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 الملخص:

االنتماء المهني لدى موظفي العقود بشركة االسناد هدفت الدراسة الى تحديد الدور الذي يؤديه االستغراق الوظيفي في تحقيق 

الخارجي فرع المحمل بمحافظة جده من خالل التعرف على درجة االستغراق الوظيفي بأبعاده )الحماس ، اإلخالص والتفاني 

وصفي التحليلي ،االندماج( ودوره في تحقيق االنتماء المهني لديهم ، ولتحقيق اهداف هذه الدراسة استخدمت الباحثة المنهج ال

( موظف ٢٠٠لتناسبه مع موضوع الدراسة ، كما استخدمت أداة االستبانة وتم توزيعها على المجتمع األصلي البالغ عددهم )

ً وكانت نسبة ١٥٢وموظفه باستخدام مسح شامل للمجتمع وكان الرجيع منها) ( استبانة ، وبعد جمع البيانات عولجت إحصائيا

لت الدراسة الى العديد من النتائج أهمها كالتالي : ان مستوى االستغراق الوظيفي واالنتماء المهني %( .وقد توص76االستجابة )

لدى موظفي العقود بشركة اإلسناد الخارجي فرع المحمل بمحافظة جدة كان عاليا ، وانه يوجد دور إيجابي لالستغراق الوظيفي 

الدراسة بعدة توصيات أهمها التالي : تعزيز سلوك االستغراق الوظيفي  في تحقيق االنتماء المهني لدى موظفي العقود،وقد خرجت

بجانبة اإليجابي واالنتماء المهني من قبل المسؤولين سواء كان )شركة االسناد الخارجي او اإلدارات العليا، او القادة(  بالدورات 

 لقرارات االمر الذي يؤكد للموظف أهميته في المنظمة.والمكافأة العادلة وتسهيل عملية التواصل واالتصاالت ومشاركته في اتخاذ ا

 

 : المقدمة
دائماً ماتبدأ قصص النجاح برؤية، كما هو الحال في مملكتنا العظيمه و التي استندت بنجاحاتها على رؤيه واضحه وقوية كرؤية 

يتحذى به على كافة االصعده، كذلك البد التي تهدف الى استثمار ماتحتضنهُ من كنوز لتتحول الى دولة ذات نموذج ناجح  ٢٠٣٠

، فعليها لقطاعات العمل الطموحه ان تسعى لوضع رؤيه مماثلة، لكسب تحديات العمل والتنافس بين المنظمات وتبقى في الصدارة

البشريه إستثمار ذلك المورد البشري الذي يعد العامود الفقري لكل منظمه ، حيث ان أي منظمه ليس لديها مجموعه من الموارد 

واستثمار المنظمه الفرادها يكون من خالل اهتمامها . المحترفه وذات كفاءات عاليه لن ترتقي الى مستوى المنظمات الناجحه ابداً 

بهم بطريقه مثاليه وناجحه وتيسير أعمالهم داخل المنظمه وتطويرهم ،والوقوف على احتياجاتهم وتوفير األجواء المناسبه الداء 

سوف يأثر ذلك بشكل مباشر على العمل نفسه ومن بعدها على  هم للبقاء فيها ،الن اليوم اذا اسأنا استخدام الموظفأعمالهم وتحفيز

الفرد وعلى المنظمه ،وللمدى البعيد على المجتمع بأكمله ، حيث سينتج عن ذلك االستخدام السيء ارتفاع نسبة الدوران الوظيفي 

بطاله ومن الممكن ان يشمل ذلك ارباب االسر وممن يعولو اسر وبالتالي التأثير بشكل  وربما ترك العمل وسيصبح اثر ترك العمل

، عليه نجد ان قضية  (كالسرقه او الى الطرق الملتوية لكسب المال) كامله مما يقودنا الى اثار سلبيه عديده سلبي على المجتمع

رأس العمل مما يعود بالنفع الكبير على آلية العمل وعلى لفرد له أهمية في استبقاء الفرد على  تعزيز السلوك الجيد في الفرد

 ً  .والمنظمه والمجتمع معا

وتسخير كافة حواسه لها ،حيُث ان  الموظف االستغراق الوظيفي أي استغراق الموظف في عمله و من القضايا المهمه في سلوك

وايجابيه مثل تحقيق نجاحات للموظف ( ٢٠١٧اغريب،.)ل السلبيه مثل الغياب عن العمل وترك العم له عالقه بعدد من المتغيرات

وتحقيق اهداف للعمل "وكما ان الستغراق الوظيفي سلوك مهم يعد االنتماء المهني سلوك مهم وظاهره نفسيه كغيره من الظواهر 

م الدراسات التي أجريت التي التخضع للمالحظه المباشره والي تنبع من داخل الفرد وتشعره بالثقه واالطمئنان ، حيث افادة معظ

في مجال االنتماء المهني ان اكثر االفراد انتماء لمؤسساتهم هم الذين تقل نسب غيابهم ويكون رضاهم الوظيفي في ازدياد مستمر" 

 (٣،ص٢٠١٢عربيات،.)

اما فيما يخص موظفي العقود الذي لم يالقي موضوعهم اهتماماً واسعه في كثير من البحوث والرساالت والمقاالت العلمية التي 

تُعرف بهم وتوضح حقوقهم حيث انهم اولى بإلقاء الضوء عليهم وذلك ألنهم يقدموا اقصى ما لديهم من طاقات في العمل من حيث 

اخالقيات العمل، االبداع في العمل ووجود طرق عمل مختلفة إلنجاز المهام بأسرع ما يمكن المواظبة في ساعات العمل وفي )

عليه . والكثر، وذلك إلثبات لرؤسائهم ولمشرفيهم انهم اذ لم يكونوا اكفئ فإنهم بنفس مستوى الموظف األساسي…(  وبإتقان أكثر

موظفين على بند العقود )االنتماء المهني لدى موظفي العقود تركز هذه الدراسة على معرفة دور االستغراق الوظيفي في تحقيق 

 .الذين يعملون في منظمات االعمال واالعمال المصرفية بوجه الخصوص( السنوية

  مشكلة الدراسة:

دائماً في عالم االعمال اليوم وخاصة االسواق الماليه والقطاع المصرفي نجد ان هناك تنافس عالي في مابينهم والبقاء سيكون 

لالقوى حيث ان جميع المنظمات تسعى وبشتى الطرق لترسيخ قوامها في هذه األرض الخصبه وعلى ذلك فإن جميع منظمات 

)كيانات( االعمال على استعداد دائم للتجديد والتطوير لالنسجام والتناغم مع العالم المتقدم والتكنلوجيا العصريه ، اال ان ذلك جله 

شري ذلك العنصر الذي كان والزال من اهم عناصر المجتمعات التنظيميه والذي بحسن ادارته وتوجيهه لم يغني عن المورد الب

التوجيه الصحيح سوف يدعم هذه المنظمات للوصول الى مرادها وتحقيق رؤيتها ، فالمنظمات التي تضع ضمن رؤيتها وخططها 
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معظم وانما كل أهدافها قريبة كانت او بعيدة المدى وستبقى ثابته االهتمام بالعاملين بها واشباع حاجاتهم سوف تحقق بتأكيد ليس 

وراسخه على كل الظروف وفي كل زمان ، من هنا نجد ان االهتمام بسلوك العاملين امر هام لتحقيق غايات المنظمات وارباب 

" لمعرفة مدى تواجد هذا السلوك  العمل ، علية تطرح هذه  الدراسه اهم نوعين من أنواع السلوك البشري " من وجهة نظر الباحثه

 . في االفراد العاملين بالبيئه المصرفيه ولفئة لم تالقي الحظ الوفير في دراسات سابقه وهم موظفي العقود

بصورة أدق يمكن تحديد مشكلة الدراسة في ضوء طرح السؤال الرئيسي التالي:ما دور االستغراق الوظيفي في تحقيق االنتماء 

 ي العقود بشركة االسناد الخارجي فرع المحمل بمحافظة جدة ؟المهني لدى موظف

 :أهمية الدراسة

تتضح أهمية الدراسه الحاليه من أهمية الموضوع الذي تناولته ، حيث تجمع هذه الدراسه بين عنصرين مهمين في سلوك الموظف 

ن المنظمات األخرى ، فهي تجمع بين ومن الضروري تواجدهما في أي منظمه تهدف لتحقيق النجاح ورسخ وثبات مكانتها بي

 .االستغراق الوظيفي لالفراد من جهه واالنتماء المهني من جهه أخرى 

 :ويمكن إيجاز أهمية هذه الدراسة من الناحيتين بما يلي

 :من الناحية النظرية )العلمية(

السعودية والتي تتعلق بموظفي العقود اذ تهتم األولى في المملكة العربية  -في ضوء علم الباحثة  -تعتبر الدراسة الحالية  .1

بتسليط الضوء عليهم من خالل التعرف على مستوى االستغراق الوظيفي بأبعادها )الحماس ، اإلخالص والتفاني ، 

 االندماج( ودوره في تحقيق االنتماء المهني لديهم .

 

الوظيفي ، االنتماء المهني( كونهما من اهم سلوكيات  تنبثق أهمية البحث الحالي من أهمية المتغيرات المبحوثه )االستغراق .2

االفراد وكما يعتبران من األمور التي تساهم منظمات االعمال التي تعمل في ظل بيئه تتسم بتحديات مستمره )كالبنوك( 

 في االهتمام واالستثمار الفعال بمواردها البشرية وتوفير بيئه عمل مالئمه لكادرها وتطويره وتنميته.

 

د هذه الدراسه من نوادر الدراسات التي تناولت عالقة اهم متغيرات سلوك االفراد )كاالستغراق الوظيفي واالنتماء تع .3

 المهني( في منظمات القطاع المصرفي .

تعد هذه الدراسه اسهاماً في اثراء المكتبه العربيه بموضوع علمي بحثي حول دور االستغراق الوظيفي في تحقيق االنتماء  .4

 لدى موظفي العقود. المهني

 :ومن الناحية التطبيقية )العملية(

 من خالل اإلطار النظري للدراسة وما توصلت إليه مـن نتـائج ستسـاعد الباحثين في هذا المجال في إجراء بحوث جديـدة. .1

على مساعدة المسؤولين في المجال المبحوث من خالل ماتوصلت إلية الدراسه من نتائج ومؤشرات رقميه وتوصيات  .2

زيادة اهتمامهم بموضوع االستغراق الوظيفي واالنتماء المهني للعاملين وتطوير أساليب ادارتهم بشكل اكثر فاعليه مما 

 ينعكس على األداء العام للمنظمه وتحقيق أهدافها وغايتها .

 أهداف الدراسة:

الوظيفي في تحقيق االنتماء المهني لدى موظفي تسعى الدراسة لتحقيق هدف رئيسي والمتمثل في التعرف على دور االستغراق 

 العقود بشركة االسناد الخارجي فرع المحمل بمحافظة جدة، ويتفرع منه األهداف التالية....

التعرف على مستوى االستغراق الوظيفي بأبعاده )الحماس في العمل، اإلخالص والتفاني في العمل، االندماج في العمل(  .1

 االسناد الخارجي فرع المحمل بمحافظة جدة. لدى موظفي العقود بشركة

 التعرف على مستوى االنتماء المهني لدى موظفي العقود بشركة االسناد الخارجي فرع المحمل بمحافظة جدة.  .2

 دراسة العالقة بين االستغراق الوظيفي بأبعاده واالنتماء المهني. .3

مؤهل العلمي، الخبرة المهنية( باالستغراق الوظيفي واالنتماء تحديد عالقة المتغيرات الشخصية التالية: )الجنس، العمر، ال .4

 المهني لدى موظفي العقود بشركة االسناد الخارجي فرع المحمل بمحافظة جدة.
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 الخروج بتوصيات بناء على النتائج التي سوف تتوصل لها الدراسة .5

 تساؤالت الدراسة:

مل( لدى موظفي العمل، اإلخالص والتفاني في العمل، االندماج في العما مستوى االستغراق الوظيفي بأبعاده )الحماس في  .1

 العقود بشركة االسناد الخارجي فرع المحمل بمحافظة جدة؟

 ما مستوى االنتماء المهني لدى موظفي العقود بشركة االسناد الخارجي فرع المحمل بمحافظة جدة؟ .2

العمل، اإلخالص والتفاني في العمل، االندماج في العمل( واالنتماء ما العالقة بين االستغراق الوظيفي بأبعاده )الحماس في  .3

 المهني لدى موظفي العقود بشركة االسناد الخارجي فرع المحمل بمحافظة جدة؟

ما عالقة المتغيرات التالية: )الجنس، العمر، المؤهل العلمي، الخبرة المهنية( باالستغراق الوظيفي واالنتماء المهني لدى  .4

 قود بشركة االسناد الخارجي فرع المحمل بمحافظة جدة؟موظفي الع

 نموذج الدراسة )متغيرات الدراسة(:

 نموذج يوضح المتغيرات

 (المتغير التابع(                                  )المتغير المستقل)                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (١شكل رقم )

 

 :مصطلحات الدراسة

  :(Job Involvement) االستغراق الوظيفي .1

تعلق االفراد بوظيفتهم التي تمثل بالنسبة اليهم الجزء المركزي والمحوري حاله سلوكية مهمه تشير الى مدى "تم تعريفه بأنه  -

 (.٢٧٦،ص٢٠١٦احمد،" )في عالقتهم ببيئة العمل وبالعمل نفسه ، والذي يعكس بشكل أو بأخر في اطباعهم الشخصية

 

جسدياً وذهنياً وعاطفياً مما يعود كما عرفة الغانمي بأنه انغماس االفراد العاملين في عملهم داخل المنظمة وارتباطهم بها   -

 (. ٢٠١٨الغانمي ، ) بذلك لتحقيق اهداف المنظمة

 

 االستغراق الوظيفي

 االنتماء المهني

 الحماس في العمل 

  والتفاني اإلخالص

 في العمل

 االندماج في العمل 

 

 المتغيرات الديموغرافية

الجنس ، العمر ، المؤهل العلمي 

 ، الخبرة المهنية
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 :مضامين ألبعاد االستغراق الوظيفي من خالل التالي( ٢٤٧، ص٢٠١٥)ويوضح عبدهللا 

 :(Vigor) الحماس -1.1

 .العملوالمرونة الفكرية اثناء  يشير على تقديم المستويات العالية من الطاقة والنشاط والمثابرة

 (:Dedication)التفاني في العمل اإلخالص او -1.2

ً بالمعنى والغرض معبراً فيه الحماس والتحدي وامتالك التوجه الشعوري اثناء  ويشير الى االندماج العالي وتأدية المهام مليئا

 .العمل

 (:Absorption)االنغماس في العمل -1.3

 .والشعور بانهماك والسعادة عند القيام به ، ونسيان كل شيء اثناء العملويشير الى التركيز العالي واالنشغال الكامل في العمل 

ً )وتعرف الباحثة االستغراق الوظيفي  سلوك ينتمي الى : في مجمل قراءاتها حول مفهوم االستغراق الوظيفي فتجد انه ( : اجرائيا

الفرد الذي يعطي كل مايمتلكة من مجهود جسدي وذهني للمنظمه التي يعمل بها وحصيلة ذلك تكون لمصالح المنظمه وسعياً 

 .لتحقيق أهدافها ورؤيتها التي تتطلع لها في المستقبل فوق مصالحه الشخصية 

 :وتلجأ الباحثة لتعريف ابعاد االستغراق الوظيفي بشكل مبسط كالتالي

 : )Vigor(الحماس في العمل 

 .يملك الفرد من طاقات إلنجاز عمل ما  هو الشعور بعاطفه قويه داخلية تفجر كل ما

 :)Dedication( اإلخالص والتفاني

 ، لتقديم العمل بأكمل صورة .الصدق والعطاء برضا 

 :)Absorption( االندماج في العمل

 .هو االنغماس وتسخير االفراد انفسهم بكل جوارحهم ألداء العمل 

 :)Professional Affiliation(االنتماء المهني  .2

التزام الفرد بقيم ومبادئ يمارسها بحيث يظهر من خاللها حرصة على " بأنه ( ٦٤، ص٢٠١٢عواد، ) فلقد عرفة  -

 " .روح التعاون مع االخرين لتحقيق اهداف المنظمةمنظمتة وتميزه باالداء وإنغماسه بالعمل وتفانية فيه وبث 

 

اما عربيات فأشار بأن االنتماء المهني هي حاله التي من خاللها يمثل الفرد قيم المنظمه وأهدافها أضافةً الى رغبته في  -

عربيات )المحافظه على عضويته فيها ، وبالتالي يدعم ذلك تحقيقه الهدافه دون النظر عن القيمه الماديه المتحققه منها 

 ،٢٠١٢.)  

ً )لمهني لالنتماء ا تعريف الباحثة - الشعور  :هومن خالل ما تراه اقرب واكثر تفسيراً لمعنى االنتماء في الدراسة و (اجرائيا

الفرد شعور بالوالء والوفاء لمنظمته وحرصه  المنبعث من الفرد الى منظمته دون النظر الى ما يقابله ، فـ متى ما انتاب

المجاالت وان نجاحه سوف يتحقق من تحقيق نجاحها  على ان تكون السباقة لمنافسيها في البيئة المحيطة من جميع

 ، ويتمثل بالحماس واإلخالص والتفاني واإلندماج بالعمل.واهدافها ، كان ذلك هوا االنتماء المهني للفرد 

افرد  ( :اجرائيا  ) لتعريف موظفي العقود ولعدم وجود دراسات سابقه تناولت فئة العاملين بنظام العقود ، لجأت الباحثة .3

تستقطبهم المنظمات لتنفيذ المهام أو التعامل مع العمليات او تقديم الخدمات التي عادة يتم تنفيذها من قبل موظفي المنظمة 

االجور ، العالوات والترقيات )وقد تكون بأقل المميزات التي يتميز بها الموظف االساسي بالشركة كـ ( االساسيون)نفسها 

 .مده تحددها الشركة نفسها وقد تصل الي اقل من سنه ول..(  ،التدريب والتطوير 
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 الدراسات السابقة: 

 :فيما يلي عرض للدراسات السابقة المرتبطة بالدراسة الحالية وهي

 :الدراسات العربية: اوال  

دراسة  –( بعنوان:"دور االستغراق الوظيفي وانعكاساته على فاعلية نظام تقييم أداء العاملين ٢٠١٨دراسة الغانمي ) -

و هدفت دراسة  استطالعيه تحليليه الراء عينة من القيادات اإلدارية في المديريه العامه لتربية محافظة كربالء المقدسه"

معرفة مدى ادراك عينة البحث لمتغيري البحث )االستغراق الوظيفي وفعالية نظام تقييم األداء( والكشف عن عالقات االرتباط 

راق الوظيفي وفاعلية تقييم أداء العاملين ،وقد اعتمدت الباحثه في دراستها على منهج البحث القائم والتأثير بين ابعاد االستغ

( من العاملين ٥٧٦على مجتمع الدراسة البالغ عددهم) والتحليل البعدي،وجرى تحديد عينية البحث استناداً الى معادله إحصائية

الباحثه الجانب النظري المتمثل بـ) اسهامات مجموعة من الكتب والمؤلفات (عامل،كما استخدمت ٢٣٦وقد كانت حجم العينة )

العربيه واالجنبيه والرسائل واالطاريح الجامعيه والدوريات والدراسات والبحوث العلميه ذات صله بموضوع البحث فضالً 

ثل بـ)االستبانه( كأداة لجمع البيانات عن االستعانه بخدمات الشبكه العالميه للمعلومات )االنترنت( والجانب الميداني المتم

،وكانت اهم النتائج: ان هناك عالقه تفاعلية حقيقيه الغنى عنها بين االستغراق الوظيفي وفاعلية نظام تقييم أداء العاملين 

جميع  .وكانت اهم التوصيات: وضع برنامج للدعم المادي والمعنوي من قبل االداره لزيادة الرغبة لدى العاملين في تلبية

 متطلبات وظائفهم .

( بعنوان :" االستغراق الوظيفي وعالقته باالبداع الوظيفي لدى العاملين في المؤسسات الحكومه ٢٠١٧دراسة اغريب) -

وهدفت دراسة للتعرف الى االستغراق الوظيفي وعالقته باالبداع الوظيفي لدى العاملين وغير الحكوميه في محافظة الخليل"

ية وغير الحكوميه في محافظة الخليل ،وقد اعتمدت الباحثه في دراستها على المنهج الوصفي،وتم اختيار في الموسسات الحكوم

عينة الدراسه باالعتماد على األسس االحصائيه الختيار العينات بالطريقه الطبقيه العشوائيه،على مجتمع الدراسة البالغ 

ثه االستبانه كأداة لجمع البيانات،وكانت اهم النتائج كالتالي: ان ( ،كما استخدمت الباح٣١٨( وقد كانت حجم العينة )١٨٥٨)

مستوى االستغراق الوظيفي واالبداع الوظيفي لدى العاملين في المؤسسات الحكوميه وغير الحكوميه في محافظة الخليل كان 

العاملين في المؤسسات الحكوميه  عالياً كما بينت النتائج وجود عالقة طرديه بين االستغراق الوظيفي واالبداع الوظيفي لدى

وغير الحكوميه في محافظة الخليل وكانت اهم التوصيات: تعزيز مفاهيم االستغراق الوظيفي واالبداع الوظيفي لدى العاملين 

من خالل خلق بيئه العمل الداعمه والملهمه للتجارب التي تنمي االستغراق الوظيفي لما له من اثر إيجابي في زيادة قدرتهم 

االبداعيه في المؤسسات الحكوميه وغير الحكوميه في فلسطين عامةً ، ومؤسسات محافظه الخليل خاصة . واجراء المزيد من 

 األبحاث النوعية ودراسة الحاله لمزيد من الفهم حول موضوع االستغراق الوظيفي واالبداع الوظيفي .

بحث تحليلي الراء  –تأثيره في بلورة التماثل التنظيمي ( بعنوان :" االستغراق الوظيفي للعاملين و٢٠١٦دراسة احمد) -

وهدفت دراسة تحليل اثر ابعاد االستغراق الوظيفي المتمثل  عينة من العاملين في مصرف الشرق األوسط العراقي لالستثمار"

التنظيمي ،العضوية، بكل من )الحماس، التفاني، االستيعاب( في بلورة التماثل التنظيمي عبر ابعادة المتمثله في )الوالء 

التشابه(وقد اعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي والتحليلي ،مستخدم عينية عشوائيه على مجتمع الدراسة البالغ 

الباحث استبانة كأداة المصرف المذكور أي ،كما استخدم ( موظف من العاملين في ١٠٠( موظفاً وقد كانت حجم العينة )٣٨٠)

انت اهم النتائج كالتالي:تقبل واضح الفراد العينة لتوافر مقومات االستغراق الوظيفي بابعاده بعد ان سجل لجمع البيانات، وك

الوسط الحسابي معدالً فوق المتوسط مما يمكن ان يقال عنه توجهاً ايجابياً، تبين وجود عالقة ايجابيه معنوية وتأثير ذا دالله 

يز التماثل التنظيمي ، اذ بدا واضحاً مما عزز من جهود افراد العينه تجاه مبدأ احصائيه لالستغراق الوظيفي في بلورة وتعز

الدعم وااللتزام .وكانت اهم التوصيات:على إدارة المصرف اتباع األساليب االداريه الحديثه واتخاذ اإلجراءات الالزمه في 

 لتماثل التنظيمي لديهم تجاه منظمته. التعامل مع العاملين بما يزيد من مستوى استغراقهم في العمل نحو تعزيز ا

( بعنوان:"درجة توافر سمات القياده التحويليه لدى مديري المدارس الثانويه بمحافظه غزه ٢٠١٦دراسة عبدالعال) -

وهدفت الدراسة للتعرف الى درجة توافر سمات القياده التحويليه لدى مديري وعالقتها بمستوى االنتماء المهني لمعلميهم"،

الثانويه بمحافظه غزه وعالقتها بمستوى االنتماء المهني لمعلميهم،وقد اعتمدت الباحثه في دراستها على المنهج  المدارس

( معلم ومعلمه وقد كانت حجم العينة ١٥٣٨الوصفي التحليلي،مستخدم عينية طبقيه عشوائيه،على مجتمع الدراسة البالغ )

بانه كأداة لجمع البيانات،وكانت اهم النتائج كالتالي:درجة توافر سمات القياده ( معلماً ومعلمه،كما استخدمت الباحثه االست٤٠٠)

٪(وكانت اهم ٧٥.٢٠التحويليه لدى مديري المدارس الثانويه بمحافظة غزه من وجة نظر المعلمين كانت عالية بوزن نسبي )

ويه وتدريبهم عليها وذلك من خالل اعداد وتنفيذ العمل على نشر ثقافة القيادة التحويليه بين مديري المدارس الثان-١التوصيات: 

التأكيد على تفعيل مفهوم العالقات اإلنسانية بين مديري المدارس والمعلمين ، لما لذلك من اثر في تعزيز -٢برامج تدريبيه .

 ورفع مستويات االنتماء المهني لديهم.
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ستغراق الوظيفي لدى العاملين في مكتب غزه اإلقليمي ( بعنوان :"اثر الدعم التنظيمي على تنمية اال٢٠١٤دراسة ماضي ) -

وهدفت دراسة الى التعرف على اثر الدعم التنظيمي على تنمية االستغراق الوظيفي لدى العاملين في مكتب التابع لألونروا"

ية طبقية عشوائية غزة اإلقليمي التابع لألونروا  ،وقد اعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي التحليلي ،مستخدم عين

( عامل من مجتمع الدراسة ، كما استخدم الباحث ٢٧٠( عامل وقد كانت حجم العينة )٣٢٧على مجتمع الدراسة البالغ )

االستبانه كأداة لجمع البيانات،وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج من أهمها: وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الدعم التنظيمي 

لوظيفي لدى العاملين في مكتب غزة اإلقليمي االونروا بدرجة متوسطه ومقبوله ، كما بينت الدراسة وجود وتنمية االستغراق ا

ً تعزى الى الدائرة التي يعمل بها الموظف والى  فروق بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول المجاالت مجتمعة معا

ة وكالة الغوث لوسائل الدعم التنظيمي المتبعة حالياً في سنوات الخبره فقط . وأوصى الباحث في دراستة: بضرورة مراجع

تعزيز الموظفين من خالل مراجعة نظام األجور والمكافآت وضرورة اشراك العاملين في اتخاذ القرارات بشكل اكبر ،وتنظيم 

العالقة بينهم وبين  وتوفير متطلبات االستقرار الوظيفي ، وزيادة رفاهية الموظفين ، وتدريب القادة والمدراء على تعزيز

 المرؤوسين .

بحث استطالعي تحليلي في كلية  –( بعنوان:"دور االستغراق الوظيفي في األداء العالي ٢٠١٤دراسة الساعدي و عكار)  -

وهدف الدراسة لتشخيص دور االستغراق الوظيفي في معالجة مشكالت خفض األداء  االداره واالقتصاد / جامعة كربالء"

عن األسباب والعوامل التي تجعل العاملين اليلتزمون بالعمل ،وقد اعتمد الباحثان في دراستهم على والكشف  العالي 

منهج البحث القائم والتحليل البعدي، وهو تقنية حديثه تسمح للباحثين بمزج نتائج البحوث التي تتشابك فيها فروع وعلوم مختلفة 

ثل في اختيار كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة كربالء مجتمعاً للبحث ،مستخدم عينية عشوائية على مجتمع الدراسة الذي تم

( شخصاً،كما استخدم الباحثان االستبانة و المقابالت الشخصية والسجالت الرسمية كأداة لجمع ٥٥وقد كانت حجم العينة )

بقوة في مشاركة العاملين ومن ثم في  البيانات،وكانت اهم النتائج كالتالي: ان االستغراق الوظيفي بوصفه الحالي يتفاعل ويؤثر

التدريب المعمق فالتوظيف الفاعل واخيراً مع فرص المسار الوظيفي ،وكانت اهم التوصيات: التوجه نحو تعزيز ثقافة التشارك 

 والعمل على تنشيط مكونات االستغراق الجسدي .

العالمية  جامعة العلوم اإلسالمية في تدريس( بعنوان:" مستوى الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة ال٢٠١٢دراسة عربيات) -

وهدفت الدراسة الى التعرف على مستوى الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة االنتماء المهني لديهم " بمستوى وعالقة ذلك

على  االنتماء المهني لديهم ،وقد اعتمد الباحث في دراسته بمستوى العالمية وعالقة ذلك جامعة العلوم اإلسالمية في التدريس

المنهج الوصفي التحليلي،تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء الهيئه التدريسيه في جامعة العلوم االسالميه العالميه والبالغ 

( فرداً،كما استخدم الباحث االستبانه كأداة لجمع البيانات،وكانت اهم النتائج كالتالي:ان ٨٨( وقد كانت حجم العينة )١٦٧عددهم )

كان مرتفعاً، وان مستوى االنتماء المهني جاء  جامعة العلوم اإلسالمية في ظيفي لدى أعضاء هيئة التدريسمستوى الرضا الو

مرتفعاً ايضاً، كما أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقه بين مستوى الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة الدراسه ومستوى االنتماء 

خدمات المقدمه العضاء هيئة التدريس داخل الجامعه من وسائل الراحة المهني لديهم.وكانت اهم التوصيات:ضرورة زيادة ال

مثل التكييف والتدفئه وأجهزة الحاسوب ووضع نظام ترقيات وحوافز العضاء الهيئه التدريسيه الذين يحصلون على مؤهالت 

 علميه عاليه ودورات تدريبيه.

 

 

النفسيين واالجتماعيين العاملين في مراكز الصحه النفسيه ( بعنوان:"االنتماء المهني لالخصائين ٢٠١٢دراسة عواد) -

وهدفت الدراسة هدفت الدراسة التابعة لوزارة الصحه الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )االنروا("

الصحة النفسية ، وإلى الحالية إلى تحديد درجة االنتماء المهني لدى األخصائيين النفسيين واالجتماعيين العاملين في مراكز 

معرفة أثر بعض المتغيرات المتعلقة بهم في درجة انتمائهم، وإلى ترتيب أبعاد االنتماء المهني بحسب أهميتها، وأخيرا، تحديد 

المعيقات التي تواجه االنتماء المهني لديهم،وقد اعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي االرتباطي،تكون مجتمع الدراسة 

جميع االخصائيين النفسيين واالجتماعيين العاملين في مراكز الصحه النفسيه التابعه لوزارة الصحه الفلسطينيه ووكالة من 

(،كما استخدم ٩٠( اخصائي نفسي واجتماعي، وقد كانت حجم العينة )١٠٦غوث وتشغيل الالجئين )األنروا( والبالغ عددهم )

انت اهم النتائج كالتالي: أن درجة االنتماء المهني لألخصائيين النفسيين واالجتماعيين الباحث االستبانه كأداة لجمع البيانات،وك

العاملين في مراكز الصحة النفسية كانت كبيرة،وكانت اهم التوصيات بضرورة تغيير أسلوب العمل وتقديم المحفزات المادية 

 والمعنوية.
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ي لدى مديري المدارس الثانويه بمحافظات غزه وعالقتها ( بعنوان :"درجة االنتماء المهن٢٠١٠دراسة أجراها عياد) -

وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى درجة االنتماء المهني لدى مديري المدارس الثانوية في محافظات  بالرضا الوظيفي"

مهني و الرضا غزة وعالقتها بالرضا الوظيفي ، وأثر الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخدمة على العالقة بين االنتماء ال

وقد اعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي التحليلي،مستخدم ،الوظيفي لدى مديري المدارس الثانوية في محافظات غزة

(  في العام ١٢٩المجتمع كامل كعينية المتمثل بجميع مديري ومديرات المدارس الثانوية في محافظات غزه الذي بلغ عددهم )

( من مديري ومديرات المدارس الثانوية في محافظات غزة،كما ١٠٠د شملت عينة الدراسه )،وق ٢٠٠٩/٢٠١٠الدراسي 

استخدم الباحث االستبانه كأداة لجمع البيانات،وكانت اهم النتائج كالتالي: بلغ مستوى االنتماء المهني لدى مديري المدارس 

وظيفي لدى مديري المدارس الثانوية في محافظات غزة % وهي نسبة مرتفعة جداً بينما بلغ مستوى الرضا ال 87.94الثانوية 

تعديل نظام الرواتب بحيث يتناسب مع غالء المعيشة لتحقيق حياة كريمة لمدير المدرسة.  -١وكانت اهم التوصيات، % 77.53

مل على تطوير األنظمة الع -٣إعادة صياغة قوانين الخدمة المدنية وربطها بمفاهيم المسؤولية االجتماعية والعدالة والكفاءة.  -٢

 .والتعليمات المطبقة في وزارة التربية والتعليم العالي وخصوصا نظام تقييم مديري المدارس الثانوية

 دراسة تطبيقية" –( بعنوان:" االنتماء المهني لدى افراد االجهزه األمنية في فلسطين ٢٠١٠دراسة أبو الرب والصباح ) -
االنتماء المهني لدى افراد االجهزه االمنيه في فلسطين ، وبيان اثر  وهدفت الدراسة الى التعرف الى درجة

المتغيرات)الجنس،والمؤهل العلمي،والرتبة العسكريه،والخبره،والمركز الوظيفي،ووالدورات التدريبيه المهنيه وعددها(على 

راسة،مستخدم عينية عشوائيه ذلك ،وقد اعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي المسحي لمناسبته لطبيعة هذه الد

(فرداً من العاملين في االجهزه االمنيه الفلسطينيه،كما ٦٦٦( وقد كانت حجم العينة )٢٩٦٧٨بسيطه،على مجتمع الدراسة البالغ )

جهزه استخدم الباحث االستبانه كأداة لجمع البيانات،وكانت اهم النتائج كالتالي: ان متوسط درجة االنتماء المهني لدى منتسبي اال

االمنيه الفلسطينيه كانت عاليه ، وان اهم مظاهر االنتماء المهني لديهم كانت سمعة الجهاز ومدى تحقيقه الهدافه.وكانت اهم 

التوصيات التي خرجت بها الدراسه : إعادة النظر في الهياكل التنظيميه ألجهزة االمن الفلسطينيه ، وتوضيح سبل االتصال ، 

ميه بين هذه الوحدات داخل االجهزه االمنيه ،واالستعانه بالخبراء والكفاءات المحليه وتشجيع الفتيات وتحديد العالقات التنظي

 على االلتحاق باالجهزه.

 :الدراسات االجنبية: ثانيا  

( بعنوان " دور الكفاءة الذاتية في تحقيق الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي والدافعية ٢٠٢٠)DEMIRدراسة  -

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد العالقة بين الكفاءة الذاتية والرضا الوظيفي، وااللتزام التنظيمي، والدافعية  "الوظيفيواالستغراق 

( مدرسة بشكل عشوائي بطريقة أخذ العينات العنقودية ٣٣( معلما من )٣٢١واالستغراق الوظيفي وتم اختيار عينة تتكون من )

وكانت اهم النتائج: انه كلما زاد إيمان  2018-2017دينة هاتاي في العام الدراسي من المدارس المتوسطة في مقاطعة وسط م

المعلمين بكفاءتهم الذاتية زاد الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي والدافعية واالستغراق الوظيفي لديهم. كما ان الرضا الوظيفي 

الذاتية والدافعية. كما كان إيمان المعلمين بكفاءتهم الذاتية وااللتزام التنظيمي كان كحلقة وصل بين شعور المعلمين بالكفاءة 

األثر االيجابي على استغراقهم الوظيفي حيث لوحظ تأثير الرضا الوظيفي والدافعية على تحقق االستغراق الوظيفي لديهم 

ة الذاتية للمعلمين ،وخرجت الدراسة بتوصيات اهمها: ينبغي على مسؤولي المدارس أن يساهموا في تعزيز مفاهيم الكفاء

 والعمل على أن يتخذ المعلمين مواقف إيجابية تجاه عملهم بشكل أكثر ،والحد من المواقف السلبية.

( بعنوان " تأثير القيادة التعليمية على أداء المعلمين وانتمائهم المهني: ٢٠١٩واخرون ) Akhtar & Tatlahدراسة  -

هدفت هذه الدراسة للتعرف على تأثير القيادة التعليمية على األداء واالنتماء  "رمقارنة بين الجامعات العامة والخاصة في الهو

المرتبطين بوظائف هيئة التدريس بالجامعة، طور الباحثون أداة على مقياس ليكرت المكون من أربع نقاط مقياس تضم خمسا 

جامعة عامة وخاصة في الهور. وذلك لتحديد ( ١٢( عضو بهيئة تدريس تم اختيارهم من )٦٠وثالثين مادة لجمع البيانات من )

ير تأثير القيادة التعليمية على األداء واالنتماء فيما يتعلق بموظفي الكلية. وكانت اهم النتائج: ان القيادة التعليمية لها األثر الكب

التوصيات التي خرجت  على أداء المعلمين وانتمائهم الوظيفي دون وجود فروق كبيره بين الجامعات العامة والخاصة. واهم

بها الدراسة: هو ان يتم العمل بشكل مكثف على المزيد من البحوث حول العوامل التي تؤثر على األداء واالنتماء خاصة تلك 

 المتعلقة بالتعليم والتعلم.

جود تأثير المالئمة بين الموظف والوظيفة على االستغراق الوظيفي مع و( بعنوان " ٢٠١٨)Dari & Permanaدراسة  -

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مدى تأثير المالئمة بين الموظف والوظيفة على االستغراق  "الدوافع الذاتية كمتغير متدخل

الوظيفي مع وجود الدوافع الذاتية كمتغير متدخل .ُجمعت البيانات باستخدام طريقة أخذ العينات العشوائية البسيطة، من خالل 

 PT. BANK Pembangunanالمركزي لبنك ) ( موظفًا من المكتب ١٣١المالحظة واالستبيانات التي شارك فيها )

Daerah Jawa Timur Tbk) أما اختبار البيانات الفنية المستخدمة فكان عبارة عن اختبار تحليل الوساطة .SEM-PLS 

لدراسة آثار الوساطة. وكانت اهم النتائج: أن المالئمة بين الموظف والوظيفة لها تأثير إيجابي  Sobelواختبار سوبل 
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اق الوظيفي والداوافع الذاتيه لدى الموظفين. كما ثبت أن الدوافع الذاتية تعتبر بمثابة الوسيط في العالقة بين مدى باالستغر

صالحية الشخص للوظيفة واستغراقه الوظيفي، وفي الخالصة اتضح ان موظفي البنك يتميزون باالستغراق الوظيفي الجيد 

 هي االخرى في تحقيق اهداف المنظمة العامة.وذلك بسبب دوافعهم الذاتية التي  سوف تساعد 

( بعنوان:" عالقة اإلجهاد الوظيفي واالستغراق الوظيفي والرضا ٢٠١٧واخرون ) Qureshi & lambertدراسة  -

تهدف الدراسه الى التعرف على العالقه بين  الوظيفي وااللتزام التنظيمي باالحتراق الوظيفي لدى ضباط الشرطة الهنود "

وظيفي واالستغراق الوظيفي والرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي وبين االحتراق الوظيفي بابعاده الثالثه )اإلرهاق االجهاد ال

اإلحساس الدوني باإلنجاز( لدى ضباط الشرطة الهنود. استخدام البحث تحليل االنحدار البسيط  -تبدد الشخصية  -العاطفي 

ضابطا من ضباط الشرطة في مقاطعتي سونيبات وروهتاك في  )827 (( لفحص بيانات المسح المكون منOLSالمربع )

والية هاريانا الهندية باستخدام عينة عشوائية نظامية.و كانت اهم النتائج تشير إلى وجود ترابط بين االجهاد الوظيفي و بعدي 

يفي والرضا الوظيفي فكان مستوى اإلرهاق العاطفي و اإلحساس الدوني باإلنجاز(، اما  االستغراق الوظاالحتراق الوظيفي )

اإلحساس الدوني بأبعاد االحتراق الوظيفي الثالثة منخفض ، و اما االلتزام التنظيمي فكان مستوى ارتباطه ببعد )ارتباطهم 

وكما  لوحظ أن لإلجهاد الوظيفي ( عالي .تبدد الشخصية -)اإلرهاق العاطفي منخفض ومستوى ارتباطه ببعدي  باإلنجاز(

واالستغراق الوظيفي والرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي االثر على االحتراق الوظيفي بين الضباط الهنود عليه توصي 

الدراسة باحثي الشرطة واإلداريين التركيز على الحد من االجهاد الوظيفي وضغط العمل وزيادة المشاركة الوظيفية والعمل 

 لوظيفي وااللتزام التنظيمي بين الضباط.على تعزيز االستغراق الوظيفي و الرضا ا

 على الدراسات السابقة: التعقيب

 أوال : من خالل استعراض الدراسات السابقة اتضح للباحثة ما يلي :

 ألتقت الدراسات السابقة مع الدراسه الحاليه في بعض النتائج والتوصيات واختلفت في بعضها . .1

االستغراق الوظيفي واالنتماء المهني لدى العاملين من خالل االداره عن طريق كما أجمعت الدراسات السابقه ان تعزيز  .2

 رفع فرص التدريب والتنميه تؤدي الى نتائج ايجابيه تجاه الفرد نفسه وتجاه عمله.

ج أجمعت الدراسات السابقه مع دراسه الباحثه على استخدام االستبيان كأداه لجمع بيانات الدراسه وذلك للحصول على نتائ .3

 واضحه ودقيقه تثري البحث .

أجمعت الدراسات في توصياتها على أهمية الدعم المادي والمعنوي وخلق بيئة عمل داعمه وملهمه وذلك لزيادة رغبة  .4

 العاملين وحماسهم للعمل ولمتطلباته .

 حثه تفرد بها .ندرة الدراسات التي تناولت عالقة االستغراق الوظيفي باالنتماء المهني وقد تكاد ان دراسه البا .5

 تنوع استخدام المنهج المتبع في الدراسات السابقه كًل على حسب تناسب  طبيعة دراسته . .6

تنوع استخدام الدراسات السابقه لمتغير االستغراق الوظيفي واالنتماء المهني فتارة يُستخدمان كمتغير مستقل وتاره أخرى  .7

 كمتغير تابع واحياناً كمتغير وسيط .

 استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في التالي:ثانيا : وقد 

 .التعرف على وجهات نظر الباحثين السابقين فيما يتعلق بالموضوعات المشابه لموضوع الدراسه الحاليه .1

 .تدعيم بعض من نتائج الدراسه الحاليه بالدراسات السابقه .2

 .استخدام األساليب االحصائيه المناسبه للدراسه  .3

 .ه من مراجع الدراسات السابقه االستفاد .4

 .استفادة الباحثه من طرق عرض تعقيب الدراسات على جزء دراساتها السابقه  .5

 

 

  ثالثا : ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة كونها:

 تعتبر الدراسة من الدراسات األولى التي تناولت دراسة االستغراق الوظيفي وعالقته باالنتماء المهني .1

 . العربية السعودية و في الدراسات العربية على صعيد الدراسات في المملكة -على حد علم الباحثة  -

، والذي يستعرض البحث نتائج  (موظفي العقود )تطرقت الباحثه عن فئه لم يلقي عليها الضوء في دراسات سابقه وهم  .2

 .سلوكهم في العمل ووضع توصيات تعزز السلوك اإليجابي 

 . باعتبارهما من السلوكيات المهمة( االستغراق الوظيفي واالنتماء المهني)احثه عالقة متغيري تعرض الب .3

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 ثالثونالو الثامن العدد

 م 2021 – كانون األول – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

54 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 بشكل ورقي وذلك لرفع مستوى الردود .  الحالية على العمل الميداني لتوزيع االستبانة اعتماد الدراسة .4

 منهج وإجراءات الدراسة:

 :منهج الدراسة .1

التحليلي المسحي وذلك لتناسبها لطبيعة الدراسة ، ويقصد بالمنهج الوصفي التحليلي " المنهج استخدمت الباحثه المنهج الوصفي 

الذي يدرس ظاهره أو حدثاً أو قضية واقعيه وموجودة حالياً في بيئة مجتمع الدراسه ويمكن الحصول منها على معلومات تجيب 

 (٢٠١٠أسئلة الدراسه دون تدخل الباحث فيها " )عياد،

 راسة:مجتمع الد .2

( موظف ٢٠٠تكون مجتمع الدراسة من موظفي العقود بشركة االسناد الخارجي فرع المحمل بمحافظة جده ، والبالغ عددهم )

 وموظفه .

 عينة الدراسة: .3

 العينه االستطالعيه: -أ

األدوات ( من الموظفين من مجتمع الدراسه األصلي ، وتم تطبيق ١٥تم اختيار عينه عشوائيه استطالعيه بسيطه قوامها )

المستخدمه في هذه الدراسه على هذه العينه بهدف التحقق من صالحية األدوات للتطبيق على افراد العينه الكليه ، وذلك من خالل 

 حساب صدقها وثباتها بالطرق االحصائيه المالئمه ، وقد تم استبعادهم من عينة الدراسه التي تم التطبيق عليها .

 العينه االصلية: -ب

( استبانة من الجنسين مايقارب نسبة  ١٥٢( استبانة و استرداد )٢٠٠سح الشامل لمجتمع الدراسه األصلي تم توزيع )من خالل الم

 ٪( .٤٤.٧( بنسبة )٦٨٪( ومن االناث )٥٥.٣( بنسبة )٨٤٪( ، من الذكور ) ٧٦)

 

 :أدوات الدراسة .4

وقامت باستخدام مقياس محكم لفقرات االستغراق الوظيفي والذي اعتمدت الباحثه في دراستها على االستبانة كأداة لجمع بياناتها ، 

 م(.٢٠٠٦م( ومقياس محكم لفقرات االنتماء المهني والذي تم استخدامه في دراسة )سالمه،٢٠١٥تم استخدامه في دراسة )عبدهللا ،

 كما اشتملت االستبانة على قسمين:

الشخصية عن المستجيب مثل )الجنس، العمر، المؤهل العلمي، ( فقرات موزعة على البيانات ٤ويشمل على ) القسم األول:

 سنوات الخبرة(.

 ( فقره موزعه على مجالين رئيسين هما : ٢٨وهو عباره عن مجاالت الدراسة حيث تتكون االستبانة من )  القسم الثاني:

 ( فقره لقياس العوامل المؤثرة على االستغراق الوظيفي .٢١يشمل على ) المجال األول:

 ( فقرات لقياس العوامل المؤثرة على االنتماء المهني .٧ويشمل على ) المجال الثاني:

 صدق األداة: 

(، وقامت الباحثه بتأكد من صدق ٢٠١٠يقصد بصدق األداة أي صدق االستبانة في قياس اسئلتها لما وضعت لقياسه )عياد،

ختصاص في جامعة الملك عبدالعزيز بكلية االقتصاد االستبانة من خالل عرضها على ثالثة محكمات من ذوي الخبرة و اال

 واإلدارة، حيث ابدو وجهات النظر حول تعديالت معينه اُخذت بعين االعتبار.
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 نتائج العينة االستطالعية: -

للتحقق من  ( موظفه من مجتمع الدراسه األصلي والتي هدفت١٥تم اختيار عينه عشوائيه استطالعيه بسيطه تكون قوامها من )

 وثبات األدوات، والجدول ادناه سوف يستعرض  هذه النتائج.  صدق

 :الصدق الذاتي .1

 يوضح الجدول ادناه دراسة الصدق الذاتي في محاور الدراسة للعينة االستطالعية.

 

 (٢جدول )

 دراسة الصدق الذاتي في محاور الدراسة للعينة االستطالعية.

 الصدق الذاتي  

 0.868 الحماس في العمل

 0.913 اإلخالص والتفاني في العمل

 0.787 االندماج في العمل

 0.811 االستغراق الوظيفي

 0.824 االنتماء المهني

 0.939 اإلجمالي

 

وهي جميعها مرتفعة مما تحقق الصدق أي  0.939الي  0.787ان معامالت الصدق محصور ما بين  (٢يتضح من الجدول رقم )

 االستمارة تصلح للدراسة.  

 صدق االتساق الداخلي: .2

( مدى اتساق كل فقره من فقرات االستبانة مع المجال الذي تنتمي اليه Internal Validityيقصد بصدق االتساق الداخلي )

الفقرة، وقد قامت الباحثة بحساب االتساق الداخلي لالستبانة من خالل حساب معامالت االرتباط بين كل فقره من فقرات مجاالت 

 (٦٧،ص٢٠١٤الدرجة الكلية للمجال نفسه.)ماضي،االستبانة و

 نتائج االتساق الداخلي للمحور األول:  االستغراق الوظيفي  .أ

يوضح الجدول ادناه دراسة صدق االتساق الداخلي لمحاور االستغراق الوظيفي من خالل االرتباط بين كل عبارة واجمالي 

 محورها في العينة االستطالعية.
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 (٣جدول )

في العينة  االتساق الداخلي لمحاور االستغراق الوظيفي من خالل االرتباط بين كل عبارة واجمالي محورها دراسة صدق

 االستطالعية.

  
 الحماس في العمل

  

اإلخالص والتفاني في 

   العمل
 االندماج في العمل

 الداللة ر الداللة ر الداللة ر

1 0.593 0.001 9 0.823 0.000 15 0.652 0.000 

2 0.888 0.000 10 0.603 0.000 16 0.598 0.000 

3 0.774 0.000 11 0.674 0.000 17 0.529 0.003 

4 0.655 0.012 12 0.845 0.000 18 0.701 0.000 

5 0.794 0.000 13 0.802 0.000 19 0.534 0.002 

6 0.624 0.000 14 0.700 0.000 20 0.720 0.000 

7 0.753 0.000       21 0.896 0.000 

8 0.797 0.000             

 0.888الي  0.593ان جميع معامالت االرتباط طردية وذات داللة إحصائية حيث تراوحت ما بين  (٣يتضح من الجدول رقم )

في محور اإلخالص والتفاني في العمل بينما تراوحت ما بين  0.845الي  0.603لمحور الحماس في العمل تراوحت ما بين 

 المقياس أي يصلح للدراسة وجميعها طردية ذات داللة إحصائية مما يحقق الصدق في  0.89الي  0.529

 نتائج االتساق الداخلي للمحور الثاني:  االنتماء المهني -ب

يوضح الجدول ادناه دراسة صدق االتساق الداخلي لمحور االنتماء المهني من خالل االرتباط بين كل عبارة واجمالي المحور في 

 العينة االستطالعية.

 (٤جدول )

 االنتماء المهني من خالل االرتباط بين كل عبارة واجمالي المحور في العينة االستطالعية. دراسة صدق االتساق الداخلي لمحور

 
 االنتماء المهني

 الداللة ر

1 0.768 0.000 

2 0.668 0.000 

3 0.626 0.000 

4 0.786 0.000 

5 0.714 0.000 
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6 0.756 0.000 

7 0.608 0.000 

 0.786الي  0.608ان جميع معامالت االرتباط طردية وذات داللة إحصائية حيث تراوحت ما بين  (٤يتضح من الجدول رقم )

 مما يحقق الصدق في المقياس أي يصلح للدراسة

 نتائج االتساق الداخلي لكل المحاور: االستغراق الوظيفي، االنتماء المهني: -ج

 خالل االرتباط بين كل محور واجمالي االستمارة في العينة االستطالعية.يوضح الجدول ادناه دراسة صدق االتساق الداخلي من 

 (٥جدول )

 دراسة صدق االتساق الداخلي من خالل االرتباط بين كل محور واجمالي االستمارة في العينة االستطالعية.

  
 المقياس

 الداللة ر

 0.000 0.858 الحماس في العمل

 0.000 0.876 اإلخالص والتفاني في العمل

 0.001 0.582 االندماج في العمل

 0.000 0.845 االنتماء المهني

ان جميع قيم معامالت االرتباط طردية بين المحاور واجمالي االستمارة وذات داللة إحصائية حيث  (٥يتضح من الجدول رقم )

وكذلك  0.05اقل من مستوي معنوية  0.000والداللة  0.858نجد ان معامل االرتباط بين الحماس في العمل واجمالي المقياس 

و كذلك معامل االرتباط بيم االندماج في العمل واالجمالي  0.876معامل االرتباط ما بين اإلخالص والتفاني في العمل واالجمالي 

 0.845الي وأخيرا نجد ان معامل االرتباط ما بين االنتماء المهني وو اإلجم 0.05اقل من مستوي معنوية  0.001والداللة  0.582

 .0.05اقل من مستوي معنوية  0.000والداللة 

 :ثبات األداة 

تم حساب الثبات ألداة الدراسة من خالل الفاكرونبخ والتجزئة النصفية في العينة االستطالعية وقد جاءت النتائج كما هي واضحة 

 (.٦في الجدول رقم )

 (٦جدول )

 النصفية في العينة االستطالعيةدراسة الثبات من خالل الفاكرونبخ والتجزئة 

 التجزئة النصفية معامل الفاكرونبخ  

 0.857 0.754 الحماس في العمل

 0.866 0.833 اإلخالص والتفاني في العمل

 0.711 0.619 االندماج في العمل
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 0.822 0.721 االستغراق الوظيفي

 0.754 0.679 االنتماء المهني

 0.826 0.882 إجمالي أداة االستبيان

 تحليل البيانات والوصف االحصائي لنتائج الدراسة :

 :تحليل البيانات والوصف االحصائي 

 اوال : الوصف االحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية )المعلومات العامة(:

 يتناول هذا الجزء نتائج تحليل البيانات الشخصية لعينة الدراسة األساسية. 

 غير الجنس:توزيع العينة وفقا لمت -أ

 (٧جدول )

 (152توزيع العينة وفقا لمتغير الجنس في عينة الدراسة )ن=

 الجنس

 النسبة التكرار 

 55.3 84 ذكر

 44.7 68 انثي

 100.0 152 المجموع

 % من اإلناث.44.7بنسبة  68% من الذكور و 55.3بنسبة  84انه يوجد ( ٧يتضح من الجدول )

 توزيع العينة وفقا لمتغير العمر:  -ب

 (٨جدول )

 (152توزيع العينة وفقا لمتغير العمر في عينة الدراسة )ن=

 العمر

 النسبة التكرار  

 6.6 10 25الي  20من 

 52.6 80 30الي  25من 

 27.0 41 35الي  30من 

 13.8 21 فأكثر 35من 

 100.0 152 المجموع
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% أعمارهم 52.6بنسبة  80سنة و  25الي  20% أعمارهم تتراوح ما بين 6.58بنسبة  10انه يوجد ( ٨يتضح من الجدول )

 35% اعمارهم 13.8بنسبة  21سنة و 35الي   30أعمارهم تتراوح ما بين  27بنسبة  41سنة و 30الي  25تتراوح ما بين 

 فأكثر.

 قا لمتغير المؤهل التعليمي:توزيع العينة وف -ج

 (٩)جدول 

 (152توزيع العينة وفقا لمتغير المؤهل التعليمي في عينة الدراسة )ن=

 المؤهل التعليمي

 النسبة التكرار  

 36.2 55 دون البكالوريوس

 61.8 94 بكالوريوس

 2.0 3 دراسات عليا

 100.0 152 المجموع

%حاصلين  61.84بنسبة  94% حاصلين علي مؤهل دون البكالوريوس و 36.18بنسبة  55انه يوجد ( ٩يتضح من الجدول )

 % حاصلين علي دراسات عليا2بنسبة  3علي بكالوريوس و 
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 د. توزيع العينة وفقا لمتغير سنوات الخبرة:

 (١٠جدول )

 

 (152توزيع العينة وفقا لمتغير سنوات الخبرة في عينة الدراسة )ن=

 

 سنوات الخبرة

 النسبة التكرار  

 47.4 72 سنوات5اقل من 

 33.6 51 سنوات10الي  5من 

 17.1 26 سنة15سنوات الي  10من 

 2.0 3 سنة فأكثر15من 

 100.0 152 المجموع

% لديهم خبرة تتراوح 33.55بنسبة  51سنوات و 5% لديهم خبرة اقل من 47.37بنسبة  72انه يوجد ( ١٠يتضح من الجدول )

 سنة فأكثر.15% لديهم خبرة من 2بنسبة  3سنة و 15الي  10% لديهم خبره من 17.1بنسبة  26و سنوات 10الي  5ما بين 

 : الوصف االحصائي المتعلق بنتائج تساؤالت الدراسة:ثانيا  

  :ملخص نتائج السؤال األول المتعلق بدرجة االستغراق الوظيفي 

)الحماس في العمل، اإلخالص والتفاني في العمل، االندماج في  ما درجة االستغراق الوظيفي بأبعاده"السؤال األول ونصه  -

و لإلجابة عن هذا السؤال استخرجت الباحثة العمل( لدى موظفي العقود بشركة االسناد الخارجي فرع المحمل بمحافظة جدة؟"

لحماس، اإلخالص والتفاني، المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية والمستوى والترتيب لالستغراق الوظيفي بأبعاده )ا

 االندماج( .

( المتوسطات واالنحرافات المعيارية لعبارات البعد األول )الحماس في العمل( للمحور ١١نستعرض من خالل الجدول رقم ) -أ

 األول )االستغراق الوظيفي(:
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 (١١جدول )

 العبارات

 الحماس في العمل

المتو

 سط

االنحرا

ف 

المعيار

 ي

المستو

 ي

الترتي

 ب

 اختبار التطابق

غير 

موا

فق 

 بشدة

غير 

 موافق

محا

 يد
 موافق

موافق 

 بشدة
 2كا

الدال

 لة

1 

اشعر بالقوة 

والنشاط اثناء 

 العمل

 45 77 28 0 2 ك

 1 مرتفع  0.773 4.072
78.05

3 

0.0

00 
% 

1.3

% 
0.0% 

18.

4% 

50.7

% 
29.6% 

2 
أشعر بالدافعية 

 أثناء العمل

 47 73 28 1 3 ك

 2 مرتفع  0.836 4.053
122.0

79 

0.0

00 
% 

2.0

% 
0.7% 

18.

4% 

48.0

% 
30.9% 

3 

أستطيع ان 

استمر لفترات 

طويلة في 

 العمل

 51 42 34 14 11 ك

 7 مرتفع  1.227 3.711
40.03

9 

0.0

00 
% 

7.2

% 
9.2% 

22.

4% 

27.6

% 
33.6% 

4 
أسعر بالمرونة 

 أثناء العمل

 48 67 24 6 7 ك

 5 مرتفع  1.024 3.941
93.19

7 

0.0

00 
% 

4.6

% 
3.9% 

15.

8% 

44.1

% 
31.6% 

5 

أشعر بالنشاط 

الذهني أثناء 

 العمل

 48 70 28 3 3 ك

 3 مرتفع  0.872 4.033
111.3

55 

0.0

00 
% 

2.0

% 
2.0% 

18.

4% 

46.1

% 
31.6% 

6 

أشعر بالرغبة 

للذهاب إلي 

العم عندما 

 استيقظ صباحا

 38 61 32 11 10 ك

 8 مرتفع  1.122 3.697
58.85

5 

0.0

00 
% 

6.6

% 
7.2% 

21.

1% 

40.1

% 
25.0% 

7 

أثابر في عملي 

وإن كانت 

النتائج 

 مجهولة

 61 53 22 8 8 ك

 4 مرتفع  1.113 3.993
82.93

4 

0.0

00 
% 

5.3

% 
5.3% 

14.

5% 

34.9

% 
40.1% 

8 

أشعر بالراحة 

النفسية وحب 

 العمل

 37 71 33 1 10 ك

 6 مرتفع  1.026 3.816
98.00

0 

0.0

00 
% 

6.6

% 
0.7% 

21.

7% 

46.7

% 
24.3% 

   مرتفع 0.705 3.914 اإلجمالي
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المتوسطات واالنحرافات المعيارية لعبارات البعد األول )الحماس في العمل( للمحور األول )االستغراق الوظيفي( في عينة الدراسة 

 (.152)ن=

وتأتي  0.05ان جميع العبارات ذات داللة إحصائية حيث كانت جميع قيم الداللة اقل من مستوي معنوية  (١١يتضح من الجدول )

 0.773وانحراف معياري  4.072( وهي )اشعر بالقوة والنشاط اثناء العمل(  تأتي في المرتبة االولي بمتوسط 1العبارة رقم )

أي ان توزيع اإلجابات ذو داللة  0.05اقل من مستوي معنوية  0.00و مستوي الداللة= 78.053=2بمستوي مرتفع وكانت قيمة كا

  0.836وانحراف معياري  4.053( وهي )أشعر بالدافعية أثناء العمل( بمتوسط 2إحصائية.  ويليها في المرتبة الثانية العبارة رقم )

أي ان توزيع اإلجابات ذو  0.05ة اقل من مستوي معنوي 0.00و مستوي الداللة= 122.079= 2بمستوي مرتفع وكانت قيمة كا

وانحراف   4.033( وهي )أشعر بالنشاط الذهني أثناء العمل( تأتي في المرتبة الثالثة بمتوسط 5داللة إحصائية ثم العبارة رقم )

أي ان توزيع  0.05اقل من مستوي معنوية  0.00ومستوي الداللة=  111.355=2بمستوي مرتفع وكانت قيمة كا 0.872معياري 

( وهي )أشعر بالرغبة للذهاب إلي العم عندما استيقظ صباحا( في المرتبة 6إلجابات ذو داللة إحصائية وتأتي العبارة رقم )ا

اقل من  0.00ومستوي الداللة= 58.855=2بمستوي مرتفع وكانت قيمة كا 1.122وانحراف معياري  3.697األخيرة بمتوسط 

 و داللة إحصائية.أي ان توزيع اإلجابات ذ 0.05مستوي معنوية 

 وفيما يلي يوضح الجدول ادناه تقييم لمستوي البعد األول )الحماس في العمل( للمحور األول )االستغراق الوظيفي(:  -. أ ١

 (١٢جدول )

 (152تقييم لمستوي البعد األول )الحماس في العمل( للمحور األول )االستغراق الوظيفي( في عينة الدراسة )ن=

 الحماس في العمل

 النسبة التكرار  

 4.6 7 منخفض

 25.0 38 متوسط

 70.4 107 مرتفع

 100.0 152 المجموع

 40-10  المدي

 5.641±31.316 االنحراف المعياري±المتوسط

 

 

% 70.39بنسبة  107% مستواهم متوسط و 25بنسبة  38% مستواهم منخفض و 4.6بنسبة  7انه يوجد ( ١٢يتضح من الجدول )

 . 5.641وانحراف معياري   31.316مستواهم مرتفع ونجد أيضا تراوحت درجة المحور ما بين متوسط 

( المتوسطات واالنحرافات المعيارية لعبارات البعد الثاني )اإلخالص والتفاني في ١٣نستعرض من خالل الجدول رقم ) -ب

 العمل( للمحور األول )االستغراق الوظيفي(:

 (١٣جدول )

واالنحرافات المعيارية لعبارات البعد الثاني )اإلخالص والتفاني في العمل( للمحور األول )االستغراق الوظيفي( في عينة المتوسطات 

 (152الدراسة )ن=
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وتأتي  0.05ان جميع العبارات ذات داللة إحصائية حيث كانت جميع قيم الداللة اقل من مستوي معنوية  (١٣يتضح من الجدول )

بمستوي  0.841وانحراف معياري  4.408( وهي )تتميز مهام عملي بالتحدي(  تأتي في المرتبة االولي بمتوسط 5العبارة رقم )

أي ان توزيع اإلجابات ذو داللة  0.05اقل من مستوي معنوية  0.00و مستوي الداللة= 176.355=2مرتفع جدا وكانت قيمة كا

  0.858وانحراف معياري  4.211( وهي )أتحدث بإيجابية عن عملي( بمتوسط 3إحصائية.  ويليها في المرتبة الثانية العبارة رقم )

أي ان توزيع اإلجابات  0.05اقل من مستوي معنوية  0.00ة=و مستوي الدالل 122.145= 2بمستوي مرتفع جدا وكانت قيمة كا

  4.204( وهي )أنا فخور ألنني أعمل في هذا المجال( تأتي في المرتبة الثالثة بمتوسط 2ذو داللة إحصائية ثم العبارة رقم )

 0.05معنوية  اقل من مستوي 0.00ومستوي الداللة=  61.105=2بمستوي متوسط وكانت قيمة كا 0.833وانحراف معياري 

( وهي )أشعر بحيوية في وظيفتي( في المرتبة األخيرة بمتوسط 6أي ان توزيع اإلجابات ذو داللة إحصائية وتأتي العبارة رقم )

اقل من مستوي معنوية  0.00ومستوي الداللة= 119.513=2بمستوي متوسط وكانت قيمة كا 0.814وانحراف معياري  3.987

 ذو داللة إحصائية.أي ان توزيع اإلجابات  0.05

 

 العبارات

 االخالص والتفاني في العمل

 المتوسط

االنحرا

ف 

المعيار

 ي

المستو

 ي

الترتي

 ب

 اختبار التطابق

غير 

موافق 

 بشدة

غير 

 موافق
 موافق محايد

موافق 

 بشدة
 الداللة 2كا

1 

أجد عملي 

ذو معني 

 وهدف

 63 63 19 2 5 ك

 4 مرتفع  0.931 4.164
121.

947 

0.00

0 
% 3.3% 1.3% 12.5% 

41.4

% 
41.4% 

2 

أنا فخور 

ألنني أعمل 

في هذا 

 المجال

 67 53 28 4 0 ك

4.204 0.833 
مرتفع 

 جدا
3 

61.1

05 

0.00

0 
% 0.0% 2.6% 18.4% 

34.9

% 
44.1% 

3 

أتحدث 

بإيجابية عن 

 عملي

 66 59 22 3 2 ك

4.211 0.858 
مرتفع 

 جدا
2 

122.

145 

0.00

0 
% 1.3% 2.0% 14.5% 

38.8

% 
43.4% 

4 
أنا متحمس 

 تجاه عملي

 57 59 31 1 4 ك

 5 مرتفع  0.917 4.079
101.

553 

0.00

0 
% 2.6% 0.7% 20.4% 

38.8

% 
37.5% 

5 

تتميز مهام 

عملي 

 بالتحدي

 89 42 17 2 2 ك

4.408 0.841 
مرتفع 

 جدا
1 

176.

355 

0.00

0 
% 1.3% 1.3% 11.2% 

27.6

% 
58.6% 

6 

أشعر 

بحيوية في 

 وظيفتي

 41 74 33 2 2 ك

 6 مرتفع  0.814 3.987
119.

513 

0.00

0 
% 1.3% 1.3% 21.7% 

48.7

% 
27.0% 

   مرتفع 0.664 4.175 اإلجمالي
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وفيما يلي يوضح الجدول ادناه تقييم لمستوي البعد الثاني )االخالص والتفاني في العمل( للمحور األول )االستغراق   -. ب ١

 الوظيفي(:

 (١٤جدول )

 (152الدراسة )ن=تقييم لمستوي البعد الثاني )االخالص والتفاني في العمل( للمحور األول )االستغراق الوظيفي( في عينة 

 االخالص والتفاني في العمل

 النسبة التكرار  

 2.0 3 منخفض

 25.7 39 متوسط

 72.4 110 مرتفع

 100.0 152 المجموع

  30-13 المدي

 3.981±25.053 االنحراف المعياري±المتوسط

بنسبة  110% مستواهم متوسط و 25.66بنسبة  39% مستواهم منخفض و 2بنسبة  3انه يوجد ( ١٤يتضح من الجدول )

  3.981وانحراف معياري   25.053% مستواهم مرتفع ونجد أيضا تراوحت درجة المحور ما بين متوسط 72.37

( المتوسطات واالنحرافات المعيارية لعبارات البعد الثالث )االندماج في العمل( ١٥نستعرض من خالل الجدول رقم ) -ج

 (:للمحور األول )االستغراق الوظيفي
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 (١٥جدول )

المتوسطات واالنحرافات المعيارية لعبارات البعد الثالث )االندماج في العمل( للمحور األول )االستغراق الوظيفي( في عينة 

 (152الدراسة )ن=

 العبارات

 االندماج في العمل

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري
 الترتيب المستوي

 اختبار التطابق

غير 

موافق 

 بشدة

غير 

 موافق
 موافق محايد

موافق 

 بشدة
 الداللة 2كا

1 

ال أشعر 

بالوقت 

عندما 

 أعمل

 57 64 22 4 5 ك

 0.000 106.882 3 مرتفع  0.960 4.079
% 3.3% 2.6% 14.5% 42.1% 37.5% 

2 

أكون 

سعيدا 

عندما 

أنهمك 

 في العم

 38 55 41 11 7 ك

 0.000 55.895 6 مرتفع  1.068 3.697
% 4.6% 7.2% 27.0% 36.2% 25.0% 

3 

أنا 

منشغل 

في 

 عملي

 57 75 19 0 1 ك

4.230 0.714 
مرتفع 

 جدا
2 91.053 0.000 

% 0.7% 0.0% 12.5% 49.3% 37.5% 

4 

في 

العمل 

أركز 

في 

وظيفتي 

وانسي 

كل 

شيء 

 حولي

 43 60 40 3 6 ك

 0.000 81.355 4 مرتفع  0.984 3.862
% 3.9% 2.0% 26.3% 39.5% 28.3% 

5 

أبذل 

الكثير 

من 

الجهد 

في 

 وظيفتي

 91 50 11 0 0 ك

4.526 0.630 
مرتفع 

 جدا
1 63.171 0.000 

% 0.0% 0.0% 7.2% 32.9% 59.9% 

 0.000 31.684 7 مرتفع  1.217 3.539 37 51 34 17 13 ك 6
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وتأتي  0.05ان جميع العبارات ذات داللة إحصائية حيث كانت جميع قيم الداللة اقل من مستوي معنوية  (١٥يتضح من الجدول )

 0.630وانحراف معياري  4.526( وهي )أبذل الكثير من الجهد في وظيفتي(  تأتي في المرتبة االولي بمتوسط 5العبارة رقم )

أي ان توزيع اإلجابات ذو  0.05اقل من مستوي معنوية  0.00لة=و مستوي الدال 63.171=2بمستوي مرتفع جدا وكانت قيمة كا

 0.714وانحراف معياري  4.230( وهي )أنا منشغل في عملي( بمتوسط 3داللة إحصائية.  ويليها في المرتبة الثانية العبارة رقم )

أي ان توزيع اإلجابات  .050اقل من مستوي معنوية  0.00و مستوي الداللة= 91.053= 2بمستوي مرتفع جدا وكانت قيمة كا

  4.079( وهي )ال أشعر بالوقت عندما أعمل( تأتي في المرتبة الثالثة بمتوسط 1ذو داللة إحصائية ثم العبارة رقم )

 0.05اقل من مستوي معنوية  0.00ومستوي الداللة=  106.882=2بمستوي مرتفع وكانت قيمة كا 0.960وانحراف معياري 

( وهي )أنا مرتبط بعملي واجد صعوبة في فصل نفسي عن عملي( 6داللة إحصائية وتأتي العبارة رقم ) أي ان توزيع اإلجابات ذو

 0.00ومستوي الداللة= 31.684=2بمستوي مرتفع وكانت قيمة كا 1.217وانحراف معياري  3.539في المرتبة األخيرة بمتوسط 

 ائية.أي ان توزيع اإلجابات ذو داللة إحص 0.05اقل من مستوي معنوية 

 وفيما يلي يوضح الجدول ادناه تقييم لمستوي البعد الثالث )االندماج في العمل( للمحور األول )االستغراق الوظيفي(: -. ج ١

 (١٦جدول )

 (152تقييم لمستوي البعد الثالث )االندماج في العمل( للمحور األول )االستغراق الوظيفي( في عينة الدراسة )ن=

 االندماج في العمل

 النسبة التكرار  

 2.0 3 منخفض

 34.2 52 متوسط

 63.8 97 مرتفع

 100.0 152 المجموع

أنا 

مرتبط 

بعملي 

واجد 

صعوبة 

في 

فصل 

نفسي 

عن 

 عملي

% 8.6% 11.2% 22.4% 33.6% 24.3% 

7 

عملي 

هو 

المقدم 

علي اي 

عمل 

 اخر

 47 57 29 9 10 ك

 0.000 61.158 5 مرتفع  1.140 3.803
% 6.6% 5.9% 19.1% 37.5% 30.9% 

   مرتفع 0.631 3.962 اإلجمالي
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  35-13 المدي

  4.415±27.737 االنحراف المعياري±المتوسط

% 63.8بنسبة  97% مستواهم متوسط و 34.2بنسبة  52% مستواهم منخفض و 2بنسبة  3انه يوجد ( ١٦يتضح من الجدول )

  4.415وانحراف معياري   27.737مستواهم مرتفع ونجد أيضا تراوحت درجة المحور ما بين متوسط 

 

 ده:فيما يلي يوضح الجدول ادناه تقييم لمستوي المحور األول )االستغراق الوظيفي( بكامل ابعا -د 

 (١٧جدول )

 (152تقييم لمستوي المحور األول )االستغراق الوظيفي( بكامل ابعاده في عينة الدراسة )ن=

 االستغراق الوظيفي

 النسبة التكرار  

 2.6 4 منخفض

 26.3 40 متوسط

 71.1 108 مرتفع

 100.0 152 المجموع

  105-37 المدي

االنحراف ± المتوسط 

 المعياري
84.105±12.258  

بنسبة  108% مستواهم متوسط و 26.3بنسبة  40% مستواهم منخفض و 2.6بنسبة  4انه يوجد ( ١٧يتضح من الجدول )

  12.258وانحراف معياري   84.105% مستواهم مرتفع ونجد أيضا تراوحت درجة المحور ما بين متوسط 71.05

  :ملخص نتائج السؤال الثاني المتعلق بدرجة االنتماء المهني 

 ما درجة االنتماء المهني لدى موظفي العقود بشركة االسناد الخارجي فرع المحمل بمحافظة جدة؟"السؤال الثاني ونصه  -

 ولإلجابة عن هذا السؤال استخرجت الباحثة المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية والمستوى والترتيب لالنتماء المهني.

 المتوسطات واالنحرافات المعيارية للمحور الثاني )االنتماء المهني(:( ١٨نستعرض من خالل الجدول رقم ) -أ
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 (١٨جدول )

 (152المتوسطات واالنحرافات المعيارية للمحور الثاني )االنتماء المهني( في عينة الدراسة )ن=

 العبارات

 االنتماء المهني

المتو

 سط

االنحرا

ف 

المعيار

 ي

المستو

 ي

الترتي

 ب

اختبار 

 التطابق

غير 

موا

فق 

 بشدة

غير 

موا

 فق

محا

 يد
 موافق

موا

فق 

 بشدة

 2كا
الدال

 لة

1 

أن البنك أشعر ب

الذي اعمل به 

يمثل جزء من 

حياتي ومن 

الصعب ابتعادي 

 عنه

 44 42 42 14 10 ك

 6 مرتفع  1.183 3.632
37.

474 

0.0

00 
% 

6.6

% 

9.2

% 

27.

6% 

27.6

% 

28.

9% 

2 

أفضل مصلحة 

العمل علي 

المصلحة 

 الشخصية

 37 48 33 15 19 ك

 7 مرتفع  1.301 3.454
23.

921 

0.0

00 
% 

12.

5% 

9.9

% 

21.

7% 

31.6

% 

24.

3% 

3 

احافظ علي 

ممتلكات البنك 

الذي اعمل به 

كمافظتي علي 

 ممتلكاتي الخاصه

 103 44 4 0 1 ك

4.632 0.606 
مرتفع 

 جدا
1 

178

.57

9 

0.0

00 
% 

0.7

% 

0.0

% 

2.6

% 

28.9

% 

67.

8% 

4 

لدي االستعداد 

لبذل جهد أكبر 

من المطلوب 

إلنجاح البنك 

 الذي أعمل به

 80 57 14 1 0 ك

4.421 0.686 
مرتفع 

 جدا
2 

107

.10

5 

0.0

00 
% 

0.0

% 
.7% 

9.2

% 

37.5

% 

52.

6% 

5 

إنجاح البنك الذي 

اعمل به هو 

 هدفي ا|ألول

 72 63 13 3 1 ك

4.329 0.770 
مرتفع 

 جدا
4 

154

.97

4 

0.0

00 
% 

0.7

% 

2.0

% 

8.6

% 

41.4

% 

47.

4% 

 5 مرتفع  0.960 4.079 61 54 28 6 3 ك 6
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وتأتي  0.05ان جميع العبارات ذات داللة إحصائية حيث كانت جميع قيم الداللة اقل من مستوي معنوية  (١٨يتضح من الجدول )

( وهي )احافظ علي ممتلكات البنك الذي اعمل به كمحافظتي علي ممتلكاتي الخاصة(  تأتي في المرتبة االولي 3العبارة رقم )

اقل من  0.00و مستوي الداللة= 178.579=2وكانت قيمة كابمستوي مرتفع جدا  0.606وانحراف معياري  4.632بمتوسط 

( وهي )لدي االستعداد 4أي ان توزيع اإلجابات ذو داللة إحصائية.  ويليها في المرتبة الثانية العبارة رقم ) 0.05مستوي معنوية 

بمستوي مرتفع جدا وكانت  0.686وانحراف معياري  4.421لبذل جهد أكبر من المطلوب إلنجاح البنك الذي أعمل به( بمتوسط 

أي ان توزيع اإلجابات ذو داللة إحصائية ثم العبارة  0.05اقل من مستوي معنوية  0.00ومستوي الداللة= 107.105=2قيمة كا

  4.395( وهي )اتجنب وابتعد عن اي طريقه وأسلوب قد يسئ الي البنك الذي اعمل به( تأتي في المرتبة الثالثة بمتوسط 7رقم )

اقل من مستوي معنوية  0.00ومستوي الداللة=  173.066=2بمستوي مرتفع جدا وكانت قيمة كا 0.855معياري وانحراف 

( وهي )أفضل مصلحة العمل علي المصلحة الشخصية( 2أي ان توزيع اإلجابات ذو داللة إحصائية وتأتي العبارة رقم ) 0.05

 0.00ومستوي الداللة= 23.921=2مستوي مرتفع وكانت قيمة كاب 1.301وانحراف معياري  3.454في المرتبة األخيرة بمتوسط 

 أي ان توزيع اإلجابات ذو داللة إحصائية. 0.05اقل من مستوي معنوية 

 وفيما يلي يوضح الجدول ادناه تقييم لمستوي المحور الثاني )االنتماء المهني(:  -. أ ١

 (١٩جدول )

 (152في عينة الدراسة )ن=تقييم لمستوي المحور الثاني )االنتماء المهني( 

 االنتماء المهني

 النسبة التكرار  

 1.3 2 منخفض

 27.0 41 متوسط

 71.7 109 مرتفع

 100.0 152 المجموع

 35-12  المدي

  4.549±28.941 االنحراف المعياري±المتوسط

أميل إلي 

االستعانه 

بالخبراء 

والمستشاريين 

للمساعدة في حل 

المشكالت التي 

 تعترض البنك

% 
2.0

% 

3.9

% 

18.

4% 

35.5

% 

40.

1% 

93.

592 

0.0

00 

7 

اتجنب وابتعد عن 

اي طريقه 

اواسلوب قد يسئ 

الي البنك الذي 

 اعمل به

 86 48 13 2 3 ك

4.395 0.855 
مرتفع 

 جدا
3 

173

.06

6 

0.0

00 
% 

2.0

% 

1.3

% 

8.6

% 

31.6

% 

56.

6% 

   مرتفع 0.650 4.134 اإلجمالي
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% مستواهم متوسط و 27بنسبة  41% مستواهم منخفض و 1.3بنسبة  2انه يوجد  (١٠( والشكل رقم )١٩يتضح من الجدول )

  4.549وانحراف معياري   28.941% مستواهم مرتفع ونجد أيضا تراوحت درجة المحور ما بين متوسط 71.7بنسبة  109

 مل، اإلخالص والتفاني في ملخص نتائج السؤال الثالث المتعلق بالعالقة بين االستغراق الوظيفي بأبعاده )الحماس في الع

 العمل، االندماج في العمل( واالنتماء المهني:

ما العالقة بين االستغراق الوظيفي بأبعاده )الحماس في العمل، اإلخالص والتفاني في العمل، االندماج  السؤال الثالث ونصه " -

ولإلجابة عن هذا السؤال “المحمل بمحافظة جدة؟" في العمل( واالنتماء المهني لدى موظفي العقود بشركة االسناد الخارجي فرع 

استخرجت الباحثة العالقة االرتباطية بين ابعاد المحور األول )االستغراق الوظيفي( والمحور الثاني )االنتماء المهني( في عينة 

 الدراسة.

 

)االستغراق الوظيفي( والمحور الثاني ( العالقة االرتباطية بين ابعاد المحور األول ٢٠نستعرض من خالل الجدول رقم ) -أ

 )االنتماء المهني(:

 (٢٠جدول )

دراسة العالقة االرتباطية بين ابعاد المحور األول )االستغراق الوظيفي( والمحور الثاني )االنتماء المهني( في عينة الدراسة 

 (152)ن=

  
 االنتماء المهني

 الداللة ر

 0.000 0.400 الحماس في العمل

 0.000 0.537 والتفاني في العمل االخالص

 0.000 0.539 االندماج في العمل

 0.000 0.649 االستغراق الوظيفي

انه يوجد عالقة ارتباطية طردية متوسطة ذات داللة إحصائية بين االنتماء المهني وكال من )الحماس  (٢٠يتضح من الجدول )

االندماج في العمل  واالستغراق الوظيفي( حيث كانت جميع قيم الداللة اقل من مستوي  –اإلخالص والتفاني في العمل  -في العمل 

  0.649و  0.539و  0.537و  0.4الي وكانت قيم معامالت االرتباط علي التو 0.05معنوية 

  )ملخص نتائج السؤال الرابع المتعلق بالعالقة بين المتغيرات التالية: )الجنس، العمر، المؤهل العلمي، الخبرة المهنية

 باالستغراق الوظيفي واالنتماء المهني لدى موظفي العقود بشركة االسناد الخارجي فرع المحمل بمحافظة جدة؟
 

ما عالقة المتغيرات التالية:)الجنس، العمر، المؤهل العلمي، الخبرة المهنية( باالستغراق الوظيفي  الرابع ونصه "السؤال  -

ولإلجابة عن هذا السؤال استخرجت “واالنتماء المهني لدى موظفي العقود بشركة االسناد الخارجي فرع المحمل بمحافظة جدة؟ 

افية وكالً من ابعاد المحور األول )االستغراق الوظيفي( والمحور الثاني )االنتماء المهني( الباحثة العالقة بين المتغيرات الديموغر

 في عينة الدراسة.
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 الجنس: -أ

( العالقة بين الجنس وكال من ابعاد المحور األول )االستغراق الوظيفي( والمحور الثاني ٢١نستعرض من خالل الجدول رقم )

 .)االنتماء المهني( في عينة الدراسة

 (٢١جدول )

دراسة العالقة بين الجنس وكال من ابعاد المحور األول )االستغراق الوظيفي( والمحور الثاني )االنتماء المهني( في عينة 

 (152الدراسة )ن=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -االخالص والتفاني في العمل -انه يوجد ال توجد فروق بين الذكور واإلناث وكال من )الحماس في العمل( ٢١يتضح من الجدول )

وكانت  0.05االستغراق الوظيفي و االنتماء المهني( حيث كانت جميع قيم الداللة اكبر من مستوي معنوية  -االندماج في العمل

 0.617و  0.779و  0.267و  0.584و  0.898علي التوالي 

 العمر: -ب

( العالقة بين العمر وكال من ابعاد المحور األول )االستغراق الوظيفي( والمحور الثاني ٢٢نستعرض من خالل الجدول رقم )

 )االنتماء المهني( في عينة الدراسة.

 (٢٢جدول )

  

 الجنس
 اختبار ت 

 انثي ذكر

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري
 الداللة ت

 0.898 0.129 5.230 31.250 5.983 31.369 الحماس في العمل

االخالص والتفاني في 

 العمل
24.893 4.098 25.250 3.853 -0.549 0.584 

 0.267 1.113 4.732 27.294 4.135 28.095 االندماج في العمل

 0.779 0.281 12.024 83.794 12.510 84.357 االستغراق الوظيفي

 0.617 0.502- 4.516 29.147 4.595 28.774 االنتماء المهني
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دراسة العالقة بين العمر وكال من ابعاد المحور األول )االستغراق الوظيفي( والمحور الثاني )االنتماء المهني( في عينة  

 (152الدراسة )ن=

االخالص والتفاني  -انه ال يوجد فروق بين فئات العمر وكال من )الحماس في العمل (٧( والشكل رقم )٢٢يتضح من الجدول )

 0.05االستغراق الوظيفي و االنتماء المهني( حيث كانت جميع قيم الداللة اكبر من مستوي معنوية  -االندماج في العمل -في العمل

 0.456و  0.722و  0.256و  0.995و  0.727وكانت علي التوالي 

 العلمي: المؤهل -ج

( العالقة بين المؤهل العلمي وكال من ابعاد المحور األول )االستغراق الوظيفي( والمحور ٢٣نستعرض من خالل الجدول رقم )

 الثاني )االنتماء المهني( في عينة الدراسة.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 العمر
 تحليل التباين 

 فأكثر 35من  35الي  30من  30الي  25من  25الي  20من 

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري
 الداللة ف

الحماس في 

 العمل
32.700 5.697 30.950 5.911 31.829 5.554 31.048 4.883 0.437 0.727 

االخالص 

والتفاني في 

 العمل

25.200 3.938 24.975 4.060 25.146 4.269 25.095 3.330 0.023 0.995 

االندماج في 

 العمل
28.300 3.773 27.113 4.545 28.122 4.343 29.095 4.182 1.364 0.256 

االستغراق 

 الوظيفي
86.200 11.193 83.038 12.860 85.098 12.214 85.238 10.784 0.444 0.722 

االنتماء 

 المهني
30.900 3.635 28.725 4.469 28.585 5.157 29.524 3.932 0.875 0.456 
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 (٢٣جدول )

حور الثاني  )االنتماء المهني( في دراسة العالقة بين المؤهل العلمي وكال من ابعاد المحور األول )االستغراق الوظيفي( والم

 (152عينة الدراسة )ن=

اإلخالص والتفاني في  -انه ال توجد فروق بين مستويات الفئات التعليمية وكال من )الحماس في العمل( ٢٣يتضح من الجدول )

 0.05االستغراق الوظيفي و االنتماء المهني( حيث كانت جميع قيم الداللة اكبر من مستوي معنوية  -االندماج في العمل -العمل

  0.884 و 0.538و  0.369و  0.837و  0.588وكانت علي التوالي 

 سنوات الخبرة: -د

( العالقة بين سنوات الخبرة وكالً من ابعاد المحور األول )االستغراق الوظيفي( والمحور الثاني ٢٤نستعرض من خالل الجدول رقم )

 )االنتماء المهني( في عينة الدراسة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 المؤهل الدراسي
 تحليل التباين 

 دراسات عليا بكالوريوس دون البكالوريوس

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري
 الداللة ف

 0.588 0.534 6.557 31.000 5.740 30.957 5.479 31.945 الحماس في العمل

اإلخالص والتفاني 

 في العمل
25.236 3.641 24.979 4.192 24.000 4.359 0.178 0.837 

 0.369 1.005 3.464 28.000 4.902 27.340 3.457 28.400 االندماج في العمل

 0.538 0.623 11.269 83.000 13.323 83.277 10.309 85.582 االستغراق الوظيفي

 0.884 0.123 4.583 28.000 4.650 28.862 4.443 29.127 االنتماء المهني
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 (٢٤جدول )

لمهني( في عينة ا)االستغراق الوظيفي( والمحور الثاني )االنتماء دراسة العالقة بين سنوات الخبرة وكال  من ابعاد المحور األول 

 (152الدراسة )ن=

االندماج  -اإلخالص والتفاني في العمل -فئات الخبرة وكال من )الحماس في العملانه ال توجد فروق بين ( ٢٤يتضح من الجدول )

وكانت علي التوالي  0.05االستغراق الوظيفي و االنتماء المهني( حيث كانت جميع قيم الداللة اكبر من مستوي معنوية  -في العمل

 0.207و  0.882و  0.736و  0.699و  0.776

  سؤال الدراسة الرئيسي والمتمثل بالسؤال التالي ونصه..النتائج المتعلقة بتحقيق 

)ما دور االستغراق الوظيفي في تحقيق االنتماء المهني لدى موظفي العقود بشركة االسناد الخارجي فرع المحمل بمحافظة 

 جده؟

 (٢٥جدول )

 (152في عينة الدراسة )ن= دراسة تأثير المحور األول )االستغراق الوظيفي( على المحور الثاني )االنتماء المهني(

المتغير 

التابع  

االنتماء 

 المهني

 معامالت غير معيارية
معامالت 

 معيارية
 اختبار تحليل التباين اختبار ت

 2ر

 الداللة ف الداللة ت بيتا الخطاء المعياري المعامالت

  

  

 سنوات الخبرة

 تحليل التباين 
 سنوات10الي  5من  سنوات5اقل من 

سنوات الي  10من 

 سنة15
 سنة فأكثر15من 

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري
 الداللة ف

الحماس 

 في العمل
31.250 5.352 31.843 6.051 30.423 5.573 31.667 8.021 0.368 0.776 

اإلخالص 

والتفاني 

 في العمل

25.389 3.710 24.980 4.096 24.346 4.489 24.333 5.033 0.477 0.699 

االندماج 

 في العمل
27.444 4.354 28.000 4.583 27.769 4.348 30.000 5.000 0.424 0.736 

االستغراق 

 الوظيفي
84.083 11.730 84.824 12.840 82.538 12.532 86.000 18.000 0.220 0.882 

االنتماء 

 المهني
28.833 4.216 29.824 4.761 27.500 4.934 29.000 3.606 1.540 0.207 
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 0.001 3.287   1.712 5.628 الثابت

189.311 0.000 55.8% 
االستغراق 

 الوظيفي
0.277 0.020 0.747 13.759 0.000 

والداللة  13.759انه يوجد تأثير إيجابي لالستغراق الوظيفي علي االنتماء المهني حيث كانت قيمة ت= (٢٥يتضح من الجدول )

)معامل االنحدار(  0.277أي ان زيادة االستغراق الوظيفي بمقدار وحدة واحدة يؤدي الي زيادة االنتماء المهني بمقدار  0.000

% من التغير الذي يحدث 55.8ل التحديد( أي انا االستغراق الوظيفي يفسر )معام 55.8=2ونجد أيضا ان مقدار القوة التفسيرية ر

 لالنتماء المهني والباقي يرجع الي عوامل اخري لم تؤخذ في االعتبار 

 ملخص النتائج ومناقشتها:

 ملخص نتائج الدراسة المتعلقة بأبعاد االستغراق الوظيفي: -١

فيما يخص البعد األول )الحماس في العمل( لمحور االستغراق الوظيفي نجد ان جميع العبارات  (١١بالرجوع الى الجدول ) -١

( وهي )اشعر بالقوة والنشاط 1وتأتي العبارة رقم ) 0.05ذات داللة إحصائية حيث كانت جميع قيم الداللة اقل من مستوي معنوية 

( وهي )أشعر بالدافعية أثناء العمل( ، ثم العبارة رقم 2نية العبارة رقم )اثناء العمل( في المرتبة االولي ، ويليها في المرتبة الثا

( وهي )أشعر بالرغبة للذهاب إلي 6( وهي )أشعر بالنشاط الذهني أثناء العمل( تأتي في المرتبة الثالثة ، وتأتي العبارة رقم )5)

الحماس في العمل لدى عينة البحث من موظفي العقود  العم عندما استيقظ صباحا( في المرتبة األخيرة ، أي انه بالمجمل نجد ان

% مستواهم 70.4بنسبة  107% مستواهم متوسط و 25بنسبة  38% مستواهم منخفض و 4.6بنسبة  7كان  في االسناد الخارجي 

 عملهم.مرتفع ، أي ان النسبه األكبر يوافقون ايجابياً على انهم يشعرون بالحماس والنشاط ومستوى عالي من الطاقة في 

فيما يخص البعد الثاني )اإلخالص والتفاني في العمل( لمحور االستغراق الوظيفي نجد ان جميع  (١٣و بالرجوع الى الجدول ) -٢

( وهي )تتميز مهام 5وتأتي العبارة رقم ) 0.05العبارات ذات داللة إحصائية حيث كانت جميع قيم الداللة اقل من مستوي معنوية 

( وهي )أتحدث بإيجابية عن عملي( ، ثم العبارة رقم 3الثانية العبارة رقم )ويليها في المرتبة  ، عملي بالتحدي(  في المرتبة االولي

( وهي )أشعر بحيوية في وظيفتي( 6( وهي )أنا فخور ألنني أعمل في هذا المجال( تأتي في المرتبة الثالثة ، وتأتي العبارة رقم )2)

ل لدى عينة البحث من موظفي العقود في االسناد الخارجي في المرتبة األخيرة. أي انه بالمجمل نجد ان اإلخالص والتفاني في العم

% مستواهم مرتفع ، كما نجد 72.4بنسبة  110% مستواهم متوسط و 25.7بنسبة  39% مستواهم منخفض و 2بنسبة  3كان  

 ان في البعد الثاني ايضاً النسبه األكبر يوافقون ايجابياً على انهم يشعرون باالخالص والتفاني في عملهم.

فيما يخص البعد الثالث )االندماج في العمل( لمحور االستغراق الوظيفي نجد ان جميع العبارات ( ١٥بالرجوع الى الجدول )و  -٣

( وهي )أبذل الكثير من الجهد 5وتأتي العبارة رقم ) 0.05ذات داللة إحصائية حيث كانت جميع قيم الداللة اقل من مستوي معنوية 

( وهي 1( وهي )أنا منشغل في عملي( ، ثم العبارة رقم )3ولي ويليها في المرتبة الثانية العبارة رقم )في وظيفتي( في المرتبة اال

( وهي )أنا مرتبط بعملي واجد صعوبة في فصل 6)ال أشعر بالوقت عندما أعمل( تأتي في المرتبة الثالثة ، وتأتي العبارة رقم )

جمل نجد ان االندماج في العمل لدى عينة البحث من موظفي العقود في شركة نفسي عن عملي( في المرتبة األخيرة. أي انه بالم

% مستواهم 63.8بنسبة  97% مستواهم متوسط و 34.2بنسبة  52% مستواهم منخفض و 2بنسبة  3كان االسناد الخارجي 

 لي في عملهم .مرتفع ، علية نجد ان في البعد الثالث النسبة األكبر لمن هم يشعرون باالندماج والتركيز العا

 ملخص نتائج الدراسة المتعلقة باالستغراق الوظيفي: -٢

( المتعلق بتقييم لمستوي المحور األول االستغراق الوظيفي بكامل ابعاده في عينة الدراسة ، ١٧من خالل الرجوع الى الجدول )

% مستواهم مرتفع ، 71.1بنسبة  108% مستواهم متوسط و 26.3بنسبة  40% مستواهم منخفض و 2.6بنسبة  4يوجد نجد انه 

 أي ان نسبة االستغراق الوظيفي لدى عينة البحث من موظفي العقود في االسناد الخارجي مرتفع.

 ملخص نتائج الدراسة المتعلقة باالنتماء المهني: -٣

 0.05ن مستوي معنوية نجد ان جميع العبارات ذات داللة إحصائية حيث كانت جميع قيم الداللة اقل م (١٨بالرجوع الى جدول )

( وهي )احافظ علي ممتلكات البنك الذي اعمل به كمحافظتي علي ممتلكاتي الخاصة(  في المرتبة االولي ،  3وتأتي العبارة رقم )
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ارة ( وهي )لدي االستعداد لبذل جهد أكبر من المطلوب إلنجاح البنك الذي أعمل به( ثم العب4ويليها في المرتبة الثانية العبارة رقم )

( وهي )اتجنب وابتعد عن اي طريقه وأسلوب قد يسئ الي البنك الذي اعمل به( تأتي في المرتبة الثالثة ،وتأتي العبارة رقم 7رقم )

ان مستوى االنتماء المهني ( وهي )أفضل مصلحة العمل علي المصلحة الشخصية( في المرتبة األخيرة .أي انه بالمجمل نجد 2)

% مستواهم 27بنسبة  41% مستواهم منخفض و 1.3بنسبة  2كان   ي العقود في االسناد الخارجي دى عينة البحث من موظفل

% مستواهم مرتفع،  أي ان نسبة االنتماء المهني لدى عينة البحث من موظفي العقود في االسناد 71.7بنسبة  109متوسط و 

 الخارجي مرتفع.

 

 الوظيفي بأبعاده الثالثة واالنتماء المهني:ملخص دراسة العالقة االرتباطية بين االستغراق  -٤

( نجد ان هناك عالقة ارتباطية طردية متوسطة ذات داللة إحصائية بين االنتماء المهني وكال من ٢٠بالرجوع الى جدول )

داللة اقل االندماج في العمل  واالستغراق الوظيفي( حيث كانت جميع قيم ال –اإلخالص والتفاني في العمل  -)الحماس في العمل 

  0.649و  0.539و  0.537و  0.4وكانت قيم معامالت االرتباط علي التوالي  0.05من مستوي معنوية 

 المعلومات العامة( وابعاد االستغراق الوظيفي واالنتماء المهني:البيانات الشخصية )ملخص دراسة العالقة بين  -٥

وكال من ابعاد المحور األول )االستغراق الوظيفي( والمحور الثاني  ( في دراسة العالقة بين الجنس٢١بالرجوع الى جدول )  -١

)االنتماء المهني( في عينة الدراسة، نجد انه ال توجد فروق بين الذكور واإلناث وكال من االستغراق الوظيفي بأبعاده الثالثة 

 واالنتماء المهني .

 من ابعاد المحور األول )االستغراق الوظيفي( والمحور الثاني ( في دراسة العالقة بين العمر وكال٢٢وبالرجوع الى جدول )  -٢

)االنتماء المهني( في عينة الدراسة، نجد انه ال توجد فروق بين فئات العمر وكال من االستغراق الوظيفي بأبعاده الثالثة واالنتماء 

 المهني .

ال من ابعاد المحور األول )االستغراق الوظيفي( ( في دراسة العالقة بين المؤهل العلمي وك٢٣و بالرجوع الى جدول )  -٣

والمحور الثاني )االنتماء المهني( في عينة الدراسة، نجد انه ال توجد فروق بين مستويات الفئات التعليمية وكال من االستغراق 

 الوظيفي بأبعاده الثالثة واالنتماء المهني .

نوات الخبرة وكال من ابعاد المحور األول )االستغراق الوظيفي( ( في دراسة العالقة بين س٢٤و بالرجوع الى جدول )  -٤

والمحور الثاني )االنتماء المهني( في عينة الدراسة، نجد انه ال توجد فروق بين مستويات الخبرة وكال من االستغراق الوظيفي 

 بأبعاده الثالثة واالنتماء المهني .

 تماء المهني في عينة الدراسة.ملخص دراسة تأثير االستغراق الوظيفي على االن -٦

( نجد انه يوجد تأثير إيجابي لالستغراق الوظيفي علي االنتماء المهني ، أي انه بزيادة االستغراق الوظيفي ٢٥بالرجوع الى جدول )

الوظيفي يؤدي الي زيادة االنتماء المهني وبذلك نجد أنه تم تحقيق الهدف الرئيسي من الدراسة والذي ينص على دور االستغراق 

 في تحقيق اإلنتماء المهني لدى موظفي العقود بشركة اإلسناد الخارجي فرع المحمل بمحافظة جدة.

 االستنتاجات والتوصيات:

 استنتاجات الدراسة:  -

 باالستناد الى نتائج الدراسة ومناقشة وتحليل بياناتها، خرجت الباحثة بمجموعة من االستنتاجات وهي كالتالي: 

 

الدراسة ارتفاع نسب ابعاد االستغراق الوظيفي الثالثة )الحماس في العمل ، اإلخالص والتفاني في العمل ،  أظهرت نتائج -1

االندماج في العمل ( لدى عينة البحث ، وقد تقدم البعد الثاني )اإلخالص والتفاني في العمل ( عنهم بنسبة تصل الى 

مرتفع في اإلخالص والتفاني الذي يشعر به الموظف تجاه من اجمالي المبحوثين كان مستواهم  110( أي ان %72.4)

العمل فيهتم بكل صغيره وكبيره في محيط عمله ويخلص في تأديته للعمل على النحو الذي يعزز مصالح منظمته ، يأتي 

مرتفع من اجمالي المبحوثين كان مستواهم 107( أي ان70.4%بعده البعد األول المتمثل بـ )الحماس في العمل( بنسبة )
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في الحماس واالندفاع لتحقيق اهداف المنظمة ونجاحها وتقدمها واستمرارها ، ويأتي في المرتبة األخيرة البعد الثالث 

من اجمالي المبحوثين كان مستواهم مرتفع في االندماج في العمل  97( أي ان 63.8%)االندماج في العمل ( بنسبة )

مندمج عمله متحمساً ومندفعاً نحو تقديم افضل ما لديه وتسخير قدراته للعمل ويفسر ذلك الى ان عادة ما يبدأ الموظف ال

المتميز وبالتأكيد عندما يقابل ذلك بالدعم والتقدير والتشجيع والمكافأة من قبل اإلدارة فأنه سوف يعزز وينمي سلوك 

% ( بغض 71.1الوظيفي تصل الى ) االندماج لديهم . كما أظهرت النتائج تمتع عينة البحث بدرجة عالية من االستغراق 

حيث تلتقي النظر عن المتغيرات الديمغرافية )الذكور أو االناث أو الفئه العمرية أو الدرجة العلمية أو الخبرة العملية(  

(  في ٢٠١٧( ودراسة اغريب)٢٠١٤( ودراسة ماضي)٢٠١٨نتائج هذه الدراسة مع ما توصلت الية دراسة الغانمي)

تغراق الوظيفي واتفقت مع دراسة اغريب في عدم وجود فروق ذات دالله إحصائية وفقا  للمتغيرات ارتفاع نسبة االس

( حيث كان مستوى االستغراق الوظيفي منخفض ٢٠١٧) Qureshi & lambertالديمغرافية.واختلفت مع دراسة 

لدى موظفي العقود بشركة االسناد  وتعزو الباحثة الدرجة العالية لالستغراق الوظيفيمقارنة بأبعاد االحتراق الوظيفي.

الخارجي فرع المحمل الى بيئة العمل التي قد تكون مشابهه لتوقعات الموظف وتالئم آلية العمل مع مهاراته وقدراته كما 

وقد يعود ذلك الى نظرة الموظف اإليجابية لقيمة العمل الذي يؤديه وبالتالي اهتمامهم وحماسهم واستعدادهم الدائم للعمل 

 هد إضافي لتنفيذ االعمال على افضل واكمل وجهه.بج

أظهرت النتائج تمتع عينة البحث من موظفي العقود بشركة االسناد الخارجي بدرجة عالية من االنتماء المهني تصل الى  -2

أو الخبرة % ( بغض النظر ايضاً عن المتغيرات الديمغرافية )الذكور أو االناث أو الفئه العمرية أو الدرجة العلمية 71.7) 

( الستنتاج الوزن 100*   5العملية( .كما اظهرت النتائج من خالل االحصائية التالية ) مجموع متوسط االنتماء المهني /

مما ينسجم مع ما توصلت % بدرجة تقدير كبيره 82.68النسبي لمستوى  االنتماء المهني لدى موظفي العقود ليصل الى 

( ٢٠١٠( ودراسة أبو الرب والصباح)٢٠١٠(، ودراسة عياد )٢٠١٢عواد)(، ودراسة ٢٠١٢اليه دراسة عربيات)

وتعزو الباحثه ان النسب العالية ( في ارتفاع مستوى االنتماء المهني لدى الفئه المبحوثه.٢٠١٦ودراسة عبدالعال)

ان وظيفي وسياسات لالنتماء المهني لدى الموظفين قد تشير الى رضاهم تجاه ما تقدمه لهم شركة االسناد الخارجي من ام

وقوانين مرنه يمكن إضافة او تعديل عليها متى ما استدعى ذلك مصلحة الجميع ،االمر الذي قد يولد االنتماء الوظيفي 

لديهم ويعزز رغبتهم في بذل العطاء لصالحها والرغبة في االستمرار في عضويتها والدفاع عنها وتحسين سمعتها وقبولهم 

 أ على العمل.الكامل للتحديات التي تطر

 

 

أظهرت النتائج ان هناك عالقة ارتباطية طردية بين ابعاد االستغراق الوظيفي الثالثة واالنتماء المهني لدى موظفي العقود  -3

(، ودراسة ٢٠١٦( ودراسة احمد)٢٠١٥مما تتلقي نتائج هذه الدراسة مع دراسة أبو جراد)بشركة االسناد الخارجي ، 

ه ارتباط بين المتغيرين ،فيما تفردت الدراسة الحالية من بين الدراسات السابقة في ( في وجود عالق٢٠١٨عبدهللا)

استعراض العالقة بين متغيري االستغراق الوظيفي واالنتماء المهني مما يتوقع ان تساعد في تقديم مساهمه علمية 

من حماس واندفاع بشجاعة وقوه في وتعزو الباحثه الى ان نتيجة ارتفاع ابعاد االستغراق الوظيفي لدراسات مستقبليه.

العمل وإخالصه وتفانيه من خالل الصدق واالمانة في تقديم العمل الخالص من الشوائب والعيوب وايضاً تعلقه بالعمل من 

خالل اندماجه وانغماسه لفهم أهدافها والعمل على تنفيذ استراتيجياتها والمحافظة على قيمتها ، لدى موظفي العقود بشركة 

 ناد بالتأكيد سيوجد عالقه ايجابيه باالنتمائه المهني.االس

حول درجة االستغراق الوظيفي وعالقته  0.05أظهرت النتائج انه ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى معنويه  -4

باالنتماء المهني لدى موظفي العقود بشركة االسناد الخارجي تعزي الى المتغيرات الديموغرافية التالية ) الجنس ، العمر 

بين متوسطات إجابات   0.05، المؤهل العلمي ، سنوات الخبرة(.حيث كانت جميع قيم الداللة اكبر من مستوى معنوية

( حول عدم ٢٠١٤( ودراسة ماضي)٢٠١٢كما تلتقي نتائج هذه الدراسة مع ما توصلت اليه دراسة عواد)وثين ، المبح

وجود فروق ذات دالله إحصائية في عالقة محاور الدراسة تعزي للمتغيرات الديمغرافية ماعدا من لديهم سنوات خدمه 

إحصائية تعزي لسنوات الخدمة لصالح من لديهم سنه فاكثر حيث توضح دراسة ماضي انه يوجد فروق ذات دالله  ١٥

(والتي أظهرت وجود فروق ذات ٢٠١٠سنه خدمه فاكثر، واختلفت هذه النتيجة مع دراسة أبو الرب والصباح) ١٥

وتعزو الباحثه تلك النتيجه الى ان الفئه المبحوثه على إختالف دالله إحصائية تبعٍا لمتغيرات الديموغرافية الخاصة بها.

واختالف أعمارهم واختالف مؤهالتهم العلمية وتنوع الخبرات في الوظيفه سواء كان موظف جديد او موظف قديم جنسهم 

 لديهم االرتباط واالندماج واالنتماء القوي للوظيفة التي يشغلونها فيقدمون كل ما لديهم لصالح العمل.

تماء المهني لدى موظفي العقود بشركة االسناد الخارجي أظهرت النتائج انه يوجد تأثير إيجابي لالستغراق الوظيفي علي االن -5

، أي وبعباره أخرى يمكن القول انه كلما زاد استغراق الموظف كلما زاد انتمائه و نظرته اإليجابية تجاه منظمته وبذلك 

كه وبذل الجهد تزداد مساهمته في تطويرها وتزداد رغبته في البقاء بها وبالمقابل تقل او تنخفض نسبة دوران العمل وتر
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( ٢٠١٨كما تتشابه نتائج هذه الدراسة مع ما توصلت اليه نتائج دراسة عبدهللا)على المستوى األعلى وبشكل منتظم ، 

في عالقة التأثير بين متغيرات دراسته مع اختالف في استخدام متغير االستغراق الوظيفي حيث استخدمته الباحثة في 

وتعزو الباحثة تلك النتيجة الى ان هناك مهُ الباحث عبدهللا كمتغير تابع في دراسته. دراستها كمتغير مستقل بينما استخد

عالقه متينه وترابط قوي بين سلوك االستغراق الوظيفي واالنتماء المهني وتشابه كثير في بعض العوامل المؤدية لذلك 

 سلوك االخر سواء كان بعوامل ايجابيه او سلبيه.فمن البديهي بأن وجود أي تأثير على احد هذا السلوك سيأثر بالتالي على ال

 

 توصيات الدراسة: -

 بناء على اإلستنتجات التي تم التوصل اليها توصي الباحثة بما يلي ..

فيما يتعلق باالستغراق الوظيفي: توصي الباحثه بإستثمار مادلت وتوصلت اليه نتائج الدراسه في ارتفاع نسبة استغراق  -1

موظف العقود من خالل تعزيز هذا السلوك بالدورات والمكافأت العادله وتسهيل عملية التواصل واالتصاالت ومشاركته 

 ميته في المنظمه وسيؤدي بالتالي لزيادة استغراقه الوظيفي. في اتخاذ القرارات االمر الذي يؤكد للموظف أه

اما بالنسبة لالنتماء المهني: فتوصي الباحثه بزياده في تنمية شعور االنتماء المهني للموظف من خالل تطبيق سياسات  -2

على المساهمه في فعاله تجعل الموظف ينقاد الشعورياً نحو منظمته وينتمي اليها ويشعر انه جزء منها ليصل الى حرصه 

 عمليات التطوير وتطبيق الخطط والتوجيهات والدعم الكامل النجاح تلك المنظمه .

وبالنسبه للمنظمات: فترى الباحثه انه من العيوب التي اظهرتها نتائج الدراسه الخاصه بالمتغيرات الشخصيه هو انه اليوجد  -3

عاده واالنتماء المهني ، حيث يعتقد ان من لديه خبره كبيره من االستغراق الوظيفي بابفروق بين مستويات الخبره وكال 

في المكان نفسه لديهم استغراق وظيفي وانتماء مهني عالي أي اليتساوى بالموظف المبتدئ ، االمر الذي يجعل الباحثه 

له من خالل توصي المنظمه بخلق بيئه محفزه للموظفين القدماء االكفاء، والحفاظ عليهم في مكان عملهم لسنوات طوي

 تقديرهم بتفويضهم المزيد من الصالحيات والمسؤليات والعمل بحرية اكثر ومراقبه اقل.

وفيما يتعلق بموظفي العقود: فتوصي الباحثه بزيادة االهتمام بهم وتحفيزهم المادي والمعنوي و اعطائهم حق التعبير عن  -4

انتباه المسؤولين إلى عثرات لم يلقي لها المسؤولين اهتماًما  آراءهم ومواقفهم حتى وإن لم تكن لطيفة. قد يلفت هذا الموظف

ألنهم ال يعلمون بما يدور في أرض الواقع دائًما. فمن الجدير بالذكر بأن النقد يثري ويطرح أفكاًرا جديدة، ولذلك، يجب 

القرارات ومنحهم الفرصة  تشجيع الموظفين على االنتقاد ودعمهم عند قيامهم بذلك. يجب مشاركة الموظفين بسيرورة اتخاذ

للنقد قبل اتخاذ القرار النهائي، واإلصغاء آلرائهم بصدق ، يجب على المسؤولين الجيدون أن يتقبّلو التغيير، وأن يكونو 

 مرنين وعلى استعداد لإلصغاء فعاًل آلراء الموظف، ووجهات نظره الخاصة واحترام آرائه وأفكاره والعمل عليها.

اسة الباحثه: تبين عند االطالع على دراسات مشابهه لدراسه الباحثه ندره الدراسات التي تتعلق اما فيما يتعلق بدر -5

باالستغراق الوظيفي في المملكة العربية السعودية االمر الذي توصي على اثره الباحثه بإثراء المكتبات والمواقع العلميه 

مستقبليه للباحثين ، أي ان الباحثه تطمح في ان تكون بمثل هذه الدراسه ودراسات معرفيه أخرى تكون مرجع لدراسات 

 ابرز مراجع البحوث المستقبليه من دراسات أجريت في مملكتنا الحبيبه المملكه العربيه السعوديه.

 الدراسات المستقبلية المقترحة: -

 .درجة الجوانب النفسية لدى موظفي العقود وآثرها على االداء العالي  -１

 .استراتيجيات القياده الفعاله ودورها في تحقيق االستغراق الوظيفي  -２

 .آثر االلتزام في العمل وانعكاساته على االنتماء المهني  -３

 .اثر بيئة العمل على تحقيق االنتماء المهني والفرق بين االنتماء والوالء المهني  -４

 المراجع:

 المراجع العربية: 

دراسة : ، االنتماء المهني لدى افراد األجهزة األمنية في فلسطين ( م٢٠١٠)أبو الرب ، نور الدين عبدالعزيز ، وسهير سليمان الصباح 

 . ١٨٩:  ٥١، العددالمجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب تطبيقية ، 

، هما بدافعية اإلنجاز لدى المرشدين التربويين بمحافظة غزهاالنتماء والرضا الوظيفي وعالقت(  م٢٠١٥)أبو جراد ، خليل علي خليل 

 .غزة  –جامعة االزهر : فلسطين  ،( منشوره)رسالة ماجستير 

بحث تحليلي آلراء عينة من العاملين :  ، االستغراق الوظيفي للعاملين وتأثيره في بلورة التماثل التنظيمي( م٢٠١٦)شهناز فاضل  ، احمد

 .٢٧٦  : ٩١، العدد مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية ،  العراقي لالستثمار في مصرف الشرق األوسط

باإلبداع الوظيفي لدى العاملين في المؤسسات الحكومية وغير  االستغراق الوظيفي وعالقته( م٢٠١٧)اغريب ، فاتن عزات عيسى 

 .القدس  –جامعة القدس :فلسطين  ،( منشوره)،رسالة ماجستيرحكومية في محافظة الخليل 
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مستوى االنتماء المهني والرضا الوظيفي والعالقة بينهما لدى أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات م( ،  ٢٠٠٦سالمه ، انتصار محمد )

 م(. ٢٠٠٣، رسالة ماجستير )منشورة( ، فلسطين : جامعة النجاح الوطنيه ) الفلسطينية

بحث استطالعي تحليلي في كلية اإلدارة :  االستغراق الوظيفي في األداء العالي، دور ( م٢٠١٤)الساعدي ، مؤيد وزينب شالل عكار 

 . ٣:  ١١،العدد مجلة اإلدارة واالقتصاد جامعة كربالء ، /واالقتصاد 

 التحويلية لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظه غزه وعالقتها درجة توافر سمات القيادة(  م٢٠١٦)عبد العال ، خوله مساعد يوسف 

 . غزه –الجامعة اإلسالمية : ، رسالة ماجستير )منشوره( ، فلسطين بمستوى االنتماء المهني لمعلميهم

دراسة تحليلية آلراء عينة من أعضاء الهيئات : دور القيادة الخادمة في تحقيق االستغراق الوظيفي  (م٢٠١٥)، ده رون فريدون  عبدهللا

 ٢٤٧:  ١، العدد  مجلة جامعة كركوك للعلوم اإلدارية واالقتصادية، ( منشوره)التدريسية في جامعة السليمانية 

العالمية وعالقة  جامعة العلوم اإلسالمية في ، مستوى الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس (م٢٠١٢) عربيات ، بشير محمد عبدهللا

 . ٥ :٦٠، العدد  ت العربيةمجلة اتحاد الجامعا( غير منشوره)االنتماء المهني لديهم ،مقاله  بمستوى ذلك

النفسية التابعة لوزارة  ، االنتماء المهني لألخصائيين النفسيين واالجتماعيين العاملين في مراكز الصحة( م٢٠١٢)عواد ، يوسف ذياب 

 . ٦٤:  ٢،العدد  مجلة جامعة القدس المفتوحة، ( االنروا)الصحة الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

، درجة االنتماء المهني لدى مديري المدارس الثانويه بمحافظات غزه وعالقتها بالرضا الوظيفي  م( ٢٠١٢عياد ، اسامه حسن علي )

 . غزه –الجامعة اإلسالمية : رسالة ماجستير )منشوره( ، فلسطين 

دراسة : ، دور االستغراق الوظيفي وانعكاساته على فاعلية نظام تقييم أداء العاملين ( م٢٠١٨)الغانمي ، افراح خضير عبد الرضا 

،  جلة جامعة كربالء العلميةاستطالعية تحليلية آلراء عينة من القيادات اإلدارية في المديرية العامة لتربية محافظة كربالء المقدسة ، م

 .١٢٩:  ٣ العدد

لدعم التنظيمي على تنمية االستغراق الوظيفي لدى العاملين في مكتب غزة اإلقليمي التابع اثر ا( م٢٠١٤)ماضي ، احمد ديب محمد 

 .غزه  –الجامعة اإلسالمية : ، فلسطين (منشورة)،رسالة ماجستير لألونروا
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Abstract: 

This study aimed to identify the Role of job Involvement in achieving professional affiliation among contract 

employees in the Outsourcing Company, Al-Mahmal branch, Jeddah. through identifying the degree of job 

involvement using its (enthusiasm, sincerity, dedication, integration) dimensions and its role in achieving the 

employees' professional affiliation, The researcher employed the descriptive analytical approach as it suits the study 

subject in order to achieve the study objectives and goals. The researcher used the questionnaire tool which was 

distributed to the original population which amounted to (200) male and female employees, using a comprehensive 

survey for the population. (152) questionnaires have been returned back. After collection of data, it was statistically 

processed and the response rate was (76 %) The study reached many findings, the most important of which were: Job 

involvement and Professional Affiliation level among contract employees in the Outsourcing Company, Al-Mahmal 

branch, Jeddah, was high. The findings showed that there is a positive effect of Job Involvement on Professional 

Affiliation among contract employees at the Outsourcing Company. The study recommended the necessity of 

enhancing Job Involvement and Professional Affiliation using courses and fair rewards as well as facilitating 

communication process and promoting its participation in decision-making, which will confirm the employee's 

importance in the organization. 

 

http://www.ajsp.net/

