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 اإلهداء

 ..﴾﴿ محمدإلى سيد األنبياء والمرسلين وخاتمهم.... 
 ..﴾﴿ البيت أهلإلى مصابيح العلم والعروة الوثقى ومعدن الرسالة.... 

 األبطال..إلى صاحب العصر والزمان )عج(، والحشد الشعبي المقدس، وجنودنا 
 ..والدي رحمة هللاإلى رمز المحبة والعطاء والصبر.... 

 إلى من ُجعلت الجنة تحت إقدامها..

 إلى من أنارت في قلبي حب العلم..
 ..أمي الغالية..إلى التي لن أستطيع إن أوفي حقها مهما قدمُت لها

ول الى ثمرة االجتهاد الى معي صعوبة الطريق، للوص الى من تحمل
 وذلل الصعاب واإلصرار األملمن منحني 

..احمد وتبارك أوالدي زوجي و .. 
 ..﴾﴿إلى كل من يقول ال إله إال هللا محمد رسول هللا 

 إلى كل من يجمع العلم واألخالق..    
 لي يد العون.. ومدإلى كل من ساندني 

  المساعدة األستاذة المحترمة أستاذتيلي درب العلم  من أنارتلى إ
 اهدي هذا الجهد المتواضع إليهم جميعًا...

 جزاكم هللا خيرًا جميعاً                                                   
                                                          

 الباحث                                                 
 
 ) أ (



 ت ﴾احملتوايتقائمة  ﴿  

 شكر وامتنان
فأليه ينسب الفضل كله في  ،(عز وجل) في البدء، الشكر والحمد هلل رب العالمين

" هذا العمل. والصالة والسالم على سيد المرسلين  والكمال يبقى هلل وحده " إكمال
 وصحبه أجمعين وبعد: )ص(  أبي القاسم محمد

 أستاذتييسرني ويشرفني إن أتقدم بوافر الشكر والتقدير الخاص الذي أتوجه به إلى 
 اودعمه ا، فلوال مثابرتهاأي كلمات حقهلن تفيها ) جنان شهاب احمد (  المساعدة
 موصول إلى كل أساتذتي في جامعة كذلك الشكر ،هذا العمل إلتمامالمستمر 

القادسية /كلية اإلدارة واالقتصاد، وخاصة إلى أساتذتي في قسم إدارة اإلعمال الذين 
مراحل دراستي حتى أتشرف بوقوفي أمام حضراتكم  جميعتتلمذت على أيديهم في 

  اليوم.
السيد رئيس القسم إدارة  واالقتصاد والى اإلدارةالسيد عميد كلية  والشكر موصول الى

م وقبولهم مناقشة الرسالة ، لجنة المناقشة لتفضله وأعضاءالسادة رئيس اإلعمال والى 
 هللا خيرًا. فجزأهمبالمالحظات القيمة  وغنائها

لناحيتين اللغوية لمراجعتهم الرسالة من ا اللغوي والعلمي الخبيرشكر الجزيل الى لوا
 هللا خيرًا على ذلك. فجزأهم..........  والعلمية
 بوافر الشكر واالمتنان الى كل من ساندني وقدم لي يد العون.... مكما اتقد         

 
 جزاكم هللا خيرًا جميعاً                                                
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 المستخلص     

تهدف الدراسة بشكل عام الى توضيح تأثير راس المال المعرفي في االنغماس الوظيفي،    

عبر االعتماد على ام ال،  يتوسط هذه العالقة أالستباقيوتحديد فيما اذا كان متغير السلوك 

 اإلسالميةالجامعة في العراق) االهليالعالي تعليم المؤسسات احدى في  أجريت تحليلية دراسة 

والمتمثلة بالمالك التدريسي في الجامعة  بمدينة النجف االشرف وفرعيها في بابل، والديوانية(

الوصفية  اإلحصائية األساليباستخدام العديد من تم تدريسي.  375البالغ عددهم المذكورة و 

االنغماس المال المعرفي و  رأسبين  صحة فرضيات الدراسة من عدمهاواالستداللية لقياس وبيان 

رئيسة لجمع بيانات ومعلومات   كأداة، لذلك استعملت  االستبانة  أالستباقييفي والسلوك ظالو 

، ومن اجل استخراج اعالهمتغيرات الباالعتماد على المقاييس العالمية الرصينة الخاصة ب الدراسة

  األساليبة من نتائج االرتباط والتأثير ونتائج التحليل الوصفي فقد جرى االعتماد على مجموع

( AMOS.V.25, SPSS.V.25) واإلحصائي اإلداري والبرامج الشائعة االستعمال في التحليل 

وفي المحصلة النهائية تم التوصل الى عدد من االستنتاجات  ،للوصول الى النتائج المتعلقة بها

لسلوك بين  راس المال المعرفي و ا والتأثيررتباط الا اتعالقصحة فرضيات كان من اهمها 

اتخاذ الدراسة الى  أدتوالتي  ةوغير مباشر  ةمباشر عالقات االستباقي واالنغماس الوظيفي بشكل 

الحديث وخصوصا في مجال  اإلدارةمواكبة علم  الحث علىابرزها  كانلتوصيات لعدد من ا

من خالل عقد برامج تدريبية وورش عمل بالتعاون مع جامعات التنظيمي المعرفة و والسلوك 

 االستفادة في مجاالت مختلفة ذات الصلة بمواضيع الدراسة. لغرض أجنبية وا إقليمية، او عراقية

 أالستباقيالسلوك    ،)البشري ، الهيكلي ، ألعالئقي(  س المال المعرفيأر   :األساسيةالكلمات  

 ييفظالو  واالنغماس ،) السلوك التنظيمي، السلوك الموجة لزمالء العمل،السلوك الموجة لإلفراد 

 .) االنغماس الجسدي ، االنغماس المعرفي ، االنغماس الشعوري (
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 ﴿ 4 ﴾منهجية الدراسة  ....... الولاملبحث ا 

 
 :المقدمة

فاااااااي البناااااااى  وءمااااااان تلكاااااا ةتعاااااااني مؤسساااااااات التعلاااااايم العاااااااالي ومنهاااااااا الجامعااااااات العراقيااااااا       

التحتياااااااة والمتمثلاااااااة فاااااااي المرتكااااااازات االسااااااااس لاااااااراس الماااااااال العرفاااااااي الكفيلاااااااة ببنااااااااء راس ماااااااال 

معرفاااااااي متطاااااااور قاااااااادر علاااااااى تحساااااااين السااااااالوكيات االساااااااتباقية لمؤسساااااااات التعلااااااايم مااااااان اجااااااال 

ائف الموكلااااااة الاااااايهم شااااااعوريا وعاطفيااااااا ومعرفيااااااا، تحفيااااااز العاااااااملين علااااااى االنغماااااااس فااااااي الوظاااااا

االماااااااار الااااااااذي باااااااادوره يااااااااؤدي الااااااااى تحسااااااااين ادارة المؤسسااااااااات ماااااااان خااااااااالل ايالئهااااااااا االهتمااااااااام 

س ماااااال معرفاااااي )بشاااااري، وعالقااااااتي، وهيكلاااااي( متطاااااور أجااااال تحقياااااق ر أواالهمياااااة الالزماااااة مااااان 

فااااااالرأس المااااااال عاااااان طريااااااق اسااااااتثمار الطاقااااااات الفكريااااااة والذهنيااااااة والمعرفيااااااة للعاااااااملين لااااااديها، 

سااااااس الاااااذي يمكااااان موجاااااودات واثمنهاااااا كوناااااه المرتكاااااز األهااااام الأ فاااااي الجامعاااااات يمثااااال  المعرفاااااي

 من خالله تحقيق التميز مقارنة بباقي المؤسسات.

فالسااااالوك االساااااتباقي الاااااذي تنتهجاااااة الجامعاااااات قاااااادر علاااااى تحساااااين قااااادرتها علاااااى البقااااااء        

جاااااوهر  والاااااذي يااااانعكس فاااااي ،دف االسااااامىوالتكياااااف واالساااااتجابة والنماااااو مااااان اجااااال تحقياااااق الهااااا

والتاااااي تااااانعكس ،هاااااداف التاااااي تساااااعى الجامعاااااات الاااااى تحقيقهاااااا انغمااااااس العااااااملين ،وتحقياااااق األ

فاااااي تحساااااين المؤشااااارات الرئيساااااة لتقيااااايم الجامعاااااات علاااااى المساااااتوى المحلاااااي والااااادولي فاااااي ظااااال 

 البيئة المضطربة.

لمااااااال المعرفااااااي فااااااي وماااااان هنااااااا جاااااااءت الدراسااااااة الحاليااااااة لتسااااااليط الضااااااوء علااااااى دور راس ا  

تعزياااااز االنغمااااااس الاااااوظيفي مااااان خاااااالل الااااادور الوسااااايط للسااااالوك االساااااتباقي، الاااااذي يساااااهم فاااااي 

تحساااااين العالقاااااة والتعااااااون والتفاعااااال ماااااع العااااااملين مااااان خاااااالل زياااااادة الثقاااااة والمصاااااداقية بااااااين 



 

 

 ﴿ 5 ﴾منهجية الدراسة  ....... الولاملبحث ا 

العاااااااملين والمؤسساااااااات التعليميااااااة، ولتحقياااااااق هاااااادف الدراساااااااة تاااااام اختياااااااار الجامعااااااة االساااااااالمية 

جاااااال قياااااااس مسااااااتوى تااااااوافر أل، والنجااااااف االشاااااارف، والديوانيااااااة( كعينااااااة للدراسااااااة ماااااان فاااااارع )باباااااا

راس الماااااااال المعرفاااااااي، واالنغمااااااااس الاااااااوظيفي، والسااااااالوك االستباقي)االحصااااااااء الوصااااااافي( مااااااان 

 جهة وقياس العالقات االحصائية )االحصاء االستداللي( بين المتغيرات من جهة ثانية.

الفصل األول اإلطار  عدة فصول استعرضلدراسة من تكونت هيكلية ا ولغرض تغطية ما ذكر  

 ين فخصص األول لمنهجية الدراسة، واهتمحثالدراسات السابقة عبر مب المنهجي للدراسة وبعض

 عض الدراسات السابقة ومناقشتها.بعرض ب الثاني

اذ عرض الفصل الثاني الخلفية النظرية ،  فجسد اإلطار النظري للدراسة أما الفصل الثاني  

مفاهيم رأس المال المعرفي في األول لدراسة  ختصأربعة مباحث ألمتغيرات الدراسة وتضمن 

اما المبحث الثالث فعرض  ،المرتكزات الفكرية للسلوك االستباقيالمبحث الثاني دراسة  حين ناقش

لتغطية العالقة النظرية بين  االطار الفلسفي لالنغماس التنظيمي، فيما خصص المبحث الرابع

 .يرات الدراسةمتغ

جااااااء الفصااااال الراباااااع لعااااارض  اخياااااراً أأوجاااااز الفصااااال الثالاااااث الجاناااااب المياااااداني للدراساااااة و         

بعااااااارض  األولهاااااااتم أ االساااااااتنتاجات والتوصااااااايات التاااااااي خرجااااااات بهاااااااا الدراساااااااة عبااااااار مبحثاااااااين، 

التوصااااااايات  بإيجااااااااز المبحاااااااث الثااااااااني  خاااااااتصأاالساااااااتنتاجات النظرياااااااة والميدانياااااااة فاااااااي حاااااااين 

ذات العالقاااااااااة  مقترحاااااااااات المساااااااااتقبليةعمااااااااال مناسااااااااابة فضاااااااااال عااااااااان تقاااااااااديم المقروناااااااااة ب لياااااااااات 

 .بمتغيرات الدراسة 
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 الفصل األول
 منهجية الدراسة وبعض الدراسات السابقة

     توطئة

اعتمدت في الدراسة الحالية من حيث البناء  التي المنهجية توضيح إلى الفصل هذا يهدف  

 نبذة وإعطاء ،النظري وأنموذج الدراسة وصوال إلى آليات وإجراءات تطبيق الدراسة ميدانيا

 المباشر االرتباط ذات السابقة الدراسات بعض عرض عن فضال. ،الدراسة إجراء لموقع تعريفية

 :هما مبحثين من الفصل هذا يتكون وعليه،الحالية الدراسة بمتغيرات

 .الدراسة منهجية: األول المبحث

   .ومناقشتها السابقة الدراسات بعض: نيالثا المبحث
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 األولاملبحث 

 منهجية الدراسة
 توطئة 

 األهاداف إلاى للوصول المنظمة العلمية الطريقة او األسلوب تعمالاس الدراسة بمنهجية يقصد     

 ،الدراسااة مشااكلةب التعريااف الااى المبحااث هااذا ويهاادف . بحااث أو دراسااة ألي العامااة اإلغااراض أو

 مجتمااع وصااف، ياازاد علااى ذلااك والمعلومااات البيانااات جمااع سااائلو  عاان فضااال وأهميتهااا، وأهاادافها،

 .هالدراسة وتشخيص

         :الدراسة مشكلة: أوال
في المنظمة، كونه يسهم في تعزيز وتطوير وتحسين  األساسُيعد المورد البشري حجر الزاوية  

داء المنظمة، وان االهتمام برأس المال المعرفي الخاص به وتطويره يعمل اأوتنمية وزيادة كفاءة 

 وءالمنشودة للمنظمة، فضال عن  حرص المنظمة على االهتمام بالمورد الكف األهدافعلى تحقيق 

سوف يسهم في تحفيز العاملين على االنغماس في الوظيفة،  وذو الخبرة والمهارة والمعرفة العالية

ورغم هذا فاننا نجد حيز تطبيقه لم يأخذ باالعتبار االنغماس الوظيفي والسلوك االستباقي في 

على الدراسات السابقة التي تيسر االطالع عليها، فما كتب عن  أجريتضوء المراجعة التي 

ة ما زال محدودا، سواء على مستوى التأصيل النظري أو العالقة بين المتغيرات الثالث المذكور 

اعاله كمنهج عمل السيما في  تالتطبيق الميداني على الرغم من الحاجة الماسة باعتماد المتغيرا

تحديات العصر الجديد المتمثل قطاع التعليم األهلي العراقي )كالمنظمة المبحوثة( في مواجهة 

اال ان تحق الوقوف عند هذه المواضيع وتجسيد مضامينها مما يسبسرعة التغييرات وتعقيدها، 
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االمر الذي يقف امام عاتق المنظمة يكمن في الطريقة التي يمكن من خاللها تطوير العالقة بين 

راس المال المعرفي واالنغماس الوظيفي، وبالتالي فان جوهر مشكلة الدراسة ينعكس في تساؤل 

مكن استثمارها من اجل تحسين العالقة بين راس المال مهم مفاده ) ما هي السلوكيات التي ي

المعرفي واالنغماس الوظيفي بشكل استباقي(، لذلك تحاول الدراسة الحالية االجابة على عدة 

 تساؤالت مهمه مفادها:

 ما مستوى راس المال المعرفي لدى منتسبي الجامعة المبحوثة؟ (1

 اليهم؟ ما مستوى انغماس مجتمع البحث في المهام  الموكلة (2

جل تحسين العالقة بين راس أما طبيعة ونوع السلوكيات االستباقية التي يتم اتباعها من  (3

 المال المعرفي واالنغماس الوظيفي؟

كيف تؤثر ابعاد السلوك االستباقي في العالقة بين راس المال المعرفي واالنغماس  (4

 الوظيفي؟

  الدراسة تهأهميو طبيعة  : ثانيا 

 أدارةص النظااااري والتطبيقااااي ضاااامن تخصاااا اإلداري ر تمااااازج بااااين الفكاااا الدراسااااةان طبيعااااة        

تنساجم  متواضاعةمعاصرة تشكل مسااهمة  إداريةالسلوك التنظيمي، اذ انها تناقش ظواهر المعرفة و 

 -:تيباآل تتمثل الدراسة أهمية ، امافي حقل االدارة مع توجهات المفكرين المعاصرين

لسلوك واالنغماس الوظيفي وا يبأهمية راس المال المعرفة بحوثتعريف الجامعة الم (1

 .بمجتمع الدراسةاالستباقي الخاص 
 .ردم الفجوة المعرفية بين راس المال المعرفي واالنغماس الوظيفي والسلوك االستباقي (2
اضفاء طابع فكري جديد على الدراسات من خالل قياس طبيعة ونوع العالقة بين ثالث  (3

 كر االداري الحديث.موضوعات مهمة في الف
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 تساهم قد عملية نتائج من تحمله لما العراقية للمكتبة ونوعية متواضعة إضافة الدراسة تمثل (4

 من المتولدة تحدياتال مواجهة في المستقبلي االداء تطوير في القرار مراكز أصحاب مساعدة في

 . المعاصرة (الدينامكية)البيئة تغيرات

منها  العلمية المتقدمة وتكييفها مع واقع المنظمات العراقية،المساهمة في نقل التجارب  (5

تلك وتحليل المبحوثة عن طريق اختبار المقاييس العالمية المستخدمة ومحاولة تقويم  الجامعة

التجارب العلمية لكل متغير من متغيرات الدراسة، ومحاولة إدراك انسجامه مع طبيعة عمل 

 المنظمات العراقية.

أخرى غير ما ركز  قطاعاتالحالية مجال أمام الباحثين اآلخرين للبحث في تفسح الدراسة  (6

 .  لصلة بمتغيرات البحثعليه في هذه الدراسة، ذات ا

             :الدراسة أهداف :ثالثا

 -:  باالتي تمثلت الحالية للدراسة الرئيسة االهداف ان

الماااال المعرفاااي، السااالوك رأس بنااااء تصاااور نظاااري عااان المتغيااارات التاااي تناولتهاااا الدراساااة ) -1

 علمية. وأبحاث( في ضوء ما توفر من مراجع االستباقي، واالنغماس الوظيفي

المتمثلة بالمتغير المستقل  لمتغيرات الدراسةالتعرف على مستوى امتالك الجامعة المبحوثة  -2
         أالستباقيالسلوك )البشري ، الهيكلي ، ألعالئقي( ،والمتغير الوسيط  س المال المعرفيأر 

) السلوك التنظيمي، السلوك الموجة لزمالء العمل،السلوك الموجة لإلفراد(  ، والمتغير التابع  
 .) االنغماس الجسدي ، االنغماس المعرفي ، االنغماس الشعوري ( ييفالوظواالنغماس 

مثلااة بااا )الساالوك بعاااد الساالوك االسااتباقي المتعالقااات االرتباااط والتااأثير الياااس طبيعااة ونااوع ق -3
التنظيمي االستباقي، والسلوك االساتباقي الموجاه للازمالء، والسالوك االساتباقي الفاردي( فاي العالقاة 

 بين راس المال المعرفي واالنغماس الوظيفي.
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البحثيااة السااابقة لاام تلتفاات الجهااود  الدراسااة المسااتقل والوساايط والتااابع الااذي اتمتغياار بااين الااربط  -4
 دراسات ميدانية بشكل مباشر. في الى الربط بينهم

 مؤسساات التعلايم العاالي اهتماام مساتوى  رفاع فاي لإلساهام التوصايات مان بمجموعاة الخاروج -5
بمواضيع البحث المعاصرة المهمة والالزمة  ةبصورة خاص بصورة عامة واألهلية العراقية الحكومية

 لعمل المنظمات الناجحة.
  :الدراسة فرضيات -رابعا  

  
ماس فرضية الدراسة في قياس طبيعة ونوع العالقة بين راس المال المعرفي واالنغتنعكس   

 وفق االتي: أالستباقيالوظيفي، والسلوك 
 فرضية االرتباط (1

الفرضية الرئيسة االولى: وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية معنوية بين راس المال 

 ثالثة فرضيات فرعية هي: المعرفي واالنغماس الوظيفي, وتنبثق من هذه الفرضيات

: وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية معنوية بين ُبعد راس المال الفرضية الفرعية االولى

 .)انغماس الجسدي ، انغماس العاطفي  ، انغماس المعرفي (  االنغماس الوظيفي أبعادالبشري و 

معنوية بين ُبعد راس المال  : وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائيةالفرضية الفرعية الثانية

 )انغماس الجسدي ، انغماس العاطفي ،انغماس المعرفي ( . االنغماس الوظيفي أبعادالعالقاتي و 

المال  رأس: وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية معنوية بين ُبعد الفرضية الفرعية الثالثة

 .العاطفي  ، انغماس المعرفي (  )انغماس الجسدي ، انغماسالهيكلي و ابعاد االنغماس الوظيفي

الفرضية الرئيسة الثانية: وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية معنوية بين راس المال 

 , وتنبثق من هذه الفرضيات ثالثة فرضيات فرعية هي:أالستباقيالمعرفي والسلوك 
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ُبعد راس المال  : وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية معنوية بينالفرضية الفرعية االولى

) السلوك التنظيمي  أالستباقي ، السلوك الموجة للزمالء ،  أالستباقيالسلوك  أبعادالبشري و 

 السلوك استباقي الفردي (.

: وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية معنوية بين ُبعد راس المال الفرضية الفرعية الثانية

ك التنظيمي  أالستباقي ، السلوك الموجة للزمالء ، ) السلو أالستباقيالعالقاتي و ابعاد السلوك 

 السلوك استباقي الفردي (.

: وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية معنوية بين ُبعد راس المال الفرضية الفرعية الثالثة

) السلوك التنظيمي  أالستباقي ، السلوك الموجة للزمالء ، أالستباقيالهيكلي و ابعاد السلوك 

 تباقي الفردي (.السلوك اس

الفرضية الرئيسة الثالثة: وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية معنوية بين السلوك 

 االستباقي واالنغماس الوظيفي, وتنبثق من هذه الفرضيات ثالثة فرضيات فرعية هي:

: وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية معنوية بين ُبعد السلوك الفرضية الفرعية االولى

)انغماس الجسدي ، انغماس العاطفي  ، انغماس  التنظيمي االستباقي وابعاد االنغماس الوظيفي

 .المعرفي (

: وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية معنوية بين ُبعد السلوك الفرضية الفرعية الثانية

اطفي  ، )انغماس الجسدي ، انغماس الع االستباقي الموجه للزمالء وابعاد االنغماس الوظيفي

 .انغماس المعرفي (

: وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية معنوية بين ُبعد راس المال الفرضية الفرعية الثالثة

 .)انغماس الجسدي ، انغماس العاطفي  ، انغماس المعرفي (الهيكلي و ابعاد االنغماس الوظيفي

 فرضية التأثير (2
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أس المال المعرفي بأبعاده في االنغماس الفرضية الرئيسة الرابعة: وجود تأثير مباشر لر 

 الوظيفي, ومن هذه الفرضية تنبثق ثالثة فرضيات فرعية هي:

 : وجود تأثير مباشر لراس المال البشري في االنغماس الوظيفيولىالفرضية الفرعية األ 

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

 : وجود تأثير مباشر لراس المال الهيكلي في االنغماس الوظيفيرضية الفرعية الثالثةالف

الفرضية الرئيسة الخامسة: وجود تأثير مباشر لرأس المال المعرفي بأبعاده في السلوك 

 االستباقي, وتنبثق من هذه الفرضية ثالثة فرضيات فرعية تتمثل في:

 معنوية لراس المال البشري في السلوك االستباقي.: وجود تأثير الفرضية الفرعية االولى

 : وجود تأثير معنوية لراس المال العالقاتي في السلوك االستباقي.الفرضية الفرعية الثانية

 : وجود تأثير معنوية لراس المال الهيكلي في السلوك االستباقي.الفرضية الفرعية الثالثة

للسلوك االستباقي بأبعاده في االنغماس الفرضية الرئيسة السادسة: وجود تأثير مباشر 

 الوظيفي, ومن هذه الفرضية تنبثق ثالثة فرضيات فرعية هي:

 : وجود تأثير مباشر للسلوك التنظيمي االستباقي في االنغماس الوظيفيالفرضية الفرعية االولى

االنغماس : وجود تأثير مباشر للسلوك االستباقي الموجه للزمالء في الفرضية الفرعية الثانية

 الوظيفي

 : وجود تأثير مباشر للسلوك االستباقي الفردي في االنغماس الوظيفيالفرضية الفرعية الثالثة

الفرضية الرئيسة السابعة: وجود تأثير غير مباشر لرأس المال المعرفي بأبعاده في االنغماس 

 الوظيفي بأبعاده من خالل الدور الوسيط للسلوك االستباقي بأبعاده
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 : الفرضي الدراسة أنموذج .خامسا

لى بناء مخطط فرضي يسهم في إهداف الدراسة يمهد الطريق أ همية و أ ان عرض مشكلة و    

( المخطط 2عكس طبيعة ونوع العالقة بين المتغيرات الداخلة في الدراسة، وعليه يبين الشكل )

 الفرضي للدراسة، والذي يتمثل في ثالثة متغيرات هي:

س المال البشري، أبعاد )ر أالمتغير المستقل: وضم راس المال المعرفي المتمثل بثالثة  (1

 س المال الهيكلي(أس المال العالقاتي، ور أور 

المتغير التابع: وتمحور في االنغماس الوظيفي بأبعاده ) االنغماس الجسدي، واالنغماس  (2

 .العاطفي، واالنغماس المعرفي(

وك االستباقي، وتم قياسه من خالل ثالثة ابعاد هي )السلوك المتغير الوسيط: وتضمن السل (3

 التنظيمي االستباقي، والسلوك االستباقي الموجه للزمالء، والسلوك االستباقي الفردي(.
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 ( المخطط الفرضي للدراسة1الشكل )

 الباحث أعدادمن  :المصدر

 
 

   : البيانات جمع أساليب: سادسا  
 فاااي موضاااح كماااا،  األدوات مااان عااادد علاااى والعملاااي النظاااري  جانبيهاااا فاااي الدراساااة اعتمااادت     
 -:أدناه
 مااان متاااوافر هاااو بماااا الدراساااة مااان الجاناااب هاااذا تغطياااة فاااي اعتمااادت   : النظـــري  الجانـــب -1

 ودراسااات وبحااوث ودوريااات كتااب ماان الدراسااة موضااوع تناولاات التااي واألجنبيااة العربيااة المصااادر
 (.االنترنيت) المعلومات شبكة خدمات من تمت االستفادة كما جامعية ورسائل
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 تعد التي (Questionnaire)أساسياالستبيان بشكل  على اعتمد وقد  : العملي الجانب -2
 التطبيقي بالجانب المتعلقة والبيانات المعلومات على للحصول الرئيسة المصادر من االستبانة
 مثل الجاهزة المقاييس على باالعتماد الدراسة بهذه الخاصة االستمارة صممت وقد، للدراسة
 والمختبررأس المال المعرفي( ) المستقل بالمتغير الخاص( Chahal& Bakshi, 2016)مقياس
السلوك  اما، والعربية االجنبية الدراسات من كثيرال في محتواه وصدق تهصالحي والمثبت عالميا

 دراسة في المستعملة االستبانة على فقراته صياغة في وسيط فقد اعتمدال المتغير االستباقي
(KANTEN, 2019 & ALPARSLAN )في حين استعمل مقياس(JES) للمتغير التابع ،

 المقتبسة والمصادر متغير بكل الخاصة الفقرات وعدد القياس أداة مكونات يعرض( 1) والجدول
 . المحكمين السادة آراء وفق وحذفها على الفقرات بعض تعديل بعد، االستبانة في ورد كما ،منها

 الدراسة الستبانه والفرعية الرئيسة المتغيرات(  1)  الجدول

 المصدر عدد الفقرات البعد المتغير

 راس المال المعرفي
 &Chahal 12 راس المال البشري 

Bakshi, 
2016 

 6 راس المال العالقاتي
 15 راس المال الهيكلي

 السلوك االستباقي
 5 السلوك التنظيمي االستباقي

Alparslan& 
Kanten,2019 5 السلوك االستباقي الموجه للزمالء 

 6 السلوك االستباقي الفردي

 االنغماس الوظيفي
 6 االنغماس الجسدي

Rich et al, 
 6 االنغماس العاطفي 2010

 6 االنغماس المعرفي
 .الباحث إعداد من: المصدر

 
 -إجرائية: خطوات بعدة مرت ان بعد والفرعية الرئيسة االستبانة متغيرات ل أعالهالجدو  يمثل 

  يتضدمنو ,اجلده مدن صدمم  مدا قيداس علدى االسدتبانة قددرة هب يقصد : االستبانة صدق 

  -:نوعين

 عااارض جااارى ، العراقياااة االعماااال بيئاااة  لاااتالءم االساااتبانة كيفااات ان بعاااد :  الظااااهري  الصااادق -1

وضاااوح  مااادى وتأشاااير تحكيمهاااا بقصاااد( 3 الملحاااق)  الخباااراء الساااادة مااان مجموعاااة علاااى فقراتهاااا



 

 

 ﴿ 16 ﴾منهجية الدراسة  ....... الولاملبحث ا 

 الاااااى باالساااااتناد  االولياااااة االساااااتمارة فاااااي التعاااااديالت بعاااااض فاجريااااات ،للقيااااااس فقراتهاااااا صاااااالحيةو 

 فقارات حاول الخباراء اتفااق نسابة يعارض( 2) الجادول و ومضاموناً  شكالً  الخبراء السادة مالحظات

 .اإلدارية والدراسات البحوث في المعتمدة المقاييس وفق على مقبولة وهي االستبانة

 القياس ألداة الخبراء صدق اختبار نتائج (2) الجدول

 ت
 متغريات
 الدراسة

 عدد
 الفقرات

مؤي
 د

النس
 بة

معار
 ض

 النسبة
 املتخذ التعديل

س املال املعريف
را

 %10 2 %90 18 12 راس المال البشري  
 فقـــرات وتقلـــيص تعــديل

 ةفقـر ( 12) الى القياس
 (8) فقرة حذف مع

 %16 3 %85 17 6 راس المال العالقاتي
 فقـــرات وتقلـــيص تعــديل

 فقرات( 6) الى القياس

 %04 2 %90 18 15 راس المال الهيكلي
 فقـــرات وتقلـــيص تعــديل

 فقرات( 5) الى القياس

السلوك أالستباقي
 

السلوك التنظيمي 
 االستباقي

5 20 
100

% 
/ / 

 ال يوجد تعديل

السلوك االستباقي 
 الموجه للزمالء

5 19 95% 1 05% 
 فقـــرات وتقلـــيص تعــديل

 فقرات( 5) الى القياس

السلوك االستباقي 
 فقـــرات وتقلـــيص تعــديل %20 4 %80 16 6 الفردي

 فقرات( 6) الى القياس

س الوظيفي
االنغما

 

 20 6 االنغماس الجسدي
100

% 
/ / 

  تعديلال يوجد 

 %5 1 %95 19 6 لعاطفياالنغماس ا
 فقـــرات وتقلـــيص تعــديل

 فقرات( 6) الى القياس



 

 

 ﴿ 17 ﴾منهجية الدراسة  ....... الولاملبحث ا 

 %04 2 %90 18 6 معرفياالنغماس ال
 فقـــرات وتقلـــيص تعــديل

 فقرات( 6) الى القياس

 المصدر: من إعداد الباحث.

عينة عشوائية من مجتمع الدراسة  تسحب ماتحقق هذا الصدق عند :هوصدق ثبات المحتوى  -2
( 30د )االختبار بع أعيد و كانون الثاني، االفراد المبحوثين في شهر من تدريسي(20والبالغة )

%( وهي نسبة تثبت 84تبين ان التطابق في اجابات افراد العينة بلغ )فيوما من االختبار االولي 
 .هادرجة عالية من ثبات االستبانة وصدق

            Study boundaries:الدراسة حدودمنهج و : سابعأ
البيانااات  تجمعاافااي تناااول متغياارات الدراسااة فالوصاافي التحليلااي  دراسااة علااى الماانهجاعتماادت ال   

عااان طرياااق االسااااتعانة بعااادد مااان المصااااادر العلمياااة والبحاااوث والدراسااااات والتقاااارير المنشاااورة فااااي 
 لغااارض توضااايح المفااااهيم األساساااية عاااانالااادوريات والمجاااالت العلمياااة األجنبياااة والعربياااة، وذلاااك 

شاااة الفرضااايات ومااان ثااام جماااع البياناااات وتحليلهاااا مناق موضاااوع الدراساااة، فضااااًل عااان إثاااراء عملياااة
 :اآلتية بالمجاالت تمثلتبرامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية، اما حدود الدراسة  المباستع
 اساااتمارات(375) بتوزيااع الباحااث قاماات الدراسااة توجهااات مااع انسااجاما :البشــرية الحــدود _     
 .اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة االسالمية االهلية     على
ـــة الحـــدود  _     الجامعاااة االساااالمية فاااي النجاااف  فاااي تتمثااال الحااادود المكانياااة للدراساااة:  المكاني

 .االشرف وفرعيها في بابل والديوانية
 . 1/4/2021 ولغاية 1/11/2020 من للدراسة الزمانية الحدود امتدت: الزمانية الحدود_   
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  :اإلجرائية التعريفات: ثامنا

 الدراسة متغيراتل جرائيةالا تعريفات(  ال 3الجدول) 
 األساسية األبعاد اإلجرائي المفهوم المصطلحات

ركيزة معرفية اساسية موجودة في المنظمة متمثلة  رأس المال المعرفي
بنخباااة متميااازة مااان العااااملين والبناااى التحتياااة التاااي 

علااى االداء وتحوياال المعرفااة الااى تساااعد النخبااة 
قيماة للمنظمااة فضاال عاان المعرفاة الموجااودة لاادى 

 الزبائن

  راس المال البشري 
 راس المال الهيكلي 
  راس المال العالئقي 

التااي  المبااادرة االضااافية محصاالة ماان الساالوكيات السلوك االستباقي
تعماااال علااااى تحسااااين قاااادرة المنظمااااة فااااي احااااداث 
التغيياااار فااااي بيئتهااااا الداخليااااة ومعالجااااة المشاااااكل 

 هااالتاي تعرقال عملالخارجية للتهديدات والتصدي 
ماااان اجااااال تحساااااين واقااااع المنظماااااة ومكانهاااااا فاااااي 

 العمل لتحقيق االهداف التنظيمية والفردية

  السلوكيات التنظيمية
 االستباقية

  الموجـه السلوك االستباقي
 لزمالء العمل

   الســـــــــــلوك االســـــــــــتباقي
 / الموجه لإلفراد الفردي

العاماال لنفسااه اثناااء تأديااة  وظيفتااه  تسااخيردرجااة  االنغماس الوظيفي
تقااااديم اداء متميااااز فااااي العماااال جسااااديا ماااان اجاااال 

وشاااااعوريا ومعرفياااااا، مماااااا يااااانعكس ايجابياااااا علاااااى 
تحساااااين الرضاااااا الاااااوظيفي، وااللتااااازام التنظيماااااي، 

المواطناااااة التنظيمياااااة، وتقليااااال معااااادل وسااااالوكيات 
 دوران العمل الخاص بالمنظمة

 االنغماس الجسدي 
 االنغماس المعرفي 
  االنغماس الشعوري 

  الباحث إعداد من: المصدر
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  :: وصف مجتمع الدراسة تاسعا

 : اختيارهما سوغاتم الدراسة مع لمجتمع وصف الفقرة هذه تتضمن 
 : االسالمية االهلية وفروعهاالجامعة نبذه تعريفية عن  -1

، و لهاا 2004أعترف بها رساميًا فاي عاام  محافظة النجف هلية فيحدى الجامعات األإهي       
لبناء مؤسساات علمياة تتعامال ماع اإلساالم بوصافه انطالقا من فكرة وذلك  فروع في بابل والديوانية

بلاااد الحضاااارات وماااوطن  –أماااا العاااراق  .مشاااروعا حضااااريا عالمياااا منفتحاااا علاااى المعرفاااة الرصاااينة
فهاااو حااار باااأن يؤساااس  –الكياناااات الثقافياااة الكبااارى الاااذي باااه نشاااأت عواصااام المسااالمين التاريخياااة 

جامعات إسالمية تدافع عن خصوصيات األمة في عصر العولماة مان دون تعصاب وانكفااء علاى 
متاااع بااادفع روحاااي ناااابض الااذات. لتعياااد تشاااكيل العقااال اإلساااالمي تشاااكيال منطقياااا برهانياااا إنساااانيا يت

لهااذه األسااباب قاماات نخبااة خياارة ماان العلماااء واألساااتذة بتأساايس  ،بااااللتزام واإلخااالص هلل تعااالى 
، وقااد اعترفاات بهااا وزارة التعلاايم ة لجامعااة علميااة أكاديميااة إسااالميةالكليااة اإلسااالمية الجامعااة كنااوا 

جااازة التأساايس ماان الااوزارة بمو العااالي والبحااث العلمااي العراقيااة و  ( 2459كتابهااا الماارقم )ج هااا/ جاابا 
بإسم )الكلية اإلسالمية الجامعة في النجف االشرف( استنادا الى أحكاام  19/8/2004المؤرخ في 

كمااا ومنحاات الكليااة  ،1996( لساانة 13( ماان قااانون الجامعااة والكليااات األهليااة الماارقم )5المااادة )
اإلساااالمية الجامعاااة فاااي النجاااف  إجاااازة تأسااايس مااان األماناااة العاماااة لمجلاااس الاااوزراء بإسااام )الكلياااة

المعطوف علاى قارار مجلاس الاوزراء المارقم  5/11/2009في  331906االشرف( بكتابها المرقم 
أن تتحاااول الاااى )الجامعاااة اإلساااالمية فاااي النجاااف االشااارف( عناااد تاااوفر   .علاااى2009لسااانة  381

 6277زارة المارقم وبالفعل تم التحول الى الجامعة االساالمية بموجاب كتااب الاو  ،الشروط المطلوبة
 . 1/4/2018في 

 رؤية مستقبلية تتمثل باالتيوان للجامعة االسالمية  
علمية أكاديمية تقاوم بتادريس العلاوم الصارفة واإلنساانية  المنظمةان هناك حاجة ماسة لقيام  -1

 برؤية إسالمية واضحة
رفاااد المجتماااع وساااوق العمااال بالكفااااءات العلمياااة المحصااانة فكرياااا وسااالوكيا الغنااااء النهضاااة   -2

 العلمية التي يشهدها عراقنا الجديد

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%81


 

 

 ﴿ 20 ﴾منهجية الدراسة  ....... الولاملبحث ا 

اإلساااهام ماااع المؤسساااات العلمياااة الرسااامية فاااي جاااذب الشاااباب العراقاااي نحاااو سااااحات العلااام   -3
 والمعرف بدال من االنجراف في ميادين قد تضر بالمجتمع

شاارف لهااا خصوصااياتها العلميااة والمعرفيااة الفاعلااة فااي النهضااة الثقافيااة ان مدينااة النجااف األ -4
 . والعلمية ، لذلك فانه من الحر بابنائها إقامة صرح علمي يتناسب مع مكانة هذه المدينة

 :تهدف الى تحقيق ما يأتياما اهداف الجامعة المبحوثة 
والعلااااوم الصاااارفة إعااااداد كفاااااءات علميااااة فااااي مختلااااف التخصصااااات اإلسااااالمية واإلنسااااانية   -1

 والتطبيقية
 أن تكااون حلقااة وصاال بااين أصااالة التااراث العلمااي اإلسااالمي المسااتنير بفكاار أهاال البياات  -2

 وتقنيات التطور والتجديد.
اإلسااهام فااي إحااداث تطااورات كميااة ونوعيااة فااي الحركااة العلميااة والثقافيااة والتربويااة والبحااث  -3

( يوضدددل الهيكددد  التن يمدددي 3الشدددك  . والعلماااي بمختلاااف ناااواحي المعرفاااة النظرياااة والتطبيقياااة

 للجامعة.

 
 ( يوضل الهيك  التن يمي للجامعة االسالمية3الشك   
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 العوامل الديمغرافية  -2
 ( وصف عينة الدراسة 4الجدول  

 النسبة المئوية التكرارات العوامل الديموغرافية
ترتيب 

 االهمية

 العمر

 3 %17 59 سنة فأقل 30

 2 %29 98 سنة 40 – 31

 1 %42 135 سنة 50 – 41

 4 %11 37 سنة 60 – 51

 5 %1 9 سنة فأكثر 61

 *** %100 338 المجموعة

 النوع االجتماعي

 1 %66 222 ذكر

 2 %34 116 انثى

 *** %100 338 المجموعة

 اللقب العلمي

 3 %14 46 استاذ

 4 %9 32 استاذ مساعد

 2 %26 88 مدرس

 1 %51 172 مدرس مساعد

 *** %100 338 المجموعة

 

 التحصيل الدراسي
 1 %58 196 ماجستير

 2 %42 142 دكتوراه

 *** %100 338 المجموع

 إعداد الباحث باالعتماد على إجابات عينة الدراسة على الجزء االول من استمارة االستبيان .من المصدر : 

 :   وتحليله الدراسة مجتمع اختيار اتسوغم  -2
الجامعااة االهليااة لسااهولة الوصااول اليهااا والحصااول علااى  بااين ماان الجامعااة االسااالمية تر ياااخت لقااد

 تجساايد فااي يسااهم الااذي النحااو وعلااى الدراسااة اهااداف وافااقي بماااالمعلومااات المطلوبااة ماان جهااة و 
  -: االتية اتسوغالم وكذلك ،من جهة اخرى  فرضياتها واختبار الدراسة انموذج

 . متعددالو  كبيرال التدريسي مالكال ذاتاالهلية  الجامعاتالجامعة المبحوثة من  عدت  -
 . منتج للمعرفة هلكون المبحوث مجتمعال مع الدراسة متغيرات انسجام  -
إبااداء المسااؤولين فااي الجامعااة المبحوثااة اسااتعدادًا وتعاونااًا مااع الباحااث فااي مجااال تهيئااة الساابل  -

 والبيانات الالزمة كافة إلنجاح هذه الدراسة.
 . في الجامعة المبحوثةقلة الدراسات التي تناولت المتغيرات الرئيسة لهذه الدراسة  -



 

 

 ﴿ 22 ﴾منهجية الدراسة  ....... الولاملبحث ا 

 المالكاااات مااان اكثااار العلماااي البحاااث جاناااب فاااي الاااوعي مااان حالاااة تدريساااي الجامعاااة اماااتالك  -

 الرغم على االستبيان استمارة نع االجابة يخشون  منهم البعض كان اذ الموجودة االخرى لوظيفية ا

 االسااتبانة تساالم فااي التفكياار بعضااهم رفااض عاان فضااال، المعلومااات ساارية عاان الااوافي الشاارح ماان

، المبحااوثين االفااراد علااى اسااتبانة اسااتمارة (375) وزعاات الدراسااة توجهااات مااع وانسااجاما ،وقراءتهااا

للهيئااااة  الكلااااي المجمااااوع تمثاااال نتااااائج علااااى الحصااااول لضاااامان الشااااامل الحصاااار اساااالوب ةلمعمساااات

 تفاصايل( 4) الجادول ويوضاح ،لجمع البياناات والوقت الجهد من المزيد االمر تطلب و ،التدريسية

 لعادم ساتماراتالابعاض  اساتبعدت المساترجعة االستمارات تفحص وبعد ،االستبانة استمارات توزيع

( اساتمارة، وبعاد 353وتام اساترجاع ). لالجاباة المطلوباة الشاروط تحقياق وعادم انهاع االجابة جدية

( 338( اساتمارة، والصاالحة للتحليال بلغات )15عادد االساتمارات التالفاة )تبويب البياناات تباين ان 

االماار يعااود الااى تعاااون الجامعااة ا %( وهااذ90نساابة االسااتجابة بلغاات ) االماار الااذي ياادل علااى ان

( يبين عدد اعضاء الهيئة التدريساية المساتهدفين 4، والجدول )كما بينا سابقا المدروسة مع الباحث

  ة.لدى الجامعة المدروس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ﴿ 23 ﴾منهجية الدراسة  ....... الولاملبحث ا 

 ( اعضاء الهيئة التدريسية المستهدفين4الجدول )

 الكلية

عدد التدريسيين في الجامعة 
عدد  1االسالمية فرع 

 االستمارات

عدد االستمارات المسترجعة 
 /الجامعة االسالمية فرع

ت 
مارا

ست
 اال

عدد
لفة

التا
 

ت 
مارا

ست
 اال

عدد
حة

صال
ال

النجف  
 االشرف

النجف  الديوانية بابل
 االشرف

 الديوانية بابل

 17 18 17 الدراسات القرآنية واللغوية
 17 18 17 الموزعة

0 49 
 15 18 16 المسترجعة

 11 11 25 اللغة االنكليزية
 11 11 25 الموزعة

2 43 
 11 10 24 المسترجعة

   11 التربية االسالمية
   11 الموزعة

 11 
   11 المسترجعة

   8 التربية البدنية وعلوم الرياضة
   8 الموزعة

2 3 
   5 المسترجعة

 22 11 35 تقنيات المختبرات الطبية
 22 11 35 الموزعة

3 62 
 20 11 34 المسترجعة

   10 تقنيات االشعة
   10 الموزعة

 10 
   10 المسترجعة

 11 12 18 هندسة تقنيات الحاسوب
 11 12 18 الموزعة

1 35 
 11 10 15 المسترجعة

   8 هندسة تقنيات التبريد والتكييف
   8 الموزعة

 8 
   8 المسترجعة

   15 هندسة تقنيات البناء واالنشاءات
   15 الموزعة

1 13 
   14 المسترجعة

   15 الصحافة
   15 الموزعة

 15 
   15 المسترجعة

 17 12 28 القانون 
 17 12 28 الموزعة

2 52 
 16 11 27 المسترجعة

   20 طب االسنان
   20 الموزعة

1 19 
   20 المسترجعة

   23 الصيدلة
   23 الموزعة

3 18 
   21 المسترجعة

 المجموع الكلي
233 64 78 

 المسترجعة
220 60 73 

15 338 
375 353 

                                  
1
 المصدر: قسم الموارد البشرية في الجامعة االسالمية فرع النجف 



 

 

 ﴿ 24 ﴾منهجية الدراسة  ....... الولاملبحث ا 

  :اإلحصائية المستخدمة األساليب: عاشرا
 & SPSS.V.25تمثلت الحزم المستخدمة في استخراج نتائج الدراسة في حزمتين احصائيتين )  

AMOS.V.25 االساليب التي تم استخدامها في استخراج نتائج الدراسة تمثلت في (، اال ان
 االتي:

التوزيع الطبيعي: الغرض منه قياس طبيعة البيانات وبيان هل يمكن تعميم النتائج التي  (1
 تتوصل اليها الدراسة على المجتمع المدروس.

اخلة ومدى تناسق التحليل العاملي االستكشافي: لغرض قياس طبيعة العالقة بين العوامل الد (2
 الفقرات مع المجتمع المدروس

التحليل العاملي التوكيدي: ويهدف الى قياس مقدار تفسير الفقرة للُبعد الذي وضعت من  (3
 اجله
 معامل كرونباخ الفا: قياس مدى ثبات اداة القياس مع معايير ومتطلبات العينة المبحوث. (4
 طها.الوسط الحسابي: قياس مقدار تمحور البيانات حول وس (5
 االنحراف المعياري: قياس مدى تشتت البيانات عن وسطها الحسابي. (6
 االهمية النسبية: قياس مستوى توافر متغيرات وابعاد البحث لدى المجتمع المدروس. (7
 معامل االرتباط: قياس طبيعة ونوع العالقة بين متغيرات البحث الداخلة في التحليل (8
 المباشر وغير المباشر بين متغيرات الدراسة.معامل التأثير: قياس فرضية التاثير  (9
 



 

 

 ﴿  25 ﴾بعض الدراسات السابقة ومناقشتها  ....... الثايناملبحث 

 املبحث الثاني
 بعض الدراسات السابقة ومناقشتها

يتناول هذا المبحث الجهود المعرفية التي تناولت موضوعات الدراسة )رأس المال المعرفي،     
 وعليه يمكن استعراض هذه الجهود في االتي:والسلوك االستباقي، واالنغماس الوظيفي(، 

 -: أوال: دراسات سابقة تتعلق راس المال المعرفي

 ( دراسات سابقة تتعلق براس المال المعرفي5الجدول )

 الدراسات العربية

 2016حفظة, 1الدراسة 

االستثمار في راس المال المعرفي ودوره في تحقيق تنافسية المؤسسات  عنوان الدراسة
 العمومية

 دراسة حالة نوع الدراسة

 الجزائر مكان الدراسة

 (45االتصاالت الجزائرية بالمسيلة والبالغ عددهم ) المنظمةالعاملين في  عينة الدراسة

 التعرف على تأثير راس المال المعرفي في تنافسية المؤسسات العمومية هدف الدراسة

س المال المعرفي في تحقيق تنافسية المؤسسات العمومية في أوجود تأثير لر  نتائج الدراسة
 ة اتصاالت الجزائر بالمسيلةمنظم

 2018الحسناوي, 2الدراسة 

 تحقيق االبتكار التنظيمي س المال المعرفي واثره فيأر  عنوان الدراسة

 دراسة تحليلية نوع الدراسة



 

 

 ﴿  26 ﴾بعض الدراسات السابقة ومناقشتها  ....... الثايناملبحث 

 العراق مكان الدراسة

تمثلت عينة الدراسة في اعضاء مجالس الكليات والجامعات االهلية في  عينة الدراسة
 ( عضو130محافظة كربالء والبالغ عددهم )

للجامعات والكليات س المال المعرفي في االبتكار التنظيمي أقياس اثر ر  هدف الدراسة
 االهلية عينة الدراسة

 س المال المعرفي في االبتكار التنظيميأوجود تأثير ذو داللة احصائية لر  نتائج الدراسة

 2019المال وعباس, 3الدراسة 

 تأثير قدرات التعلم التنظيمي على تعزيز راس المال المعرفي عنوان الدراسة

 دراسة تطبيقية نوع الدراسة

 العراق الدراسةمكان 

 ( تدريسي63اعضاء الهيئة التدريسية والبالغ عددهم ) عينة الدراسة

س المال أتحديد أي من ابعاد قدرات التعلم التنظيمي اكثر تأثيرا في ر  هدف الدراسة
 المعرفي

هناك تأثير ذو داللة احصائية معنوية لمجموع متغيرات قدرات التعلم  نتائج الدراسة
 راس المال المعرفي.التنظيمي في 

 2020مزهر, 4الدراسة 

 س المال المعرفي في تحقيق النجاح االستراتيجيأدور ر  عنوان الدراسة

 دراسة تحليلية نوع الدراسة

 فلسطين مكان الدراسة



 

 

 ﴿  27 ﴾بعض الدراسات السابقة ومناقشتها  ....... الثايناملبحث 

 ( تدريسي160اعضاء الهيئة التدريسية والبالغ عددهم ) عينة الدراسة

 المعرفي في النجاح االستراتيجيس المال أالتعرف على دور ر  هدف الدراسة

 س المال المعرفي في تحقيق النجاح االستراتيجيأوجود تأثير معنوي لر  نتائج الدراسة

 الدراسات االجنبية

 Laperche& Liu,2013 5الدراسة 

 MEs and knowledge-capital formation in innovation عنوان الدراسة
networks 

المال المعرفي في الشبكات  رأس ءبناوالمتوسطة و الشركات الصغيرة 
 اإلبداعية

 دراسة حالة نوع الدراسة

 فرنسا مكان الدراسة

 تمثلت عينة الدراسة في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في فرنسا. عينة الدراسة

س المال المعرفي في الشركات الصغيرة والمتوسطة أالتعرف على مستوى ر  هدف الدراسة
 الحجم

يمكن تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة من خالل استثمار راس المال  نتائج الدراسة
 المعرفي الخاص بها بشكل صحيح.

 Lehtimaki& Lehtimaki,2016 6الدراسة 

 Impact of knowledge capital on performance of firms عنوان الدراسة

 س المال المعرفي في اداء الشركاتأتأثير ر 



 

 

 ﴿  28 ﴾بعض الدراسات السابقة ومناقشتها  ....... الثايناملبحث 

 دراسة تطبيقية نوع الدراسة

 فنلندا مكان الدراسة

 دراسة كمية  عينة الدراسة

هدفت الدراسة الى قياس تأثير راس المال المعرفي في اداء الشركات من  هدف الدراسة
 خالل استخدام بيانات شركات المستثمرين في فنلندا

المال المعرفي في اداء وجود تأثير ذو داللة احصائية معنوية لراس  نتائج الدراسة
 الشركات عينة الدراسة

 Ndicu& Wacuka,2017 8الدراسة 

 The Intensity of Knowledge Capital Investment in Kenya عنوان الدراسة

 كثافة استثمار راس المال المعرفي في كينيا

 دراسة تطبيقية نوع الدراسة

 كينيا مكان الدراسة

والخدمات والبالغ ،تمثلت عينة الدراسة في الشركات بقطاعي التصنيع  عينة الدراسة
 منظمة( 534عددها )

قياس مدى استثمار الشركات في قطاعي الصناعة والخدمات في كينيا  هدف الدراسة
 لراس المال المعرفي من اجل تعزيز االبداع

يعتمد بشكل كبير على توصلت الدراسة الى ان ابداع بين هذه الشركات  نتائج الدراسة
راس المال المعرفي من خالل تحولي المدخالت المعرفية الى مالية ثم الى 

 انتاجية.

 



 

 

 ﴿  29 ﴾بعض الدراسات السابقة ومناقشتها  ....... الثايناملبحث 

 -: ثانيا : دراسات سابقة تتعلق بالسلوك االستباقي

 ( دراسات سابقة تتعلق بالسلوك االستباقي6الجدول )

 الدراسات العربية

 2018الفتالوي ومحيسين, 1الدراسة 

 تأثير التسييس التنظيمي في السلوك االستباقي الدراسةعنوان 

 دراسة تحليلية نوع الدراسة

 كربالء –العراق  مكان الدراسة

 ( عامل204العاملين في معمل اسمنت كربالء والبالغ عددهم ) عينة الدراسة

 اختبار تأثير التسييس التنظيمي في السلوك االستباقي. هدف الدراسة

تأثير عكسي معنوية متمثلة بتأثير التسييس التنظيمي في  عالقةوجود  نتائج الدراسة
 .أالستباقيالسلوك 

 2018العطوي والحسيني, 2الدراسة 

دور ثقافة ادارة الخطأ في تعزيز سلوك العمل االستباقي من خالل الدور  عنوان الدراسة
 الوسيط للتمكين النفسي

 دراسة تحليلية نوع الدراسة

 العراق مكان الدراسة

العاملين في مؤسسات القطاع العام في محافظة المثنى والبالغ عددهم  عينة الدراسة
 ( عامل.283)

الكشف عن دور ثقافة ادارة الخطأ في تعزيز سلوك العمل االستباقي من  هدف الدراسة



 

 

 ﴿  30 ﴾بعض الدراسات السابقة ومناقشتها  ....... الثايناملبحث 

 خالل الدور الوسيط للتمكين النفسي

بين ثقافة ادارة الخطأ وسلوك العمل ان التمكين النفسي يتوسط العالقة  نتائج الدراسة
 االستباقي.

 2019قنديل واخرون, 3الدراسة 

دور خصائص المنظمة الذكية في تعزيز التأهب الريادي عن طريق تبني  عنوان الدراسة
 سلوكيات العمل االستباقية

 دراسة استطالعية نوع الدراسة

 العراق مكان الدراسة

( 42اسياسيل لالتصاالت المتنقلة والبالغ عددهم ) المنظمةالعاملين في  عينة الدراسة
 عامل

قياس دور خصائص المنظمة الذكية في تحقيق التأهب الريادي عن طريق  هدف الدراسة
 تبني سلوكيات العمل االستباقية

ان تبني سلوكيات العمل االستباقية يؤثر تأثيرا فاعال في تعزيز العالقة  نتائج الدراسة
 .للمنظمةبين خصائص المنظمة الذكية في تحقيق التأهب الريادي 

 2019الحكيم والطائي, 4الدراسة 

 راس المال الفكري االزرق ودوره في تشجيع السلوك االستباقي عنوان الدراسة

 دراسة استطالعية نوع الدراسة

 العراق مكان الدراسة

 ( طبيب100الكوادر الصحية في مستشفى االمام الصادق والبالغ عددهم ) عينة الدراسة



 

 

 ﴿  31 ﴾بعض الدراسات السابقة ومناقشتها  ....... الثايناملبحث 

 تحديد طبيعة العالقة بين راس المال الفكري االزرق والسلوك االستباقي هدف الدراسة

 االستباقيوجود عالقة تأثير موجبة لراس المال الفكري االزرق في السلوك  نتائج الدراسة

 الدراسات االجنبية

 Ling et al.,2017 3الدراسة 

 Proactive behavior as a mediator in the relationship عنوان الدراسة
between quality of work life and career success 

الدور الوسيط للسلوك االستباقي بين جودة الحياة العملية والنجاح 
 الوظيفي

 دراسة مسحية نوع الدراسة

 ماليزيا مكان الدراسة

اعضاء الهيئة التدريسية المتزوجون في الجامعات الماليزية والبالغ عددهم  عينة الدراسة
 ( تدريسي304)

تهدف الدراسة الى اختبار التأثير الوسيط للسلوك االستباقي في العالقة بين  هدف الدراسة
 جودة الحياة العملية والنجاح الوظيفي

ان السلوك االستباقي يمارس تأثير جزئي للعالقة بين جودة الحياة العملية  الدراسة نتائج
والنجاح الوظيفي، االمر الذي يعني ان جودة الحياة العملية تؤثر تأثير 

 ايجابي في النجاح الوظيفي

 Keskinkilic-Kara& Zafer-Gunes,2017 4الدراسة 

 Relationship between Implicit Leadership and Proactive عنوان الدراسة
Behaviors of School Principals 



 

 

 ﴿  32 ﴾بعض الدراسات السابقة ومناقشتها  ....... الثايناملبحث 

 العالقة بين القيادة الكامنة والسلوك االستباقي لمديري المدارس

 دراسة استطالعية نوع الدراسة

 اسطنبول –تركيا  مكان الدراسة

والثانوية في تمثلت عينة الدراسة في مدراس المدراس االبتدائية والمتوسطة  عينة الدراسة
( 153منطقتي باغجالر وباشاك شهير في اسطنبول والبالغ عددهم )

 مدير.

 الكشف عن العالقة بين القيادة الكامنة والسلوك االستباقي لمديري المدارس هدف الدراسة

توصلت الدراسة ان مديري المدارس ينظرون الى االفراد على انهم قادة  نتائج الدراسة
 اخالقية عالية ومهارات وشخصية قوية.يتمتعون بقيم 

 Smale et al.,2019 5الدراسة 

 Proactive career behaviors and subjective career عنوان الدراسة
success: The moderating role of national culture 

والنجاح الوظيفي الذاتي: الدور الوسيط للثقافة  أالستباقي العملسلوك 
 الوطنية

 دراسة استطالعية الدراسةنوع 

 دولة مختلفة 22 مكان الدراسة

تمثلت عينة الدراسة في العاملين بمجموعة من الشركات في مختلف الدول  عينة الدراسة
 ( عامل11892والبالغ عددهم )

الكشف عن الدور الوسيط للثقافة الوطنية بين سلوك العاملين االستباقي  هدف الدراسة
 الذاتيوالنجاح الوظيفي 



 

 

 ﴿  33 ﴾بعض الدراسات السابقة ومناقشتها  ....... الثايناملبحث 

 ان سلوك العاملين االستباقي يؤثر على  النجاح الوظيفي الذاتي. (1 نتائج الدراسة
ان الثقافة الوطنية تسهم بتحقيق التوازن بين سلوك العاملين  (2

 االستباقي والنجاح الوظيفي الذاتي
 -: ا : دراسات سابقة تتعلق باالنغماس الوظيفيثالث

 باالنغماس الوظيفي( دراسات سابقة تتعلق 7الجدول )

 الدراسات العربية

 2015التلباني واخرون,  1الدراسة 

 القيم التنظيمية وعالقتها باالنغماس الوظيفي عنوان الدراسة

 دراسة ميدانية نوع الدراسة

 فلسطين مكان الدراسة

 ( عامل80العاملين في البنوك االسالمية في قطاع غزة والبالغ عددهم ) عينة الدراسة

 الكشف عن اثر القيم التنظيمية في االنغماس الوظيفي هدف الدراسة

 وجود ارتباط واثر للقيم التنظيمية في االنغماس الوظيفي نتائج الدراسة

 2016جالب واخرون, 2الدراسة 

 دور الدعم التنظيمي المدرك في تعزيز االنغماس الوظيفي عنوان الدراسة

 دراسة استطالعية نوع الدراسة

 العراق مكان الدراسة

اعضاء الهيئة التدريسية في الكليات االهلية في محافظات الفرات االوسط  عينة الدراسة
 ( تدريسي248والبالغ عددهم )



 

 

 ﴿  34 ﴾بعض الدراسات السابقة ومناقشتها  ....... الثايناملبحث 

تحديد الدور الذي يؤديه الدعم التنظيمي المدرك في تعزيز االنغماس  هدف الدراسة
 الوظيفي

الدراسة حول مفاهيم الدراسة، وان زيادة وجود ادراك واضح لدى عينة  نتائج الدراسة
 العدم التنظيمي المدرك لها دالالتها الطيبة في تعزيز االنغماس الوظيفي.

 2020ابو طبيخ واخرون, 3الدراسة 

تأثير االنغماس الوظيفي في العالقة بين العدالة التنظيمية والتهكم  عنوان الدراسة
 جامعة الكوفة عاملينالتنظيمي: دراسة استطالعية آلراء عينة من 

 دراسة استطالعية نوع الدراسة

 العراق مكان الدراسة

 ( عامل141العاملين في جامعة الكوفة والبالغ عددهم ) عينة الدراسة

التعرف على دور االستغراق الوظيفي كمتغير وسيط في العالقة بين  هدف الدراسة
 العدالة التنظيمية والتهكم التنظيمي

وجود تأثير لالنغماس الوظيفي كمتغير وسيط بين العدالة التنظيمية  نتائج الدراسة
 والتهكم التنظيمي

 2020منيرة, 4الدراسة 

 باالنغماس الوظيفي للعاملالقيادة الملهمة وعالقتها  عنوان الدراسة

 دراسة ميدانية نوع الدراسة

 الجزائر مكان الدراسة

 ( مدير.29بايب لالنابيب بالمسيلة والبالغ عددهم ) منظمةالمديرين في  عينة الدراسة
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 تحليل اثر ابعاد القيادة الملهمة في االنغماس الوظيفي. هدف الدراسة

 وتأثير بين القيادة الملهمة واالنغماس الوظيفي.وجود عالقة ارتباط  نتائج الدراسة

 الدراسات االجنبية

 Singh,2019 3الدراسة 

 The Impact of Job Engagement and Organizational عنوان الدراسة
Commitment on Organizational Performance 

 تأثير االنغماس الوظيفي وااللتزام التنظيمي في االداء التنظيمي

 دراسة استكشافية الدراسة نوع

 الهند مكان الدراسة

( متخصص في تكنولوجيات المعلومات في 475تمثلت عينة الدراسة في ) عينة الدراسة
 الهند.

تهدف الدراسة الى الكشف عن تأثير االنغماس الوظيفي وااللتزام التنظيمي  هدف الدراسة
 في االداء التنظيمي

الى ان االنغماس الوظيفي وااللتزام الوظيفي يرتبطان توصلت الدراسة  نتائج الدراسة
 بعالقة قوية مع االداء التنظيمي ويؤثران به بشكل كبير.

 Bao et al.,2020 4الدراسة 

 The Relationship Between Internal Communication And عنوان الدراسة
Employee Engagement At Favourite Design Sdn 

العالقة بين االتصال الداخلي واالنغماس الوظيفي في التصميم المفضل 
SDN 
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 دراسة تحليلية وصفية نوع الدراسة

 ماليزيا مكان الدراسة

( 140تمثلت عينة الدراسة بمدراس االقسام والمشرفين والبالغ عددهم ) عينة الدراسة
 مستجيب

الداخلي واالنغماس الوظيفي  العرف على طبيعة العالقة بين االتصال هدف الدراسة
 للعاملين

 وجود عالقة ايجابية بين االتصال الداخلي وانغماس العاملين. نتائج الدراسة

 Jayanthi et al.,2020 5الدراسة 

 ( لالنغماس الوظيفي بين العاملينJESاالدراك كمقياس ) عنوان الدراسة

 دراسة وصفية نوع الدراسة

 ---- مكان الدراسة

 يعملون في قطاع تكنولوجيا المعلومات  عامل( 135بلغ عدد افراد العينة ) الدراسةعينة 

 قطاع تكنولوجيا المعلومات باالنغماس الوظيفي عاملينقياس مدى التزام  هدف الدراسة

ونوعه االجتماعي ودخلة وخبرته العملية على  العاملوجود تأثير لعمر  نتائج الدراسة
 االنغماس الجسدي والعاطفي والمعرفي

 -:مناقشة الدراسات السابقةرابعا : 

( 15توزعت الدراسات واالبحاث الساابقة باين دراساات اجنبياة وعربياة وصال عاددها الاى )        
( اذ كاااان المحاااور االول 8بحساااب ماااا موضاااح فاااي الجااادول ) دراساااة موزعاااة علاااى ثالثاااة محااااور

( موزعاة 5دراسات ساابقة خاصاة باالمتغير المساتقل )راس الماال المعرفاي(، وقاد كانات الدراساات )
ماااان مجمااااوع الدراسااااات، امااااا المحااااور الثاااااني الخاااااص  52%بااااين )اجنبيااااة، وعربيااااة( أي بنساااابة 
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تاابع االنغمااس بالمتغير الوسيط)السلوك االستباقي ( اما المحاور الثالاث فكاان خااص بال متغيار ال
مان مجماوع الدراساات،   48%( دراسة، أي بنسبة 15الوظيفي كانت عدد الدراسات الخاصة به )

 . 40%% ، والعربية 60اما نسبة الدراسات االجنبية في كال المحورين  
 ( يوضح عدد ونسب الدراسات السابقة8الجدول )

 الدراسات السابقة
 

 محاور الدراسة
 المجموع عربية أجنبية

 7 4 3 راس المال المعرفي
 7 4 3 السلوك االستباقي
 7 4 3 االنغماس الوظيفي

 21 12 9 المجموع
 100% 0,57 0.43 النسبة

 الباحث  أعدادالمصدر: من  -

 وفي ما يأتي مناقشة تلك الدراسات :_   

يتضااح ماان خااالل الدراسااات السااابقة التااي جااري االطااالع عليهااا اهتمامهااا بكاال ماان  راس  -1
المعرفااي والساالوك االسااتباقي واالنغماااس الااوظيفي )متغياارات الدراسااة الحاليااة(، وذلااك للاادور  المااال

المهم والكبير للمتغيرات المذكورة في بنااء واساتمرار عمال المنظماات المعاصارة فاي ماا تشاهده مان 
حداث سريعة.  تحديات وا 

بيعتهاا تبعاا لتلاك تباينت الدراسات السابقة من حيث االهاداف والنتاائج واحجاام العيناات وط -2
 المتغيرات المبحوثة فبعض تناول ثالث متغيرات او متغيرين، والبعض االخر متغير واحد.

نالحظ ان الدراسات السابقة جميعها تناولت مواضيع متغيرات الدراسة كال علاى حادة، فاال  -3
ربطت بين سلوكيات راس الماال المعرفاي  والسالوك االساتباقي واالنغمااس الاوظيفي ، توجد دراسة 

 ولم يتم قياس العالقة واألثر لتلك المتغيرات معا في أي من القطاعات على الرغم من أهميتها. 
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وضاااحت الدراساااات الساااابقة مااادى االساااتفادة مااان متغيااارات الدراساااة الحالياااة المتمثااال باااراس  -4
ستقل(، والسلوك االستباقي )الوسيط(  واالنغماس الوظيفي )التابع( في مختلف المال المعرفي )الم

 القطاعات سواء كانت قطاع خاص او القطاع الحكومي )عام( .

ويساااتخلص مااان الدراساااات الساااابقة الاااى ان البحاااث واالختباااار والدراساااة فاااي متغيااارات الدراساااة     
مااان تغيااارات ساااريعة ومفاجئاااة مخلفاااة ازماااات  مااازال مطلوباااا السااايما  فاااي بيئاتناااا الياااوم اذ مانشااهده

تحتاج  المنضمات الى من يديرها بالشكل الصحيح، وعليه ستكون الدراسة في هاذا المجاال االثار 
االكبر في ترصين النتائج و اظهار جوانب اخرى لم يجري االلتفات اليهاا مان البااحثين الساابقين، 

  دراسة الحالية . ويعد ماتقدم ذكره احد االسباب الرئيسة الجراء ال

مـن الدراسـات السـابقة ومـايميز الدراسـة الحاليـة عـن تلـك  فادةاإلواخيرا يمكن تحديد مجاالت   
 -الدراسات :

ان االطااالع فااي الدراسااات السااابقة علااى اسااهامات الباااحثين فااي ) متغياارا الدراسااة الحاليااة(   -1
لدراسااات وتسلساال فقراتهااا، و فااي يعااد تراكمااا فكريااا ساااعدنا فااي تعزيااز فهمنااا الاادقيق لمناااهج تلااك ا

 صياغة اهداف وبناء انموذج الدراسة واشتقاق الفرضيات بأساليب جديدة ورؤية لمكونات الدراسة.

االطالع على مجموعة من المقاييس في الدراسات السابقة لبنااء فقارات االساتبانة الخاصاة   -2
( الموجااود Chahal&Bakshi,2016المتغياارات الدراسااة، فاسااتعمل مقياااس)   باألبعاااد األساسااية

( في تصميم استمارة االستبانة لقياس  ابعاد راس المال المعرفي  Rich et al ,2010في دراسة)
 .في  الجامعة المبحوثة

تميزت الدراسة الحالية عن سابقاتها بكونها قد استطاعت الجمع بين  متغيرات اساسية لم   -3
مباشاار الن تلااك الدراسااات اكتفاات باالشااارة الااى  تلتفاات الدراسااات السااابقة الااى الااربط  بياانهم بشااكل

 مضامينهما بصورة منفردة او جزئية.

ن معظاام الدراسااات السااابقة كاناات فااي مجاااالت مختلفااة، وقااد اتفقاات الدراسااة الحاليااة مااع إ -4
الدراسات المطبقة في القطااع الخااص )الجامعاة االساالمية االهلياة(، اذ طبقات الدراساة فاي البيئاة 



 

 

 ﴿  39 ﴾بعض الدراسات السابقة ومناقشتها  ....... الثايناملبحث 

عيش ظروف غير اعتيادية في المجاالت كافة السيما في المجال التعليماي المارتبط  العراقية التي ت
 لعامل لبتطوير الجانب المعرفي والفكري 

ركزت هذه الدراسة على المرؤوسين مان تدريساي  الجامعاة المبحوثاة، كاونهم يمثلاون نسابة  -5
للانمط القياادي المتباع جيدة كعينة للدراسة تسير بأتجاه بعيد عن التحيز في اعطاء صورة واضاحة 

 .  Subordinate-scaleفيه وفق مقياس 

هم ما يميز هذه الدراسة هو استعمالها استمارة مقابلاة مرتباة بمجموعاة مان االسائلة فضاال أ  -6
 عن استمارة االستبيان كأساليب لجمع البيانات، مع استخدام االساليب االحصائية الحديثة.

الزياارات الميدانياة للجامعاة المبحوثااة بصاور فتوغرافياة عاان تميازت الدراساة الحالياة بتوثيااق  -7
بعااااض االقسااااام والوحاااادات التااااي تاااام زيارتهااااا وخصوصااااا المسااااتحدث منهااااا اذ تاااام اضااااافة الصااااور 

 ( .3كمالحق في الرسالة )الملحق 

تناولااات هاااذه الدراساااة موضاااوع  الساااوك االساااتباقي مااان عااادة اتجاهاااات مختلفاااة فاااي مجاااال  -8

السلوكيات االستباقية التنظيمية  والسلوكيات الموجهة للزمالء والسلوكيات الفردياة  من حيث االدارة

 .التي تساهم في تعزيز السلوك االستباقي للعاملين
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 الفصل الثاني

 المرتكزات الفكرية والفلسفية للدراسة

 -:توطئة 

المفاهيم يهدف هذا الفصل الى توضيح الخلفية النظرية البعاد الدراسة من خالل تناول       

 راس المال المعرفي والسلوك االستباقي واالنغماس الوظيفي(.)العامة لتلك المتغيرات 

ول لراس المال المعرفي، في حين ُخصص المبحث األربعة مباحث أاذ يتكون هذا الفصل من 

ُخصص المبحث الثاني للسلوك االستباقي، اما المبحث الثالث فقد ُخصص لالنغماس الوظيفي، 

 .متغيرات الدراسة ديد العالقة الترابطية بين حخير فقد خصص لتلمبحث الرابع واألاما ا
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 األولالمبحث 

 رأس المال المعرفي

 :توطئة

أصبحت المعرفة المحرك الرئيسي للنمو االقتصادي، حيث تبذل معظم منظمات االعمال         

ذ ان حصول إ، تلف المنظمات وعلى مستوى المنظمةجهوًدا للحصول على المعرفة من مخ

على أداء المنظمات  اوتأثيره المنظمة على المعرفة الضرورية يؤدي الى تحسين انتاجيتها

 التنافسية، االمر الذي يولد مرحلة جديدة من التنافس في الحصول على المعرفة بشتى انواعها.

أمر مهم قبل  المبحثضمن هذا  الجذور التأريخية لرأس المال المعرفي بدراسة االهتمام جعل مما

 .الخوض في تحديد مفهومه

 -:المال المعرفي لرأس: الجذور التاريخية أوال

الحنيف للعالم مجموعة من االسس والمبادئ العقلية والفكرية الستثمار  اإلسالميوفر الدين   

من سورة ال عمران )ان في خلق السماوات  سنة، اذ تنص االية 1400قبل طاقات البشر 

واالرض واختالف الليل والنهار اليات الولي االلباب( صدق هللا العلي العظيم )ال عمران، اية 

190). 

سنة(، فهذه مصاديق على اعطاء  70وحديث رسول هللا )ص( )تفكر ساعة خير من عبادة 

مرتبة عالية للمؤمنين الذين يفكرون في خلق السماوات واالرض من خالل ما اكد عليه رسول هللا 

ادى ظهور اما في العصر الحديث فقد . (4: 2018في الحث على عبادة التفكير )الحسناوي،

من  نالعامليما يمتلكونه هتمام المتزايد بالي بعد الحرب العالمية الثانية الى االمجتمع الخدم
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 الظهور السريع لتكنولوجيا المعلوماتفضال عن تساهم في اضافة قيمة للمنظمة معرفة وابداع 

االستثمارات التنظيمية في البشر من خالل انظمة المعلومات عالية بواالتصاالت زاد االهتمام 

مات و ذ حاول مستخدمي نظام المعلإ ،(Saint-Onge& Chatzkel,2008:959الكفاءة )

ملكه العاملين من معرفة ضمنية وصريحة في ذاكرة المنظمة من خالل االستراتيجيات ي معرفة ما

والتطبيقات المماثلة االخرى. ثم تبين ان ذاكرة المنظمة ال تمثل جزء من راسمال المنظمة على 

معرفة هي العامل االنتاجي العاملين وهكذا اصبحت ال نحو مناقض لفهم االفراد

(. وخالل العقدين السابقين من القرن 369: 2010; محمد، malhotra,2000:5)الرئيس

الحادي والعشرين تبين ان القدرة على رفع المعرفة لخلق القيمة قد ظهرت بصورة واضحة حيث 

لمعرفة وراس المال الفكري، وان كل من ان معظم هذه القدرة متمسك بنشوء واظهار علوم ادارة ا

لفية مختلفة فان كالهما مر بكثير من مراحل التطور والنضج ويستخدم خهذه العلوم قد نشأ من 

راس المال المعرفي كطريقة الزالة االختالفات بين هذين الحقلين المعرفيين، فالمعرفة 

(knowledge( هي المصدر وراس المال )capitalيظهر زيادة ا )( لثروةSaint-Onge& 

Chatzkel,2008:959 ومن خالل شكل البناء الفكري لراس المال المعرفي ال يجوز تجاهل )

 ة والهيكلية والعالقاتيةدور ما ظهر من افكار عن رؤوس االموال االجتماعية والفكرية والبشري

يل تفاعالته معها من والتنافسية( النها روافد تزود مظلته المعرفية وتلبي تحدياته وتساهم في تحل

خالل مجال معرفة االعمال ايضا ما حصل من تطورات اخيرة في تقنية المعلومات ساهم بشكل 

 أدواتبوصفها واستخدام الوسائل الكترونيا  د ظهرت قبل سنوات مثل االنترنيتاساس في بناءه وق

اما (، sarvary,1999:97جديدة لالستخدام االفضل لبناء راس المال المعرفي )

اكتشف ان الموجودات غير الملموسة هي االصل في تحقيق عوائد  (Hiroynki, 1980العالم)

الشركات كما الحظ وجود تباين في عمل الشركات اليابانية والسبب يعود الى اختالف نسبة 
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وقد اخذ  ،(Harrison&Sullivan,2000:33)المنظمةغير الملوسة التي تمتلكها الموجودات 

ال المعرفي في عقد تسعينيات القرن الماضي مسارين مترابطين، هما مسار تحليل راس الم

، ومسار االعتماد على الموارد المنظمةالمعرفة الذي يركز على خلق وتوسيع مجال المعرفة في 

وفي نفس السياق ، بالمنظمةموارد المادية والفكرية الموجودة عن طريق ايجاد مزيج مميز من ال

على اهمية عقد اجتماع لممثلي الشركات الفاعلة في وزمالئه ( Edvisson et al, 1994)اتفق

اظهار القيمة من موجوداتها الفكرية غير الملموسة للتوضيح عن منظور تلك الشركات لمفهوم 

د راس المال الفكري راس المال الفكري وعرف االجتماع بادارة راس المال الفكري وتم تحدي

 ثم بين (.30: 2016 )عبدالجواد، القيمة منه وطرائق استخراج هومعرفة عناصر 

(stewart,1994 ان المعرفة ال تصلح ان تعتبر راس مال اال من خالل الحصول عليها )

واستثمارها، وبشكل فعلي يمكن استخدامها واستثمارها لمصلحة المنظمة ومر هذا التطور الهائل 

(، حيث adam smithبر اطروحات )غبر فترات زمنية متعددة بدأت نهاية القرن الثامن عشر ع

اكد على الدور المهم لالفراد الذين يعملون في تحقيق االنتاجية واستمرت المساهمات من قبل 

( ان الموجودات غير الملموسة ومن stewartالباحثين حتى نهاية القرن العشرين وبين خاللها )

التقدم التكنولوجي وظهور عصر  س المال المعرفي هي جوهر الثروة الجديدة بسبب زيادةأهمها ر أ 

 جديد وهو عصر المعرفة.

ما او منظمة  للمنظمة( الى المعرفة المجمعة 3ويشير رأس المال المعرفي الموضح في الشكل )

ما في )االفراد، المعرفة، االالت والتقنيات واجراءات المنظمة( والتي يتم استخدامها باستمرار من 

 (.  Laperche, 2013: 2) المعلومات في العمل تدفقخالل 
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 ( راس المال المعرفي3الشكل )

- Source: Laperche, B., & Liu, Z. (2013). SMEs and knowledge-capital 
formation in innovation networks: a review of literature. Journal of innovation 
and entrepreneurship, 2(1), p2.  

س المال المعرفي الذي يدعم أن ر أعاله يالحظ أ ره من خالل الشكل واستكماال لما تقدم ذك  

باستمرار المعلومات التقنية والعلمية المنتجة والمكتسبة والمترابطة والمنهجية من قبل المنظمة 

 التي تستعملها في عملية االنتاج او التحول الى مشاريع اخرى مثل:

 تطوير عملية االنتاج .1
 التحول الى مشاريع اخرى .2
 ايجاد سلع وخدمات جديدة .3
 تحسين المنتجات والخدمات الحالية .4

 ومما تقدم اعاله يتضح االتي:
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في النه يضيف قيمة راهتمام الكتاب والباحثين في مجال ادارة المن مة براس المال المع (1

 للمن مة وبالتالي زيادة ثروتها.
ومكملة لرؤوس  وره االولى متصدرةذمن فراغ وانما ج ان راس المال المعرفي لم ياتي (2

 (.والزبائني, والتنافسي, والبشري, والهيكلي,  االموال  االجتماعي

 -:س المال المعرفيأثانيا : مفهوم ر 

شهدت السنوات االخيرة من القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين انجازات كبيرة      

على المفكرين والمبدعين اللذين  متسارعة في العالم والسبب الرئيس في هذا التغيير هو االعتمادو 

من مقطعين )راس المال  يتكون ، الذي  يشكلون المقياس العلمي لبناء مفهوم راس المال المعرفي

اما المال: فهو الثروة  ،والمعرفة(، فراس المال لغة يتالف من كلمتين: الراس وهو الشيء االساس

و محفوظات في المصارف على أسائلة كان ذلك على شكل نقود  اً و ما يتم جمعة من الدخل ايأ

ها وان المصطلح مشتق اساس من الالتينية وتعني بوجودات ذات قيمة يتم االحتفاظ شكل م

طلح اقتصادي اما اصطالحا فيدل على انه مص ي والجوهري للمنظمةاسالراس وهو المعنى االس

لهدف منه تحقيق االرباح الالزمة النشاء مشروع اقتصادي او تجاري ادوات موال واأليقصد به األ

 (.www.marefa.org) او االعمال االنسانية

ن من انكر العرفان من العلم بالشيء يدل على سكون اليه، ال يدل علىاما مفهوم المعرفة لغة 

بوصفه مفهوم صطالحا فقد ظهر أاما مفهوم المعرفة (، 28: 2012)ابن فارس،منه حششيئا تو 

وذلك للمنظمات جوهر الثروة الجديدة بانها  (Stewart, 1994حديث كما ذكر سابقا على يد)

في العالم السبب الرئيس في هذا التغيير هو االعتماد على  للمتغيرات استجابة كبيرة ومتسارعة

الزبيدي )المفكرين والمبدعين الذين يشكلون المقياس العلمي لبناء مفهوم رأس المال المعرفي

 (. 31: 2019وعباس،

http://www.marefa.org/
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 Duttما رأس المال المعرفي ُيعد بمثابة النواة الرئيسة، والمنطلق االساسي لرأس المال الفكري )أ

et al.,2011:391 حيث تتمثل البدايات االولى لرأس المال المعرفي في بداية التسعينات من ،)

( كمفهوم على Lloyd&Sveiby( على يد )1987القرن الماضي، وبشكل اكثر تحديدا عام )

س المال أس المال الهيكلي، ور أنواع رأس المال البشري، ور أالمستوى الجزئية بتصنيفه الى ثالثة 

العالقاتي، اذ يعد موضوع رأس المال المعرفي من الموضوعات التي غلب عليها الغموض 

واعها، وتم االشارة الى والخلط في بادئ االمر، وتضمنته المدارس الفكرية والتنظيمية باختالف ان

هذا الموضوع بعدة تسميات مختلفة منها ) موجودات المعرفة، والموجودات غير الملموسة، 

 (.89: 2013الكواز، ; 31: 2019والقدرات المعرفية والقوة العقلية( )الزبيدي وعباس،

يبين ومن هذا المنطلق فقد تباينت االراء واختلفت بشأن مفهوم رأس المال المعرفي، اذ 

( مجموعة من المفاهيم الخاصة برأس المال المعرفي لمجموعة من الباحثين والكتاب 9)الجدول

 االكاديميين.

 ( مفهوم رأس المال المعرفي وفق اراء بعض الباحثين والكتاب9الجدول )

 المفهوم الباحث ت

1 Wu& Li,2008:2  مجموعة المعلومات والمعرفة والدراية التي تنتجها
وتكتسبها وتجمعها وتنظمها من أجل خلق  المنظمة
 القيمة.

2 Lakatos,2010:1 المدخل في اإلنتاج الذي يوفر األساس لتمايز المنتجات 

3 Taatila& Rasanen, 

2012:23 

عمليات خلق المعرفة التنظيمية والمجتمعية التي تفيد 

 األفراد والمنظمات أو المجتمعات
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4 

 

 

المعرفية التي يمتلكها أفراد المجتمع،  مجمل الكفايات 368: 2013عمر،

والتي تشمل المعارف والمهارات والقدرات المتفوقة، إضافة 

إلى الكفايات اإلنسانية واالجتماعية القائمة على المعرفة، 

بحيث يتم استثمارها بعدة صور مما يؤدي إلى تطور 

 المنظمة وتفوقها

5 Fleisher et al.,2013:4  في تحسين قدرة المنظمة على مورد غير ملموس يسهم

 معالجة المشاكل المعقدة التي تقف امام تطورها

6 Lehtimaki& 

Lehtimaki,2016:42 

التي تستثمرها في  غير ملموسة للمنظمةحدى موجودات إ

 بيان مطلوباتها المادية والعملية.

7 Kijek et al.,2016:171  تسهم ف جميع االنشطة المتعلقة بالبحث والتطوير والتي

 تعزيز القدرة التنافسية وتسريع النمو االقتصادي للمنظمة

مجموعة من المعرفة المتراكمة لدى المنظمة والتي  212: 2017الكبيسي واحمد، 8

تستطيع اعطائها قدرة تنافسية بمقتضى غرضها االنتاجي 

وهو خلق القيمة والميزة الرئيسة التي تحول المعرفة الى 

 رأس مال

9 Ndicu& Wacuka, 

2017: 180 

وسيلة لتحقيق نتائج ابداعية تسهم في خلق منتجات 

 واسواق وعمليات وتغيرات تنظيمية جديدة

10 Lim& Jung, 2017:94 حدى البنى التحتية االجتماعية التي تسهم في التأثير إ

 على النمو االقتصادي.
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11 Laperche,2017:1 ى تطوير النمو مفهوًما مركزًيا في تحسين قدرة االدارة عل

 االقتصادي الخاص بها.

عبارة عن ثروة معرفية مخزونه في عقول البشر المبدعين  321: 2018النجار والرماح، 12

ن تكون أما أتوظف حسب مقتضى الحاجة وال، فهي 

و ساكنة مبتكرة تحتاج من يوظفها بفاعلية أحركية فاعلة، 

 جزئية.

المنظمة والذين لديهم افكار واقتراحات جميع العاملين في  169:  2018سعيد، 13

 ومعلومات تقدم حلول فاعلة ومبتكرة للمنظمة.

14 Johri& Karimzada, 

2018: 2 

ثقافة العمل التي تحث على بذل جهد إضافي وتحفيز 

جل تحديد االخطاء ومعالجتها بسرع وقت أالعاملين من 

 ممكن.

15 Ayeni,2018:53  المنظمة في زيادة العوائد وسيلة مهمة لتعزيز قدرة

 ومعدالت النمو بشكل افضل من المنظمات المنافسة

مجموع المعرفة التي تستطيع المنظمة ان تستفيد منا في  60: 2019المال وعباس، 16

 عملية تسيير االعمال للحصول على ميزة تنافسية

عبارة عن مجموع العاملين الذين يمتلكون قدرات عقلية  31: 2019الزبيدي وعباس، 17

ومهارات بحيث يكونوا قادرين على االبداع وتوليد افكار 

جديدة قادرة تمكنهم من المحافظة على الوضع التنافسي 

للمنظمة وتعظيم نقاط قوتها والهيمنة على البيئة 
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 الخارجية.

18 Sun,2019:546  تمارس دور مهم في حدى الركائز االساس التي إهو

 العالقة بين استثمار رأس المال الفكري واداء المنظمة

19 Hegde& Mishra, 

2019:24 

احدى الطرق التي تسهم بتحسين مقدرات المنظمة في 

 الحصول على براءات اختراع تساعدها على النمو

الموجودات غير الملوسة في المنظمة والتي يمكن  26:  2020مزهر، 20

اليجاد القيمة عن طريق تحويلها الى عمليات  استخدامها

جديدة وسلع وخدمات يمكن استعمالها كسالح تنافسي من 

قبل المنظمة في عملية التطوير االبداعي واالستراتيجي 

 والمحافظة على البقاء واالستمرار.

21 Rondeau et al.,2020 

:1 

الطريقة التي يتم بها تنظيم االعمال وممارسات المنظمة 

 الخاصة بالمهام المطلوبة من العاملين

 الباحث حسب الدراسات المذكورة أعداد: المصدر

موجودة في المنظمة  أساسيةهو ركيزة معرفية  ومما سبق يمكن القول ان راس المال المعرفي

وتحويل المعرفة الى  األداءعلى دهم متمثلة بنخبة متميزة من العاملين والبنى التحتية التي تساع

 قيمة للمنظمة فضال عن المعرفة الموجودة لدى الزبائن.
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 -:ابعاد رأس المال المعرفيثالثا: 

الزبيدي  ; 2019غلب الدراسات ذات الصلة براس المال المعرفي )المال وعباس،أ تشير      

 &Lehtimaki ; 2016حفيظة، ; Yao& Zhang,2009 ; 2019وعباس،

Lehtimaki,2016:على انه بناء يتكون من ثالثة ابعاد رئيسة هي ) 

 -:(Human capitalراس المال البشري ) (1

(، فضال عن Abdu et al.,2020:1)جزًءا ال يتجزأ من العمل ُيعد رأس المال البشري      

االساس للقيم غير  كونه يمثل المحرك االبداعي معرفيلرأس المال ال مثللمورد االكونه ا

ر المعرفة ويتمثل في القوى العاملة التي تمتلك القدرة والتفكير والتجديد صالملموسة في ع

(، 60:  2019)المال وعباس،ضمنية الكامنة في اذهان العاملينواالبتكار وذلك بفعل المعرفة ال

إنتاجي متنوع  عنصرن رأس المال البشري هو ألى إ( Akhmetshin et al.,2018:2واشار )

بما في ذلك القوى العاملة ونظام االبداع  تنمية االقتصاد والمجتمعؤثر على ومعقد للغاية ي

والمعرفة المتراكمة عالية األداء وأنظمة المعلومات المهنية والفكرية. ويرى )النجار 

( ان راس المال البشري يمثل المعرفة الضمنية التي يمتلكها االفراد داخل 321: 2018والرماح،

 رات واالستشارات والمهارات وفنون التدريب. المنظمة وتشمل القدرات والخب

 ; Pasban& Nojedeh, 2016:249تحسين موجودات المنظمة )فالمورد البشري يسهم في 

Hilorme et al.,2016:1 وموقفها التنافسي يعتمد على خصائصها وبشكل أكثر تحديدًا ،)

 ,. Pesic et al) يجيةيعتمد على مدى نجاحها في أداء دورها في استعمال مواردها االسترات
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احدى الدعامات السائدة للمزايا التنافسية التي تساهم بها (، فضال عن كونها يمثل 2012:577

 زيادة مستوى األداء(، اذ يسهم المورد البشري في Iveta, 2012:117الموارد البشرية )

 ابعاد رأس المال المعرفيثالثا: 

الزبيدي  ; 2019تشير اغلب الدراسات ذات الصلة براس المال المعرفي )المال وعباس،  

 ;2016Chahal& Bakshi, 2016حفيظة، ; Yao& Zhang,2009 ; 2019وعباس،

Lehtimaki& Lehtimaki,2016:على انه بناء يتكون من ثالثة ابعاد رئيسة هي ) 

 (Human capitalراس المال البشري ) (2

(، فضال عن كونه Abdu et al.,2020:1ل البشري جزًءا ال يتجزأ من العمل)ُيعد رأس الما

كونه يمثل المحرك االبداعي االساس للقيم غير الملموسة في  معرفيلرأس المال ال مثلالمورد اال

ر المعرفة ويتمثل في القوى العاملة التي تمتلك القدرة والتفكير والتجديد واالبتكار وذلك بفعل صع

(، واشار 60:  2019لضمنية الكامنة في اذهان العاملين)المال وعباس،المعرفة ا

(Akhmetshin et al.,2018:2 الى ان رأس المال البشري هو )إنتاجي متنوع ومعقد  عنصر

بما في ذلك القوى العاملة ونظام االبداع والمعرفة  للغاية يؤثر على تنمية االقتصاد والمجتمع

( 321: 2018مة المعلومات المهنية والفكرية. ويرى )النجار والرماح،المتراكمة عالية األداء وأنظ

ان راس المال البشري يمثل المعرفة الضمنية التي يمتلكها االفراد داخل المنظمة وتشمل القدرات 

تحسين موجودات والخبرات واالستشارات والمهارات وفنون التدريب. فالمورد البشري يسهم في 

(، وموقفها Pasban& Nojedeh, 2016:249 ; Hilorme et al.,2016:1المنظمة )

التنافسي يعتمد على خصائصها وبشكل أكثر تحديدًا يعتمد على مدى نجاحها في أداء دورها في 

احدى (، فضال عن كونها يمثل Pesic et al ., 2012:577) استعمال مواردها االستراتيجية
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(، اذ Iveta, 2012:117م بها الموارد البشرية )الدعامات السائدة للمزايا التنافسية التي تساه

 زيادة مستوى األداء التنظيمييسهم المورد البشري في 

(، فضال  عن تحسين Blunt& Sirman, 2009:3) االستراتيجيوزيادة قيمة التخطيط 

زبائنها وللتوسع في خدمة االستجابة الحتياجات 

المورد البشري  الذي يدل على ان، االمر (Gebauer&Kowalkowski,2012:527)األعمال

 ; Al-Omari et al.,2014:618)ارات الجماعيةيتميز بالمعرفة والمه يمثل راس مال

Negem,2016:3.) 

على توليد الدخل ومقدار القدرات والمعرفة والمؤهالت  العاملجسيد لقدرة ترأس المال البشري ان 

 & Delery(. وبين )Kolomiiets& Golovkova,2017:1)عاملارات التي يمتلكها والمه

Roumpi, 2017: 1 انه ال ُينظر إلى رأس المال البشري على أنه مصدر الميزة التنافسية )

، مثل اإلدارية للمشكالتلى تقديم حلول المستدامة لمجرد كفاءاته ولكن أيًضا بسبب قدرته ع

 ; Rappleye& Komatsu,2019:7)وتوصلتوظيف المتقدمين ذوي الجودة العالية. 

Faucheux,2010:94  ; ،الى ان مكونات رأس المال البشري يمكن 24: 2016حفيظة )

 ايجازها في االتي:

ً بالموهبة  : االبداع -أ  ً وثيقا (, Kettler&Bower,2017:290ان االبداع يرتبط ارتباطا

تحلي  الموقف الذي ينشأ أو يحدث  المحدد من قب رفة في التوليف األصلي يستعم  الخبرة والمعو

في وق  واحد. ويمكن تعليمه وتحفيزه من خالل تعاون المدير مع العاملين االخرين 

 Rata,2011:1 ويرى .) Archibald&Archibald,2016:1  الى االبداع كونها يمث )

تمث  قدرة  العملية التي تحول األفكار الجديدة إلى قيمة تجارية أو غيرها. أي بمعنى اخر إنها

حيوية في مجال األعمال, وريادة األعمال, والتصميم, والتكنولوجيا بجميع أنواعها, والرعاية 
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الصحية, والهندسة, والبناء, والتصنيع, والنق , واالتصاالت, واالقتصاد, وعلم االجتماع, 

شكلة موجودة لح  منية تؤدي إلى نتيجة جديدة ومفيدة هو عملية إنسافاإلبداع وإدارة المشاريع. 

 .ئمةأو تلبي حاجة قا
: تمث  أحد الجوانب التن يمية الداخلية المحتملة التي تتألف من المعرفة المقدرات البشرية -ب 

وقدرة العم  التي تؤثر على إنجاز األفراد وتزيد من ,والرغبة والسلوك واألداء والقيادة الفعالة 

(, كما تمث  Setyaningdyah et al., 2013:142فرص األداء التن يمي المرضي  

المقدرات البشرية مجموعة من الخصائص التي تساهم في تحقيق فاعلية أداء الموارد البشرية 

والتي تمكن المن مات من تحقيق استراتيجيات األعمال الخاصة بها في السوق التنافسية ,

 Ahmad et al., 2014:2001.) 

الموارد البشرية القدرات الفردية الفاعلة مع  خبراء: يدمج القابليات االبداعية واالجتماعية -ج 

قوى المن مة بقصد المساعدة في صياغة وبناء قدرات المن مة, فالمن مة ليس  مجرد هيك  أو 

عملية ب  أنها محصلة للقدرة على التن يم الجيد وتشم  هذه القدرات  خدمة الزبائن, والسرعة, 

 (.Freed et al.,2012:2والجودة, والكفاءة, والتعاون(  

هي مجموعة من الحقائق ووجهات الن ر أو اآلراء واألحكام وأساليب العم  : المعرفة -د 

أو العام  والخبرات والمعلومات والبيانات والمفاهيم واالستراتيجيات والمبادئ التي يمتلكها 

 المن مة فضال عن أن المعرفة تستعم  لتفسير المعلومات المتعلقة ب رف محدد أو حالة معينة

ومعالجة هذا ال رف أو الحالة. ويوجد مصدرين للحصول على معرفة األعمال هما المصدر 

الداخلي والمصدر الخارجي, يتمث  المصدر الداخلي بالمعرفة الضمنية مث  الخبرات, 

والمعتقدات, واالفتراضات, والذكريات, ومذكرات األفراد, كما يشم  المصدر الداخلي لمعرفة 

قواعد البيانات. أما المصدر الخارجي لمعرفة األعمال فيتمث  بالمعرفة االعمال الوثائق و

الصريحة وتشم  المقارنة, والمشاركة في المؤتمرات, واالستعانة بالخبراء, والصحف 

والمجالت والمقاالت المنشورة على الشبكة الدولية  األنترن (, ومشاهدة التلفاز والفيديو, 

اعية والتطورات التكنولوجية, وجمع المعلومات والبيانات من واالتجاهات االقتصادية واالجتم

الزبائن والمنافسين والموردين, والتعاون مع المن مات األخرى, وبناء التحالفات والمشاريع 

 .(Hijazi&Al-hroot, 2013:63المشتركة  
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ت. : القدرة على تطبيق المعرفة واستخدام المعلومات إلكمال المهام وح  المشكالالمهارات -ه 

ويتم تصنيف المهارات إلى  المهارات المعرفية, ومهارات تقنية, والمهارات الشخصية 

 والداخلية, ومهارات التواص (.
: القدرة على استخدام المعرفة والمهارات بشك  مناسب في سياقات الكفاءة / التطبيق - ج

ممارسة المسؤولية  ومواقف الحياة الواقعية. فغالبًا ما يتم تصور الكفاءة من حيث القدرة على

 والتصرف بشك  مستق .

: وهي جميع التصرفات السلوكية والخصائص الجسدية, مث  القوة السمات الشخصية - د

 والبراعة اليدوية والطول أو حتى الم هر الشخصي , والتي قد يكون لها قيمة في سوق العم .
 ه بالعاملين االخرين.وهي جميع المهارات التي يتميز بها العام  مقارن المهارات الفردية: - ذ
يهدف الى تحفيز العاملين, والمحاف ة عليهم, وتطوير القدرات, المحاف ة ان التعلم  -:التعلم - ر

( ان Lindberg et al.,2017:453(. ويرى  Kaplan, 2001:354على ن ام المعلومات  

بشك  جزء ال يتجزأ التعلم يمث  عملية ديناميكية مستمرة تعم  على تقييم اشكال المن مة المختلفة 

( الى ان Jiménez-Jiménez & Sanz-Valle,2011: 409من علمية التعلم. واشار  

التعلم التن يمي يمث  مصدر مهم لتحقيق الميزة التنافسية المستدامة, االمر الذي يتعين على 

ليه فان المن مة تطوير رسالتها ورؤيتها واهدافها التي تسعى الى تحقيقها على االمد البعيد, وع

هذا االمر يعم  على احداث تحسين مستمر في قدرات المن مة على التعام  مع سلوكيات 

( ان Chadwick&Raver,2015:959وقدرات العاملين بمختلف مستوياتهم المعرفية. ويرى  

التعلم التن يمي هو عملية تحسين االجراءات التن يمية, واكتساب المعرفة ونشرها وتطويرها 

 Hu,2014:588  واحداث التغيير )Argote&Miron.,2011:1124.) 

: وهي جميع المواقف والسلوكيات التي يوظفها العام  في انجاح االعمال المطلوبة التجربة - ز

 منه
 : وهي جميع العادات التي تحكم سلوكيات وتصرفات العام القيم - س
القدرات التي وهي جميع االستراتيجيات واالجراءات واالساليب و -:المهارات االجتماعية - ش

 يتميز بها العاملين.
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 -:(Structural capitalرأس المال الهيكلي ) (3

يتشك  رأس المال الهيكلي من خالل األن مة واألدوات وفلسفة التشغي  التي تحسن تدفق        

(, اذ يعم  رأس المال الهيكلي دعم Dal Mas, 2019:12المعرفة داخ  وخارج المن مة  

(, وبالتالي يمث  بنية Abd-Elrahman et al.,2020:1المال البشري  وتسه  أداء رأس 

( وبناء عالقات خارجية مع Bontis et al.,2018:2تحتية داعمة للموارد البشرية والمعرفة  

(, اذ يمث  رأس المال الهيكلي المعرفة Sardo et al., 2018: 68المن مات االخرى  

(. ويرى Engelman et al.,2017:1من قب  المن مة  الضمنية والصريحة التي تم استيعابها 

 Shanthi.2018:740 ان رأس المال الهيكلي عبارة عن مخزون من براءات االختراع )

والعالمات التجارية واألجهزة والبرمجيات وقواعد البيانات والثقافة التن يمية والقدرات داخ  

                              (.  Manzaneque et al.,2017:167 ; Bejinaru,2016:515في حين اشار    المن مة.

المعرفة المؤسسية والخبرة المقننة الموجودة داخ  قواعد البيانات وبراءات االختراع وزمالئه ان 

ان رأس ( الى Nourani et al.,2018:281واشار   .واألدلة والهياك  واألن مة والعمليات

, اذ يتم العاملونمع المن مة حتى لو غادر المال الهيكلي يمث  جميع الموارد الفكرية التي تبقى 

إنشاء رأس المال الهيكلي من خالل تراكم المعرفة الذي يمكن تحويله إلى ملكية المن مة. ويرى 

 De Luca et al.,2020:1777لية التي ( ان رأس المال الهيكلي هو البنية التحتية التكمي

( ان رأس Muh& Etty, 2019:2بالعم  بطريقة متكررة وقابلة للتوسيع. وبين   للمن مةتسمل 

 العاملينوالهيك  الذي يدعم جهود  للمن مةالمال الهيكلي يمث  قدرة المن مة على تلبية روتين 

 إلنتاج األداء الفكري هو األداء األمث  واألداء العام لألعمال.

القدرة على  المن مة, والتي تمنل المن مةيكلي يمث  المعرفة التي تبقى في رأس المال الهأن 

إلنتاج األداء الفكري األمث   العاملينوهيكلها الذي يدعم جهود  لمن مةلإنجاز العمليات الروتينية 

 &Maharani& Fuad,2020:46 ; RUMERUNG et al.,2019:2 ; Majiوالشام   

Goswami,2017:76ان راس المال الهيكلي يشير الى قواعد 133: 2018ان,(. ويرى  الغب )

البيانات والبرامج الجاهزة لهيك  وعمليات من مات االعمال وما تحويه مكونات الحاسب االلي 
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من المعرفة الخاصة بالثقافة التن يمية واالستراتيجيات التي تمكن المن مة من اداء عملياتها 

( ان رأس المال Kong,2017:1442زدهار. وافرز  واحداثها والتي تمكنها من النمو واال

الهيكلي يشير الى مستودعات المعرفة غير البشرية التي تستثمرها المن مة في انشطتها. ويعتقد 

 Nawaz,2019:87 ان رأس المال الهيكلي يمث  مزيج من موارد ثابتة ورشيقة مث  المباني )

قواعد البيانات وبراءات االختراع المحمية بحقوق المادية والمكاتب وأجهزة الكمبيوتر والبرامج و

 التأليف والنشر.

 -:(Relational capital)  رأس المال الزبائني (4

 &Muchtarيعتمد رأس مال الزبون بشكل أساسي على العالقة بين المنظمة والزبون )     

Qamariah,2018:1 فضال عن انه يسهم في تشجيع االبداع في المنظمة ،)

(Sulistyo,2016:196 فرأس المال العالئقي يشير الى قدرة الشركات على خلق قيمة من ،)

(، ويعرف Sardo et al.,2018:68خالل عالقات معقدة مع أصحاب المصلحة الخارجيين )

 ; Martini et al.,2016:2 ; Bee& Raju,2018:57 ; Hoa et al.,2018:51)كل من

Melani et al.,2020:48العالئقي بأنه جميع الموارد المرتبطة بالعالقات  ( رأس المال

 خرى عد  أوفي دراسة ، ، مع الزبائن أو الموردين أو شركاء البحث والتطوير لمنظمةلالخارجية 

س المال العالئقي بأنه مجموعة من جميع العالقات التي تشمل عالقات السوق وعالقات القوة أر 

اد والتي تنبع من شعور قوي باالنتماء وقدرة متطورة والتعاون بين الشركات والمؤسسات واألفر 

(. ويعرف )المال Namagembe,2020:1للغاية على التعاون النموذجي فيما بينها )

( رأس المال العالئقي بانه شبكة من التحالفات االستراتيجية في البيئة، 42: 2019والنصيري،

القتصادية واالطراف الخارجية التي تتعامل فرأس المال العالئقي يتمثل في العالقة بين الوحدات ا

( الى Miocevic,2016:2(. واشار )90: 2013معهم والمتمثلة بزبائنها ومجهزيها )الكواز،

رأس المال العالئقي على أنه يمثل الثقة المتبادلة واالحترام والمعاملة بالمثل والتفاعل الشخصي 
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واكد  ،ة في عالقات العملالوثيق والصداقة التي تظهر بين الفئات المستهدف

(Albertini,2016:1 ان رأس المال العالئقي بأنه مجموعة من المعرفة الضمنية الخاصة )

والعالقات المستمرة المنفذة من خالل التفاعالت بين األفراد أو  ،الموارد المتاحة للمنظمة

 .المنظمات

ركاء الداخليين والخارجيين وُيعرف رأس المال العالئقي على أنه العالقة التنظيمية مع الش

والموردين وشركاء التحالف االستراتيجي وأصحاب  العاملين ، بما في ذلك العمالء و للمنظمة

 (.Walecka,2018:25المصلحة والجمعيات الصناعية )

( ان رأس المال العالئقي يمثل قيمة عالقات المنظمة مع 69: 2018ويرى )الزيباري ومحمد،

معهم والمتمثل برضا الزبون ووالئه وتلبية رغباته واحتياجاته بالسرعة  الزبائن الذين تتعامل

( الى ان رأس 28: 2020الممكنة ومشاركته في اعمالها وصفقاتها والتعاون معه. ويشير )مزهر،

المال العالئقي يمثل العالقات التي تربط المنظمة وكل اطرافها المعنيين وزبائنها ومورديها 

يجي، وهو يمثل الموجودات السوقية ويشمل العالقة مع الزبائن معبر عنها وتحالفاتها االسترات

بالمعرفة الخاصة بهم والتي تتعلق بتلبية متطلبات الزبائن ورضا الزبون وكيفية كسب زبائن جدد 

والمحافظة عليهم وتعزيز الوالء لديهم، فضال عن تحسين العالقة مع الموردين والعالمة التجارية 

 ة.وسمعة المنظم

( الى ان راس المال العالئقي يتكون من ثالث عناصر رئيسة Faucheux,2010:94واشار )

 هي:
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 -:اسم العالمة التجارية ( أ
ان العالمة التجارية تُعد من بين اهم الموجودات غير الملموسة التي تمتلكها من مات        

 Shankar et  التسويقياالعمال والتي تسهم بشك  كبير في تحقيق القيمة المضافة والنجاح 

al.,2008:568  الجمعية االمريكية العالمة التجارية كأسم او مصطلل او عالمة او (, اذ عرف

رمز او تصميم يكون الهدف منها تحديد سلع وخدمات المن مة مقارنة بسلع وخدمات المن مات 

ويرى  (.Oladepo&Abimbola,2015:99 ; Saleem et al.,2015:66المنافسة  

 Subramaniam et al.,2014:68-69 الى العالمة التجارية كونها تعبر عن اسم تصميم )

 او رمز عالمات اخرى تحدد المنتجات او الخدمات ومدى ارتباطها بالمن مة
 -:شخصية العالمة التجارية ( ب

  ان العالمة التجارية تسهم في مساعدة المن مات في تحقيق االداء المتميز والمستدام مثذ ا     

, فالشخصية تُعرف بانها (Tu et al.,2012:24المبيعات, فضال عن اضافة قيمة للمنتج  

و المجموعة عن غيرهما, ال سيما مجموعة ا العام مجموعة من الخصائص التي تميز 

ما يعزى مفهوم الشخصية الى البشر  ة, اذ عادللعام  الخصائص السلوكية والعاطفية 

 Demirbag  et al.,2010:1290-1291.)   ويرىCaprara et al.,2001:380 ان )

هنالك مجموعة من الخصائص المهمة التي تتميز بها شخصية العالمة التجارية, والتي يمكن 

 ايجازها في االتي:

 أي تفضي  التفاع  االجتماعي والنشاط. -االنبساط: .1
 أي التوجه نحو رعاية االخرين ومعاملتهم برحمة وبروح ابوية. -التوافق: .2
 أي تفضي  النشاط الموجه نحو االهداف. -لضمير:ا .3
 أي القدرة على التعام  بفاعلية مع المشاعر السلبية. -االستقرار العاطفي: .4
 أي استنباط افكار وطرائق جديد إلنجاز المهام. -االنفتاح على الخبرة: .5
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 -:سمعة وصورة العالمة التجارية ( ت

ميزاتها التي تمارس دورا حاسما في خلق ان جوهر العالمة التجارية يتشكل من اهم      

،  فضال (Van Rekom et al.,2006:182والمحافظة على حقوق ملكية العالمة التجارية )

ان العالمة التجارية تمارس دور مهم في تخفيض المخاطرة، االمر الذي يمنح الزبائن ثقة عن 

يرى و  (.Mourad et al.,2011:403اكبر في صنع القرار وزياد الثقة )

(Alhaddad,2015:138 ان صورة العالمة التجارية ) تمارس دورا هاما في بناء العالمة

التجارية، اذ يمكن للعالمة التجارية الجيدة ان تترك انطباعا جيدا لدى الزبائن، وتعزز اعترافهم 

بالمنتجات التي تقدمها المنظمة، اذ انه عندما تكون صورة العالمة التجارية قوية في ذهن 

 . لزبائنا

( ان صورة العالمة التجارية تمثل ادراك الزبائن للعالمة Farizan et al.,2019:128وافرز )
قياس ادراك التجارية للمنظمة اثناء التعامل مع منتجات وخدمات تلك المنظمة، اذ تعمل على 

(، كونها تسهم في جذب الزبائن من Hosany et al.,2007:63الزبون للعالمة التجارية )
الل تلبية حاجاتهم ورغباتهم، اذ انه كلما كانت صورة العالمة التجارية افضل كلما ازاد تعلق خ

 Hankinson، وبدوره )(Bhakar et al.,2013:27الزبائن بجودة منتجات المنظمة )
 (، الى عدة انواع هي:10الجدول )كما موضح في ( صنف صورة العالمة التجارية، 2005:25

 التي تشير الى السمات الملموسة من السلع. -ة:االرتباطات الوظيفي .1
والتي تكشف عن السمات البشرة التي تعكس تأثر  -االرتباطات العاطفية, والرمزية: .2

 الزبائن باالنطباعات االجتماعية والتعبير عن الذات او تقدير الذات
تقدير السلعة او التي ترتبط بمشاعر الزبائن والتي يتم تجربتها اثناء  -االرتباطات التجريبية: .3

 (.Hankinson, 2005:25الدمة وتحفيز الحاجة الداخلية وخلق الرضا والتنوع لدى الزبائن  
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 ( انواع صورة العالمة التجارية10الجدول )

االرتباطات  الباحث
 الوظيفية

االرتباطات 
 الرمزية

ارتباطات 
 الخبرة

مفهوم العالمة 
 التجارية

Hadkinson&Cowking,1993  قيمة رمزية وظيفيةسمات ---- ---- 
De 

Chernatony&McWilliam,1989 
االبعاد 
 الوظيفية

االبعاد 
 الرمزية

---- ---- 

Park,1986  الرضا عن
المنفعة 
 الوظيفية

الرضا عن 
المنفعة 
 الرمزية

الرضا عن 
منفعة 
 الخبرة

---- 

Keller,1998  الفائدة
 الوظيفية

الفائدة 
 الرمزية

العالمة مفهوم  فائدة الخبرة
التجارية: يشير 
إلى تقييم العالمة 
 التجارية العالمية

Source: Hankinson, G. (2005). Destination brand images: a business 

tourism perspective. Journal of Services Marketing, 19(1),p 25. 

  



 

 

 ﴿  61 ﴾السلوك االستباقي  ....... الثايناملبحث 

 المبحث الثاني
 أالستباقيالسلوك  

 :توطئة
على حد سواء في رسم فاعلية  ن السلوك االستباقي حقيقة يلمسها الباحثين والممارسينإ     

جدا  عامل مل والتغير من السلوك االستباقي المبادرحيث جعلت ديناميكية الع وكفاءتهامة ظالمن

. ولهذا فقد تم تسليط الضوء في هذا المبحث على اهمية مة وبقائهاظمهم في تقرير نجاح المن

النظر الى االفراد العاملين كفاعلين نشطين يستطيعون المشاركة في سلوكيات العمل الذاتية 

 المبادرة  التي تصنع التغيير االيجابي في انفسهم وبيئة عملهم.

 -:أالستباقي للسلوك الجذور التاريخية: أوال

مفهوم السلوك االستباقي قبل سبعين عام، وذلك عندما قام علماء الفسيولوجيا  ظهر       

ان االعمال التي يقوم بها  واملين، اذ الحظوالباحثون السلوكيون في دراسة سلوكيات االفراد العا

، بته للمهام الموكلة اليهومدى استجا العامل االفراد عبارة عن عملية مستمرة تتكيف مع سلوكيات

وبالتالي اقترح علماء السلوك مفهوم جديد ظهر للوجود تحت مسمى السلوك االستباقي 

(Zakaria et al.,2018:2 الذي ُيعد احد العناصر االساس في السلوك التنظيمي كونه يركز ،)

لتحقيق أقصى قدر  على المستقبل والمبادرة الذاتية والجهود المبذولة لتحسين كيفية إنجاز العمل

( نظرية المجال بناءا Iewinقدم ) 1936. وفي عام (Brosi et al.,2018:357من األداء )

( البيئة لتدل E( الشخص، والا )p( هو السلوك، وحرف الا )B)فحرف ال( BPEعلى صيغة )

وفي بداية التسعينيات تم  هذه النظرية على مدى تفاعل الشخص والبيئة على تحديد السلوك،

تفسير السلوك االستباقي من خالل منظور نظري حديث ليحل محل النظرية الكالسيكية التقليدية 
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حلول احترازية لقياس  ءاذ يبين السلوك االستباقي دور التصرف الشخصي في ابدا للسلوك،

خاللها احداث  نلمنظمة والبحث عن افضل الفرص والمبادرات واالجراءات التي يمكن مسلوك ا

 batemanبدأ كل من) 1993، وفي عام (Rusyda et al.,2020:617)يهاالتغيير ف

&crant العامل( بناء مقياس للتعرف الشخصي باعتباره بنى لقياس السلوك االستباقي فوصف 

الذي يتمتع بشخصية استباقية بانه شخص ال يتقيد بالقوى الظرفية او البيئية النهم دائما يبحثون 

 Peeterse:821ن فرص جديدة ويظهرون المبادره والمثابرة حتى يصلوا الى احداث التغيير )ع

et al,2016 ،)( وعلى السياق نفسة يرىLiao et al.,2019:2 ; Crant et 

al.,2016:211 ان السلوكيات االستباقية تتميز بأنها سلوكيات ذاتية البدء وموجهة نحو )

رة الشخصية وتحمل المسؤولية، اذ اسهم السلوك االستباقي في الهدف، وتعمل على تعزيز المباد

للعاملين في  مبادرةرين عاما الماضية في تحسين نمو نشاط المكان العمل على مدار العش

)االداء الفردي، والرضا الوظيفي(، او على المستوى منظمة سواء على المستوى الفرديال

يكمن في  في الوقت الحالي لسلوك االستباقياتجاه ا اام التنظيمي )االداء والنجاح التنظيمي(.

-Brenninkmeijer& Hekkertالتفاعل مع التغييرات التدريجية في العمل )

Koning,2015:147( والنظر الى المستقبل بشكل مشرق ،)van et al.,2012:283 وذلك ،)

 Peeters et al.,2016:819)فكار جديدة من اجل احداث التغييرطرائق وا ستعمالخالل امن 

; Jones et al.,2009:491والتركيز على التميز ،)(Bindl& Parker, 2011:567 ; 

Strauss& Parker,2018:1250 والتوجه نحو تحقيق اهداف المنظمة والعاملين انفسهم ،)

(Strauss& Parker,2014:50 ; Parker& Wang,2015:62 .) 

 ويتضح مما تقدم االتي:
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على المستقبل الذي يهدف الى تغير الوضع  العاملي الى تركيز يشير السلوك االستباق -1

 الخارجي مثل ايجاد اساليب عمل جديدة او تغير بعض الجوانب له.

تهدف االستباقية الى تحدي الوضع القائم بدال من التكيف بشكل سلبي لتقديم الحلول  -2 

تحسين الذات او الوضع كمبادرة ذاتية لتحمل اجراءات مهمة موجهة نحو المستقبل تحاول 

 الحالي.

 -:أالستباقيمفهوم السلوك ثانيا: 

 ويعد( استباقي او ما يطلق عليه بعض الباحثين بروح المبادرة، Proactiveيشير مصطلح )  

ة كبيرة بسبب تأثيرها القوي في اداء يحد الجوانب المهمة التي نالت عناأسلوك العاملين كونه 

نى الباحثين والكتاب واالكاديميين بدراسة سلوك االفراد داخل المنظمات ونجاحها، لذلك اعت

المنظمة، ومن تلك السلوكيات ما يسمى بالسلوك االستباقي، والذي يتمحور حول كيفية تنفيذ 

لى توجيه خارجي )الفتالوي أاالفراد لمتطلبات وانشطة العمل بطرائق ناجحة دون الحاجة 

( ان السلوك االستباقي يسهم في Bal et al.,2011:723(. واوضح )128: 2018ومحيسن،

للمنظمة وتحسين قابلياتها في التنبؤ باالحداث، كما انه يمثل  تعزيز االجراءات الموجهة ذاتيةً 

دوار العمل أ تحديد عن الداء الوظيفي لهم، فضالأحلقة وسيطة بين الكفاءة العاطفية للعاملين و 

 (. Chiang&Hsieh,2012:181المناسبة التي تصب في مصلحة العاملين )

الداء أكمدخل للموارد البشرية في تنفيذ المهام الطلوبة وتقييم  لعامللعد السلوك االستباقي ف

( ان السلوك Ghitulescu, 2013: 209(. وبين )Guo et al.,2019:2المستدام للعاملين )

ها على التحكم في االستباقي يعمل على تعزيز االنشطة االساسية للمنظمة من اجل ضبط قدرت
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يجاز اراء الباحثين أ ،المنطلق يمكن امع الظروف غير المرغوبة، ومن هذ والتكيف العاملبيئة 

 (.11)فهوم السلوك االستباقي في الجدولحول م

 ( مفهوم السلوك االستباقي11الجدول )

 المفهوم الباحث ت

1 Kamia,2007:2 

 مجموعة من السلوكيات "غير الرسمية" التي تسمح

للعاملين باحداث التغيير في بيئة العمل، ومعالجة 

 المشاكل وتحقيق اهداف المنظمة وتحسين ربحيتها

2 
Fritz& 

Sonnentag,2009:95 

اجراءات ذاتية للتنبؤ  العاملالمدى الذي يتخذ فيه 

 بمستقبل المنظمة وادارة ودعم الفاعلية الشخصية للمنظمة

3 Erkutlu,2012:1 

الذاتي  العمل فيه فرق العمل في البدءالمدى الذي تنخرط 

يهدف إلى تغيير الموقف  ويركز على المستقبل  والذي

 الخارجي أو الفريق نفسه

4 Chen,2013:3 
للتأثير على أنفسهم و / أو العاملين إجراء استباقي يتخذه 

 بيئاتهم

5 
Morrison& Cooper-

Thomas,2013:1-2 

 ويركز على المستقبلذاتي وموجها نحو التغيير عمل هو 

6 Shin& Kim,2014:289 
العمل الذاتي الموجه نحو المستقبل والذي يسهم في 

 نفسة العاملتحسين وتغيير اوضاع المنظمة و 
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7 Mangan,2014:6 

االستعداد لتحديد معالجة المشاكل واالعتراف بمبادرات 

العاملين المتميزة ومنحهم الحرية واالستقاللية في اتخاذ 

 القرارات التصحيحية

8 Strelow,2014:2 
اتخاذ مبادرة في شكل اعمال ذاتية تعمل على تحفيز 

 االفراد بهدف توقع التغيير وتهيئته داخل المنظمة

9 Arefin et al.,2015:32 

مجموعة من االجراءات والمبادرات االستباقية التي يقوم 

 المعتمدةالحداث تغيير او تطوير لالوضاع  العاملبها 

 على البيئة

10 
Syed& 

Mueller,2015:156 

 نسبًيا إلحداث التغيير البيئي ارستقر لالالميل 

11 
Cerit& Akgün, 

2015:1789 

اإلجراءات المستقلة والموجهة نحو المستقبل للعاملين في 

 المنظمة والتي تهدف إلى تغيير المواقف وتغيير أنفسهم.

12 Cerit, 2017: 1 

المبادرة في تحسين الظروف الحالية أو خلق أخذ زمام 

ظروف جديدة، أي بمعنى اخر تحدي الوضع الراهن بداًل 

 من التكيف السلبي مع الظروف الحالية

13 
Alves& daSilva, 

2017:146 

قدرة المنظمة على خلق الطلبات ودفع السوق والتمييز 

 مقارنة بالمنافسين المنظمةبين موقعها القيادي في 

14 Vough et al.,2017:2 
و أالفراد بالتعرف على المشاكل أعملية يقوم بموجبها 

الفرص المحتملة في بيئة عملهم ويحدثون التغيير الذاتي 
 لتحقيق مركز عمل افضل في المستقبل
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15 Dai et al.,2018:3304 
سلوك إعادة تكوين الموارد استجابًة لحاالت عدم التأكد 

 البيئي

16 Wu et al.,2018:2-3 
وضع الحلول المناسبة تجاه المشاكل والمخاوف البيئية 

 المتعلقة بالعمل

17 
Escrig-Tena et 

al.,2018:3 

التغيير المتداخل الذي يشجع العاملين على التوقع او 

 احداث التغيير من اجل ضمان تحقيق النجاح المنظمي.

18 Guan& Huan,2019:2 
لتغيير أو تحسين البيئة سلوك تلقائي يمكن التنبؤ به 

 العاملو 

 282: 2019 قنديل واخرون، 19

السلوك المستند على اساس دراسة وتحليل بيئة االعمال 

والتنبؤ بتغيراتها المحتملة التي ستتعرض لها مستقبال 

لالستعداد لها وتفاديها، فضال عن استكشاف الفرص 

المنافسين مما المستقبلية واستثمارها بكفاءة قبل ان يدركها 

 يكسبها ميزة التفرد في قطاع اعمالها.

20 Jaffery& Abid 
,2020:413 

مجموع الجهود التي تبذلها المنظمة والعاملين من اجل 
احداث التغيير في بيئة العمل وضمان نمو المنظمة 

 وخلق مستقبل مزهر لها.
 : اعداد الباحث حسب الدراسات المذكورةالمصدر

 االضافية لى محصلة من السلوكياتأالسلوك االستباقي يشير  انيمكن القول  أعالهومما تقدم 
حداث التغيير في بيئتها الداخلية ومعالجة أالتي تعمل على تحسين قدرة المنظمة في  المبادرة

جل تحسين واقع المنظمة ومكانها أمن  هاالتي تعرقل عملالخارجية للتهديدات المشاكل والتصدي 
 .هداف التنظيمية والفرديةألا العمل لتحقيقفي 
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 -: أالستباقيالسلوك  أبعادثالث: 

تعرف السلوكيات االستباقية على أنها اتخاذ المبادرة في تحسين الظروف الحالية أو تحدي   

 Crant , 2000 : 436 ; Parkerالوضع الراهن بداًل من التكيف السلبي مع تلك الظروف )

et al , 2006 : 636 ; ohly & fritz , 2007 ويتم تصنيفها على أنها سلوكيات ذاتية )

( . وال Pelschak & hartog , 2012 : 475استباقية أو مستقبلية أو موجهة نحو التغير )

يوجد اتفاق حول ما إذا كانت السلوكيات االستباقية تصرف شخصي مستقر أو حالة نفسية 

مواقف والعوامل التنظيمية الموجودة مرتبطة ببعض الخصائص الشخصية أو أنها تعتمد على ال

(unworth & Parke , 2004 : 5 ; Spinale , 2007 : 23. ) 

لذا نرى األفراد العاملين يعبرون عن السلوكيات االستباقية بأدوار إضافية تتجاوز األدوار   

مية الرسمية المكلفون بها، تطوير أهدافهم الخاصة، أو بذل جهد إضافي لتحقيق األهداف التنظي

(. وبالنظر للدراسات السابقة لوحظ أن أغلبها ركزت على Hopkins , 2009 : 2والفردية)

 Bolino etal, 2010: 328 ; fullerالسوابق والنتائج الفردية والتنظيمية للسلوكيات االستباقية)

etal , 2012 : 1 ; Hashemi etal : 84 ك ( . ووفقًا لطبيعة الدراسة وأهدافها تم تناول السلو

االستباقي الذي يضم ثالث أبعاد رئيسة هي )السلوك االستباقي التنظيمي ، السلوك االستباقي 

( Kanten & Alparslan , 2013الموجه للزمالء ، والسلوك االستباقي الفردي( وفق مقياس )

 ; Griffin etal , 2007ألنها تمثل اتفاق عدد من الباحثين الذين درسوا السلوكيات االستباقية )

Belschak & Hartog , 2010 ; Hashemi et al , 2012 وفي أدناه توضيح لكل بعد .)

 من هذه األبعاد:
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تهدف السلوكيات التنظيمية االستباقية إلى التعامل  -:السلوكيات التنظيمية االستباقية( 1)

لتالي تحسين الفاعل مع التغيرات البيئية التنظيمية الداخلية والمساهمة في األدوار التنظيمية وبا

إلى  العامل( من خالل سعي kanten & Alparslan, 2013: 27الكفاءة العامة للعمل)

احداث تغيير الوضع أو الموقف الراهن كإدخال أساليب عمل جديدة أو التأثير على استراتيجية 

( إلى السلوكيات crant, 2000: 435(. وقد أشار )Bindl & Parker , 2010 : 4المنظمة )

العاملين في أنشطة إدارة المسار الوظيفي عن طريق تحديد  انغماس مية االستباقية بأنهاالتنظي

الفرص المتاحة لتغيير نطاق وظائفهم والعمل على االنتقال إلى أقسام مرغوبة أكثر في المنظمة 

(Crant , 2000 : 435 فعلى سبيل المثال أن األفراد العاملين بالسلوك التنظيمي االستباقي ،)

عون إلى إيجاد وسائل عمل جديدة لتغيير بيئة عملهم فضاًل عن بحثهم لحلول جديدة لمشاكل يس

 ( .Bindl & Parker , 2010 : 6عملهم )

وهي السلوكيات التي يقوم بها العامل تجاه  السلوك االستباقي الموجه لزمالء العمل :( 2)

أو وحدات عمل ُأخرى في المنظمة،  األفراد العاملين األخرين الذين يعملون في نفس وحدة العمل

وال تضاف هذه السلوكيات إلى توصيف الوظيفة، لذلك تعتبر سلوكيات أدوار إضافية تهدف الى 

(، وبالتالي يسعى حامل هذا السلوك Kanten & alparslan , 2013 : 37تقديم المساعدة )

اصل مع االخرين من إلى التكامل االجتماعي من خالل قضاء الكثير من الوقت والجهد للتو 

 ,Saks etalاالفراد العاملين لمناقشة آرائهم وافكارهم التي تتعلق بإحداث تغيرات في المنظمة )

( ، إذ تدفع العاملين إلى المساهمة في خلق فريق عمل قوي ومنتج في المنظمات 2 : 2011

 ,unsworth& Parkerقادر على توليد األفكار اإلبداعية وتيسير الظروف الحالية للتغيير )

2003: 4.) 
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 ( السلوكيات االستباقية الفردية :3)

يقوم األفراد العاملين بهذه السلوكيات من أجل تحقيق األهداف الفردية والنجاح التنظيمي من   

لعامل بشكل مباشر عن طريق التكييف مع لخالل مساهمتها في تحقيق التنمية الشخصية 

األفكار والمعارف الجديدة وبالتالي إداء المهام بشكل مناسب  الظروف والمعدات الجديدة، تعلم

( . فيقوم األفراد العاملين بإجراء مجموعة من Kanten & Alparslan , 2013 : 27وأفضل )

ظواهر العمل بنفسه كإتخاذ إجراءات معينة إلتقان أو تغيير وضعه أو بئته الخارجية لشعوره 

( . لذلك سوف تنظر Bindl & Parker , 2010 : 4ل)بالمسؤولية في إحداث التغيير بالعم

المنظمة لألفراد العاملين كفاعلين نشطين يصنعون التغيير اإليجابي في أنفسهم وفي بيئة عملهم 

(Wu & Parker , 2013 : 681.) 
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 المبحث الثالث
 االنغماس الوظيفي

 توطئة
كونه يمثل حالة يفي ظالو  نغماسلى تحقيق االأالحاجة  بأمسمات وبشكل كبير ظباتت المن     

ذهنية ايجابية النجاز العمل بمستويات عالية من الطاقة والمرونة الفكرية واالندماج العالي 

شعور حاجة الى تكوين بالبيئية لذلك هي والتحديات بسبب التغيرات والتركيز الكامل اثناء العمل 

  يمي والفردي.التنظنجاح التحقيق ل مهامهم المكلفون بها ايجابي لدى العاملين باتجاه

 -:: نظرة تاريخية وتطور معرفياالنغماس الوظيفياوال: 

( الذي Goffman:1961من خالل ) ان االهتمام االكاديمي االول بمفهوم االنغماس برز  

أي استثمار واضح في االنتباه  -اشار الى االنغماس على انه مشاركة تلقائية في نشاط الدور

التي  دراسته (Kahn,1990)قدمالماضي القرن اتسعينيات  (، اما فيRich,2006:9والجهد)

اذ عرف  حملت عنوان" الشروط النفسية لالنغماس وعدم  االنغماس الشخصي في العمل، 

حيث يستطيع  االفراد ان يعبرون عن اعضاء المنظمة النفسهم ارتباط  الشخصي بانه االنغماس 

ارهم في العمل وهذا النوع  يمثل االفراد دو أ تأديةانفسهم جسديا وذهنيا وشعوريا من خالل 

فراد الذين ليس لديهم  انغماس  نفسي وشخصي  بادوار عملهم  المنغمسين  في العمل، اما األ

 (.Ababneh, 2015: 8 ; 276: 2016فراد غير المنغمسين  في العمل )احمد،يمثلون األ

لى منظورين هما إي دار دب اإلوبناء على ذلك صنف بدايات االنغماس الوظيفي في األ

(Drake,2012: 3-4):-  
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( حول تسخير Kahn:1990 ; Goffman:1961ما اشارت اليه دراسات ) :المنظور االول

و عاطفيا اثناء القيام باداء أو معرفيا أاعضاء المنظمة بدرجات متفاوتة ألنفسهم سواء جسديا 

شهرة واسعة مع تزايد اهمية راس االعمال المكلفون بها ولقد اكتسب مصطلح االنغماس الوظيفي 

 ; Luthans&Peterson:2002) اتالمال البشري في عالم االعمال من خالل عدة دراس

Cartwrigh&T-Holmes:2006 ; Gargierski&Hobfoll:2002 التي اوضحت ان )

 العاملالمكون الشعوري هو العنصر المشترك بين االنغماس واالحتراق لكونه عملية تحدث داخل 

فالشعور االيجابي يمثل االنغماس  -المرونة االدراكية والنشاط الجسمي -قوة المشاعر مثل

  (.Rana&Chopra,2019:44والشعور السلبي يمثل االحتراق )

( على ان االنغماس (Maslach& Leiter: 1997مااكدت عليه دراسة كل من: المنظور الثاني

ة والمشاركة والكفاءة فعندما تنخفض اعراض الوظيفي هو نقيض ارهاق العمل اذ يتالف من الطاق

ارهاق العمل يبدا االنغماس بالظهور فيتحول االرهاق الى نشاط والسخرية الى مشاركة وعدم 

ن الناس يكرسون ثالثة جوانب أالى ( 1996عام ) Goffmanالكفاءة الى كفاءة. ودعت دراسة 

والسلوك المعرفي والسمات العاطفية  ،الطاقة البدنية  -مختلفة من انفسهم خالل وظائف الوظيفة

ويشار الى هذه الوظائف على انها انغماس الشخصية عندما تكون موجودة في االفراد وعندما 

تغيب تعرف بفك االرتباط الشخصي وان الكثير من المنظمات تبحث باستمرار عن طريقة  

ضاء في المنظمة ويرغبون في ن يكونوا اعألديهم رغبة في  العاملينفهناك  العاملينلتعزيز اداء 

وسلوكه وزيادة مشاركة  العاملحد هذه الطرق هو فهم تفكير أتجاوز عقد العمل التقليدي و 

 (.167:  2018)السبعاوي،وانغماسهم في وظائفهم من خالل تحديد الطرق الممكنة  العاملين
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لالحتراق وم نقيض االنغماس الوظيفي كمفه( Maslach&leiter) عدت دراسة(1997وفي عام )

اذ  شرة البعاد االحتراق وهي السخريةالوظيفي، فالنشاط والمشاركة والكفاءة هي النقائض المبا

يتالشى  االنغماس  تحت وطاة  االحتراق  وذلك عندما ال يستطيع  االفراد  تقديم  المزيد  

الى سخرية  والكفاءة  فيتخذون موقف سلبي اتجاه العمل وهنا يتحول النشاط الى ارهاق  واالرتباط

افكار  ((Robinson et al.,2007وتلقف  (.153: 2016)جالب واخرون،الى عدم  كفاءة 

كد على أذ إ(، 4من سبقه من الباحثين ليخرج بدوافع لالنغماس الوظيفي  كما موضح في الشكل)

 .الرضا الوظيفي تقدير الذات واالندماج وتكافؤ الفرص هي اقوى ثالث دوافع لالنغماس

 

  دوافع االنغماس (4)الشكل

sourcr: Robinson.D, Hooker.H &Hayday.s,2007,  Engagement the containing -  

story,instincts for employment studia.  
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ويتم التأكيد من خالل الدراسة الحالية  باتجاه اساسي لرفع مستوى االنغماس الوظيفي داخل 

جسديا وذهنيا وشعوريا  العاملى العمل واالنجاز من خالل ذوبان المنظمة النه ينعكس ايجابيا عل

 في العمل للتعبير عن ذاته.

 مفهوم االنغماس الوظيفيثانيا: 

في مختار الصحاح للرازي االندماج واالختالط واالمتزاج أي غمس الشي  ةً لغ االنغماس عرف  

: 1994، المعجم الوجيز(، ويذكر )201: 1986في الماء ونحوه غمسُا أي غمره به )الرازي، 

، وقد جاءت كلمة الشيء أي االحاطة به بصورة كليةفي االنغمار  ( االنغماس بانه454

المرادف لها بكلمة )غمر( في قوله تعالى )الذين هم في غمرٍة  االنغماس في القران الكريم بالمعنى

. اما مفهوم في الجهل في خطاب موجه للكافرين (، بمعنى االنغماس11ساهون( )الذاريات، اية 

و نشاط ما أاداءه للمهمة  ،ن يركز الشخص كل حواسه وطاقاته عندأاالنغماس اصطالحا يعني 

  (.152: 2016ه)جالب واخرون، بحيث يكون محاط بالشئ الذي يقوم ب

هداف الشخصية  للعاملين  من خالل  هدافها  مع األأ لى تحقيق  إوتسعى  المنظمات    

بوظيفته  العاملاالنغماس  الوظيفي النه  يدخل بشكل مباشر في صميم العالقة  التي تربط 

قوم به األفراد الوظيفي ذو أهمية كبيرة ألنه يتناول ما ي فالسبب الذي يجعل من االنغماس

ويفعلونه تجاه وظائفهم وكيفية التصرف مع أدوارهم، وتحديد السلوكيات التي يتم إنتهاجها والطرق 

التي يتم سلكها من أجل تحقيق األهداف التي تسعى لها المنظمة مع أهدافهم الشخصية )محمود 

االنغماس  المنطلق يمكن ايجاز اراء الباحثين حول مفهوم (، ومن هذ289: 2020وعبيد،

 (.12الوظيفي في الجدول )
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 ( مفهوم االنغماس الوظيفي12الجدول )

 المفهوم الباحث ت

1 
Maslach et al., 

1986:6 

الطاقة والمشاركة والفاعلية التي يشعر بها العاملين عند 

 اداء اعمالهم الموكلة اليهم.

2 Kahn,1992:322 
شعور االفراد العاملين بانهم منغمسون ومرتبطون 

 ومتكاملون ويركزون على اداء اعمالهم المطلوبة

3 
Schaufeli et 

al.,2002:465 

 العاملحصيلة النتائج والمتغيرات خالل الفترة التي يؤديها 

 العامل داخل المنظمة العامل

4 
Robinson et 

al,2004:125 

تجاه المنظمة وقيمتها.  العاملموقف إيجابي من قبل 

يعمل على دراية بسياق العمل، ويعمل مع الزمالء  فالعامل

 لتحسين األداء داخل العمل لصالح المنظمة.

5 
Naudé& Rothmann, 

2006:63 

مهاراته من اجل تقديم  العاملحالة حيوية حيث يكرس 

 أداء ممتاز في العمل، واثق من فعاليته أو لها

6 Saks,2006:9 

 العاملوسيلة لدمج العاطفة مع االلتزام من خالل استعداد 

العامل من اجل االستثمار وبذل اكبر جهد ممكن في اداء 

 العمل.

7 
Olivier& Rothmann: 

2007:49 

توجية أعضاء المنظمة ألدوار عملهم  من خالل المنظمة، 

والتعبير عن مشاعرهم الجسدية وعاطفيه أثناء أداء 

 األدوات
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8 Lockwood,2007:1 
في مواجهة ضغوط العمل  انغماسهممدى التزام العاملين و 

 من اجل تحسين سمعة وقيمة المنظمة

9 
Salanova& Schaufeli, 

2008:117 

رد فعل عاطفي / تحفيزي إيجابي تجاه الوظيفة التي تتميز 

 بالقوة والتفاني واالسيعاب

10 
Kompaso& Sridevi, 

2010:90 

 منظمةالو  العاملعملية متبادلة ثنائية االتجاه بين 

11 Bakker, 2011:265 
اداء االعمال من قبل االفراد العاملين بأعلى مستوى وجهد 

 ممكن

12 Shuck, 2011:309 
في المنظمة والرضا الشخصي الذي  العاملمساهمة 

 من االنغماس داخل المنظمة العامليستمده 

13 
Stankiewicz& 

Moczulska, 2012:73 

القيم المقبولة في المنظمة والمشتركة من قبل أعضائها، 

فضال عن حقيقة مشاركة المنظمة في االتصال مع 

 المنظمات االخرى 

14 Schullery,2013:253 

عباره عن سياسة منصفة وجذابة على تقديم المساواة 

، مع تلبية احتياجاتهم ومصالحهم وقيمهم العاملينلجميع 

 المتنوعة

15 Anitha,2014:308  العاملين تجاه المنظمة وقيمتها انغماس مستوى التزام و 

16 
: 2016جالب واخرون،

157 

ذهنيا وشعوريا بوظيفته عند  العاملالدرجة التي يرتبط فيها 

 ادائه اياها.
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17 
Ameen& 

Baharom,2019:329 

الية لمساعدة المنظمة على الكفاح من اجل الحصول على 

 ميزة تنافسية مقارنة مع المنظمات االخرى 

18 Rastogi,2019:52 

كونه حالة ذهنية متفائلة في مكان العمل، فهو تعبير عن 

تسخير أعضاء المنظمة ألنفسهم أثناء تأديتهم ألدوار 

 عملهم. 

19 
Wang& 

Tseng,2019:2320 

الحالة النفسية والجسدية التي يسخرها العاملين من اجل 

 المهام الوظيفية المطلوبةانجاز 

20 Bao et al.,2020:126 
االلتزام العاطفي الذي يشعر به العاملين تجاه المنظمة 

 واالجراءات التي تتخذها من اجل ضمان تحقيق النجاح

21 
Weideman& 

Hofmeyr,2020:7 

انغماس حالة عمل يكون فيها العاملين في حالة من 

 الوظيفيةالجسدي والعاطفي في ادوارهم 

22 
: 2020بو طبيخ واخرون،أ

562 

الشعور باالعتزاز والفخر والرغبة بالعمل الذي يؤديه 

بما يمكنه من تحقيق ذاته واثبات قدرتهم باتجاه  العامل

 تحقيق االهداف التنظيمية المنشودة

 اعداد الباحث باالعتماد على المصادر المذكورةمن  المصدر: 

لنفسه اثناء تأدية   العامل تسخيريمثل درجة  االنغماس الوظيفيعاله ان أويتضح مما تقدم 

تقديم اداء متميز في العمل جسديا وشعوريا ومعرفيا، مما ينعكس ايجابيا على من اجل وظيفته 

تحسين الرضا الوظيفي، وااللتزام التنظيمي، وسلوكيات المواطنة التنظيمية، وتقليل معدل دوران 

 العمل الخاص بالمنظمة.
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 ابعاد االنغماس الوظيفي: لثا  ثا

 ; 2018الغانمي،  ; 2012تشير اغلب الدراسات ذات الصلة باالنغماس الوظيفي )العبادي،  

 ; Soane et al., 2012 ; 2019عزيز وضائع، ; 2017العنزي وصبر، ; 2018عبدهللا، 

 ; 2017فيروز، ; Shum, 2017 ; 2018العنزي وصبر، ; 2019احمد واسماعيل،

Schroeders et al., 2015 ; Rich et al., 2010  ; Wara et al., 2018 ;  محمد

 ; Ewing et al.,2019 ; Yakın& Erdil,2012 ; 2020محمود وعبيد، ; 2019واخرون،

Weideman& Hofmeyr,2020 ; Rich et al.,2010 ; Shuck& Wollard,2010 ; 

Ishtiaq& Zeb,2020; Lu & Guy, 2014 ناء يتكون من ثالثة ابعاد رئيسة ( على انه ب

 هي:

 -: (Physical Engagementاالنغماس الجسدي ) (1

يشير االنغماس الجسدي الى حالة زيادة مستويات الجهود الموجهة نحو االهداف التنظيمية من 

مع  ( 130: 2018)الغانمي،ويتفق(. 160: 2012خالل تكريس الكثير من الطاقة )العبادي،

 نغماس الجسدي يمثل توجيه الطاقات المادية للمرء نحو استكمال مهمة معينة.ان االالعبادي الى 

( ان االنغماس الجسدي بانه يتعامل مع الجوانب الجسدية 246: 2018صرح )عبدهللا، في حين 

( 38: 2017)العنزي وصبر،وقدم . العمل عاملين نحو استكمال مهماتالتي يستخدمها افراد ال

 العاملاالحتواء الفاعل واالندماج العالي لتجسيد طاقات على انه  تعريفا لالنغماس الجسدي

يمثل االنغماس الجسدي توجيه الطاقات ف الجسدية في اداء المهام واالهداف واالنشطة التنظيمية.

النشط  نغماسواال الخامل االنغماسيتراوح بين  هل مهمة معينة وانالمادية للمرء نحو استكما

يصفان ( Macey & Schneider, 2008: 18)اما(. 1166: 2019للعاملين )عزيز وضائع،
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سلوك تكيفي يهدف إلى تحقيق غرض تنظيمي، اذ ُينظر إلى هذا على انه االنغماس الجسدي 

البعد من اإلنغماس على إنه سلوك يمكن مالحظته مباشرة في سياق العمل ويتضمن سلوكيات 

يمكن توقعه. فعند الوصول إلى هذا اإلستنتاج فإنه مبتكرة ومبادرة وسلوكيات إستباقية وتجاوز ما 

يمكن مالحظة ظهور زيادة مستويات ثالثة تيارات فكرية تشمل "سلوك المواطنة التنظيمية، 

كما ان االنغماس الجسدي يمثل  ارتباط اجتماعي، وهناك  ،توسيع األدوار، والمبادرة الشخصية

كل جماعي، فقد أقر بأهمية  إرتباط العاملين بنهج اعتراف متزايد ب أن يعمل األفراد العاملين بش

المعاملة الخاصة والتفضيلية، وبما أن االنغماس الجسدي يمكن إعتباره عنصرًا إجتماعيًا واضحًا 

هذا يعني أن المشاركة اإلجتماعية هي تجربة التواصل مع اآلخرين، وهي جزء ال يتجزأ من 

راف بعالقة السياق االجتماعي باإلنغماس الجسدي من التعبير عن الدور في الذات. فقد تم اإلعت

ذلك بمنظورات األنظمة المتعلقة بتنمية الموارد  طِقبل علماء آخرين في هذا المجال، ويمكن رب

البشرية، لهذا يمكن تصور المشاركة الجسدية المادية على أنها إرتباط إجتماعي يعبر عن مدى 

 ,.Soane et alمشاركة القيم المشتركة مع الزمالء )إرتباط المرء إجتماعًيا ببيئة العمل و 

2012: 536.) 

بشكل مستمر  العاملان تحقيق مستويات عالية من االندماج الجسدي االيجابي في نشاط و 

ومستدام في عمله ينعكس ايجابا على مستوى األداء، إذ تسعى المنظمات إلى تجنب افرادها من 

ضغوطات العمل واالرهاق البدني من خالل تصميم وتوفير برامج للنشاط البدني في أماكن 

زيادة العمل، إذ تسهم تلك البرامج بشكل إيجابي في االهتمام بصحة األفراد العاملين من خالل 

وعيهم بأهمية ارتفاع مستويات النشاط البدني الشخصي وتعزيز االندماج الجسدي في مكان 

 (.260: 2019العمل )احمد واسماعيل،
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 -:(Cognitive Engagementاالنغماس المعرفي ) (2

المنافسة  قادرين على تجاهلبحيث يصبحوا عملهم  ينغمس االفراد بشكل كامل في ممارسة    

مكثف على المهمة التي اعطيت لهم، ومن جهة اخرى يعني مفهوم االنغماس ويركزوا بشكل 

(. وبين )العنزي 562: 2020)ابو طبيخ واخرون، العاملالمعرفي عدم وجود اهتمام نحو مهام 

ة الفكرية ومنطق ظيوي او اليق( ان االنغماس المعرفي يشير الى الوعي الح14: 2018وصبر،

العمل من خالل تحديد مدى فهم واستيعاب الهدف وتوضيح االدوار االدراك المتزايد واالهتمام ب

 واالسهامات الفاعلة من اجل تحقيق النجاح التنظيمي. 

يتطلب االنغماس المعرفي تحديد مدى رغبة األفراد في التحفيز الذاتي واستخدام استراتيجيات و 

لة بتطلعاتهم المستقبلية، وفي والتي لها ص،التنظيم الذاتي للوصول إلى األهداف التي تحدد ذاتيا 

النظريات االدبية لالندماج يشير االنغماس المعرفي إلى فكرة االستثمار في التعلم ويربط بعض 

الباحثين أيضا االنغماس المعرفي بالمدى الذي يرى فيه األفراد العاملين التعلم الذاتي على أنه ذو 

 (.Shum, 2017: 5-12صلة بأهدافهم المستقبلية واندماجهم في الوظيفة )

بما يسهم ليكون  للعاملكما يمثل االنغماس المعرفي استنزاف الطاقات المعرفية والثقافية والمهنية 

من الكادر المتقدم في المنظمة النه دائم التركيز في العمل ويتجنب أي مؤثرات  العاملذلك 

( ان 514: 2018،(. ويعتقد )علوان426-425: 2017خارجية قد تبعده عن وظيفته )فيروز،

)العنزي وبين االنغماس المعرفي يمثل انغماس العاملين بشكل كامل في ممارسة عملهم. 

( ان االنغماس المعرفي يتمثل في التركيز الشديد واالدراك الذهني الداء 37: 2017وصبر،

( ان االنغماس Toth et al.,2019:16) و اوضحالمهام واالندماج والتفاعل  في المنظمة. 

اذ يمكن تصور ، ى احترام الذات الخاصة بالعاملينمعرفي يمثل مدى قابلية المنظمة علال
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من أجل التعبير  العاملاالنغماس المعرفي من خالل التعبير عن األفكار التي تكمن في اإلبداع 

عن هوية العامل الحقيقية، فيمكن اعتباره بأنه اليقظة الذهنية والتواصل مع اآلخرين في مكان 

ل من أجل خدمة العمل الذي يقوم به األفراد إلى جانب عرض األفكار القيمة وطرح العم

ن التفكيار والتعامال ماع ما يطارح مان معلوماات جديادة لتنمياة  اإلبداعات في األداء الوظيفي، وا 

يجا دة فاي اد الحلاول للقضاايا المعقااإلدراك وتطوياره يعاد مان الضارورات لنجااح تأدياة المهاام وا 

 ,Von Stumm & Furnhamاشار ) ه(. وبدور Schroeders et al., 2015: 32ل )العم

( ان االنغماس المعرفي يشير الى انه عندما يستند العامل إلى سماته الشخصية 720 :2012

التي تتمثل بكل من االجتهاد، الخبرة، االنفتاح، باإلضافة إلى التعلم بالشكل الواسع واإلستثمار 

المتبادل للمعرفة، وبالتالي حتمًا سيكون لذلك تأثير قوي وباإلتجاه اإليجابي على اإلنغماس 

 لعامل.لوالمعرفي الفكري 

األفراد العاملين بأفكارهم بشكل كامل خالل ممارستهم استغراق فالنغماس المعرفي يشير الى 

يتعلق بكل ما يعتقد به األفراد تجاه منظماتهم االستغراق  قدألعمالهم في مكان العمل، وهذا 

دراكي تتجسد من اإلاالستغراق والقادة والظروف المحيطة بالعمل، وهذا ما يدل على إن جودة 

خالل اإلستثمار األمثل للطاقات المعرفية في أدوار العمل من أجل تحقيق األهداف التنظيمية بما 

يعزز اليقظة الفكرية والتركيز والفطنة، لهذا يتطلب االنغماس اإلدراكي أو المعرفي اإلستمرار 

يكون من الكوادر المتقدمة بإستنزاف الطاقات المعرفية والمهنية من قبل العامل بما يسهم في أن 

في المنظمة والذي يشاد له باإلعتراف بسبب التركيز في أداء المهام والواجبات وتجنب المؤثرات 

 (Rich et al., 2010: 620الخارجية التي قد تبعده عن وظيفته )
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 -:(Emotional Engagementاالنغماس الشعوري ) (3

عر االيجابية مثل الفخر بالعمل، فضال عن بناء لى حالة المشاإيشير االنغماس الشعوري       

وبين الوظيفة مما يؤدي الى مشاعر الحماس  العاملعالقة قوية بين العواطف وافكار ومشاعر 

(. ويرى )العنزي 130: 2018الغانمي، ; 562: 2020والفخر )ابو طبيخ واخرون،

والمشاعر الوجدانية  ( ان االنغماس العاطفي يشير الى االرتباط العاطفي14: 2018وصبر،

ما يتعلق  ةالذي يقوم به، فضال عن هذا عاد التي يمتلكها العاملين تجاه المنظمة او العمل

االنغماس العاطفي بشعور العامل تجاه المنظمة وقادتها وظروف العمل ما اذا كان لديهم 

ني ان االنغماس وقادتها وظروف العمل، االمر الذي يع ةاتجاهات ايجابية او سلبية تجاه المنظم

العاطفي يشير الى المضامين الفكرية التي تتعلق بالتوجهات العاطفية ومشاعر االنتماء واالندماج 

يمثل وبذلك  فضليات واهداف المنظمة التي تنعكس ايجابيا باداء العمل في المنظمة. با

ألفراد نحو التعلم والتوجهات االيجابية لدى ا  فالمشاعر واالهتمامات والمواق عاطفياالنغماس ال

عاطفيا بإظهار واثارة الرغبة والفضول نحو معرفة  المنغمسينوالمنظمة، إذ يتميز األفراد 

 Wara etواكتساب المزيد من المشاعر اإليجابية لالستجابة العاطفية نحو التعلم والمنظمة )

al., 2018: 108،ل توجه ( ان الى ان االنغماس الشعوري يمث426: 2017(. وتوصل )فيروز

الذي يكون مستغرق شعوريا في  لعاملمتعدد االوجه النه يرتبط بالعاطفة وبالسلوك االنساني فا

 العمل يعتبر غائب عن االمور الخارجية ومرتبط بدرجة عميقة مع الوظيفة.

مع ما يشعر به االفراد العاملين تجاه منظمتهم وقادتهم وزمالئهم في  عاطفييتعامل الجانب ال

للعاملين  عاطفيالمنظمة، اذ ان االنغماس ال يكنون من مواقف ايجابية او سلبية تجاهالعمل وما 

وبين الوظيفة، اذ  العامليتوقف وبشكل كبير على نوعية العالقة ما بين عواطف وافكار ومشاعر 
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اس والفخر مهما كانت قوية فانها تؤدي بدورها الى تكوين المشاعر والحمالعواطف ان تلك 

 :Lauring& Selmer, 2015)(. ووفقا246-245: 2018عبدهللا، ) تجاه وظائفهمللعاملين 

يمثل التفاني والتميز في االنغماس بقوة في العمل والحماس  عاطفي( ان االنغماس ال633

والشعور بالفخر واالهتمام وااللهام، اذ يرى االفراد المنغمسين شعوريا ان وظيفتهم مهمة وذات 

قت الالزم لالتقان، فاالفراد المتفانين يكونون على صلة عالية بالبيئة معنى فيما يتعلق بالو 

المحيطة بهم، أي بعبارة اخرى يكون االفراد الذين ينظرون الى وظيفتهم بانها ذات معنى يكونون 

اكثر استعدادا للخروج من الحواجز التي تحد من قابلياتهم في انجاز االعمال بطرائق جديدة 

 يف مع بيئة العمل.والتركيز على التك

للقيام بمهام العمل الذي  لعاملليشير الى مزيج من التوظيف والتعبير الذاتي  عاطفيفاالنغماس ال

يتطلب مستوى معين من السلوكيات واالنفعاالت االيجابية الداء الدور الوظيفي مع االفراد 

( ان 290: 2020(. وادعى )محمود وعبيد،17: 2019العاملين في المنظمة )محمد واخرون،

االنغماس الشعوري يشير الى مفهوم متعدد األوجه بسبب اإلرتباط بالعواطف والسلوك اإلنساني، 

أي يمكن اعتبار العامل الذي يكون في حالة إنغماس شعوري في مكان العمل غائبًا بشكل تام 

درجة في عن األمور التي ال تعتبر ذو صلة بالوظيفة، أي أنها أمور خارجية وال ترتب  بأي 

يكون تأثيره في ذهن  العامل وروحه في سبيل غرس الشعور الذاتي  عاطفيالعمل، فاالنغماس ال

المستغرق شعوريًا على تطوير الشعور  العاملوالرغبة من أجل تحقيق التفوق والنجاح، إذ يعمل 

منتمي المستمر باإلندماج مع المنظمة التي ينتمي إليها بكل إخالص وتفاني ألنه يشعر بأنه 

 عاطفيًا مع المنظمة والعمل ومكان العمل.
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( ان االنغماس الشعوري يشير الى التبادالت العاطفية البناءة Lu & Guy, 2014: 5فيما ذكر )

خالل لقاءات الخدمة حتمًا أنها تخلق انطباعا إيجابيًا، وهذا هو  والزبائنبين األفراد العاملين 

آثاره تهم المشرفين والمهنيين في مجال الموارد البشرية السبب في أن يجعل اإلنغماس الشعوري و 

وخبراء التدريب والتطوير. لذا يمكن أن ينتج اإلنغماس الشعوري حالة من العمل العاطفي لإلشارة 

إن إدارة الحالة  ،إلى إدارة الشعور إلنشاء عرض جسدي يمكن رؤيته من خالل الجمهور

أكثر تطلبًا من الجوانب الملموسة للوظيفة. فاإلنغماس العاطفية للعمالء من قبل األفراد تكون 

الشعوري هنا يتم وصفه بأنه "إظهار المشاعر المناسبة، والذي يركز بشكل أكثر تفردًا على قواعد 

العرض والسلوك المرئي، فهو يمثل الجهد والتخطي  والتحكم الالزمين للتعبير عن المشاعر 

 ء المعامالت.المرغوبة من الناحية التنظيمية أثنا
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 الدراسة  بين متغيراتالنظرية العالقة : المبحث الرابع

 -:اوال :  العالقة بين راس المال المعرفي والسلوك االستباقي

بع من الجهود التي تنمال المعرفي والسلوك االستباقي عملية تعزيز العالقة بين راس الان   

(، والتي تستند بدورها Jaffery& Abid,2020:413تبذلها المنظمة من اجل احداث التغيير )

التطوير والتي تسهم في تعزيز القدرة التنافسية ن جميع االنشطة المتعلقة بعلى مجموعة م

(Kijek et al.,2016:171 وعليه يتعين على المنظمة ان تعمل على استثمار افضل سبلها )

من اجل تحقيق البراعة في خلق نتائج ايجابية تعمل على خلق منتجات واسواق وعمليات تساعد 

 &Ndicu)لتصبح المنظمة الرائجة في السوق  المنظمة على تطوير امكاناتها

Wacuka,2017:180.) 

( وقدراتها Yu,2017:117ي يعمل على تحسين اداء المنظمة )كما ان راس المال المعرف

( وبالتالي يسهم هذا االمر في تحسين السلوك االستباقي Lim& Jung, 2017:95التكنولوجية )

للعاملين من خالل تحسين الموقع التنافسي للمنظمة، وزيادة كفاءتها في استخدام الموجودات 

(، أي بعباره اخرى ان تحسين 26: 2020ضل )مزهر،وتحقيق انتاجية عالية وتقديم خدمات اف

السلوك االستباقي للعاملين يتمثل في الدور الذي يمارسه راس المال المعرفي من خالل تعزيز 

العالقة بين استثمار رأس المال الفكري وأداء الشركات، فرأس المال الفكري يمثل ملكية فكرية 

ن الوضع التنافسي للمنظمة من خالل زيادة قيمة تنتمي إلى المنظمة وله أهم مساهمة في تحسي

بينما أداء المنظمة يشير إلى نتائج العمليات التجارية وتأثيراتها  ،أصحاب المصلحة الرئيسيين

 (.Sun,2019:546على أصحاب المصلحة )
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ويدل ما تقدم ذكره ارتباط رأس المال المعرفي المتمثل بعمليات التحول المعرفي بمفهوم السلوك 

 والذي يعد من اهم ابعاد رأس المال المعرفي. ،ستباقي لرأس المال البشري الساعي للتغييراال

 -:العالقة بين راس المال المعرفي واالنغماس الوظيفي  -ثانيا :

س المال المعرفي دور مهم في تحقيق التوازن بين مدخالت ومخرجات المنظمة أيمارس ر       

تعزيز قدرة المنظمة على استثمار  ألجلوذلك باعتماد رأس المال المعرفي كنقطة انطالق 

جل تقديم الدعم أمواردها والعمل على الحصول على اكبر قدر ممكن من المعلومات من 

تقديم الخدمات التي يمكن من خاللها تعزيز انغماس المنظمة، فضال عن  ألنشطةالمناسب 

مر فان هذا األ(، وبالتالي Lafforgue et al.,2013:76العاملين داخل الوظيفة الخاصة بهم )

يسهم في انغماس العاملين داخل الوظيفة من اجل الحصول على ميزة تنافسية مقارنة مع 

نغماس يمثل مدى رغبة األفراد (، فاالAmeen& Baharom,2019:329المنظمات االخرى )

 ,Shumفي التحفيز الذاتي واستخدام استراتيجيات التنظيم الذاتي للوصول إلى األهداف )

2017: 5-12.) 

ح لزاما على قادة المنظمات ادراك اهمية هذا النوع من العالقة الن كال المتغيرين بوبذلك اص  

فضال عن االبتكارات الالحقة الناتجة  يبحثان عن ادخال تعديالت جوهرية في اعمال المنظمة

 عن انغماس العاملين بذلك.   

 -:العالقة بين السلوك االستباقي واالنغماس الوظيفي -ثالثا :

يعمل السلوك االستباقي على الحد من انهاك العاملين وذلك من خالل تحفيز العاملين على      

 Otto etالجراءات المناسبة )انجاز المهام في المكان والوقت المناسب واستعمال ا

al.,2019:3 ،) يمثل سلوك ينطوي على انغماس العاملين داخل الوظيفة من اجل تحسين النه
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(، كما يسهم في تحسين جهود LePine& Van Dyne,2001:326وضع ومكانة المنظمة )

 Grant etالعاملين لالبداء بارائهم وتقديم االقتراحات المبكرة من اجل احداث التغيير )

al.,2009:33 وبالتالي فان انغماس العاملين داخل الوظيفة يسهم في تحسين قابلياتهم على ،)

(، وهذا االمر يعمل على Kolveried& Amo,2002:2التنبؤ باالحداث التي تهدد المنظمة )

 &Zhangتحسين قدراهم على تحديد االجراءات التصحيحية لمعالجة المشاكل )

Parker,2019:126.) 

لسلوك االستباقي يسهم في تحفيز العاملين على بيان وجهة نظرهم تجاه التسهيالت التي ان ا

-Arefin et al.,2015:316(. واشار )Fuller et al.,2006:1098تقدمها المنظمة لهم )

مسبًقا بمزيد من االستباقية والوعي والرشاقة، فضال عن  ون ( الى ان العاملين يتصرف317

، اذ يهدف العاملين إلى تحقيق نتائج أكثر وضوًحا، لتغييرلحدوث اظة على نية المنظمة المحاف

وبالتالي يسعى العاملين إلى السلوكيات االستباقية لتغيير أنفسهم أو أقرانهم أو البيئة، اضافة الى 

ناء جسديا و شعوريا وذهنيا في انجاز المبادرة اث العاملذوبان  ا يتطلب السلوك االستباقيهذ

 .القيام بالعمل وهو جوهر واساس االنغماس الوظيفي
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 المبحث االول
 االختبار البنائي لمقاييس الدراسة

 -: الدراسة: وصف متغيرات أوال 

تمثل مجتمع وعينة الدراسة بأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة االسالمية بفروعها في       

 ئة وثمانينامحافظة )النجف االشرف، بابل، والديوانية(، اذ تألف مجتمع الدراسة من ثالث م

ع الدراسة فانه استحصالها وسحبها من مجتم جل تحليل البيانات التي تم  أمستجيب، وبالتالي فمن 

يتعين التعبير عن المتغيرات الداخلة في الدراسة بمجموعة من الرموز الكفيلة ببناء تصور واضح 

( يوضح وصف للرموز المعبرة عن 13لدى القارئ تجاه النتائج التي تم التوصل اليها، والجدول )

 المتغيرات الداخلة في التحليل.

 ( وصف متغيرات الدراسة13الجدول )

 الرمز عدد الفقرات البعد المتغير

 راس المال المعرفي

(KNCA) 

 KCHU 12 راس المال البشري

 KCRE 6 راس المال العالقاتي

 KCST 15 راس المال الهيكلي

 السلوك االستباقي

(PEBH) 

 PEPO 5 االستباقي التن يمي السلوك

 PEDI 5 للزمالء الموجه االستباقي السلوك

 PEIN 6 الفردي االستباقي السلوك

 االنغماس الوظيفي

(FIEG) 

 FGPH 6 الجسدي االنغماس

 FGEM 6 العاطفي االنغماس

 FGCO 6 المعرفي االنغماس

 -:لمتغيرات الدراسةثانيا :  تحليل التوزيع الطبيعي 

يمثل التوزيع الطبيعي من االختبارات الشائعة التي يتم استعمالها في قياس طبيعة ونوع      
التوزيع الذي تتبعه البيانات المسحوبة من المجتمع، وبالتالي فان اختبار التوزيع الطبيعي ُيعد من 

عليه فمن واالستقاللية لتحليل النتائج بالطرائق المعلمية، و ،المسلمات المهمة التي تمنح الحرية 
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جل القيام بهذا التحليل يتعين استعمال نوعين من االختبارات شائعة االستخدام، وهذه االختبارات أ
 –و شابيرو (Kolmogorov – Smirnov)سيمنروف   – كلومجروفاختباري تتمثل في 

وهي مقبولة عندما تكون  (P-value)الذين يعتمدان على قيمة  (Shapiro – Wilk)ويليك 
ن البيانات تخضع للتوزيع إ( ف0.05على من )أ ، فأذا كانت القيمة المعنوية (0.05)اكبر من 

( فان هذه البيانات ال تخضع للتوزيع 0.05الطبيعي، بينما اذا كانت القيمة المعنوية اقل من )
 (، وعليه فان فرضيتا التحليل تنعكس في االتي:14الطبيعي، وكما في الجدول )

 يانات المسحوبة من مجتمع الدراسة ال تخضع لتحليل التوزيع الطبيعي.الفرضية الصفرية: ان الب

 الفرضية البديلة: ان البيانات المسحوبة من مجتمع الدراسة تخضع لتحليل التوزيع الطبيعي.

 ( نتائج تحليل التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة14الجدول )

 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 0.918 0.161 االستباقي التنظيمي السلوك

 P > 0.05 338 0.899 0.151 للزمالء الموجه االستباقي السلوك

 P > 0.05 338 0.898 0.171 الفردي االستباقي السلوك

 P > 0.05 338 0.904 0.130 االستباقي السلوك

 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 كون 14اسفرت نتائج الجدول )

و  (Kolmogorov – Smirnov)سيمنروف   – كلومجروفان القيمة المعنوية الختباري 

( وهذا يدل على انه بامكان االستمرار 0.05اعلى من ) (Shapiro – Wilk)ويليك  –شابيرو

 في تحليل البيانات واستخراج النتائج التي تطمح الدراسة الوصول اليها.
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 -:القياس أداةثالثا  : اختبار 

 -:االستكشافي ألعامليالتحليل  (1

يتعين استخدام جل قياس التحليل العاملي االستكشافي بين الفقرات الداخلة في التحليل أمن      

جل استخراج النتائج المطلوبة، وبالتالي فان أ( من SPSS.V.25الحزمة االحصائية لبرنامج )

الهدف من وراء استخدام التحليل العاملي االستكشافي يكمن في بيان مدى طبيعة ونوع العالقة 

هذه جل قياس استجابات الدراسة من خالل التأكد من خضوع أبين الفقرات التي وضعت من 

 الفقرات الى مجموعة من االعتبارات التي تنعكس في:

 وجود عالقة ارتباط بين الفقرات الداخلة في تحليل وتفسير الُبعد الذي وضعت من اجلة  ( أ
 (0.30ان تكون نسبة التشبع بين الفقرات اعلى من الحد المسموح به والبالغ )  ( ب
ان تكون النسبة المئوية المتراكمة للتباين المفسر اعلى من الحد المسموح بع والبالغ   ( ت
(0.60) 
 ان ال تقل قيمة الجذر الكامن عن الواحد الصحيح.  ( ث

نظرا لطبيعة الحذف واالضافة التي تم اجراءها على المتغير المستقل )راس المال المعرفي( فان 

لعاملي االستكشافي لهذا المتغير فقط كون متغيرات طبيعة التحليل تقتضي قياس التحليل ا

الدراسة االخرى لم يتم اجراء أي حذف او اضافة على الفقرات الخاصة بها، وبالتالي تبين نتائج 

( والخاص KMO and Bartlett's Testرتباط الداخلي الختبار )أن األ( الى 15الجدول )

مال المعرفي يتسم بنسبة تشبع عالية بلغت بالفقرات الداخلة في تفسير ابعاد متغير راس ال

( وهذا االمر يدل على ان مصفوفة 0.60( وهي اعلى من المعيار المحدد والبالغ )0.940)

االرتباط هي مصفوفة تتصف باالستقاللية واالعتمادية تجاه الفقرات الداخلة في التحليل، فضال 

 (0.05ة معنوية اقل من )( وبقيم10362.124عن ان قيمة مربع كاي سكوير مقدارها )
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 المعرفي المال راس( قوة االرتباط بين عوامل متغير 15الجدول )
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.940 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 10362.124 

Df 336 

Sig. 0.000 

 SPSS.V.25: نتائج برنامج  المصدر

( والخاصة بمقدار التشبعات المعيارية بين الفقرات الخاصة بابعاد راس 16اسفرت نتائج الجدول )
(، اذ يالحظ ان اعلى جذر 0.30المال المعرفي الى وجود تشبع عاٍل وفقا للمعيار المتبع والبالغ )

(، وتمثل 42.312بتباين مفسر بلغ )( و 13.963كامن تمثل لُبعد راس المال الهيكلي ومقداره )
( وبتباين مفسر مقداره 10.445ُبعد راس المال البشري في المرتبة الثانية بجذر كامن بلغ )

(، في حين حصل ُبعد راس المال العالقاتي على المرتبة االخير بجذر كامن مساٍو لا 31.652)
عات المعيارية الخاص بابعاد (، وهذا يدل على ان التشب26.036( وبتباين مفسر بلغ )8.592)

( وهذا يعني ان فقرات الدراسة تتسم وتتالئم مع المجتمع 0.60راس المال المعرفي اعلى من )
 المدروس وتخضع العتبارات واراء المجتمع، وبالتالي ال يتم استبعاد او حذف أي فقرة.

 المعرفي المال راسقيم التحليل العاملي االستكشافي لفقرات ابعاد ( 16الجدول )
 العامل الثالث العامل الثاني العامل االول الفقرات

   (KCHUراس المال البشري ) -العامل االول:

Kchu1 0.735   

Kchu2 0.713   

Kchu3 0.792   

Kchu4 0.767   

Kchu5 0.758   

Kchu6 0.768   

Kchu7 0.774   

Kchu8 0.759   

Kchu9 0.799   

Kchu10 0.755   

Kchu11 0.752   

Kchu12 0.765   

  (KCREراس المال العالقاتي ) -العامل الثاني:
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 Kcre1 0.716  

 Kcre2 0.810  

 Kcre3 0.780  

 Kcre4 0.838  

 Kcre5 0.829  

 Kcre6 0.745  

 (KCSTراس المال الهيكلي ) -العامل الثالث:

  Kcst1 0.800 

  Kcst2 0.790 

  Kcst3 0.834 

  Kcst4 0.830 

  Kcst5 0.847 

  Kcst6 0.730 

  Kcst7 0.750 

  Kcst8 0.795 

  Kcst9 0.815 

  Kcst10 0.802 

  Kcst11 0.756 

  Kcst12 0.804 

  Kcst13 0.810 

  Kcst14 0.700 

  Kcst15 0.850 

 8.592 10.445 13.963 الجذر الكامن

النسبة المئوية للتباين المفسر
1

% 42.312 31.652 26.036 

 100 73.964 42.312 النسبة المئوية التراكمية للتباين%

 

 -:التوكيديالتحليل العاملي  (2

يهتم التحليل العاملي التوكيدي في بيان نمذجة المعادلة الهيكلية والخاصة بقياس مقدار          

مخطط بنائي البعاد تفسير الفقرة للُبعد الذي وضعت من اجله، وهذا االمر يتم من خالل بناء 

وفقرات المتغيرات الداخلة في التحليل كال على حدا، كما ان قبول او رفض الفقرات المفسرة للُبعد 

(، Hair et al.,2010( )0.50يكمن في  ان يكون الوزن المعياري الخاص بهذه الفقرة اعلى من )

                                  
1
 %100نسبة التباين المفسر =  الجذر الكامن/ مجموع الجذور الكامنة  *  



 

 

 ﴿  87 ﴾وصف بياانت الدراسة  ....... الثايناملبحث 

المهمة التي يمكن فضال عن  خضوع المخطط البنائي لمجموعة من المعايير والمؤشرات 

 (.17ايضاحها في الجدول )

 ( مؤشرات جودة المطابقة حسب معادلة النمذجة الهيكلية17الجدول )
 القاعدة العامة المؤشر ت
  (Goodness-of-Fit)مؤشرات جودة المطابقة  أ

x النسبة بين قيمة 1 
 5اقل من   df)ودرجات الحرية )  2

 0.90اكبر من  (GFI)حسن المطابقة مؤشر  2

 0.90اكبر من  (AGFIمؤشر حسن المطابقة المصحح ) 3
جذر متوسط مربع الخطأ التقريبي مؤشر  4

(RMSEA) 

 0.05 - 0.08بين 

 المعيارية )التشبعات المعيارية( األوزان االنحدارية ب
 (Standardized Regression Weights) 

 او اعلى 0.5االوزان المقبولة 

Source: Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., & Anderson, R.E. (2010). "Multivariate 

Data  Analysis" ,7
th

 ed., Prentice Hall, Upper Saddle. 

 -:التحليل العاملي التوكيدي لمتغير راس المال المعرفي -اوال :

المطابقة جاءت مقبولة، اذ ( الى ان معايير جودة 5يالحظ من النتائج المبينة في الشكل )     

(، فضال عن ان df( )4.364( الى درجة الحرية ) X2بلغت النسبة بين مربع كايس كوي )

( وهذا ما دل عليه مؤشر حسن المطابقة 0.963( جاء مساٍو لا )GFIمؤشر حسن المطابقة )

( RMSEA(، كما ان مؤشر جذر متوسط مربع الخطأ التقريبي )AGFI( )0.960المصحح )

(، وبالتالي فان قرارا الباحث ينعكس في قبول المخطط البنائي لمتغير راس المال 0.062غ )بل

 المعرفي.
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 ( المخطط البنائي لفقرات وابعاد متغير راس المال المعرفي5الشكل )

 (AMOS.V.25اعداد الباحث باالعتماد على برنامج )من : المصدر

معياري لُبعد راس المال البشري تمثل في الفقرة ( الى ان اعلى وزن 18تشير نتائج الجدول )

( وهذا يدل على  ان يعمل المجتمع المدروس على تطوير 0.799( وبلغ )Kchu3الثالثة )

ومقداره  (Kchu2(، بينما تمثل ادنى وزن معياري في الفقرة الثانية )0.201امكاناته بمقدار )

بتحسين قابلياها تجاه راس المال سة الجامعة المدرو اهتمام على  ( االمر الذي يدل0.654)

 .البشري 

( Kcre5من جهة اخرى تمثل اعلى وزن معياري لُبعد راس المال العالقاتي في الفقرة الخامسة )

(، في حين 0.173( أي  ان تهتم الجامعة المدروسة بتحسين قدراتها بمقدار )0.827وقدره )
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( وهذا يدل على  اهتمام 0.663قدار )( بمKcre1جاء ادنى وزن معياري ضمن الفقرة االولى )

 ( .... الخ.0.337الجامعة المدروسة بتحسين متطلباتها بمقدار )

( Kcst15بينما انعكس اعلى وزن معياري لُبعد راس المال الهيكلي في الفقرة الخامسة عشر )

ظيمي ( االمر الذي يدل على  ان تعمل الجامعة المدروسة على تطوير هيكلها التن0.844وقدره )

( من اجل مواكبة التطورات البيئية الخارجية. من جانب اخر تمثل ادنى وزن 0.156بمقدار )

( وهذا يدل على  تحسين امكانات 0.631( وبلغ )Kcst14معياري في الفقرة الرابعة عشر )

 ( .... الخ.0.369الجامعة الهيكلية بمقدار )

 المعرفي( االوزان المعيارية لمتغير راس المال 18الجدول )

 (KCST) راس المال الهيكلي (KCREراس المال العالقاتي ) (KCHUراس المال البشري )
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KCHU <--- Kchu1 0.732 KCRE <--- Kcre1 0.663 KCST <--- Kcst1 0.796 

KCHU <--- Kchu2 0.654 KCRE <--- Kcre2 0.757 KCST <--- Kcst2 0.781 

KCHU <--- Kchu3 0.799 KCRE <--- Kcre3 0.717 KCST <--- Kcst3 0.834 

KCHU <--- Kchu4 0.717 KCRE <--- Kcre4 0.791 KCST <--- Kcst4 0.814 

KCHU <--- Kchu5 0.730 KCRE <--- Kcre5 0.827 KCST <--- Kcst5 0.840 

KCHU <--- Kchu6 0.764 KCRE <--- Kcre6 0.667 KCST <--- Kcst6 0.690 

KCHU <--- Kchu7 0.740     KCST <--- Kcst7 0.745 

KCHU <--- Kchu8 0.705     KCST <--- Kcst8 0.768 

KCHU <--- Kchu9 0.793     KCST <--- Kcst9 0.792 

KCHU <--- Kchu10 0.740     KCST <--- Kcst10 0.786 

KCHU <--- Kchu11 0.705     KCST <--- Kcst11 0.729 

KCHU <--- Kchu12 0.725     KCST <--- Kcst12 0.783 

        KCST <--- Kcst13 0.788 

        KCST <--- Kcst14 0.631 

   
 

 
    KCST <--- Kcst15 0.844 
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 االستباقيالتحليل العاملي التوكيدي لمتغير السلوك  -ثانيا :

( الى ان معايير جودة المطابقة جاءت مقبولة، اذ بلغت النسبة 6تشير النتائج المبينة في الشكل )

(، فضال عن ان مؤشر حسن df( )3.741( الى درجة الحرية )X2بين مربع كاي سكوير )

( وهذا ما دل عليه مؤشر حسن المطابقة المصحح 0.928( جاء مساٍو لا )GFIالمطابقة )

(AGFI( مقداره )(، كما ان مؤشر جذر متوسط مربع الخطأ التقريبي )0.926RMSEA قدره )

(، وبالتالي فان قرارا الباحث ينعكس في قبول المخطط البنائي لمتغير السلوك 0.053)

 االستباقي.

 

 ( المخطط البنائي لفقرات وابعاد متغير السلوك االستباقي6الشكل )

 (AMOS.V.25ماد على برنامج )اعداد الباحث باالعتمن : المصدر

ن اعلى وزن معياري لُبعد السلوك التنظيمي االستباقي تمثل في ألى إ( 19تشير نتائج الجدول )
( وهذا يدل على  ان تطور الجامعة 0.888( بوزن معياري قدره )Pepo3الفقرة الثالثة )
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وزن معياري في الفقرة الرابعة (، بينما تمثل ادنى 0.112المدروسة سلوكياتها االستباقية بمقدار  )
(Pepo4( بوزن معياري قدره )االمر الذي يدل على  اهتمام الجامعة المدروسة 0.686 )

(. فضال عن ان اعلى وزن 0.314بمتطلبات هذه الفقرة من اجل تحسين سلوكياتها بمقدار )
( بوزن معياري Pedi5معياري لُبعد السلوك االستباقي الموجه للزمالء تمثل في الفقرة الخامسة )

( في المرتبة االخيرة بوزن معياري قدره Pedi2( بينما جاءت الفقرة الثانية )0.883بلغ )
( وهذا يدل على  اهتمام الجامعة المدروسة بمتطلبات العاملين لديها من اجل ضمان 0.786)

تباقي الفردي تحقيق اهدافها على االمد البعيد، كما تمثل اعلى وزون معياري لُبعد السلوك االس
( في Pein6( وجاءت الفقرة السادسة )0.879( بوزن معياري مساٍو لا )Pein3في الفقرة الثالثة )

( وهذا يدل على  تحسين واقع الجامعة تجاه السلوك 0.726المرتبة االخيرة بوزن معياري مقداره )
 .... الخ. (0.274االستباقي الفردي بمقدار )

 رية لمتغير السلوك االستباقي( االوزان المعيا19الجدول )

االستباقي  التنظيمي السلوك

(PEPO) 

 للزمالء الموجه االستباقي السلوك

(PEDI) 

 الفردي االستباقي السلوك

(PEIN) 

عد
لب
ا

ار 
س
لم
ا

 

رة
فق
ال

 E
st

im
a

te
 

عد
لب
ا

ار 
س
لم
ا

 

رة
فق
ال

 E
st

im
a

te
 

عد
لب
ا

ار 
س
لم
ا

 

رة
فق
ال

 E
st

im
a

te
 

PEPO <--- Pepo1 0.870 PEDI <--- Pedi1 0.843 PEIN <--- Pein1 0.854 

PEPO <--- Pepo2 0.843 PEDI <--- Pedi2 0.786 PEIN <--- Pein2 0.811 

PEPO <--- Pepo3 0.888 PEDI <--- Pedi3 0.795 PEIN <--- Pein3 0.879 

PEPO <--- Pepo4 0.686 PEDI <--- Pedi4 0.796 PEIN <--- Pein4 0.853 

PEPO <--- Pepo5 0.799 PEDI <--- Pedi5 0.883 PEIN <--- Pein5 0.829 

        PEIN <--- Pein6 0.726 

 الوظيفي التحليل العاملي التوكيدي لمتغير االنغماس -ثالثا :

( الى ان معايير جودة المطابقة جاءت مقبولة، اذ بلغت النسبة بين مربع 7تبين نتائج الشكل )
Xكاي سكوير )

(، فضال عن ان مؤشر حسن المطابقة df( )3.716) ( الى درجة الحرية2
(GFI) 
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بلغ  (AGFI) المصحح المطابقة حسن مؤشر( وهذا ما دل عليه 0.978جاء مساٍو لا ) 
(، 0.072مساٍو لا ) (RMSEA) التقريبي الخطأ مربع متوسط جذر مؤشر(، كما ان 0.971)

 وبالتالي فان قرارا الباحث ينعكس في قبول المخطط البنائي لمتغير االنغماس الوظيفي.

 

 الوظيفي ( المخطط البنائي لفقرات وابعاد متغير االنغماس7الشكل )

 (AMOS.V.25اعداد الباحث باالعتماد على برنامج )من : المصدر
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وزن معياري لُبعد االنغماس الجسدي تمثل في الفقرة  ( الى ان اعلى20اسفرت نتائج الجدول )

( بوزن Fgph1( بينما وزن معياري تمثل في الفقرة االولى )0.894( ومقداره )Fgph4الرابعة )

وهذا يدل على  قيام الجامعة المدروسة بتوجيه المنتسبين لديها لالنغماس ( 0.762معياري بلغ )

(، ومن جانب اخرى تمثل اعلى 0.238جامعة بمقدار )هداف الأ و ، جسديا تجاه تحقيق متطلبات 

( 0.917( بوزن معياري بلغ )Fgem4وزن معياري لُبعد االنغماس العاطفي في الفقرة الرابعة )

( االمر الذي يدل على  0.849( وبلغ )Fgem6وادنى وزن معياري انعكس في الفقرة السادسة )

على االنغماس عاطفيا تجاه االعمال التي قيام الجامعة المدروس بتحفيز المنتسبين لديها 

( وبلغ Fgco2على وزن معيار لُبعد االنغماس المعرفي في الفقرة الثانية )أ جاء  يؤدونها، واخيراً 

( االمر 0.814( ومقداره )Fgco4(، بينما ادنى وزن معياري تمثل في الفقرة الرابعة )0.908)

 اجل ضمان تنمية ( من0.186بمقدار ) تهابتطوير قدراالجامعة المدروسة  اهتمامالذي يدل 

 االنغماس المعرفي لها ومواكبة التطورات البيئية الخارجية.

 الوظيفي ( االوزان المعيارية لمتغير االنغماس20الجدول )

 (FGCO) المعرفي االنغماس (FGEM) العاطفي االنغماس (FGPH) الجسدي االنغماس
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FGPH <--- Fgph1 0.762 FGEM <--- Fgem1 0.883 FGCO <--- Fgco1 0.894 
FGPH <--- Fgph2 0.865 FGEM <--- Fgem2 0.897 FGCO <--- Fgco2 0.908 
FGPH <--- Fgph3 0.853 FGEM <--- Fgem3 0.904 FGCO <--- Fgco3 0.893 
FGPH <--- Fgph4 0.894 FGEM <--- Fgem4 0.917 FGCO <--- Fgco4 0.814 
FGPH <--- Fgph5 0.860 FGEM <--- Fgem5 0.896 FGCO <--- Fgco5 0.900 
FGPH <--- Fgph6 0.875 FGEM <--- Fgem6 0.849 FGCO <--- Fgco6 0.892 
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 قياس الدراسة أداةقياس ثبات  -رابعا :
 الصدق الظاهري  (1

يهتم الصدق الظاهري او صدق المحكمين في توزيع اساتمارة االساتبيان بعاد تبويبهاا مان مجموعاة 
مااان المصاااادر المتفاااق عليهاااا، وعلياااة تااام توزياااع اساااتمارة االساااتبيان علاااى مجموعاااة مااان المحكماااين 

(، ذوي الخبارة الواساعة فاي مجاال التحكايم وضابط فقارات اداة االساتبيان بالشاكل 1)انظر الملحق )
يمكااان اخراجهاااا بصاااورة تاااتالئم ماااع اراء ومتطلباااات المجتماااع المااادروس، وعلياااه فبعاااد جماااع الاااذي 

%( )انظااار 83االساااتمارات تباااين ان نسااابة اتفااااق المحكماااين علاااى اعاااادة صاااياغة الفقااارات بلغااات )
 (.2الملحق )

 الصدق البنائي لثبات اداة القياس (2
يشير الصدق البندائي الداة االسدتبيان الدى قيداس مقددار ثبدات ابعداد ومتغيدرات الدراسدة مدن خدالل 

استخدام المقياس الشهير للثبات معام  كرونباخ الفا  الهادف الى قيداس ثبدات واتسداق اداة القيداس 

المعنويددة مدن خددالل قيدداس القيمدة المعنويددة البعدداد الدراسدة ومتغيراتهددا, اذ يتعددين ان تكدون القيمددة 

لكدي تتصدف بصدفة القبدول , والجددول  (Bartholomew, 1996: 24 %(  75اعلدى مدن  

 ( يبين معام  كرونباخ الفا للمتغيرات الداخلة في التحلي .21 

 ( معامالت كرونباخ الفا لمتغيرات وابعاد الدراسة21الجدول  

 البعد المتغير
عدد 

 الفقرات

كرونباخ 

 الفا لكل بعد

كرونباخ 

للمتغير الفا 

 ككل

 راس المال المعرفي

 0.816 12 راس المال البشري
0.847 

 
 0.761 6 راس المال العالقاتي

 0.84 15 راس المال الهيكلي

 السلوك االستباقي

 0.792 5 السلوك التن يمي االستباقي

0.842 
السلوك االستباقي الموجه 

 للزمالء
5 0.796 

 0.809 6 السلوك االستباقي الفردي

 االنغماس الوظيفي

 0.823 6 االنغماس الجسدي

 0.84 6 االنغماس العاطفي 0.850

 0.837 6 االنغماس المعرفي

( الى ان اداة القياس تتسم بالثبات النسبي العالي، وهذا ما دل عليه 21اسفرت نتائج الجدول )
والمتغير الوسيط )السلوك (، 0.847المتغير المستقل )راس المال المعرفي( باتساق قدره )

(، والمتغير التابع )االنغماس الوظيفي( باتساق مساٍو لا 0.842الستباقي( باتساق بلغ )
(0.850.) 
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 المبحث الثاني
 وصف بيانات الدراسة

يهتم هذا المبحث بوصف البيانات المسحوبة من مجتمع الدراسة وذلك من خالل االوساط      

المعيارية واالهمية النسبية واهمية ترتيب كل فقرة مقارنة بالفقرات االخرى، الحسابية واالنحرافات 

 وعليه فان هذا االمر يمكن تفسيره كما يلي:

 (KNCA: وصف البيانات المسحوبة تجاه متغير راس المال المعرفي )أوال

 -: (KCHUالبشري ) المال ُبعد راس (1

%( 79( الى ان مستوى االتفاق العامل لُبعد راس المال البشري بلغ )22تبين نتائج الجدول )

( وانحراف 3ليكرت والبالغ ) مدرجعلى من الوسط الفرضي أ ( وهو 3.97وبوسط حسابي قدره )

(، ولعل الفقرة التي اسهمت في اغناء هذا الُبعد تمثلت في الفقرة الثالثة 0.591معياري مساٍو لا )

(Kchu3( والتي تنص على )4.14( بوسط حسابي بلغ )مستمر لتدريب المنتسبين يخضع )

%(، بينما جاءت الفقرة السابعة 83همية نسبية مساوية لا )أ ( و 0.840وانحراف معياري مقداره )

(Kchu7( والتي تنص على )في المرتبة االخيرة المنتسبين رضا على رؤساء أقسام يحرص )

%، 75( واهمية نسبية قدرها )0.800( وانحراف معياري مساٍو لا )3.75بوسط حسابي مقداره )

وهذا يدل على  ان تحرص الجامعة المدروسة على تحقيق رضا المنتسبين وتطوير امكانتهم 

 .ضمن امكانيات الجامعة المدروسة

 البشري  المال ري واالهمية النسبية لُبعد راس( الوسط الحسابية واالنحراف المعيا22الجدول )

 الفقرة

ال اتفق 

 تماما
الوسط  اتفق تماما   اتفق محايد ال اتفق

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

االهمية 

 النسبية

ترتيب 

 االهمية
 % ت % ت % ت % ت % ت

Kchu1 3 0.9 6 1.8 58 17.2 189 55.9 82 24.3 4.01 0.753 80% 4 
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Kchu2 0 0 8 2.4 81 24.0 175 51.8 74 21.9 3.93 0.742 79% 9 

Kchu3 3 0.9 6 1.8 63 18.6 136 40.2 130 38.5 4.14 0.840 83% 1 

Kchu4 1 0.3 6 1.8 81 24.0 179 53.0 71 21.0 3.93 0.737 79% 8 

Kchu5 3 0.9 4 1.2 69 20.4 181 53.6 81 24.0 3.99 0.757 80% 7 

Kchu6 2 0.6 7 2.1 65 19.2 158 46.7 106 31.4 4.06 0.800 81% 2 

Kchu7 5 1.5 3 0.9 122 36.1 150 44.4 58 17.2 3.75 0.800 75% 12 

Kchu8 2 0.6 6 1.8 84 24.9 187 55.3 59 17.5 3.87 0.730 77% 11 

Kchu9 4 1.2 4 1.2 70 20.7 150 44.4 110 32.5 4.06 0.828 81% 3 

Kchu10 3 0.9 5 1.5 70 20.7 168 49.7 92 27.2 4.01 0.787 80% 5 

Kchu11 3 0.9 4 1.2 89 26.3 171 50.6 71 21.0 3.90 0.769 78% 10 

Kchu12 2 0.6 4 1.2 73 21.6 173 51.2 86 25.4 4.00 0.757 80% 6 

 *** 3.97 0.591 79% (KCHUالمعدل العام لبُعد راس المال البشري )

 (KCREالعالقاتي ) المال ُبعد راس (2
( الى ان المعدل العام للمتوسطات الحسابية لُبعد راس المال 23اسفرت نتائج الجدول )     

( وبانحراف معياري 3ليكرت والبالغ ) مدرج( وهو اعلى من الوسط الفرضي 4.01العالقاتي بلغ )
%(، ولعل الفقرة التي عززت اهمية هذا الُبعد هي 80( واهمية نسبية مساوية لا )0.596مقداره )

 بين المشترك التعاون  خالل من المشاكل حل يتم( والتي تنص على )Kcre5ة الخامسة )الفقر 
( واهمية نسبية 0.812( وانحراف معياري بلغ )4.11( بوسط حسابي مساٍو لا )المنتسبين
 يجري ( والتي تنص على )Kcre6%(، بينما جاءت الفقرة السادسة )82مقدارها )

( في المرتبة االخيرة بوسط حسابي بلغ دائم بشكل المستفيدين بيانات قواعد تحديث
%(، وهذا 77( واهمية نسبية مساوية لا )0.679( وانحراف معياري مقداره )3.87)

يدل على  اهتمام الجامعة المدروسة باجراء تحديث دوري على قواعد البيانات 
 الخاصة بمنتسبيها من اجل معالجة أي مشاكل يتوقع حدوثها.

 

 العالقاتي المال النسبية لُبعد راس واألهمية ةالمعياري اتالحسابية واالنحرافاالوساط( 23الجدول )

 الفقرة

ال اتفق 

 تماما
الوسط  اتفق تماما   اتفق محايد ال اتفق

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

االهمية 

 النسبية

ترتيب 

 االهمية
 % ت % ت % ت % ت % ت

Kcre1 2 0.6 5 1.5 53 15.7 204 60.4 74 21.9 4.01 0.700 80% 4 

Kcre2 5 1.5 4 1.2 56 16.6 170 50.3 103 30.5 4.07 0.805 81% 2 

Kcre3 3 0.9 6 1.8 72 21.3 180 53.3 77 22.8 3.95 0.769 79% 5 

Kcre4 4 1.2 5 1.5 56 16.6 185 54.7 88 26.0 4.03 0.770 81% 3 
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Kcre5 4 1.2 5 1.5 56 16.6 159 47.0 114 33.7 4.11 0.812 82% 1 

Kcre6 0 0 7 2.1 81 24.0 198 58.6 52 15.4 3.87 0.679 77% 6 

 *** 4.01 0.596 80% (KCREالعالقاتي )المعدل العام لبُعد راس المال 

 :(KCSTالهيكلي ) المال ُبعد راس (3

( الى ان مستوى االتفاق العام لُبعد راس المال الهيكلي بلغ 24يالحظ من نتائج الجدول )     

( 3( وهو اعلى من الوسط الفرضي لتدرج ليكرت والبالغ )3.99%( وبمتوسط حسابي قدره )80)

( في هذا Kcst3(، وهذا يعود الى مقدار اسهام الفقرة الثالثة )0.626لا )وانحراف معياري مساو 

( 4.12( بوسط حسابي بلغ )التعليمية خدماتها باستمرار الجامعة تطورالُبعد والتي تنص على )

%(، وتمثلت المرتبة االخيرة في 82( واهمية نسبية مساوية لا )0.883وانحراف معياري مقداره )

 الهياكل في المعلومات بتضمين الجامعة تقوم( والتي تنص على )Kcst6الفقرة السادسة )

( وانحراف معياري بلغ 3.79( كونها حصلت على ادنى وسط حسابي ومقداره )واالنظمة

على  الجامعة بتضمين المعلومات ضمن هياكلها مما يتوجب l%( 76( واهمية نسبية )0.653)

 خدماتها التعليمية المقدمة.الداخلية بشكل يخدم مصلحة الجامعة ويطور 

 الهيكلي المال واالهمية النسبية لُبعد راسواالنحرافات المعياريةالحسابية االوساط ( 24لجدول )

 الفقرة

ال اتفق 

 تماما
الوسط  اتفق تماما   اتفق محايد ال اتفق

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

االهمية 

 النسبية

ترتيب 

 االهمية
 % ت % ت % ت % ت % ت

Kcst1 4 1.2 4 1.2 75 22.2 151 44.7 104 30.8 4.03 0.828 81% 5 

Kcst2 3 0.9 5 1.5 79 23.4 152 45.0 99 29.3 4.00 0.817 80% 9 

Kcst3 6 1.8 3 0.9 68 20.1 127 37.6 134 39.6 4.12 0.883 82% 1 

Kcst4 4 1.2 5 1.5 89 26.3 160 47.3 80 23.7 3.91 0.812 78% 13 

Kcst5 5 1.5 3 0.9 71 21.0 152 45.0 107 31.7 4.04 0.834 81% 3 

Kcst6 1 0.3 6 1.8 90 26.6 206 60.9 35 10.4 3.79 0.653 76% 15 

Kcst7 3 0.9 4 1.2 81 24.0 194 57.4 56 16.6 3.88 0.720 78% 14 

Kcst8 3 0.9 6 1.8 80 23.7 170 50.3 79 23.4 3.93 0.787 79% 11 

Kcst9 3 0.9 4 1.2 87 25.7 127 37.6 117 34.6 4.04 0.855 81% 4 

Kcst10 4 1.2 5 1.5 62 18.3 156 46.2 111 32.8 4.08 0.820 82% 2 

Kcst11 3 0.9 5 1.5 72 21.3 163 48.2 95 28.1 4.01 0.797 80% 8 
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Kcst12 2 0.6 7 2.1 70 20.7 167 49.4 92 27.2 4.01 0.786 80% 7 

Kcst13 4 1.2 4 1.2 69 20.4 166 49.1 95 28.1 4.02 0.800 80% 6 

Kcst14 2 0.6 6 1.8 64 18.9 214 63.3 52 15.4 3.91 0.679 78% 12 

Kcst15 4 1.2 5 1.5 54 16.0 198 58.6 77 22.8 4.00 0.745 80% 10 

 *** 3.99 0.626 80% (KCSTالمعدل العام لبُعد راس المال الهيكلي )

 وصف البيانات المسحوبة تجاه متغير السلوك االستباقي -ثانيا :
 (PEPOاالستباقي ) التنظيمي ُبعد السلوك (1

االستباقي بلغ  ( الى ان مستوى االتفاق العام لُبعد السلوك التنظيمي25يالحظ من نتائج الجدول )
( 3(  وهو اعلى من الوسط الفرضي لتدرج ليكرت والبالغ )4.00( وبمتوسط حسابي قدره )80)

( في هذا Pepo1(، وهذا يعود الى مقدار اسهام الفقرة االولى )0.673وانحراف معياري مساو لا )
( 4.11)( بوسط حسابي بلغ المشاكل لحل الهادفة االفكار اقتراحالُبعد والتي تنص على )
%(، وتمثلت المرتبة االخيرة في 82( واهمية نسبية مساوية لا )0.846وانحراف معياري مقداره )

 السياسات تنظيم اعادة واالخر الحين بين يجري ( والتي تنص على )Pepo4الفقرة الرابعة )
( 3.87( كونها حصلت على ادنى وسط حسابي ومقداره )الجامعة على تؤثر التي التنظيمية

%( وهذا يدل على اهتمام الجامعة بمنح 77( واهمية نسبية )0.731وانحراف معياري بلغ )
المنتسبين الحرية في المشاركة بطرح االفكار من اجل معالجة المشاكل التي تواجهها وهذا االمر 
يدعو الى  تبني نظم سياسية تحد من التهديدات التي تؤثر على قدرة الجامعة على تحقيق 

 طموحاتها.

 التنظيمي ( الوسط الحسابية واالنحراف المعياري واالهمية النسبية لُبعد السلوك25الجدول )
 االستباقي

 الفقرة

ال اتفق 

 تماما
الوسط  اتفق تماما   اتفق محايد ال اتفق

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

االهمية 

 النسبية

ترتيب 

 االهمية
 % ت % ت % ت % ت % ت

Pepo1 4 1.2 5 1.5 65 19.2 140 41.4 124 36.7 4.11 0.846 82% 1 

Pepo2 3 0.9 5 1.5 54 16.0 175 51.8 101 29.9 4.08 0.770 82% 2 

Pepo3 2 0.6 7 2.1 67 19.8 170 50.3 92 27.2 4.01 0.780 80% 3 

Pepo4 3 0.9 5 1.5 82 24.3 191 56.5 57 16.9 3.87 0.731 77% 5 

Pepo5 4 1.2 5 1.5 80 23.7 169 50.0 80 23.7 3.93 0.798 79% 4 

 *** 4.00 0.673 80% (PEPOالمعدل العام لبُعد السلوك التنظيمي االستباقي )

 (PEDIللزمالء ) الموجه االستباقي ُبعد السلوك (2
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( الى ان مستوى االتفاق العام لُبعد السلوك االستباقي الموجه 26تبين نتائج الجدول )     

ليكرت  مدرجعلى من الوسط الفرضي أ (  وهو 4.07%( وبوسط حسابي قدره )81للزمالء بلغ )

اغناء هذا الُبعد  سهمت فيأ(، ولعل الفقرة التي 0.706( وانحراف معياري مساٍو لا )3والبالغ )

 التي الزمالء وافكار اراء مناقشة الى اسعى( والتي تنص على )Pedi3تمثلت في الفقرة الثالثة )

( وانحراف معياري مقداره 4.11( بوسط حسابي بلغ )الجامعة في تغيرات باحداث تتعلق

والتي تنص على ( Pedi4%(، بينما جاءت الفقرة الرابعة )82( واهمية نسبية مساوية لا )0.805)

( في المرتبة االخيرة بوسط للزمالء الوظيفي المسار تطوير بشأن توصيات تقديم على اركز)

%(، وهذا 80نسبية بلغت ) وبأهمية( 0.797( وانحراف معياري مساٍو لا )4.02حسابي مقداره )

هم يدل على  اهتمام الجامعة بتطوير المسار الوظيفي لزمالء العمل من اجل ضمان مشاركت

 زمات التي تواجه الجامعة.جل ادارة األأبطرح المزيد من االفكار من 

 االستباقي ( الوسط الحسابية واالنحراف المعياري واالهمية النسبية لُبعد السلوك26الجدول )
 للزمالء الموجه

 الفقرة

ال اتفق 

 تماما
الوسط  اتفق تماما   اتفق محايد ال اتفق

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

االهمية 

 النسبية

ترتيب 

 االهمية
 % ت % ت % ت % ت % ت

Pedi1 3 0.9 5 1.5 63 18.6 152 45.0 115 34.0 4.10 0.811 82% 2 

Pedi2 2 0.6 7 2.1 63 18.6 167 49.4 99 29.3 4.05 0.784 81% 4 

Pedi3 6 1.8 2 0.6 51 15.1 170 50.3 109 32.2 4.11 0.805 82% 1 

Pedi4 5 1.5 3 0.9 64 18.9 173 51.2 93 27.5 4.02 0.797 80% 5 

 

 
6 1.8 3 0.9 76 22.5 122 36.1 131 38.8 4.09 0.895 82% 3 

 *** 4.07 0.706 81% (PEDIالمعدل العام لبُعد السلوك االستباقي الموجه للزمالء )
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 -:(PEINالفردي ) االستباقي ُبعد السلوك (3

( الى ان المعدل العام للمتوسطات الحسابية لُبعد السلوك 27سفرت نتائج الجدول )أ     

( 3ليكرت والبالغ ) مدرج (  وهو اعلى من الوسط الفرضي4.07االستباقي الفردي  بلغ )

%(، ولعل الفقرة التي عززت 81( واهمية نسبية مساوية لا )0.693وبانحراف معياري مقداره )

 التغيير الحداث بالمسؤولية اشعر( والتي تنص على )Pein3اهمية هذا الُبعد هي الفقرة الثالثة )

اهمية نسبية مقدارها ( و 0.812( وانحراف معياري بلغ )4.12( بوسط حسابي مساٍو لا )العمل في

 مفيدة تكون  التي المهام اتولى( والتي تنص على )Pein2%(، بينما جاءت الفقرة الثانية )82)

( وانحراف معياري 4.04( في المرتبة االخيرة بوسط حسابي بلغ )الوظيفي مساري  تطوير في

االستباقي  االهتمام بالسلوك مما يتوجب%(، 81( واهمية نسبية مساوية لا )0.822مقداره )

حداث تغييرات دورية في متطلبات العمل بشكل يسهم في تحسين واقع أجل ضمان أالفردي من 

 الجامعة المدروسة وفروعها.

 

 االستباقي ( الوسط الحسابية واالنحراف المعياري واالهمية النسبية لُبعد السلوك27الجدول )
 الفردي

 الفقرة

ال اتفق 

 تماما
الوسط  تماما  اتفق  اتفق محايد ال اتفق

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

االهمية 

 النسبية

ترتيب 

 االهمية
 % ت % ت % ت % ت % ت

Pein1 4 1.2 4 1.2 63 18.6 156 46.2 111 32.8 4.08 0.815 82% 3 

Pein2 4 1.2 5 1.5 69 20.4 157 46.4 103 30.5 4.04 0.822 81% 5 

Pein3 6 1.8 3 0.9 48 14.2 168 49.7 113 33.4 4.12 0.812 82% 1 

Pein4 5 1.5 4 1.2 61 18.0 146 43.2 122 36.1 4.11 0.843 82% 2 

Pein5 3 0.9 5 1.5 64 18.9 167 49.4 99 29.3 4.05 0.788 81% 4 

Pein6 5 1.5 2 0.6 66 19.5 178 52.7 87 25.7 4.01 0.782 80% 6 

 *** 4.07 0.693 81% (PEINاالستباقي الفردي )المعدل العام لبُعد السلوك 
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 وصف البيانات المسحوبة تجاه متغير االنغماس الوظيفي -ثالثا :

 (FGPHالجسدي ) ُبعد االنغماس (1

( الى ان مستوى االتفاق العام لُبعد االنغماس الجسدي بلغ 28يالحظ من نتائج الجدول )    

من الوسط الفرضي لتدرج ليكرت والبالغ  (  وهو اعلى4.15%( وبمتوسط حسابي قدره )83)

( في Fgph2(، وهذا يعود الى مقدار اسهام الفقرة الثانية )0.736( وانحراف معياري مساو لا )3)

( بوسط حسابي بلغ به كلفت ما اداء اجل من جهدي كامل ابذلهذا الُبعد والتي تنص على )

%(، وتمثلت المرتبة 84ساوية لا )( واهمية نسبية م0.845( وانحراف معياري مقداره )4.18)

( كونها عملي اداء في بتفاني اعمل( والتي تنص على )Fgph1االخيرة في الفقرة االولى )

( واهمية نسبية 0.808( وانحراف معياري بلغ )4.01حصلت على ادنى وسط حسابي ومقداره )

الجهود من اجل تلبية على الجامعة بتحفيز العاملين على بذل المزيد من مما يتوجب %( 82)

 متطلبات العمل الضرورية.

 

 الجسدي ( الوسط الحسابية واالنحراف المعياري واالهمية النسبية لُبعد االنغماس28الجدول )

 الفقرة

ال اتفق 

 تماما
الوسط  اتفق تماما   اتفق محايد ال اتفق

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

االهمية 

 النسبية

ترتيب 

 االهمية
 % ت % ت % ت % ت % ت

Fgph1 4 1.2 5 1.5 56 16.6 162 47.9 111 32.8 4.01 0.808 82% 6 

Fgph2 6 1.8 2 0.6 53 15.7 140 41.4 137 40.5 4.18 0.845 84% 1 

Fgph3 6 1.8 2 0.6 53 15.7 158 46.7 119 35.2 4.13 0.823 83% 5 

Fgph4 5 1.5 4 1.2 54 16.0 137 40.5 138 40.8 4.18 0.847 84% 2 

Fgph5 6 1.8 3 0.9 48 14.2 154 45.6 127 37.6 4.16 0.830 83% 4 

Fgph6 7 2.1 1 0.3 58 17.2 132 39.1 140 41.4 4.17 0.869 83% 3 

 *** 4.15 0.736 83% (FGPHلبُعد االنغماس الجسدي )المعدل العام 
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 (FGEMالعاطفي ) ُبعد االنغماس (2

( الى ان المعدل العام للمتوسطات الحسابية لُبعد االنغماس 29اسفرت نتائج الجدول )     

( وبانحراف معياري 3(  وهو اعلى من الوسط الفرضي لتدرج ليكرت والبالغ )4.16العاطفي بلغ )

%(، ولعل الفقرة التي عززت اهمية هذا الُبعد هي 83( واهمية نسبية مساوية لا )0.793)مقداره 

( 4.25( بوسط حسابي مساٍو لا )بعملي مهتم انا( والتي تنص على )Fgem3الفقرة الثالثة )

%(، بينما جاءت الفقرة السادسة 85( واهمية نسبية مقدارها )0.855وانحراف معياري بلغ )

(Fgem6 والتي )( في المرتبة االخيرة بوسط عملي انجاز بشان كثير متحمس اناتنص على )

%(، وهذا 82( واهمية نسبية مساوية لا )0.870( وانحراف معياري مقداره )4.11حسابي بلغ )

يدل على  تحفيز الجامعة منتسبيها من اجل االنغماس عاطفيا تجاه العمليات الداخلية المطلوبة 

 من قبل الجامعة.

 العاطفي ( الوسط الحسابية واالنحراف المعياري واالهمية النسبية لُبعد االنغماس29) الجدول

 الفقرة

ال اتفق 

 تماما
الوسط  اتفق تماما   اتفق محايد ال اتفق

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

االهمية 

 النسبية

ترتيب 

 االهمية
 % ت % ت % ت % ت % ت

Fgem1 4 1.2 4 1.2 66 19.5 139 41.1 125 37.0 4.12 0.841 82% 4 

Fgem2 6 1.8 3 0.9 66 19.5 124 36.7 139 41.1 4.15 0.885 83% 3 

Fgem3 4 1.2 5 1.5 53 15.7 118 34.9 158 46.7 4.25 0.855 85% 1 

Fgem4 5 1.5 4 1.2 65 19.2 108 32.0 156 46.2 4.20 0.892 84% 2 

Fgem5 6 1.8 3 0.9 70 20.7 124 36.7 135 39.9 4.12 0.888 82% 5 

Fgem6 5 1.5 3 0.9 72 21.3 128 37.9 130 38.5 4.11 0.870 82% 6 

 *** 4.16 0.793 83% (FGEMالعاطفي )المعدل العام لبُعد االنغماس 

 (FGCOالمعرفي ) ُبعد االنغماس (3
%( 82( الى ان مستوى االتفاق العام لُبعد االنغماس المعرفي بلغ )30تبين نتائج الجدول )      

( وانحراف 3ليكرت والبالغ ) مدرج(  وهو اعلى من الوسط الفرضي 4.09وبوسط حسابي قدره )
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(، ولعل الفقرة التي اسهمت في اغناء هذا الُبعد تمثلت في الفقرة االولى 0.764)معياري مساٍو لا 
(Fgco1( والتي تنص على )وانحراف 4.17( بوسط حسابي بلغ )عملي اداء اثناء ذهنيا اركز )

( Fgco4%(، بينما جاءت الفقرة الرابعة )83( واهمية نسبية مساوية لا )0.825معياري مقداره )
( 3.91( في المرتبة االخيرة بوسط حسابي مقداره )عملي في منغمس انا)والتي تنص على 

ان هناك %(، وهذا يدل على 78( واهمية نسبية قدرها )0.744وانحراف معياري مساٍو لا )
تجاه فقرة استغراق العاملين في عملهم مما يتوجب عليها التركيز الجامعة ضعف نسبي  من قبل 

 المهام بعقلية ومستوى معرفي عالي الدقة.على انجاز او توجيه االهتمام 

 ( الوسط الحسابية واالنحراف المعياري واالهمية النسبية لُبعد االنغماس المعرفي30الجدول )

 الفقرة

ال اتفق 

 تماما
الوسط  اتفق تماما   اتفق محايد ال اتفق

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

االهمية 

 النسبية

ترتيب 

 االهمية
 % ت % ت % ت % ت % ت

Fgco1 5 1.5 4 1.2 49 14.5 151 44.7 129 38.2 4.17 0.825 83% 1 

Fgco2 6 1.8 3 0.9 59 17.5 145 42.9 125 37.0 4.12 0.852 82% 3 

Fgco3 5 1.5 3 0.9 74 21.9 134 39.6 122 36.1 4.08 0.863 82% 5 

Fgco4 3 0.9 6 1.8 73 21.6 191 56.5 65 19.2 3.91 0.744 78% 6 

Fgco5 5 1.5 4 1.2 74 21.9 128 37.9 127 37.6 4.09 0.877 82% 4 

Fgco6 6 1.8 2 0.6 75 22.2 105 31.1 150 44.4 4.16 0.909 83% 2 

 *** 4.09 0.764 82% (FGCOالمعرفي )المعدل العام لبُعد االنغماس 
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 المبحث الثالث

 اختبار فرضيات الدراسة

بفرضية االرتباط والتأثير بين راس المال  يهتم هذا المبحث بقياس فرضيتي الدراسة المتمثلة      
المعرفي واالنغماس الوظيفي والسلوك االستباقي، وعليه فمن اجل قياس الفرضيات لجأت الدراسة 

( لقياس فرضية االرتباط، SPSS.V.25الى استعمال الحزمة االحصائية لبرنامج )
 ما يلي:( لقياس فرضية التأثير المباشرة وغير المباشرة، وكAMOS.V.25و)

 فرضيات االرتباط -اوال :

تسهم هذه الفقرة بقياس ثالثة فرضيات ارتباط رئيسة بين المتغيرات الداخلة في التحليل )راس 
( يبين مستوى ونوع 31المال المعرفي واالنغماس الوظيفي والسلوك االستباقي(، والجدول )

 معامالت االرتباط بين متغيرات الدراسة.

 قوة معامل الرتباط( معيار 31الجدول )
 قوة االرتباط درجة االرتباط

 جداً  ةقوي 1اق  من  – 0.90من 
 ةقوي 0.90اق  من  – 0.70من 
 معتدل 0.70اق  من  – 0.50من 
 منخفض 0.50اق  من  – 0.30من 

 منخفض جداً  0.30اق  من  – 0.00
   Source:   Mukaka. M.M. (2012)," Statistics Corner: A Guide to 
Appropriate Use of   Correlation  Coefficient in Medical Research" 
Malawi Medical Journal; vol.24,no3 -p. 69-71    

 المال ( مصفوفة عالقة االرتباط بين راس المال المعرفي المتمثل با )راس32يعكس الجدول )
 الهيكلي( واالنغماس الوظيفي بابعاده )السلوك المال وراس، العالقاتي المال وراس، البشري 

الفردي( والسلوك  االسئتباقي والسلوك، للزمالء الموجه االستباقي والسلوك، االستباقي التنظيمي
 المعرفي(، وكما يلي: واالنغماس، العاطفي واالنغماس، الجسدي االستباقي المتمثل با )االنغماس



 

 

 ﴿  105 ﴾اختبار فرضيات الدراسة  ....... الثالثاملبحث 

 ( مصفوفة االرتباط32الجدول )
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908. 1 البشري المال راس
**

 .898
**

 .967
**

 .845
**

 .832
**

 .849
**

 .874
**

 .818
**

 .822
**

 .820
**

 .846
**

 

908. العالقاتي المال راس
**

 1 .901
**

 .968
**

 .887
**

 .852
**

 .875
**

 .904
**

 .824
**

 .813
**

 .823
**

 .845
**

 

898. الهيكلي المال راس
**

 .901
**

 1 .966
**

 .902
**

 .888
**

 .898
**

 .930
**

 .845
**

 .833
**

 .843
**

 .866
**

 

967. المعرفي المال راس
**

 .968
**

 .966
**

 1 .908
**

 .887
**

 .904
**

 .934
**

 .858
**

 .851
**

 .857
**

 .882
**

 

845. االستباقي التنظيمي السلوك
**

 .887
**

 .902
**

 .908
**

 1 .899
**

 .881
**

 .962
**

 .832
**

 .790
**

 .809
**

 .835
**

 

832. للزمالء الموجه االستباقي السلوك
**

 .852
**

 .888
**

 .887
**

 .899
**

 1 .892
**

 .967
**

 .862
**

 .829
**

 .844
**

 .871
**

 

849. الفردي االستباقي السلوك
**

 .875
**

 .898
**

 .904
**

 .881
**

 .892
**

 1 .960
**

 .880
**

 .860
**

 .880
**

 .900
**

 

874. االستباقي السلوك
**

 .904
**

 .930
**

 .934
**

 .962
**

 .967
**

 .960
**

 1 .891
**

 .859
**

 .877
**

 .902
**

 

818. الجسدي االنغماس
**

 .824
**

 .845
**

 .858
**

 .832
**

 .862
**

 .880
**

 .891
**

 1 .897
**

 .905
**

 .962
**

 

822. العاطفي االنغماس
**

 .813
**

 .833
**

 .851
**

 .790
**

 .829
**

 .860
**

 .859
**

 .897
**

 1 .930
**

 .973
**

 

820. المعرفي االنغماس
**

 .823
**

 .843
**

 .857
**

 .809
**

 .844
**

 .880
**

 .877
**

 .905
**

 .930
**

 1 .975
**

 

846. الوظيفي االنغماس
**

 .845
**

 .866
**

 .882
**

 .835
**

 .871
**

 .900
**

 .902
**

 .962
**

 .973
**

 .975
**

 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). Sig. (2-tailed) = 0.000 N = 338 
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الفرضية الرئيسة االولى: وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية معنوية بين راس المال 

 االنغماس الوظيفي.مع المعرفي 

( الى وجود عالقة ارتباط معنوية قوية حسب مقياس 32يالحظ من نتائج الجدول )

(Mukaka,2012( وعند مستوى معنوية )االمر الذي 0.882( ومقداره هذه العالقة )0.01 )

يدل على ان مجتمع الدراسة يسعى الى بناء عالقات ايجابية مع العاملين من اجل تحسين 

داخل متطلبات العمل التنظيمية وبناء راس مال معرفي قوي، كما تراوحت قوة  انغماسهممستوى 

( لُبعد االنغماس العاطفي 851رفي وابعاد االنغماس الوظيفي بين )االرتباط بين راس المال المع

( لُبعد االنغماس المعرفي، االمر الذي يدل على  ان يحرص المجتمع المدروس 0.858الى )

على تحفيز العاملين نحو االنغماس العاطفي تجاه متطلبات الجامعة، وبالتالي يتم قبول الفرضية 

القة ارتباط معنوية بين راس المال المعرفي واالنغماس البديلة التي تنص على وجود ع

الوظيفي(، ورفض الفرضية الصفرية التي تفرض عدم وجود عالقة ارتباط معنوية بين راس المال 

 المعرفي واالنغماس الوظيفي، وتنبثق من هذه الفرضيات ثالثة فرضيات فرعية هي:

لة احصائية معنوية بين ُبعد راس المال وجود عالقة ارتباط ذات دال: الفرضية الفرعية االولى

 .البشري و ابعاد االنغماس الوظيفي

( بين Mukaka,2012( الى وجود عالقة ارتباط قوية حسب مقياس )32تبين نتائج الجدول )

(، بينما تراوح قوة االرتباط بين ابعاد 0.846وبلغت ) ُبعد راس المال البشري واالنغماس الوظيفي

( لُبعد االنغماس 0.822( لُبعد االنغماس الجسدي الى )0.818بين )االنغماس الوظيفي 

العاطفي، االمر الذي يدل على  ان يحرص المجتمع المدروس على تحفيز المنتسبين لدية نحو 

 بذل المزيد من الجهود الجسدية من اجل تحسين االنغماس الوظيفي للجامعة. 
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ات داللة احصائية معنوية بين ُبعد راس المال وجود عالقة ارتباط ذ :الفرضية الفرعية الثانية

 .و ابعاد االنغماس الوظيفي العالقاتي

( الى وجود عالقة ارتباط ايجابية قوية حسب مقياس 32سفرت نتائج الجدول )أ     

(Mukaka,2012 بين ) (، 0.845وقدرها ) واالنغماس الوظيفي العالقاتيُبعد راس المال

( لُبعد االنغماس 0.813فضال عن ان قوة االرتباط  بين ابعاد االنغماس الوظيفي تراوحت من )

( لُبعد االنغماس الجسدي، االمر الذي يدل على  ان تحرص الجامعة 0.823العاطفي الى )

نغماس على انغماس المنتسبين عاطفيا داخل المهام التي يعملون بصددها من اجل تحسين اال

 الوظيفي الخاص بالجامعة.

وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية معنوية بين ُبعد راس المال : الفرضية الفرعية الثالثة

 .و ابعاد االنغماس الوظيفي الهيكلي

( الى وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية معنوية قوية بين ُبعد راس 32تشير نتائج الجدول )

(، فضال عن وجود عالقة ارتباط ذات داللة 0.866نغماس الوظيفي ومقدارها )المال الهيكلي واال

( 0.433احصائية معنوية بين ُبعد رساس المال الهيكلي وابعاد االنغماس الوظيفي متمثلة من )

( لُبعد االنغماس الجسدي، االمر الذي يدل على ان 0.845لُبعد االنغماس العاطفي الى )

على بذل المزيد من الجهود من اجل تحسين واقع الجامعة مقارنة الجامعة المدروسة تحرص 

 بالجامعات االخرى.

الفرضية الرئيسة الثانية: وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية معنوية بين راس المال 

 المعرفي والسلوك االستباقي.



 

 

 ﴿  108 ﴾اختبار فرضيات الدراسة  ....... الثالثاملبحث 

اللة احصائية ( الى صحة الفرضية الثانية بوجود عالقة ارتباط ذات د32توضح نتائج الجدول )

في ر ( بين راس المال المع0.01( وعند مستوى معنوية )Mukaka,2012قوية حسب مقياس )

( االمر الذي يدل على ان الجامعة المدروسة تهتم ب بناء 0.934والسلوك االستباقي وبقوة )

ي عالقة ايجابية بين راس المال المعرفي والسلوك االستباقي من اجل الحرص على التقدم المعرف

والتنبؤ بالمتطلبات التي تحتاجها البيئة والعمل على تلبيتها، كما تبين النتائج الى وجود عالقة 

( لُبعد السلوك االستباقي الموجه للزمالء الى 0.887ارتباط داخلية بين االبعاد تراوحت من )

دروسة ب ( لُبعد السلوك التنظيمي االستباقي، االمر الذي دل على اهتمام الجامعة الم0.908)

بناء سلوك ايجابي بين زمالء العمل، وبالتالي يمكن القول ان الجامعة المدروسة تقبل الفرضية 

البديلة التي تنص على وجود عالقة ارتباط معنوية بين راس المال المعرفي والسلوك االستباقي(، 

المعرفي  ورفض الفرضية الصفرية التي تفرض عدم وجود عالقة ارتباط معنوية بين راس المال

 والسلوك االستباقي، وتنبثق من هذه الفرضيات ثالثة فرضيات فرعية هي:

وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية معنوية بين ُبعد راس المال : الفرضية الفرعية االولى

 السلوك االستباقي.البشري و ابعاد 

احصائية عند مستوى  ( وجود عالقة ارتباط ذات داللة32تشير النتائج الواردة في الجدول )

والسلوك االستباقي وحسب مقياس ُبعد راس المال البشري ( بين 0.01معنوية )

(Mukaka,2012( فان قوة االرتباط تمثلت بعالقة قوية بلغ  )فضال عن هذا 0.874 ،)

( لُبعد السلوك االستباقي الموجه 0.832تراوحت قوة االرتباط بين ابعاد السلوك االستباقي بين )

( لُبعد السلوك الفردي االستباقي، وهذا يدل على  اهتمام الجامعة المدروسة 0.849الء الى )للزم
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بالسلوك االستباقي الموجه للزمالء من اجل ضمان تحقيق التبادل المعرفي بين المنتسبين والعمل 

 بروح الفريق من اجل بناء سمعة ومكانة الجامعة.

تباط ذات داللة احصائية معنوية بين ُبعد راس المال وجود عالقة ار  :الفرضية الفرعية الثانية

 السلوك االستباقي.و ابعاد  العالقاتي

( وجود عالقة ارتباط قوية حسب مقياس 32تبين النتائج الواردة في الجدول )

(Mukaka,2012 بين ) ( وهذا 0.904السلوك االستباقي ومقدارها )و  العالقاتيُبعد راس المال

(، بينما تراوحت قوة االرتباط بين 0.096على تطوير امكاناتها بمقدار ) يسهم في حرص الجامعة

( لُبعد السلوك االستباقي الموجه للزمالء الى 0.852ابعاد السلوك االستباقي تراوحت من )

( لُبعد السلوك التنظيمي االستباقي، وهذا يسهم في توجه الجامعة في  الحرص على 0.887)

 ي الموجه للزمالء.االهتمام بالسلوك االستباق

وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية معنوية بين ُبعد راس المال : الفرضية الفرعية الثالثة

 السلوك االستباقي.و ابعاد  الهيكلي

( وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية معنوية بين 32يالحظ من النتائج الواردة في الجدول )

(، اضافة الى بيان العالقة بين ابعاد 0.930االستباقي وبلغت ) ُبعد راس المال الهيكلي والسلوك

( لُبعد السلوك االستباقي الموجه للزمالء الى 0.888السلوك االستباقي والتي تراوحت بين )

( لُبعد السلوك التنظيمي االستباقي، وهذا يدل على  اهتمام الجامعة المدروسة بالسلوك 0.902)

المحافظة على بناء السلوك االستباقي الفردي بكفاءة وفاعلية اعلى االستباقي للزمالء من خالل 

 من السابق.
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الفرضية الرئيسة الثالثة: وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية معنوية بين السلوك 

 االستباقي واالنغماس الوظيفي.

نغماس ( بوجود عالقة ارتباط معنوية بين السلوك االستباقي واال32اسفرت نتائج الجدول )

( تمثل عالقة قوية جدًا وعند Mukaka,2012( وحسب مقياس )0.902الوظيفي ومقدارها )

(، وهذ االمر يحفز الجامعة على االهتمام بأمكاناته من اجل ان تحتل 0.01مستوى معنوية )

الصدارة االولى بين الجامعات العراقية، وهذا االمر جاء متوافقا مع طبيعة العالقة الخاصة بابعاد 

( لُبعد االنغماس العاطفي الى 0.859االنغماس الوظيفي، اذ تراوحت قوة االرتباط بين )

( لالنغماس الجسدي، وهذا االمر يدل على اهتمام الجامعة بالسلوك االستباقي من 0.891)

خالل تبني االنغماس الجسدي للمنتسبين و الحرص على تطوير االنغماس العاطفي الخاص 

 السلوكبول الفرضية البديلة التي تنص على وجود عالقة ارتباط معنوية بين بهم، وبالتالي يتم ق

(، ورفض الفرضية الصفرية التي تفرض عدم وجود عالقة ارتباط الوظيفي واالنغماس االستباقي

، وتنبثق من هذه الفرضيات ثالثة فرضيات الوظيفي واالنغماس االستباقي السلوكمعنوية بين 

 فرعية هي:

السلوك وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية معنوية بين ُبعد : رعية االولىالفرضية الف

 .وابعاد االنغماس الوظيفيالتنظيمي االستباقي 

 السلوك التنظيمي االستباقيُبعد ( 0.835( الى ان قوة االرتباط بلغت )32تشير نتائج الجدول )

ع ابعاد االنغماس الوظيفي من ، ومن جهة اخرى تتراوح قوة االرتباط مواالنغماس الوظيفي

 يدل على( لُبعد االنغماس الجسدي، وهذا 0.832( لُبعد االنغماس العاطفي الى )0.790)
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عالية على بناء مكانه  وحرصها المتزايدجهود مضاعفة  وبذلهااالهتمام المتزايد من قبل الجامعة 

 . معهالدى المتعاملين مع 

السلوك وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية معنوية بين ُبعد  :الفرضية الفرعية الثانية

 .وابعاد االنغماس الوظيفياالستباقي الموجه للزمالء 

( الى وجود عالقة ارتباط ايجابية قوية حسب مقياس 32تبين نتائج الجدول )

(Mukaka,2012 بين ) رها ومقدا واالنغماس الوظيفي السلوك االستباقي الموجه للزمالءُبعد

( لُبعد 0.829(، فضال عن ان قوة االرتباط  مع ابعاد االنغماس الوظيفي تراوحت من )0.871)

( لُبعد االنغماس الجسدي، االمر الذي يدل على افتقار الجامعة 0.862االنغماس العاطفي الى )

 الى االهتمام باالنغماس العاطفي وتأكيدها على االنغماس الجسدي والمعرفي.

وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية معنوية بين ُبعد راس المال : الفرعية الثالثةالفرضية 

 .و ابعاد االنغماس الوظيفي الهيكلي

( بلغت Mukaka,2012( الى ان قوة االرتباط حسب مقياس )32يالحظ من نتائج الجدول )

رتباط التي اسهمت ( بين السلوك االستباقي الفردي واالنغماس الوظيفي، ولعل قوة اال0.900)

( 0.880في ذلك تعود الى االنغماس الجسدي، واالنغماس المعرفي بقوة ارتباط متساوية مقدارها )

( لُبعد االنغماس العاطفي، وهذا يدل على اهتمام الجامعة 0.860وبقوة ارتباط منخفضة بلغت )

الجهود من اجل بناء  المدروسة بتطوير امكانتها المعرفية من خالل التأكيد على بذل المزيد من

 اطر معرفية عالية المستوى تجاه الجامعة.
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 االرتباط فرضية( حالة قبول او رفض 33الجدول )

 نص الفرضية الفرضيات
نسبة تحقق 

 الفرضية الفرعية
نتيجة 
 الفرضية

الفرضية 
 الرئيسة االولى

وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية معنوية بين 
 واالنغماس الوظيفيراس المال المعرفي 

100%  قبول 

الفرضية 
 الفرعية االولى

وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية معنوية بين 
 ُبعد راس المال البشري و ابعاد االنغماس الوظيفي

100%  قبول 

الفرضية 
 الفرعية الثانية

وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية معنوية بين 
 ابعاد االنغماس الوظيفيُبعد راس المال العالقاتي و 

100%  قبول 

الفرضية 
 الفرعية الثالثة

وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية معنوية بين 
 ُبعد راس المال الهيكلي و ابعاد االنغماس الوظيفي

100%  قبول 

الفرضية 
 الرئيسة الثانية

وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية معنوية بين 
 والسلوك االستباقيراس المال المعرفي 

100%  قبول 

الفرضية 
 الفرعية االولى

وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية معنوية بين 
 ُبعد راس المال البشري و ابعاد السلوك االستباقي

100%  قبول 

الفرضية 
 الفرعية الثانية

وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية معنوية بين 
 ابعاد السلوك االستباقيُبعد راس المال العالقاتي و 

100%  قبول 

الفرضية 
 الفرعية الثالثة

وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية معنوية بين 
 ُبعد راس المال الهيكلي و ابعاد السلوك االستباقي

100%  قبول 

الفرضية 
 الرئيسة الثالثة

وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية معنوية بين 
 واالنغماس الوظيفيالسلوك االستباقي 

100%  قبول 

الفرضية 
 ولىالفرعية األ 

وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية معنوية بين 
ُبعد السلوك التنظيمي االستباقي وابعاد االنغماس 

 الوظيفي
100%  قبول 
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الفرضية 
 الفرعية الثانية

وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية معنوية بين 
االستباقي الموجه للزمالء وابعاد ُبعد السلوك 

 االنغماس الوظيفي
100%  قبول 

الفرضية 
 الفرعية الثالثة

وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية معنوية بين 
 ُبعد راس المال الهيكلي و ابعاد االنغماس الوظيفي

100%  قبول 

 

 -:فرضية التأثير -ثانيا :

التأثير المباشر وغير المباشر بين المتغيرات الداخلة في تهتم هذه الفقرة بقياس طبيعة ونوع      
التحليل من خالل تبني نمذجة المعادلة الهيكلية التي يتم بناءها بواسطة الحزمة االحصائية 

 (، وهذه الفرضيات كما يلي:AMOS.V.25لبرنامج )

النغماس الفرضية الرئيسة الرابعة: وجود تأثير مباشر لرأس المال المعرفي بأبعاده في ا
 الوظيفي

( الى وجود تأثير معنوي عكسي لراس 8( والمبينه في الشكل )34تشير نتائج الجدول )     
المال المعرفي في االنغماس الوظيفي، اذ زيادة راس المال المعرفي بمقدار وحدة واحدة يتطلب 

وقيمة  (0.133( وبخطأ معياري يبلغ )-0.494احداث تحسين في االنغماس الوظيفي بمقدار )
( وهذا يدل على  اهتمام الجامعة المدروسة بتحسين االنغماس الوظيفي -3.714حرجة قدرها )

من خالل تطوير راس المال المعرفي الخاص بها، وعليه يمكن قبول الفرضية البديلة للفرضية 
الرئيسة الرابعة ورفض الفرضية الصفرية التي تفرض عدم وجود تأثير معنوي لراس المال 

 في في االنغماس الوظيفي، ومن هذه الفرضية تنبثق ثالثة فرضيات فرعية هي:المعر 

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

( الى ان زيادة راس المال البشري بمقدار وزن معياري واحد يؤدي الى 34تشير نتائج الجدول )
( وقيمة حرجة تبلغ 0.037( وبخطأ معياري قدره )0.775بمقدار)زيادة االنغماس الوظيفي 
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( وهذا يدل على  تحسين اهتمام الجامعة المدروسة باالنغماس الوظيفي بمقدار 20.950)
(0.225.) 

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

عدم وجود تأثير لراس المال العالقاتي في االنغماس  ( الى34يالحظ من نتائج الجدول )
الوظيفي وهذا االمر يمكن التعويل عليه برفض الفرضية البديلة وقبول الفرضية الصفرية التي 

 تفرض عدم وجود تأثير مباشر لراس المال العالقاتي في االنغماس الوظيفي.

 لهيكلي في االنغماس الوظيفيس المال اأ: وجود تأثير مباشر لر الفرضية الفرعية الثالثة

( الى ان زيادة اهتمام الجامعة المدروسة براس المال الهيكلي يؤدي 34اسفرت نتائج الجدول )
( وقيمة 0.076( وبخطأ معياري يبلغ )0.624الى تحسين مستوى االنغماس الوظيفي بمقدار )

س مالها الهيكلي أر ( االمر الذي يدل على  اهتمام الجامعة المدروسة ب8.211حرجة قدرها )
 ( من اجل تحسين انغماس المنتسبين في الوظائف الموكلة اليهم بشكل عاٍل.0.376بمقدار )

 

 االنغماس الوظيفي بأبعادهفي  بأبعاده راس المال المعرفي( االنموذج القياسي لتأثير 8الشكل )

( من متطلبات 0.781اسهم في تفسير ) بأبعادهتبين نتائج الجدول الى ان راس المال المعرفي 

االنغماس الوظيفي لدى الجامعة، االمر الذي يتطلب من الجامعة تحسين ممارساتها الخاصة 
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( من اجل تحفيز المنتسبين لديها على االنغماس داخل 0.219براس المال المعرفي بمقدار )

 قبل الجامعة.الوظائف الموكلة اليهم بمستوى يحقق الغاية والطموح المطلوب من 

 االنغماس الوظيفي بأبعادهفي  بأبعاده راس المال المعرفيتأثير  تحليل نتائج (34) الجدول

 المسار
االوزان 

 المعيارية

الخطأ 

 المعياري

القيمة 

 الحرجة

 قيمة

R
2 

االحتمالية 

(P) 

نوع 

 التأثير

 20.950 0.037 0.775 االنغماس الوظيفي  ---> البشريراس المال 

0.781 

 معنوي ***

 غير معنوي n. s -0.875 0.080 -0.070 االنغماس الوظيفي  ---> العالقاتيراس المال 

 معنوي *** 8.211 0.076 0.624 االنغماس الوظيفي  ---> الهيكليراس المال 

 معنوي *** -3.714 0.133 -0.494 االنغماس الوظيفي  ---> راس المال المعرفي

وجود تأثير مباشر لرأس المال المعرفي بأبعاده في السلوك الفرضية الرئيسة الخامسة: 
 االستباقي

( الى وجود تاثير مباشر لراس المال المعرفي في السلوك 9( والشكل )35تبين نتائج الجدول )
االستباقي، اذ ان زيادة اهتمام الجامعة براس المال المعرفي يتطلب تطوير امكانتها بمقدار 

سلوك االستباقي الخاص بها، وهذا يدل على حدوث نسبة خطأ ( من اجل تحسين ال0.752)
(. وعليه يمكن قبول الفرضية البديلة التي تنص 7.446( وبقيمة حرجة تبلغ )0.101مقدارها )

على وجود تأثير مباشر لراس المال المعرفي في السلوك االستباقي، ورفض الفرضية الصفرية 
معرفي في السلوك االستباقي. وتنبثق من هذه التي تفرض عدم وجود تاثير لراس المال ال

 الفرضية ثالثة فرضيات فرعية تتمثل في:

 : وجود تأثير معنوية لراس المال البشري في السلوك االستباقي.الفرضية الفرعية االولى

ان زيادة اهتمام الجامعة المدروسة براس المال البشري يؤدي الى تحسين السلوك االستباقي 

( وبقيمة حرجة 0.095( وهذا االمر يولد نسبة خطأ معياري تبلغ )0.848ار )الخاص بها بمقد

( 0.152(، االمر الذي يدل على  تحسين القدرات البشرية للجامعة بمقدار )8.926مساوية لا )

 من اجل ضمان تطوير السلوك االستباقي الخاص بها.
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 القاتي في السلوك االستباقي.وجود تأثير معنوية لراس المال الع :الفرضية الفرعية الثانية

( الى عدم وجود تأثير لراس المال العالقاتي في السلوك 35تبين النتائج الخاصة بالجدول )
االستباقي، وهذا االمر يدل على رفض الفرضية البديلة وقبول الفرضية الصفرية التي تنص على 

 عدم وجود تأثير لراس المال العالقاتي في السلوك االستباقي.

 وجود تأثير معنوية لراس المال الهيكلي في السلوك االستباقي. :رضية الفرعية الثالثةالف

ان زيادة اهتمام الجامعة براس المال الهيكلي يؤدي الى تحسين مقدراتها في السلوك االستباقي 

( وبقيمة حرجة قدرها 0.094( هذا االمر بدور يولد خطأ معياري مساٍو لا )0.853بمقدار )

االمر الذي يتطلب احداث تغييرات هيكلية في الجامعة المدروسة من اجل ضمان ( 9.071)

 تحقيق التقدم واالزدها في السلوك االستباقي الخاص بالجامعة.

 

 بأبعاده السلوك االستباقيفي  بأبعاده راس المال المعرفي( االنموذج القياسي لتأثير 9الشكل )

( من القضايا 0.888المال المعرفي اسهم في تفسير )( الى ان راس 35توضح نتائج الجدول )

التي تحول دون تطوير السلوك االستباقي للجامعة، االمر الذي يتطلب من الجامعة تطوير راس 

( من اجل ضمان تطبيق متطلبات السلوك 0.112المال المعرفي الخاص بها بمقدار )

 االستباقي.
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 بأبعاده السلوك االستباقيفي  بأبعاده معرفيراس المال التأثير  تحليل نتائج (35) الجدول

 المسار
االوزان 

 المعيارية

الخطأ 

 المعياري

القيمة 

 الحرجة

 قيمة

R
2 

االحتمالية 

(P) 

نوع 

 التأثير

 8.926 0.095 0.848 االستباقي السلوك ---> البشريراس المال 

0.888 

 معنوي ***

 غير معنوي n. s 1.631 0.065 -0.106 االستباقي السلوك ---> العالقاتيراس المال 

 معنوي *** 9.071 0.094 0.853 االستباقي السلوك ---> الهيكليراس المال 

 معنوي *** 7.446 0.101 -0.752 االستباقي السلوك ---> راس المال المعرفي

الفرضية الرئيسة السادسة: وجود تأثير مباشر للسلوك االستباقي بأبعاده في االنغماس 

 الوظيفي

( الى وجود تأثير معنوي سلبي للسلوك 10( والظاهرة في الشكل )36يالحظ من نتائج الجدول )

االستباقي في االنغماس الوظيفي، اذ زيادة السلوك االستباقي بمقدار وحدة واحدة يتطلب تطوير 

( 0.106( وبخطأ معياري يبلغ )-0.811متطلبات الجامعة بشأن االنغماس الوظيفي بمقدار )

( وهذا يدل على  اهتمام الجامعة المدروسة بتوجيه السلوك -7.651حرجة قدرها ) وقيمة

االستباقي للعاملين لديها من اجل االنغماس الوظيفي داخل الوظائف المطلوبة منهم، وعليه يمكن 

قبول الفرضية البديلة للفرضية الرئيسة السادسة ورفض الفرضية الصفرية التي تفرض عدم وجود 

ي للسلوك االستباقي في االنغماس الوظيفي، ومن هذه الفرضية تنبثق ثالثة فرضيات تأثير معنو 

 فرعية هي:

 : وجود تأثير مباشر للسلوك التنظيمي االستباقي في االنغماس الوظيفيالفرضية الفرعية االولى

 ( الى ان زيادة السلوك التنظيمي االستباقي بمقدار وزن معياري واحد36تبين نتائج الجدول )

( وقيمة حرجة 0.107( وبخطأ معياري قدره )0.860يؤدي الى زيادة االنغماس الوظيفي بمقدار)

( وهذا يدل على  تحسين اهتمام الجامعة المدروسة باالنغماس الوظيفي بمقدار 8.037تبلغ )

(0.140.) 



 

 

 ﴿  118 ﴾اختبار فرضيات الدراسة  ....... الثالثاملبحث 

االنغماس في للزمالء  الموجه االستباقي: وجود تأثير مباشر للسلوك الفرضية الفرعية الثانية

 الوظيفي

( الى وجود وجود تأثير للسلوك االستباقي الموجه للزمالء مقداره 36اسفرت نتائج الجدول )

( -2.265( وقيمة حرجة قدرها )0.068( تجاه االنغماس الوظيفي، وبخطأ معياري )-0.154)

االنغماس ( من اجل 1.154وهذا يدل على  تطوير السلوك االستباقي الموجه للزمالء بمقدار )

 الوظيفي للجامعة.

 في االنغماس الوظيفيالفردي  االستباقي: وجود تأثير مباشر للسلوك الفرضية الفرعية الثالثة

( الى ان زيادة اهتمام الجامعة المدروسة بالسلوك االستباقي الفردي 36يالحظ من نتائج الجدول )

( 0.102خطأ معياري يبلغ )( وب0.874يؤدي الى تحسين مستوى االنغماس الوظيفي بمقدار )

( االمر الذي يدل على  اهتمام الجامعة المدروسة براس مالها 8.569وقيمة حرجة قدرها )

( من اجل تحسين انغماس المنتسبين في الوظائف الموكلة اليهم بشكل 0.126الهيكلي بمقدار )

 عاٍل.

 

 االنغماس الوظيفي بأبعادهي ف بأبعاده السلوك االستباقي( االنموذج القياسي لتأثير 10الشكل )



 

 

 ﴿  119 ﴾اختبار فرضيات الدراسة  ....... الثالثاملبحث 

( من االنغماس 0.833بابعاده اسهم في تفسير ) السلوك االستباقينتائج الجدول الى ان  تشير

وهذا يدل على ان الجامعة تهتم بتحسين متطلبات منتسبيها من اجل الوظيفي لدى الجامعة، 

 .(0.167امعة بمقدار )تحفيزهم على االنغماس الوظيفي، وهذا االمر يتطلب تطوير امكانات الج

 االنغماس الوظيفي بأبعادهفي  بأبعاده السلوك االستباقيتأثير  تحليل نتائج (36) الجدول

 المسار
االوزان 

 المعيارية

الخطأ 

 المعياري

القيمة 

 الحرجة

 قيمة

R
2 

االحتمالية 

(P) 

نوع 

 التأثير

 التنظيمي السلوك

 االستباقي
<--- 

 االنغماس الوظيفي 
0.860 0.107 8.037 

0.833 

 معنوي ***

 االستباقي السلوك

 للزمالء الموجه
<--- 

 االنغماس الوظيفي 
 معنوي *** -2.265 0.068 -0.154

 االستباقي السلوك

 الفردي
<--- 

 االنغماس الوظيفي 
 معنوي *** 8.569 0.102 0.874

 معنوي *** -7.651 0.106 -0.811 االنغماس الوظيفي  ---> االستباقي السلوك

 

: وجود تأثير غير مباشر لرأس المال المعرفي بأبعاده في االنغماس السابعةالفرضية الرئيسة 
 الوظيفي بأبعاده من خالل الدور الوسيط للسلوك االستباقي بأبعاده

( الى عدم وجود تأثير معنوية بين راس المال 11( والظاهرة في الشكل )37تشير نتائج الجدول )

المعرفي واالنغماس الوظيفي، بينما اسهم تدخل السلوك االستباقي كدور وسيط بين راس المال 

المعرفي واالنغماس الوظيفي في ردم الفجوة التطبيقية والمعرفية بين المتغيرات، اذ ان زيادة 

السلوك االستباقي يؤدي الى تحسين مقدارتها  اهتمام الجامعة في راس المال المعرفي من خالل

( 0.924الخاصة )براس المال البشري، وراس المال الهيكلي، وراس المال العالقاتي( بمقدار )

(، االمر 13.010( وبقيمة حرجة عالية مساوية لا )0.071وبنسبة خطأ معياري ضئيلة تبلغ )

ه )السلوك التنظيمي االستباقي، والسلوك الذي يدل على ان السلوك االستباقي كدور وسيط بابعاد

االستباقي الموجه للزمالء، والسلوك االستباقي الفردي( اسهم في تحسين قدرة راس المال المعرفي 
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(، اما القيمة المتبقية والبالغة 0.875الخاص بالجامعة في تفسير االنغماس الوظيفي بمقدار )

 ( فانها تقع خارج حدود الدراسة. 0.125)

 

االنغماس الوظيفي في  بأبعاده س المال المعرفي:أر( االنموذج القياسي لتأثير 11كل )الش

 بأبعاده من خالل الدور الوسيط للسلوك االستباقي بأبعاده

االنغماس الوظيفي بأبعاده من في  بأبعاده راس المال المعرفيتأثير  تحليل نتائج (37) الجدول

 أبعادهخالل الدور الوسيط للسلوك االستباقي ب

االوزان  المسار
 المعيارية

الخطأ 
 المعياري 

القيمة 
 الحرجة

 قيمة

R
2 

االحتمالية 

(P) 

نوع 

 التأثير

راس 
المال 
 المعرفي

<--- 
االنغماس 

 الوظيفي
 معنوي *** *** -0.062 0.209 -0.013

راس 
المال 
 المعرفي

<--- 
السلوك 
 االستباقي

<--- 
االنغماس 

 الوظيفي
 معنوي *** 0.875 13.010 0.071 0.924
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و رفض الفرضيات الرئيسة )الرابعة والخامسة والسادسة( أ( حالة قبول 38يبين الجدول )
 والفرضيات الفرعية الخاصة بكل منها.

 التأثير فرضية( حالة قبول او رفض 38الجدول )

نسبة تحقق  نص الفرضية الفرضيات
 الفرضية الفرعية

نتيجة 
 الفرضية

الفرضية 
 الرابعةالرئيسة 

وجود تأثير مباشر لرأس المال المعرفي 
%67 بأبعاده في االنغماس الوظيفي  قبول 

الفرضية 
 الفرعية االولى

وجود تأثير مباشر لراس المال البشري في 
%100 االنغماس الوظيفي  قبول 

الفرضية 
 الفرعية الثانية

وجود تأثير مباشر لراس المال العالقاتي في 
 رفض 0 االنغماس الوظيفي

الفرضية 
 الفرعية الثالثة

وجود تأثير مباشر لراس المال الهيكلي في 
%100 االنغماس الوظيفي  قبول 

الفرضية 
الرئيسة 
 الخامسة

وجود تأثير مباشر لرأس المال المعرفي 
%67 بأبعاده في السلوك االستباقي  قبول 

الفرضية 
 الفرعية االولى

وجود تأثير معنوية لراس المال البشري في 
%100 السلوك االستباقي  قبول 

الفرضية 
 الفرعية الثانية

وجود تأثير معنوية لراس المال العالقاتي في 
 رفض 0 السلوك االستباقي

الفرضية 
 الفرعية الثالثة

وجود تأثير معنوية لراس المال الهيكلي في 
%100 السلوك االستباقي  قبول 

الفرضية 
الرئيسة 
 السادسة

للسلوك االستباقي بأبعاده وجود تأثير مباشر 
%100 في االنغماس الوظيفي  قبول 

الفرضية 
 الفرعية االولى

وجود تأثير مباشر للسلوك التنظيمي 
%100 االستباقي في االنغماس الوظيفي  قبول 
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الفرضية 
 الفرعية الثانية

 الموجه االستباقيجود تأثير مباشر للسلوك 
%100 في االنغماس الوظيفيللزمالء   قبول 

الفرضية 
 الفرعية الثالثة

الفردي  االستباقيوجود تأثير مباشر للسلوك 
%100 في االنغماس الوظيفي  قبول 

الفرضية 
الرئيسة 
 السابعة

وجود تأثير غير مباشر لرأس المال المعرفي 

بأبعاده في االنغماس الوظيفي بأبعاده من 

خالل الدور الوسيط للسلوك االستباقي 

 بأبعاده

100%  قبول 

 خالصة التأثير المباشر وغير المباشر 

( الى ان تأثير راس المال المعرفي في االنغماس الوظيفي بدون تدخل 39تشير نتائج الجدول )
( وهي عالقة عكسية )سالبة( وبخطأ معياري مرتفع قدره -0.494السلوك االستباقي بلغت )

 (.0.244ساوية لا )( وقيمة تفسيرية م-3.714( وقيمة حرجة منخفضة مقدارها )0.133)

بينما تدخل السلوك االستباقي كمتغير وسيط بين راس المال المعرفي واالنغماس الوظيفي 
ايجابي  تأثيرقد قلب زاوية التفسير والتطبيق تجاه الجامعة المدروسة، كونه اسهم في بناء 

( وبقيمة 0.071( والحد من حدوث خطأ معياري اثناء التطبيق مقداره )0.924مقداره )
 (.0.875( وقابلية تفسير عالية نوعا ما مساوية لا )13.010حرجة مرتفعة بلغت )

 ( خالصة التأثير المباشر وغير المباشر بين متغيرات الدراسة39الجدول )

االوزان  المسار
 المعيارية

الخطأ 
 المعياري 

القيمة 
 الحرجة

 قيمة

R
2 

االحتمالية 

(P) 

نوع 

 التأثير

 بدون السلوك االستباقي

راس 
المال 
 المعرفي

<--- 
االنغماس 

 الوظيفي
 معنوي *** 0.244 -3.714 0.133 -0.494

 بوجود السلوك االستباقي
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راس 
المال 
 المعرفي

<--- 
السلوك 
 االستباقي

<--- 
االنغماس 

 الوظيفي
 معنوي *** 0.875 13.010 0.071 0.924

 مقدار التحسين

راس 
المال 
 المعرفي

<--- 
السلوك 
 االستباقي

<--- 
االنغماس 

 الوظيفي
 معنوي *** 0.875 13.010 0.062 1.418

ان مقدار التحسين الذي احدثته الدراسة بوجود السلوك االستباقي تمثل في تحسين الوزن 

(، فضال عن تخفيض نسبة الخطة 1.418( الى )-0.494)المعياري لراس المال المعرفي من 

(، بينما ارتفعت القيمة الحرجة 0.062( أي ان مقدار التحسين بلغ )0.071( الى )0.133من )

(، واخيرا تحسين نسبة تفسير راس المال المعرفي لالنغماس 13.010( الى )-3.714من )

لجامعة المدروسة للسلوك االستباقي (. وعليها فان تبني ا0.875( الى )0.244الوظيفي من )

 يسهم في تطوير مقدراتها تجاه راس المال المعرفي لتفسير االنغماس الوظيفي لدى منتسبيها.
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 الفصل الرابع 

 االستنتاجات و التوصيات

  
يهدف هذا الفصل إلى اساتعراض أهام ماتوصالت إلياه الدراساة مان االساتنتاجات النظرياة و        

اإلحصااائية ادت التوصاال لتوصاايات معااززة لعماال المؤسسااات التعليميااة عامااة والجامعااة االسااالمية 

 وعليهههذات العالقااة خاصااة مااع عاارض ألهاام المقترحااات المسااتقبليه الخاصااة بمواضاايع الدراسااة، 

 :وكاالتي بحثينم من الفصل هذا يتكون

                                                             االستنتاجات: األول بحثالم

 .المقترحات المستقبلية التوصيات و: المبحث الثاني
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 األولالمبحث 

 االستنتاجات

خبرة بالاالساتذة في الجامعة المبحوثة اظهرت نتائج وصف وتشخيص مجتمع الدراسة تمتع  -1

، اذ استندت نتائج الدراسة على آرائهم باستعمال والتفكير الناضج والتراكم العلمي هالعالي

 اسلوب الحصر الشامل.

دلت النتائج اإلحصائية حرص الجامعة المبحوثة بشكل عام على تبني ابعاد رأس المال  -2

ية إلجمالي المتغير المذكور الوسط الفرضي مما المعرفي، اذ تجاوزت قيم األوساط الحساب

يعكس اهتمام الجامعة بممارسة تلك االبعاد النها تنسجم مع حقيقة كون الجامعة منظمة 

 منتجة للخدمة المعرفية.

احتلت ابعاد السلوك االستباقي اهتمام مجتمع البحث، مما يفسر حرصهم على سلوك طريقة  -3

ع مع مرور الوقت فيصبحون اهال لالعجاب والثقة تجعل منهم انموذجا يحاكيه االتبا

واالحترام، اذ يحمل هذا السلوك في طياته جانبين األول اخالقي منسجما مع خصوصية 

البناء االجتماعي للمجتمع المحلي الذي يؤمن بالتمسك بالقيم االخالقية على وفق ما أقرته 

ن المهنة التعليمية تقدم خدمة الشريعة االسالمية السمحاء، واالخر مهني انطالقا من كو 

 انسانية تشجيع االفكار الجديدة لتقديم افضل حلول للمشكالت.

اهتمام افراد مجتمع البحث بأبعاد االنغماس الوظيفي من خالل نتائج تحليل االحصاء  -4

 .الجسدي والعاطفي في ادوارهم الوظيفية نغماساالالوصفي، مما يفسر حرصهم على 

اد رأس المال المعرفي منفردة و مجتمعة بعالقة معنوية عدت نتائج ارتباط ابع -5

 اختبارلموضوعية  مطمئناً مؤشرًا  موجبة)متوسطة، وعالية( مع عناصر السلوك االستباقي
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في  افراد مجتمع الدراسة اهتماممدى  اختبارالمتبع من جهة وموضوعية  المعرفيالنمط 

منسجما مع ما ذهبت إليه ذلك جاء ، فأخرى  عناصر السلوك االستباقي من جهةتطوير 

المنبثقة عنها ومتفقا مع نتائج الدراسات واآلراء النظرية  اتوالفرضي، الفرضية الرئيسة األولى

 . الذين تناولوا دراسة متغير رأس المال المعرفي مع متغيرات اخرى  للعديد من الباحثين

 

الترابط الوثيق بينهما. ويعني  اهميةعلى بين المتغير المستقل والوسيط االرتباط نتائج تعكس  -6

عزيز السلوك في ت اً يسهم إيجابي ابعاد رأس المال المعرفي اعالهان زيادة مستويات 

 االستباقي.

حققت نتائج البحث لالحصاء االستداللي الميداني عالقة ارتباط معنوية غير مباشرة بين  -7

 .ابعاد رأس المال المعرفي والسلوك االستباقي واالنغماس الوظيفي

 

عكست مؤشرات التأثير غير المباشر وجود عالقة تأثير ذات داللة معنوية غير مباشرة بين  -8

ابعاد رأس المال المعرفي واالنغماس الوظيفي عن طريق السلوك االستباقي كمتغير وسيط، 

 وجاءت هذه النتيجة متوافقة مع فرضيات البحث.  

والتناسق بين المتغيرات  ،التفاعل القوي ، و المواءمةيعد قبول فرضيات الدراسة مؤشرا على  -9

 والذي يعد مؤشرا مطمئنا لموضوعية الدراسة.الرئيسة و الفرعية  المبحوثة
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 المبحث الثاني

 التوصيات

المبحوثة نحو التواصل مع التقدم العلمي في مجال االدارة، والسيما ما  المنظمةسعي   -1

المبحوثة كان  المنظمةيشمل الجوانب االمعرفية، والسلوكية، اذ ان مستوى المتغرات في 

 جيدا، فيحتم عليها تعزيز هذه المهارات .

المشاركة في اعداد الندوات والمؤتمرات العلمية الخاصة بتطوير القادة االداريون   -2

الناجحون، وبرعاية خاصة من وزير التعليم العالي وذلك انطالقا من مبدأ تشجيع عملية 

 التشارك المعرفي مع الجامعات والكليات ذات العالقة،.

وس لخلق حالة من الثقة واالحترام االبتعاد عن الروتين البيرقراطي بين الرئيس والمرؤ   -3

بينهم، من خالل اعتماد سياسة الباب المفتوح بين ادارة الجامعة والعاملين من دون حصر 

ذلك في يوم واحد، بما يعزز خلق بيئة عمل آمنة وصحية تزيد من درجة االحترام المتبادل 

 بين الجميع  .

تقييم اداء افراد مجتمع البحث،  اعتماد الجهات العليا في الجامعة المبحوثة برنامج  -4

لغرض مكافأة الذين يمارسون ويهتمون بابعاد متغيرات الدراسة بما يحفزهم على تعلم 

 وتطوير انفسهم بما يالئم وخصائص االدارة الناجحة .

تشجيع الجامعة للمنتسبين من اجل تطوير امكاناتهم العلمية من خالل تحديد المكاف ت   -5

 ب في تحقيق مصلحة الجامعة والمنتسب لديها.المادية والمعنوية تص
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يتعين على الجامعة تشجيع منتسبيها على االنغماس داخل الوظيفة الموكلة اليهم، االمر  -6

الذي يسهم في تعزيز االبداع لديهم من اجل الخروج بمجموعة من االفكار الكفيلة 

 بتطوير وانجاز هذه المهام.

اجل تنفيذ المهام واكتساب معرفة ومهارات حث الجامعة منتسبيها على التعاون من  -7

خالل الورش التدريبية والمؤتمرات  جديدة لتطوير المسار الوظيفي الخاص بهم

 والجمعيات التعليمية.

ان تحرص الجامعة على اعادة هيكلة سياساتها التنظيمية من اجل الحد من الفجوات   - 8

 التي تؤثر على ادائها بشكل مباشر.

قاعدة معلومات معرفية تحفز المنتسبين على طرح افكار  تعزيزيتعين على الجامعة   -9

 ابداعية لتطوير الجامعة وتحسينها باستمرار.

ان تطور الجامعة خدماتها التعليمية من خالل تطوير هياكلها ونظمها الداخلية   -10

 والخارجية بما ينسجم مع مقدراتها.

بتحويل النظام اليدوي الى النظام االلكتروني بما  االستمراردعوة ادارة الجامعة الى   -11

 يتعلق بعمل الجامعة.

يتوجب على الجامعات تضمين المعلومات ضمن هياكلها الداخلية وبشكل يخدم  -12

 مصلحة الجامعة ويطور خدماتها التعليمية المقدمة .

مع  لوك التنظيمي ينسجمإنشاء مركز تابع لوزارة التعليم متخصص بادارة المعرفة والس -13

أسوة بمراكز التعليم العالمية المتخصصة في هذا المجال يتولى واقع المجتمع العراقي، و 

تقديم المعلومات والمساعدة الفنية والمشورة الضرورية للمؤسسات التعليمية العراقية لتطبيق 
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وعالقاتها مع وفيما يخص دور الجامعات أسلوب ادارة المعرفة والسلوك التنظيمي بنجاح، 

شبه مستقلة عن الجامعات التي تمتلك مكاتب تكون هذه المراكز  مؤسسات المجتمع

لغرض البدء بخلق  الخاصة بالباحثين والتدريسين استشارية تنجز فيها المشاريع البحثية

عملية رابطة بين هذه المراكز التي ستكون صيغة ومرحلة وسطى بين الجامعات من جهة 

 .( 12الشكل)   يمية االخرى من جهة ثانية، على وفق التصور الوارد في والمنظمات التعل

 
 (12الشكل)

 العالقة المقترحة بين المراكز المتخصصة و المؤسسات التعليميه في ادارة المعرفة والسلوك التنظيمي
 من اعداد الباحث .المصدر _

         -املقرتحات املستقبلية : ثانيا:

 -في ضوء استنتاجات الدراسة وتوصياتها نقترح اجراء الدراسات المستقبلية االتية :    

 االستباقي في شخصية الرسول االكرم محمد)ص( انموذجا .ابعاد السلوك  -1

 دور رأس المال المعرفي  في تعزيز السلوك الريادي . -2

 اثر السلوك االستباقي في اداء الفريق . -3

 أثر العدالة التنظيمية في االنغماس الوظيفي. -4

ليتسنى تقييم ، إعادة تطبيق الدراسة الحالية في قطاعات اخرى ومقارنة نتائجها -5
 . نتائج المتماثلة في بيئة األعمال العراقيةال

 املتخصص     زاملرك اجلامعات والكليات

إلدارة املعرفة والسلوك 
 التنظيمي

باحثني  ةاملؤسسـات التعليمي  
وتدرس

دراسات الباحثين والتدريسيين في 
 التخصصات ذات العالقة 
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 المصادر والمراجع

 

 القران الكريم -

 المصادر العربية -:أوال

 المعاجم 

 اللغة، الجزء الرابع.، مقاييس 2012ابن فارس، وعد، (1

 ، مختار الصحاح، دار المعاجم في مكتبة لبنان، بيروت.1986الرازي، محمد،  (2

 الدوريات 

" تأثير  2020ابو طبيخ، ليث شاكر، واالسدي، محمد صالح، والشكافي، ليث زهير، (1

راء االنغماس الوظيفي في العالقة بين العدالة التنظيمية والتهكم التنظيمي: دراسة استطالعية آل

 .2/ ج57جامعة الكوفة " مجلة الكلية االسالمية الجامعة، العدد  لعاملينعينة من 

" االنغماس الوظيفي للعاملين وتأثيره في بلورة التماثل  2016احمد، شهناز فاضل،  (2

التنظيمي: بحث تحليلي الراء عينة من العاملين في مصرف الشرق االوسط العراقي لالستثمار" 

 .91، العدد 22االقتصادية واالدارية، المجلد مجلة العلوم 

" البراعة التنظيمية وتأثيرها في  2019احمد، ميسون عبدهللا، واسماعيل، محمد حازم، (3

تعزيز االنغماس الوظيفي: دراسة مسحية الراء بعض القيادات االدارية في جامعة الموصل" 

 .1/ ج47دد ، الع15مجلة تكريت للعلوم االدارية واالقتصادية، المجلد 
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، القيم 2015التلباني، نهاية عبد الهادي، وفارس، محمد جودت، والوحيدي، رافع يوسف، (4

البنوك االسالمية/ قطاع  عاملينالتنظيمية وعالقتها باالنغماس الوظيفي: دراسة ميدانية على 

 .2العدد ، 1غزة، مجلة جامعة القدس المفتوحة لالبحاث والدراسات االدارية واالقتصادية، المجلد 

" دور  2016جالب، احسان دهش، وسعيد، شروق عبد الرضا، والشريفي، زينب هادي،  (5

الدعم التنظيمي المدرك في تعزيز االنغماس الوظيفي: دراسة تحليلية الراء عينة من تدريسي 

، 13الكليات االهلية بمحافظات الفرات االوسط" مجلة الغري للعلوم االقتصادية واالدارية، المجلد 

 .39العدد 

راس المال الفكري االزرق ودوره في ، 2019الحكيم، ليث علي، والطائي، ارزاق محمود،  (6

: دراسة استطالعية الراء عينة من االطباء العاملين في مستشفى االمام تشجيع السلوك االستباقي

، العدد 10المجلد الصادق، مجلة كلية االدارة واالقتصاد للدراسات االقتصادية واالدارية والمالية، 

1. 

" دور ممارسات ادارة الموارد البشرية  2019الزبيدي، غني دحام، وعباس، محمد حسين،  (7

االلكترونية في استدامة رأس المال المعرفي: بحث ميداني في جامعة بابل" مجلة العلوم 

 .113، العدد 25االقتصادية واالدارية، المجلد 

" اسهام التوجه االستراتيجي للتدريب  2018بدهللا،الزيباري، جعفر خانو، ومحمد، سعيد ع (8

في تعزيز االستثمار برأس المال المعرفي: دراسة استطالعية الراء عينة من القيادات االدارية في 

محافظة نينوى" مجلة تنمية الرافدين،  –العامة لصناعة االدوية والمستلزمات الطبية  المنظمة

 .118، العدد 37المجلد 
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" اثر مبادئ ادارة الجودة الشاملة على االنغماس الوظيفي:  2018امر رجب،السبعاوي، ع (9

دراسة استطالعية الراء عينة من العاملين في معمل سمنت الكوفة" مجلة تكريت للعلوم االدارية 

 .43، العدد 3واالقتصادية، المجلد 

ي راس المال " نوعية حياة العمل واالغناء الوظيفي وتأثيرهما ف 2018سعيد، عباس محمد، (10

المعرفي: بحث استطالعي الراء عينة من اعضاء الهيئة التدريسية في الكليات الحكومية واالهلية 

 .104، العدد 24في بغداد " مجلة العلوم االقتصادية واالدارية المجلد 

" الرشاقة التنظيمية: مدخل استراتيجي في عملية تعزيز  2012العابدي، علي رزاق،  (11

 .24، العدد 8ي للعاملين" مجلة الغري للعلوم االقتصادي واالدارية، المجلد االنغماس الوظيف

" دور القيادة الخادمة في تحقيق االنغماس الوظيفي: دراسة  2018عبدهللا، رون فريدون، (12

تحليلية الراء عينة من اعضاء الهيئات التدريسية في جامعة السليمانية" مجلة جامعة كركوك 

 .1، العدد 8تصادية، المجلد للعلوم االدارية واالق

" االنغماس الوظيفي لمنتسبي معهد  2019عزيز، خالد محمود، وضائع، وليد عامر،  (13

التربية الرياضية اربيل في ضوء بعض المتغيرات الشخصية" مجلة ابحاث كلية التربية االساسية، 

 .2، العدد 15المجلد 

قافة ادارة الخطأ في تعزيز دور ث، 2018العطوي، عامل علي، والحسيني، كمال كاظم، (14

: دراسة تحليلية متعددة سلوك العمل االستباقي من خالل الدور الوسيط للتمكين النفسي

 .4، العدد 15المستويات، مجلة الغري للعلوم االقتصادية واالدارية، المجلد 

" تأثير االستقرار المهني على المرتكزات الفلسفية لالنغماس  2018علوان، بشرى محمد، (15

لوظيفي: دراسة استطالعية تحليلية الراء عينة من العاملين من كبار السن في العتبة العباسية ا
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، العدد 10المقدسة" مجلة كلية االدارة واالقتصاد للدراسات االقتصادية واالدارية والمالية، المجلد 

3. 

" دور راس المال المعرفي في تحقيق االبتكار لدى عمداء  2013عمر، حسن الشيخ، (16

الكليات في الجامعات السورية: دراسة ميدانية" مجلة الجامعة االسالمية للدراسات االقتصادية 

 .2، العدد 21واالدارية، المجلد 

" دور االنغماس الوظيفي للعاملين في  2017العنزي، سعد علي، وصبر، رنا ناصر، (17

مجلة العلوم ضمان والء الزبون: بحث تطبيقي في عينة من المصارف العراقية الخاصة " 

 .56، العدد 23االقتصادية واالدارية، المجلد 

" منظومة اصوات العاملين ودورها في  2018العنزي، سعد علي، وصبر، رنا ناصر، (18

تحقيق االنغماس الوظيفي: بحث تطبيقي في عينة من المصارف العراقية الخاصة " مجلة كلية 

 .56بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة، العدد 

" دور االنغماس الوظيفي وانعكاساته على فاعلية نظام  2018مي، افراح خضير، الغان (19

تقييم اداء العاملين: دراسة استطالعية تحليلية الراء عينة من القيادات االدارية في المديرية 

/ 3، العدد 16العامة لتربية محافظة كربالء المقدسة" مجلة جامعة  كربالء العلمية، المجلد 

 انساني.

" رؤى تصورية لمسارات قياس راس المال المعرفي  2018بان، فائزة ابراهيم محمود، الغ (20

المعياري ومحددات االفصاح عنها لخلق المنافسة المستدامة في ظل االقتصاد المعرفي" مجلة 

 .3/ ج44، العدد 13دراسات محاسبية ومالية، المجلد 
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تأثير التسييس التنظيمي في "  2018الفتالوي، ميثاق هاتف، ومحيسن، حسين صبيح،  (21

السلوك االستباقي: دراسة تحليلية الراء عينة من العاملين في معمل اسمنت كربالء" المجلة 

 .57، العدد 14العراقية للعلوم االدارية، المجلد 

" تأثير االنغماس الوظيفي في تعزيز نظم المناعة التنظيمية:  2017فيروز، خضير علي،  (22

ل اسمنت النجف االشرف" مجلة كلية االدارة واالقتصاد للدراسات دراسة تطبيقية في معم

 .4، العدد 10االقتصادية واالدارية والمالية، المجلد 

قنديل، احمد محمد، وال عوج، نبراس كاظم، والطرفي، عالء، والشمري، احمد عبدهللا،  (23

سلوكيات " دور خصائص المنظمة الذكية في تعزيز التأهب الريادي عن طريق تبني  2019

اسياسيل لالتصاالت  المنظمةالعمل االستباقية: بحث استطالعي تحليلي الراء عينة من مديري 

 .61، العدد 15المتنقلة" المجلة العراقية للعلوم االدارية، المجلد 

" تعزيز الممارسات الفردية  2017الكبيسي، صالح الدين عواد، واحمد، احمد حسن،  (24

 .11اس المال المعرفي في جامعة بغداد " مجلة الدنانير، العدد والجماعية لتحقيق متطلبات ر 

" اشكالية تكييف المبادئ والمفاهيم المحاسبية للقياس  2013الكواز، صالح مهدي، (25

واالفصاح عن رأس المال المعرفي والحلول المقترحة: دراسة تطبيقية" مجلة االدارة واالقتصاد، 

 .94السنة السادسة والثالثون، العدد 

" راس المال المعرفي ومؤشرات قياسه دراسة تأصيلية فلسفية"  2010حمد، خميس ناصر،م (26

 .3، العدد 2مجلة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية، المجلد 

" دور الفخر التنظيمي  2019محمد، يزن سالم، وعبود، رشا عباس، واحمد، احمد حسين، (27

تماء المنظمي: بحث تحليلي الراء عينة من العاملين في االنغماس الوظيفي: الدور الوسيط الن

 .30، العدد 8في العتبة الحسينية المقدسة" مجلة االدارة واالقتصاد، المجلد 
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" دور السعادة في مكان العمل في  2020محمود، ناجي عبدالستار، وعبيد، احمد هادي،  (28

ام شؤون الطلبة في كليات تعزيز االنغماس الوظيفي: دراسة تحليلية الراء العاملين في اقس
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 (1ملحق )

 امساء السادة احملكمني

مني ت
ّ
 مكان العمل أمساء السادة احملك

 / جامعة بغداد كلية اإلدارة واالقتصاد األستاذ الدكتور صالح الدين الكبيسي 1

 بغدادكلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة   غني دحام تنادياألستاذ الدكتور  2

 القادسية واالقتصاد/جامعة اإلدارةكلية  احسان دهش جالب األستاذ الدكتور 3

 الكوفة واالقتصاد/جامعة اإلدارةكلية  األستاذ الدكتور ليث الحكيم 4

 الكوفة واالقتصاد/جامعة اإلدارةكلية  األستاذ الدكتور عباس مزعل مشرف 5

 الكوفة واالقتصاد/جامعة اإلدارةكلية  األستاذ الدكتور فاضل راضي الغزالي 6

 القادسية واالقتصاد/جامعة اإلدارةكلية  حامد كاظم متعباألستاذ الدكتور  7

المشارك الدكتور خالد عدنان عبد األستاذ  8
 الرحيم 

 اربد االهلية/ االردن جامعة

 اربد االهلية/ االردن جامعة المساعد هيثم خلف سليمان  األستاذ  9

 القادسية واالقتصاد/جامعة اإلدارةكلية  المساعد الدكتور جواد محسن راضياألستاذ  10

 القادسية واالقتصاد/جامعة اإلدارةكلية  المساعد الدكتور سناء جواد كاظماألستاذ  11

 الكوفة واالقتصاد/جامعة اإلدارةكلية  المساعد الدكتور رافد حميد الحدراوي األستاذ  12

المساعد الدكتور سناء عبد الرحيم األستاذ  13
 سعيد

 بغداد واالقتصاد/جامعة اإلدارةكلية 

 المستنصرية واالقتصاد/جامعة اإلدارةكلية  المساعد الدكتور سرمد حمزة جاسماألستاذ  14

 المستنصرية واالقتصاد/جامعة اإلدارةكلية  المساعد الدكتور شهناز فاضل احمداألستاذ  15
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 (2ملحق )

 استمارة االستبيان

 السيد المحترم ......
 المحترمة ......السيدة 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته...
نضع بين ايديكم اداة قياس المتغيرات المعتمدة النجاز دراستنا الموسومة 

 .............  تأثير رأس المال المعرفي في االنغماس الوظيفي: الدور الوسيط
عة االسالمية في الجام الهيئة التدريسيةللسلوك االستباقي: دراسة تحليلية الراء 

لذا  ،، وهي جزء من متطلبات برنامج الماجستير في ادارة االعمالاالهلية
( في المربع  √نلتمس معاونتكم في ملئ االستبانة التي بين ايديكم من خالل وضع عالمة )  
وان نجاح هذه  الذي ترونه مناسبا للمقاييس )اتفق تماما ،اتفق ،محايد، ال اتفق ،ال اتفق تماما(

هذه على أمل أن تخرج  مرهون بدرجة استجابتكم بما تمثله اإلجابات من دقة وموضوعية البحث
علما انه . بشكل خاص وكليتكمبنتائج تخدم مسيرة البحث العلمي في بلدنا بشكل عام االستبانة 

 لذكر االسم ،اذ تستخدم هذه االستبانة ألغراض علمية فقط. يال داع
 

الحرتام داعني لكم بدوام املوفقية والنجاح ولكم منا فائق التقدير وا
...... 
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 الجزء االول

 معلومات عامة
 

 (√يرجى وضع عالمة ) :خصائص الشخص المجيب
 

1 :انثى ذكر صنف المجتمع  

 

2 :50 – 41 40 – 31 فأقل 30 العمر 

  فأكثر 61 60 – 51

 

3 :بكالوريوس دبلوم فني اعدادية التحصيل العلمي 

  ماجستير دبلوم عالي

 

4 :اخرى  مسؤول وحدة مسؤول شعبة المنصب الوظيفي 

 

5 :15 – 11 10 – 6 سنوات فأقل 5 عدد سنوات الخدمة 

  فأكثر 21 20 – 16
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 الجزء الثاني
 الدراسةمتغيرات 

جميع االنشطة المتعلقة بالبحث والتطوير والتي تسهم ف هو  -:راس المال المعرفي -اوال :
 (.Kijek et al.,2016:171) تعزيز القدرة التنافسية وتسريع النمو االقتصادي للمنظمة

 الفقرات ت
اتفق 

 تماما
 ال اتفق محايد اتفق

ال اتفق 

 تماما

القدرات والمعرفة والمؤهالت على توليد الدخل ومقدار  العامليمثل تجسيد لقدرة  -:راس المال البشري 
 (.Kolomiiets& Golovkova,2017:1والمهارات التي يمتلكها العامل )

        يخضع المنتسبين لتدريب مستمر 1
        المنتسبين على درجة عالية من التعليم 2
       يتم تطوير مهارات المنتسبين 3
       المنتسبين مبدعون ومتألقون  4
       يأتي المنتسبون بافكار جديدة  5

ياااااااتم تحفياااااااز المنتسااااااابين للمشااااااااركة بافكاااااااارهم  6
   الجديدة .

     

       يحرص المدراء على رضا المنتسبين 7
       يفهم المدراء عوامل رضا المنتسبين 8

المدراء يساعدون المنتسابين علاى حال مشااكل  9
 العمل.

     

      الجامعة يسعد المنتسبين بالعمل في 10

يساااااعد المنتسااااابين بباااااذل جهاااااود اضاااااافية عناااااد  11
 الحاجة

     

      المنتسبين مخلصون في العمل 12
يشير الى قدرة الشركات على خلق قيمة من خالل عالقات معقدة مع أصحاب : رأس المال العالقاتي
 .(Sardo et al.,2018:68المصلحة الخارجيين )

      المستفيدين بشكل مستمريتم تحديث بيانات  1

تخصص الجامعة الوقت الكاافي للتواصال ماع  2
  المستفيدين.

     

ياااااااااتم االخاااااااااذ بنظااااااااار االعتباااااااااار مالحظاااااااااات  3
 المستفيدين بشكل مستمر من قبل االدارة

     



 

 

  ﴾املالحق ﴿ 

       يعزز المنتسبين قدراتهم من خالل التفاعل 4

يتم حال المشااكل مان خاالل التعااون المشاترك  5
 المنتسبينبين 

     

يجري تحديث قواعد بياناات المساتفيدين بشاكل  6
 دائم

     

عبارة عن مخزون من براءات االختراع والعالمات التجارية واألجهزة والبرمجيات : وهو رأس المال الهيكلي
 .(Shanthi.2018:740) وقواعد البيانات والثقافة التنظيمية والقدرات داخل المنظمة

      العام في الجامعة ممتعالشعور  1

يجااااري التواصاااال بشااااكل جيااااد بااااين المنتساااابين  2
 وادارة  الجامعة

     

      تطور الجامعة باستمرار خدماتها التعليمية 3
      يوجد دعم كبير لالفكار المبدعة في الجامعة  4

تعمل الجامعاة باساتمرار علاى تحساين مساتوى  5
 جودة خدماتها التعليمية. 

     

تقوم الجامعة بتضمين المعلومات في الهياكال  6
  واالنظمة

     

يمكاااااااااان للمنتساااااااااابين الوصااااااااااول الااااااااااى نظااااااااااام  7
 المعلومات عند الحاجة 

     

      تمتلك الجامعة عمليات تطوير قدراتها النوعية  8
      ثقافة الجامعة واجواءها داعمة ومريحة 9

تسااااااااااتخدم الجامعااااااااااة الكمبيااااااااااوتر لالغااااااااااراض  10
 التعليمية.

     

تاااام دماااااج بااااارامج الجامعااااة ماااااع احااااادث بااااارامج  11
 تكنلوجيا المعلومات

     

تسااااهم تكنلوجياااا المعلوماااات المساااتخدمة  فاااي  12
 جودة الخدمة التعليمية. 

     

      انظمة واجراءات الجامعة تدعم االبداع 13
      منتسبي الجامعة يتمتعون بصالحيات عالية  14
      تحفيز المنتسبين البداء المبادراتيتم  15
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مجموع الجهود التي تبذلها المنظمة والعاملين من اجل احداث  هو -:السلوك االستباقي-ثانيا :
 Jaffery& Abid) التغيير في بيئة العمل وضمان نمو المنظمة وخلق مستقبل مزهر لها

,2020:413). 

 الفقرات ت
اتفق 

 تماما
 ال اتفق محايد اتفق

اتفق  ال

 تماما

التعامل الفاعل مع التغيرات البيئية التنظيمية الداخلية والمساهمة في وهو : السلوكيات التنظيمية االستباقية
 .(kanten & Alparslan, 2013: 27) األدوار التنظيمية وبالتالي تحسين الكفاءة العامة للعمل

      لحل المشاكل. الهادفة اقتراح االفكار  1

فاااي وضاااع اسااااليب عمااال جديااادة اكثااار اسااااهم  2
 فاعلية للجامعة

     

      أبذل الجهود لتحسين اساليب العمل.  3

يجاااااااري باااااااين الحاااااااين واالخااااااار اعاااااااادة تنظااااااايم  4
 السياسات التنظيمية التي تؤثر على الجامعة. 

     

يااااتم تغيياااار االجااااراءات التااااي ال تتناسااااب مااااع  5
 االهداف التنظيمية

     

العامل تجاه األفراد العاملين  وهي السلوكيات التي يقوم بها : االستباقي الموجه لزمالء العملالسلوك 
األخرين الذين يعملون في نفس وحدة العمل أو وحدات عمل ُأخرى في المنظمة، وال تضاف هذه 
 السلوكيات إلى توصيف الوظيفة، لذلك تعتبر سلوكيات أدوار إضافية تهدف الى تقديم المساعدة

(Kanten & alparslan , 2013 : 37) 

1 
اعماال علااى تشااجيع الاازمالء علااى ابااداء ارائهاام 

 في العمل. 
     

2 
ال اخشااى التحاادث عاان االراء حتااى لااو كاناات 

 مختلفة مع االخرين. 
     

3 
اساااعى الاااى مناقشاااة اراء وافكاااار الااازمالء التاااي 

 تتعلق باحداث تغيرات في الجامعة.
     

4 
توصااااايات بشاااااأن تطاااااوير  اركاااااز علاااااى تقاااااديم

 المسار الوظيفي للزمالء
     

      اعتقد بان التعاون يسهل تنفيذ العمل 5



 

 

  ﴾املالحق ﴿ 

تعلم األفكار والمعارف الجديدة وبالتالي إداء المهام بشكل مناسب : وهو السلوكيات االستباقية الفردية
 (Kanten & Alparslan , 2013 : 27وأفضل )

الجدياااااادة لتطااااااوير تعلاااااام المعااااااارف والمهااااااارات  1
 المسار الوظيفي.

     

2 
تطااااوير اتااااولى المهااااام التااااي تكااااون مفياااادة فااااي 

 مساري الوظيفي.
     

      اشعر بالمسؤولية ألحداث التغيير في العمل 3

4 
اسعى الى ان اتعلم االساليب الجديدة في اداء 

 عملي. 
     

5 
لااادي الرغباااة فااااي الحصاااول علاااى ردود الفعاااال 

 اتجاه انجازي لمهام عملي. 
     

      ادقق النظر في انتقادات وآراء المديرين   6
 االنغماسحالة عمل يكون فيها العاملين في حالة من هو  -:االنغماس الوظيفي -ا :ثالث

 .(Weideman& Hofmeyr,2020:7) الجسدي والعاطفي في ادوارهم الوظيفية

 الفقرات ت
اتفق 

 تماما
 ال اتفق محايد اتفق

ال اتفق 

 تماما

يشير الى حالة زيادة مستويات الجهود الموجهة نحو االهداف التنظيمية من خالل االنغماس الجسدي: 
 (.160: 2012تكريس الكثير من الطاقة )العبادي،

      اعمل بتفاني في اداء عملي 1

      ما كلفت بهابذل كامل جهدي من اجل اداء  2

      اكرس الكثير من طاقتي الداء عملي 3

      احاول جاهدا ان اودي عملي بشكل جيد 4

5 
اباااااذل جهاااااد اضاااااافي الداء عملاااااي ان تطلاااااب 

 االمر

     

      يشعرني انجاز عملي باني ملئ بالطاقة 6



 

 

  ﴾املالحق ﴿ 

االدراك المتزايد واالهتمام بالعمل يشير الى الوعي الحيوي او اليقظة الفكرية ومنطق : االنغماس المعرفي
من خالل تحديد مدى فهم واستيعاب الهدف وتوضيح االدوار واالسهامات الفاعلة من اجل تحقيق النجاح 

 .(14: 2018)العنزي وصبر، التنظيمي
      اركز ذهنيا اثناء اداء عملي 1
      اولي الكثير من االهتمام بعملي 2
      عملياركز في اسلوب اداء  3
      انا مستغرق في عملي 4
      اشعر باهمية ما اقوم به 5
      اعتني كثيرا بوظيفتي 6

يشير الى حالة المشاعر االيجابية مثل الفخر بالعمل، فضال عن بناء عالقة قوية : الشعوري  االنغماس
 وبين الوظيفة مما يؤدي الى مشاعر الحماس والفخر العاملبين العواطف وافكار ومشاعر 

      انا متحمس لعملي 1
      اشعر بالحيوية اثناء اداء عملي 2
      انا مهتم بعملي 3
      انا فخور بعملي 4
      اشعر بايجابية تجاه وظيفتي 5
      انا متحمس كثير بشان انجاز عملي 6
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 (3ملحق )

 ها يف بابل والديوانيةافية عن اجلامعة االسالمية وفروعالفوتوغربعض الصور 
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Abstract 

the aim of study In general is to clarify impact of cognitive capital 

in Jop engagement, and to determine whether proactive behavior 

variable mediates this relationship either by relying on an 

analytical study carried out in community educational institutions 

of 375 teaching staff of  Islamic University of Najaf al-Ashraf and 

its branches (Babal, Diwani) in various scientific disciplines. 

Using many descriptive and indicative statistical methods to 

measure and demonstrate  correlation and impact relationship 

between cognitive capital, Jop engagement and proactive 

behavior, resolution was used as primary data and information 

collection tool designed based on sober global metrics of study 

variables. After data were compiled, number of damaged forms 

(15) were found to have been recovered (353), which is valid for 

analysis (338), indicating that response rate was 90%. This is due 

to cooperation of  University with researcher. In order to extract 

results of linkage, impact and descriptive analysis, a range of 

methods and programmers commonly used in management and 

statistical analysis have been relied upon. Amos, SPSS, in order to 

arrive at its findings, and in final analysis a number of conclusions 

were reached, most important of which was relationship and 

positive impact between knowledge capital, proactive behavior 

and direct and indirect Jop engagement, which led to a series of 

recommendations, notably need to keep pace with modern 

management science, particularly in area of knowledge and 

organizational behavior, through training programmers and 

workshops in cooperation with local universities, Arab and 

foreign universities for purpose of benefiting in various fields 

related to subjects of study. 

Keywords: knowledge capital, proactive behavior & Jop engagement. 
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