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 :المستخلص
على مستوى االنغماس الوظیفي لدى قائدات المدارس بمدینة بریدة، ھدفت الدراسة إلى التعرف 

الدراسة والتي ترجع  عینة لدى الوظیفي االنغماس مستوى في والتعرف على الفروق الدالة إحصائیًا
ولتحقیق أھداف الدراسة ). التخصص، سنوات الخبرة، الدورات التدریبیة(إلى متغیرات الدراسة 
، واستخدم )قائدة من مدینة بریدة) ١٧٨(صفي، وتكونت عینة الدراسة من اعتمد البحث المنھج الو

. لقیاس اإلنغماس الوظیفي،  (Schaufeli&Bakker,2003) البحث المقیاس الذي طوره
أن مستوى االنغماس الوظیفي لدى قائدات : وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منھا

 ، وتوجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى ةالمدارس بمدینة بریدة متحقق بدرجة كبیر
االنغماس الوظیفي تعزى لمتغیر التخصص وسنوات الخبرة، بینما ال توجد فروق تعزى لمتغیر 

  .الدورات التدریبیة
 

Abstract 
The study aimed to identify The Level of Job Involvement among School 
Leaders in Buraydah City, and to identify the statistically significant 
differences in the level of Job Involvement in the study sample, which is 
attributed to the study variables (specialization, years of experience, 
training courses). To achieve the objectives of the study, the researcher 
adopted the descriptive research method. The sample of the study consisted 
of 178 leaders in Buraydah City. The researcher used the scale developed 
by Schaufeli & Bakker (2003) to measure Job Involvement. The study 
found that the level of Job Involvement among school leaders in Buraidah 
is very high. There are statistically significant differences in the level of 
Job Involvement attributed to specialization variable and years of 
experience, while there are no differences attributed  to variable training 
courses. 

  :المقدمة
تتغیر وجھات نظر اإلدارة التقلیدیة بسرعة حیث الیوم مع عصر الكمبیوتر واإلنترنت 
واالتجاه المتزاید نحو العولمة وعلى الرغم من أن استخدام التكنولوجیا یزداد، ال یزال الطلب على 

دات لھا تأثیر كبیر المھارات البشریة في مستوى كبیر وخصوصًا في میدان التعلیم، فكفاءة القائ
على المدارس، ومستوى اإلنغماس الوظیفي لدیھن لھ دور رئیس في األداء العام للمدرسة، حیث 
تقضي القائدات جزًءا كبیًرا من وقتھن في المدرسة وتصبح المدرسة جانبًا مھمًا من جوانب 

 حاسم في األداء العام حیاتھن، و یمكن اعتبار اإلنغماس الوظیفي أحد العوامل الھامة التي لھا دور
إن مفھوم اإلنغماس الوظیفي تمت دراستھ بشكل واسع في بیئات غیر تعلیمیة؛ إال أن . للمدرسة

وإدراكًا من المنظمات . (Steven,1996)ھناك دراسات وأبحاث تناولتھ في البیئات التعلیمة 
لما یحققھ من نتائج إیجابیة تنعكس التعلیمیة ألھمیة اإلنغماس الوظیفي فقد أولتھ اھتمامًا كبیرًا نظرًا 

على جودة األداء في المجتمع المدرسي ، حیث أن اإلنغماس الوظیفي قد نجح في أن یحتل مكانة 
بارزة في األوساط التعلیمیة؛ لما لھ من أثر إیجابي على مستویات الصحة النفسیة والسعادة الخاصة 

أن انغماس القائدات، والكفاءة الذاتیة للقائدة ظھرت كما . بالقاده ، وكذلك تعزیز الفاعلیة التدریسیة 
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في السنوات الماضیة القلیلة حیث إن بعض المدارس تبّنت ثقافة اإلنغماس إال أنھا كانت بشكل أقل ، 
، وجودة القیادة القیادةویمكن القول بأن اإلنغماس الوظیفي للقائدات لھ آثار ھامة في فاعلیة 

ومن منظور نفسي یمكن القول بأن القیادة الفَعالة تعتمد على . (Tho & Cuong,2015)المدرسیة 
وجود عدد من القائدات األكفاء الالتي یتمتعن بمستویات مرتفعة من الدافعیة ، مما یجعلھن ینغمسن 

 , Klassen.(بشكل فعال في بیئة العمل سواء على المستوى المعرفي أم على المستوى الوجداني
Yerdelen , Durksen , 2013 . (لدى الباحثة بأھمیة شخصیة قناعة تولدت فقد ذلك على وبناء  

  .السابقة التوجھات تلك مع انسجامًا الدراسة ھذه تأتي حیث الوظیفي اإلنغماس سلوك دراسة
  :مشكلة الدراسة

إن االنغماس الوظیفي یزید من تحمل القائدات المسؤلیة تجاه عملھن ویزید من الطاقة 
مل، كما انھ یحقق أھداف المدرسة لما فیھ من تعلق القائدة بعملھا فیصبح جزءًا مھمًا االنتاجیة في الع

توصلت الدراسة إلى أن المرشدین التربویین یتمتعون  ) ٢٠١٥(ففي دراسة محمد . في حیاتھا
بمستوى عال من االنغماس الوظیفي لما لدیھم من بیئة عمل مناسبة تعمل على خلق الراحة النفسیة 

 كما المعلمین لدى الوظیفي االنغماس من عالي مستوى الى )٢٠١٧(الزبیدي  دراسة توصلتو. لھم
كما أن ظاھرة العزوف وطلبات . جدًا عالیة بدرجة جاءت لدیھم الوظیفي االنغماس تعزیز آلیات أن

التقاعد المبكر قد تشیر إلى تدني مستویات اإلنغماس الوظیفي لدى القائدات حیث كشف التقریر 
حصائي السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد إلى أن قطاع التعلیم یحتل المرتبة الثالثة في نسبة التقاعد اإل

 من الخدمة، كما أّن ضعف الدافعیة لدى ٢٩ الى ٢٠المبكر ، ویتركز الطلب علیھ في السنوات من 
في لدیھن القائدات قد ُتعّد من المؤشرات الدالة أیضًا على ضعف مستوى سلوك اإلنغماس الوظی

 ان یمكن اإلنغماس الوظیفي في التباین درجة ٔان Siegel ( 1969)  واعتبر).٢٠١٧الزبیدي،(
فقد أظھرت دراسة . الصغر منذ تعلمھا تم والتي العمل، نحو القیم توجھات اختالف ٕالى ترجع

 أما. وظیفيأن الذكاء اإلنفعالي والصالبة النفسیة لھا تأثیر مباشر على اإلنغماس ال) ٢٠١١(یوسف 
وخصائص  القائدیة المتغیرات من بكل اإلنغماس تأثر عن كشفت فقد Ruh et al ( 1975) دراسة

 بیئة ومتغیرات القائدیة المتغیرات أثر  تساو Schuler ( 1978) دراسة أوضحت كما ، العمل بیئة
 Rabinowitz et al دراسة أكدت كما ، الوظیفي اإلنغماس أسباب تحلیل أو تفسیر في العمل

 المشاركة متغیر وكان ، العمل وبیئة الشخصیة المتغیرات مجموعتي أثر الى تساو أیضًا ( 1977)
 كما ، الوظیفي اإلنغماس في المؤثرة المتغیرات من الوظیفة نطاق ومتغیر القرارات اتخاذ في

 للتقدم الحاجة ومدى الخدمة مدة مثل فردیة بمتغیرات اإلنغماس تأثر عن أیضًا الدراسة كشفت
 القائدیة للمتغیرات المشترك  األثرMathieu & Farr (1991 ) دراسة أظھرت كما ، والنمو

 مع وبالعالقة الوظیفة بنطاق الوظیفي اإلنغماس تأثر عن كشفت حیث العمل بیئة ومتغیرات
على  مؤثرة فردیة كمتغیرات الخدمة ومدة التعلیم درجة أثر وأظھرت بیئیة كمتغیرات المشرف

 انخفاض أسباب لبیان دراسات إجراء الى بالضرورة ) ٢٠١١( نجم دراسة أوصت فقد. نغماساإل
وعلى الرغم من األھمیة التي یحظى بھا موضوع . المدارس في الوظیفي االنغماس مستوى

اإلنغماس الوظیفي، إال أن المتتبع للدراسات العربیة أو المحلیة الیجد اال القلیل منھا تناول ھذ 
  .وھذا یعد حافزًا تجاه إجراء ھذا البحثالموضوع 

  :أسئلة الدراسة
  :سئلة التالیةتحاول الدراسة اإلجابة عن األ         

 مستوى اإلنغماس الوظیفي لدى قائدات المدارس في مدینة بریدة؟ ما -
 تعزى الدراسة عینة لدى الوظیفي االنغماس مستوى في إحصائیة داللة ذات فروق توجد ھل -

 ؟) تخصص، سنوات الخبرة، الدورات التدریبیةال(لمتغیرات 
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 بریدة؟ بمدینة المدارس قائدات لدى الوظیفي اإلنغماس التي تعزز التوصیات ما -
  :أھداف الدراسة

  .معرفة مستوى اإلنغماس الوظیفي لدى قائدات المدارس في مدینة بریدة -
رات الكشف عن الفروق اإلحصائیة في مستوى اإلنغماس الوظیفي وفقًا للمتغی -

 ).التخصص،سنوات الخبرة،الدورات التدریبیة(
  .بریدة بمدینة المدارس قائدات لدى الوظیفي اإلنغماس التعرف على التوصیات التي تعزز -

  :أھمیة الدراسة
  :تتضح أھمیة الدراسة فیما یلي

المدارس بمدینة بریدة ، فتمد وزارة االتعلیم  قائدات لدى الوظیفي األنغماس مستوى تحدید -
 .عرفة بواقع اإلنغماس الوظیفي في المدارس لمدینة بریدةبالم

 خصائص دراسة في التوسع بضرورة الباحثین بعض نادى بھ لما إستجابة البحث یمثل -
الخبرة  التخصص وسنوات متغیرات بإضافة الحالي البحث ویھتم الوظیفي اإلنغماس وأبعاد

 .القائدات لدى اإلنغماس على وأثرھا والدورات التدریبیة
 .تفید الباحثین في إجراء المزید من البحوث لتعزیز ورفع مستوى اإلنغماس الوظیفي -
إستفادة القائدات أنفسھن من نتائج البحث لرفع مستوى اإلنغماس لدیھن مما یؤثر على ادائھن  -

  .الوظیفي باإلیجاب
  :حدود الدراسة

 على بناء مدینة بریدةلدى قائدات  الوظیفي اإلنغماس مستوى عن الكشف :الموضوعیة الحدود
 ).النشاط، التفاني، اإلنھماك( أبعاده

 .في مدینة بریدة الحكومیة المدارس :المكانیة الحدود
 .ھـ١٤٤٠/ھـ١٤٣٩ لعام الثاني الدراسي الفصل :الزمانیة الحدود
  .الحكومیة في مدینة بریدة المدارس قائدات :البشریة الحدود

  :مصطلحات البحث
 ,khan" (  تسخیر أفراد المدرسة أنفسھم بما یخدم أدوار عملھم : "اإلنغماس الوظیفي 

1990 , p694. (   
درجة إلتصاق القائد نفسیًا : "اإلنغماس الوظیفي بأنھ) ١٠،ص٢٠٠١(كما عرف الفضلي           

  ".بعملھ او أھمیة العمل بالنسبة لتصوره الذاتي عن نفسھ ككل
 .ط القائدات نفسیًا وعملیًا بالعمل الذي یقمن بھاالنغماس الوظیفي ھو مدى ارتبا: التعریف اإلجرائي

  
  
  
  
  



  

  م٢٠١٩لسنة  العشرون العدد                                     مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٥٧٥

 :اإلطار العام للدراسة
  :مفھوم اإلنغماس الوظیفي

( لم یكن اإلنغماس الوظیفي ولید اللحظة ؛ إال أن ذلك المفھوم لم تتم بلورتھ اال في عام 
ة بوسطون  أحد األساتذة والباحثین في جامعWilliam Khanحینما تقّدم ویلیام خان )  م ١٩٩٠

بتعریف لمصطلح اإلنغماس الوظیفي ، وبعد ذلك تم تطویر للمصطلح لیتضمن شعور القائد 
بمشاعر إیجابیة تجاه بیئة عملھ ، والشعور بالجدوى والمغزى من العمل الذي یقوم بھ ، والنظر إلى 

 Khan,1990)ضغوط العمل على أنھا أمر یمكن إدارتھ ، ویتولد عنھ مستقبل مشرق في بیئة العمل
, P700) ومن ثم فإنھ یمكن القول بأن خان  )Kahn (  ھو أول من تقدم بوصف نظري لطبیعة

  .اإلنغماس الوظیفي
ولقد عرف اإلنغماس وتم تناولھ بطرق عدیدة إال أنھ یمكن التعبیر عنھ من خالل االندماج 

س في صورة تحقیق الداخلي للفرد في العمل ، أو التطابق والتجاوب النفسي مع العمل بما ینعك
لذاتیة القائد أو التزامھ نحو عملھ ، فاإلنغماس یعني أن یحب القائد عملھ أو أن یكون مھتما بالعمل 

فالقاده المحبین لوظائفھم یعملون بكفاءة أعلى وبإنتاجیة أكبر  ) . Pollock ، ١٩٩٧( المرتبط بھ 
س الوظیفي یمثل الدرجة التي یندمج ویرى البعض أن اإلنغما. من ھؤالء الذین ال یحبون وظائفھم 

فیھا القائد مع الوظیفة التي یمارسھا ویستشعر أھمیتھا ، ولھذا فاألمر ھنا مرتبط بالنواحي العقلیة 
والعاطفیة معا ، إذ یتأثر اإلنغماس بالعدید من المؤثرات منھا المستوى العاطفي ویتضح ذلك من 

 السعادة والرضا والتقدیر العالي للذات ، وعكس ذلك آثاره اإلیجابیة على القائد مثال ذلك مشاعر
صحیح عندما ینخفض مستوى اإلنغماس ، فیتضح التأثیر السلبي على مشاعر القائد مثال ذلك القلق 

فإن اإلنغماس الوظیفي یعبر عن  ). Riipinen ، ١٩٩٧( والضیق والكآبة واإلحساس بالیأس 
 تعد ھذه الوظیفة ذات بعد محوري في حیاتھ وفي تقدیره االرتباط النفسي بین القائد ووظیفتھ بحیث

باإلضافھ الى ذلك فاإلنغماس الوظیفي یؤدي إلى إدراك القائد لمسؤولیتھ  ). ١٩٩٧زناتي ، ( لذاتھ 
والدور الذي یجب أن یقوم بھ للمساعدة في تحقیق األھداف التنظیمیة، وأن المقصود باإلنغماس 

ز القائد بأداء دوره الوظیفي، بل یتعدى ذلك إلى الرابطة العاطفیة الوظیفي ال یقتصر فقط على تمی
 Anitha,2014). (بین القائد ووظیفتة

إن اإلنغماس الوظیفي یعني أن یوجھ القائد كافة طاقاتھ الجسدیة والمعرفیة والعاطفیة نحو 
ـھ درجة عالیة من تنفیذ مھام عملھ، وال یصل القائد إلى حالة اإلنغماس الوظیفي إال إذا توفرت لدی

االستعداد للعمل تدعمھا قدرات جسدیة وفعالیة ذاتیة في ظل تجنب األثر السلبي للعوامل الخارجیة، 
وكذلك الحال إذا شعر القائد باألمن من حیث عالقة الثقة المتبادلة بیـنھ وزمـالء العمل والمشرفین 

ة، عـالوة على شعوره بقیمة العمل والمعلمین، وإذا كان منسجما مع العادات السائدة في المدرس
الذي یؤدیھ، والتي تظھر من خالل المھام التي أنجزھا، ومدى انسجام قیمھ وأھدافھ الشخصیة مع 

ویمتلك القائد الذي یتمتع باإلنغماس الوظیفي رابطة عاطفیة تجمعھ بالمدرسة . قیم وأھداف المدرسة
وقعات أولیاء األمور والطالب، بل ھي في من حیث الـشعور بأن أھداف وقیم المدرسة تتجاوز ت

وكلما ارتفعت درجـة اإلنغماس الوظیفي كلما ازدادت رغبة . الواقع تعبر عما لدیھ من أھداف وقیم
. القائد ببذل المزید من الجھد لضمان تحقیق األھداف التنظیمیة ووصول المدرسة إلى مرتبة النجاح

  )٢٠١٧العنزي،.(وز توقعات الطالب وأولیاء أمورھم وتنعكس ھذه الرغبة في سعي القائد الى تجا
ففي حین أن االنغماس الشخصي یعبر عن ذوبان القائد جسدیا وذھنیا وشعوریا في العمل 
فان االنغماس الوظیفي یرتبط بالحالة االیجابیة المرتبطة بالعمل واالنجاز، التي تتحقق من خالل 

اني ، واالنھماك ، وھي حاالت ُتظھر ذوبان القائد في أبعاد االنغماس الثالثة وھي النشاط ، والتف
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عملھ أو النشاط الذي یقوم بھ ، فحینما یصف الباحثون االنغماس الوظیفي على أنھ حالة ذھنیة ، فان 
  . )Meesala ، 2011.( الحالة الذھنیة قوامھا الشعور الداخلي المنبعث من القائد تجاه عملھ

والتي عرضتھا األدبیات التنظیمیة یمكن تجمیعھا في إن المفاھیم العدیدة لالنغماس 
  :(Ramsey et al,1995)عناصر أربعة جوھریة

  العمل یمثل االھتمام األساسي في الحیاة- 1
  المشاركة الفعالة في العمل-  ٢
   األداء یمثل األساس لتحقیق الذات-  ٣
  األداء مرتبط بالمفھوم الذاتي -  ٤

 القائد لاللتصاق بالعمل والمدرسة قد یكون جزءًا من أن نزوع) ٢٠٠١(وذكرالفضلي 
، عملیة انتماء اجتماعي أكبر تكمن جذورھا في محاولة القائد غرس قیم واتجاھات اآلخرین في ذاتھ

المنحى ذاتھ حینا ذكر أن درجة التباین في مستوى االنغماس الوظیفي ) ٢٠٠٤(وقد نحى المغربي 
والتي تم تعلمھا منذ الصغر كما وصفھ ، القیم نحو العمل یمكن أن ترجع إلى اختالف توجھات 

فاالنغماس في العمل لھ اھمیة كبیرة في تحسین بیئة . كتاب آخرون بأنھ یفتقر إلى إطار فكري دقیق
وكلما زاد االنغماس قلت احتمالیة القائد لترك . حیاة العمل وتأثیر ایجابي على االلتزام والتطویر

 .العمل
أن وجود عالقة قویة بین القائد  ) Social theory( ویة االجتماعیة وحسب نظریة الھ

ومدرستھ یعزز حوافزه على بذل الجھود من أجل زمالئھ والمدرسة وفي المقابل یمكن أن تعزز 
. الروابط النفسیة األقوى مع المدرسة الرغبة في األداء بشكل أفضل واإلنغماس في العمل نفسھ 

ماس القادة عقلیا وجسدیا على حد سواء ، مما یعكس العناصر السلوكیة ویمكن أن یكون تعزیز انغ
لھذا المفھوم اذ من خالل اإلنغماس یستطیع القائد أن یعبر عن نفسھ عاطفیا وجسدیا ومعرفیا أثناء 

وقد حاولت العدید من الدراسات التي تناولت  .)Karanika et al,2015( تأدیة المھام الموكلة الیھ 
لوظیفي حتى اآلن تحدید الدوافع الرئیسیة لالنغماس في العمل فوجدوا أن الموارد اإلنغماس ا

الوظیفیة التي تعمل كمحفزات تؤدي إلى اإلنغماس في الوظائف ، حیث یظھر القادة العاملون في 
مواقف إیجابیة للعمل ، ویظھرون مرونة وتركیز ذھني عالي ، ویؤدون أداء أفضل من أولئك الذین 

وعلى محور آخر عندما یكون االنغماس الوظیفي عالیًا ). Park ,2015(نغماسا في العملھم أقل ا
فإن القاده سوف یبذلون المزید من طاقاتھم في التعبیر عن ذاتھم ، وعلى النقیض من ذلك فعندما 
یكون االنغماس الوظیفي منخفضًا فان القاده سوف یفصلون بین ذاتھم وبین العمل ، وقد تنشأ النیة 

فالقاده المنغمسون لدیھم شعور عاِل باالتصال والحیویة  ).Liu et al،٢٠١٠(لدیھم بترك المدرسة 
( مع أنشطة عملھم ، ویرون انفسھم قادرین تمامًا على التعامل مع متطلبات وظائفھم بصورة فعالة

٢٠٠٢ ،Schaufel et al. (   
   ما ؟ ولعل تساؤل یثار ھنا لماذا ینغمس القاده عند أدائھم لعمل

اجابة عن ھذا التساؤل ، فاألسباب التي   )٢٠١٣( Robbins & Judge یقدم كل من 
تدعو القائد لالنغماس في عملھ تعود إلى الدرجة التي یعتقد فیھا أنھ مفید وجاد عند انغماسھ في 

 ، ومنشأ ذلك یعود إلى خصائص الوظیفة ، وإمكانیة الوصول إلى الموارد) تحقیق الذات ( العمل 
الكافیة للعمل بفاعلیة ، وعامل آخر ایضًا ھو درجة المطابقة بین قیم القائد والمدرسة ، وسلوكیات 

وأن أھداف القاده وھي . القیادة التي تلھم القاده وتعطیھم شعورًا أكبر برسالتھم وزیادة انغماسھم 
 وما مدى الجھد المصدر الرئیس لعملھم تحدد ما الذي یجب علیھم القیام بھ من أجل تحقیقھا ،
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 ( Cross et alالمطلوب منھم النجازھا ، ومن أجل تعمیق االنغماس في مكان العمل یقترح 
   : أن ھناك نقطتین مھمتین لتحقیق ھذه الغایة ھما) ٢٠١٢

  . بناء عالقات فعالة داخل المدرسة  - أ
 . منھا  تعمیق المشاركة في عملیة اتخاذ القرار من اإلدارات العلیا وجعل القاده جزءًا - ب

 : ووفقًا للدارسات العالمیة توجد ھناك ثالثة جوانب أساسیة لتشجیع انغماس القائد وھي
(Tiwar,2011) 

 . خبرة القادة وشؤونھم الشخصیة النفسیة الفریدة من نوعھا) ١
 . مرونة اإلدارات العلیا وقدرتھا على خلق الظروف التي تشجع على انغماس القادة) ٢
 .قادة على جمیع المستویاتالتفاعل بین ال) ٣

  :تتضح أھمیة االنغماس الوظیفي في النقاط التالیة 
(Mohsan,2011) ,)،٢٠٠٧المنطاوي( ، (Khan & Jam,2011)  

 ألنھ یتناول مایفعلھ القاده وكیف یتصرفون في أدوارھم ، یدخل في صمیم العالقة الوظیفیة
قیق أھداف المدرسة وأھدافھم وماالذي یجعلھم ینتھجون سلوكا بطرائق أخرى من أجل تح

 . الشخصیة على حد سواء
  أن االنغماس الوظیفي یعد واحدا من أھم المداخل المستخدمة لتنمیة وتحسین جودة حیاة

العمل، كما ترى أن التفاعل بین االنغماس الوظیفي واإللتزام التنظیمي یجعل القائد 
حریصا على ، أكثر بقاء فیھانحو منظمتھ و المستغرق في وظیفتھ لدیھ التزام تنظیمي

 . تنمیتھا وتطویر عملیاتھا
 فكلما كان العمل أكثر أھمیة كلما ، أن االنغماس الوظیفي یرتبط بأھمیة العمل في حیاة القائد

 .مما ینعكس بدوره على أداء القاده، كان القائد أكثر والء لعملھ ولمدرستھ
 وكفاءة القائدكما أن االنغماس الوظیفي لھ أثر كبیر على إنتاجیة  .  
 یعتبر عامًال مھمًا في خلق وزیادة تحفیز القادة.  
 مھم لتحقیق نمو القاده والرضا الوظیفي في بیئة العمل.  
 یستخدم االنغماس الوظیفي واإللتزام التنظیمي في المؤسسات في توقع معدالت الغیاب.  
 جذب وتعیین القاده األكثر كفاءة والمحافظة علیھم .  
  أساسیًا في السلوك التنظیمي یعتبر عامًال .  
  الزیادة في االنغماس الوظیفي تزید من فعالیة القائد لتحقیق رضا الطالب مما یعزز ویبني

  .صورة المدرسة مما یزید من إنتاجیة المؤسسة 
 ارتفاع مستوى االنغماس الوظیفي یقلل معدالت الغیاب والتأخیر عن العمل . 

 ,Mudrack) :ة على اإلنغماس الوظیفي وھي كالتاليوھناك مجموعة من المتغیرات الدال
2004), (innes, 2004), (Patchen. 1970) ، )،2007) المغربي 

 عندما تكون الوظیفة أحد أھم اھتمامات القائد. 
 أن تكون معظم األھداف الشخصیة للقائد في حیاتھ مرتبطة وموجھة نحو وظیفتھ.  
 أكبر إشباع في حیاتھأن یحقق العمل في الوظیفة الحالیة للقائد . 
 أن تشغل الوظیفة تفكیر القائد حتى بعد انتھاء وقت العمل. 
 أن یمتلك القائد  روابط قویة جدا بوظیفتھ، یرى من الصعب جدًا كسرھا. 
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 أن یتسم القائد بالدقة الشدیدة في أداء عملھ.  
 أن یفضل القائد دائمًا إستیعاب وظیفتھ معظم وقتھ. 
 ألساسي في الحیاةالعمل یمثل االھتمام ا. 
 المشاركة الفعالة في العمل. 
 األداء یمثل األساس لتحقیق الذات. 
  : ل التي تؤثر في االنغماس الوظیفيالعوام

  :توجد عدة عوامل تؤثر في اإلنغماس الوظیفي من أھمھا
   Gustavsson) &(Hultell,2011، (Hong,2014)،)٢٠١٣ابو بكار،(، 2012)قاسم،(

 العمل، نوعیة االشراف االداري، المكافآت، الرضا الوظیفي، تمكین العاملین، العالقة مع زمالء (
االستقالل في أداء المھام، المستوى  العمر، لخبرة العملیة،، الثقة التنظیمیة، القیادة بالمشاركة

 ).التغذیة الراجعة، متطلبات العمل، المصادر الوظیفیة الوظیفي،
لفعال في خلق حالة من االنغماس داخل العمل ، وھي تتعلق فنجد أّن تلك العوامل لھا الدور ا

 .بالخصائص الشخصیة واالجتماعیة والوظیفّیة ، وھي تعمل كأنھا حلقة مجتمعة لخلق تلك الحالة 
  : استراتیجیات تعزیز اإلنغماس الوظیفي 

: تطورت استراتیجیات اإلنغماس في ضوء العوامل التي تؤثر بھ وھذه اإلستراتیجیات ھي
 )٢٠١٤ماضي،(،)٢٠١٢العبادي،(
تعتمد على الطریقة التي یتم بھا تصمیم العمل أو  ) : The work itself( العمل نفسھ  . ١  

ثالث خصائص تعد ) ٢٠١٦(الوظائف ، والتي تحفز الدوافع الذاتیة نحو العمل وقد میزمحمد 
  : مطلوبة في الوظائف إذا ما أرادت أن تكون حافزًا جوھریًا 

أن یتلقى القاده مالحظات ذات مغزى حول أدائھم ، ویفضل من خالل تقییم أدائھم وتحدید یجب • 
ھذه التعلیقات وھذا یعني أنھم یجب أن یعملوا بشكل مثالي في عملیة إنتاج متكامل ، كعملیة أو 

  .كخدمة ، أو كجزء كبیر منھا یمكن مشاھدتھ بشكل كلي 
 إلى الوظیفة باعتبارھا تتطلب منھم استخدام القدرات التي یجب أن ینظر القاده: استخدام القدرات • 

  .یقیمونھا من أجل أداء الوظیفة بفعالیة 
یجب أن یشعر القاده أن لدیھم درجة عالیة من ضبط النفس حول : التحكم الذاتي او االستقاللیة  • 

 .تحدید األھداف الخاصة بھم وتحدید المسارات لتحقیق ھذه األھداف 
ستھتم ھذه اإلستراتیجیة بزیادة اإلنغماس من  ) : The work environment( العمل بیئة  . ٢ 

خالل بیئة العمل بشكل عام وذلك بتطویر الثقافة التي تشجع المواقف اإلیجابیة للعمل ، وتعزیز 
  . االھتمام واإلثارة في الوظائف

بھ  االقاده القیام على یجب ما على تركز إن القیادة إلستراتیجیة ینبغي : ( Leadership ) القیادة 3.
 برمجیات تنفیذ ھذا وسیشمل .اإلنغماس مستویات زیادة في والمباشر الحیوي دورھم أداء أجل من

 وتشمل . الستخدامھا یحتاجون التي والمھارات عملھم توقعات كیفیة فھم على تساعدھم التي التعلم
 التعلم من متنوعة أسالیب مزج قبل من كونسی األكبر التأثیر ولكن الرسمي، التدریب البرمجیات

  . والتوجیھ والتدریب ، التعلم إعادة مثل
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 یستند أن ینبغي : ( Opportunities for Personal Growth ) الشخصي النمو فرص4. 
 ألنھ التعلم یشجع الذي األمر التعلم ثقافة خلق إلى والنمو التطویر فرص توفیر إستراتیجیة وضع

 یلتزمون أساسیة تنظیمیة كعملیة عمومًا والقادة ، التنفیذیین والمدراء العلیا إلدارةا من بھ معترف
  .فیھا وینھمكون بھا
 لیست للمساھمة بفرصة القاده تزوید : ( Opportunities to contribute ) المساھمة فرص5. 

 تتعلق إنھا بل . مھمة تكون أنھا من الرغم على ، الرسمیة التشاوریة العملیات وضع مسألة مجرد
 القیمة وتأكید ، كلمتھم یقولوا أن على تشجیعھم خالل من صوتًا القاده تمنح التي العمل بیئة بإنشاء

 لالستماع المستویات جمیع وفي استعداد على اإلدارة تكون أن یجب التي المدرسة في األساسیة
  . القاده یقدمھا مساھمات ألیة واالستجابة

 )٢٠١٢، قاسم(،)٢٠١٥الشربیني، ( :خصائص اإلنغماس الوظیفي
 :تتمثل أھم خصائص اإلنغماس الوظیفي في مجموعة من الخصائص ، تشمل ما یلي 

 . الدوافع والقیم واالتجاھات والنوع :  الخصائص الشخصیة ، وتتضمن -  أ 
الحافز واستقاللیة الوظیفة والتنوع وتوصیف المھام :  الخصائص الوظیفیة ، وتتضمن - ب 

 .ركة والتغذیة العكسیة والمشا
العمل مع اآلخرین والمشاركة في اتخاذ القرارات :  الخصائص االجتماعیة ، وتتضمن - ت 

 .ومشاعر النجاح
 )٢٠١١جالب، (:توجد ثالث مستویات لإلنغماس الوظیفي ھي 

نحو یمثل االنغماس في االقتراح تغییرًا طفیفًا مقارنة مع التوجھ :  االنغماس في االقتراح - ١ 
الرقابة ، إذ یشجع القاده على تقدیم األفكار الھادفة لتطویر الطریقة التي یؤدي بموجبھا العمل، كما 

 .یكافئون على ذلك ، فإن الرقابة تبقى بید اإلدراة في قبول أو عدم قبول تلك األفكار
طیع القاده یمثل االنغماس في الوظیفة تغییرًا أكثر أھمیة ، حیث یست:  االنغماس الوظیفي - ٢ 

تطویر المھارات واستعمالھا ، كما یمتلك القاده استقاللیة كبیرة في عملھم على التغذیة العكسیة عن 
 .العمل الذي یقومون بھ ، وھنا یقتصر دور المشرفین على التركیز في الدعم بدًال من التوجیھ 

العلیا القاده احساسًا یحدث االنغماس المرتفع عندما تمنح اإلدارة :  االنغماس المرتفع -  ٣ 
 .بالمشاركة في األداء االجمالي

 :  نظریات مفسرة لالنغماس الوظیفي ومنھا وھنالك عدة
، وافترضت ھذه النظریة أّن على  ) Vroon ١٩٦٤( طورت من العالم فرون :  نظریة التوقع - ١

ة حماسھم ، وھذا القاده استثمار قبولھم الشخصي لدى الموظفین ، والعمل على إلھامھم ، وزیاد
یعتمد بدرجة أساسیة على میل الموظف ورغبتھ في التصرف على وفق النتائج المتوقعة من 

فإذا كانت . ویتحدد انغماس الموظف بمستوى توقعاتھ ، ویظھر ذلك في دافعیتھ للعمل . تصرفھ
 التوقعات توقعات الموظف أقل من حوافز المدرسة سیزداد انغماسھ الوظیفي ، في حین عندما تكون

  ) Ho , 2006. ( أكبر من حوافز المدرسة سیقل انغماسھ الوظیفي 
تفترض ھذه النظریة أن القاده یكافحون من أجل  :  (Adams)نظریة العدالة والمساواة آلدمز -  ٢ 

تحقیق العدالة في المدرسة من خالل التوازن بین ما یعطیھ للمدرسھ من جھد وخبرة ، وبین ما 
شكل راتب واعتراف وعالقة مع اآلخرین، وھذا التوازن یتحقق إذا شعر القائد أّن یحصل علیھ في 

مدخالتھ تعادل مدخالت األشخاص الذین ینبغي أن یتعادل معھم ، فإذا شعر القائد بعدم المساواة ، 
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. فسوف یحدث عنده توتر ، ویتحرك النقاصھ بمحاولة تغییر مدخالتھ ، أو انتاجیتھ داخل المدرسة
ّن ھذه النظریة تنظر إلى القاده كما لو كانوا مدفوعین برغبة في الحصول على معاملة عادلة إال أ

ومنصفة ، أي إّنھم إذا شعروا بانصاف في المعاملة ، فإّنھم سیظھرون دافعیة عالیة وأداء متمیز في 
 والمساواة عندما أثناء مزاولتھم العمل ، مّما سوف یزید انغماسھم بالعمل ، فإن القائد یشعر بالعدالة

تكون المخرجات متناسبة مع المدخالت ، أو الجھود التي یبذلھا ،وفي الوقت نفسھ تكون متعادلة مع 
  . )Gager & Sanch , 2003. ( القاده الذین یبذلون المجھود نفسھ ویحملون نفسھ المؤھل 

 )٢٠١٦جالب،(: تتمثل أبعاد اإلنغماس الوظیفي فیما یلي
  : النشاط . أ 

ف الباحثون النشاط بأنھ المستویات العالیة من الطاقة والمرونة العقلیة والرغبة في استثمار یعر
. (Bakker & Demerouti,2009)الجھد بالعمل الواحد والمثابرة حتى مع مواجھة الصعوبات

فالنشاط حالة تدل على الرغبة الشدیدة في اداء العمل ، مصحوبة بالنشاط والطاقة االیجابیة ، 
مرونة العقلیة ، واالھتمام باالستمرار في الحرص على أداء العمل حتى لو تطلب ذلك وقتا وال

 ).٢٠١٦جالب،(طویال وجھدا أضافیًا 
 : التفاني .  ب 

السلوكیات القائمة على االلتزام والضبط الذاتي ، مثل استثمار الوقت اإلضافي ، والطاقة ، 
 مع صعوبة المھام بھدف تحقیقھا في الوقت وممارسة المبادرة ، واالستمرار في ذلك حتى

وفي دراسة أخرى أشار باحثین إلى أن التفاني یشبھ االلتزام ، فااللتزام .  (Grant,2008)المحدد
 .(Schaufeli ,2002) عادة ما یعرف بأنھ التطابق النفسي مع أحد الوظائف او األعمال

 :االنھماك : ج
اك ھو شدة التركیز على أداء الدور الذي یكون فیھ إلى أن االنھمRothbard  (2001)واشارت 

وفي االنھماك یجد القائد ذاتھ في العمل ، ویشعر بالسعادة . القائد متجاھال لما حولھ من مؤثرات 
عند أدائھ لھ ، وفي كثیر من الدراسات حول السعادة في العمل وجد فیھا أن ھناك عالقة ما بین 

بات االنغماس الوظیفي واالنھماك بالعمل ، كالدراسة التي قامتا الشعور بالسعادة الذي یعد من مسب
والتي اسفرت عن أن المستویات العالیة من االنغماس تنتج ) ٢٠١١ (Field & Buitendachبھا 

  .عن المستویات العالیة من السعادة في العمل
  :الدراسات السابقة

والعوامل الظرفیة على مدى تأثیر الصفات الشخصیة  ) ١٩٩٢(تناولت دراسة  رشید   
موظف حكومي في مدینة جدة ،  ) ٣٠٠( االنغماس الوظیفي ، وتكونت عینة الدراسة من 

وباستخدام معامالت االرتباط وقیاس قوة العالقة بین ھذه المتغیرات، اظھرت نتائج الدراسھ ان 
ین في االنغماس للخلفیھ الشخصیة وخصائص العمل نوع من التأثیر على االنغماس الوظیفي و التبا

وتؤكد نتیجة الدراسھ ان . الوظیفي یعزى للخصائص الظرفیة بشكل أكبر من الخصائص القائدیة 
كما اظھرت ان تاثیر الفروق . االنغماس الوظیفي یتأثر الى حد ما بالوظائف والظروف المحیطھ بھ 

دراسة الى ان فتوصلت ال. القائدیة وخصائص العمل على االنغماس الوظیفي ھو تاثیر مستقل
االنغماس الوظیفي لیس عامال مستقرا، بل عامًال قابال للتغیر بالزیاده والنقصان وفقًا لمتغیرات 

 .العمل 
 الوظیفي االنغماس بین العالقة نوعیة من التحقق الى )٢٠٠١ (الفضلي  دراسة وھدفت

). العلمي المؤھل االجتماعیة، الحالة العمر، النوع،( الدیموغرافیة المتغیرات من ومجموعة
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 بین موجب ارتباط عالقة وجود عن النتائج كشفت وقد موظفًا، ٢٩٤ من البحث عینة وتشكلت
 للحالة وفقًا الوظیفي االنغماس متوسطات في فروق ووجود الوظیفي واالنغماس القائد عمر معدل

 اما دراسة .اغالفر باوقات االھتمام ارتفاع بمقابل االنغماس مستوى وتراجع للفرد، اإلجتماعیة
التي ھدفت الى التعرف على طبیعة جودة حیاة العمل وأثرھا على اإلنغماس ) ٢٠٠٤( المغربي 

مشاركًا ٣٥٠الوظیفي للعاملین بمراكز الطبیة المتخصصة بجامعة المنصورة، لعینة مكونھ من 
ة العمل ،وكانت أھم نتائج الدراسة انخفاض في مستوى جودة حیاة العمل، وأن عوامل جودة حیا

تؤثر في االستغراق الوظیفي اي ان العالقة طردیة بینھما، وأن أكثر العوامل تأثیرًا في اإلنغماس 
  . الوظیفي ھي األجور والمكافآت، ظروف بیئة العمل المعنویة وأسلوب الرئیس في االشراف 

 ھدفت الدراسة الى دراسة العالقة بین االستغراق الوظیفي Khan (2015)وفي دراسة 
 دكتور في مستشفیات جامعة رفاعة في باكستان واستخدم ١٢٧والرضا الوظیفي، تكونت العینة من 

الباحث المنھج الوصفي، وكان من اھم نتائج ھذه الدراسة وجود عالقة إیجابیة بین االستغراق 
الوظیفي ومستوى الرضا الوظیفي، وأن وجود مستوى مرتفع من االستغراق الوظیفي یقلل النتائج 

  .لسلبیة لعدم الرضا الوظیفي ا
 واالنغماس التنظیمیة القیم بین العالقة على الى التعرف) ٢٠١٥(التلباني  دراسة ھدفت

واستخدمت  التحلیلي الوصفي المنھج الدراسة استخدمت ، غزة بقطاع البنوك لموظفي الوظیفي
 بین طردیة عالقة دوجو الدراسة اظھرت وقد موظف، ٨٠ من مكونة لعینة للدراسة اداة المقیاس

 القائدین لدى اإلیجابیة القیم تعزیز الى الدراسة اوصت كما الوظیفي واالنغماس التنظیمیة القیم
  .لھم المناسب المناخ وتھیئة

 عالقة في للثقة الوسیط الدور الى اختبار  التي ھدفتManish (2015)وتناولت دراسة 
،  تدریس ھیئة عضو ٣٢٠ مقدارھز عینة اخذ وتم ،الھندیة المدارس في الوظیفي باالنغماس العدالة

 الوظیفي االنغماس مستوى ان الى الدراسة كما استخدم فیھا المنھج الوصفي المسحي، وتوصلت
 والثقة العامودیة والثقة اإلجرائیة للعدالة أثر وجود الى توصلت كما عاٍل، مستوى ذو كان لدیھم

 .الوظیفي االنغماس في االفقیة
ھدفت الدراسة الى معرفة مستوى االنغماس الوظیفي  ) ٢٠١٥( المصري وفي دراسة 

( لدى االطباء العاملین في المستشفیات الحكومیة بقطاع غزة ، تم استخدام المقیاس لعینة مكونھ من 
وأظھرت النتائج وجود عالقة طردیة بین . من االطباء واستخدم الباحث المنھج الوصفي ) ٢٨٥

یفي، وارتفاع درجة ممارسة االنغماس الوظیفي لدى االطباء وكذلك عدم وجود ابعاد االنغماس الوظ
الجنس، الحالة ( فروق ذات داللة إحصائیة حول مستوى االنغماس الوظیفي وفقًا للمتغیرات 

العمر، المسمى الوظیفي، ( ، ووجود فروق ذات داللة إحصائیة وفقًا للمتغیرات ) االجتماعیة 
  ). العلمي، اسم المستشفىسنوات الخدمة، المؤھل

التي ھدفت لقیاس االنغماس الوظیفي لدى المرشدین  ) ٢٠١٥(وتناولت دراسة محمد 
مرشد تربوي في المدیریات العامة لتربیة بغداد  ) ٣٠٠( التربویین، وتكونت عینة الدراسة من 

ي والثقة بالنفس، مستخدمًا فیھا المنھج الوصفي االرتباطي، واستخدم فیھا مقیاس االنغماس الوظیف
وتوصلت الدراسة الى ان المرشدین التربویین یتمتعون بمستوى عال من االنغماس الوظیفي لما 
لدیھم من بیئة عمل مناسبة تعمل على خلق الراحة النفسیة لھم والتي تنعكس بدورھا على الحیاة 

ا توصلت الى وجود كم. االسریة واالستقرار النفسي مما یسھم في خلق االنغماس الوظیفي لدیھم
 .عالقة ارتباطیة موجبة مابین االنغماس الوطیفي والثقة بالنفس 



  

  م٢٠١٩لسنة  العشرون العدد                                     مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٥٨٢

التي ھدفت لتشخیص مستوى االنغماس الوظیفي لدى عینة  ) ٢٠١٦(كما في دراسة  محمد 
موظف واستخدم ) ١٠٠(البحث ومستوى الثقة لدیھم ، استخدم فیھا المقیاس وتكونت العینة من 

 االرتباطي، أظھرت النتائج وجود عالقة تأثیر ذي داللة معنویة لعاملین الباحث المنھج الوصفي
الثقة في الرئیس والثقة في اإلدارة العلیا في دعم وتعزیز االنغماس الوظیفي ووجود عالقة ارتباط 

 .احصائیة موجبة بین متغیرات الثقة التنظیمیة ومتغیرات االنغماس الوظیفي 
البحث الى تحدید الدور الذي یؤدیھ االستغراق حیث ھدف ) ٢٠١٧(ودراسة فیروز 

) ٧٥( نجف االشرف، لعینة مكونة من الوظیفي في تعزیز نظم المناعة التنظیمیة في معمل سمنت ال
توصلت الدراسة الى وجود . من العاملین في المعمل واستخدم الباحث المنھج الوصفي التحلیلي

مناعة التنظیمیة وتعكس نتائج البحث فیما یتعلق عالقة ارتباط بین االستغراق الوظیفي ونظم ال
باالستغراق الوظیفي ان العاملین الیھتمون بعملھم فقط بل بالمدرسة واستدامة عملھا وتحسین 

  .النتائج على مستوى المدرسة ایضًا 
التي ھدفت الى تحدید مستوى اإلنغماس الوظیفي  ) ٢٠١٧(كما تناولت دراسة الزبیدي 

ت المدارس الثانویة بمحافظة جدة، كما ھدفت الى اقتراح آلیات لتعزیز لدى معلمي ومعلما
واعتمدت الدراسة على المقیاس كأداة  ) ٦١٦( اإلنغماس الوظیفي لدیھم ، وكانت العینة مكون من 

لجمع البیانات واستخدم الباحث المنھج الوصفي باألسلوب المسحي، أظھرت النتائج ان مستوى 
كما أظھرت ان الیات تعزیز اإلنغماس الوظیفي لدیھم جاءة ) عالیة( بدرجة اإلنغماس الوظیفي جاء

 ) .عالیة جدًا(بدرجة موافقة 
في تحدید المشـكلة، والمنھج المسـتخدم، وتأصیل  تسـتفید الدراسـة الحالیة من الدراسـات السـابقة- 

  .اإلطـار النظـري، وبنـاء أدوات الدراسـة، وفى تفسیر ومناقشة النتائج
  :طریقة و إجراءات الدراسة

نعرض ھنا إجراءات البحث من حیث المنھج الذي تم االعتماد علیھ، ومجتمع وعینة البحث 
واألدوات المستخدمة في جمع البیانات وكیفیة بناؤھا واإلجراءات التي تم اتباعھا في التأكد من 

الجة وتحلیل البیانات التي تم صدقھا وثباتھا وكذلك األسالیب اإلحصائیة التي تم استخدامھا في مع
  .الحصول علیھا لإلجابة عن أسئلة البحث

  :منھج الدراسة: أوال
في البحث الحالي تم استخدام المنھج الوصفي وذلك لإلجابة عن أسئلة البحث وھو المنھج 

  .المناسب لمثل البحث الحالي
  : مجتمع الدراسة: ثانیًا

المدارس الحكومیة بمدینة بریدة بالمملكة تمثل مجتمع البحث الحالي في جمیع قائدات 
، والبالغ عددھن 1440/1441العربیة السعودیة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 

  . وفق أخر إحصائیة لوزارة التعلیم) ٣٣٦(
  : عینة الدراسة: ثالثًا

 ): العینة االستطالعیة(عینة تقنین المقیاس  -١
تم التأكد من صدق وثبات المقیاس المستخدم في البحث تكونت العینة االستطالعیة التي 

 تم اختیارھن بطریقة ،قائدة من قائدات المدارس الحكومیة بمدینة بریدة) ٣٠(الحالي بالتطبیق على 
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/ ١٤٣٩عشوائیة بسیطة وطبق علیھن المقیاس في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 
١٤٤٠.  
 : عینة الدراسة األساسیة -٢

 تم ، من قائدات المدارس بمدینة بریدةقائدة) ١٧٨(عینة البحث األساسیة من تكونت 
اختیارھن بطریقة عشوائیة بسیطة، والجدول التالي یوضح توزیع القائدات عینة البحث في ضوء 

  : المتغیرات المختلفة
  توزیع القائدات عینة البحث األساسیة في ضوء المتغیرات المختلفة): 1(جدول 

  النسبة  ددالع  التخصص

  %٤٠٫٤  ٧٢  علمي 

  %٥٩٫٦  ١٠٦  أدبي

  النسبة  العدد  سنوات الخبرة

  %٣٧٫٦  ٦٧   سنوات٥أقل من 

من خمس سنوات إلى أقل من عشر 
  سنوات

١٩٫٧  ٣٥%  

  %٤٢٫٧  ٧٦  من عشر سنوات فأكثر

  النسبة  العدد  الدورات التدریبیة

  %١٥٫١  ٢٧  ال توجد دورات تدریبیة

  %٢٧٫٠  ٤٨  دریبیةمن دورة إلى أربع دورات ت

  %٥٧٫٩  ١٠٣  أكثر من أربع دورات تدریبیة

  : أداة الدراسة: رابعا
لجمع البیانات الالزمة لإلجابة عن أسئلة البحث الحالي وتحقیقھا لألھداف التي تسعى إلیھا 

باستخدام ) النشاط، التفاني، اإلنھماك(قیاس مستوى االنغماس الوظیفي بأبعاده الثالثة تم استخدام م
، وفیما یلي وصف للمقیاس المستخدم في (Schaufeli&Bakker,2003) : لمقیاس الذي طورها

  :البحث وخصائصھ اإلحصائیة، وتحدید الدرجات
 أبعاد لالنغماس الوظیفي وھي )٣(عبارة موزعة على ) ١٧(إن المقیاس المستخدم یتكون من 

، االنھماك )١١-٧(عباراتھ في ، التفاني وتتمثل )٦-١(النشاط وعباراتھ تتمثل في العبارات 
، وجمیع العبارات موجبة االتجاه وتعنى ارتفاع مستوى )١٧- ١٢(وتتمثل عباراتھ في 

االنغماس الوظیفي ماعدا عبارتین في بعد النشاط وتصحح بطریقة عكسیة، وتتم االستجابة 
، محاید، ال اتفق بشدة، اتفق(لعبارات المقیاس باالختیار من خالل خمسة اختیارات تتمثل في 

وبالتالي تتراوح الدرجة الكلیة على ) ١، ٢، ٣، ٤، ٥(لتقابل الدرجات ) اتفق، ال اتفق بشدة
، والدرجة المرتفعة على المقیاس أو أي بعد من )٨٥( والدرجة )١٧(المقیاس ما بین الدرجة 

 على  ویجب مالحظة أنھ تم االعتمادأبعادھا تعبر عن درجة مرتفعة من االنغماس الوظیفي،
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بناًء على المتوسطات الحسابیة للعبارات االنغماس الوظیفي المحكات التالیة في تحدید مستوى 
  :والمتوسط الوزني للبعد ككل

  مستوى االنغماس الوظیفي لدى قائدات المدارس بمدینة بریدةمحكات تحدید ): ٢(جدول 
  درجة التحقق  المتوسط الحسابي للعبارة أو المتوسط الوزني للبعد

  ضعیفة جدًا  ١٫٨أقل من 

  ضعیفة  ٢٫٦ ألقل من ١٫٨من 

  متوسطة  ٣٫٤ ألقل من ٢٫٦من 

  كبیرة  ٤٫٢ ألقل من ٣٫٤من 

  كبیرة جدًا   فأكثر٤٫٢من 

 أقل –أكبر درجة (وتم الحصول على المحكات السابقة بتحدید مدى االستجابات لكل عبارة 
لنحصل على سعة كل محك ، وقسمة ھذا المدى على عدد االستجابات )٤=١-٥= درجة

)٠٫٨=٤/٥.(  
  :الكفاءة السیكومتریة للمقیاس

  : الصدق: أوًال
  :للتحقق من صدق المقیاس الحالیة تم االعتماد على طریقتین ھما

  صدق المحكمین(الصدق الظاھري :(Face Validity   
حیث تم عرض المقیاس على عدد من المحكمین الخبراء والمتخصصین في المجال وطلب 

مدى ارتباط كل عبارة من عباراتھا بالبعد  : المقیاس وإبداء آرائھم فیھا من حیثھم دراسة من
المنتمیة إلیھ، ومدى وضوح العبارات وسالمة صیاغتھا اللغویة ومالءمتھا لتحقیق الھدف الذي 
وضعت من أجلھ، واقتراح طرق تحسینھا وذلك بالحذف أو اإلضافة أو إعادة الصیاغة، وقد قدم 

كمون مالحظات قیمة، وساعدت على إخراجھ بصورة جیدة، حیث حظیت جمیع عبارات المح
  .المقیاس باتفاق المحكمین على جودة صیاغتھا وانتمائھا للبعد المنتمیة الیھ

 صدق االتساق الداخلي :Internal Consistency  
تم كذلك التحقق من صدق المقیاس عن طریق صدق االتساق الداخلي وذلك باستخدام 
معامل ارتباط بیرسون في حساب معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة ودرجة البعد المنتمیة إلیھ 
العبارة وذلك للتأكد من مدى تماسك وتجانس عبارات كل بعد فیما بینھا، فكانت معامالت االرتباط 

  :كما ھي موضحة بالجدول التالي
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٥٨٥

المقیاس والدرجة الكلیة للبعد المنتمیة إلیھ معامالت االرتباط بین درجات عبارات ): ٣(جدول 
  العبارة

 االرتباط  العبارة االرتباط  العبارة االرتباط  العبارة

  االنھماك  التفاني  النشاط

٠٫٨٥٢  ١٢ **٠٫٩٢٢  ٧  **٠٫٧٢٥  ١**  

٠٫٨٨٥  ١٣ **٠٫٨١٩  ٨  **٠٫٦٧٧  ٢** 

٠٫٧٥٩ ١٤ **٠٫٨٤٧ ٩ **٠٫٨٨٢ ٣** 

٠٫٨٣٣ ١٥ **٠٫٩٣٩ ١٠ **٠٫٦٢٢ ٤** 

٠٫٨١١ ١٦ **٠٫٩٠٨ ٥** 

٠٫٧٨٤ ٦** 
٠٫٩١٠ ١١** 

٠٫٧٧٨ ١٧** 

  ٠٫٠١دالة عند مستوى ** 
یتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بین درجات عبارات كل بعد من أبعاد 
المقیاس والدرجة الكلیة للبعد المنتمیة إلیھ العبارة جمیعھا معامالت ارتباط موجبة ودالة إحصائیًا 

 وھو ما یؤكد اتساق وتجانس عبارات كل بعد فیما بینھا وتماسكھا مع بعضھا ٠٫٠١توى عند مس
  .البعض

كذلك تم التأكد من اتساق وتجانس أبعاد المقیاس مع بعضھا البعض باستخدام معامل ارتباط 
بیرسون في التأكد من داللة العالقة بین درجات أبعاد المقیاس والدرجة الكلیة للمقیاس فكانت 

  :مالت االرتباط كما ھو موضح بالجدول التاليمعا
  معامالت االرتباط بین درجات أبعاد المقیاس والدرجة الكلیة للمقیاس): ٤(جدول 

  االنھماك  التفاني  النشاط

٠٫٨١٣  **٠٫٨٧٣  **٠٫٥٨٤**  

  
یتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بین درجات أبعاد المقیاس والدرجة الكلیة 

 وھو ما یؤكد اتساق ٠٫٠١جمیعھا معامالت ارتباط موجبة ودالة إحصائیًا عند مستوى للمقیاس 
  .وتجانس أبعاد المقیاس فیما بینھا وتماسكھا مع بعضھا البعض

  :الثبات: ثانیًا
تم التحقق من ثبات درجات المقیاس وأبعاده الفرعیة باستخدام معامل ثبات ألفا كرونباخ 

  : و موضح بالجدول التاليفكانت معامالت الثبات كما ھ
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  معامالت ثبات ألفا كرونباخ للمقیاس وأبعاده الفرعیة): ٥(جدول 

  الثبات العام للمقیاس  االنھماك  التفاني  النشاط

٠٫٩١٤  ٠٫٩٠٢  ٠٫٩٣٣  ٠٫٨٥٥  

یتضح من الجدول السابق أن للمقیاس وأبعاده الفرعیة معامالت ثبات مرتفعة ومقبولة 
ویتأكد من ذلك ) الصدق، الثبات(ضح أن للمقیاس مؤشرات إحصائیة جیدة إحصائیًا؛ ومما سبق یت

  .صالحیة استخدامھ في البحث الحالي
  :لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام: خامسًا

 واالنحرافات Mean والمتوسطات Percent والنسب المئویة Frequenciesالتكرارات  -١
ى االنغماس الوظیفي لدى قائدات مستو في الكشف عن Std. Deviationالمعیاریة 

 . المدارس بمدینة بریدة
التعرف على مدى  في Independent Samples T-Testللمجموعات المستقلة " ت"اختبار  -٢

مستوى االنغماس الوظیفي لدى قائدات المدارس اختالف استجابات أفراد عینة البحث حول 
 .)التخصص(والتي ترجع الختالف بمدینة بریدة 

 على مدى اختالف استجابات التعرففي  One Way ANOVAلتباین أحادي االتجاه تحلیل ا -٣
مستوى االنغماس الوظیفي لدى قائدات المدارس بمدینة بریدة القائدات عینة البحث حول 

 .)سنوات الخبرة، الدورات التدریبیة في مجال القیادة(والتي ترجع الختالف 
ات البعدیة المتعددة في حالة داللة النسبة الفائیة  كاختبار للمقارنLSDاختبار أقل فرق دال  -٤

 .لتحلیل التباین
  :نتائج الدراسة ومناقشتھا

  :نتائج إجابة السؤال األول: أوًال
ما مستوى االنغماس الوظیفي لدى قائدات "ینص السؤال األول للبحث الحالي على 

  ".المدارس في مدینة بریدة؟
ارات والنسب المئویة الستجابات القائدات عینة لإلجابة عن ھذا السؤال تم حساب التكر

البحث على كل عبارة من عبارات المقیاس والمتعلقة باالنغماس الوظیفي لدى قائدات المدارس في 
مدینة بریدة، ثم تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لھذه االستجابات وذلك 

  :بارات، فكانت النتائج كما ھي موضحة في التاليلتحدید درجة التحقق لكل عبارة من ھذه الع
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  :النشاط: بالنسبة للبعد األول -١
التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات واالنحرافات المعیاریة الستجابات عینة ): ٦(جدول 

  النشاط: الدراسة حول عبارات البعد األول
  االستجابة

  ال اتفق
  اتفق  اتفق  أحیانًا  ال اتفق   بشدة

   بشدة
  العبارات  م

  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرارنسبة  تكرار

  االنحرافالمتوسط
  المعیاري

  درجة 
الترتیب  التحقق

 العمل یشعرني  ١
  ٢  كبیرة  ١٫٠٠٨ ٤٠٫٤٤٫٠٨٤  ٣٩٫٣٧٢  ١١٫٢٧٠  ٢٠  ٦٫٢  ١١  ٢٫٨ ٥ االیجابي باإلنتاج

 عملي أؤدي  ٢
  ١كبیرة جدًا  ١٫٠٢٧  ٥٠٫٦٤٫٢٠٢  ٣٠٫٩٩٠  ٥٥  ٩٫٠  ١٦  ٧٫٣  ١٣  ٢٫٢ ٤ وحافزیھ بنشاط

 العمل یجذبني  ٣
  ٣  كبیرة  ١٫١٦٠  ٣٩٫٣٣٫٨٩٩  ٣٠٫٣٧٠  ١٥٫٢٥٤  ١١٫٢٢٧ ٢٠  ٣٫٩ ٧ یوم كل للعطاء

٤  
 االستمرار یمكنني
 لسنوات بعملي

 طویلة
  ٦  كبیرة  ١٫١٩٦  ٣٤٫٨٣٫٧٣٠  ٢٥٫٨٦٢  ٢٠٫٨٤٦  ١٤٫٦٣٧  ٢٦  ٣٫٩ ٧

٥  

 مشاكل تعتریني
 على وتؤثر لعملا

 نشاطي مستوى
 وإنتاجیتي

  ٤  كبیرة  ١٫٠٦٠  ٢٩٫٢٣٫٨٤٨  ٤٣٫٣٥٢  ١٤٫٠٧٧  ١٠٫١٢٥  ١٨  ٣٫٤ ٦

٦  

 التقصیر ینتابني
 تسیر لم إن بالعمل

ما  على األمور
 یرام

  ٥  كبیرة  ١٫١٥٠  ٢٩٫٢٣٫٧٨٧  ٤٢٫٧٥٢  ١١٫٢٧٦  ١١٫٢٢٠  ٢٠  ٥٫٦ ١٠

  كبیرة  ١٫١٠٠ ٣٫٩٢٥  النشاط: عد األولالمتوسط الوزني لدرجة االستجابة على عبارات الب

  :یتضح من الجدول السابق أن
متحقق بمدینة بریدة بما یتعلق بالنشاط المدارس مستوى االنغماس الوظیفي لدى قائدات 

 بانحراف ٣٫٩٢٥ حیث بلغت قیمة المتوسط الوزني للدراجات الكلیة على ھذا البعد كبیرةبدرجة 
  : رتبة من حیث درجة التحقق كما ھو موضح في التالي، وجاءت العبارات م١٫١٠٠معیاري 

 في الترتیب األول من حیث درجة التحقق، "وحافزیھ بنشاط عملي أؤدي"جاءت العبارة  -
 ٤٫٢٠٢حیث بلغت قیمة متوسط االستجابات حول ھذه العبارة كبیرة جدًا وبدرجة تحقق 

 .ن العملوذلك قد یعزى للبیئة الجاذبھ في مكا .١٫٠٢٧بانحراف معیاري 
 في الترتیب الثاني من حیث درجة التحقق، "االیجابي باإلنتاج العمل یشعرني"جاءت العبارة  -

 بانحراف ٤٫٠٤٨حیث بلغت قیمة متوسط االستجابات حول ھذه العبارة كبیرة وبدرجة تحقق 
وذلك یعزى إلتفاع مستویات الرضا لدى القائدات عن مستوى إنجازھن . ١٫٠٠٨معیاري 
 .رسةداخل المد

 في الترتیب الخامس "ما یرام على األمور تسیر لم إن بالعمل التقصیر ینتابني"جاءت العبارة  -
حیث بلغت قیمة متوسط االستجابات حول ھذه كبیرة من حیث درجة التحقق، وبدرجة تحقق 

وذلك یعزى لحماس القائدات في تأدیة جمیع المھام . ١٫١٥٠ بانحراف معیاري ٣٫٧٨٧العبارة 
 .بة منھن على أكمل وجھالمطلو
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 في الترتیب السادس من حیث درجة "طویلة لسنوات بعملي االستمرار یمكنني"جاءت العبارة  -
 ٣٫٧٣٠حیث بلغت قیمة متوسط االستجابات حول ھذه العبارة كبیرة التحقق، وبدرجة تحقق 

 . القائدةوذلك یعزى إلرتفاع القناعة والرضا بالعمل الذي تقوم بھ. ١٫١٩٦بانحراف معیاري 
فیما یتعلق بمدینة بریدة المدارس  مستوى االنغماس الوظیفي لدى قائدات ویمكن توضیح

  :بالنشاط من خالل الشكل التالي

  
  مستوى االنغماس الوظیفي لدى قائدات المرحلة الثانویة بمدینة بریدة فیما یتعلق بالنشاط): ١(شكل 
  :التفاني: بالنسبة للبعد الثاني -٢

كرارات والنسب المئویة والمتوسطات واالنحرافات المعیاریة الستجابات عینة الت): ٧(جدول 
  التفاني: الدراسة حول عبارات البعد الثاني

  االستجابة
  ال اتفق 

  اتفق  اتفق  أحیانًا  ال اتفق  بشدة
   بشدة

  العبارات  م

  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرارنسبة  تكرار

  االنحراف   المتوسط
  المعیاري

درجة 
الترتیبالتحقق

 العمل یغمرني  ١
  كبیرة  ٠٫٩٧٨ ٥٣٫٩٤٫٢٩٨  ٣٢٫٦٩٦  ٥٨  ٥٫١  ٩  ٦٫٢  ١١  ٢٫٢ ٤ السامیة بالقیم

  ١   جدًا

٢  
 العمل یشعرني

 نحو بالدافعیة
 الھدف

  ٤  كبیرة  ١٫٠٥٦  ٤٤٫٤٤٫٠٩٦  ٣٤٫٨٧٩  ٦٢  ٩٫٠  ١٦  ٩٫٦  ١٧  ٢٫٢ ٤

 عملي یعد  ٣
  ٥  كبیرة  ١٫١٠٩  ٣٢٫٦٣٫٨٢٦  ٣٥٫٤٥٨  ٦٣  ١٧٫٤  ٣١  ١١٫٢ ٢٠  ٣٫٤ ٦ األول ملھمي

 لعملي أنتمي  ٤
  ٣  كبیرة  ١٫٠٥٦  ٥١٫٧٤٫١٩١  ٢٨٫٧٩٢  ٥١  ٩٫٠  ١٦  ٨٫٤  ١٥  ٢٫٢ ٤ بھ وأفخر

٥  
 جھدي أبذل
قدر على بالعمل

 استطاعتي
كبیرة   ٠٫٩٩٤  ٥٢٫٨٤٫٢٧٠  ٣٣٫١٩٤  ٥٩  ٣٫٩  ٧  ٨٫٤  ١٥  ١٫٧ ٣

  ٢  جدًا

  كبیرة  ١٫٠٣٩ ٤٫١٣٦  التفاني:  على عبارات البعد الثانيالمتوسط الوزني لدرجة االستجابة
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  :یتضح من الجدول السابق أن
متحقق بمدینة بریدة یما یتعلق التفاني المدارس مستوى االنغماس الوظیفي لدى قائدات 

 بانحراف ٤٫١٣٦ حیث بلغت قیمة المتوسط الوزني للدرجات الكلیة على ھذا البعد كبیرةبدرجة 
  :  وجاءت العبارات مرتبة من حیث درجة التحقق كما ھو موضح في التالي،١٫٠٣٩معیاري 

 في الترتیب األول من حیث درجة التحقق، "السامیة بالقیم العمل یغمرني"جاءت العبارة  -
 ٤٫٢٩٨حیث بلغت قیمة متوسط االستجابات حول ھذه العبارة كبیرة جدًا وبدرجة تحقق 

 . یقدمھ العمل من نمو وتوطیر للفرد العاملوذلك یعزى لما. ٠٫٩٧٨بانحراف معیاري 
 في الترتیب الثاني من حیث درجة "استطاعتي قدر على بالعمل جھدي أبذل"جاءت العبارة  -

حیث بلغت قیمة متوسط االستجابات حول ھذه العبارة كبیرة جدًا التحقق، وبدرجة تحقق 
  .٠٫٩٩٤ بانحراف معیاري ٤٫٢٧٠

 في الترتیب الرابع من حیث درجة "الھدف نحو لدافعیةبا العمل یشعرني"جاءت العبارة  -
 ٤٫٠٩٦حیث بلغت قیمة متوسط االستجابات حول ھذه العبارة كبیرة التحقق، وبدرجة تحقق 

 .١٫٠٥٦بانحراف معیاري 
 في الترتیب الخامس من حیث درجة التحقق، "األول ملھمي عملي یعد"جاءت العبارة  -

 بانحراف ٣٫٨٢٦متوسط االستجابات حول ھذه العبارة حیث بلغت قیمة كبیرة وبدرجة تحقق 
 .١٫١٠٩معیاري 

فیما  مستوى االنغماس الوظیفي لدى قائدات المرحلة الثانویة بمدینة بریدة ویمكن توضیح
  :یتعلق بالتفاني من خالل الشكل التالي

  
  ما یتعلق بالتفانيمستوى االنغماس الوظیفي لدى قائدات المرحلة الثانویة بمدینة بریدة فی): ٢(شكل 
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  :االنھماك: بالنسبة للبعد الثالث -٣
التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات واالنحرافات المعیاریة الستجابات عینة ): ٨(جدول 

  االنھماك: الدراسة حول عبارات البعد الثالث

  االستجابة

   ال اتفق
  بشدة

  اتفق  أحیانًا  ال اتفق
  اتفق 
  بشدة

  العبارات  م

  نسبةتكرار  نسبةتكرار  نسبةتكرار  نسبةتكرار  نسبةتكرار

المتوسط
االنحراف 
المعیاري

درجة 
الترتیب  التحقق

١  
 الوقت یمضي
 اثناء سریعًا

 عملي
  ١  كبیرة  ٤٫٠٣٤١٫١٤٩  ٤٦٫٦  ٨٣  ٢٨٫١  ٥٠  ١٠٫١  ١٨  ١٢٫٤  ٢٢  ٢٫٨ ٥

٢  
 انغماسي یحیلني
 یدور عما بالعمل

 حولي
  ٤  كبیرة  ٣٫٦١٢١٫٢١٣  ٢٨٫٧  ٥١  ٣٢٫٠  ٥٧  ١٥٫٧  ٢٨  ١٩٫١  ٣٤  ٤٫٥ ٨

٣  

 الشعور ینتابني
 حین بالسعادة

 بصورة أعمل
 مكثفة

  ٣  كبیرة  ٣٫٧٠٨١٫١٩٠  ٣٣٫١  ٥٩  ٢٧٫٥  ٤٩  ٢٠٫٢  ٣٦  ١٥٫٢ ٢٧  ٣٫٩ ٧

٤  
 حالة تشوبني
 الشدید االنغماس

 بعملي
  ٢  كبیرة  ٣٫٧٥٣١٫١١٨  ٢٩٫٢  ٥٢  ٣٦٫٠  ٦٤  ٢٠٫٢  ٣٦  ١٠٫١  ١٨  ٤٫٥ ٨

٥  
 العمل یفصلني

 حیاتي عن
 االجتماعیة

  ٥  كبیرة  ٣٫٤٣٨١٫٢٦٦  ٢٣٫٠  ٤١  ٣٣٫٧  ٦٠  ١٥٫٧  ٢٨  ١٩٫١  ٣٤  ٨٫٤ ١٥

٦  

یصعب على 
الفصل ما بین 
نفسي وما بین 

 العمل

  ٦متوسطة  ٣٫٢٤٢١٫٢٤٦  ١٨٫٠  ٣٢  ٢٨٫٧  ٥١  ٢٢٫٥  ٤٠  ٢١٫٣  ٣٨  ٩٫٦ ١٧

  كبیرة  ٣٫٦٣١١٫١٩٧  االنھماك: المتوسط الوزني لدرجة االستجابة على عبارات البعد الثالث

  :یتضح من الجدول السابق أن
متحقق بمدینة بریدة یما یتعلق باالنھماك المدارس مستوى االنغماس الوظیفي لدى قائدات 

 بانحراف ٣٫٦٣١ حیث بلغت قیمة المتوسط الوزني للدراجات الكلیة على ھذا البعد كبیرةبدرجة 
  : ما ھو موضح في التالي، وجاءت العبارات مرتبة من حیث درجة التحقق ك١٫١٩٧معیاري 

 في الترتیب األول من حیث درجة التحقق، "عملي اثناء سریعًا الوقت یمضي"جاءت العبارة  -
 بانحراف ٤٫٠٣٤حیث بلغت قیمة متوسط االستجابات حول ھذه العبارة كبیرة وبدرجة تحقق 

 .وذلك یعزى لشدة اإلنھماك بالعمل. ١٫١٤٩معیاري 
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 في الترتیب الثاني من حیث درجة "بعملي الشدید النغماسا حالة تشوبني"جاءت العبارة  -
 ٣٫٧٥٣حیث بلغت قیمة متوسط االستجابات حول ھذه العبارة كبیرة التحقق، وبدرجة تحقق 

 .١٫١١٨بانحراف معیاري 
 في الترتیب الخامس من حیث درجة "االجتماعیة حیاتي عن العمل یفصلني"جاءت العبارة  -

 ٣٫٤٣٨حیث بلغت قیمة متوسط االستجابات حول ھذه العبارة  كبیرةالتحقق، وبدرجة تحقق 
 .١٫٢٦٦بانحراف معیاري 

 في الترتیب السادس من حیث "یصعب على الفصل ما بین نفسي وما بین العمل"جاءت العبارة  -
حیث بلغت قیمة متوسط االستجابات حول ھذه العبارة متوسطة درجة التحقق، وبدرجة تحقق 

وذلك یعزى لقدرة القادة على بذل أقصى جھدھم في العمل . ١٫٢٤٦  بانحراف معیاري٣٫٢٤٢
 .دون الحاجة الى التقصیر في حیاتھم اإلجتماعیة

فیما یتعلق بمدینة بریدة المدارس  مستوى االنغماس الوظیفي لدى قائدات ویمكن توضیح
  :باالنھماك من خالل الشكل التالي

  
ات المرحلة الثانویة بمدینة بریدة فیما یتعلق مستوى االنغماس الوظیفي لدى قائد): ٣(شكل 

  باالنھماك
بمستوى االنغماس الوظیفي لدى القائدات ومجمل ما تم التوصل إلیھ من نتائج فیما یتعلق 

  :یمكن تلخیصھ بالجدول التاليبمدینة بریدة 
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  مستوى االنغماس الوظیفي لدى القائدات بمدینة بریدة): ٩(جدول 

االنحراف   المتوسط الوزني  فياالنغماس الوظی
  الترتیب  درجة التحقق  المعیاري

  ٢  كبیرة ١٫١٠٠  ٣٫٩٢٥  النشاط

  ١  كبیرة ١٫٠٣٩  ٤٫١٣٦  التفاني

  ٣  كبیرة ١٫١٩٧  ٣٫٦٣١  االنھماك

  كبیرة  ١٫١١٢ ٣٫٨٩٧  االنغماس الوظیفي ككل

ة متحقق من الجدول السابق یتضح أن مستوى االنغماس الوظیفي لدى القائدات بمدینة برید
 بانحراف ٣٫٨٩٧، حیث بلغت قیمة المتوسط الوزني للدرجات الكلیة على المقیاس كبیرةبدرجة 

 مع ارتفاع واضح لبعد التفاني والذي جاء في الترتیب األول بمتوسط وزني ١٫١١٢معیاري 
، بینما جاء في الترتیب الثاني بعد النشاط بمتوسط وزني ١٫٠٣٩ وانحراف معیاري ٤٫١٣٦
 ٣٫٦٣١، وجاء في الترتیب الثالث بعد االنھماك بمتوسط وزني ١٫١٠٠وانحراف معیاري  ٣٫٩٢٥

  :، وھو ما یتضح من الشكل التالي١٫١٩٧وانحراف معیاري 

  
  مستوى االنغماس الوظیفي لدى القائدات بمدینة بریدة): ٥(شكل 

ید مستوى اإلنغماس التي ھدفت الى تحد ) ٢٠١٧(الزبیدي واتفقت نتاتئج السؤال اآلول مع دراسة 
 ٢٠١٥(الوظیفي لدى معلمي ومعلمات المدارس الثانویة بمحافظة جدة، كما اتفقت مع دراسة محمد 

  .التي ھدفت لقیاس االنغماس الوظیفي لدى المرشدین التربویین) 
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  :نتائج اإلجابة على السؤال الثاني: ثانیًا
 ذات داللة احصائیة في استجابات ھل توجد فروق"ینص السؤال الثاني للبحث الحالي على 

التخصص، سنوات الخبرة، (القائدات بمدینة بریدة حول مستوى االنغماس الوظیفي ترجع الختالف 
  ".؟)الدورات التدریبیة

  :بالنسبة لمتغیر التخصص -١
 في Independent Samples T-Testللمجموعات المستقلة " ت"تم استخدام اختبار 

 استجابات أفراد عینة الدراسة حول االنغماس الوظیفي والتي ترجع الكشف عن داللة الفروق في
  :فكانت النتائج كما ھي موضحة في الجدول التالي) علمي، أدبي(الختالف التخصص 

داللة الفروق في االنغماس الوظیفي لدى القائدات بمدینة بریدة باختالف التخصص ): ١٠(جدول 
  )١٧٦= درجات الحریة (

المتوسط  التخصص  االنغماس الوظیفي
  الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

قیمة 
 "ت"

مستوى 
  الداللة

  ٣٫٢٦٥ ١٩٫٩٨٦  علمي
  النشاط

  ٣٫٢٩٩  ٢٠٫٤٨١  أدبي
٠٫٩٨٧ 

٠٫٣٢٥  
  غیر دالة

  ٤٫٧٢٩  ١٩٫٨٣٣  علمي
  التفاني

  ٤٫٤١٤  ٢١٫٢٥٥  أدبي
٠٫٠٥  ٢٫٠٤٨  

  ٥٫٨١١  ٢٠٫٨٧٥  علمي
  االنھماك

  ٥٫٤٨٦  ٢٢٫٤٠٦  أدبي
١٫٧٨٤  

٠٫٠٧٦  
  غیر دالة

  ١١٫٦٠٩  ٦٠٫٦٩٤  علمي
  االنغماس الوظیفي ككل

  ١٠٫٥٩٧  ٦٤٫١٤٢  أدبي
٠٫٠٥  ٢٫٠٤٩  

  :یتضح من الجدول السابق أنھ
 سواء في بعد التفاني أو في االنغماس الوظیفي ٠٫٠٥توجد فروق دالة إحصائیًا عند مستوى  -

لح التخصصات ككل لدى القائدات بمدینة بریدة ترجع الختالف التخصص، والفروق لصا
 .األدبیة

ال توجد فروق دالة إحصائیًا في االنغماس الوظیفي لدى القائدات بمدینة بریدة فیما یتعلق ببعدي  -
ترجع الختالف التخصص، بینما كانت الفروق في بعد التفاني دالة إحصائیًا ) النشاط، االنھماك(

 . والفروق لصالح التخصصات األدبیة٠٫٠٥عند مستوى 
ا في مجملھا تؤكد على أن القائدات من التخصصات األدبیة أعلى من القائدات والنتائج ھن

من التخصصات العلمیة في الدرجة الكلیة لالنغماس الوظیفي وكذلك أعلى في التفاني، بینما لم تكن 
  .الفروق في النشاط واالنھماك بین التخصصات العلمیة واألدبیة ذات داللة إحصائیة

  
 



  

  م٢٠١٩لسنة  العشرون العدد                                     مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٥٩٤

  :ات الخبرةبالنسبة لمتغیر سنو -٢
 في الكشف عن داللة One Way ANOVAتم استخدام تحلیل التباین أحادي االتجاه 

الفروق في استجابات القائدات عینة البحث حول مستوى االنغماس الوظیفي والتي ترجع الختالف 
أقل من خمس سنوات، من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات، من عشر (سنوات الخبرة 

  :انت النتائج كما ھي موضحة في التاليفك) سنوات فأكثر
المتوسطات واالنحرافات المعیاریة االنغماس الوظیفي لدى القائدات بمدینة بریدة ): ١١(جدول 

  وفقًا لسنوات الخبرة

  االنغماس الوظیفي
سنوات   االنغماس الوظیفي ككل  االنھماك  التفاني  النشاط

  الخبرة
انحراف   متوسط

انحراف   متوسط  معیاري
انحراف   متوسط  یاريمع

انحراف   متوسط  معیاري
  معیاري

أقل من 
١٠٫٥٢٩  ٦١٫١٩٤  ٥٫٤١١  ٢٠٫٨٥١  ٤٫٢١٠  ٢٠٫٣٨٨  ٣٫٦٣٢ ١٩٫٩٥٥  ٥  

١٤٫٣٧٠  ٥٧٫٨٢٩  ٧٫٠٨٩  ١٩٫٤٠٠  ٦٫١٣٣  ١٨٫٩١٤  ٣٫٢٦٦  ١٩٫٥١٤  ١٠-٥  
 ١٠من 

  ٨٫٥٧٩  ٦٦٫٣٨٢  ٤٫٤٣٩  ٢٣٫٧١١  ٣٫٧٧٨  ٢١٫٧٥٠  ٢٫٨٦٩  ٢٠٫٩٢١  فأكثر

  
ق في االنغماس الوظیفي لدى القائدات بمدینة بریدة والتي ترجع داللة الفرو): ١٢(جدول 

  الختالف سنوات الخبرة

  االنغماس
مجموع  مصدر التباین   الوظیفي

  المربعات
درجات 
 الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة 
 "ف"

مستوى 
  الداللة

  ٢٩٫٤١٠  ٢ ٥٨٫٨٢٠  بین المجموعات
داخل 

  النشاط  ١٠٫٥٧٨  ١٧٥  ١٨٥١٫١٣٥  المجموعات

     ١٧٧  ١٩٠٩٫٩٥٥  الكلي

٢٫٧٨٠  
٠٫٠٦٥  
غیر 
  دالة

  ١٠٠٫٩٢٢  ٢  ٢٠١٫٨٤٤  بین المجموعات
داخل 

  التفاني  ٢٠٫١٠٨  ١٧٥  ٣٥١٨٫٩٠٣  المجموعات

     ١٧٧  ٣٧٢٠٫٧٤٧  الكلي

٠٫٠١   ٥٫٠١٩  

  ٢٦٩٫٦٧٤  ٢  ٥٣٩٫٣٤٩  بین المجموعات
داخل 

  االنھماك  ٢٩٫٢٤٩  ١٧٥  ٥١١٨٫٥٣٩  المجموعات

     ١٧٧  ٥٦٥٧٫٨٨٨  الكلي

٠٫٠١   ٩٫٢٢٠  

  ١٠٠٦٫١٢٠  ٢  ٢٠١٢٫٢٤٠  بین المجموعات
داخل 

  ١١٣٫٤٧١  ١٧٥  ١٩٨٥٧٫٣٨٣  المجموعات
االنغماس 
الوظیفي 

  ككل
     ١٧٧  ٢١٨٦٩٫٦٢٤  الكلي

٠٫٠١   ٨٫٨٦٧  
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  :یتضح من الجدول السابق أنھ
یدة فیما یتعلق ال توجد فروق دالة إحصائیًا في االنغماس الوظیفي لدى القائدات بمدینة بر -

 .بالنشاط ترجع الختالف سنوات الخبرة
 في الدرجة الكلیة لالنغماس الوظیفي لدى ٠٫٠١توجد فروق دالة إحصائیًا عند مستوى  -

 .ترجع الختالف سنوات الخبرة) التفاني، االنھماك(القائدات بمدینة بریدة وكذلك في بعدي 
في لدى القائدات بمدینة بریدة مختلفي وللكشف عن الفروق ذات الداللة في االنغماس الوظی

 كاختبار للمقارنات البعدیة في حالة داللة تحلیل التباین LSDسنوات الخبرة تم اختبار أقل فرق دال 
  :أحادي االتجاه فكانت النتائج كما ھي موضحة بالجدول التالي

  المقارنة بین القائدات مختلفي الخبرة في االنغماس الوظیفي): ١٣(جدول 

نغماس اال
  سنوات الخبرة  الوظیفي

   سنوات٥أقل من 
  )٢٠٫٣٨٨= م (

  ١٠ ألقل من ٥من 
  )١٨٫٩١٤= م (

    ١٫٤٧٤  )١٨٫٩١٤= م (١٠ ألقل من ٥من 
  التفاني

  **٢٫٨٣٦  ١٫٣٦٢  )٢١٫٧٥٠= م( فأكثر ١٠من 

  سنوات الخبرة
   سنوات٥أقل من 

  )٢٠٫٨٥١= م (
  ١٠ ألقل من ٥من 
  )١٩٫٤٠٠= م (

    ١٫٤٥١  )١٩٫٤٠٠= م (١٠قل من  أل٥من 
  االنھماك

  **٤٫٣١١  **٢٫٨٦٠  )٢٣٫٧١١= م( فأكثر ١٠من 

  سنوات الخبرة
   سنوات٥أقل من 

  )٦١٫١٩٤= م (
 ١٠ ألقل من ٥من 
  )٥٧٫٨٢٩= م(

    ٣٫٣٦٥  )٥٧٫٨٢٩= م (١٠ ألقل من ٥من 
االنغماس 

  الوظیفي ككل

  **٨٫٥٥٣  **٥٫١٨٨  )٦٦٫٣٨٢= م( فأكثر ١٠من 

  ٠٫٠١المتوسطین دال عند مستوى الفرق بین ** 
یتضح من الجدول السابق أنھ أعلى المجموعات في االنغماس الوظیفي ھي مجموعة 

بینما أقل المجموعات في االنغماس الوظیفي ھي مجموعة )  سنوات فأكثر١٠من (مرتفعي الخبرة 
 عند حیث كانت ھناك دالة إحصائیًا) سنوات١٠ سنوات إلى أقل من ٥من (متوسطي الخبرة 

من (ومجموعة سنوات الخبرة )  سنوات فأكثر١٠من ( بین مجموعة سنوات الخبرة ٠٫٠١مستوى 
 سنوات ١٠من (لصالح مجموعة مرتفعي سنوات الخبرة )  سنوات١٠ سنوات إلى أقل من ٥

من ( بین مجموعة سنوات الخبرة ٠٫٠١، كذلك كانت ھناك فروق دالة إحصائیًا عند مستوى )فأكثر
في حالة بعد االنھماك وفي )  سنوات٥أقل من ( ومجموعة سنوات الخبرة ) أكثر سنوات ف١٠

، ) سنوات فأكثر١٠من (الدرجة الكلیة لالنغماس الوظیفي لصالح مجموعة مرتفعي سنوات الخبرة 
 سنوات إلى أقل ٥من (و)  سنوات٥أقل من (بینما ال توجد فروق دالة بین مجموعتي سنوات خبرة 

لنتائج في مجملھا تؤكد أن أقل المجموعات في االنغماس الوظیفي ھي مجموعة ، وا) سنوات١٠من 
، بینما أعلى المجموعات في ) سنوات١٠ سنوات إلى أقل من ٥من (متوسطي سنوات الخبرة 
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وتحتل مجموعة منخفضي )  سنوات فأكثر١٠من (االنغماس الوظیفي ھي مجموعة مرتفعي الخبرة 
 وتوافقت النتائج مع دراسة .مرتبة متوسطة بین المجموعتین)  سنوات٥أقل من (سنوات الخبرة 

  ).سنوات الخبرة(التي أكدت وجود فروق ذات داللة إحصائیة وفقًا للمتغیر  ) ٢٠١٥( المصري 
  :بالنسبة لمتغیر الدورات التدریبیة في مجال القیادة -٣

اللة  في الكشف عن دOne Way ANOVAتم استخدام تحلیل التباین أحادي االتجاه 
الفروق في استجابات القائدات عینة البحث حول مستوى االنغماس الوظیفي والتي ترجع الختالف 

ال توجد دورات تدریبیة، من دورة واحدة إلى أربع دورات تدریبیة، أكثر من (الدورات التدریبیة 
  :فكانت النتائج كما ھي موضحة في التالي) أربع دورات تدریبیة

 واالنحرافات المعیاریة االنغماس الوظیفي لدى القائدات بمدینة بریدة المتوسطات): ١٤(جدول 
  وفقًا للدورات التدریبیة

  االنغماس الوظیفي

االنغماس الوظیفي   االنھماك  التفاني  النشاط
  ككل

الدورات 
  التدریبیة

انحراف   متوسط
انحراف   متوسط  معیاري

انحراف   متوسط  معیاري
انحراف   متوسط  معیاري

  معیاري
  ١٢٫٨٦٣  ٦١٫٦٦٧  ٦٫٣٤٤  ٢٠٫٦٣٠  ٥٫١٠٨  ٢٠٫٣٧٠  ٣٫٢٧٠ ٢٠٫٦٦٧  ال توجد

من دورة 
  ١١٫٣٦٧  ٦٠٫٧٥٠  ٥٫٥٢٢  ٢٠٫٨٧٥  ٤٫٥٥٩  ١٩٫٩٣٨  ٣٫٥٥٧  ١٩٫٩٣٨  ألربع

أكثر من 
  ١٠٫٤٤١  ٦٣٫٩٦١  ٥٫٤٦٦  ٢٢٫٥١٥  ٤٫٤٤٨  ٢١٫١٠٧  ٣٫١٧٣  ٢٠٫٣٤٠  أربع

بمدینة بریدة والتي ترجع داللة الفروق في االنغماس الوظیفي لدى القائدات ): ١٥(جدول 
  الختالف الدورات التدریبیة

االنغماس 
مجموع  مصدر التباین  الوظیفي

  المربعات
درجات 
 الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة 
 "ف"

مستوى 
  الداللة

  ٥٫٠١٨  ٢ ١٠٫٠٣٦  بین المجموعات
  النشاط  ١٠٫٨٥٧  ١٧٥  ١٨٩٩٫٩١٩  داخل المجموعات

     ١٧٧  ١٩٠٩٫٩٥٥  الكلي
٠٫٤٦٢  

٠٫٦٣١  
غیر 
  دالة

  ٢٣٫٩٠٧  ٢  ٤٧٫٨١٣  بین المجموعات
  التفاني  ٢٠٫٩٨٨  ١٧٥  ٣٦٧٢٫٩٣٤  داخل المجموعات

     ١٧٧  ٣٧٢٠٫٧٤٧  الكلي
١٫١٣٩  

٠٫٣٢٢  
غیر 
  دالة

  ٦٥٫٣٠٧  ٢  ١٣٠٫٦١٣  بین المجموعات
  االنھماك  ٣١٫٥٨٤  ١٧٥  ٥٥٢٧٫٢٧٤  داخل المجموعات

     ١٧٧  ٥٦٥٧٫٨٨٨  الكلي
٢٫٠٦٨  

٠٫١٣٠  
غیر 
  دالة

  ١٨٧٫٣٨٩  ٢  ٣٧٤٫٧٧٩  بین المجموعات
  ١٢٢٫٨٢٨  ١٧٥  ٢١٤٩٤٫٨٤٥  داخل المجموعات

االنغماس 
الوظیفي 

     ١٧٧  ٢١٨٦٩٫٦٢٤  الكلي  ككل
١٫٥٢٦  

٠٫٢٢٠  
غیر 
  دالة
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  :یتضح من الجدول السابق أنھ
یفي ال توجد فروق دالة إحصائیًا سواء على أبعاد االنغماس الوظیفي أو على االنغماس الوظ -

  .ككل لدى القائدات بمدینة بریدة ترجع الختالف الدورات التدریبیة في مجال القیادة
  :نتائج إجابة السؤال الثالث: ثالثا

 اإلنغماس التوصیات التي تعزز ما: ینص السؤال الثالث للبحث الحالي على
  بریدة في ضوء نتائج الدراسة المیدانیة؟ بمدینة المدارس قائدات لدى الوظیفي

لإلجابة عن ھذا السؤال طرحت المقترحات اآلتیھ بناء على عبارات المقیاس االقل تكرارًا و
  :في درجة الموافقة

ضرورة االھتمام بمتطلبات وطموحات القاده واحتیاجاتھم الوظیفیة لدفع المعلمین لإلنھماك  -
 .بعملھم

اط في آداء المھام تخصیص بدالت إضافیة للقاده المنغمسین في عملھم والذین یتمتعون بالنش -
 .المطلوبھ منھم

تعزیز مبدأ الثقھ المتبادلة وإعطاء القادة الحریھ في إتخاذ القرارات وذلك بتقلیل القیود علیھم  -
 .ومنحھم المرونة في تنفیذ األعمال المسندة إلیھم

تخفیف الضغط النفسي والمھني على القادة وتقلیل اإلجھاد في العمل من خالل اإلستعانھ  -
 .ئھم في العمل من حیث المشاركة في إتخاذ القرارات وعدالة توزیع المھام علیھمبزمال

 وإعداد برامج ومرافق ترفیھیة اإلھتمام ببناء بیئة عمل جاذبة من حیث تطویر المباني الدراسیة -
 .في مكان العمل

یة داخل تقدیم البرامج التدریبیة لھم واإلھتمام بالنمو المھني لدیھم، وأستحداث برامج تدریب -
 .وكذلك اإلستعانة ببرامج التدریب الذاتي التفاعلیة. المدرسة وجعل التدریب أكثر مرونة

تعزیز التنمیة الذاتیة لدیھم من خالل إبراز مواطن الضعف والقوة لدى القادة وذلك یدفعھم الى  -
 .بذل أقصى جھد

اللیة والتحدي والتمكین تحسین نوعیة الحیاة الوظیفیة من خالل اإلھتمام برضا القادة واإلستق -
 تحقیق على یعمل العمل ان حیث العمل، تجاه السامیة القیم  وتعزیزالوظیفي والمتعة في العمل،

 .لدیھم االنغماس تعزیز على یعمل وذلك ذواتھم، وتقدیر
  :مقترحات الدراسة

  :تقترح الدراسة دراسات أخرى مكملھ لھا في نفس المجال من أھمھا
س الوظیفي لدى المعلمین والمعلمات وأثر ذلك على األداء قیاس مستوى اإلنغما -

  .الوظیفي
 .قیاس عالقة اإلنغماس الوظیفي بالرضاء الوظـیفي لدى العاملین في مجال التعلیم -
 .دراسة أثر اإلنغماس الوظیفي على اإلبداع اإلداري لدى قادة المدارس -
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  :المراجع العربیة
  ،دراسة تطبیقیة :ة المدرسة على االستغراق الوظیفيأثر ثقاف"، )٢٠٠٧(إیمان، المنطاوي

   ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، مؤسسة االھرام المصریة، مصر، "على جامعة طنطا
  .٦٢ - ٦٠٠ص ص 

 ،القیم" .فارس جودت محمد و الوحیدي، یوسف رافع )٢٠١٥( عبدالھادي، نھایة التلباني 
 / اإلسالمیة البنوك موظفي لىع میدانیة دراسة :الوظیفي باالنغماس وعالقتھا التنظیمیة

 :واالقتصادیة اإلداریة والدراسات لألبحاث المفتوحة القدس جامعة مجلة ".غزة قطاع
 .٨٤  -٤٩ ، ص ص٢، ع ١مج المفتوحة القدس جامعة

 إدارة السلوك التنظیمي عصر التغییر ، الطبعة األولى ،  )٢٠١١( ، جالب ، إحسان دھش ،
  . األردن - مان  للنشر والتوزیع ، ع٨دار صفاء 

 ،٢٠١٦( الشریفي معیوف ھادي زینب و سعید، عبدالرضا شروق دھش، إحسان جالب( 
 من عینة ألراء تحلیلیة دراسة  :الوظیفي االنغماس تعزیز في المدرك التنظیمي الدعم دور"

 االقتصادیة للعلوم الغري مجلة ".األوسط الفرات بمحافظات األھلیة الكلیات تدریسیي
      .١٣٧: ٣٩، ١٨٦، ع واالقتصاد اإلدارة كلیة - الكوفة جامعة :واإلداریة

 الوظیفي االستغراق في وأثره النفسي المال رأس ، )٢٠١٣( ، طاھر كاظم كمال ، الحسن، 
 / الریاضیة والتربیة واالقتصاد اإلدارة كلیتي تدریسي من عینة األراء تحلیلیة دراسة
 . ) ٦ ( العدد ) ٣ ( المجلد واالقتصادیة اریةاالد للعلوم المثنى مجلة ، المثنى جامعة

 التنظیمیة المناعة نظم تعزیز في الوظیفي االستغراق تأثیر "، )٢٠١٧(فیروز،  علي خضیر 
 للدراسات واالقتصاد االدارة كلیة مجلة ".االشرف النجف سمنت معمل في تطبیقیة دراسة

 .٤٤٥ – ٤١٤، ٩٠٤، ةاالقتصادی
 ،الصفات لتأثیر میدانیة دراسة :الوظیفي االنغماس" ,)١٩٩٢( .فارس بن مازن رشید 

 جامعة :واإلدارة اإلقتصاد - عبدالعزیز الملك جامعة مجلة ".الظرفیة والعوامل الشخصیة
 .١٣١: ٩٧، ٦، مج العزیز عبد الملك

 ،ومعلمات معلمي لدى الوظیفي اإلستغراق تعزیز آلیات)٢٠١٧( , .ھاشم عقیل الزبیدي 
 للقراءة المصریة الجمعیة :والمعرفة القراءة مجلة ".جدة بمحافظة الثانویة المدارس
   .١٩٣ - ١٥٣، ٢٢٤ ع والمعرفة

  االستغراق الوظیفي دراسة میدانیة لتأثیر بیئة وأخالقیات العمل ) .  م ١٩٩٧( زناتي ، محمد
  .٣٠٠ - ٢٧٢ ) . ٣ ( ٢١مجلد . مصر . المجلة المصریة للدراسات التجاریة . 

 ،االستغراق على التحویلیة القیادة أثر" )٢٠١٥( .عبدالرازق عبدالرازق ھىن الشربیني 
 التجارة كلیة - السویس قناة جامعة :والبیئیة التجاریة للدراسات العلمیة المجلة ".الوظیفي

  .٢٨٨ - ٢٧١  ملحق  ,٦مج باالسماعیلیة
  یز االستغراق استراتیجیات تعز. ) م ٢٠١٢( العبادي ، ھاشم فوزي ؛ الجاف ، والء جودت

الوظیفي ودورھا في تحقیق األداء العالي لمنظمات األعمال دراسة استطالعیة العینة من 
 جامعة البصرة - ، مجلة دراسات إداریة القطاع المصرفي العراقي في أربیلالعاملین في 

   .١٠٩ - ٢٢،  ) ٩ ( ٥بالعراق ، 
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 ،االستغراق ممارسات أثر " )٢٠١٧ ( .القرعان زكریا علي و محمد، نایف محمد العنزي 
 .ماجستیر رسالة "الكویت في الفساد لمكافحة العامة للھیئة الوظیفي األداء قى الوظیفي

   .المفرق البیت، آل جامعة
  ،تأثیرالمتغیارت الدیموغارفیة والتوجھات القیمة على " ، )٢٠٠١(الفضلي، فضل

لقطاع الحكومي الوظیفي في ، جامعة الملك عبدالعزیز، االقتصاد واإلدارة، ا"االنغماس
  ).١(١٥مجلة  دولة الكویت،

  أثر الدعم التنظیمي على تنمیة االستغراق الوظیفي ) .  م ٢٠١٠( ماضي ، أحمد دیب محمد
، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة تب غزة اإلقلیمي التابع لألونروالدى العاملین في مك

  . غزة -التجارة ، الجامعة اإلسالمیة 
 ،المرشدین لدى بالنفس بالثقة وعالقتھ الوظیفي االنغماس" .)٢٠١٥( ,صبار اسیل محمد 

  .٢١٧ -١٦٥، ١٩٠ ع التربیة كلیة - بغداد جامعة :األستاذ ".التربویین
 ،االستغراق وتدعیم تعزیز في التنظیمیة الثقة دور،  )٢٠١٦( ”مصطفي عمر محمد 

 في السیلیمانیة البمدیة رئاسة مركز في ینالقائد من عینة آلراء استطالعیة دراسة :الوظیفي
 - االنبار جامعة :واإلداریة االقتصادیة للعلوم األنبار جامعة مجلة ".العراق كوردستان إقلیم
 .١٩٣ -١٧٠، ١٦، ع ٨ مج واإلقتصاد اإلدارة كلیة

  ،ام ، نموذج ثالثي االبعاد للعالقة بین جودة حیاة العمل الوظیفیة وااللتز)٢٠١٢(مرفت،قاسم
التنظیمي واالستغارق في العمل دارسة میدانیة على العاملین بوازرة الداخلیة، رسالة 

  .دكتواره غیر منشوره،جامعة عین شمس، مصر
 عالقتھ بسلوك المواطنة االنغماس الوظیفي و).٢٠١٥( سعید محمد شفیق، المصري

  .غزة، ة االزھرجامع. دراسة میدانیة على المستشفیات الحكومیة بقطاع غزة: التنظیمیة
 ،االستغراق تنمیة في وأثرھا العمل حیاة جودة, )٢٠٠٤(عبدالفتاح عبدالحمید المغربي 

 مج التجارة كلیة - الزقازیق جامعة :التجاریة البحوث مجلة  ".میدانیة دراسة  :الوظیفي
 .٣١٨ -٢٥١، ٢، ع ٢٦

 ،الوظیفي االستغراق و یلیةالتحو القیادة بین العالقة ،)٢٠١١( ربیع أحمد عبدالحكیم نجم: 
 للدراسات المصریة المجلة ".الدقھلیة بمحافظة الحكومیة المدارس على تطبیقیة دراسة

 .١٢٥ - ١، ٢، ع ٣٥ مج التجارة كلیة - المنصورة جامعة :التجاریة
 الوظیفي ) االنغماس ( باالستغراق الشخصیة سمات بعض عالقة ، )٢٠١١( . ھبة ، یوسف 

 .٩٧ -٦٥ ص ،  ) ١ ( ع ، ) ٢١ ( مج ، نفسیة دراسات ، الطوارئ أطباء من عینة لدى
 :المراجع االجنبیة
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