتاجات وجدت الباحثة أنه من الضلللروري          
 تقديم المقترحات اآلتية:

القادة  .1 بين  التفاعل  وزيادة  القرارات  اتخاذ  في  بالمشاركة  االهتمام  الشركة  على  ينبغي 
حية  والمرؤوسين ومشاركة الموظفين في مناسباتهم الشخصية لما له من إيجابيات من النا 

وتفهمهم   المرؤوسين  لمقترحات  القادة  تقبل  وكذلك  ورغبات  النفسية  واحتياجات  لمشاعر 
 ي مما يؤدي الى التماسك الجماعي. التي تساعد على زيادة االستغراق الوظيفالعمال 

حرص القادة على تنمية الرقابة الذاتية وتشجيع العاملين والثناء على مجهوداتهم مما يؤدي   .2
 ح منذ البداية وزيادة تمسك العاملين بوظائفهم وتماسكهم. الى العمل الصحي

أاستغال .3 من  أمكن  إن  وتعزيزها  العمال  بين  العالقة  لبلوغل  الصف  توحيد  األهداف    جل 
 .المشتركة بسرعة وفعالية

األدوات المكتبية    توفر  ،نظافة  ،ضاءة)إ  جيد وبيئة تنظيمية صحية  العمل على توفير مناخ .4
للعمل التوتر   ، الالزمة  عن  بعيدا  بهدوء  بأعمالهم  القيام  على  العاملين  لتشجيع  التهوئة( 

 مما يزيد من مستوى االستغراق الوظيفي لديهم.وط التي تحدث نتيجة المناخ السيء  والضغ
بين   .5 العالقة  بينه   العاملين توطيد  أ فيما  من  هي  التي  الفريق  روح  وتفعيل  أسبام  ب  عظم 

 ن جهة ونجاح الشركة من جهة أخرى. النجاح الفردي م
ال يمكن ان ينجح أي تنظيم دون تفعيل عملية االتصال لذا على الشركة ان تتخلى عن   .6

 لتنظيم الرسمي جانبا من األهمية.الحواجز والوسائل البيروقراطية التي تعيقه وتعطي ل
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Abstract 

          The present study examines the relationship and impact group 

cohesion on of job Engagement It aimed to identify the necessary 

dimensions of collective cohesion in the Petroleum Products Distribution 

Company/ Nineveh branch, and to show the extent of their contribution in 

strengthening  of job Engagement, The sample included (97) individuals 

working in the administrative units of the researched company. 

         To determine the course of field analysis, a hypothetical model was 

subtract to show the relationship between study variables, The model was 

based on one-way relationship, and the study was based on a set of 

hypotheses that were field tested on the elected sample, The data were 

collected using a questionnaire form designed for this purpose, Several 

statistical tools were used to analyze the data, such as the legal calendar 

correlation analysis and the coefficient of variation, In addition, a simple 

linear regression analysis to determine the nature of the effect between the 

variables under study, The study reached a number of conclusions, the 

most important of which are: There is a significant correlation between 

collective cohesion and job Engagement , which indicates that the dumping 

of workers' dividends can be enhanced by increasing their cohesion within 

the group, depending on the cultural level they possess, as well as the 

supportive policy of the organization that would create physical, cognitive 

and cognitive individuals. 

        The study made a number of recommendations, most notably: the 

consolidation of the relationship between the workers among them and 

activate the spirit of the team, which is one of the greatest reasons for 
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individual success on the one hand and the success of the company 

researched on the other. 
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