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 تأثير راس المال المعرفي عمى االنغماس الوظيفي
 في النجف الجامعة االسالميةبالراء اعضاء الهيئة التدريسية دراسة تحميمية 

 2الباحثة. صبرية جبر نعمة 1جنان شياب احمدأ. م. 

 مكان العمل: جامعة القادسية/ كمية االدارة واالقتصاد/ قسم ادارة االعمال.
 

 المستخمص

ان الغرض من البحث الحالي ىو الكشف عن دور العالقة بين راس المال المعرفي    
( واالنغماس راس المال البشري, وراس المال العالقاتي, وراس المال الييكميالمتمثل بـ )

(, وعميو تم االنغماس الجسدي, واالنغماس العاطفي, واالنغماس المعرفيالوظيفي المتمثل بـ )
عينة من  ستبانة من اجل تبيان قياس مستو  توافر متغيرات البحث فياستعمال اداة اال

, ومن اجل الكشف عن طبيعة النتائج التي اعضاء الييئة التدريسية في الجامعة االسالمية
يسعى البحث الى تحقيقيا يتعين استعمال مجموعة من االدوات االحصائية والتي تمثمت بـ 

ة الييكمية, ومعامل الفا كرونباخ, والوسط الحسابي, )التوزيع الطبيعي, ومعادلة النمذج
واالنحراف المعياري, ومعامل ارتباط بيرسون, ومعامالت االنحدار التي تم استخراجيا 

راس المال (, اذ يسعى البحث الى بيان العالقة بين AMOS.V.24بوساطة برنامج "
لييا البحث فقد تبين ان ىنالك , وبناءا عمى النتائج التي توصل االمعرفي واالنغماس الوظيفي

, وقد خرج البحث المال المعرفي واالنغماس الوظيفيرأس عالقة ارتباط وتأثير معنوية بين 
تحرص الجامعة عمى ضرورة مشاركة المديرين في مساعدة  بمجموعة من النتائج اىميا

مر يسيم المنتسبين عمى معالجة المشاكل التي تقع في مكان العمل, مما يعني ان ىذا اال
جيود اضافية النجاز ىذه  مع داخل الميام الموكمة الييم في تحفز العاممين عمى االنغماس

 .الميام

 .راس المال المعرفي, واالنغماس الوظيفي: الكممات المفتاحية

 المقدمة

عراقــــي مـــــن تمكــــت فـــــي البنــــى التحتيـــــة تعــــاني متسســـــات التعمــــيم العـــــالي ومنيــــا الجامعـــــات ال
تمــــــك تحســــــين مســــــتو  بلــــــراس المــــــال العرفــــــي الكفيمــــــة  يةتكــــــزات االساســــــالمتمثمــــــة فــــــي المر 

ـــــييم شـــــعوريا المتسســـــات  ـــــة ال ـــــى االنغمـــــاس فـــــي الوظـــــائف الموكم ـــــز العـــــاممين عم فـــــي تحفي
ــــــدور  ــــــذي ب ــــــا, االمــــــر ال ــــــى تحســــــين وعاطفيــــــا ومعرفي ــــــة ة يــــــتدي ال ــــــات الفكري اســــــتثمار الطاق

الجامعـــــــات يمثـــــــل مـــــــن اىـــــــم والذىنيـــــــة والمعرفيـــــــة لمعـــــــاممين لـــــــدييا, فـــــــالمورد البشـــــــري فـــــــي 
الموجــــــودات واثمنيـــــــا كونــــــو المرتكـــــــز االســــــاس الـــــــذي يمكــــــن مـــــــن خاللــــــو تحقيـــــــق التميـــــــز 

ــــــة ببــــــاقي المتسســــــات. ــــــذي  فالنغمــــــاس الــــــوظيفي مقارن الجامعــــــات قــــــادر عمــــــى  تنتيجــــــوال
االىــــداف التــــي تحســــين قــــدرتيا عمــــى البقــــاء والتكيــــف واالســــتجابة والنمــــو مــــن اجــــل تحقيــــق 

الجامعـــــات  المتشـــــرات الرئيســـــة لتقـــــدموالتـــــي تـــــنعكس فـــــي تحســـــين  تســـــعى الجامعـــــات الييـــــا
 عمى المستو  المحمي والدولي في ظل البيئة المضطربة.

الدراســـــة الحاليـــــة لتســـــميط الضـــــوء عمـــــى دور راس المـــــال  فكـــــرة جـــــاءتومـــــن ىـــــذا المنطمـــــق 
ــــــوظيفي, ال الــــــذي يســــــيم فــــــي تحســــــين العالقــــــة والتعــــــاون معرفــــــي فــــــي تعزيــــــز االنغمــــــاس ال

ــــة و  والتفاعــــل ــــنيممــــع العــــاممين مــــن خــــالل زيــــادة الثق والمتسســــات التعميميــــة,  المصــــداقية بي
, ضــــــم المبحــــــث االول المنيجيــــــة العمميــــــة مباحــــــثتقســــــيم الدراســــــة الــــــى اربعــــــة  تــــــم وعميــــــو

المبحــــــث الثالــــــث  ي فــــــي الجانــــــب النظــــــري لمدراســــــة, امــــــاالثــــــان المبحــــــثلمدراســــــة. وتمحــــــور 
 .لرابع االستنتاجات والتوصيات, وعكس المبحث االجانب التطبيقي لمدراسة

 منهجية البحث المبحث االول:
 مشكمة الدراسة -اواًل:

ُيعد المورد البشري حجر الزاوية االساس في المنظمة, كونو يسيم في تعزيز وتطوير 
وتحسين وتنمية وزيادة كفاءة اداء المنظمة, وان االىتمام برأس المال المعرفي الخاص بو 

يق االىداف المنشودة لممنظمة, فضال عن ان حرص المنظمة عمى وتطويره يعمل عمى تحق
االىتمام بالمورد الكفت وذو الخبرة والميارة والمعرفة العالية سوف يسيم في تحفيز العاممين 
عمى االنغماس في الوظيفة, اال ان االمر الذي يقف امام عاتق المنظمة يكمن في الطريقة 
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ة بين راس المال المعرفي واالنغماس الوظيفي, وبالتالي التي يمكن من خالليا تطوير العالق
فان جوىر مشكمة الدراسة ينعكس في تساتل ميم مفاده ) ما ىي السموكيات التي يمكن 
استثمارىا من اجل تحسين العالقة بين راس المال المعرفي واالنغماس الوظيفي(, لذلك 

 مفادىا: تحاول الدراسة الحالية االجابة عمى عدة تساتالت ميمو

 ة؟بحوثمجامعة المل اعضاء الييئة التدريسية معرفي لد ما مستو  راس المال ال (1
 في الوظائف الموكمة الييم؟ عينة البحثما مستو  انغماس  (2
 كيف تتثر ابعاد راس المال المعرفي في االنغماس الوظيفي؟ (3

 اهداف الدراسة -ثانيًا:

واالنغماس الوظيفي يحفز الدراسة عمى بناء ان تحسين العالقة بين راس المال المعرفي 
 مجموعة من االىداف يمكن ايجازىا في النقاط التالية:

لراس المال المعرفي بأبعاده )راس  مبحوثة  امتالك الجامعة الالتعرف عمى مستو  (1
 المال البشري, وراس المال العالقاتي, وراس المال الييكمي(.

بأبعاده )االنغماس الجسدي, واالنغماس الكشف عن مستو  االنغماس الوظيفي  (2
 العاطفي, واالنغماس المعرفي(.

راس المال البشري, وراس المال المتمثمة بـ ) راس المال المعرفيكيف تتثر ابعاد  (3
 .االنغماس الوظيفي( في العالقاتي, وراس المال الييكمي

 اهمية الدراسة -ثالثًا:

ة بين راس المال المعرفي واالنغماس الوظيفي, تحقق الدراسة الحالية من جراء تحسين العالق
 ة, وىي كما لي:بحوثعود بالفائدة عمى الجامعة الممجموعة من النقاط الميمة التي ت

واالنغماس الوظيفي الخاص  ية بأىمية راس المال المعرفبحوثتعريف الجامعة الم (1
 بالمنتسبين.

 الوظيفيالمعرفي واالنغماس  ردم الفجوة المعرفية بين راس المال (2
اضفاء طابع فكري جديد عمى الدراسات من خالل قياس طبيعة ونوع العالقة بين  (3

 موضوعات ميمة في الفكر االداري الحديث.
, وتقديم مجموعة مبحوثةالتي تعاني منيا الجامعة الالوقوف عمى اوجو نقاط الضعف  (4

 من التوصيات الكفيمة بتطوير امكانات ومقدرات الجامعة.

 

 

 مخطط الفرضي لمدراسةال -رابعًا:

ان عرض مشكمة واىمية واىداف الدراسة يميد الطريق الى بناء مخطط فرضي يسيم في 
( 1)مة في الدراسة, وعميو يبين الشكلعكس طبيعة ونوع العالقة بين المتغيرات الداخ

 ىي: متغيرينسة, والذي يتمثل في المخطط الفرضي لمدرا

المعرفي المتمثل بثالثة ابعاد )راس المال البشري, المتغير المستقل: وضم راس المال  (1
 وراس المال العالقاتي, وراس المال الييكمي(

المتغير التابع: وتمحور في االنغماس الوظيفي بأبعاده ) االنغماس الجسدي,  (2
 .واالنغماس العاطفي, واالنغماس المعرفي(
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 ( المخطط الفرضي لمدراسة1الشكل )

 فرضيات الدراسة -خامسًا:

تنعكس فرضية الدراسة في قياس طبيعة ونوع العالقة بين راس المال المعرفي واالنغماس 
 فرضيتين ىما: وفق الوظيفي

 فرضية االرتباط (1

الفرضية الرئيسة االولى: وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية معنوية بين راس المال 
 فرضيات فرعية هي: المعرفي واالنغماس الوظيفي, وتنبثق من هذه الفرضيات ثالثة

: وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية معنوية بين ُبعد راس الفرضية الفرعية االولى
 المال البشري و ابعاد االنغماس الوظيفي.

: وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية معنوية بين ُبعد راس الفرضية الفرعية الثانية
 الوظيفي.المال العالقاتي و ابعاد االنغماس 

: وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية معنوية بين ُبعد راس الفرضية الفرعية الثالثة
 المال الييكمي و ابعاد االنغماس الوظيفي.

 فرضية التأثير (2

الفرضية الرئيسة الثانية: وجود تأثير مباشر لرأس المال المعرفي بأبعاده في االنغماس 
 ثالثة فرضيات فرعية هي:الوظيفي, ومن هذه الفرضية تنبثق 

 : وجود تأثير مباشر لراس المال البشري في االنغماس الوظيفيالفرضية الفرعية االولى

 : وجود تأثير مباشر لراس المال العالقاتي في االنغماس الوظيفيالفرضية الفرعية الثانية

 س الوظيفي: وجود تأثير مباشر لراس المال الييكمي في االنغماالفرضية الفرعية الثالثة

 وصف مجتمع الدراسة -سادسًا:

 النجف االشرفتمثل مجتمع الدراسة في اعضاء الييئة التدريسية في الجامعة االسالمية في 
, اذ تم استيداف جميع اعضاء الييئة التدريسية من اجل الكشف عن بفرعييا بابل والديوانية

مستو  توافر راس المال المعرفي, والسموك االستباقي, واالنغماس الوظيفي لد  الجامعة, 
( 375وزيع )تم ت( تدريسي, و 375(  )2021 - 2020وعميو فقد بمغ مجتمع الدراسة لسنة )

ة, وبعد تبويب البيانات تبين ان عدد االستمارات ( استمار 353)تعاستمارة استبيان, واسترج
( االمر الذي يدل عمى ان نسبة 338( استمارة, والصالحة لمتحميل بمغت )15التالفة )

 مع الباحثة. الجامعة ون%( وىذه االمر يعود الى تعا90االستجابة بمغت )

 طرق جمع البيانات والمعمومات -سابعًا:
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محورين ولكل محور ثالثة ذات ال يانرئيس في اداة االستبتمثمت الطرق الميدانية بشكل 
 ( يبين محاور اداة االستبيان.1( فقرة, والجدول )67ابعاد وبواقع )

 ( محاور اداة القياس1الجدول )

عدد  البعد المتغير
 المصدر الرمز الفقرات

راس المال 
 المعرفي

(KNCA) 

 &KCHU Chahal 12 راس المال البشري
Bakshi, 
2016 

 KCRE 6 راس المال العالقاتي
 KCST 15 راس المال الييكمي

االنغماس 
الوظيفي 

(FIEG) 

 FGPH 6 االنغماس الجسدي
Rich et 
al, 2010 6 االنغماس العاطفي FGEM 

 FGCO 6 االنغماس المعرفي
 

 االساليب االحصائية المستخدمة -ًا:ثامن

البيانات وبيان ىل يمكن تعميم النتائج التي التوزيع الطبيعي: الغرض منو قياس طبيعة  (1
 تتوصل الييا الدراسة عمى المجتمع المدروس.

معامل كرونباخ الفا: قياس مد  ثبات اداة القياس مع معايير ومتطمبات العينة  (2
 المبحوث.

 الوسط الحسابي: قياس مقدار تمحور البيانات حول وسطيا. (3
 ت عن وسطيا الحسابي.االنحراف المعياري: قياس مد  تشتت البيانا (4
 االىمية النسبية: قياس مستو  توافر متغيرات وابعاد البحث لد  المجتمع المدروس. (5
 معامل االرتباط: قياس طبيعة ونوع العالقة بين متغيرات البحث الداخمة في التحميل (6
 معامل التأثير: قياس فرضية التاثير المباشر بين متغيرات الدراسة. (7
 

 االطار النظري لمبحثالمبحث الثاني: 
 رأس المال المعرفي -اواًل:

 نشأة رأس المال المعرفي (1
وفر الدين االسالمي الحنيف لمعالم مجموعة من االسس والمبادئ العقمية والفكرية الستثمار 

( من سورة ال عمران )ان في خمق 190سنة, اذ تنص االية ) 1400طاقات البشر قبل 
والنيار اليات الولي االلباب( صدق اهلل العمي العظيم )ال السماوات واالرض واختالف الميل 

 (.190عمران, اية 

سنة(, فيذه مصاديق عمى اعطاء  70وحديث رسول اهلل )ص( )تفكر ساعة خير من عبادة 
مرتبة عالية لممتمنين الذين يفكرون في خمق السماوات واالرض من خالل ما اكد عميو 

( اما في العصر الحديث فقد   4: 2018كير )الحسناوي,رسول اهلل في الحث عمى عبادة التف
اد  ظيور المجتمع الخدمي بعد الحرب العالمية الثانية الى اىتمام المتزايد بالعاممين لما 
يمتمكونو من معرفة وابداع تساىم في اضافة قيمة لممنظمة ومع الظيور السريع لتكنولوجيا 

االستثمارات التنظيمية في البشر بعد ان فشل  المعمومات واالتصاالت زاد االىتمام برسممة
في مطمع السبعينيات بسبب مشاكل القياس, ومن خالل انظمة المعمومات عالية الكفاءة 

(chatzkel,2008:9 اذ حاول مستخدمي نظام المعممات معرفة ماي ممكو العاممين من .)
لتطبيقات المماثمة معرفة ضمنية وصريحة في ذاكرة المنظمة من خالل االستراتيجيات وا

االخر . ثم تبين ان ذاكرة المنظمة ال تمثل جزء من راسمال المنظمة عمى نحو مناقض لفيم 
 malhotra,2000:5االفراد العاممين وىكذا اصبحت المعرفة ىي العامل االنتاجي الرئيس )

لقدرة (. وخالل العقدين السابقين من القرن الحادي والعشرين تبين ان ا369: 2010; محمد,
عمى رفع المعرفة لخمق القيمة قد ظيرت بصورة واضحة حيث ان معظم ىذه القدرة متمسك 
بنشوء واظيار عموم ادارة المعرفة وراس المال الفكري, وان كل من ىذه العموم قد نشأ من 
لفية مختمفة فان كالىما مر بكثير من مراحل التطور والنضج ويستخدم راس المال المعرفي 

( ىي knowledgeالة االختالفات بين ىذين الحقمين المعرفيين, فالمعرفة )كطريقة الز 
( ومن خالل شكل chatzkel,2008:9( يظير زيادة الثروة )capitalالمصدر وراس المال )
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البناء الفكري لراس المال المعرفي ال يجوز تجاىل دور ما ظير من افكار عن رتوس 
والييكمية والعالقاتية والزبائن والتنافسية( النيا روافد االموال االجتماعية والفكرية والبشرية 

تزود مظمتو المعرفية وتمبي تحدياتو وتساىم في تحميل تفاعالتو معيا من خالل مجال معرفة 
االعمال ايضا ما حصل من تطورات اخيرة في تقنية المعمومات ساىم بشكل اساس في بناءه 

( واستخدام الوسائل الكترونيا كادوات lotusnotesوقد ظيرت قبل سنوات مثل االنترنيت )
 (, sarvary,1999:97جديدة لالستخدام االفضل لبناء راس المال المعرفي )

اكتشف ان الموجودات غير الممموسة ىي االصل في تحقيق عوائد  1980اما في عام 
نسبة الشركات كما الحظ وجود تباين في عمل الشركات اليابانية والسبب يعود الى اختالف 

(. وقد Harrison&Sullivan,2000:33الموجودات غير المموسة التي تمتمكيا الشركة )
اخذ تحميل راس المال المعرفي في عقد تسعينيات القرن الماضي مسارين مترابطين, ىما 
مسار المعرفة الذي يركز عمى خمق وتوسيع مجال المعرفة في المتسسة, ومسار االعتماد 

عن طريق ايجاد مزيج مميز من الموارد المادية والفكرية بالمتسسة  عمى الموارد الموجودة
 (.30: 2016)عبدالجواد,

( عمى اىمية عقد اجتماع لممثمي Edvisson et al( اتفق كل من )1994وفي عامل )
الشركات الفاعمة في اظيار القيمة من موجوداتيا الفكرية غير الممموسة لمتوضيح عن 

م راس المال الفكري وعرف االجتماع بادارة راس المال الفكري منظور تمك الشركات لمفيو 
 وتم تحديد راس المال الفكري ومعرفة عناصرة وطرائق استخراج القيمة منو. 

( ان المعرفة ال تصمح ان تعتبر راس مال اال من خالل الحصول stewart,1994ثم بين ) 
واستثمارىا لمصمحة المنظمة ومر ىذا عمييا واستثمارىا, وبشكل فعمي يمكن استخداميا 

التطور اليائل غبر فترات زمنية متعددة بدأت نياية القرن الثامن عشر عبر اطروحات 
(adamsmith حيث اكد عمى الدور الميم لالفراد الذين يعممون في تحقيق االنتاجية ,)

( stewartا )واستمرت المساىمات من قبل الباحثين حتى نياية القرن العشرين وبين خاللي
ان الموجودات غير الممموسة ومن اىميا راس المال المعرفي ىي جوىر الثروة الجديدة 

 بسبب زيادة التقدم التكنولوجي وظيور عصر جديد وىو عصر المعرفة
 مفهوم رأس المال المعرفي (2

شيدت السنوات االخيرة من القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين انجازات كبيرة 
سارعة في العالم والسبب الرئيس في ىذا التغيير ىو االعتماد عمى المفكرين والمبدعين مت

المذين يشكمون المقياس العممي لبناء مفيوم راس المال المعرفي, اذ يتكون مفيوم راس المال 
المعرفي من مقطعين )راس المال والمعرفة(, فراس المال لغة يتالف من كممتين: الراس وىو 

ساس. اما المال: فيو الثروة او ما يتم جمعة من الدخل اًي كان ذلك عمى شكل الشيء اال
نقود سائمة او محفوظات في المصارف عمى شكل موجودات ذات قيمة يتم االحتفاظ عمييا 
وان المصطمح مشتق اساس من الالتينية وتعني الراس وىو المعنى االسي والجوىري 

االراء واختمفت بشأن مفيوم رأس المال المعرفي, اذ  لممنظمة. ومن ىذا المنطمق فقد تباينت
( مجموعة من المفاىيم الخاصة برأس المال المعرفي لمجموعة من الباحثين 2يبين الجدول )

 والكتاب االكاديميين.
 ( مفيوم رأس المال المعرفي وفق اراء بعض الباحثين والكتاب2الجدول )

 المفهوم الباحث ت
1 Kijek et al.,2016:171  جميع االنشطة المتعمقة بالبحث والتطوير والتي تسيم

ف تعزيز القدرة التنافسية وتسريع النمو االقتصادي 
 لممنظمة

2 Lim& Jung, 2017:94  احد  البنى التحتية االجتماعية التي تسيم في التأثير
 عمى النمو االقتصادي.

3 Laperche,2017:1  قدرة االدارة عمى تطوير مفيوًما مركزًيا في تحسين
 النمو االقتصادي الخاص بيا.

4 Johri& 
Karimzada,2018:2 

ثقافة العمل التي تحث عمى بذل جيد إضافي وتحفيز 
العاممين من اجل تحديد االخطاء ومعالجتيا بسرع 

 وقت ممكن.
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5 Ayeni,2018:53  وسيمة ميمة لتعزيز قدرة المنظمة في زيادة العوائد
 بشكل افضل من المنظمات المنافسة ومعدالت النمو

مجموع المعرفة التي تستطيع المنظمة ان تستفيد منا  60: 2019المال وعباس, 6
 في عممية تسيير االعمال لمحصول عمى ميزة تنافسية

عبارة عن مجموع العاممين الذين يمتمكون قدرات  31: 2019الزبيدي وعباس, 7
ى االبداع عقمية وميارات بحيث يكونوا قادرين عم

وتوليد افكار جديدة قادرة تمكنيم من المحافظة عمى 
الوضع التنافسي لممنظمة وتعظيم نقاط قوتيا والييمنة 

 عمى البيئة الخارجية.
8 Sun,2019:546  ىو احد  الركائز االساس التي تمارس دور ميم في

 العالقة بين استثمار رأس المال الفكري واداء المنظمة
9 Hegde & 

Mishra,2019:24 
احد  الطراق التي تسيم بتحسين مقدرات المنظمة 
في الحصول عمى براءات اختراع تساعدىا عمى 

 النمو
الموجودات غير المموسة في المنظمة والتي يمكن  26: 2020مزىر, 11

استخداميا اليجاد القيمة عن طريق تحويميا الى 
عمميات جديدة وسمع وخدمات يمكن استعماليا 

تنافسي من قبل المنظمة في عممية التطوير  كسالح
االبداعي واالستراتيجي والمحافظة عمى البقاء 

 واالستمرار.
ىو ركيزة معرفية اساسية موجودة في  ومما سبق يمكن القول ان راس المال المعرفي

المنظمة متمثمة بنخبة متميزة من العاممين والبنى التحتية التي تساعد النخبة عمى االداء 
 وتحويل المعرفة الى قيمة لممنظمة فضال عن المعرفة الموجودة لد  الزبائن.

 ابعاد رأس المال المعرفي (3
الزبيدي  ; 2019رفي )المال وعباس,تشير اغمب الدراسات ذات الصمة براس المال المع

 &Lehtimaki ; 2016حفيظة, ; Yao& Zhang,2009 ; 2019وعباس,
Lehtimaki,2016:عمى انو بناء يتكون من ثالثة ابعاد رئيسة ىي ) 

: ُيعد رأس المال البشري جزًءا ال يتجزأ من العمل راس المال البشري ( أ
(Abdurakhmanova et al.,2020:1( واشار ,)Akhmetshin et al.,2018:2 الى )

ان رأس المال البشري ىو عامل إنتاجي متنوع ومعقد لمغاية يتثر عمى تنمية االقتصاد 
والمجتمع ، بما في ذلك القو  العاممة ونظام االبداع والمعرفة المتراكمة عالية األداء وأنظمة 

س المال البشري ( ان را321: 2018المعمومات المينية والفكرية. وير  )النجار والرماح,
يمثل المعرفة الضمنية التي يمتمكيا االفراد داخل المنظمة وتشمل القدرات والخبرات 

 واالستشارات والميارات وفنون التدريب. 
: يتشكل رأس المال الييكمي من خالل األنظمة واألدوات وفمسفة رأس المال الهيكمي ( ب

(, اذ Dal Mas, 2019:12)التشغيل التي تحسن تدفق المعرفة داخل وخارج المنظمة 
 Abd-Elrahman etيعمل رأس المال الييكمي دعم وتسيل أداء رأس المال البشري )

al.,2020:1( وبالتالي يمثل بنية تحتية داعمة لمموارد البشرية والمعرفة ,)Bontis et 
al.,2018:2(  وبناء عالقات خارجية مع المنظمات االخر )Sardo et al.,2018:68 ,)

يمثل رأس المال الييكمي المعرفة الضمنية والصريحة التي تم استيعابيا من قبل المنظمة اذ 
(Engelman et al.,2017:1 .) 
: يعتمد رأس مال الزبون بشكل أساسي عمى العالقة بين المنظمة رأس المال العالئقي ( ت

 ; Martini et al.,2016:2(, ويعرف )Muchtar& Qamariah,2018:1والزبون )
Bee& Raju,2018:57 ; Hoa et al.,2018:51 ; Melani et al.,2020:48 )
رأس المال العالئقي بأنو جميع الموارد المرتبطة بالعالقات الخارجية لمشركة ، مع الزبائن أو 

 الموردين أو شركاء البحث والتطوير.
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 االنغماس الوظيفي -ثانيًا:
 نشأة االنغماس الوظيفي (1

االول بمفيوم االنغماس برز في تسعينيات القرف الماضي من خالل ان االىتمام االكاديمي 
( والتي حممت عنوان" الشروط النفسية لالنغماس وعدم  Kahn,1990الدراسة التي قدميا )

( في دراسة عمى تعريف االنغماس الشخصي Kahnاالنغماس الشخصي في العمل, وقام )
يم فاالفراد المنغمسين يعبرون عن بانو دمج اعضاء المنظمة النفسيم داخل ادوار عمم

انفسيم جسديا وذىنيا وشعوريا خالل قياميم بادوارىم في العمل, وعمى النقيض من ذلك فان 
االفراد غير المنغمسين ليس لدييم انغماس نفسي وشخصي بادوار عمميم فيم ال يندمجون 

: 2016احمد, ; Kahn,1990:694بيا جسديا وال ذىنيا وال شعوريا خالل انجازىم اياىا )
276.) 

( بدأ االىتمام باالنغماس الوظيفي كمفيوم مرادف لالحتراق الوظيفي, 1997وفي عام )
فالنشاط والمشاركة والكفاءة ىي النقائض المباشرة البعاد االحتراق وىي السخرية اذ يتخذ 

م قدرتيم عمى االفراد موقفا سمبيا تجاه االخرين وتجاه العمل واالرىاق عندما يشعر االفراد بعد
تقديم المزيد وانيم قد تجاوزوا جميع امكاناتيم الجسدية والعاطفية عمى حد سواء وعدم الكفاءة 
التي يشعر من خالليا االفراد بانيم غير كفتيين ويفتقدون لمثقة بانفسيم وقدرتيم عمى احداث 

والمشاركة  التغيير فاالنغماس يتالشى تحت وطأة االحتراق حيث يتحول النشاط الى ارىاق
 (.153: 2016الى سخرية والكفاءة الى عدم الكفاءة )جالب واخرون,

( أن الناس يكرسون ثالثة جوانب مختمفة من أنفسيم 1996عام ) Goffmanوادعت دراسة 
خالل وظائف الوظيفة: )الطاقات البدنية والسموك المعرفي والسمات العاطفية(. ىذه 

في األفراد يشار إلييا عمى أنيا المشاركة الشخصية، الوظائف الثالث عندما تكون موجودة 
وعندما تغيب يشار إلييا باسم فك االرتباط الشخصي. وبعبارة أخر ، فإن الموظفين العاممين 
وفقا لمنموذج المذكور أعاله لدييم رغبة عميقة في أن يكونوا أعضاء في المنظمة، وىم 

لمنظمة الى الموظفين والمستيمكين عمى ممثمون ومتحمسون في مكان عمميم فإنيم يحولون ا
حد سواء، ويممكون رغبة في تجاوز عقد العمل التقميدي, فضال عن ان الكثير من المنظمات 
تبحث باستمرار عن سبل لتعزيز أداء الموظفين، وأحد ىذه الطرق ىو فيم تفكير الموظف 

في وظائفيم  وسموكو، وتحديد الطرق الممكنة لزيادة مشاركة الموظفين وانغماسيم
 (.Celestine, 2015: 14 ; 167: 2018)السبعاوي,

 مفهوم االنغماس الوظيفي (2
: يعني االنغماس في الشيء أي االحاطة بو بصورة كمية, فقد جاء في المعجم االنغماس لغة

(, وكذا الحال في 454الوجيز معنى انغمر في الماس, أي انغمس فيو )المعجم الوجيز/
ء في معنى كممة االنغماس اغتمس في الماء أي اغتط فيو وانغمس المعجم الوسيط فقد جا

(, 662في الماء, اغتمس فيو وتغامس القوم غمس بعضيم بعضا في الماء )المعجم الوسيط/
وقد جاءت كممة االنغماس في القران الكريم بالمعنى المرادف ليا بكممة )غمر( في قولو 

(, بمعنى االنغماس في الجيل في 11ت, اية تعالى )الذين ىم في غمرٍة ساىون( )الذاريا
يعني ان يركز الشخص كل حواسو وطاقتو عند ادائو  اما اصطالحا .خطاب موجو لمكافرين

: 2016لنشاط ما أي ان يكون محاطا ومحيطا بالشيء الذي يقوم بو )جالب واخرون,
بشكل مباشر الوظيفي ذو أىمية كبيرة ألنو يدخل  (, فالسبب الذي يجعل من االنغماس152

في صميم العالقة التي ترب  الفرد بوظيفتو، ألنو يتناول ما يقوم بو األفراد ويفعمونو تجاه 
وظائفيم وكيفية التصرف مع أدوارىم، وتحديد السموكيات التي يتم إنتياجيا والطرق التي يتم 
 سمكيا من أجل تحقيق األىداف التي تسعى ليا المنظمة مع أىدافيم الشخصية )محمود

(, ومن ىذه المنطمق يمكن ايجاز اراء الباحثين حول مفيوم االنغماس 289: 2020وعبيد,
 (.3الوظيفي في الجدول )

 ( مفيوم االنغماس الوظيفي3الجدول )
 المفهوم الباحث ت

1 Kahn,1992:322  شعور االفراد العاممين بانيم منغمسون ومرتبطون
 المطموبةومتكاممون ويركزون عمى اداء اعماليم 

2 Olivier&Rothmann:2
007:49 

توجية أعضاء المنظمة ألدوار عمميم  من خالل المنظمة، 
والتعبير عن مشاعرىم الجسدية وعاطفيو أثناء أداء 

 األدوات
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3 Schullery,2013:253 
عباره عن سياسة منصفة وجذابة عمى تقديم المساواة 

وقيميم  لجميع الموظفين، مع تمبية احتياجاتيم ومصالحيم
 المتنوعة

4 Anitha,2014:308 مستو  التزام وانخراط العاممين تجاه المنظمة وقيمتيا 

5 Ameen& 
Baharom,2019:329 

الية لمساعدة المنظمة عمى الكفاح من اجل الحصول عمى 
 ميزة تنافسية مقارنة مع المنظمات االخر 

6 Rastogi,2019:52 
كونو حالة ذىنية متفائمة في مكان العمل، فيو تعبير عن 
تسخير أعضاء المنظمة ألنفسيم أثناء تأديتيم ألدوار 

 عمميم. 

7 Wang& 
Tseng,2019:2320 

الحالة النفسية والجسدية التي يسخرىا العاممين من اجل 
 انجاز الميام الوظيفية المطموبة

8 Bao et al.,2020:126 
الذي يشعر بو العاممين تجاه المنظمة  االلتزام العاطفي

 واالجراءات التي تتخذىا من اجل ضمان تحقيق النجاح

9 Weideman& 
Hofmeyr,2020:7 

حالة عمل يكون فييا العاممين في حالة من االنخراط 
 الجسدي والعاطفي في ادوارىم الوظيفية

: 2020ابو طبيخ واخرون, 11
562 

والرغبة بالعمل الذي يتديو الشعور باالعتزاز والفخر 
الموظف بما يمكنو من تحقيق ذاتو واثبات قدرتيم باتجاه 

 تحقيق االىداف التنظيمية المنشودة
 
وبناءا عمى ماتقدم يدل االنغماس الوظيفي عمى حالة من االنخراط الجسدي والعاطفي   

ة منيم لتحقيق االىداف والمعرفي لمعاممين اتجاه التركيز عمى انجاز االعمال والميام المطموب
 التنظيمية المنشودة. 

 ابعاد االنغماس الوظيفي (3
 &Ewing et al.,2019 ; Yakınتشير اغمب الدراسات ذات الصمة باالنغماس الوظيفي )

Erdil,2012 ; Weideman& Hofmeyr,2020 ; Ishtiaq& Zeb,2020; عمى انو )
 بناء يتكون من ثالثة ابعاد رئيسة ىي:

 دياالنغماس الجس ( أ
يمثل االنغماس الجسدي توجيو الطاقات المادية لممرء نحو استكمال ميمة معينة وان 
االنغماس الجسدي يتراوح بين االنخراط الخامل واالنخراط النشط لمعاممين )عزيز 

( ان االنغماس Macey & Schneider, 2008: 18(. ويصف )1166: 2019وضائع,
تحقيق غرض تنظيمي, اذ ُينظر إلى ىذا البعد الجسدي يشير الى سموك تكيفي ييدف إلى 

من اإلنغماس عمى إنو سموك يمكن مالحظتو مباشرة في سياق العمل ويتضمن سموكيات 
مبتكرة ومبادرة وسموكيات إستباقية وتجاوز ما يمكن توقعو. فعند الوصول إلى ىذا اإلستنتاج 

شمل "سموك المواطنة فإنو يمكن مالحظة ظيور زيادة مستويات ثالثة تيارات فكرية ت
 التنظيمية، توسيع األدوار، والمبادرة الشخصية.

 االنغماس المعرفي ( ب
يتطمب االنغماس المعرفي تحديد مد  رغبة األفراد في التحفيز الذاتي واستخدام استراتيجيات 
التنظيم الذاتي لموصول إلى األىداف التي تحدد ذاتيا والتي ليا صمة بتطمعاتيم المستقبمية، 

النظريات االدبية لالندماج يشير االنغماس المعرفي إلى فكرة االستثمار في التعمم وفي 
ويربط بعض الباحثين أيضا االنغماس المعرفي بالمد  الذي ير  فيو األفراد العاممين التعمم 

-Shum, 2017: 5الذاتي عمى أنو ذو صمة بأىدافيم المستقبمية واندماجيم في الوظيفة )
12.) 
 شعورياالنغماس ال ( ت

يمثل االنغماس الشعوري المشاعر واالىتمامات والمواق  والتوجيات االيجابية لد  األفراد 
نحو التعمم والمنظمة، إذ يتميز األفراد المستغرقين عاطفيا بإظيار واثارة الرغبة والفضول 
مة نحو معرفة واكتساب المزيد من المشاعر اإليجابية لالستجابة العاطفية نحو التعمم والمنظ

(Wara et al., 2018: 108,ان الى ان االنغماس 426: 2017(. وتوصل )فيروز )
الشعوري يمثل توجو متعدد االوجو النو يرتبط بالعاطفة وبالسموك االنساني فالموظف الذي 



9 
 

يكون مستغرق شعوريا في العمل يعتبر غائب عن االمور الخارجية ومرتبط بدرجة عميقة مع 
 الوظيفة.

 
 الجانب التطبيقي لمبحث -ث:المبحث الثال

 التوزيع الطبيعي لمتغيرات البحث -اواًل:
يمثل التوزيع الطبيعي من االختبارات الشائعة التي يتم استعماليا في قياس طبيعة ونوع 
التوزيع الذي تتبعو البيانات المسحوبة من المجتمع, وبالتالي فان اختبار التوزيع الطبيعي ُيعد 

لتي تمنح الحرية واالستقاللية لتحميل النتائج بالطرائق المعممية, وعميو من المسممات الميمة ا
فمن اجل القيام بيذا التحميل يتعين استعمال نوعين من االختبارات شائعة االستخدام, وىذه 

و  (Kolmogorov – Smirnov)سيمنروف   – كمومجروفاختباري االختبارات تتمثل في 
وىي مقبولة  (P-value)الذين يعتمدان عمى قيمة  (Shapiro – Wilk)ويميك  –شابيرو

( فان البيانات 0.05, فأذا كانت القيمة المعنوية اعمى من )(0.05)عندما تكون اكبر من 
( فان ىذه البيانات 0.05تخضع لمتوزيع الطبيعي, بينما اذا كانت القيمة المعنوية اقل من )

 (.4ال تخضع لمتوزيع الطبيعي, وكما في الجدول )
 ( نتائج تحميل التوزيع الطبيعي لمتغيرات البحث4الجدول )

 المتغيرات
Kolmogorov-

Smirnova 
Shapiro-

Wilk 
df Sig. 

 P > 0.05 338 0.921 0.127 البشري المال راس

 P > 0.05 338 0.888 0.199 العالقاتي المال راس

 P > 0.05 338 0.920 0.122 الهيكلي المال راس

 P > 0.05 338 0.898 0.133 المعرفي المال راس

 P > 0.05 338 0.871 0.159 الجسدي االنغماس

 P > 0.05 338 0.874 0.159 العاطفي االنغماس

 P > 0.05 338 0.890 0.149 المعرفي االنغماس

 P > 0.05 338 0.881 0.121 الوظيفي االنغماس

( الى ان البيانات المسحوبة تخضع الى اختبار التوزيع الطبيعي 4اسفرت نتائج الجدول )
 – Kolmogorov)سيمنروف   – كمومجروفكون ان القيمة المعنوية الختباري 

Smirnov) ويميك  –و شابيرو(Shapiro – Wilk) ( وىذا يدل عمى انو 0.05اعمى من )
 تطمح الدراسة الوصول الييا.بامكان االستمرار في تحميل البيانات واستخراج النتائج التي 

 ثبات اداة القياس -ثانيًا:
يشــير الصــدق البنـــائي الداة االســتبيان الـــى قيــاس مقــدار ثبـــات ابعــاد ومتغيـــرات الدراســة مـــن 
خالل استخدام المقياس الشيير لمثبات معامل كرونباخ الفا  اليادف الـى قيـاس ثبـات واتسـاق 

 المعنويــة البعــاد الدراســة ومتغيراتيــا, اذ يتعــين ان تكــوناداة القيــاس مــن خــالل قيــاس القيمــة 
( يبــين معامــل 5لكــي تتصــف بصــفة القبـول , والجــدول ) %( 75القيمـة المعنويــة اعمــى مـن )

 كرونباخ الفا لممتغيرات الداخمة في التحميل.
 ( معامالت كرونباخ الفا لمتغيرات وابعاد البحث5الجدول )

 عدد الفقرات البعد المتغير
كرونباخ 
 الفا لكل بعد

كرونباخ 
الفا للمتغير 

 ككل

 راس المال المعرفي

 439.0 439.0 21 راس المال البشري

 43800 . راس المال العالقاتي

 43908 20 راس المال الهيكلي

 االنغماس الوظيفي

 439.8 43902 . االنغماس الجسدي

 43908 . االنغماس العاطفي

 43900 . االنغماس المعرفي

( الى ان اداة القياس تتسم بالثبات النسبي العالي, وىذا ما دل عميو 5اسفرت نتائج الجدول )
(, والمتغير التابع )االنغماس 0.965المتغير المستقل )راس المال المعرفي( باتساق قدره )

 (.0.968وظيفي( باتساق مساٍو لـ )ال
 

 االحصاء الوصفي لمتغيرات البحث -ثالثًا:
 االحصاء الوصفي لمتغير راس المال المعرفي (1

( الى ان مستو  االتفاق العام لمتغير راس المال المعرفي بمغ 6يالحظ من نتائج الجدول )
( وىو اعمى من الوسط الفرضي لتدرج ليكرت والبالغ 3.99%( وبمتوسط حسابي قدره )80)
( كونو جاء في المرتبة KCRE)راس المال العالقاتي (, وىذا يعود الى مقدار اسيام ُبعد 3)
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( واىمية نسبية مساوية 0.596( وانحراف معياري مقداره )4.01االولى بوسط حسابي بمغ )
كونو حصمت عمى  (KCHUراس المال البشري )ُبعد %(, وتمثمت المرتبة االخيرة في 80لـ )

%( 79( واىمية نسبية )0.591( وانحراف معياري بمغ )3.97ادنى وسط حسابي ومقداره )
وىذا يدل عمى ضرورة قيام الجامعة بتضمين المعمومات ضمن ىياكميا الداخمية بشكل يخدم 

 مصمحة الجامعة ويطور خدماتيا التعميمية المقدمة.
( الوسط الحسابية واالنحراف المعياري واالىمية النسبية لمتغير راس المال 6الجدول )

 المعرفي
الوسط  الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

االهمية 
 النسبية

ترتيب 
 االهمية

الوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

االهمية 
 النسبية

ترتيب 
 االهمية

Kchu1 4.01 0.753 80% 4 Kcst1 4.03 0.828 81% 5 

Kchu2 3.93 0.742 79% 9 Kcst2 4.00 0.817 80% 9 

Kchu3 4.14 0.840 83% 1 Kcst3 4.12 0.883 82% 1 

Kchu4 3.93 0.737 79% 8 Kcst4 3.91 0.812 78% 13 

Kchu5 3.99 0.757 80% 7 Kcst5 4.04 0.834 81% 3 

Kchu6 4.06 0.800 81% 2 Kcst6 3.79 0.653 76% 15 

Kchu7 3.75 0.800 75% 12 Kcst7 3.88 0.720 78% 14 

Kchu8 3.87 0.730 77% 11 Kcst8 3.93 0.787 79% 11 

Kchu9 4.06 0.828 81% 3 Kcst9 4.04 0.855 81% 4 

Kchu10 4.01 0.787 80% 5 Kcst10 4.08 0.820 82% 2 

Kchu11 3.90 0.769 78% 11 Kcst11 4.01 0.797 80% 8 

Kchu12 4.00 0.757 80% 6 Kcst12 4.01 0.786 80% 7 

KCHU 3.97 0.591 79% الثالث Kcst13 4.02 0.800 80% 6 

Kcre1 4.01 0.700 80% 4 Kcst14 3.91 0.679 78% 12 

Kcre2 4.07 0.805 81% 2 Kcst15 4.00 0.745 80% 11 

Kcre3 3.95 0.769 79% 5 KCST 3.99 0.626 80% الثاني 

Kcre4 4.03 0.770 81% 3 KNCA .399 --- 84% *** 

Kcre5 4.11 0.812 82% 1 

Kcre6 3.87 0.679 77% 6 

KCRE 4.01 0.596 80% االول 

 
 لمتغير االنغماس الوظيفياالحصاء الوصفي  (2

( الى ان مستو  االتفاق العام لمتغير االنغماس الوظيفي مقداره 7اسفرت نتائج الجدول )
( وىو اعمى من الوسط الفرضي لتدرج ليكرت والبالغ 4.13توسط حسابي قدره )%( وبم83)
المرتبة ( كونو جاء في FGEM) االنغماس الوظيفي(, وىذا يعود الى مقدار اسيام ُبعد 3)

( واىمية نسبية مساوية 0.793( وانحراف معياري مقداره )4.16االولى بوسط حسابي بمغ )
ت ( كونو حصمFGCO) االنغماس المعرفي%(, وتمثمت المرتبة االخيرة في ُبعد 83لـ )

( واىمية نسبية 0.764( وانحراف معياري بمغ )4.09عمى ادنى وسط حسابي ومقداره )
ىتمام الجامعة المدروسة بانغماس معرفيا تجاه التركز عمى انجاز وىذا يدل عمى ا%( 82)

 .الميام بعقمية ومستو  معرفي عالي الدقة

( الوسط الحسابية واالنحراف المعياري واالىمية النسبية لمتغير االنغماس 7الجدول )
 الوظيفي

الوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

االهمية 
 النسبية

ترتيب 
 االهمية

الوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

االهمية 
 النسبية

ترتيب 
 االهمية

Fgph1 4.01 0.808 82% 6 Fgco1 4.17 0.825 83% 1 

Fgph2 4.18 0.845 84% 1 Fgco2 4.12 0.852 82% 3 

Fgph3 4.13 0.823 83% 5 Fgco3 4.08 0.863 82% 5 

Fgph4 4.18 0.847 84% 2 Fgco4 3.91 0.744 78% 6 

Fgph5 4.16 0.830 83% 4 Fgco5 4.09 0.877 82% 4 

Fgph6 4.17 0.869 83% 3 Fgco6 4.16 0.909 83% 2 

FGPH 4.15 0.736 83% الثاني FGCO 4.09 0.764 82% الثالث 

Fgem1 4.12 0.841 82% 4 FIEG 032. ---- 8.% *** 

Fgem2 4.15 0.885 83% 3 

Fgem3 4.25 0.855 85% 1 

Fgem4 4.20 0.892 84% 2 

Fgem5 4.12 0.888 82% 5 

Fgem6 4.11 0.870 82% 6 

FGEM 4.16 0.793 83% االول 

 
 اختبار الفرضيات -ثالثًا:

 فرضية االرتباط (1
تسيم ىذه الفقرة بقياس فرضية ارتباط رئيسة بين المتغيرات الداخمة في التحميل )راس المال 

 يبين مصفوفة االرتباط( 8المعرفي واالنغماس الوظيفي(, والجدول )
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 ( مصفوفة االرتباط8الجدول )
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 **846. **820. **822. **818. **967. **898. **908. 1 البشري المال راس

 **845. **823. **813. **824. **968. **901. 1 **908. العالقاتي المال راس

 **866. **843. **833. **845. **966. 1 **901. **898. الهيكلي المال راس

 **882. **857. **851. **858. 1 **966. **968. **967. المعرفي المال راس

 **962. **905. **897. 1 **858. **845. **824. **818. الجسدي االنغماس

 **973. **930. 1 **897. **851. **833. **813. **822. العاطفي االنغماس

 **975. 1 **930. **905. **857. **843. **823. **820. المعرفي االنغماس

 1 **975. **973. **962. **882. **866. **845. **846. الوظيفي االنغماس

**. Correlation is significant at the 0.01 level 
(2-tailed). 

Sig. (2-tailed) = 
0.000 

N = 
338 

 

الفرضية الرئيسة االولى: وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية معنوية بين راس المال 
 المعرفي واالنغماس الوظيفي.

معنوية ( الى وجود عالقة ارتباط معنوية قوية وعند مستو  8يالحظ من نتائج الجدول )
( االمر الذي يدل عمى ان مجتمع الدراسة يسعى الى 0.882( ومقداره ىذه العالقة )0.01)

بناء عالقات ايجابية مع العاممين من اجل تحسين مستو  انخراطيم داخل متطمبات العمل 
التنظيمية وبناء راس مال معرفي قوي, كما تراوحت قوة االرتباط بين راس المال المعرفي 

( لُبعد االنغماس 0.858( لُبعد االنغماس العاطفي الى )851نغماس الوظيفي بين )وابعاد اال
المعرفي, االمر الذي يدل عمى ضرورة ان يحرص المجتمع المدروس عمى تحفيز العاممين 
نحو االنغماس العاطفي تجاه متطمبات الجامعة, وبالتالي يتم قبول الفرضية البديمة التي 

باط معنوية بين راس المال المعرفي واالنغماس الوظيفي(, ورفض تنص عمى وجود عالقة ارت
الفرضية الصفرية التي تفرض عدم وجود عالقة ارتباط معنوية بين راس المال المعرفي 

 واالنغماس الوظيفي.

 فرضية التاثير (2
وجود تأثير مباشر لرأس المال المعرفي بأبعاده في االنغماس : الفرضية الرئيسة الثانية

 الوظيفي
( الى وجود تأثير معنوي عكسي لراس المال 2( والمبينو في الشكل )9تشير نتائج الجدول )

المعرفي في االنغماس الوظيفي, اذ زيادة راس المال المعرفي بمقدار وحدة واحدة يتطمب 
( 0.133( وبخطأ معياري يبمغ )-0.494احداث تحسين في االنغماس الوظيفي بمقدار )

( وىذا يدل عمى ضرورة اىتمام الجامعة المدروسة بتحسين -3.714وقيمة حرجة قدرىا )
االنغماس الوظيفي من خالل تطوير راس المال المعرفي الخاص بيا, وعميو يمكن قبول 
الفرضية البديمة لمفرضية الرئيسة الرابعة ورفض الفرضية الصفرية التي تفرض عدم وجود 

 لوظيفي.تأثير معنوي لراس المال المعرفي في االنغماس ا

 
 ( االنموذج القياسي لتأثير راس المال المعرفي بأبعاده في االنغماس الوظيفي بأبعاده2الشكل )

( من 0.781تبين نتائج الجدول الى ان راس المال المعرفي بابعاده اسيم في تفسير )
متطمبات االنغماس الوظيفي لد  الجامعة, االمر الذي يتطمب من الجامعة تحسين 
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( من اجل تحفيز المنتسبين لدييا 0.219الخاصة براس المال المعرفي بمقدار )ممارساتيا 
عمى االنغماس داخل الوظائف الموكمة الييم بمستو  يحقق الغاية والطموح المطموب من 

 قبل الجامعة.

 ( نتائج تحميل تأثير راس المال المعرفي بأبعاده في االنغماس الوظيفي بأبعاده9الجدول )

 المسار
ان االوز

 المعيارية
الخطأ 
 المعياري

القيمة 
 الحرجة

 قيمة
R2 

االحتمالية 
(P) 

 نوع التأثير

 217951 17137 17775 االنغماس الوظيفي  ---> راس المال البشري

17781 

 معنوي ***

 غير معنوي n. s -17875 17181 -17171 االنغماس الوظيفي  ---> راس المال العالقاتي

 معنوي *** 87211 17176 17624 االنغماس الوظيفي  ---> راس المال الهيكلي

 معنوي *** -37714 17133 -17494 االنغماس الوظيفي  ---> راس المال المعرفي

 
 االستنتاجات والتوصيات -المبحث الرابع:

 االستنتاجات -اواًل:
وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية معنوية بين راس المال المعرفي واالنغماس  (1

الوظيفي, مما يدل عمى ان الجامعة المدروسة تيتم بتطوير ميارات المنتسبين من اجل بناء 
 مقدراتيم عمى توليد افكار جديدة تسيم في تحسين وتطوير الجامعة.

تيتم الجامعة بأستقطاب المنتسبين ذوي االبداع والتألق العالي من اجل ضمان تحقيق  (2
 الجامعات االخر .التميز في كوادرىا التدريسية مقارنة ب

تحرص الجامعة عمى ضرورة مشاركة المديرين في مساعدة المنتسبين عمى معالجة  (3
المشاكل التي تقع في مكان العمل, مما يعني ان ىذا االمر يسيم في تحفز العاممين عمى 

 االنغماس داخل الميام الموكمة الييم وضفاء جيود اضافية النجاز ىذه الميام
عزيز الروح المعنوية لمعاممين من اجل ضمان تحقيق الرضا تحرص الجامعة عمى ت (4

 الوظيفي تجاه المنظمة, مما يسيم في تحسين رأس المال البشري لد  العاممين.
تيتم الجامعة المدروسة عمى تخصيص الوقت الكافي من اجل التواصل مع  (5

ن المشترك المستفيدين, مما يدل عمى حرص الجامعة عمى معالجة المشاكل من خالل التعاو 
 بين المنتسبين

 التوصيات -ثانيًا:
ضرورة ان تحرص الجامعة عمى تمكين المنتسبين من خالل منحيم الحرية  (1

واالستقاللية في التعبير عن ارائيم, مما يعني ان ىذا االمر يسيم في بناء وتطوير افكار 
 المنتسبين من اجل تطوير امكانات الجامعة.

نات منتسبييا التكنولوجية من خالل تحفيزىم عمى يتعين عمى الجامعة تطوير امكا (2
 تطوير امكاناتيم من خالل الورش التدريبية والمتتمرات والجمعيات التعميمية.

ضرورة تشجيع الجامعة لممنتسبين من خالل تحديد مجموعة من المكافآت المادية  (3
 والمعنوية تصب في تحقيق مصمحة الجامعة والمنتسب لدييا.

عة تشجيع منتسبييا عمى االنغماس داخل الوظيفة الموكمة الييم, يتعين عمى الجام (4
االمر الذي يسيم في تعزيز االبداع لدييم من اجل الخروج بمجموعة من االفكار الكفيمة 

 بتطوير وانجاز ىذه الميام.
ضرورة ان تكرس الجامعة معظم وقتيا من اجل التفكير بالطرق التي يمكن من خالليا  (5

 داء الجامعة.تطوير امكانات وا
 
 

 المصادر والمراجع
" تأثير  2020ابو طبيخ, ليث شاكر, واالسدي, محمد صالح, والشكافي, ليث زىير, (1

االنغماس الوظيفي في العالقة بين العدالة التنظيمية والتيكم التنظيمي: دراسة استطالعية 
 .2/ ج57العدد آلراء عينة من موظفي جامعة الكوفة " مجمة الكمية االسالمية الجامعة, 

"  2016جالب, احسان دىش, وسعيد, شروق عبد الرضا, والشريفي, زينب ىادي,  (2
دور الدعم التنظيمي المدرك في تعزيز االنغماس الوظيفي: دراسة تحميمية الراء عينة من 
تدريسي الكميات االىمية بمحافظات الفرات االوسط" مجمة الغري لمعموم االقتصادية واالدارية, 

 .39, العدد 13 المجمد
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" راس المال المعرفي واثرة في تحقيق االبتكار التنظيمية:  2018الحسناوي, حيدر عباس, (3
دراسة تحميمية الراء اعضاء مجالس الكميات والجامعات االىمية في محافظة كربالء المقدسة" 

 رسالة ماجستير منشورة, جامعة كربالء كمية االدارة واالقتصاد, قسم ادارة اعمال. 
" االستثمار في راس المال المعرفي ودوره في تحقيق تنافسية  2016حفيظة, طويل, (4

المتسسات العمومية: دراسة حالة متسسة اتصاالت الجزائر بالمسيمة" رسالة ماجستير 
المسيمة, كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير,  –منشورة, جمعة محمد بوضياف 

 قسم عموم التسيير.
" دور ممارسات ادارة الموارد  2019الزبيدي, غني دحام, وعباس, محمد حسين,  (5

البشرية االلكترونية في استدامة رأس المال المعرفي: بحث ميداني في جامعة بابل" مجمة 
 .113, العدد 25العموم االقتصادية واالدارية, المجمد 

وظيفي لمنتسبي معيد " االنغماس ال 2019عزيز, خالد محمود, وضائع, وليد عامر,  (6
التربية الرياضية اربيل في ضوء بعض المتغيرات الشخصية" مجمة ابحاث كمية التربية 

 .2, العدد 15االساسية, المجمد 
" تأثير االنغماس الوظيفي في تعزيز نظم المناعة  2017فيروز, خضير عمي,  (7

االدارة واالقتصاد  التنظيمية: دراسة تطبيقية في معمل اسمنت النجف االشرف" مجمة كمية
 .4, العدد 10لمدراسات االقتصادية واالدارية والمالية, المجمد 

" دور السعادة في مكان العمل  2020محمود, ناجي عبدالستار, وعبيد, احمد ىادي,  (8
في تعزيز االنغماس الوظيفي: دراسة تحميمية الراء العاممين في اقسام شتون الطمبة في 

ات االوسط التقنية" مجمة تكريت لمعموم االدارية واالقتصادية, كميات ومعاىد جامعة الفر 
 .1/ ج51, العدد 16المجمد 

" دور راس المال المعرفي في تحقيق النجاح االستراتيجي:  2020مزىر, رمزي عطية, (9
جامعة االزىر بغزة نموذجا" مجمة الجامعة االسالمية لمدراسات االقتصادية واالدارية, المجمد 

 .1, العدد 28
" تأثير قدرات التعمم  2019المال, عبد الرحمن مصطفى, وعباس, قاسم حبوب,  (10

التنظيمي عمى تعزيز راس المال المعرفي: بحث تطبيق في جامعة واسط" مجمة العموم 
 .110, العدد 25االقتصادية واالدارية, المجمد 

امعة " رأس المال المعرفي في ج 2018النجار, حسن رضا, والرماح, احسان عمي,  (11
, 26بابل ومد  استثماره في التنمية الوطنية" مجمة جامعة بابل لمعموم االنسانية, المجمد 
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