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  : الملخص
هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى سلوك المواطنة التنظيميـة          

اإليثار، والكياسة، والروح الرياضية، والسلوك الحضاري، ووعـي        (وأبعاده  
لدى العاملين في المعهد العالي للمهن الطبية بمدينة بنغـازي، وتـم            ) الضمير

نة التنظيميـة الـذي طـوره       مقياس سلوك المواط  استخدام استمارة االستبانة ب   
Organ,1990) (        لجمع بيانات الدراسة األولية الالزمة لتحقيق أهداف الدراسة

موظفاً، وتم إتبـاع    ) 110(واختبار فرضياتها، وقد بلغ حجم مجتمع الدراسة        
موظفاً، كما بلـغ عـدد      ) 86(أسلوب العينة العشوائية البسيطة وكان حجمها       

اسـتمارة، وقـد    ) 65( للتحليل اإلحـصائي     االستمارات المسترجعة الصالحة  
ـ               ةأشارت نتائج الدراسة إلى أن المستوى العام  لـسلوك المواطنـة التنظيمي

 نتـائج  ، كما بينـت   )3.876(وجميع أبعاده لدى العاملين بالمعهد كان مرتفع        
متوسـط حـسابي مـرجح      بالمرتبة األولـى    جاء في    اإليثارعد   ب أن الدراسة

بعـد الـروح    ثـم   ،  )4.061(كياسة بمتوسط حـسابي     ، يليه بعد ال   )4.147(
عد السلوك الحـضاري بمتوسـط      يليه ب ،  )3.943(حسابي   متوسطالرياضية ب 

متوسـط   ب عد وعي الضمير في المرتبـة األخيـرة       وجاء ب ،  )3.680(حسابي  
عدم وجود فـروق ذات     كذلك أكدت نتائج الدراسة     ،  )3.435( مرجح   حسابي

العينة نحو سلوك المواطنة التنظيمية     أفراد  اء  رآداللة إحصائية في متوسطات     
 وبناء على   مدة الخدمة بالمعهد،  تعزى إلى النوع االجتماعي والعمر و     وأبعاده  

 في  زيادة    التي قد تسهم  هذه النتائج طرحت الدراسة مجموعة من التوصيات        
 فـي  سلوك المواطنة التنظيمية لـدى العـاملين  ممارسة   مستوى   وتعزيزدعم  

  . بمدينة بنغازي للمهن الطبيةعاليمعهد الال

                                                 

   . جامعة بنغازي– كلية االقتصاد -دارة اإلقسم  -محاضر -∗
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،  للمهن الطبية  معهد العالي ال سلوكيات المواطنة التنظيمية،     :الكلمات المفتاحية 
  .، ليبيابنغازي

�א����א�ول �

	
	�א���א����  
  :المقدمة

 علـى  تفـرض  الحـالي  العـصر  يشهدها التي  المتالحقة البيئية التغيرات إن  
 حـدة  وزيـادة   السريع، التكنولوجي التقدم ثلة في متم التحديات من مجموعة المنظمات
، واقتصاديات المعرفة والعولمة، والتنوع الكبير في حاجات ورغبات العمالء          المنافسة
مما يتطلب من هذه المنظمات ضرورة التكيف معها، ومواكبتها من خـالل             ،وغيرها
 سـعت  لذا ؛نافسيةالت الميزة وتحقيقالعمل،   بيئة في لالستمرار وتطويره  أدائها تحسين

 فـي  الفع استثمار باعتباره وسلوكه ،البشري بالمورد المتزايد االهتمام إلى المنظمات
 العنصر في االستثمار نإ حيث ،يفكري يحقق لها التميز والتفوق التنظيم     ال المال رأس

 بنـسب  الـدخل  ازديـاد و   المالية الفعالية إلى ويؤدي ،التنافسي السبق عطيي البشري
 تحقيـق ل  المتاحة الموارد توظيف على القدرة يمتلك البشري المورد، ف %)23-16%(

ـ  بعـض  أن عـن  فـضالً  الرسمية، ألدواره أدائه خالل من المنظمة أهداف املين الع
 والمـساهمة  مـنهم  مطلوب هو مما أكثر ونقدميو ،الرسمية أدوارهم حدوديتخطون  

 ، وهذا ما يعرف   )2014ور،  معمري ومنص  (التنظيمية الفعالية تحقيق في مباشر بشكل
سلوكيات العاملين التي تتجاوز متطلبـات العمـل        وهي   التنظيمية المواطنة ياتسلوكب

 فـي وفهي سلوكيات تطوعية غير مرتبطة بنظم حوافز المنظمة ومكافأتهـا            ،الرسمي
 ها وتحقيق ،مهمة وحيوية لنجاح المنظمات في تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية        نفسه  الوقت  

، وينـتج سـلوك المواطنـة       )2011 البشاشه والحراحـشة،  ( وبقائها ة التنافسية لميزل
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التنظيمية عن اتجاهات الموظف االيجابية وشعوره بالعدالة والوالء نحو المنظمة التي           
 فيهـا،  المـشاكل  إثارة وعدم ،عمالءوال الموظفين مساعدة يعمل بها، ويتمثل ذلك في    

 المنظمـة  مستقبل وتطور    على والحرص ،شكوى أو تذمر دون إضافية أعمال وأداء
  .وتحسين صورتها لدى اآلخرين وغيرها

  :مشكلة الدراسة

يعتبر سلوك المواطنة التنظيمية من المفاهيم اإلدارية الحديثة التـي تزايـدت              
أهميتها في المنظمات المعاصرة نظراً لما يترتب عليه من أثار ايجابية على أداء تلـك      

 المواطنة بسلوك المتزايد االهتمام رجعوي،  دافها بكفاءة وفعالية   وتحقيقها أله  المنظمات
 فـسلوك  األخـرى،    التنظيميـة  تغيراتالمب وعالقته المفهوم هذا طبيعة إلى التنظيمية
 كاالتجاهات المنظمة في المهمة اإلدارية المفاهيم من بالكثير يرتبط التنظيمية المواطنة
 هـذا ف التنظيميـة،  المواطنـة  سلوك طبيعة حيةنا من أما .والتغيير والقيادة واإلدراك

 يـرتبط  وال ،للموظـف  وتطـوعي  اختياري فهو لمنظمة ل بالنسبة مكلف غير السلوك
 ال، أي إنـه     الـوظيفي  الوصف تحت يندرج وال حوافز أو مكافآت بأية رسمي بشكل
 موظفين تتطلب الناجحة المنظماتف ، وبالتالي للموظف الرسمي العمل من جزءاً يعتبر

 وخاصـة  المتوقع، من أعلى أداء يقدموا وأن ،بهم المناطة الواجبات من أكثر عملوني
ـ  على عملها في وتعتمد متغيرة بيئة في تعمل التي المعاصرة المنظمات العمـل  رقف 

وتعتبـر  ). 2012أبـو تايـه،      (الفريق أعضاء لخدمة والتطوع التعاون تستدعي التي
التي تسعى لتحقيق التنمية المعرفية من خـالل        مؤسسات التعليم العالي من المنظمات      

جهود فرق العمل الجماعي؛ حيث تتطلب طبيعة عملهـا تكـاثف الجهـود وتعزيـز               
السلوكيات االيجابية للنهوض بمستوى الخدمات التعليمية بها وتحقيق أعلى معـدالت           

 تمؤسـسا تحقيق الفعالية والكفـاءة فـي       ل أنه   األداء، حيث بينت العديد من الدراسات     
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 خارج مهامهم الرسـمية      بعض الموظفين  يتصرفأن  ؛ هناك حاجة إلى      العالي التعليم
، كما أوضحت هـذه الدراسـات        ومساعدة الطالب والزمالء   ، التعليمية عمليةلتطوير ال 

وجود عالقة بين سلوك المواطنة التنظيمية وكالً من االلتزام التنظيمـي، و مـستوى              
و ومستوى النجاح األكاديمي، و العدالة التنظيميـة،        األداء الوظيفي، و ثقافة المنظمة،      

 Asied et(مما يعكس أهمية ودور سلوك المواطنة التنظيمية في هـذه المؤسـسات   

al,2014; Beitali et al,2014; Khan et al,2012 ;Ehtiyar et al,2010.(  
دور سـلوك المواطنـة       السابقة حـول    مما أكدته العديد من الدراسات     وانطالقاً  

األداء في مؤسسات التعليمية العالي، وممـا يتطلـب مـن           االرتقاء بمستوى   لتنظيمية في   ا
بها القيام بالعديد من األدوار اإلضافية كمساعدة الزمالء واإلدارة في العمـل،             العاملين

ومساعدة الطلبة وأولياء األمور والمساعدة في حل مشاكل العمل والمشاركة الفعالـة            
 المؤسـسات ذات طبيعـة خاصـة تـستدعي ممارسـة هـذه       في تطوير وتنمية هذه   

السلوكيات، قامت الباحثة بإجراء دراسة استطالعية من  خالل المالحظة الشخـصية             
لمعهد العالي للمهن الطبية بمدينة بنغازي؛ حيث تبـين وجـود           باحول سلوك العاملين    

 بعض التصرفات التي قد تعكس مستوى منخفض من ممارسة سـلوكيات المواطنـة            
التنظيمية مثل، تردد بعض العاملين في تقديم المساعدة للزوار واالقتصار على العمل            
الرسمي فقط، كذلك عدم التقيد البعض بالحضور واالنصراف في الوقت المحدد، وكثر            
األحاديث الجانبية وقت العمل، فضالً عن طول فترات االستراحة، مما دفـع الباحثـة              

 معهد العـالي  لدى العاملين في ال    المواطنة التنظيمية    يات سلوك للتساؤل عن مدى توافر   
  :تيتين اآلالسؤالين بمدينة بنغازي، وتتمحور مشكلة الدراسة حول للمهن الطبية

 معهد العـالي   في ال  سلوكيات المواطنة التنظيمية لدى العاملين    ممارسة  مستوى   ما -1
  بمدينة بنغازي؟للمهن الطبية
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متوسطات إجابات أفراد عينـة الدراسـة    ائية فيهل توجد فروق ذات داللة إحص   -2
 للمهـن   معهـد العـالي    في ال  سلوكيات المواطنة التنظيمية لدى العاملين    حول ممارسة   

النوع االجتمـاعي،   (تُعزى لبعض العوامل الشخصية والوظيفية       بمدينة بنغازي    الطبية
 ؟)العمر، مدة الخدمة

  : الدراسةضياتفر

  :تيتيناآل ضيتينتقوم الدراسة على الفر  
سلوكيات المواطنة التنظيميـة    ممارسة   انخفاض مستوى : ى األول ة الرئيس يةالفرض -

 .  بمدينة بنغازي للمهن الطبيةمعهد العالي في اللدى العاملين

مستوى ممارسـة    عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في      : ة الثاني يسة الرئ يةالفرض - 
 بمدينة بنغازي    للمهن الطبية  معهد العالي  في ال  سلوكيات المواطنة التنظيمية لدى العاملين    

  .)النوع االجتماعي، العمر، مدة الخدمة(تعزى لبعض العوامل الشخصية والوظيفية 
  :أهداف الدراسة

  :تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية  
 فـي   سلوكيات المواطنة التنظيمية لـدى العـاملين      ممارسة  التعرف على مستوى     -1
 . بمدينة بنغازي للمهن الطبيةليمعهد العاال

سلوكيات مستوى ممارسة    تبيان ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في          -2
تعـزى   بمدينة بنغازي  للمهن الطبيةمعهد العالي في الالمواطنة التنظيمية لدى العاملين 

 .)النوع االجتماعي، العمر، مدة الخدمة(لبعض العوامل الشخصية والوظيفية 

 مـستوى   وتعزيـز طرح مجموعة من التوصيات التي قد تسهم في  زيـادة دعـم               - 3
 بمدينـة    للمهن الطبية  معهد العالي  في ال  سلوك المواطنة التنظيمية لدى العاملين    ممارسة  
 .بنغازي
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  :أهمية الدراسة

 الحديثة اإلداريةأحد الموضوعات ي إلقاء الضوء على الدراسة ف أهمية تكمن  
وهو سلوك المواطنة التنظيمية الذي تزايدت أهميته في المنظمـات          تنظيمي  ال الفكر في

بصفة عامة، وأصبح على هذه المنظمات تحديد مكوناته والتعامل معها واالستفادة منها            
 القرار متخذي استفادة إمكانية فيكما تنبع أهمية الدراسة     ها،  واستمرار بقائها ضمانل

التي توصلت لها الدراسة والتـي قـد    ياتوالتوص النتائج منمحل الدراسة   معهدال في
 جديـدة  آفاقفتح   عن   فضالًتسهم في تعزيز مستوى سلوكيات المواطنة التنظيمية به،         

سلوك المواطنة التنظيميـة     مجال في والدراسات األبحاث من مزيدال اءرإلج للباحثين
  .المعاصرة الحيوية الموضوعاتب المكتبة العربية ءراإلث

  : حدود الدراسة

بالمعهد العـالي   ) إداريين وفنيين (لى العاملين   اقتصرت الدراسة ع  : الحدود المكانية  -
 . للمهن الطبية بنغازي

مـدى تـوافر سـلوك المواطنـة         تركز الدراسة على معرفة   : الحدود الموضوعية  -
اإليثار، والكياسة، والروح الرياضية، والسلوك الحضاري، ووعـي       (التنظيمية وأبعاده   

 ).الضمير

 ).2017-2016(خالل العام الدراسي الميدانية  أجريت الدراسة :حدود الزمنيةال -

 : الدراسات السابقة

الدراسات التي تناولت موضوع سلوكيات المواطنة التنظيمية إلى وجود         تشير    
عالقة بين سلوك المواطنة التنظيمية والعديد من المتغيرات التنظيمية، فقـد أظهـرت             

قة مباشرة بين السلوك القيادي التحويلي وسلوك المواطنة         الدراسات  وجود عال    بعض
التنظيمية، حيث يعمل السلوك القيادي التحويلي على حفز الموظفين للقيـام بمناشـط             

لـى االنغمـاس فـي      إخارج نطاق األدوار الرسمية المطلوب من الموظفين أداؤها، و        
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 التنظيمي، واإلسهام فـي     نها االرتقاء بالعمل  أمناشط التطوعية االختيارية التي من ش     ال
تحسين أداء المنظمة ككل دون الحاجة إلى تكاليف أخرى لمثل هذا السلوك، كمـا أن               

 إلـى   اهتمام القادة بالموظفين، وإثارة دافعيتهم، وإشباع حاجاتهم  يدفع الموظفين ذاتياً          
؛ 2002 العـامري، (الجهـود لتحقيقهـا   المزيد من أهداف المنظمة وبذل في االندماج  

Khan et al,2014(.  
وجود عالقة ذات داللة إحصائية بـين  ) 2016جبريل، (كما أوضحت دراسة      

سلوكيات المواطنة التنظيمية وتنمية رأس المال الفكري، وأكدت الدراسة على أهميـة            
سلوك المواطنة التنظيمية في المؤسسات التربوية لتنمية رأس المـال الفكـري بهـا،              

ساً لسد النقص في الموارد الماليـة، ومقابلـة الطلـب           وجعل هذا السلوك واقعاً ملمو    
المتنامي على جودة الخدمة التعليمية بما ينعكس علـى كفـاءة وفعاليـة المؤسـسات               

سـلوكيات المواطنـة     أن) 2014معمري ومنـصور،    (التربوية، كما كشفت دراسة     
نظمـات   للم التنظيميـة  والفعاليـة  ،واألداء الكفاءة مستوى تحسين في تسهمالتنظيمية  

 تلـك  أداء مـن  ينطلـق  المنظمـات هـذه    التنظيمية في  الفعالية تحقيقالحديثة، وأن   
 الـسلوك  هذا أن إلدراكهم التطوع منطلق من األشخاص وعبر الزمن عبر السلوكيات
 تغييـر  إحداث شأنه ومن المؤسسة داخل التنظيمية الثقافة يعكس وحضاري اجتماعي

 ضـمن تقيـيم   السلوك هذا يضعون المنظمات هذه يف القادة وأن،  التنظيمية النتائج في
 عالقات على ينطوي والمنظمة الفرد بين عقد هو السلوك هذا ويعتبر الوظيفي، األداء
 سينمي العقد لهذا والوفاء االلتزام وأن األفراد بين الثقة على المبني االجتماعي التبادل
، وهذا ما   اليوم منظمات في يةالتنظيم الفعالية ويحقق التنظيمية المواطنة سلوك ويطور

 التنظيمي الوالء بين ارتباطية عالقة وجود بينت التي) 2016 شالبي، (دراسةدعمته  
 الموظـف  شخصية بناء في التنظيمي الوالء يشارك حيث التنظيمية، المواطنة وسلوك
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 تبنـي  إلـى  ويدفعـه ) المـستمر  الوالء المعياري، الوالء العاطفي، الوالء (خالل من
  .التنظيمية المواطنة اتسلوكي

 إلدراك   هنـاك أثـراً إيجابيـاً      أن) 2012ابو تايـه،     (في حين بينت دراسة     
كـذلك  ، الموظفين للعدالة التنظيمية على سلوك المواطنة التنظيمية وعلى جميع أبعادها    

بينت النتائج أن إحساس العاملين بالعدالة اإلجرائية له الدور األكبر في التـأثير علـى              
العدالـة  (مواطنة التنظيمية مقارنة مع األبعاد األخـرى للعدالـة التنظيميـة            سلوك ال 
) 2015الطعاسمة وحسب اهللا،    (، وهذا ما دعمته دراسة      ) والعدالة التعاملية  ،التوزيعية

التي أكدت وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين العدالة اإلجرائية وسلوك المواطنـة             
  .التنظيمية
وجود أثـر   التي أوضحت   ) 2011ابشة والحراحشة،   البش (فضالً عن دراسة    

هام ألبعاد الدافعية المتمثلة في حاجات األمن والحاجات االجتماعية وحاجات تحقيـق            
واحترام الذات على سلوك المواطنة التنظيمية، حيث أن إشباع حاجات العاملين تعتبر            

، ودراسـة   يمية لديهم وسيلة حيوية لزيادة دافعيتهم للعمل وتعزيز سلوك المواطنة التنظ        
التي أثبتت وجود تأثيراً ذا داللة معنوية للدعم التنظيمي علـى سـلوك             ) 2013نوح،  (

المواطنة التنظيمية، كما أكدت الدراسة وجود تأثيراً ذا داللة معنوية للدعم التنظيمـي             
  .في أداء الشركات في وجود سلوك المواطنة التنظيمية

 داللـة   ات وجود عالقة موجبة وتأثير ذ     في حين أوضحت العديد من الدراسا       
 حيث تعتبر الثقافـة عامـل       ؛إحصائية للثقافة التنظيمية على سلوك المواطنة التنظيمية      

مهم لترسيخ ونمو سلوك المواطنة، فالعامل سيؤدي أنشطة خـارج الـدور الرسـمي              
 عن عمله ويشجعه مديره على ذلك، ويكون سلوك المواطنة والذي           عندما يكون راضٍ  

 أما فـي  ؛صف بالذاتية واإلبداع وخارج أنشطة الدور مقيد في الثقافات البيروقراطية     يت
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يتم التركيز على تشجيع العاملين علـى اإلبـداع والمـشاركة           فالثقافات الديمقراطية     
 Purnama؛2015العـزام، ( وبالتالي التشجيع علـى سـلوك المواطنـة التنظيميـة    

,2013;Khan & Abdul Rashid,2012;Mohanty & Rath, 2012 a    
;Harwiki,2013; 2014Beitali et al,(.  

 بينت بعض الدراسات أن التمكين النفسي للعاملين يؤثر على سـلوكيات           كذلك  
ـ          ن عملـه ممتـع ولديـه       أالمواطنة التنظيمية لديهم، حيث إن الموظف الذي يشعر ب

ويحل مـشاكل   ولية واالستقاللية والثقة سوف يساعد اآلخرين       ؤاإلحساس بتحمل المس  
، )Naderi &  Hoveida, 2013 , 2014;   et al Khan ؛2010 أبا زيد،( العمل

كما بينت الدراسات أن لسلوكيات المواطنة التنظيمية دوراً فعاالً في تحسين مـستوى             
 Asiedu et al,2014; Ehtiyar et(األداء للعــاملين والمنظمــة ككــل  

al,2010;Podaskoff et al,1997;Yen et al,2008.( 

وتتفق هذه الدراسة مع معظم الدراسات في اعتماد المنهج الوصفي الميـداني              
كما تتفق الدراسة في تناولهـا لموضـوع سـلوك المواطنـة            ،  لجمع البيانات الالزمة  

الـسلوك  والروح الرياضـية،    والكياسة،  والتنظيمية في أبعادها الرئيسة وهي اإليثار،       
العـزام،  (  مثـل  واألجنبيـة دراسات العربية   وعي الضمير  مع معظم ال     والحضاري،  

 & Naderi؛2010؛ أبا زيد، 2011 ،والحراحشة البشابشة؛  2012 أبو تايه،؛ 2015

 Hoveida, 2013; Harwiki, 2013; Mohanty & Rath, 2012 a( ،تختلـف  و
مؤسـسة  في طبيعة مجتمع البحث حيث تم تناول الموضوع في          مع الدراسات السابقة    

 .البيئة الليبيةم العالي في تابعة للتعلي
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  Organizational Citizenship Behaviorsمفهوم سلوك المواطنة التنظيمية

 الفكـر  في الحديثة اإلداريةالموضوعات  يعتبر سلوك المواطنة التنظيمية من        
سس الدافعة للـسلوك  في تحليله لألبشكل أساس  Katz (1964(اعتمد  ، فقدتنظيميال

 فـي مجـال    تُعد من الكتابات األولى التيBarnard (1958( كتابات علىالتنظيمي 
الرغبة أو االستعداد للتعاون أو الجهد التعاوني للعاملين فـي مجـال التنظـيم غيـر                

ات ظهر مصطلح سلوكيات المواطنة التنظيمية ألول مرة        يالرسمي، وفي نهاية السبعين   
يصف الجهد التعاوني للعاملين أو السلوكيات التعاونية االبتكاريـة         ل) Organ(على يد   

التلقائية، وقد توصل إلى تعريف شامل لسلوك المواطنة التنظيمية وهو مـستخدم اآلن             
في معظم الدراسـات المتعلقـة بـسلوكيات المواطنـة التنظيميـة، حيـث عرفهـا                

)1997:p86 (Organ   بط بـشكل صـريح أو      ال ترت  اختيارية   فرديةسلوكيات  "بأنها
 يـة الوظيفيـة   مجملهـا  الفعال   وتعزز فـي    ،   بالمنظمة مباشر بنظام المكافآت الرسمي   

أن سلوكيات المواطنة التنظيمية هـي      ) 23ص: 2002(العامري، كما يعتبر    "للمنظمة
التصرفات االيجابية الزائدة عما هو موصوف رسميا في المنظمـة، والتـي تمتـاز              "

اإلكراهية، وغير الخاضعة للمكافأة مباشرة وصـراحة فـي         بالطبيعة االختيارية غير    
نظام الحوافز اإلداري للمنظمة، وذات األهمية الكبيرة لفعاليـة المنظمـة ونجاحهـا              

  ".واستمرار أدائها
  2003(ف كما عر:p2(Chien  تصرف "طنة التنظيمية على أنه اسلوك المو

 إلـى   ويسعىمات وعقد العمل    الفرد التطوعي واالختياري الذي ال يندرج ضمن التعلي       
 ويـري البشابـشة والحراحـشة       ،تحقيق أهداف المنظمة وزيادة فعاليتهـا وكفاءتهـا       
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سلوك الفرد التقـديري الـذي ال       "أن سلوك المواطنة التنظيمية هو      ) 649ص:2011(
يكون لديه اهتمام بإظهاره مباشرة للدائرة الرسمية، وال يحصل على مكافـأة جـراء              

، وعرفـه  "ي مجمله يؤدي إلى تعزيز الفعالية الوظيفية للمنظمة ككل     نه ف أممارسته مع   
 عمـا  الزائدة اإليجابية التصرفات في يتمثل" بأنه) 47ص: 2014(معمري ومنصور   

 غيـر  االختياريـة  بالطبيعـة  ويمتـاز  للمنظمـة،  الرسمية األنظمة في موصوف هو
 وذو للمنظمة، الرسمي الحوافز نظام في مباشرة محددة لمكافأة تخضع وال اإلكراهية،

 المبـادرة  مـن  نـابع  فردي سلوك وهو ،للمنظمة والفعال الناجح لألداء كبيرة أهمية
 بـين  مباشرة تعاقدية أو رسمية عالقة توجد وال للفرد، الحرة لإلرادة ويخضع الذاتية،

 إال ذاتـه  بحد رسميا أداء يعد ال أنه من الرغم وعلى الوظيفة، ومتطلبات السلوك هذا
  ."للمؤسسة الكلية األهداف تحقيق في ويسهم يسمح أنه

 أن سـلوكيات المواطنـة التنظيميـة تتـضمن          يتضح من التعريفات السابقة     
  :ةتيالخصائص األ

 . اختيارية تطوعيةسلوكيات فردية -

 . الرسمي للمنظمةالوصف الوظيفيسلوكيات تتجاوز  -

 .نظام الحوافز الرسمي للمنظمةب بشكل مباشر غير مرتبطة -

 . ونجاحها واستمرارهاالفعال للمنظمة ألداءا تعززسلوكيات  -

  :التنظيمية المواطنة أنماط

سـلوك المواطنـة    أنماط من العديد Brief & Motordilwo (1986(ذكر   
 فيما بعضها ونلخص نحدد أن ويمكن ،مؤسساتهم في نوالعامل يمارسها التي التنظيمية

  : )2003 العامري،( أتيي
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لموظف لزمالء العمل في األمور المتعلقة بـشؤون العمـل، كمـساعدة            مساعدة ا  .1
اآلخرين المتغيبين عن العمل، وتوجيه الموظفين الجدد، حتى ولو كـان ذلـك غيـر               

آلخرين ذوي األعباء الوظيفية الكثيرة، ومـساعدة الـرئيس أو          امطلوب منه، مساعدة    
 ال يتوقع من الـشخص   الخ، هذه الممارسات هي أعمال تطوعية     ... المشرف في عمله  

  .أن يقوم بها، ألنها ليست من متطلبات وظيفته الرسمية
مساعدة الزمالء فيما يتعلق بالشؤون الشخصية، ويتضمن ذلك تقديم المساعدة فـي             .2

  .الخ...ة أو العاطفيةياألمور المتعلقة بالمشاكل العائل
دمات المقدمـة، مثـل     مساعدة العمالء  أو المراجعين بأمور ال تتعلق بالسلع والخ          .3

  .إرشادهم أو اإلصغاء واإلنصات لهم
االنصياع للقيم التنظيمية والسياسات واللوائح، والعمـل وفقـاً لهـا، مثـل الحـضور                .4

  .لخإ... استخدام الموارد التنظيمية االستخدام السليموواالنصراف حسب مواعيد العمل، 
من أجل جعل المنظمة أكثر نجاحاً      اقتراح تحسينات تنظيمية أو إدارية أو إجرائية،         .5

 أو  ، أو الممارسـات اإلداريـة     ،وتميزاً، مثل االقتراحات المتعلقة بالبنـاء التنظيمـي       
  . أو اإلجراءات، أو الممارسات اإلدارية،االستراتيجيات

بذل جهود مضاعفة في العمل وتجنب مضيعة الوقت في أحاديث جانبية أو فترات              .6
  . زيارات داخلية وخارجية ال عالقة لها بالعملاستراحة طويلة ومتكررة أو

التطوع للقيام بأعمال إضافية من أجل مساعدة المنظمة، كاالشتراك في اللجـان أو            .7
بعض المشاريع المتعلقة بالعمل، أو التغلب على بعـض الـصعوبات التـي تواجـه               

  .العمليات التنظيمية وحماية المنظمة من األخطار
  .الرغم من الظروف الصعبة التي تواجههاعلى البقاء مع المنظمة  .8
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تقديم المنظمة لآلخرين بصورة جيدة، والدفاع عن المنظمة والحديث عنهـا أمـام              .9
 .اآلخرين بصورة  طيبة، مما يساعد على تحسين سمعتها عند اآلخرين

  سلوكيات المواطنة التنظيمية علـى نـوعين همـا         Organفي حين صنف      
  ): 2008 خطاب وآخرون،(
اإلسهامات االيجابية التي يمارسها الفرد تطوعاً مثل كافة أنواع المساعدات التـي             -1

يقدمها الفرد لزمالئه في العمل، والجهد الزائد والدقة في االنجاز بما يفوق المتطلبـات       
الرسمية للعمل، والتعرف على أراء اآلخرين قبل اتخـاذ أي قـرار أو ممارسـة أي                

 . ة بشكل جيد أمام غير العاملين بهاتصرف، والتحدث عن المنظم

سلوكيات جودة االمتناع، وهي السلوكيات التي قد تضايق المنظمـة أو اإلدارة أو              -2
القسم الذي يعمل به الفرد، والتي يمتنع الفرد عن ممارستها طوعاً حتى وأن كان مـن             

االستياء حقه ممارسته، ومن أمثلتها تصيد األخطاء في أعمال اآلخرين، والتعبير عن            
  . بشأن بعض أوضاع العمل، وعدم تحمل المشاحنات البسيطة في مكان العمل

  :يميةأهمية سلوك المواطنة التنظ

تنبع أهمية سلوك المواطنة التنظيمية من كونه سلوك تطوعي يهدف إلى رفع              
مستوى فاعلية المنظمات حيث يقوم الموظفون بأداء أكثر من الواجبات المناطة بهـم             

لتحقيق أداء أعلى من المتوقع، وهذا ما تتطلبه المنظمات المعاصـرة التـي              نويسعو
        رق العمل التي تـستدعى التعـاون       تعمل في بيئة متغيرة شديدة التنافس وتعتمد على ف

 كما تنبع أهمية سـلوك المواطنـة        ،)2012أبو تايه،   ( والتطوع لخدمة أعضاء الفريق   
بتكار وتعزيز األفكار والمقترحات المقدمـة،  لألفراد من توفير القدرة على اإلبداع واال      

وتعزيز الدافع لالنجاز والشعور بالمسؤولية، إضافة ألهميته للمنظمة فـي تخفـيض            
معدالت دوران العمل والغياب مما يؤدي إلى االستقرار التنظيمي، وزيـادة معـدالت             
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التنظيميـة  األداء والكفاءة والفعالية، وتعزيز الثقة المتبادلة، وتخفـيض الـصراعات           
كما أشارت العديد من البحوث والدراسات إلى أن لـسلوك المواطنـة     ،  )2013نوح،  (

 على القرارات اإلدارية وأداء المنظمة، و وجود ارتباط ايجـابي         كبيراً التنظيمية تأثيراً 
 وزيـادة مـستوى األداء      ،المواطنة التنظيمية وكال من الرضـا الـوظيفي        بين سلوك 

 ;et al,2012; Mohanty & Rath, 2012b 2014,( ة ككل وأداء المنظم،الفردي

Khan  Khan & Abdul Rashid.(  
وعلى الرغم من أهمية سلوك المواطنة التنظيميـة فـي المنظمـات يـرى                

(Organ)         أن ممارسـة الفـرد     لهـا، حيـث     أنه قد تكون هناك بعض اآلثار السلبية
  الرسمي، فعلي سبيل المثـال،     لسلوكيات المواطنة التنظيمية قد تضر باألداء الوظيفي      

 وقت الفرد ومن ثـم انخفـاض        ةضاعإمساعدة الفرد لزمالئه في العمل قد تؤدي إلى         
أن سلوكيات المواطنة التنظيمية قد تكون غيـر        ، باإلضافة إلى    أدائه الوظيفي الرسمي  

نزيهة ولها غرض خفي من منظور الفرد الذي يمارسها حيث يسعى لتحقيق مصلحته             
  .)2008خطاب وآخرون،(يس مصلحة المنظمةالذاتية ول

  : أبعاد سلوك المواطنة التنظيمية

؛ 2013؛ نـوح،    2008 خطاب وآخـرون،   ؛2003 العامري،( رأى كالً من    
 ; 2016Mohanty & Rath, 2012; Naderi &  Hoveida ,2013طحطـوح،  

Podsakoff, 2000; ; Organ,1997( أن سلوك المواطنة التنظيمية تم تناوله مـن  
 :ثالثة اتجاهات هي

بعاد سلوك المواطنة التنظيمية ويحتوي على بعدين        النموذج الثاني أل   :االتجاه األول  -
  :هما
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يهدف إلى خيـر    وويقصد به السلوك التطوعي الذي يقوم به الفرد          :البعد التنظيمي  -
يـة  التحدث بصورة ايجاب  : المنظمة، واالرتقاء بأدائها والعمل على بقائها، ومن أمثلتها       

قبول التغييـرات   ،  االلتزام بقواعد وإجراءات العمل بالمنظمة    ،  عن المنظمة أمام الغير   
 الحـضور ، و ر األداء ييـدة فـي تطـو     فتقديم االقتراحات الم  ،  التنظيمية بصدر رحب  

  .االختياري لالجتماعات واللجان
ويقصد به السلوك التطوعي الذي يهدف إلى مساعدة العـاملين فـي            : البعد الفردي  -
لمنظمة للقيام بأعمالهم، والتعاون معهم وهو في النهاية يساهم فـي تحقيـق أهـداف               ا

مساعدة زمالء العمـل    ،  مساعدة العاملين الجدد في العمل     :المنظمة ككل، ومن أمثلته   
المـشاركة فـي مـشاكل      ، و مساعدة الرئيس في العمل   ،  في انجاز األعمال المتأخرة   

  . الزمالء المتعلقة بالعمل
 النموذج الخماسي ألبعاد سلوك المواطنة التنظيمية، ويعتبر النموذج         :الثانياالتجاه   -

الخماسي ألبعاد سلوك المواطنة التنظيمية هو األكثر شمولية، نظراً ألنه يمثـل كافـة              
توالت عملية   و Organ(1988)وقد صممه    ،جوانب أنماط السلوك للمواطنة التنظيمية    

، يد من الباحثين هذا النموذج فـي دراسـاتهم        اعتمد العد تطويره في سنوات الحقة و      
  : تية، ويشمل هذا النموذج األبعاد األوكذلك تم اعتماده في هذه الدراسة

الزمالء، ( مساعدة الفرد لألشخاص الذين حوله       ىويقصد به مد  : Altruismاإليثار   -
د في المهام المتعلقة بالعمل، مما يعكـس تفـضيل أو إيثـار الفـر     ) الرؤساء، العمالء 

 .لآلخرين على نفسه

 وتعني محاولة الفرد منع وقوع المشكالت المتعلقـة بالعمـل،           :Courtesy الكياسة -
وإدراكه لتأثير سلوكه على اآلخرين، وعدم استغالله لحقوق اآلخرين، وتجنب إثـارة            
المشكالت مع اآلخرين، مما يؤدي إلي الحفاظ على معنويـات مجموعـة العـاملين              
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ـ      ولعمل عند مستوى مرتفع،     المشاركين في نفس ا    اءة  يمكنهم من تقديم اإلسهامات البنّ
 .بدال من الجدال أو النزاع الشخصي بينهم

بـصدر   - ويقصد بها مدى تحمل الـشخص      :Sportsmanship الروح الرياضية  -
 ألي أوضاع سيئة في العمل، أو متاعب شخصية مؤقتة أو بسيطة دون تـذمر        -رحب

 .خار الطاقة الموجهة لمثل ذلك النجاز العملأو رفض أو ما شابه ذلك، واد

اءة والمسؤولية ويعني المشاركة والمساهمة البنّ: Civic Virtue السلوك الحضاري -
في إدارة أمور المنظمة، واالهتمام بمصير المنظمة من خالل الحرص على حـضور             

المنظمـة  االجتماعات المهمة غير الرسمية، والمحافظة على التغيير، وقراءة مذكرات          
 .وإعالناتها، وتأدية العمل بصورة تساعد في المحافظة على سمعة المنظمة

ويمثل سلوك الفرد التطوعي الـذي يفـوق     Conscientiousness:وعي الضمير -
الحد األدنى من متطلبات الوظيفة الذي تحدد متطلبات الدور األساسـي فـي مجـال               

ت العمـل الرسـمية، واحتـرام       الحضور واالنصراف في المواعيد والعمل في ساعا      
 .الخ...واالستراحات، والعمل بجدية وعدم إضاعة وقت العمل، اللوائح واألنظمة،

، وقد قام بتطويره     النموذج السباعي ألبعاد سلوك المواطنة التنظيمية      :االتجاه الثالث  -
)Podsakoff (ويشمل األبعاد األتية:  
 وهـي كافـة الـسلوكيات    :Organizational Complianceالطاعة التنظيميـة   -

الموجهة نحو المنظمة ذاتها، وتنعكس من خالل االلتزام بالقواعد والتعليمات الرسمية           
التي تحكم المنظمة، وتؤدي إلى انجاز المهام واالستخدام العقالني للموارد، واإلذعـان            

 .للسلطة القانونية وتنفيذ األوامر الصادرة من اإلدارة العليا

 وتتمثـل باألعمـال االبتكاريـة التـي     : Individual Initiativeديةالمبادرة الفر -
تحمـل  وعية لتحسين أداء المنظمة، والحماس الزائد النجاز العمل،         ايمارسها الفرد طو  
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أعباء العمل اإلضافي وتشجيع األفراد اآلخرين داخل المنظمة على ممارسة مثل هـذا             
 .السلوك

 وتتمثل في األنماط السلوكية التي :Self Development التطوير أو التنمية الذاتية -
يمارسها األفراد بشكل طوعي لتحسين معارفهم ومهاراتهم، ومن نماذج هذا الـسلوك            
االستفادة من البرامج التدريبية المتقدمة، ومواكبة التطورات في المجال المرتبط بعمل           

 التي يقدمها الفرد    الفرد، وتعلم مجموعة جديدة من المهارات التي تزيد من اإلسهامات         
 .إلى منظمته

 وهي تمثل انعكاس لمدى استعداد الفرد لتقبل        :Sportsmanshipالروح الرياضية    -
حباطات والمضايقات التنظيمية العرضية دون امتعاض أو شـكوى، وهـذه           إلبعض ا 

 أو العمـل  ، ما تظهر نتيجة تفاعل العاملين داخل المنظمـة الواحـدة  باًالمضايقات غال 
عة، كما أن تقبل الفرد لمثل هذه المضايقات دون تذمر أو شكوى يمكن أن              ضمن جما 

ن يؤدي إلى تفرغ كـالً مـن الـرئيس          أ و ،يخفف عبء العمل على الرئيس المباشر     
 .والمرؤوس لحل مشاكل العمل الحقيقية

 يعكس مدى رغبة الفرد في المشاركة االيجابيـة  :Civic Virtueالسلوك الحضاري  - 
ة نشاطات وفعاليات المنظمة غير الرسمية، واالهتمام بمـصير المنظمـة           البناءة في كاف  

قراءة مـذكرات   :حتى لو تطلب ذلك تحمل الفرد ألعباء إضافية ومن نماذج هذا السلوك           
 وحلقـات النقـاش     ، والمحاضرات ، والندوات ،حضور االجتماعات ،  المنظمة وإعالناتها 

 .حافظة على سمعة المنظمة والتغييرتأدية العمل بصورة تساعد في الم، وغبر الرسمية

عندما يحتـاجون  ( هو مساعدة اآلخرين :Helping  Behaviorالسلوك المساعد  -
في حل المشاكل في العمل أو منع حدوثها دون انتظار مقابـل لـذلك،             ) لهذه المساعدة 

مشاركة  :وقد يكون هؤالء أما الرئيس المباشر أو زمالء العمل أو العميل ومن نماذجه            
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لعاملين والحرص على مساعدة الرئيس المباشر ومساعدة زمالء العمل الجدد علـى            ا
، مساعدة العمالء في الحـصول علـى خدمـة ذات جـودة عاليـة             ،  اإللمام بأعمالهم 

 .الحرص على مساعدة زمالء العمل في انجاز األعمال المتأخرة لديهمو

الشعور بالود تجـاه   هو عبارة عن :Organizational Loyaltyالوالء التنظيمي  -
اآلخرين، وحماية مصالح المنظمة ودعمها أمام الغير ضد تهديدات البيئة الخارجيـة،            
والمساهمة في بناء سمعة طيبة وصورة ذهنية جيدة والسعي للحفـاظ علـى أصـول               

  .المنظمة ومواردها من خالل حسن استخدامها، والشعور باالنتماء للمنظمة
��א����א���� �

��  א�	א���א
	�א
   :أسلوب الدراسة 

  :تم إجراء هذه الدراسة باالعتماد على أسلوبين هما  
فقد تم اعتماد المنهج الوصفي حيث تم إجراء المسح         : أسلوب الدراسة النظرية  : أوالً -

المكتبي واستخدام شبكة االنترنت  لالطالع على المراجع العربية واألجنبية المتعلقـة            
  . النظريبموضوع الدراسة وبناء اإلطار

 التحليلي لتحقيـق أهـداف      وصفياستخدم المنهج ال  : أسلوب الدراسة الميدانية  : ثانياً -
 الموضوعة، من خالل جمع البيانات بواسطة       ضياتالدراسة واختبار مدى صحة الفر    

  . استمارات االستقصاء واستخدام األساليب اإلحصائية المالئمة للتحليل
 :أداة الدراسة -1

ى استمارة االستقصاء كأداة لجمع البيانات األوليـة للدراسـة،          تم االعتماد عل    
  :وتشمل
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 والوظيفية وهـي    شخصيةخصص لجمع البيانات المتعلقة بالعوامل ال     : القسم األول  -
 . بالمعهددمةمدة الخر، والعمو،  االجتماعيالنوع

) Organ,1990(تناول مقياس سلوك المواطنة التنظيمية الذي طوره        : نيالقسم الثا  -
فقرة ) 20(، ويتكون هذا المقياس من      )2012أبو تايه،   ( في دراسة    والذي تم استخدامه  

، الكياسـة  )5-1(اإليثـار ( :موزعة على األبعاد الخمسة لسلوكيات المواطنة التنظيمية 
ــروح الرياضــية )6-9( ــسلوك الحــضاري)12-10(، ال ــي )17-13( ، ال ، وع

 .))20-18(الضمير

  :Kolmogorov - Smirnov test اختبار التوزيع الطبيعي -2
 اختبار التوزيع الطبيعي )1(جدول رقم 

 مستوي الداللة Zقيمة االختبار  المتغير

 1150. 1.564  اإليثار

 2480. 1.021  الكياسة

  1710. 1.292  الروح الرياضية
 2110.  1.620  السلوك الحضاري

 1400. 1.401  وعي الضمير

 1380. 1.156  سلوك المواطنة التنظيمية

من متغيرات الدراسة أكبر     ويتضح من الجدول أن مستوى الداللة لكل متغير         
يجـب اسـتخدام    و، وهذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيـع الطبيعـي            )0.05(من  

  .يةماالختبارات المعل
 :صدق األداة وثباتها -3

  نتائج اختبار الثبات والصدق  الذاتي لمتغيرات الدراسة )2(جدول رقم 
  معامل الصدق الذاتي  معامل ألفا كرونباخ للثبات  تغيراتالم

  0.840  7050.  اإليثار
  0.872 0.761  الكياسة
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  معامل الصدق الذاتي  معامل ألفا كرونباخ للثبات  تغيراتالم

  0.835 0.697  الروح الرياضية
  0.891 0.794  السلوك الحضاري

  0.892  0.796  وعي الضمير
  0.867 0.751  سلوك المواطنة التنظيمية

 لالتساق الداخلي ) Cronbach-Alpha(قيم معامالت   يتضح من الجدول أن         
، كما أن درجـة الـصدق       )0.796 - 0.697 (لمتغيرات الدراسة عاٍل، حيث يتراوح    

 يعتبر هذا المقياس صـادقاً    ذلك  ، وب )0.892 - 0.835(الذاتي للمتغيرات تتراوح بين     
) 0.75(كما يتمتع بدرجة عالية من الثبات مقارنة بالمستوى المقبول           لما وضع لقياسه،  

، وبالتالي يمكن االعتماد    دنى المقبول لثبات أي مقياس في العلوم اإلدارية       وهو الحد األ  
عليه في التطبيق الميداني مما يجعل استمارة االستبيان مقبولة كأداة لجمـع البيانـات              

  .الالزمة للدراسة
  :مقياس التحليل -4

 الخماسـي إلعطـاء   (Likert Scale)مقياس اعتمدت مقاييس الدراسة على   
، غيـر   )3( ، محايـد  )4(، موافق   )5 (اًلكل إجابة في المقياس، موافق تمام     الدرجات  

  فقد تـم اعتبـار كـل       متغير، ولتحديد مستوى كل     )1( ، غير موافق تماماً   )2( موافق
ـ  متغير، وال  جداً ضعيف) 1.80 أقل من    -1من  ( وسطه الحسابي المرجح     متغير  ذي ال

ـ ) 2.60أقل من   - 1.80من  (متوسطه الحسابي المرجح     ـ  عيفض  متوسـطه   ذي، وال
 متوسـطه الحـسابي     ذيوالتوسط،  م) 3.40أقل من    - 2.60من  (الحسابي المرجح   

مـن  ( متوسطه الحسابي المرجح     ذي وال رتفع،م) 4.20 أقل من    - 3.40من  (المرجح  
  ).2008عبدالفتاح، (مرتفع جداً ) 5 - 4.20
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 :مجتمع وعينة الدراسة -5

ين بالمعهد العـالي للمهـن الطبيـة         العامل يشتمل مجتمع الدراسة على جميع      
 ، وتم إتباع أسـلوب    )∗( موظفاً )110 (حجم المجتمع بلغ  قد  و) إداريين وفنيين (بنغازي  

) 86(البسيطة وكان حجمها وفقاً لجدول حجم المجتمع وحجم العينـة            العينة العشوائية 
ينة، وتم توزيع استمارات االستبانة علي جميع عناصر الع       ،  )2013سيكاران،  (موظفاً  

مـن  %) 75.58(، وتمثـل    استمارة صالحة للتحليل اإلحـصائي    ) 65( عا استرج تمو
  .إجمالي االستمارات الموزعة

 :أساليب التحليل اإلحصائي -6

 تم استخدام اإلحـصاء الوصـفي       رضياتلتحقيق أهداف الدراسة واختبار الف      
ت الدراسـة   في تحليل بيانـا  23SPSS التحليلي باالعتماد على البرنامج اإلحصائي 
  : هيالميدانية، واألساليب اإلحصائية المستخدمة

 البيانـات  لمعرفة هـل  Kolmogorov - Smirnov testاختبار التوزيع الطبيعي  -
 . أم التتبع التوزيع الطبيعي

 االتـساق الـداخلي   مـدى   لبيانCronbach Alpha معامل الثبات كرونباخ ألفا  -

 .الدارسة تمدتهااع التي للمقاييس المكونة للعبارات

مقاييس اإلحصاء الوصفي كالتكرارات والنسب المئوية لوصف خـصائص أفـراد            -
 تركـز  مـدى  عينة الدراسة، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعرفـة 

 .تهذه اإلجابا تشتت ومدىوأبعادها  يسلوك المواطنة التنظيمية المتعلقةجابات اإل

للتعرف على مدى توافر سـلوكيات المواطنـة   ) One Sample T Test(  اختبار -
التنظيمية وأبعادها لدى العاملين في المعهد العالي للمهن الطبية بنغازي، وذلـك عنـد              

                                                 

 .الشؤون اإلدارية بالمعهدوفقاً إلحصائية  ∗
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، )3=�(وقيمة الوسـط الفرضـي      ) df=64(ودرجات حرية   %) α=5(مستوى داللة   
ميـة إذا   وتدل اإلجابة أو المتوسط الحسابي للمتغير عن توافر سلوك المواطنـة التنظي           

 .والعكس يعتبر صحيح%) α=5(اقل من مستوى الداللة ) Sig t(كانت 

 )Independent-Sample T Test( للفروق بين متوسطي عينتـين مـستقلتين   (t) اختبار - 
 .نوع االجتماعي بالمعهدلل  سلوكيات المواطنة التنظيمية التي تعزىلقياس الفروق في

 سـلوكيات   لقياس الفـروق فـي    ) One-Way-ANOVA( تحليل التباين األحادي     -
 .عمر ومدة الخدمة بالمعهدلل المواطنة التنظيمية التي تعزى

  :خصائص عينة الدراسة

  خصائص أفراد عينة الدراسة) 3(جدول رقم 
  النسبة المئوية  العدد  الفئات  المتغير

  %18.46  12  ذكر
  النوع  %81.54  53  أنثى

  %100  65  المجموع
  %13.85 9   سنة30أقل من 

  %33.85 22   سنة40 أقل من – 30من 
  %43.07 28   سنة50 أقل من – 40من 
  %9.23 6   سنة60 أقل من – 50من 

  -  -   سنة فما فوق60

  عمرال

  %100 65  المجموع
  %6.15  4   سنوات5أقل من 

  %26.16  17  سنوات10 أقل من – 5من 
  %40.00  26   سنة15 أقل من – 10من 

  %27.69  18   سنة فأكثر15من 

  خدمةمدة ال
  المعهدفي 

  %100  65  المجموع
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في ) %81.54 (اإلناث أفراد العينة من     غالبيةأن  ) 3(يتضح من الجدول رقم       
، ويرجع هذا إلـى     من إجمالي أفراد عينة الدراسة     )%18.46(الذكورحين بلغت نسبة    

جدول أن غالبية   يتضح من ال   كما ،ارتفاع عدد اإلناث العامالت في المعهد بصفة عامة       
، كذلك يتـضح    ) سنة 50قل من   أ -30من  (في الفئة العمرية    %) 76.92(أفراد العينة   

 ،%)67.69(بلغـت    سنوات 10 من أكثر خدمة مدة لديهمأن نسبة أفراد العينة الذين      
خصائص أفراد عينة   في  تنوع  ال ذا وه طويلة في المعهد،   خبرةبفترة   تمتعهم مما يعني 

 يؤهلهم لإلجابة على األسئلة المطروحـة       خدمةوع والعمر ومدة ال   الدراسة من حيث الن   
  .ستمارة االستبانةفي ا

  :اختبار فرضيات الدراسة

سـلوكيات المواطنـة    ممارسـة     انخفاض مستوى  :ى األول ة الرئيس يةاختبار الفرض  -
  . بمدينة بنغازي للمهن الطبيةمعهد العالي في الالتنظيمية لدى العاملين

سلوك المواطنة  إلبعاد )T( واختبار متوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةال) 4(جدول رقم 
 التنظيمية

  المتغير
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  t(  (Sig.) t(قيمة 

الوزن 

  النسبي
  المستوى

ب
رتي

الت
  

  نتيجة االختبار

  دال إحصائياً  1  مرتفع %82.94  ∗∗0.000 17.796  5190.  4.147  اإليثار
  دال إحصائياً  2  مرتفع  %81.22  ∗∗0.000 19.172 4460. 4.061  سةالكيا

  دال إحصائياً  3  مرتفع  %78.86  ∗∗0.000 10.851 7010.  3.943  الروح الرياضية
  دال إحصائياً  4  مرتفع  %73.60  ∗∗0.000 15.369 3560.  3.680  السلوك الحضاري

   إحصائياًدال  5  مرتفع  %68.70  ∗∗0.000 7.184 4890. 3.435  وعي الضمير
سلوك المواطنة 

  دال إحصائياً  -  مرتفع  %77.52  ∗∗0.000 21.654 3260. 3.876  التنظيمية

  %      1 عند مستوى معنوية اًل إحصائياد ∗∗
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 اتجاهات أفراد العينة نحو سلوك المواطنـة التنظيميـة           أن )4(يبين الجدول     
سلوك المواطنة التنظيمية   وأبعادها الخمسة كانت مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي ل        

 مما يعكس درجة عالية من توافر سلوكيات المواطنة التنظيميـة لـدى             )3.876(ككل  
العاملين بالمعهد وإجماع عينة الدراسة على ذلك كما يـشير االنحـراف المعيـاري              

).3260(        علـى أعلـى     اإليثـار عد  ، أما أبعاد سلوك المواطنة التنظيمية فقد تحصل ب 
، يليـه بعـد الكياسـة      )5190.( بانحراف معيـاري     )4.147(جح  متوسط حسابي مر  
بعد الروح الرياضـية    ثم جاء   ،  )4460.(بانحراف معياري   ) 4.061(بمتوسط حسابي   

، يليه بعد الـسلوك الحـضاري بمتوسـط         )7010.( بانحراف معياري    )3.943(بلغ  
رتبـة  وجاء بعد وعي الضمير في الم     ،  )3560.(وانحراف معياري   ) 3.680(حسابي  

  ).4890.( بانحراف معياري )3.435(األخيرة حيث بلغ المتوسط الحسابي المرجح 
كانت دالة إحـصائياً، حيـث أن       ) t(كما يتضح من الجدول أن نتائج اختبار          

مما يدل على ارتفاع مستوى ممارسـة       %) 1( أقل من مستوى المعنوية      t(Sig)قيمة  
 لدى العاملين في المعهد العالي للمهـن        سلوكيات المواطنة التنظيمية وأبعادها الخمسة    

ممارسـة   بانخفـاض مـستوى   "الطبية ببنغازي، وبالتالي تم رفض الفرضية القائلـة         
 بمدينـة    للمهـن الطبيـة    معهد العالي  في ال  سلوكيات المواطنة التنظيمية لدى العاملين    

  ."بنغازي
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  طنة التنظيميةإجابات أفراد عينة الدراسة عن عبارات سلوكيات الموا) 5(جدول رقم 

  البعد
رقم 

  العبارة
  العبارة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  )t Sig)tقيمة 

ب
رتي

الت
  

نتيجة 

  االختبار

على القيام باألعمال أساعد زمالئي   
دال   11  ∗∗0.000 8.286  8680.  3.89  الموكلة لهم

  إحصائياً

  
ال أتردد في تقديم المساعدة 

لديهم أعباء ئي عندما يكون لزمال
  كثيرة

دال   7 ∗∗0.000 17.272 0.610 4.31
  إحصائياً

سائي ألداء األعمال أتعاون مع رؤ  
دال   4  ∗∗0.000 18.587 0.607 4.40  على أحسن وجه

  إحصائياً

 الطلبة أقوم بمساعدة وإرشاد  
دال   9  ∗∗0.000  13.597 0.712 4.21  ليحصلوا على خدمة متميزة

  إحصائياً

اإليثار
  

الموظفين الجدد ة أقوم بمساعد  
دال   10  ∗∗0.000 6.864 1.102 3.94  وُأفيدهم بخبراتي

  إحصائياً

 3  ∗∗0.000 14.851 0.768 4.42  أتجنب إثارة المشاكل في العمل  
دال 

  إحصائياً

بير الوقائية احرص على اتخاذ التدا  
غير دال   19  2840.  1.080 1.149 2.85  للمشاكل قبل حدوثها

  إحصائياً

ثر الذي يتركه سلوكي في انتبه لأل  
دال   5  ∗∗0.000 17.614 0.627 4.37  اآلخرين

  إحصائياً

الكياسة
  

دال   1  ∗∗0.000 21.546 0.604 4.62  ال اعتدي على حقوق اآلخرين  
  إحصائياً

دال   13  ∗∗0.000 5.374 1.108 3.74  أقوم بالمهام اإلضافية دون تذمر  
  إحصائياً

عدة اآلخرين ولو ال أتردد بمسا  
دال   12  ∗∗0.000 7.089 0.945 3.83   إضافياًتطلب ذلك وقتاً

  إحصائياً

ضية
الروح الريا

  

دال   8  ∗∗0.000 18.890 0.538 4.26  استغل وقتي للقيام بالعمل  
  إحصائياً
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  البعد
رقم 

  العبارة
  العبارة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  )t Sig)tقيمة 

ب
رتي

الت
  

نتيجة 

  االختبار

 2  ∗∗0.000 20.842 0.589 4.52  أحافظ على سمعة المعهد  
دال 

  إحصائياً

لتعميمات ا اإلعالنات واأتابع دائم  
غير دال   18 8270.  2190. 1.131 2.97  الداخلية

  إحصائياً

ماعات احرص على حضور االجت  
غير دال   20 3310.  9800. 1.265 2.85  واللقاءات المتعلقة بالعمل

  إحصائياً

دال   14  ∗∗0.000 5.871 0.951 3.69  .احترم أنظمة وتعليمات المعهد  
  إحصائياً

ضاري
السلوك الح

  

دال   6  ∗∗0.000 16.360 0.675 4.37  .اهتم بمستقبل المعهد  
  إحصائياً

دائما أتقدم بمقترحات لتطوير   
دال   17  ∗∗0.006 2.836 0.656 3.23  .العمل وتحسينه

  إحصائياً

أتطوع بأعمال إضافية لتحسين   
.وتطوير العمل دال   15  ∗∗0.000 5.333 0.930 3.62 

  إحصائياً

ضمير
وعي ال

  

دال   16  ∗∗0.000 4.951 0.752 3.46  .أساهم في حل المشاكل في المعهد  
  إحصائياً

  %   1 عند مستوى معنوية اًل إحصائياد ∗∗
تحليل لعبارات كل بعد من أبعاد سـلوك المواطنـة          ) 5(يوضح الجدول رقم      

، وترتيبها وفقـاً     بمدينة بنغازي   للمهن الطبية  معهد العالي التنظيمية لدى العاملين في ال    
 حقـوق  علـى  اعتدي ال )"9(الجدول أن العبارة رقم     للمتوسط الحسابي، ويتضح من     

أعلى متوسط حسابي في سلوكيات المواطنة التنظيمية، بينما العبـارة رقـم            " اآلخرين
هي أقل متوسـط    " بالعمل المتعلقة واللقاءات االجتماعات حضور على احرص) "15(
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د سـلوكيات   حسابي في سلوكيات المواطنة التنظيمية، وفيما يلي توضيح لعبارات أبعا         
  :المواطنة التنظيمية الخمسة

يتضح من الجدول أن جميع عبـارات بعـد اإليثـار كانـت             : عبارات بعد اإليثار   -
بمستوى مرتفع، وكانت جميع عباراته دالة إحصائياُ مما يؤكد توافر بعد اإليثار لـدى              

 علـى  الاألعم ألداء رؤسائي مع أتعاون) "3(العاملين بالمعهد، وجاءت العبارة رقم       
 أسـاعد ) "1(، بينما كانت العبـارة رقـم        )4.40(أعلى متوسط حسابي    " وجه أحسن

 ).3.89(اقل متوسط حسابي " لهم الموكلة باألعمال القيام على زمالئي

يتضح من الجدول أن جميع عبارات بعـد الكياسـة كانـت            : عبارات بعد الكياسة   -
 مما يؤكد توافر بعد الكياسة لـدى    بمستوى مرتفع، وكانت جميع عباراته دالة إحصائياُ      

 الوقائيـة  التـدابير  اتخـاذ  علـى  احرص )"7(العاملين بالمعهد، باستثناء العبارة رقم      
 ).2.85(فقد كانت غير دالة إحصائياُ بمتوسط حسابي " حدوثها قبل للمشاكل

يتضح من الجدول أن جميع عبارات بعـد الـروح          : عبارات بعد الروح الرياضية    -
ية كانت بمستوى مرتفع، وكانت جميع عباراته دالة إحصائياُ مما يؤكد تـوافر             الرياض

" بالعمل للقيام وقتي استغل) "12(هذا البعد لدى العاملين بالمعهد، وجاءت العبارة رقم         
 اإلضـافية  بالمهام أقوم) "10(، بينما كانت العبارة رقم      )4.26(أعلى متوسط حسابي    

 ).3.74(اقل متوسط حسابي  ".تذمر دون

يتضح من الجدول أن جميع عبارات بعد الـسلوك         : عبارات بعد السلوك الحضاري    -
الحضاري كانت بمستوى مرتفع، وكانت جميع عباراته دالة إحصائياُ مما يؤكد توافر             

 اإلعالنـات  دائمـا  أتابع) "14(هذا البعد  لدى العاملين بالمعهد، باستثناء العبارة رقم          
، والعبـارة   )2.97(فقد كانت غير دالة إحصائياُ بمتوسط حسابي        " ةالداخلي والتعميمات
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فقـد كانـت    " بالعمل المتعلقة واللقاءات االجتماعات حضور على احرص) "15(رقم  
 ).2.85(أيضاً غير دالة إحصائياُ بمتوسط حسابي 

يتضح من الجدول أن جميع عبارات بعد وعي الضمير         : عبارات بعد وعي الضمير    -
توى مرتفع، وكانت جميع عباراته دالة إحصائياُ مما يؤكد توافر بعد وعـي             كانت بمس 

 بمقترحـات  أتقـدم  دائمـا ) "18(الضمير لدى العاملين بالمعهد، باستثناء العبارة رقم        
 من أنها دالة إحصائياُ إال أن مستوى توافرهـا كـان            مفبالرغ" وتحسينه العمل لتطوير
 ).3.23(متوسط 

ممارسـة   عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في      : ة الثاني ةئيس الر يةاختبار الفرض  - 
 بمدينة بنغازي    للمهن الطبية  معهد العالي  في ال  سلوكيات المواطنة التنظيمية لدى العاملين    

  .)النوع االجتماعي، والعمر، ومدة الخدمة(تعزى لبعض العوامل الشخصية والوظيفية 
للفروق بين متوسـطي عينـين مـستقلتين         (t)تم استخدام اختبار  : النوع االجتماعي  -
)Independent-Sample T Test .( 

  سلوك المواطنة التنظيمية على للنوع االجتماعي) t(نتائج تحليل اختبار ) 6( جدول رقم

  النوع  المتغير
المتوسط 

  الحسابي
  العدد

االنحراف 

  المعياري
  )t Sig)tقيمة 

نتيجة 

 االختبار

  اإليثار  5000.  12  4.168  ذكر
 5330.  53 4.139  أنثى  

غير دال   8380.  2050.
 إحصائياً

 4650.  12 4.039  ذكر
  الكياسة

 4430.  53 4.070  أنثى
0.254-  .8000  

غير دال 
 إحصائياً

 5750.  12 4.245  ذكر
  الروح الرياضية

 7150.  53 3.818  أنثى
2.306  .0240  

غير دال 
 إحصائياً

 3470.  12 3.726  ذكر
  السلوك الحضاري

 3620.  53 3.660  أنثى
.6700  .5050  

غير دال 
 إحصائياً
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  النوع  المتغير
المتوسط 

  الحسابي
  العدد

االنحراف 

  المعياري
  )t Sig)tقيمة 

نتيجة 

 االختبار

  وعي الضمير 4950.  12 3.631  ذكر
 4680.  53 3.355  أنثى

2.129  .0370  
غير دال 
 إحصائياً

سلوك المواطنة   2390.  12 3.963  ذكر
 3520.  53 3.840  أنثى  التنظيمية

1.392  .1690  
غير دال 
 إحصائياً

 لسلوك  )t(Sig قيمة مستوى الداللة     نتوضح أ ) 6( الجدول   نة في النتائج المبي   
ـ مما يعني عدم     )0.05( وكل أبعاده اكبر من      ةالمواطنة التنظيمي  د فـروق ذات    ووج

 وأبعادها  داللة إحصائية في إجابات أفراد عينة الدراسة نحو سلوك المواطنة التنظيمية          
اطنة التنظيمية ال تختلف بـين      ، أي أن سلوكيات المو     تعزي للنوع االجتماعي   الخمسة

  .)إناث-ذكور(النوعين 
لقياس الفروق  ) One-Way-ANOVA(التباين األحادي   تم استخدام تحليل    : العمر -

  .عمر لدى العاملين بالمعهدلل  سلوكيات المواطنة التنظيمية التي تعزىفي
  .نظيميةعلي سلوك المواطنة التعمر نتائج تحليل التباين األحادي لل) 7( جدول رقم

  مصدر التباين  المتغير
مجموع 

  المربعات

درجة 

  الحرية

متوسط 

  المربعات
 Fقيمة 

  مستوى

  الداللة

نتيجة 

  االختبار

  2710. 3  8130.  بين المجموعات
  اإليثار  2700.  61 16.489  داخل المجموعات

  - 64 17.302  اإلجمالي

1.002 

 

.3980  
 

غير دال 
  إحصائياً

  4000. 3 1.199  عاتبين المجمو
  الكياسة  1890.  61  11.555  داخل المجموعات

  -  64  12.754  اإلجمالي

2.110 

 

.1080 

 

غير دال 
  إحصائياً

  1.574 3 4.723  بين المجموعات
  4380.  61  26.737  داخل المجموعات

الروح 
  الرياضية

  - 64  31.460  اإلجمالي

3.592 

 

.1190 

 

غير دال 
  إحصائياً
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  مصدر التباين  المتغير
مجموع 

  المربعات

درجة 

  الحرية

متوسط 

  المربعات
 Fقيمة 

  مستوى

  الداللة

نتيجة 

  االختبار

  2550. 3 7640.  بين المجموعات
  1210.  61  7.380  داخل المجموعات

السلوك 
  الحضاري

  -  64  8.144  اإلجمالي

2.104 

 

.1090 

 

غير دال 
  إحصائياً

  4100. 3 1.229  بين المجموعات
  2310.  61  14.087  داخل المجموعات

وعي 
  الضمير

  -  64  15.316  اإلجمالي

1.774 

 

.1620 

 

غير دال 
  إحصائياً

  1350. 3  4060.  بين المجموعات
  1050.  61  6.404  داخل المجموعات

سلوك 
المواطنة 
  -  64  6.811  اإلجمالي  التنظيمية

1.290 

 

.2860 

 

غير دال 
  إحصائياً

 لـسلوك المواطنـة     )f(Sig  قيمة مستوى الداللـة    نأ )7(يتضح من الجدول      
 فـروق ذات داللـة      ي عـدم وجـود    مما يعن  )0.05( وكل أبعاده اكبر من      ةالتنظيمي

وأبعاده سلوك المواطنة التنظيمية    في   أفراد عينة الدراسة     أراءإحصائية في متوسطات    
 ).0.05( العمر عند مستوى الداللة إلىتعزى 

لقيـاس  ) One-Way-ANOVA(التباين األحادي   تم استخدام تحليل    : مدة الخدمة  -
لمـدة الخدمـة لـدى العـاملين         تعزى سلوكيات المواطنة التنظيمية التي      الفروق في 

  .بالمعهد
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   علي سلوك المواطنة التنظيميةمدة الخبرةنتائج تحليل التباين األحادي ل) 8( جدول رقم

  مصدر التباين  المتغير
مجموع 

  المربعات

درجة 

  الحرية

متوسط 

  المربعات
 Fقيمة 

مستوى

  الداللة

نتيجة 

  االختبار

 1.084 3 3.252  بين المجموعات

  اإليثار  2300.  61 14.050  داخل المجموعات
  -  64 17.302  اإلجمالي

4.706 

 

.1250  
 

غير دال 
  إحصائياً

 1030. 3 3090.  بين المجموعات

  الكياسة  2040.  61  12.445  داخل المجموعات
  -  64  12.754  اإلجمالي

.5050 

 

.6800 

 

غير دال 
  إحصائياً

 0350. 3  1040.  بين المجموعات

  5140.  61  31.356  داخل المجموعات
الروح 
  الرياضية

  -  64  31.460  اإلجمالي

.0670 

 

.9770 

 

غير دال 
  إحصائياً

 1640. 3  4910.  بين المجموعات

  1250.  61  7.653  داخل المجموعات
السلوك 
  الحضاري

  -  64  8.144  اإلجمالي

1.304 

 

.2810  
 

غير دال 
  إحصائياً

 5100. 3 1.530  المجموعاتبين 

  2260.  61  13.786  داخل المجموعات
وعي 
  الضمير

    64  15.316  اإلجمالي

2.257 

 

.1910  
 

غير دال 
  إحصائياً

 0850. 3 2560.  بين المجموعات

  1070.  61  6.554  داخل المجموعات
سلوك 

المواطنة 
  -  64  6.811  اإلجمالي  التنظيمية

.7940 

 

.5020 

 

غير دال 
  إحصائياً

 لـسلوك المواطنـة     )f(Sig  قيمة مستوى الداللـة    نأ )8(يتضح من الجدول      
 فـروق ذات داللـة      مما يعني عـدم وجـود      )0.05( وكل أبعاده اكبر من      ةالتنظيمي

وأبعاده سلوك المواطنة التنظيمية    في   أفراد عينة الدراسة     أراءإحصائية في متوسطات    
  .)0.05(داللة  عند مستوى المدة الخدمة بالمعهد إلىتعزى 
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  :نتائج الدراسة

ـ              ةمن خالل التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة، واختبار فرضـيتي الدراس
   :توصلت الدراسة إلى النتائج األتية

ارتفاع مستوى سلوك المواطنة التنظيمية وأبعاده الخمـسة لـدى          أوضحت النتائج    -1
المرتبة األولى يليـه    في   اإليثارعد   ب جاء، وقد   العاملين في المعهد العالي للمهن الطبية     

الكياسةعد  ب  الروح الرياضية عد   يليه ب  سلوك الحضاري عد ال  ثم ب   عـد وعـي     وجـاء ب
 مما يعني أن سلوك المواطنة التنظيمية الموجه لألفـراد          الضمير في المرتبة األخيرة،   

ح الـرو (أعلى من سلوك المواطنة التنظيمية الموجـه للمنظمـة          )  اإليثار والكياسة (
 وبالتالي تم رفض الفرضية األولـى،      ،)الرياضية، السلوك الحضاري، وعي الضمير    

الثقافة التنظيمية بالمعهد توفر بيئـة عمـل يـسودها           وقد تعزى هذه النتيجة إلى كون     
 والثقة وبناء العالقات بين العاملين وتحقيق مبدأ العمل الجماعي مما           ةالتعاون والمساوا 

 . مساعدة زمالئهم وتقديم النصح واإلرشاد للطلبةيعزز قدرتهم على التطوع ل

ودراسة  )Ehtiyar et al,2010 (وتأتي هذه النتائج متوافقة مع نتائج دراسة  
) Asiedu et al,2014(ودراسـة  ) 2012أبـا تايـه،   (ودراسـة  ) 2010أبا زيد، (

 جبريـل، (ودراسة  ) 2015العزام،  (ودراسة  ) 2015الطعاسمة وحسب اهللا،    (ودراسة  
التي توصلت جميعها إلى أن مستوى ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية فـي            ) 2016

البشابـشة والحراحـشة،    (وتختلف مع دراسـة     المنظمات محل الدراسة كان مرتفعاً،      
التي أشارت إلـى أن مـستوى سـلوك         ) 2014معمري ومنصور،   (ودراسة  ) 2011

التي أوضحت  ) 2002ري،  العام (دراسةكذلك  والمواطنة التنظيمية كان في المتوسط،      
تدني مستوى سلوك المواطنة التنظيمية بجميع أبعاده، وأن مستوى هـذا الـسلوك ال              

 . يرتقي إلى مستوى تطلعات العاملين في أجهزة الحكومة السعودية
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تعاون  خالل من وذلك المستوى، مرتفعجاء   اإليثار عدب أن  الدراسة نتائج أظهرت -2
 عندما ءزماللل المساعدة تقديمه، و  األعمال على أحسن وج     ألداء ءرؤساالمع  الموظفين  

ليحصلوا علـى   بالمعهد  الطلبة  ومساعدة  إرشاد  ، باإلضافة إلى    كثيرة أعباء لديهم يكون
 .خدمة متميزة

 حيـث  المـستوى،  مرتفـع  المعهد في عاملينال لدى الكياسة عدب أن النتائج كشفت -3
 على تجنب إثـارة المـشاكل فـي         حرصوال العمل، في اآلخرين حقوق يسود احترام 

 .العمل، عالوة على انتباه العاملين إلى سلوكهم وأثره على اآلخرين

 المستوى، مرتفعة كانت العاملين لدى الرياضية الروح أنالدراسة   نتائج وضحتأ -4
مساعدة اآلخرين ولو تطلب    و،  حيث يقوم العاملون باستغالل وقت العمل إلنجاز المهام       

  .، عالوة على تنفيذ األعمال اإلضافية دون تذمر أو شكوىضافياً إذلك وقتاً
حيـث يـسعى     المستوى، مرتفع جاء الحضاري السلوك أن أكدت نتائج الدراسة   -5

العاملين إلى المحافظة على سمعة المعهد واالهتمـام بمـستقبله، واحتـرام أنظمتـه              
 . المعمول بهاوتعليماته

 المستوى، مرتفع معهدال في العاملين لدى ميرالض وعي أن الدراسة    نتائجكشفت   -6
، والمساهمة فـي    العمل وتطوير لتحسين إضافية بأعمال يقوم العاملون بالتطوع     حيث

 .مقترحات لتطوير وتحسين أداء العملحل مشاكل العمل بالمعهد، فضال عن تقديم 

نة نحو  بينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات أراء العي            -7
مدة الخدمة، وبالتـالي    سلوك المواطنة التنظيمية تعزى إلى النوع االجتماعي والعمر و        

 لكون هذه المؤسسة تحكمها قوانين وأنظمة        وربما يرجع ذلك   تم قبول الفرضية الثانية،   
العمل بوزارة التعليم العالي وهي مسؤولة أمامها عن إنجاز األعمال مما يدفعها إلـى              

  التشريعات واإلجراءات واللـوائح    ات واألنظمة الرسمية، وتتعامل هذه    التقيد بالتشريع 
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بشكل متساوٍ مما يوفر نوعاً من العدالة التنظيميـة والرضـا الـوظيفي              العاملين   مع
 وتجنـب إثـارة     ، واحترام الزمالء وعدم التدخل فـي شـئونهم        والتركيز على العمل  

فة الداعمـة للعمـل الجمـاعي       ، فضالً عن سيادة الثقا    النزاعات والمشاكل في العمل   
  .والتطوع

التي أوضحت أن اتجاهـات     ) 2002العامري،  (وتتفق هذه النتيجة مع دراسة        
بـالعمر والمؤهـل    ) تأثير يكاد يختفـي   (العاملين نحو سلوك المواطنة ال تتأثر كثيرا        

التي بينت عدم وجود فـروق فـي        ) 2010أبا زيد،   (العلمي والخبرة، وكذلك دراسة     
العاملين نحو سلوك المواطنة التنظيمية يعزى للنوع ومدة الخبـرة، وكـذلك            اتجاهات  

التي أكدت عدم وجود فروق في اتجاهات العاملين نحو سلوك          ) 2015العزام،  (دراسة  
) 2016طحطـوح،   (المواطنة التنظيمية يعزى للنوع والعمر ومدة الخبرة، ودراسـة          

نـة التنظيميـة تُعـزي للعمـر        التي أوضحت عدم وجود فروق في سلوكيات المواط       
حيث أكدت على   ) 2011البشابشة والحراحشة،   (وسنوات العمل، وتختلف عن دراسة      

وجود فروق جوهرية في اتجاهات العاملين نحو سلوك المواطنـة التنظيميـة ترجـع              
  .للعمر ومدة الخبرة

  : التوصيات

  :يةآلتفي ضوء النتائج التي توصلت لها الدراسة، يمكن تقديم التوصيات ا  
ترسيخ وتنمية مفهوم سلوك المواطنة التنظيمية لدى العاملين من أجـل االرتقـاء              -1

بالعمل واإلسهام في تحسين أداء هذه المؤسسة التعليمية وذلـك مـن خـالل مكافـأة                
العاملين ذوي سلوك التطوعي، وإقامة حفالت التكريم لهم، واعتبار سلوك المواطنـة            

 .عاملينأحد معايير التقييم ألداء ال
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 تفاديتوجيه العاملين لممارسة سلوك المواطنة التنظيمية من خالل تشجيعهم على            -2
، بالعمل المتعلقة  واللقاءات االجتماعات حضور على والحرص،  وقوعها قبل كلاالمش

 الداخليـة  التعليماتوكذلك متابعة   ،  العمل بيئة في البسيطة المضايقات عن والتغاضي
 .عهدللم

نشر ثقافة العمل التطوعي بين العاملين بالمعهد وذلك من خالل ورش           العمل على    -3
العمل والندوات التي تعمل على زيادة الوعي بأهمية دور العمل التطوعي في نجـاح              

 .المعهد

العمل على تعزيز سلوك المواطنة التنظيمية من خالل خلق بيئة تـشجع الـسلوك              -4
 .م وتطبيق وتطوير األفكار اإلبداعيةالتطوعي من خالل توفير المواد الالزمة لدع

 تبني أنماط القيادة اإلدارية مثل القيادة اإلبداعية والتحويلية واألخالقية التي تدعم              -5
 .االبتكار وتشجع على تقديم األفكار الجديدة وتعزز السلوك التطوعي لدي العاملين

جيع القـرارات    تبني الثقافة الداعمة لسلوك المواطنة التنظيمية عن طريـق تـش           -6
الجماعية وفرق العمل، واالهتمام بتمكين العاملين، ومشاركتهم في القرارات المتعلقـة           

 .بعملهم لتعزيز دافعتيهم وتحفيزهم على انتهاج سلوك المواطنة التنظيمية

إجراء المزيد من البحوث والدراسات الميدانية في موضوع سـلوكيات المواطنـة     -7
قتها بالمتغيرات التنظيمية األخرى مثل القيادة األكاديميـة        التنظيمية للتعرف على عال   

  .والتعلم التنظيمي والثقة التنظيمية واالحتراق الوظيفي والرعاية المهنية وغيرها
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