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 الملخص
 

.  ع األنبيماء وارث  جامعمة فمي التنظيممي االنغمماس فمي التنظيميمة السممعة أثر بتحديد الحالية الدراسة اهتمت     

 ممن المطلوبمة البيانما  لجمم  اسمتبانة تصمميم تمم وقمد الوارث جامعة في تدريسي( 50) على الدراسة أجريت وقد

 التأثير مستوى تحديد ولغرض الوظيفي لالنغماس الفرعية االبعاد م  التنظيمية للسمعة الفرعية األبعاد قياس اجل

 الوسم ) العالقمة ذا  المتغيمرا  قيماس فمي اإلحصمالية الوسمالل من مجموعة استخدام تم وقد.  المتغيرا  بين ما

 ذا  ارتبما  عالقمة وجمود إلمى الدراسمة وتشمير ،" (بيرسمو "  االرتبما  معاممل المعيماري، االنحراف الحسابي،

 جمودة،  االبمداع،  المنظممة صورة،  االجتماعية المسؤولية)  بأبعادها التنظيمية السمعة مكونا  بين معنويه داللة

 وتوصمملت( . االسممتيعاب،  التفمماني،  الحممماس)  بأبعمماد  التنظيمممي االنغممماس وبممين(   الموهمموبين جممذب،  الخدمممة

 كما  وقمد والتوصميا  المقترحما  ممن مجموعمة  رحمت ضمولها وعلمى االسمتنتاجا  ممن مجموعمة إلى الدراسة

 من لتمكينهم مستمر بشكل وتدريب تأهيل من احتياجاتهم تحديد على والعمل العاملين  قدرا  بتقدير القيام  أهمها

 .المنظمة سمعة تحسين لغرض وذلك والموهوبين الكفاءا  جذب وكذلك الجديدة العمل متطلبا  تلبية
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Abstract  
 

The present study is concerned with determining the effect of organizational reputation on employee engagement  in 

the University of Warth Al-Anbiya. The study is conducted on (50) teaching staff at University of Warith Al-Anbiya. 

A questionnaire has been designed to collect the required data to measure the sub-dimensions of organizational 

reputation with the sub-dimensions of organizational immersion and to determine the level of impact between the 

variables. A set of statistical methods has been used to measure the relevant variables (mean, standard deviation, 

correlation coefficient "Pearson"). The study indicates a strong direct correlation between the components of 

organizational reputation with its dimensions (social responsibility, organization image, creativity, quality of service, 

Attracting the talented) and between employee engagement with its dimensions (enthusiasm, dedication, 

assimilation). The study has reached a set of conclusions. A set of proposals and recommendations was put forward, 

the most important of which is the assess of the capabilities of workers and working to identify their needs for 

continuous training and qualification to enable them to meet new work requirements as well as attract talents and 

improve the reputation of an organization.  
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 منهجية البحث

اسمممتعا  البمممـاحم بمممـالمنهي التحليلمممي فمممي دراسمممته الحاليمممة       

للوصول إلى مما تبمـتغيه همذ  الدراسمة، إذ يعمد همذا الممنهي ماللمما 

لدراسة الظواهر االجتماعية ، فهو يقدم بـيانا  عن واق  الظواهر 

والعالقمما  بممـين أسبـابممـها ونتالجهمما وتحلمميال لهمما ، وربممما يظهممر 

د ممن وراء ذلمك بمـالخروـ بمـاستنتاجا  العوامل المؤثرة فيها ويفي

 وتوصيا  بـشأنها 

 مشكلة الدراسة 

تشممير مجموعممة مممن البحمموث والدراسمما  إلممى أ  هنمما  تممأثير      

لسممعة المنظممما  علمى اداء عامليهمما ويالحمه مممن همذ  الدراسمما  

أنها تتفق في ا  للسمعة ذلك االثمر وتختلمف فمي األ،مرى، كمما أ  

لها تأثيرا  ال زالت قيد الدراسة ولم تحسم نتيجتهما وكمذلك الحمال 

م ذكممر  يالحممه انممه ممما زالممت مممما تمم .التنظيممميبالنسممبة لالنغممماس 

العالقة بين السممعة التنظيميمة واالنغمماس التنظيممي ميمر محسموم 

وهذا هو الذي قاد الباحم إلى القيمام بدراسمته لمعرفمة اثمر السممعة 

في عمل الموظفين ومن ثم محاولة وض  الحلول الماللمة التي قد 

راكم تخدم عمل هؤالء العاملين  من جهة واإلسهام في إحداث المت

المعرفممي لا ممار النظممري فممي مثممل هكممذا متغيممرا  مممن السمملو  

التنظيممممي. وبنممماءم علمممى مممما تقمممدم يمكمممن صممميامة مجموعمممة ممممن 

 التساؤال  التي تمثل بمجموعها مشكلة الدراسة:

 هل توجد عالقة بين السمعة التنظيمية و االنغماس التنظيمي ؟ .أ 

علممى ل هنمما  تممأثير ذا  داللممة معنويممة للسمممعة التنظيميممة همم .ب 

 االنغماس التنظيمي ؟

 أهمية الدراسة

 : تتجسد أهمية الدراسة بـما يأتي

الخلفية النظرية التي تتضمنها الدراسة عن مفهوم األبـعاد التي  .1

 .جرى تناولها في السمعة التنظيمية و االنغماس التنظيمي 

أهميممة إجممراء الدراسممة الحاليممة فممي جامعممة وارث  التأكيممد علممى .2

االنبيمماء ألنهمما نممموذـ للجامعمما  االهليممة الرصممينة فضممالم عممن 

 األنشطة المهمة األ،رى التي تقدمها هذ  المؤسسة.

نأمل بـتواض  أ  تكو  الدراسمة متمكنمة ممن  تنماول موضموع  .3

مثل" اثر السمعة التنظيميمة علمى االنغمماس التنظيممي فمي  مهم

 ة وارث االنبياء.جامع

السمعي المى توثيمق العالقمة مما بمين إدارة الجامعمة والمسممتفيدين  .1

 .من الجامعة 

بيا  نقا  القوة والضمعف فمي متغيمرا  الدرايمة لمدى المنظممة  .5

 .المبحوثة

التأكيممد علممى االبممداع لممدى الكممادر التدريسممي مممن ،ممالل سممعي  .6

إدارة الجامعة الى ،لق جو من االبداع وتوفير بيئة عمل داعمة 

 للمبدعين 

 أهداف الدراسة 

 : تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف اآلتية

 .معة التنظيمية للمنظمة المبـحوثةالس توفر التعرف على مدى .1

التعمممرف علمممى مسمممتوى االنغمممماس التنظيممممي فمممي المنظممممة  .2

 المبـحوثة.

س التنظيممممي فمممي بمممـيا  اثمممر السممممعة التنظيميمممة علمممى االنغمممما .3

 .المنظمة المبـحوثة

 للدراسة الميدانية وفرضياتها فرضيالمخطط ال

المخط  التوضيحي يمثمل)) مجموعمة ممن العالقما  المنطقيمة      

كيفيممة وتجممم  معمما المالممم  التممي قممد تكممو  فممي صممورة كميممة أو 

الرليسمممة للواقممم  المممذي تهمممتم بمممـه(( ولغمممرض اسمممتكمال متطلبممما  

الدراسة في إ ارها العملي وفمي ضموء مشمكلة الدراسمة واهمدافها 

وا،تبار  بيعة العالقمة القالممة بمين المتغيمرا  الرليسمة والفرعيمة 

يتطلمممب وضممم  مخطممم  افتراضمممي يوضممم  حمممدود و بيعمممة تلمممك 

( يوضمممم  المخطمممم  1  بينهمممما ، والشممممكل )المتغيممممرا  والعالقمممما

االفتراضمممي للدراسمممة. واسمممتنادام للمخطممم  االفتراضمممي للدراسمممة 

ومشكلتها واألهداف التي تسعى الى تحقيقهما تمم صميامة مجموعمة 

فرضيا  احصالية تعد بمثابة تخمينا  أوليمة التمي سميتم ا،تبارهما 

 : الحقام ، وهذ  الفرضيا  هي

 األولىالفرضية الرئيسة  . أ

 العممدم يةفرضممH0) السمممعة بممين ارتبمما  عالقممه  توجممد ( ال 

 .بأبعاد واالنغماس التنظيمي  بأبعادها التنظيمية

 الوجمممود فرضمممية (H1 )السممممعة بمممين ارتبممما  عالقمممه توجمممد 

 .بأبعاد واالنغماس التنظيمي  بأبعادها التنظيمية

 الرئيسة الثانية الفرضية . ب

 العمممدم فرضممميةH0) السممممعة بمممين تمممأثير عالقمممه  توجمممد ( ال 

 .بأبعاد واالنغماس التنظيمي  بأبعادهاالتنظيمية 

 الوجود فرضية (H1 )التنظيمية  السمعة بين تأثير عالقه توجد

 بأبعاد واالنغماس التنظيمي  بأبعادها
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 المخط  الفرضي للدراسة (1لشكل )ا

 حدود الدراسة

 : تقتصر الدراسة الحالية على ما يأتي

 :المبممـحوثو  فممي  اعضمماء الهيئممة التدريسممية الحدددود البددـشرية

 .جامعة وارث االنبياء عضمن العينة المدروسة في 

 : واألقسممام  بالكليمما تتحممدد الدراسممة مكانيمما  الحدددود المكانيددة

 .جامعة وارث االنبياء عالتي توجد في 

 :أي ممن ثالثمة اهمهراستغرقت مدة التطبـيق  الحدود الزمانية ،

، والتمي تتمثمل بمـمدة توزيم   31/1/2012لغايمة  1/11/2011

 االستبـانة واستردادها وجم  البـيانا  والمؤهرا  الكمية.

 :ينمتغيممرالتركممع علممى تنمماول العالقممة بممـين  الحدددود البددـحثية 

حصمرا بمـما تضممنته ممن متغيمرا  فرعيمة وثانويمة،  الرليسين

 .واالنغماس التنظيمي ةوهي السمعة التنظيمي

  اإلحصائيةاالدوات 

 :  وتشمل االتي

هي تعبـير رياضمي يسمتخدم لمقارنمة كميتمين  النسبة المئوية : .أ 

   .من النوع نفسه أو وحدا  القياس نفسها

هممو قيمممة وصممفية تعطينمما فكممرة أوليممة عممن  الوسددط الحسابددـي: .ب 

ا   بممـيعة المجموعمما  اإلحصممالية، وهممو مممن اكثممر المتوسممط

 .تداوالم وذلك لسهولة استخدامه

يمثل مقياسام لتحديمد درجمة العالقمة  : ارتبـاط الرتب لسبـيرمان .ـ 

للدراسممة ممم  المتغيممرا  التوضمميحية  االسممتجابيبممـين المتغيممر 

  التوضممميحية مممم  بمممـعضها، وكمممذلك العالقمممة بمممـين المتغيمممرا

 (.  1-،1وتكو  قيمته ما بـين )

مممن مقمماييت التشممتت المهمممة، واكثرهمما  االنحددراف المعيددار  : .د 

 استعماالم، يستعمل لقياس تشتت القميم عمن أوسما ها الحسابمـية.

وقمممد نفمممذ  الوسمممالل الممممذكورة علمممى الحاسبمممـة االلكترونيمممة 

  SPSSبـاستخدام بـرنامجي  

 االطار النظر 

 السمعة التنظيميةاوال : 

 التنظيميةمفهوم السمعة  .1

فممي السممول جعلممت الشممركا   الكبيممرةاليمموم فممي ظممل المنافسممة      

بحاجممة إلممى تلبيممة توقعمما  أصممحاب المصمملحة المتعممددين، تتنممافت 

، سممعة فيما بينها مما يؤدي باإلضرار بالسمعة و فمي همذا السميال

الشممركة تلعممب دورا محممددا أل  أصممحاب المصمملحة علمميهم اتخمماذ 

قمراراتهم علمى هممذا األسماس وا  ا،تيمار الممموظفين فمي الشممركا  

للعممممل وا،تيمممار المسمممتثمرين لالسمممتثمار فمممي المنظممممة وا،تيمممار 

العمالء من الشمركا  علمى همراء المنتجما  أو الخمدما  جميعهما 

إلممى أهميممة سمممعة الشممركة يعتمممد علممى سمممعة الشممركة ، وبممالنظر 

كأصممل مممن اصممول الشممركا  عليهمما العنايممة فممي إدارة السمموابق و 

سمعة  اهميه تعايدوالـــــــــــتي  االستراتيجية هالنتالي ذا  األهمي

تشمير السممعة اذ (. (Maguen & et al, 2012: 666 ركةالشم

التنظيمية إلى معتقدا  الناس حول التقييم العا في للجمهور العمام 

 بالعديد المنظمة سمعة ( . و ترتب  Lievens,2017:4للمنظمة )
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 المنمافت، وسممعة هخصمية والخارجية مثمل الدا،لية من العوامل

 تتمأثر اذ ا،مرى، وعواممل بيئيمة الصمناعة، سممعة العبو ، سمعة

 او دا،مل الصمناعة اال،مرى المنظممة بسممعة المنظممة سممعة

 التمي تتجماوز بالجوانمب المنظممة سممعة ا  تتأثر ويمكن ،ارجيا،

هنما  تمأثيرا  و(Shamma , 2012:157).  الخما  هما تاريخ

محتملة للسمعة التنظيمية والتمي تمؤثر بشمكل مباهمر علمى التحديمد 

(. Gilad , 2018:1التنظيمي والتعام الموظفين دا،ل المؤسسة )

وبممذلك فممأ  السمممعة هممي مصممدر ميممر ملممموس للميممعة التنافسممية و 

بقاء المنظما  ، اذا  جمي  النتالي االيجابيمة  التي تضمن تطور و

المرتبطممة بالسمممعة يممتم اثارتهمما مممن ،ممالل تصممورا  و اتجاهمما  

 او هممممي (.(Cifuentes & León, 2014:223االفممممراد 

 &Maguen االرتبا مما  التممي يكونهمما الفممرد ممم  اسممم الشممركة

et.al,2012:656)  علمى انهما " تمثيمل يراهما المبع  ( .في حين

لماضي الشمركة وافاقهما المسمتقبلية و التمي تصمف جاذبيمة ادراكي 

 : Cifuentes & León, 2014 ) الشممممركة لمكوناتهمممما الرليسممممية

224). 

 أهمية السمعة التنظيمية .2

ركع العديد ممن البماحثين والكتماب علمى اهميمة ودعمم وتععيمع      

السمممعة بوصممفها المصممدر الممرليت للتميممع والتممي تعممعز عمليمما  

المنظمة وتميعها على المنافسين ولذا يجب على المنظمة ا  تدعم 

وتعممعز سمممعتها لممما لهمما مممن تمماثير علممى اصممحاب المصممال  الممذين 

        دعمو  المنظمممةيمثلممو  السمملو  المسمماعد وعلممى اسمماس ذلممك يمم

(Hong & Yang , 2009 : 384ويعممممد دور السمممممعة م ) هممممما

ومحوريمما فممي تشممكيل سمملو  االفممراد ومممؤثر فممي تصممرفاتهم فهممي 

م المعلوممما  للعقممل االنسمماني الممذي اليواجممة تتعكممت الواقمم  وتحمم

ير مباهمر ويعتممد علمى ــــــــمـالواق  مباهمرة انمما يواجمه بشمكل م

Barnettالوصمممممممف )   & Padanyiاذ يؤكـــمممممممـد )  .(2006:1, 

Gainer , 2003:253 ا  تععيع السمعة عامل مهم ويعيد الثقة )

وقممممو  العالقممممة بممممين المنظمممممة والعبممممالن مممممما يعممممعز الصممممفقا  

يملممك العبممالن  االقتصممادية والتخطممي  االسممتراتيجي وتمثممل كممل ممما

ممممن تجمممارب ومعلومممما  مباهمممرة وميمممر مباهمممرة عمممن المنظممممة 

بمرور الوقت وتتضمن االداء عناصر الثقمة والمصمداقية وتقييمها 

يتعلممق بمفمماهيم النمماس االساسممية . وا  اكثممر  والمسممؤولية لكممل ممما

الناس ،ارـ االدارة يفتقرو  الى المعلومما  الكاملمة وممما الهمك 

ا  اصحاب المصال  والمدراء التنفيذيو  يفضلو  التعامل م   هفي

ا  مممن الخصمالل التممي تنممتي المنظممة التممي تتمتم  بسمممعه جيمدة و

يتمتمم  بممه القممادة والمممدراء وكممذلك العمماملين  هممي ممماوسمممعه جيممدة 

الل والتمممي تشمممكل اهمممم ،ممموا  الشخصمممية  ــــمممـبالنعاهمممه واال،

اذ هنا  تحمديا  رليسمة  ( . Yang , 2007 : 176يمية ) ـــالتنظ

، منهممما الحفممماظ علمممى دعمممم واسممم  النطمممال للمنظممممة وأنشمممطتها ، 

داء المحتملممين أو المؤيممدين السمما،طين للمنظمممة ، ومعالجممة األعمم

ومحاولة تسقي  صورة المنظمة ،اذ ا  التعامل مم  همذ  التحمديا  

تعتمد إلى حد كبير على السمعـــــــــــــــــــمـة التنظـــــــــــــمـيمية 

( Anastasopoulos & Whitford,2018 :1.) 

 ابعاد السمعة التنظيمية  .3

أ  تنخمر  فمي أنشمطة تكيفيمة أو اسمتراتيجية  يمكن للمنظمما      

أو حتى انتهازية إذا أدركت ا  مثل هذ  اإلجمراءا  تسماعدها فمي 

كسمب سممعة جيمدة اذ يمكممن للمنظمما  تعمديل ممارسماتها والتممأثير 

فمي الطريقمة التمي يقمميام بهما الجمهمور التنظيمممي نجماحهم فمي القيممام 

معتها بممممأدوار تنظيميممممة وتقممممديم مخرجمممما  جيممممدة لتحسممممين سمممم

(Rimkutė , 2018 :71).  ا  املب الكتاب والباحثين لمم يتفقموا

على تحديد ابعاد او عناصر او مكونما  رليسمة للسممعة التنظيميمة 

ا  هنا  عشرة عناصمر  . اذ(Harrason , 2007 : 74اذ اهار ) 

رليسة تععز سمعة المنظمة هي ) اال،مالل ، المموظفين المموهبين 

دة ، االدارة ، المسمممممؤولية االجتماعيمممممة ، ، االداء الممممممالي ، القيممممما

التركيع علمى العبمالن ، الجمودة ، الموثوقيمة وجمودة االتصماال  ( 

( ا  لسمعة المنظممة عمدة Fombrun , 2007 : 145ويضيف ) 

ابعاد هي ) االبداع ، جذب العاملين الموهوبين ، هويمة المنظممة ، 

تحديممد  تقممدم يمكممن ومممن ،ممالل ممما صممورة المنظمممة ، االتصممال (.

 :  (15: 2016) الضالمي،ابعاد السمعة التنظيمية كاالتي

فمممممي  ،القمممممياأل موهمممممي االلتمممممعا المسمممممؤولية االجتماعيمممممة : .أ 

 , Brian et al) عا ــــــمـم المجتمـــــــــمـلدع العمــــــــمـل 

للمبمممادرة فمممي مواجهمممة  ةوتعنمممي اهتممممام المنظمممم (.2018:11

 2001المشاكل والمساهمة في تطوير المجتمم  ) ابمو مطيم  ، 

( بانهممممما التمممممعام 16:  2010يعرفهممممما ) كشمممممكول ،  و .( 1: 

اال،ممذ بنظممر االعتبممار المجتمعمما  و  اتجمما المنظمممة المسممتمر 

االجتماعيممة مثممل  بأنشممطةتوقعاتممه وتطلعاتممه مممن ،ممالل القيممام 

 واألمانمةلة كريمة للموظفين توفير ظروف عمل صحية ومعام

 والمصداقية م  العبالن والمنافسين.

قدم فيهمما ــــــــممـصمورة المنظمممة : تعممرف بانهمما الطريقممة التممي ت .ب 

او  .(Yang , 2007 : 95مهور ) ــــــــــمـالمنظممة نفسمها للج

هي الطريقة او الوسيلة التي يفسر فيها العبمالن كمل االهمارا  

القادممممة ممممن المنظممممة او منتجاتهممما او ،مممدماتها او اتصممماالتها 

(Hubanc & Hubanc , 2009 : 4  .) 

االبداع : اإلبداع هو اسمتخدام الخيمال واألفكمار الجديمدة لتكمو   .ـ 

 : Khodabakhshzadeh , 2018) ناجحمة أكثمر فعاليمة و

هممو الخممروـ عممن التفكيممر والمعرفممة التقليديممة كممذلك  و . (228

مما قد ينمتي عنمه اكتشماف افكمار او نظريما  او ا،تراعما  او 

اسممماليب عممممل جيمممدة  متطمممورة ومقبولمممة ومناسمممبة لظمممروف 

وامكانيمما  المنظمممة مممما يسمماعدها علممى التكيممف والتفاعممل ممم  

 المتغيممرا  كافممة وتحسممين انتاجيتهمما وتطمموير مسممتوى ادالهمما

 ( .30: 2003ومستوى اداء العاملين فيها ) رضا ، 
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جودة الخدمة : نوعية العممل فمي الخدممة والمذي تكمو  مختلفمة  .د 

 الممذي يقممدم الخدمممة ومممن يتلقممى الخدممممة ،مممن هممخل  ،ممر

(Osmanoglu , 2018:30) . المتمثلمة عدة ثقافا  وللخدمة و

وتكموين وتصممميم ومتابعمة كممما ا  لممعود الخدمممة او  باالبتكمار

مقدمها استراتيجيا  واليا  تسمتهدف بالدرجمة االسماس رضما 

العبو  من ،الل اضفاء قيمة الخدمة التي تتسمم بدرجمة عاليمة 

من الالملومسية ولهذا فا  الخدمة تمثل نشا ا  مير ملموسمة 

تتفمق  همي التمي الخدممةوالتي تحقق منفعمة للعبمو  ، ا  جمودة 

وتتطممابق ممم  توقعمما  العبممالن وفقمما لمعممايير التممي يلجممأ اليهمما 

العبممالن للحكممم علممى جممودة الخدمممة المقدمممة لهممم ) الممذبحاوي ، 

2012  :211 .) 

جممذب واالحتفمماظ بممالموظفين الموهممموبين :  الموهمموبينجممذب  .  

 & Boštjancicواستثمار وقتهم و اقاتهم من قبل المنظمة )

Slana,2018 :3المهممما قممو  فممي االداء وانجمماز هممي ال(. او 

فالمنظمممة تحتمماـ الممى عمممال  بإنجازهمماوالتممي يكلممف العمماملو  

ذوي مواهممب لكممي تحقممق انتاجيممة عاليممة واضممافة قيمممة وتعمممل 

علمى صميامة وتنفيمذ اسمتراتيجيا  تضمممن  ةالمنظمما  الناجحم

تنفيمممذها  مال يمممتتفقوقهممما علمممى اال،مممرين وتلمممك االسمممتراتيجيا  

بشممكل دقيممق اال مممن قبممل ذوي المواهممب والتممي اممما يكونممو  

موجممودين فعممال دا،ممل المنظمممة او تعمممل المنظمممة للحصممول 

علمميهم مممن مصمممادرهم الخارجيممة ، كمممما ا  امممتال  المنظممممة 

للموهبة تساعدها على الموازنة واالستجابة السريعة للتغيمرا  

عمممممال ولممممذلك الحاليمممة والمسممممتقبلية التمممي يتطلبهمممما انجممماز اال

اصبحت المنظما  المعاصرة اكثمر ممن اي وقمت للحاجمة المى 

ية تممممدها بالبقممماء ـبها ميمممعة تنافسمممـــــــمممـتكس ألنهممماالمواهمممب 

 .) 16: 200حسين ، والتفول )

 االنغماس التنظيميثانيا : 

 مفهوم االنغماس التنظيمي  .1

ثالثمة تعمارف  (kumar & swetha , 2011 :233)اورد      

حجمر العاويمة لجمانبين همما المعرفمة فماالول  لالنغماس التنظيممي:

التمممي نحتاجهممما الداء وظيفمممة بفاعليمممة اكبمممر ، والدافعيمممة الالزممممة 

زيمادة تفمماني قمموى والثمماني عممرف علمى انممه  لتطبيمق هممذ  المعرفمة 

عمليممة اجتماعيممة ،الثالممم هممو  العمممل لتحقيممق مخرجمما  االعمممال

انفسهم ف ياستراتيجية والتغيير فمي العممل  يضمن فيها االهخا 

 نفسميا حاضمرة تكمو  أ  يعنمي اذ ا  االنغمماس التنظيممي اليمومي.

 Saks , 2006 : 602)تنظيممي دور أي اوأداء همغل عند وجسديام 

ا  مشاركة الموظفين في العمل يستدعي من الموظفين جهمدا و  (.

عناصمممر فكريممما وجسممديما و التمممي يمكممن الحكمممم عليهمما ممممن ،ممالل 

السممملو  التنظيممممي و نشمممأ همممذا المفهممموم ممممن اثنمممين ممممن المفممماهيم 

الرليسمممية فممممي إدارة الممممموارد البشمممرية وهممممما سمممملو  الموا نممممة 

مممما يممدل علممى أعلممى مؤهممر إيجممابي لمم داء  يوااللتممعام والتنظيممم

التنظيمممي ،ويممرتب  هممذا وفقمما لروبنسممو  وبريممما  وهايممدي ممم  

وظممف مقابممل التناقضمما  عالقممة ثناليممة بممين اصممحاب العمممل والم

الثالثة  الرضا الوظيفي ، والتعام الموظف والموا نمة التنظيميمة، 

اذ  تدف  هذ  الرمبا  الموظفين إلى أداء جيد للغاية و في محاولمة 

لجعممل أربمماب العمممل ينجحممو  ، يتممد،ل الموظفممو  فممي اسممتثمار 

جهممودهم بممما يتجمماوز مجممرد الرضمما المموظيفي أو المموالء التعاقممدي 

 (. Agbionu,2108 :72) العمل لصاحب

ا  االنغماس في العمل همو حالمة ذهنيمة عمابرة وإيجابيمة وذا      

صلة بالعمل و تتسم بالحيوية والتفاني وتتقلب دا،ل األفراد ،مالل 

فترة زمنية قصيرة و يشير النشا  إلى مستويا  عالية من الطاقمة 

اذ ارتممب  والمرونممة العقليممة ، و يعنممي التفمماني أ  تكممو  متحمسمما 

ارتبا  العمل اليمومي بالعديمد ممن النتمالي اإليجابيمة ، بمما فمي ذلمك 

، والتقييمممما  الذاتيمممة  بمممادرة الشخصمممية والسممملو  االسمممتباقيالم

 : Breevaart&et.al , 2014)واأل،رى ألداء الدور اإلضافي 

فممي حممين ا  لتصممور الموظممف تمماثير فممي عمليممة انغممماس  (.32

ممن جانمب ا،مر يجمب ا  تتعاممل الموظف فمي العممل ممن عدممه و

 Rupp)المنظما  م  االنغماس التنظيمي كمسؤولية اجتماعية لها

& et.al,2018 :562.)  ويمكن أ  تشج  مشاركة المموظفين فمي

مكا  العمل ممن ،مالل التأكيمد علمى المتعلم واألداء والتغييمر عمالي 

 يولمدالتأثيراذ إ  تشجي  مشاركة الموظفين من ،الل هذ  الطمرل 

أ   (.Berry & Morris , 2008 :13)عالمممممد هالمممممل للمنظممممممة 

المشمماركة  او االنغممماس هممو التعبيممر المتفممق ممم  االمممور المفضمملة 

 & Shuck)لممممدى الشممممخل وتععيممممع العالقمممما  ممممم  ا ،ممممرين 

Albornoz , 2007 :3)  و ا  مشماركة المموظفين فمي تعمعز .

المسممؤولية االجتماعيممة للشممركا  والسمملو  اإليجممابي للموظممف اذ  

تشمل مواقف الموظفين اإليجابية رضا العمل  وااللتعام التنظيمي 

،همممذ  الفوالمممد ذا  أهميمممة اسمممتراتيجية للعديمممد ممممن الشمممركا  أل  

اء أعلمى الرضا الوظيفي العالي وااللتعام التنظيمي يسهما  فمي أد

 (.Zhou&et.al , 2018 :4)للمنظمة 

 ابعاد االنغماس التنظيمي .2

كمو  يتتم تعريف االنغماس بالعمل كحالة ذا  الصلة بالعممل و    

ذا  مممدى ايجممابي  وتكممو  مممن ثالثممة أبعمماد : الحممماس، والتفمماني، 

 : (Quiñonesa&et.al , 2013 :128)واالستيعاب 

:  ويتميمع ممن ،مالل العممل مم  مسمتويا  عاليمة مممن الحمداس  .أ 

الطاقة والمثابرة، ويرافقه المرونة العقلية و الحر  على بذل 

 الجهود في انجاز مهام العمل 

: ويشممير إلممى حالممة المشمماركة و االلهممام فممي العمممل ، التفدداني  .ب 

 الى حب التجربة والتحدي باإلضافة

ويتميع بما  العاممل يكمو  مغممور تمامما و يشمعر :  االستيعاب  .ـ 

بالسعادة في العمل بالرمم ممن وجمود مشماكل فمي الوقمت نفسمه 
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( Besieux et.al ,2015 :4ومن وجهة نظر ) .بالعمل نفسه 

 يمكن ايجاز ابعاد االنغماس التنظيمي باالتي:

الداف  والرمبة في اسمتثمار الجهمد التقمديري للمذهاب إلمى أبعمد  .أ 

 من ذلك 

 التعلق العا في إلى المنظمة ، وعملها  .ب 

  .الفهم العقالني ألهداف المنظمة ، وقيمها ، وكيف تساهم .ـ 

 مستويات االنغماس التنظيمي .3

:  2016)محممد ،  نغماس التنظيمي وهميالتوجد ثالثة مستويا  ل

171:) 

يمثمل االنغمماس فمي االقتمراح تغييمرا  االنغماس في االقتدرا  : .أ 

 فيفام مقارنة مم  التوجمه نحمو الرقابمة، إذ يشمج  األفمراد علمى 

تقممديم األفكممار الهادفممة لتطمموير الطريقممة التممي يممؤدي بموجبهمما 

ذلمك ، فمإ  الرقابمة تبقمى بيمد اإلدارة  علمىالعمل، كما يكمافئو  

 في قبو ل أو عدم قبول تلك االفكار

يمثل االنغماس في الوظيفة تغيمرا أكثمر : االنغماس التنظيمي   .ب 

تطموير المهممارا  واسممتعمالها،  اهميمة، حيممم يسمتطي  األ فممراد

كممما يمتلممك االفممراد اسممتقاللية كبيممرة فممي عملهممم علممى التغذيممة 

العكسمممية عمممن العممممل المممذي يقوممممو  بمممه، وهنممما يقتصمممر دور 

 المشرفين على التركيع في ا لدعم بدالم من التوجيه

يحممدث االنغممماس المرتفمم  عنممدما تمممن   تفدد: :االنغمدداس المر .ـ 

المنظمة العاملين فيها احساسما بالمشماركة فمي االداء االجممالي 

 لها.

 الجانب التحليلي للدراسة ثالثا : 

ألهمم وتحليمل وا،تبمار  يتضمن هذا المبحم وصف وتشخيل     

متغيممرا  الدراسممة مممن اجممل التعممرف علممى اال،تالفمما  فممي  راء 

وقياس عالقا  االرتبا  بين متغيرا  الدراسة التي عينة الدراسة 

تضمممنتها الفرضمميا ، وقممد قسمممت الدراسممة إلممى ،مسممة متغيممرا  

 .  (y)ومتغير تاب  هو (x1, x2, x3,x4,x5) مستقلة هي

 نتائج الدراسة الميدانية -

بعمممد تحديمممد التكمممرارا  الخاصمممة بمؤهمممرا  كمممل متغيمممر فمممي      

االستبانة، تم حساب الوس  الحسابي واالنحراف المعياري ونسمبة 

المساهمة لكل مؤهمر والمتغيمرا ، وقمد اسمتخدم الوسم  الفرضمي 

( وفممق مقيمماس ليكممر  الخماسممي بوصممفه معيممارام لقيمماس 3البممال) )

 درجة االستجابة للمتغيرا .   

 التنظيميةالسمعة  .1

 ,x1, x2, x3)هميابعاد أساسمية تم تقسيم هذا المتغير إلى ،مسة 

x4, x5) ( اذ يشممير 5-1-3-2-1م )كممما موضمم  مممي جممدول رقمم

(x1( الى بعد المسؤولية االجتماعية و )x2 بعد صورة المنظممة )

( الممى x5( الممى بعممد جممودة الخدمممة و )x4( بعممد االبممداع و )x3و )

  .بعد جذب الموهوبين

                 

 (X1)( األوسا  الحسابية واالنحرافا  المعيارية ونسب المساهمة لمؤهرا  المتغير 1جدول )

 ( X1)المتغير المستقل 
الوس  الحسابي 

X 

االنحمممممممراف 

المعيمممممممماري

S.D  

النسبة المئوية 

 المؤهرا  للمساهمة

يعتقد  التدريسي ا  الجامعة تحر  على تقديم ،دما  تعليمية 

   C1عالية الجودة .

4.7 .4

6

3 94% 

يجد التدريسي ا  الجامعة تأ،ذ بعين االعتبمار اراء ومقترحما  

 C2التدريسيين حول انشطتها و،دماتها التعليمية.

4.9 

 

.3

0

3 98% 

بممالمؤتمرا  ونممدوا  الجامعمما  تسممهم الجامعممة فممي المشمماركة 

 C3.     . اال،رى

4.6 

  

.8

0

8 92% 

 %484. 4.2تمتن  الجامعة عن القيام بأي عمل يتعارض م  القميم اال،القيمة 
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C4 0للمجتم .     

4 

 المعدل العام

4.6 .4

9

4

5 92% 

 

 (X2)( األوسا  الحسابية واالنحرافا  المعيارية ونسب المساهمة لمؤهرا  المتغير 2جدول )
 

 

 (X3)( األوسا  الحسابية واالنحرافا  المعيارية ونسب المساهمة لمؤهرا  المتغير 3) جدول

 

الوسمممممممممم   (X3)المتغير المستقل 

الحسممممممابي 

x 

االنحمممممممممممممراف 

  S.Dالمعياري

النسممممبة المئويممممة 

 المؤهرا  للمساهمة

والتعليما  في الجامعمة تتناسمب مم  احتياجما  يرى التدريسي ا  القواعد  

  C10.    ومتطلبا  المبدعين

4.28 1.16 

86% 

 تسعى الجامعة الى توفير مناخ يدف  التدريسميين فيهما المى التميمع واالبمداع 

.         .C11 

4.52 .789 

90% 

 C12 4.50 .505 90%. يلقى التجديد واالبداع دعما من قبل الجامعة 

الجامعممة الممى تمموفير فممر  لتطمموير المسممتقبل التدريسمميين العمماملين تسممعى  

  C13.    فيها

3.88 1.35 

78% 

الوس   (X2)المتغير المستقل 

الحسابي 

X 

االنحراف 

  S.Dالمعياري
 النسبة المئوية للمساهمة

 المؤهرا 

تسعى الجامعة للمحافظة على عالقاتها الطيبة م  كل  

     C5.              . المستفيدين منها 

4.40 .990 

88% 

يرى التدريسي ا  الجامعة مكا  جيد للعمل ويستحق بذل 

     C6. الجهود العلمية فيه

4.64 .776 

93% 

     C7تهتم الجامعة بآراء ومقترحا  المستفيدين حول ادالها .

                                                    

4.46 .503 

89% 

 C8       4.38 .490 88%. تمتاز تعامال  الجامعة م  كل اال راف بالشفافية 

تستفيد الجامعة من ا،طاء ونقا  الضعف لدى الجامعا   

     C9 .اال،رى

4.28 1.05 

86% 

 %89 762. 4.432 المعدل العام
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 C14  4.14 1.23 83%. تتاب  الجامعة  االبداع محليا ودوليا 

 %85 484. 4.264 المعدل العام 

 

 (X4)( األوسا  الحسابية واالنحرافا  المعيارية ونسب المساهمة لمؤهرا  المتغير 1جدول )

 

 (X5)( األوسا  الحسابية واالنحرافا  المعيارية ونسب المساهمة لمؤهرا  المتغير 5جدول )

 

الوس   (X4)المتغير المستقل      

الحسابي 

x 

االنحراف 

  S.Dالمعياري

النسبة المئوية 

 المؤهرا  للمساهمة

    C15يركع عمل الجامعة على تقديم افضل الخدما  للمسمتفيدين

               

4.70 .463 

94% 

 C16  4.88 .328 98%. تتمت  الجامعة بمستوى عال من الكفاءة في تقديم الخدمة 

 تساهم الجامعة بتقمديم افكمار بنماءة ممن همأنها تحسمين جمودة الخدممة 

.C17 

4.82 .388 

96% 

تمموفر الجامعممة متطلبمما  البحممم العلمممي لتطمموير الجانممب العلمممي 

 C18.لموظفيها.

4.62 .490 

92% 

 %95 42. 4.755 المعدل العام 

الوسممممممممممممممممممم   (X5)المتغير المستقل 

 xالحسابي 

االنحمممممممممممممراف 

  S.Dالمعياري

النسممممبة المئويممممة 

 المؤهرا  للمساهمة

تبممذل الجامعممة جهممود حثيثممة للحصممول علممى التدريسمميين الممذين لممديهم 

                                                  .C19 مهارا  وقدرا  عالية

4.38 .987 

88% 

 C20  4.62 .490 92%. تسهم الجامعة في الحفاظ على الموهوبين 

تعتمد الجامعة على جذب التدريسميين  الموهموبين ممن اجمل االسمتمرار 

 . C21والمنافسة ما بين الجامعا  

4.74 .443 

95% 

تسممعى الجامعممة الممى ،لممق جممو مممن االبممداع وتمموفير بيئممة عمممل داعممة 

 C22للمبدعين

4.16 1.29 

83% 

 تشج  الجامعة على اقامة حلقا  نقاهية بين كوادرها الستثمار  اقاتهم

 C23. وافكارهم

4.28 1.09 

86% 

 %89 515. 4.436 المعدل العام 

 %20 86. 4.497 المعدل العام للمتغير
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( ا  التحليمممل الوصمممفي  5-1-3-2-1تشمممير نتمممالي الجمممداول )      

( x1, x2,x3,x4 x5لمتغيمر السممعة التنظيميمة وجميم  ابعادهما )

والذي ظهر بأ  الوس  الحسابي لمتغير السممعة التنظيميمة بأبعماد  

(  وبممذلك فانممه تجمماوز الوسمم   الحسممابي 3الخمسممة بلمم) اكثممر مممن )

الفرضي لمقياس ليكر  الخماسي مععزا بنسبة المسماهمة لمتغيمر 

مممما يممدل علممى انتشممار  %(.20السمممعة التنظيميممة والتممي بلغممت )

ة المبحوثة ، وكذلك فقمد أظهمر  المتغير وجمي  ابعاد  في المنظم

النتالي انخفاض االنحراف المعياري لكافة فقمرا  االسمتبانة وهمذا 

 يدل على انسجام إجابا  . 

 االنغماس التنظيمي (Y)لمتغير التاب: ا .2

 تممم تقسمميم هممذا المتغيممر التمماب  إلممى سممبعة عشممر مؤهممر متمثلممة     

 بمممثالث متغيمممرا  وكمممما مبينمممه  فمممي فقمممرا  االتيمممة والتمممي تبمممدأ

 (.6كما هو موض  في جدول )  (C24........C40)بـ

 (y)( األوسا  الحسابية واالنحرافا  المعيارية ونسب المساهمة لمؤهرا  المتغير التاب  6جدول )

 (Y)المتغير التاب  
الوسمممممممممممم  

 xالحسابي 

االنحمممممممراف 

المعيمممممممماري

S.D  

النسمممممممممممممممممبة 

المئويمممممممممممممممة 

 المؤهرا  للمساهمة

 C24     3.98 1.30 80%..ه دا،ل الجامعة عملأداء ندفاع في االب التدريسي عريش

 C25    4.40 .990 88%. مهامهبالقوة عند انجاز التدريسي  عريش

 C26 4.62 .490 92%للذهاب للعمل .شعر بالرمبة يصباحام  التدريسي نه يعندما 

،حتمى وإ  لمم  هفي العممل وقتمام اضمافيام ألنهماء عملم يرمب التدريسي البقاء

 C27. ماديام عن ذلك  هيتم تعويض

4.56 .501 

91% 

 C28   4.72 .454 94%.هفي عمل هوبالمرونة الذهنية و التدريسي شعري

مثمابر حتمى اذا لمم تسمير كمو  يحاول ا  يفي العمل  التدريسي كو يعندما 

 C29األمور بشكل جيد.

3.98 1.30 

80% 

 C30  4.40 .990 88% قوم بهيبمعنى كبير للعمل الذي  التدريسي شعري

 C31 4.62 .490 92%. أداء واجبه بأفضل صور متحمت كثيرام بشأ   التدريسي

 رالممق  هعلممى جانممب مممن االستشممارة التممي تلهممم التدريسممي ينطمموي عمممل

 C32وأفكار جديدة .

4.72 .454 

94% 

 C33 3.98 1.30 80%. هقوم بعمليبالفخر عندما  التدريسي شعري

،حتمى وإ  لمم  هفي العممل وقتمام اضمافيام ألنهماء عملم يرمب التدريسي البقاء

 . للتدريسميتحمديام كبيمرام  ة التمدريتماديام عن ذلمك تمثمل وظيفم هيتم تعويض

.C34 

4.40 .990 

88% 

 C35   4.40 .990 88%بمرور الوقت بسرعة اثناء أداء العمل . التدريسي شعري

 C36  4.62 .490 92%..هنسى كل هيء حوليا   التدريسي حاوليعند العمل 

 C37  4.72 .454 94% هبسعادة مامرة في أداء وظيفتالتدريسي شعر ي

 C38 3.42 1.51 68%.. همنغمت في عمل هبأن التدريسي شعري

المى درجمة كبيمرة  ههديد التمسمك بالدقمة فمي أداء عملم التدريسي بانه يشعر

C39 

3.64 1.37 

73% 
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( ا  التحليمل الوصمفي لمتغيمر االنغمماس 6تشير نتالي جدول )     

التنظيمممي والممذي ظهممر بممأ  الوسمم  الحسممابي لمتغيممر االنغممماس 

(  وبممذلك فانممه تجمماوز 3التنظيمممي بأبعمماد  الثالثممة بلمم) اكثممر مممن )

الوس  الحسابي الفرضي لمقياس ليكر  الخماسي ومععزا بنسمبة 

مممما يممدل علممى انتشممار . %( 17المسمماهمة العامممة والتممي بلغممت )

المتغير وجمي  ابعاد  في المنظمة المبحوثة ، وكذلك فقمد أظهمر  

بانة وهمذا النتالي انخفاض االنحراف المعياري لكافة فقمرا  االسمت

 .يدل على انسجام إجابا 

 تحليل وإختبار عالقات اإلرتباط  بين متغيرات الدراسة .3

بمين متغيمرا   ينصب هذا المبحم على قيماس عالقمة اإلرتبما     

الدراسممة التممي تضمممنتها الفرضممية الرليسممة الثانيممة ، وقممد أسممتخدم 

الباحم لهذا الغرض معامل اإلرتبا  البسي    ) بيرسمن( وممن ثمم 

وممن ( . tمعنوية معمامال  اإلرتبما  بأسمتخدام إ،تبمار ) ا،تبارتم 

أجل إتخاذ قرار دقيق بشأ  ثبو  صحة الفرضمية الرليسمة الثانيمة 

معنويممة ذا  داللممة إحصممالية بممين  ارتبمما توجممد عالقممة  ومفادهمما )

 ا،تبممار( البممد مممن  بممين السمممعة التنظيميممة واالنغممماس التنظيمممي

 -وعلى النحو ا تي :الفرضية 

 إختبار الفرضية الرئيسية األولى  -

السمعة التنظيميمة  ( ال توجد  عالقه ارتبا  بينH0فرضية العدم )

 .واالنغماس التنظيمي

السممعة التنظيميمة ( توجد عالقه ارتبما  بمين H1الوجود )فرضية 

 .واالنغماس التنظيمي

ومممن أجممل قبممول الفرضممية الرليسممية االولممى أعممال  مممن عممدم      

بأ،تبار قيمة معاممل اإلرتبما  البسمي  بإسمتخدام  الباحمقبولها قام 

 السمممعة التنظيميممة( للوقمموف علممى معنويممة العالقممة بممين tإ،تبممار )

(X )االنغماس التنظيمي (Y( حيم يشير الجدول )المى وجمود 7 )

( X) السممممعة التنظيميممممةومعنويمممة بمممين  موجبمممةعالقمممة إرتبممما  

( إذ بلغمت قيممة معاممل اإلرتبما  البسمي  Y) واالنغماس التنظيممي

السمممعة وتشممير هممذ  القيمممة الممى قمموة العالقممة ) **0.807بينهممما 

( tدعم ذلمممك قيممممة )، وإ  مممما يممم التنظيميمممة واالنغمممماس التنظيممممي

( tوالتمممي همممي أكبمممر ممممن قيممممـة )  (9,465)المحسممموبة والبالغمممة

%( وبدرجمة 1( عند مستوى معنوية  ) 2.136الجدولية والبالغة )

 ( يوض  تلك العالقة.7%( والجدول )22ثقة بلغت )

 االنغماس التنظيميو متغير  السمعة التنظيميةنتالي عالقا  اإلرتبا  بين متغير   (7الجدول )

 

( وقبممول فرضممية H0فرضممية العممدم )وهممذا يممدل علممى رفمم       

التي تمنل علمى  ولى( أي قبول الفرضية الرليسة االH1الوجود )

السممعة توجد عالقة ارتبا  معنوية ذا  داللمة إحصمالية بمين إنه )

%( أي 1(. عنمد مسمتوى معنويمة )التنظيمية واالنغماس التنظيمي 

 %(.22إ  نتيجة القرار مقبولة بدرجة ثقة قدرها )

السمممعة لممى ممما تقممدم يمكممن تفسممير عالقممة اإلرتبمما  بممين وبنمماءام ع

العالقة ارتبا   وجود ( فيY)واالنغماس التنظيمي( X)التنظيمية 

المنظممممة اهتممممام  مسمممتوىقويمممة بمممين المتغيمممرين يعكمممت   رديمممة

المبحوثمة فمي زيمادة االهتممام فممي التركيمع علمى السممعة التنظيميممة 

عوامل التي من هأنها ا  تبين ممدى اهتممام عينة الدراسة في  لدى

 C40 4.70 .463 94% .وظيفته عن االنفصال بصعوبة التدريسي يشعر

 %87 430. 4.35 المعدل 

 المعتمدالمتغير 

 

 المتغير

 المستقل

 االنغماس التنظيميابعاد                                (Y)االنغماس التنظيمي 

( tقيمممممممممممممممممة ) (Y3)االستيعاب (Y2) التفاني ((Y1الحماس

 هلجدولي

 السمممممعة التنظيميممممة

(X) 

0.807** 0.702** 0.787** 0.664** 2.136 

  66116 16135 66122 26165 ( المحسوبةtقيمة )

 ابعمماد% ولجميمم  1ومعنويممة ذا  داللممة إحصممالية عنممد المسممتوى  موجبممةتوجممد عالقممة إرتبمما   )النتيجة )القرار

 االنغماس التنظيمي

 درجة الثقة

99% 
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تعيممد والممذي مممن هممأنها  المنظمممة المبحوثممة فممي السمممعة  التنظيميممة

االنغممماس التنظيمممي ، والتممي تمثممل الحممماس والتفمماني واالسممتيعاب 

وكممما نالحممه ا  بعممد التفمماني حقممق اعلممى مسممتويا  االرتبمما  ممم  

 موجبمة رتبما اومما تقدم يتضم  وجمود عالقمة  السمعة التنظيمية .

وهذا ما يمؤدي المى رفم  فرضمية السمعة التنظيمية ومعنوية بين 

( والتي تنل على إنه )ال توجد  عالقه ارتبا  معنويمة H0العدم )

 (. بين السمعة التنظيمية واالنغماس التنظيمي ذا  داللة إحصالية 

( والتممي مفادهمما )توجممد عالقممة H1وقبممول فرضممية الوجممود )     

السمممممعة التنظيميممممة ذا  داللممممة إحصممممالية بممممين  ارتبمممما  معنويممممة

 ولى( وهذا يعني قبول الفرضية الرليسية االواالنغماس التنظيمي 

 قياس عالقات التأثير بين متغيرات الدراسة .4

السممعة التنظيميمة علمى االنغمماس قيماس أثمر  تناول هذ  الفقمرة    

والذي تضممنته الفرضمية الرليسمة الثانيمة ، وقمد أسمتخدم  التنظيمي

 Simpleالباحمممممم لهمممممذا الغمممممرض تحليمممممل اإلنحمممممدار البسمممممي  )

Regression Analysis ) والممذي عممن  ريقممه يممتم تحديممد تممأثير

وأيضممام قممام الباحممم  .السمممعة التنظيميممة علممى االنغممماس التنظيمممي

Rبأسمممتخدام معاممممل التفسمممير )
2

( والمممذي يسمممتخدم لقيممماس مقمممدار 

لتفسير التغيرا  التي تطرأ على متغيمر  السمعة التنظيميةمساهمة 

وممن أجمل إ،تبمار معنويمة أنمموذـ اإلنحمدار  .االنغماس التنظيمي 

( إذ يوجممد تممأثير Fالخطممي البسممي  أسممتخدم الباحممم أيضممام إ،تبممار)

وليمة ( الجدF( المحسوبة أكبر من قيممة )Fمعنوي إذا كانت قيمة )

( المحسمموبة أصممغر مممن Fوال يوجممد هممذا التممأثير إذا كانممت قيمممة )

وبمذلك فممن أجمل إتخماذ  )0.01( الجدولية عند المسمتوى )Fقيمة )

القممرار الممدقيق بشممأ  ثبممو  صممحة الفرضممية الرليسممة الثانيممة التممي 

تمنل علمى انممه )وجمود عالقممة تمأثير معنويممة ذا  داللمة إحصممالية 

( فقممد تممم إ،تبممار  النغممماس التنظيممميالسمممعة التنظيميممة علممى ابممين 

 -على النحو االتي :

 إختبار الفرضية الرئيسة الثانية 

السممعة بناءم على النتمالي المتقدممة وللتحقمق ممن معنويمة تمأثير      

( قممام Y) االنغممماس التنظيمممي( بصممورة عامممة فممي X) التنظيميممة

  -الباحم بوض  الفرضية ا تية :

السممعة التنظيميمة ( ال توجمد عالقمة تمأثير بمين H0فرضية العمدم )

 على االنغماس التنظيمي .

السمممعة التنظيميممة ( توجمد عالقممة تممأثير بمين H1فرضمية الوجممود )

 على االنغماس التنظيمي

ومن أجل قبول الفرضية الرليسة أعال  من عدم قبولها أستخدم     

الخطمممي  ( لتحليمممل معنويمممة أنمممموذـ اإلنحمممدارFالباحمممم ا،تبمممار )

 : ( 7البسي  وكما هو موض  في الجدول )

 .(االنغماس التنظيميتمثل المتغير المعتمد ) Yإذ إ  

 .(السمعة التنظيميةتمثل المتغير المستقل )  Xوإ  
 

 االنغماس التنظيميالسمعة التنظيمية على أنموذـ االنحدار الخطي البسي  لقياس تأثير  (7الجدول )

 ((X السمعة التنظيمية

 

Constant  

(X) 

معامل التفسير  (Fقيمة )

R
2 

A B الجدولية  المحسوبة 

 (yاالنغماس التنظيمي )

 y)المتغير المعتمد )

2.278- 1.81 89.583 6.851 0.651 

 

 :ما يأتي ( يتض  1ومن ،الل الجدول )

( المحسممموبة ألنمممموذـ اإلنحمممدار الخطمممي البسمممي  Fإ  قيممممة )     

( هممي أكبممر مممن قيمممة 12.513( والبالغممة )X) السمممعة التنظيميممة

(F( الجدوليمممة والبالغمممة )عنمممد مسمممتوى مع6.151 )( 1نويمممة )%

ممما يمدل علمى ثبمو  معاممل اإلنحمدار  %(.22بدرجة ثقة بلغمت )

(1.81  =β  عند مسمتوى المعنويمة الممذكور وهمذا مما يمدل علمى )

 .االنغمماس التنظيمميؤثر وبشمكل كبيمر فمي تم السمعة التنظيميةإ  

وهممذا يممدل علممى ثبممو  معنويممة أنممموذـ اإلنحممدار الخطممي البسممي . 

( ذا  تمأثير كبيمر فمي X) السممعة التنظيميمةومما تقدم يتض  بمأ  

ير ذا داللة إحصالية عنمد ( ، ويعد هذا التأثY)االنغماس التنظيمي 

 %(.1مستوى المعنوية المذكور أي بدرجة ثقة )

R)إ  معامل التفسير  .1
2

السممعة ( أي إ  0.651( بلغمت قيمتمه )

%( مممن التغيممرا  الكليممة 65( تفسممر ممما نسممبته )X) التنظيميممة

 ( بشكل عام . Y) االنغماس التنظيمي التي تطرأ على 

%( والتي لمم يسمتطي  معاممل  35)أما النسبة المتبقية والبالغة      

Rالتفسير )
2

( تفسيرها فتعود الى تمأثيرا  لمتغيمرا  أ،مرى ميمر 

 موجودة في هذا األنموذـ.
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ومممما تقممدم يتضمم  للباحممم ثبممو  صممحة الفرضممية الرليسممة الثانيممة 

)فرضية الوجود( والتي تنل على إنه )توجد عالقة تأثير معنوية 

ظيميممممة علممممى االنغممممماس السمممممعة التنذا  داللممممة إحصممممالية بممممين 

 (.التنظيمي 

 والتوصيات االستنتاجات

 االستنتاجات

اعتمممادام علممى المناقشمما  والتحلمميال  التممي تناولتهمما الدراسممة،      

 : ،لصت الدراسة إلى جملة من االستنتاجا  وكا تي

المسممؤولية (تمموفر متغيممر السمممعة التنظيميممة وإبعادهمما الفرعيممة  .1

االجتماعية ،صورة المنظمة ، االبداع ،جمودة الخدممة  وجمذب 

على مستوى جامعة وارث األنبيماء   الموهوبين( بمستوى عالي

 منظمة .للع وهذا مؤهر جيد يؤكد وجود سمعة 

اتضمم  ا  مسممتوى االنغممماس التنظيمممي كمما  متوسمم  نوعمما ممما  .2

ر الصحي  ويعود ذلك إلى الممارسا  الغير فاعلة في االستثما

للقدرا  األساسية للموظفين وضعف قدرا  التحممل للمواقمف 

الصعبة والمشاعر السملبية فمي العممل وضمعف التحفيمع للعممل 

 بمثابرة.

متابينممة علممى مسممتوى  حققممت أبعمماد االنغممماس التنظيمممي أهميممة  .3

 جامعة وارث األنبياء ع.

ا  تموفر سمممعة عاليمة للمنظممما  يسممهم فمي ارتفمماع االنغممماس   .1

ظيمممي أي وجممود عالقممة ارتبمما   رديممة  قويممة بممين السمممعة التن

أقموى  التفانيالتنظيمية واالنغماس التنظيمي واتض  ا  متغير 

وهممذا يتوافممق ممم  الواقمم   بالسمممعة التنظيميممةاألبعمماد ارتبا مما 

العملممممي المتمثممممل فممممي دور االدارة فممممي تشممممجي  الممممموظفين 

دة مممن وتحفيممعهم للمسمماعدة فممي  ممرح االفكممار واالراء الجديمم

 عدمه والذي ينعكت على أدالهم و سلوكهم اإليجابي.

فمممي  بأبعادهممماتفممماو  ترتيمممب قممموة التمممأثير السممممعة التنظيميمممة  .5

Rاالنغمممماس التنظيممممي وفقممما لقيممممة معاممممل التفسمممير )
2

( وقممميم 

 .( Betaالمعامل المعياري لالنحدار )

 التوصيات

لغرض إكمال موضوع الدراسة فأنه جاء بجملة توصيا  تفيمد     

فممي الجانممب التحليلممي كمحاولممة لمواكبممة التطممور وإعطمماء نظممرة 

علمية مستقبلية ، عليه يوصي الباحم بجملة من األممور التمي لهما 

 صلة وثيقة بإنجاح نوايا هذ  الدراسة وهي:

تلفممة يمكممن التعامممل ممم  السمممعة التنظيميممة بطممرل و ليمما  مخ .1

ولكن يجب أ  نض  بأذهاننا إ  هذ  ا ليا  في عملية التعاممل 

ممم  السمممعة التنظيميممة  ال تممعال مبتدلممة وهنمما  حاجممة لعمممل 

نظممري قبممل الوصممول الممى توصمميا  عامممة ال،تيممار ا ليمما  

األكثر تناسبا للمتخلل ممن أي .اثمار سملبية تمؤثر علمى السممعة 

 التنظيمية.

التنظيميمة  المما أثبتمت الدراسمة التفكير الجدي بمإدارة السممعة  .2

وجودهمما مممن ،ممالل عممدة متغيممرا  متدرجممة فممي أهميتهمما فممي 

العالقمما  االرتبا يممة والتأثيريممة وانعكاسمماتها علممى االنغممماس 

 التنظيمي  .

ر اعلى جامعة الوارث ع العمل بجدية للتخلل أو تقليمل أي اثم .3

سمملبية او عوامممل مممن هممأنها التممأثير علممى سمممعة الجامعممة  مممن 

ل االهتممممام بمممأراء ومقترحممما  المممموظفين العممماملين فيهممما ،مممال

وتشممجيعهم علممى  رحهمما وفممت  قنمموا  اتصممال بممين الممموظفين 

 واإلدارة العليا.

فس  المجال من قبل االدارة العليا أممام العماملين إلبمداء  رالهمم  .1

وتشجيعهم في المشاركة في اتخاذ القرار من أجل ،لق همعور 

على اعتماد صميغة الحموار المفتموح  بالمكانة بالعمل م  التأكيد

ممن  يقللواالبتعاد عن سياسة الباب المغلق والذي من هأنه ا  

 انغماس العاملين  بالوظيفة.

القيام بإعادة النظر بالسمعة التنظيمية واهميتها الكتشماف نقما   .5

الضمممعف الكامنمممة بمممه للعممممل علمممى عالجهممما واتخممماذ القممموة و

 للمستحدثا  الحديثة.اإلجراءا  الالزمة لتطويرها تبعا 

يعتبممر التركيممع علممى العمماملين فممي المنظمممة مممن أهممم العوامممل  .6

لتحقيق فاعلية المنظمة وتكوين سمعتها،  لذلك يوصي الباحمم 

بالقيام بتقدير قدراتهم والعمل على تحديد احتياجاتهم من تأهيل 

وتممدريب بشممكل مسممتمر لتمكيممنهم مممن تلبيممة متطلبمما  العمممل 

  ة المنظمة.الجديدة وتحسين سمع

وصمي الباحممم بضمرورة إجممراء المعيمد مممن الدراسما  حممول ي .7

همممذا الموضممموع للتأكمممد ممممن دقمممة النتمممالي التمممي توصممملت إليهممما 

الدراسة وذلك عن  ريق زيادة عينة الدراسمة وتوسمي  نطاقهما 

 واستخدام أسلوب المقابلة الشخصية.

 المصادر

(. المسؤولية االجتماعيمة للشمركا  2001،الد جاسم .) بو مطي ، -1

ورقمممة عممممل مقدممممة لجمممالعة  وتطبيقممما . ممفممماهيوالمؤسسممما  : 

 . االجتماعية للمؤسسا  .دولة الكويت المسؤولية

اثمممممر راس الممممممال البشمممممري  (.2007سمممممعد مهمممممدي .) حسمممممين، -2

ا روحممة  االسممتراتيجي وعناصممر النجمماح فممي تفممول المنظممما .

 ،بغداد. االدارة واالقتصاد ، الجامعة المستنصريةدكتورا  ،كلية 

(. "دور الممذكاء اال،القممي 2012الممذبحاوي ،عممامر عبممد الكممريم .) -3

في دعم سمعة المنظمة" ،دراسة تحليلية الراء عينمة ممن القيمادا  
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الجامعيممة واعضمماء الهيئممة التدريسممية فممي جامعممة الكوفممة. رسممالة 

دارة واالقتصماد، جامعمة ماجستير في قسم ادارة االعمال ،كليمة اال

  .الكوفة

(. االبمممداع االداري وعالقتمممه 2003رضممما ،حممماتم علمممي حسمممن.)

بممماالداء الممموظيفي. دراسمممة تطبيقيمممة علمممى االجهمممعة االمنيمممة فمممي 

 .السعودية. رسالة ماجستير كلية االدارة واالقتصاد

 وأثر  االستراتيجي الذكاء (.2016. )هادي جبار الظالمي ،محمد

التعليميمة. مجلممة القادسمية للعلمموم  لمؤسسمما ا سمممعة تععيمع فمي

 .1.العدد11االدارية واالقتصادية.المجلد

(. دور االلتممعام بالمسممؤولية 2002كشممكول ، قاسممم عبممد عممالـ .)

االجتماعية وا،القابت االدارة في تععيع سمعة المنظمة" . رسالة 

 . معة الكوفةجاماجستير كلية االدارة واالقتصاد 

. االنغمممماس التنظيممممي وعالقتمممه (2016).محممممد ، اسممميل صمممبار 

مجلممة  .بالثقممة بممالنفت لممدى المرهممدين والتربممويين. جامعممة االنبممار 
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تععيمع االنغمماس التنظيممي ( دراسمة  فمي ةدور السمعة التنظيمي) وهي دراسةالنض  بين أيديكم االستبانة التي أعد  لقياس متغيرا      

 لممذا وبمما أنكممم المعنيمو  بمماألمر ولكمونكم األقممدر   .اعضمماء الهيئمة التدريسممية ومموظفي جامعممة وارث االنبيمماء ع  راء عينممة ممن  تحليليمة

 بة على فقراتها بكل دقة وموضوعية.  نرجو منكم اإلجا

 التفضل بقراءة المالحظا  ا تية: يرجىو

 إجاباتكم سوف لن تستخدم إال ألمراض البحم العلمي. إ  .1

 الموضوعي الدقيق هو المطلوب، إذ ليت هنا  إجابا  صحيحة أو ،ا ئة. رأيك .2

( ( بدالل تتراوح بين )ال اتفق بشدة، ال اتفق، اتفق إلى حد ما، اتفق، اتفق بشدة(، نرجو منمك وضم  عالممة )5أمام كل فقرة ) ستجد .3

 تحت واحدة منها والتي تعبر عن وجهة نظر .

تغيرا  امام كل فضال عن وجود تعاريف عن كل من هذ  الم. الباحم على استعداد لاجابة عن أي استفسار حول فقرا  االستبانة   .1

 .حقل من هذ  الحقول الالحقة 

 متمنين لكم دوام التوفيق والتألق والنجاحو كما نشكر تعاونكم معنا

 : معلوما  عامة  المحور األول

 (             ):   المنظمة .اسم 1

 .الجنت: 2

 (    )نثىأ                  (           )     ر  كذ

 .العمر: 3

 (      )  فأكثر -60  (               )   60-51           (     )   50 -11        (      فأقل )سنة  10

 العلمي:  مؤهلال .1

     دكتورا  (         )  ماجستير    (      )دبلوم عالي   (        )  بكالوريوس    (           )دبلوم فني   (              )    إعدادية فما دو   

 : التخصل  .5 

 (         ) انساني                           (           )     علمي

 : العنوا  الوظيفي  .6

 (       ) تدريسي ويشغل موق  ادراي            (                        )    تدريسي 

 (           ) 15-11 (                     ) 10-6         (            سنوا  فأقل )  5          الخدمة: سنوا  .7

  يمو التمي تضممن تطمور و بقماء المنظمما  ، اذا  جم ةيالتنافسم  عةيمملمموس للم ريالسمعة التنظيمية: هي مصدر م : لمحور الثانيا     

ويتكمو  ( Cifuentes & León, 2014:223 )من ،مالل تصمورا  و اتجاهما  االفمراد اثارتها تميالمرتبطة بالسمعة  ةيجابيالنتالي اال

 هي : الخمسة والتي بعاداألهذا المتغير من 

 (.Brian et al,2018:11) العمل لدعم المجتمعا في  ،القياأل موهي االلتعا المسؤولية االجتماعية : -1

تفمممممممممممق أال  األسئلة  

 تمامام 

أتفمممممممممممممق  أتفق  نوعام ما  تفق أال 

 تمامام 

يعتقممد  التدريسممي ا  الجامعممة تحممر  علممى تقممديم ،ممدما  تعليميممة عاليممة  .1

 الجودة .
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يجد التدريسي ا  الجامعة تا،ذ بعين االعتبار اراء ومقترحا  التدريسيين  .2

 حول انشطتها و،دماتها التعليمية.

     

      الجامعا  اال،رى .تسهم الجامعة في المشاركة بالمؤتمرا  وندوا   .3

 تمتن  الجامعة عن القيام بأي عمل يتعارض م  القيم اال،القية للمجتم . .1

 

     

 .(Yang , 2007 : 95هور ) ـــــــمة نفسها للجمـــــــــــــة التي تقدم فيها المنظـــتعرف بانها الطريق صورة المنظمة: -2

ال اتفممممممق  األسئلة   

 تمامام 

أتفمممممممممممق  أتفق  نوعام ما  ال اتفق 

 تمامام 

      . تسعى الجامعة للمحافظة على عالقاتها الطيبة م  كل المستفيدين منها  .5

يرى التدريسي ا  الجامعة مكا  جيد للعمل ويستحق بذل الجهود العلمية  .6

 . فيه

     

      تهتم الجامعة بآراء ومقترحا  المستفيدين حول ادالها . .7

      . تعامال  الجامعة م  كل اال راف بالشفافيةتمتاز  .1

      تستفيد الجامعة من ا،طاء ونقا  الضعف لدى الجامعا  اال،رى.  .2

 . (Khodabakhshzadeh ,2018:228) ناجحة االبداع : هو استخدام الخيال واألفكار الجديدة لتكو  أكثر فعالية و -3

ال اتفمممممممممممممق  األسئلة  

 تمامام 

نوعمممممام  ال اتفق 

 ما 

 أتفق تمامام  أتفق 

يمممرى التدريسمممي ا  القواعمممد والتعليمممما  فمممي الجامعمممة تتناسمممب مممم   .10

 . احتياجا  ومتطلبا  المبدعين

     

تسممعى الجامعممة الممى تمموفير منمماخ يممدف  التدريسمميين فيهمما الممى التميممع  .11

 . واالبداع

     

      . يلقى التجديد واالبداع دعما من قبل الجامعة .12

تسعى الجامعة الى توفير فر  لتطوير المستقبل التدريسميين العماملين  .13

 فيها

     

      . تتاب  الجامعة  االبداع محليا ودوليا . 11

جودة الخدمة : تشير الى نوعية العمل في الخدمة والذي تكمو  مختلفمة ممن همخل  ،مر مما بمين مقمدم الخدممة وممن يتلقمى الخدممة  – 1

(Osmanoglu , 2018:30. ) 

ال اتفممممممممق  األسئلة  

 تمامام 

ال 

 اتفق 

 أتفق تمامام  أتفق  نوعام ما 

      . يركع عمل الجامعة على تقديم افضل الخدما  للمستفيدين  .15
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      . تتمت  الجامعة بمستوى عال من الكفاءة في تقديم الخدمة  .16

       تساهم الجامعة بتقديم افكار بناءة من هأنها تحسين جودة الخدمة  .17

تممموفر الجامعمممة متطلبممما  البحمممم العلممممي لتطممموير الجانمممب العلممممي  .11

 لموظفيها.

     

 & Boštjancicجممذب واالحتفمماظ بممالموظفين الموهمموبين واسممتثمار وقممتهم و اقمماتهم مممن قبممل المنظمممة )جممذب الموهمموبيين :  -5

Slana,2018 :3)  . 

ال  ال اتفق تمامام  األسئلة   

 اتفق 

 أتفق تمامام  أتفق  نوعام ما 

تبمذل الجامعمة جهمود حثيثمة للحصممول علمى التدريسميين المذين لممديهم  .12

 . مهارا  وقدرا  عالية

     

      . تسهم الجامعة في الحفاظ على الموهوبين  .20

التدريسممميين  الموهمممموبين ممممن اجممممل تعتممممد الجامعمممة علممممى جمممذب  .21

 . االستمرار والمنافسة ما بين الجامعا 

     

تسممعى الجامعممة الممى ،لممق جممو مممن االبممداع وتمموفير بيئممة عمممل داعممة  .22

 للمبدعين.

     

تشممج  الجامعممة علممى اقامممة حلقمما  نقاهممية بممين كوادرهمما السممتثمار  . 23

 .  اقاتهم وافكارهم

     

 Saks , 2006االنغماس الوظيفي االنغماس الوظيفي يعني أ  تكو  حاضرة نفســــــــــيا وجسديام عند هغــــــمـل  (   -المحور الثالم :

 (. او أداء أي دور تنظيـــــمي602:

 ويتكو  هذا المتغير من ثالثة أبعاد هي :     

العمل م  مستويا  عالية من الطاقة والمثابرة، ويرافقه المرونة العقلية و الحر  على بذل الجهود في انجاز مهام العمل  الحماس : -1

(Quiñonesa&et.al ,2013 :128). 

ال اتفممممممممممممممق  األسئلة  

 تمامام 

ال 

 اتفق 

 أتفق تمامام  أتفق  نوعام ما 

      .ه دا،ل الجامعة عملأداء ندفاع في االب التدريسي عريش .21

      . مهامهبالقوة عند انجاز التدريسي  عريش .25

      شعر بالرمبة للذهاب للعمل يصباحام  التدريسي نه يعندما  . 26

 هفممي العمممل وقتممام اضممافيام ألنهمماء عملمم يرمممب التدريسممي البقمماء .27

 ماديام عن ذلك . ه،حتى وإ  لم يتم تعويض

     

      .هفي عمل هوبالمرونة الذهنية و التدريسي شعري . 21

كمو  مثمابر حتمى يحماول ا  يفمي العممل  التدريسمي كو يعندما  .22

 اذا لم تسير األمور بشكل جيد.
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 ( .Raida,2013:19لى الحماس والفخر وااللهام بعمل الفرد )إويشير  التفاني : -2

ال اتفمممممق  األسئلة  

 تمامام 

 أتفق تمامام  أتفق  نوعام ما  ال اتفق 

      قوم بهيبمعنى كبير للعمل الذي  التدريسي شعري .30

      . أداء واجبه بأفضل صور متحمت كثيرام بشأ   التدريسي .31

 هعلى جانب من االستشارة التمي تلهمم التدريسي ينطوي عمل .32

  رالق وأفكار جديدة .

     

      . هبعملقوم يبالفخر عندما  التدريسي شعري .33

      .للتدريسيتحديام كبيرام  ة التدريتتمثل وظيف .31

 Besieux et.al ,2015) الرمبة في عرض الجوانب السلوكية التمي تتوافمق مم  ثقافمة واسمتراتيجية وأهمداف المنظممة :االستيعاب  -3

:4). 

ال اتفمممممممممق  األسئلة  

 تمامام 

 أتفق تمامام  أتفق  نوعام ما  ال اتفق 

      يشعر التدريسي بمرور الوقت بسرعة اثناء أداء العمل .35

      عند العمل يحاول التدريسي ا  ينسى كل هيء حوله. . 36

      يشعر التدريسي بسعادة مامرة في أداء وظيفته  .37

      يشعر التدريسي بأنه منغمت في عمله . .31

أداء عمله الى درجة يشعر التدريسي بانه هديد التمسك بالدقة في  .32

 كبيرة .

     

      يشعر التدريسي بصعوبة االنفصال عن وظيفته. .10

 

 


