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 األهميةو املفاهيم..  االندماج الوظيفي

 2018 رياني 28 خيراتب جيلخلا رابخأ ةديرج يف رشن

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي
 

في السنوات األخيرة الماضية من القرن الماضي أو ربما في 
منتصف القرن الماضي تقريبًا صدرت العديد من الدراسات 

، وفي أواخر القرن «الرضا الوظيفي»واألبحاث حول مصطلح 
العشرين وعلى األرجح منذ ما يقارب العشرين السنة الماضية 

االندماج »يعرف بمصطلح جديد وهو ارتفع سقف الرغبات إلى ما 
، وربما في منتصف القرن الحالي سوف تطمح «الوظيفي

المؤسسات إلى الوالء الوظيفي للموظف. هذه الدرجات الثالث ال 
 إال – الحكومية أو الخاصة سواء –يمكن تحقيقها في المؤسسات 

من خالل جهد وعمل دؤوب من طرفي المعادلة، وهما: الموظف 
  ها، فإن اختل طرف فإن المعادلة لن تتحقق.والمؤسسة نفس

ولقد تحدثنا سابقًا من خالل هذه الزاوية عن الرضا الوظيفي، 
وسوف نتحدث اليوم عن االندماج الوظيفي، وفي المستقبل سوف 

 ؟ تكون لنا وقفة مع الوالء الوظيفي، فما االندماج الوظيفي

ه عندما تُعرف بعض األدبيات مصطلح االندماج الوظيفي على أن
يُسخّر أفراد المؤسسة أنفسهم ألدوار العمل، وذلك من خالل »

توظيف طاقاتهم، والقدرة على التعبير عن أنفسهم جسديا، 
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، كما يُرى في وصف «ومعرفيا، وعاطفيا في أثناء أداء أدوارهم
االندماج في العمل على أنه عالقة ذات طبيعة نفسية تتسم 

من خالل عمل الفرد وتعبيره عن  بالحيوية والعالقة الجدلية وذلك
تفضيالته الشخصية في سلوكيات العمل التي تعزز التواصل في 
العمل، من خالل حضوره الشخصي المادي، والمعرفي، والعاطفي 

أما »ونشاطه الفعال في األداء. وتواصل هذه األدبيات بقولها 
الجانب الجسدي لالندماج الوظيفي، فيتعلق بالطاقة الجسدية 

يبذلها الموظفون لالندماج في قيم المؤسسة وسلوكياتها،  التي
ويتعامل الجانب العاطفي مع كيف يشعر الموظفون تجاه عملهم، 
والطاقة العاطفية الالزمة لمقابلة المتطلبات العاطفية ألدوارهم 
في العمل. وأخيرا، يتناول الجانب المعرفي ذهنية الموظف، 

  «.ويقظته، واهتمامه بأدوار العمل

العاطفة والتعلق »وتصف شركة نوكيا االندماج على أنه 
بالمؤسسة، والفخر والرغبة في أن يكون المرء هو المتحدث باسم 
المؤسسة والداعي لها، وكذلك فهم أهدافها والعمل على تنفيذ 
استراتيجيتها، والمحافظة على قيمها، والكيفية التي يتوافق 

ستثمار الجهد التقديري فيها الموظف مع التحفيز والرغبة في ا
  «.والذهاب إلى أبعد الحدود في ذلك

 – مؤسسة وأخرى وبين مرجع وآخر بين –وتختلف تعاريف االندماج 
األهمية بالذي يعطيه الفرد للمؤسسة في مقابل إيجاد هذا  في

االندماج، وقد حددت الممارسات الحديثة محفزات االندماج، من 
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ال، وخدمات التوظيف داخل نفسية الموظف على سبيل المث
الواعدة التي ستؤدي إلى تصفية المتقدمين للوظائف، وإلى التركيز 
بشكل رئيسي على اإلجراءات واالستثمارات المؤسسية التي 

  تساهم في دعمه للمشاركة.

ويصف االندماج الوظيفي مستوى الحماس والتفاني واإلخالص 
يعمل بها، الذي يشعر به الموظف تجاه وظيفته والمؤسسة التي 

ويبذل الجهود المتميزة لتحقيق أهداف المؤسسة، ونجاحها 
وتقدمها واستمرارها. وعادًة ما يبدأ الموظف المندمج عمله 
متحمسًا ومندفعًا نحو تقديم أفضل ما عنده، ويعمل بهمه 
ونشاط ويهتم بكل صغيرة وكبيرة في محيط عمله، وعندما تكون 

ر والتشجيع والمكافأة من مواقفه هذه مقابلة بالدعم والتقدي
اإلدارة، فإنه سيخلص في عمله ويؤديه على النحو الذي يعزز 

 مصالح المؤسسة التي يعمل بها.

ويميل الموظف المندمج إلى أن يكون أكثر إنتاجية وأكثر تميزًا، 
ويهتم بعمله وبأداء وإنجازات المؤسسة، ويشعر بأن الجهود التي 

المؤسسة، وأنه يعمل ألجل شيء يبذلها لها تأثير في جودة عمل 
 أكثر من مجرد الحصول على راتب.

وبإمكان أصحاب العمل تشجيع االندماج الوظيفي من خالل منح 
المكافآت والترقيات للموظفين المتفوقين، وإبقاء الموظفين على 
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علم بأداء المؤسسة وإنجازاتها، وتوفير التغذية العكسية 
 المندمج:المنتظمة. ومن أهم صفات الموظف 

 يمانه بالمؤسسة التي يعمل بها.إ .1
 رغبته بالعمل لجعل األشياء أفضل. .2
 متعاون ومحترم لزمالئه ومسؤولية. .3
 له موقف إيجابي تجاه المؤسسة، ويعتز ويفتخر بها. .4
 اعتقاده الجازم بجودة منتجات وخدمات المؤسسة. .5
 الجيد. لديه تصور أن المؤسسة تمكّن الموظف من األداء .6
يكون تصرفه خاليا من األنانية، ويحرص على أن يكون عضوًا  .7

 جيدًا في الفريق.
 استعداده لعمل ما هو أبعد أو أكثر من متطلبات الوظيفة. .8

عندما « ضعف االندماج الوظيفي»وعلى العكس من ذلك يحصل 
يعتبر الموظف عمله غير ذي أهمية في حياته، أي أن ارتفاع األداء أو 

خفاضه ال يؤثر على شعوره بالفخر والتقدير الذاتي، إذ ال يبرز ان
لديه مفهوم تقدير الذات وإذا ما حصل ذلك فإنه يصعب تنمية 

 الدافع لدى الموظف.

ونعتقد أنه يمكننا أن نختصر كل تلك التعريفات بأن نقول إن 
االندماج الوظيفي هو االلتزام العاطفي بين الموظف والمؤسسة 

بها وأهدافها وقيمها، وهذا االلتزام العاطفي يعني أال التي يعمل 
يهتم الموظفون بالمؤسسة التي يعملون بها ألنهم يأخذون 
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منها في نهاية كل شهر الراتب فحسب وإنما يقوم بتحقيق 
 أهداف ومرئيات المؤسسة وتحقيق قيمها في المجتمع.

عكس على وتكمن أهمية االندماج في جانبين، األول: النتائج التي تن
المؤسسة التنظيمية نفسها، والثاني: النتائج التي تنعكس على 

 الفرد نفسه.

 أوالً: النتائج التنظيمية

والء العمالء: إن الموظفين السعداء في عملهم هم أكثر كفاءة  -1
لخلق عمالء مخلصين، فالموظفون المندمجون يميلون إلى فهم 

ونتيجة لذلك، يميل والء أفضل لكيفية تلبية احتياجات العمالء، 
العمالء إلى أن يكون أفضل مع المؤسسات التي يعمل فيها هذه 

 النوعية من الموظفين.

االحتفاظ بالموظفين: إن الموظفين الذين هم سعداء في  -2
عملهم هم أكثر عرضة للبقاء في المؤسسة، فإن االندماج بالعمل 

تشير دراسة إلى أن يرتبط ارتباًطا إيجابيًا بااللتزام التنظيمي. و
من الموظفين المندمجين يخططون ألن يكونوا جزءا من  85%

من الموظفين غير المندمجين، % 27المؤسسة بالمقارنة ب
من الموظفين المندمجين إلى أنهم  %41باإلضافة إلى ذلك، أشار 

 سيبقون بالعمل حتى إذا كانت المؤسسة تكافح من أجل البقاء.
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ؤثر االندماج الوظيفي على أداء الموظفين، انتاجية الموظفين: ي -3
إن االندماج يحفز الفرد على تحقيق مستويات أعلى من األداء. 

ألف موظف أن الموظفين األكثر  50ووجدت دراسة أجريت على 
 اندماجًا هم األكثر التزاما واألفضل أداءً.

الدعوة والدفاع عن المؤسسة: من المرجح أن يدافع الموظفون  -4
جون عن المؤسسة كمكان للعمل ويعملون بنشاط على المندم

 الترويج لمنتجاتها وخدماتها.

مدير الكفاءة الذاتية: إن الموظفين المندمجين في مؤسساتهم  -5
وعملهم أكثر عرضة لالستجابة بصورة إيجابية مع مسؤوليهم، 
وإظهار أدائهم الجيد، وتحقيق النجاح. وهذا يساعد المسؤولين 

أكثر فعالية ونجاحا، وهذا بدوره يزيد من كفاءة  على أن يكونوا
  المسؤول الذاتية.

أفضل )األداء( هو »األداء التنظيمي: تشير بعض األدبيات إلى أن  -6
، وخلصت هذه «عادة ما يكون ناتجا عن أعلى درجات االندماج

األدبيات إلى أن زيادة اندماج الموظفين وبناء بيئة لدعم ذلك يمكن 
 كبير من احتمالية نجاح األعمال. أن يزيد بشكل

من أهم »فوائد النتائج النهائية: تشير بعض األدبيات إلى أن  -7
مميزات االندماج الوظيفي في اإلدارة هي عالقتها المؤكدة بالنتائج 

بنك في المملكة  2.000، ووجدت دراسة أجريت على «النهائية
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فع المبيعات ارت %10المتحدة أنه كلما زادت نسبة االندماج إلى 
  %.4بنسبة 

نجاح التغيير التنظيمي: تشير البحوث إلى أن االندماج الوظيفي  -8
قد يلعب دورًا مهمًّا في المساعدة على تنفيذ التغيير التنظيمي 
بنجاح، وربما يكون ذات أهمية خاصة لتتمكن المؤسسة من 

  التكيف مع حركة السوق المتغيرة.

 ثانيًا: النتائج الفردية

وضيح التوقعات: تشير بعض الدراسات إلى أن البيئات ت -1
السريعة التغير في أماكن العمل اليوم جلبت معها نهجًا أكثر 
تفاعال للعالقة بين صاحب العمل والموظف، فحينما يتوقع 
الموظف العمل من أجل الحياة والترقية مقابل والئه والتزامه، فإنه 

إلى تقديم رواتب أعلى  في المقابل يتوقع أن يميل أصحاب العمل
وزيادة القابلية للتوظيف في مقابل الجهود التي يبذلها، لذلك 
فمن المتوقع أن يبذل جهودًا أكبر من األعوام العشرين التي مضت. 
ويشير الباحث إلى أن التحول في التوقعات يحبط العديد من 
الموظفين، فالكثير منهم يشككون اآلن في معنى العمل والسعي 

ق المزيد من الوفاء ألعمالهم. ولكن على الرغم من ذلك فإن لتحقي
االندماج يقدم بعض الحلول الفردية مما يتيح لهم الفرصة لتنمية 

  النفس وتطوير الذات في العمل.
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الصحة والرفاه: أشارت البحوث إلى أن االندماج يؤدي إلى آثار  -2
قد أفادت صحية إيجابية ومشاعر إيجابية تجاه العمل والتنظيم. و

بعض الدراسات بزيادة الصحة والرفاه لدى الموظفين العاملين، 
من الموظفين المندمجين يتمتعون بصحة  %62حيث وجد أن 
 بدنية إيجابية.

وتقترح )مؤسسة غالوب( أن تصورات المؤسسة كمكان صحي 
الموظفون »للعمل تزيد من مستوى دعم الموظفين لمؤسستهم، 

اد الذين يقومون بعرض وتسويق المندمجون هم أكثر األفر
«. المؤسسة والعمل كبيئة صحية وبالتالي أكثر دعًما المؤسسة

وقد يؤدي االندماج وتطوير الذات في عمل المرء إلى اليقظة، 
والدافع الذاتي، واإلبداع، واألصالة، واالتصاالت غير الدفاعية، المرح، 

ا فإن والسلوك األخالقي، وزيادة الجهد والمشاركة، وعمومً
 الموظف يكون أكثر إنتاجية وسعادة.

وهذا ال يعني أن االندماج الوظيفي ليس له جوانب سلبية سواء 
على المؤسسة أو الموظف نفسه، ولكن من خالل معظم الدراسات 
والمراجع التي تطرقت إلى هذا الموضوع وجدنا أن الجوانب 

لتي يمكن اإليجابية كانت عادة أعلى كثيرًا من الجوانب السلبية ا
أن تتلخص في بعض الجوانب المتعلقة بالميزانيات والتوقعات 

 وما إلى ذلك.
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فهل سيأتي اليوم الذي يكون فيه الموظف لدينا أكثر اندماجًا مع 
؟ نأمل  المؤسسة التي يعمل فيها والوظيفة التي يتعايش منها

  ذلك.

 

 

 

 


