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 شهادة
 به قام علمي بحث نتيجة هو األطروحة هذه في المقدم العمل بأن نشهد    

 أستاذجمعة حمادة  هالدكتور عبد الل بإشراف حايك يعبد الغن معبد الحلي المرشح
 محمود والدكتور ،في المناطق المحررة حلب جامعة االقتصاد كليةمن  اإلحصاء

في المناطق  حلب جامعة االقتصاد كلية من األعمال إدارة مدرس علي عريض
 هذه نص في موثقة العمل هذا في ُذكرت أخرى  مراجع أية وأن ،المحررة

 .األطروحة
 

 المشرف الرئيس المشرف المشارك المرشح
 جمعة حمادة هعبد الل محمود علي عريض حايك يعبد الغن معبد الحلي
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 تصريح
أثر الثقة التنظيمية في العالقة بين ممارسات اإلدارة "  ثالبح هذا بأن رحصأُ 

 ُقبل أن يسبق مل دراسة ميدانية ": بالتجوال وسلوكيات المواطنة التنظيمية
 .ُأخرى  شهادة على للحصول حاليا   مقدم هو وال شهادة أية على للحصول

 المرشح                                                             
 حايك يعبد الغن معبد الحلي
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 والحكم المناقشة لجنة
 حايك يعبد الغن معبد الحلي :الباحث
أثر الثقة التنظيمية في العالقة بين ممارسات اإلدارة بالتجوال  :اأُلطروحة عنوان

 دراسة ميدانية ": وسلوكيات المواطنة التنظيمية

 

 :السادة من والحكم المناقشة لجنة شكلت
 ومشرفا   رئيسا  .................................. حمادة هعبد الل :الدكتوراألستاذ 

 .حلب في المناطق المحررة جامعة- االقتصاد بكلية حصاءاإل أستاذ
 عضوا  ...............................................أحمد اليوسف :لدكتورا

 .إدلب امعةج-واإلدارة  االقتصاد بكلية األعمال إدارة قسم في المدرس
 عضوا  ...........................................عبدالكريم الحمود :لدكتورا

 الشام. جامعة -واإلدارة  االقتصاد بكلية األعمال إدارة قسم في المدرس
 عضوا  ...............................................حسام خديجة :لدكتورا

 .حلب في المناطق المحررة جامعة-االقتصاد بكلية األعمال إدارة قسم في المدرس
 عضوا  ...............................................عقبة العيسى :لدكتورا

 .الشام جامعة -واإلدارة  االقتصاد بكلية األعمال إدارة قسم في المدرس
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 شكر وتقدير
ة والسالم، محمد عليه الصال المرسلينوسيد بسم الله الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف الخلق      

 علي  وتوفيقي طوال مسيرة هذا البحث، بأن منحني وتفضله   وكرمه   ئهه وعطاأشكر الله عز وجل على من  
ن علي  أصعب اللحظات  ،الصحة والعافية وفتح علي  أبواب العلم والمعرفة نور ليرى هذا البحث الوهو 

 .للباحثين وصدقة جارية في سبيل الله وليكمل مسيرة العلم وليكون عونا  
 أتقدم بخالص الشكر والتقدير واالمتنان إلى السادة األفاضل المشرفين كل من:   

اإلحصاء في كلية االقتصاد بجامعة حلب في المناطق المحررة  أستاذ :الدكتور عبد الله حمادةاألستاذ  
 وعميد كلية االقتصاد.

 في كلية االقتصاد بجامعة حلب في المناطق المحررة. األعمالمدرس إدارة  :محمود عريض الدكتور
 لها كان سديدة؛ آراء وتوجيهات من قدماه ولما للباحث، ولمتابعتهما األطروحة، هذه على اإلشرافب لتفضلهما

 وعظيم بالجميل والعرفان الشكر آيات الباحث بأسمى يتقدم ، فلهمااألطروحة هذه إنجاز في األثر بالغ

 .والعافية الصحة بوافر الله ومتعهما جزاء، خير الباحثين وعن جميع الباحث عن تعالى الله وجزاهما االمتنان،
 لجنة القراءة األولية: أعضاء األفاضل السادة إلى والتقدير بالشكر أتقدم كما     

 في كلية االقتصاد بجامعة حلب في المناطق المحررة األعمال: مدرس إدارة الدكتور حسام خديجة 
  .في كلية االقتصاد بجامعة الشام األعمال: مدرس إدارة الدكتور عقبة العيسى 

 .حولها القيمة وإبداء مالحظاتهم األطروحة هذه قراءة بقبول لتفضلهم
 : والحكم المناقشة لجنة أعضاء األفاضل السادة إلى والتقدير بالشكر أتقدم كما     

 أحمد اليوسف ، الدكتور عبدالكريم الحمود، الدكتور حسام خديجة، الدكتور عقبة العيسىالدكتور 
 خير الباحثين عليها فجزاهم الله عني وعن جميع ومناقشتها والحكم األطروحة هذه قراءة بقبول لتفضلهم

 جزاء.
والعاملين فيه على حسن تعاونهم  وسيم معاذالدكتور محمد إلى إدارة مشفى  والتقدير بالشكر كما أتقدم  

 من أجل إنجاز هذا البحث.
وحة   على جهوده في التدقيق اللغوي لهذه األطر  األستاذ محمود األشكما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى    

 وإلى أسرة كلية االقتصاد في جامعة حلب في المناطق المحررة، وإلى كل من ساعد وساهم في إنجاز هذا
 البحث.                                                                                      

 الباحث:عبد الحليم حايك                                                                       
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 هـــــــــداءإ
 

 من:إلى 

  أمرني ربي أن أقول لهما قواًل كريمًا وأن أخفض لهما جناح الذل من الرحمة.     

 أمي وأبي أمد الله في عمرهما                                                                     

 الدرب والمشوار .... إلى من تشاركني ثواني عمري  إلى رفيقة   

 زوجـــــــتي                                                                                                           

 :من إلى
 اقتربوا إذا بابا ونجيهم ابتعدوا إذا بابا هتافهمو   غضبوا               إذا بابا وعيدهم فرحوا إذا بابا نشيدهم

 وتميم ،رزان ،محمد ،مروة الغني،أبنائي: عبد                                                    

 

 إخوتي وأخواتي                                                 إلى أشقاء الروح والدم ....... 

                                                                                       

 أصدقائي في كل مكان                                           إلى رفاق الدرب المخلصين ....... 
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 .0205-جامعة حلب في المناطق المحررة -أطروحة دكتوراه  -عبدالغني حايك عبدالحليماسم الباحث:
أثر الثقة التنظيمية في العالقة بين ممارسات اإلدارة بالتجوال وسلوكيات المواطنة  :عنوان األطروحة

 التنظيمية.
 أهداف البحث:

 ى التنظيمية وسلوكيات المواطنة التنظيمية في مشف قياس مستوى كل من ممارسات اإلدارة بالتجوال و الثقة
  .الشهيد محمد وسيم معاذ

   دراسة الفروق المعنوية في استجابات العاملين تجاه متغيرات البحث تبعا  للمتغيرات الوظيفية والشخصية
 (.)النوع، العمر، المؤهل العلمي، الخبرة، طبيعة العمل

 يط في العالقة بين ممارسات اإلدارة بالتجوال وسلوكيات المواطنة اختبار أثر الثقة التنظيمية كمتغير وس
 التنظيمية.

 :فروض البحث
  تجاه متغيرات  في استجابات العاملين (0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  دال توج

مشفى  يف، ممارسة سلوكيات المواطنة التنظيمية( درجة الثقة التنظيمية، ممارسات اإلدارة بالتجوالالبحث )
 .، المؤهل العلمي، طبيعة العمل، الخبرة()النوع، العمرلمتغيرات  الشهيد محمد وسيم مَعاذ ُتعزى 

   اكتشاف الحقائق، تحسين االتصال،  (اإلدارة بالتجوال ممارسات بينال تتوسط الثقة التنظيمية العالقة
ة )اإليثار، الكياسة، الروح التنظيم المواطنةيات وسلوك التغذية الراجعة( التحفيز، التطوير واإلبداع،

 الرياضية، السلوك الحضاري، وعي الضمير(. 
 :منهجية البحث

، رق()المعروف باسم مشفى الهالل األز وسيم معاذد تطبيق البحث على العاملين في مشفى الشهيد محمتم  
حيث  ،التحليلي وقد استخدام المنهج الوصفي العاملين في المشفى،(، من 587وتكونت عينة الدراسة من )

 استخدمت االستبانة لجمع البيانات.
 نتائج البحث:

 فى والثقة التنظيمية، في مش ةن مستوى كل من ممارسات اإلدارة بالتجوال، سلوكيات المواطنة التنظيميإ
 الشهيد محمد وسيم معاذ كان مرتفعا  وفقا . 

  داللة إحصائية في استجابات أفراد العينة نحو ممارسات اإلدارة بالتجوال فيما يتعلق بُبعد توجد فروق ذات
ا توجد فروق كم، الراجعة تعود إلى سنوات الخبرة اكتشاف الحقائق تعود إلى الفئة العمرية، وُبعد التغذية



 

 د
 

عة العمل، و ت الخبرة وطبيذات داللة إحصائية في استجابات أفراد العينة نحو الثقة التنظيمية تعود لسنوا
توجد أيضا  فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد العينة نحو سلوكيات المواطنة التنظيمية فيما 
يتعلق بُبعد "الروح الرياضية" تعود إلى النوع، وُبعد "الكياسة ووعي الضمير" تعود إلى سنوات الخبرة، وُبعد 

 ل. السلوك الحضاري تعود إلى طبيعة العم
 .اليوجد ارتباط بين اكتشاف الحقائق كأحد ممارسات اإلدارة بالتجوال وسلوكيات المواطنة التنظيمية 
  ين ممارسات اإلدارة بالتجوال )تحسين االتصال، التغذية الراجعة، التغذية بالعالقة تتوسط الثقة التنظيمية

ح الرياضية، السلوك الحضاري، وعي )اإليثار، الكياسة، الرو  الراجعة( وسلوكيات المواطنة التنظيمية
 الضمير. 

  دورا   اإليثار، الكياسة، وعي الضمير، والتلعب وكل تتوسط العالقة بين التطوير واإلبداعالثقة التنظيمية
  الروح الرياضية والسلوك الحضاري. وسيطا  بين التطوير واإلبداع وكل من

 
   .بالتجوال، الثقة التنظيمية، سلوكيات المواطنة التنظيمية اإلدارة: ممارسات الكلمات المفتاحية  
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 العام للبحث الفصل األول: اإلطار

  :. مقدمة البحث1

يأتي هذا البحث ليســلط الضــوء على واحدة من أهم القضــايا التي شــغلت وتشــغل فكر الباحثين واإلدارة     
وهي ســــلوكيات المواطنة التنظيمية والعوامل المئرة في هذه الســــلوكيات لما لها من أهمية وأثر  المعاصــــرة ،

ي هذه ف ا  كبير  ا  الذي ُيمارس ضــــــمن مناخ العمل أثر  اإلدارةأن لنمط  كوال شــــــ في كفاءة وفعالية المنظمات.
 السلوكيات، إما أن يعززها أو يضعفها.

 إلىنطلق ي، والــذي يقوم على فكرة أن يترك المــدير مكتبــه لاإلدارةاط وُيعــد نمط اإلدارة بــالتجوال أحــد أنمــ  
ويتلمس احتياجاتهم والتحديات والصـــــــــعوبات التي  ليتواصـــــــــل مع العاملين بشـــــــــكل مباشـــــــــر،أروقة العمل، 

 نقاط القوة والضعف في أداء العاملين. ويكتشف بنفسه، تواجههم
ن حيث إ كبير في الثقـة التنظيميـة ضــــــــــــــمن مناخ العمل،في الميـدان لـه أثر لنمط اإلدارة إن والشــــــــــــــك    

التالي ، وبالعملالعاملين ســــــــيشــــــــعرون بأن إدارتهم تقاســــــــمهم هموم العمل، وتتطلع بنفســــــــها على مجريات 
وبما يصــــــــب في مصــــــــلحة العمل  ،ســــــــتتخذ القرارات بناء على ما تلمســــــــه بشــــــــكل مباشــــــــر في بيئة العمل

 والعاملين. 
 فيه بســــــــــــــلوكيات المواطنة لعاملون ا أن يتحلىيطلب بالقطاعات التي  د أهمأحوُيعـد القطاع الصــــــــــــــحي    

التنظيمية لما لهذه الســــــــــــــلوكيات من أثر على خدمة المجتمع، األمر الذي يتطلب وجود قيادة إدارية واعية 
بادلة بين بالثقة المت تعالســلوكيات، ضــمن مناخ عمل يتم هذهمثل العاملين على ممارســة  تحفيزقادرة على 

 اإلدارة والعاملين من جهة، وبين العاملين فيما بينهم من جهة أخرى.
تطبيقه في أحد المســتشــفيات العاملة في القطاع الصــحي في الشــمال الســوري،  تمهذا البحث  حيث أن    

ي البحث فهذا  وقد أســـهم معروف باســـم مشـــفى الهالل األزرق(.وهو مشـــفى الشـــهيد محمد وســـيم معاذ )ال
ي ظل طنة التنظيمية فالكشـف دور ممارسـات اإلدارة بالتجوال في دفع العاملين إلى ممارسة سلوكيات الموا

 يسوده الثقة المتبادلة بين اإلدارة والعاملين. مناخ تنظيمي

  .البحث مشكلة. 2

يمية لســــلوكيات المواطنة التنظن المتطلبات األســــاســــية لممارســــة العاملي ىحدإُتعد الثقة التنظيمية          
ود عندما تســــــــف ،التنظيمية ةتحفز األفراد على تجاوز متطلبات الدور الوظيفي وتعزز من روح المواطن انهأل

أكثر اســــــتعدادا  لالنغماس في نشــــــاطات تطوعية، دون أن يكون هناك توقع  الثقة التنظيمية يكون العاملون 
 (.0254،روعبد الستاللحصول على مردود معين )سعيد 
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إلى وجود عالقة طردية بين ممارسات اإلدارة بالتجوال بأبعادها  (0250أبو حمور،كما توصلت دراسة )    
 ة التنظيمية. واإلبداع، التغذية الراجعة( والثق رالمختلفة )اكتشاف الحقائق، تحسين االتصال، التحفيز، التطوي

مل سيؤدي إلى ضعف ممارسة العاملين مناخ الع ياب الثقة التنظيمية ضمنوبناء  على ماسبق فإن غ   
 حدىإكاإلدارة بالتجوال ولحل هذه المشكلة يمكن اإلعتماد على ممارسة لسلوكيات المواطنة التنظيمية، 

 .اإلجراءات التي تعزز الثقة التنظمية داخل بيئة العمل
ما هو أثر الثقة التنظيمية في  :التالي الرئيسي عن السؤالاإلجابة في تتلخص البحث مشكلة فإن لذا      

التنظيمية لدى العاملين في مشفى الشهيد  سلوكيات المواطنةو اإلدارة بالتجوال  بين ممارساتالعالقة 
 :اآلتية التساؤالت عنه ينبثقحيث  ؟محمد وسيم مَعاذ؟

؛ بالتجوال اإلدارة ممارســاتفي مشــفى الشـــهيد محمد وســـيم مَعاذ لهو مســـتوى إدراك العاملين  ما. 0/5
 ؟التنظيميةالثقة التنظيمية؛ وسلوكيات المواطنة 

وال؛ )ممارســات اإلدارة بالتج متغيرات البحثفي اســتجابات العاملين نحو  معنويةفروق توجد هل  0/0
اذ فيالثقــة التنظيميــة؛ ســــــــــــــلوكيــات المواطنــة التنظيميــة   ُتعزى  مشــــــــــــــفى الشــــــــــــــهيــد محمــد وســــــــــــــيم معــَ

 ) .المؤهل العلمي، طبيعة العمل، الخبرة)العمر، النوع، :لمتغيرات
وســــــــلوكيات اإلدارة بالتجوال  ممارســــــــاتكمتغير وســــــــيط في العالقة بين  التنظيمية الثقةأثر  ما .0/3

 ؟المواطنة

  :البحث أهمية-3 

 :اآلتيينين جانبيستمد البحث أهميته من ال
 ال في كونه يمثل إضافة للمعرفة في مج العلميةحيث تتمثل أهمية البحث من الوجهة العلمي:  جانبال

وتتمثل هذه اإلضافة في دارة الموارد البشرية بصفة خاصة، بصفة عامة وفي مجال إ األعمالإدارة 
والعالقة  يةوالثقة التنظيمالمواطنة التنظيمية  ياتبالتجوال وسلوك اإلدارةممارسة توفير دراسة حول واقع 

 . وهو مشفى الشهيد محمد وسيم معاذ لشمال السوري أحد المشافي العاملة في ا بينهم في
 دور ممارسات اإلدارة بالتجوال في دفع العاملين إلى ممارسة سلوكيات المواطنة  إبراز: العملي جانبال

دارة إفي ظل مناخ تنظيمي يسوده الثقة المتبادلة بين  داخل مشفى الشهيد محمد وسيم معاذ التنظيمية
 المشفى والعاملين.
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 :البحث .أهداف4
في  يميةالتنظوســـلوكيات المواطنة  والثقة التنظيمية كل من ممارســـات اإلدارة بالتجوال قياس مســـتوى . 4/5

 .مشفى الشهيد محمد وسيم معاذ
الكشـــف عن الفروقات المعنوي الســـتجابات العاملين نحو متغيرات البحث تبعا  للمتغيرات الديمغرافية  .4/0
 .) الخبرة ، طبيعة العمل،التعليمي والمستوى  ،النوع، العمر)
. التوصـــــــل إلى معرفة العالقة بين ممارســـــــات اإلدارة بالتجوال وســـــــلوكيات المواطنة التنظيمية، وأثر  4/3

 الثقة التنظيمية في هذه العالقة ، وذلك بهدف تحسين األداء في مشفى الشهيد محمد وسيم معاذ.

  :فروض البحث .5
  :H1ألولىا الرئيسية الفرضية.5/1
تجاه  اساااااتجابات العاملين في (0.05) الداللة مساااااتوى  عند إحصاااااائية داللة ذات فروق  دال توج"    

، ممارساااااااااة سااااااااالوكيات المواطنة درجة الثقة التنظيمية، مماارساااااااااات اإلدارة بالتجوالمتغيرات البحاث  
المؤهل العلمي، طبيعة ،  النوع، العمرلمتغيرات  ُتعزى مشااافى الشاااهيد محمد وسااايم مَعاذ  فيالتنظيمية( 

 :اآلتيةوينبثق عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية . "العمل، الخبرة(

  (0.05)الداللة مســتوى  عند إحصــائية داللة ذاتفروق توجد  : الH1,1الفرضــية الفرعية األولى. 1/5/5
 حفيز،الت االتصـــــال،تحســـــين  الحقائق، اكتشـــــافتجاه ممارســـــات اإلدارة بالتجوال )العاملين  اســـــتجابات في

 (، المؤهـل العلمي، طبيعـة العمل، الخبرةرات )النوع، العمرلمتغي ُتعزى التغـذيـة الراجعـة(  التطوير واإلبـداع،
 .مشفى الشهيد محمد وسيم مَعاذ في
  (0.05)الداللة مســتوى  عند إحصــائية داللة ذاتفروق توجد  : الH1,2 الفرضــية الفرعية الثانية. 1/5/0

رات لمتغي زى ُتع )الثقة باإلدارة العليا،الثقة بالمشـــــــــرف( تجاه درجة الثقة التنظيميةالعاملين  اســـــــــتجابات في
 .مشفى الشهيد محمد وسيم مَعاذ في ، المؤهل العلمي، طبيعة العمل، الخبرة()النوع، العمر

 (0.05)الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذاتفروق توجد  : الH1,3 الفرضية الفرعية الثالثة. 1/5/3
لسلوك ا الروح الرياضية، الكياسة،، اإليثار)التنظيمية تجاه سلوكيات المواطنة العاملين  استجابات في

مشفى  في ، المؤهل العلمي، طبيعة العمل، الخبرة(رات )النوع، العمرلمتغي ُتعزى وعي الضمير(  الحضاري،
 .الشهيد محمد وسيم مَعاذ

 اإلدارة ممارسااااااات بينالعالقة  التنظيميةالثقة ال تتوسااااااط " : H2 الثانية الرئيسااااااية الفرضااااااية. 5/2
يات وكوساال اكتشاااف الحقائق، تحسااين االتصااال، التحفيز، التطوير واإلبداع، التغذية الراجعة( (بالتجوال



 اإلطار العام للبحث                                                                        :الفصل األول

  5 

عن  ويتفرعة  اإليثار، الكياسااة، الروح الرياضااية، الساالوا الحضاااري، وعي الضاامير(. التنظيم المواطنة
   الفرضية الفرضيات الفرعية األتية: هذه

يات وسلوك اكتشاف الحقائق بينال تتوسط الثقة التنظيمية العالقة : H2,1الفرضية الفرعية األولى. 1/0/5
 ة )اإليثار، الكياسة، الروح الرياضية، السلوك الحضاري، وعي الضمير(.التنظيم المواطنة

يات وسلوكتحسين االتصال  بينال تتوسط الثقة التنظيمية العالقة : H2,2الفرضية الفرعية األولى. 1/0/0
 ة )اإليثار، الكياسة، الروح الرياضية، السلوك الحضاري، وعي الضمير(.التنظيم المواطنة

يات وســــــــــــلوكالتحفيز  بينال تتوســــــــــــط الثقة التنظيمية العالقة : H2,3الفرضــــــــــــية الفرعية األولى. 1/0/3
 ر، الكياسة، الروح الرياضية، السلوك الحضاري، وعي الضمير(.ة )اإليثاالتنظيم المواطنة

يات وسلوكالتطوير واإلبداع  بينال تتوسط الثقة التنظيمية العالقة : H2,4الفرضـية الفرعية األولى. 1/0/4
 ة )اإليثار، الكياسة، الروح الرياضية، السلوك الحضاري، وعي الضمير(.التنظيم المواطنة

يات وكوســـلال تتوســـط الثقة التنظيمية العالقة بين التغذية الراجعة : H2,5الفرضـــية الفرعية األولى. 1/0/1
 ة )اإليثار، الكياسة، الروح الرياضية، السلوك الحضاري، وعي الضمير(.التنظيم المواطنة

   :نموذج البحث.2

 ،(: يوضح نموذج البحث5الشكل رقم )
 المصدر:إعداد الباحث

                                                                         
           . 
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 البحث  مصطلحات. 7

 :بالتجوال اإلدارةممارسات المتغير المستقل: . 7/1
 اإلدارةشطة نأعلى عكس  مرؤوسيهم،شطة المتعلقة بعمل نفي األ مباشرة   المديرون فيه نهج يشارك هي     

 منوظفين الموالتفاعل مع  رسمي،ير بشكل غ بزيارة مناطق العمل المديرون حيث يقوم  والبعيدة،الصارمة 
ين الصاعد والنازل ب يناالتجاهاالتصاالت بكال  مما يسهلودي، بشكل  المجدولة،غير  المناقشاتخالل 

 .Aimee.et al,2018,p2)) والمرؤوسين المديرون 
 .(001ص، 0258،، وآخرون حسين) يمكن تعريفها كما يلي لهذا المتغير أبعادذكر الباحثون عدة  دوق    
نها م تعاني يخالل تجواله على تحديد المشــــــــــاكل الت نقدرة المدير م إلى: يشــــــــــير الحقائق اكتشااااااااف -

والحكم على نوعية التنفيذ ومعرفة ظروف العاملين والحصـول على معلومات شــاملة عما يحصــل  ،المنظمة
 على أرض الواقع.
: هو قيام المدير بجوالت ميدانية في أقسـام ووحدات المشفى وذلك بهدف تحديد المشاكل التعريف اإلجرائي

والصــــــــــــــعوبـات التي تعـاني متهـا هـذه األقســــــــــــــام، وتحـديـد حجم األداء وجودتـه، وتحديد احتياجات ورغبات 
 العاملين.

ثقة العاملين من خالل عقد االجتماعات المفتوحة  بقدرة المدير على كســ إلى: يشــير تحسااين االتصااال -
ات النظر المختلفة والرد أجل التعرف على وجه نوالمغلقة والندوات والمحاضـــــــــــــرات وور  العمل؛ وذلك م
 .على استفسارات العاملين بغية تحسين فاعلية االتصاالت

أكبر وقت ممكن بين العاملين، وفتح باب النقا  والحوار،  قضــــــاء إدارة المشــــــفى: يعني التعريف اإلجرائي
 وتسهيل كافة قنوات التواصل بين اإلدارة والعاملين.   

حفز العاملين على العطاء واالرتقاء بمستويات أدائهم ورفع روحهم  علىقدرة المدير  إلى: يشـير لتحفيزا -
 .هم شركاء في وضع أهداف المنظمةأنالمعنوية وتعميق إحساسهم ب

يعني تشـــجيع العاملين وتحفيزهم ماديا  ومعنويا ، واعتماد نظام للحوافز مبني على قدرات  :التعريف اإلجرائي
عنوية لهم باســـــــــتمرار، ومنح فرص متســـــــــاوية للترقية لكافة العاملين في ومهارات العاملين ، ورفع الروح الم

 المشفى. 
 ألفكاراقـدرة المـدير على إضــــــــــــــافة الجديد والمبتكر وتقديم  إلى: يشــــــــــــــير هـذا المفهوم اإلباداعالتطوير و  -

جل تطوير أية وتحديد البرامج التدريبية من اإلبداعلهام العاملين بالحلول إالمبـدعين و  اكتشــــــــــــــافو  ،الجـديـدة
 .العاملين من خالل تجواله
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: يعني تعزيز ثقافة اإلبداع في المشــــــــفى ، وذلك من خالل الســــــــعي الدائم لتطوير قدرات التعريف اإلجرائي
ومهارات العاملين، وحرص المدير المباشــــر واإلدارة على تشــــجيع العاملين على طرح األفكار الجديدة التي 

 عاملين.يمكن أن تساهم في تطوير العمل وال
وتطوير  ،قدرة المدير على مســـــاعدة العاملين في إدراك قدراتهم إلى: يشـــــير هذا المفهوم التغذية الراجعة -

وتحـديـد نوع التـدريب المطلوب منهم وتزويدهم  ،أدائهم وتصــــــــــــــحيحـه ومعرفـة نقـاط القوة والضــــــــــــــعف لـديهم
 .بالمعلومات الالزمة عن كل ما يتعلق بعملهم

: يعني قيام المدير المباشــــــر بإمداد العاملين في المشــــــفى بنتائج أعمالهم بشــــــكل مباشــــــر التعريف اإلجرائي
أثناء جولته الميدانية مما يســــاعدهم على معرفة نقاط قوتهم  ونقاط ضــــعفهم، وتقديم النصــــح والمشــــورة لهم 

 باستمرار. 
 المتغير الوسيط: الثقة التنظيمية . 7/2
ا  واإلدارةالعالقة القائمة بين الموظفين  إلى تشـــــــير :الثقة باإلدارة العليا - المتعلقة  الرســـــــائل إلىاســـــــتناد 

 Farad &Karimi,2015,p22) )مة لمنظامديري  حول بالتوقعات التنظيمية وتصورات الموظفين

: تشــــير إلى ثقة العاملين في المشــــفى بعدالة اإلدارة العليا للمشــــفى تجاههم من حيث التعريف اإلجرائي
 في التعامل، وسعيها الدائم لتلبية احتياجاتهم ورغباتهم. المساوه

 ودعمه اهتمامه درجة حيث من العمل في بمشـــرفهم األفراد ثقة: تشـــير إلى الثقة بالمشاارف المباشاار -
 ذلك عن فضـــــــال المعنوية روحهم ورفع جهودهم ومدح، الشـــــــخصـــــــية احتياجاتهم وتلبية لهم هوتحفيز 

)العســــــــــــــمي  عــــــاتقــــــه على الملقــــــاة المهــــــام إنجــــــاز من تمكنــــــه التي والقــــــدرات للمهــــــارات امتالكـــــه
 (.4، ص0259والحنيطي،

تشــير إلى ثقة العاملين في المشــفى بمشــرفهم من حيث خبراته ومهاراته واخالقياته،  :التعريف اإلجرائي
  ومدى اهتماهه في رغباتهم واحتياجاتهم، وسعيه الدائم لتعزيز نقاط االتفاق فيما بينهم.

   :سلوكيات المواطنة التنظيمية: المتغير التابع. 7/3 
الســلوك الفردي التطوعي االختياري غير المعترف به بشــكل مباشــر أو صــريح في النظام الرســمي هي     

 أبعاد ُقسمتوقد  ،(Podsakoff et al., 1990,P115) الوظيفي األداءللمكافآت، ويسهم في مجمله في تعزيز 
رئيســـــية وهي:  أبعادخمســـــة  إلى( 0256بحســـــب ما أوردته دراســـــة )زعرب،ســـــلوكيات المواطنة التنظيمية 

   .الضمير، الروح الرياضـية، السلوك الحضاري، وعي الكياسة ،اإليثار
العاملين  يناآلخر مســــاعدة الموظفين المتمثلة في  للموظفين ةالتطوعي ياتعبر عن كل الســــلوكيُ : اإليثار -

العمل، بفي مشــاكلهم المتعلقة  همودعم الموظفين شـطة لمسـاعدةأن اإليثاريشـمل بعد  المنظمات، كماداخل 
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ن العمل، هنا يمكفي حالة مرضــــــية عندما يكون أحد زمالئه قد مرض ولم يتمكن من  اإليثاروكمثال على 
 .(Erkiliç& Güllüce,2017,p33) يعودنقوم بعمله ريثما  أن

يعني قيام العاملين في المشــــــــــــفى بمســــــــــــاعدة زمالئهم الذين لديهم حجم عمل كبير، أو  :التعريف اإلجرائي
النيابة عنهم في حال كانوا في إجازة أو غياب طارئ، باإلضــافة إلى تخصــيص جزء من وقت فراغهم أثناء 

 الدوام الرسمي لمساعدة اآلخرين الذين لديهم مشاكل متعلقة بالعمل وخصوصا  الزمالء الجدد.
لها  يتعرض أنيقصد بالكياسة مدى مساهمة الموظف في منع وقوع المشكالت التي يمكن : كياسةلا -

 همام رغباتللزمالء، واحتر  والمشورةتقديم النصح و ، اآلخرينزمالؤه في العمل، وإدراكه لتأثير سلوكه على 
  (.584، ص0257سعدون وآخرون،المشكالت معهم ) إثارةوخصوصياتهم، وتجنب 

يعني أن يأخذ كل عامل في المشفى بعين اإلعتبار عواقب أفعاله على زمالئه في  :اإلجرائيالتعريف 
العمل، وأن يحترم حقوقهم، ويتشاور معهم ويحترم رغباتهم عند اتخاذ أي إجراء أو قرار قد يؤثر عليهم، وأن 

 يتجنب إيذاء أو جرح مشاعرهم أو خلق المشاكل لهم.
قدرة الموظفين على التكيف مع المشقة وأماكن العمل غير المريحة دون  إلى تشير: الرياضيةالروح  -

 .(Pourgaz et al.,2015, p801للمنظمة ) ةيجابياإل جوانبال والتركيز على ،احتجاج أو شكوى 
يعني التغاضي على اإلساءة الشخصية قدر اإلمكان، وأن يتقبل العاملون المساءلة عن  :التعريف اإلجرائي

أخطائهم، ويتجنبوا تضخيم المشكالت التي تواجههم في المشفى،  وأن يتحملوا ضغط العمل المؤقت بدو 
 تذمر أو شكوى.

تتم داخل  شطة التينلوكيات مثل المشاركة في جميع األيتمثل السـلوك الحضاري بس: السلوا الحضاري  -
ة في المنظمة من خالل المشـــارك والمســـاهمة االهتمامتنشـــأ، و ومراقبة التهديدات والفرص التي قد  المنظمة،

 .(Erkiliç& Güllüce,2017,p34) المنظماتالموجودة داخل  اإلجراءاتو شطة نفي القواعد وفي األ
ن  يعني:التعريف اإلجرائي أن يحرص العـاملون في المشــــــــــــــفى على تقـديم إقتراحـات بن اءة يمكن أن تحســــــــــــــ 

األداء، وأن يحرصــــوا على نشــــر األخبار الجيدة عن العمل في المشــــفى والدفاع عن ســــمعته، وأن يحرص 
العاملون على اإلطالع على التعاميم والمنشـــــــــــــورات الصـــــــــــــادرة عن إدارة المشـــــــــــــفى، وحضـــــــــــــور العاملين 

نشـــــــطة واللقاءات والندوات التي التكون مطلوبة بشـــــــكل رســـــــمي ولكنها تؤثر على ســـــــمعة االجتماعات واأل
 وصور المشفى.

مثل القيام بعمل  الدور،ســـــــــــلوك اختياري يتجاوز الحد األدنى لمتطلبات  إلىيشـــــــــــير : وعي الضااااااامير -
 .(Pourgaz et al.,2015, P801) واإلدارة مثل هذا السلوك يعزز الثقة بين الموظفين إضافي،
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: يعني حرص العاملين في المشـــفى على تطبيق نظم وقواعد العمل بشـــكل طوعي، وعدم التعريف اإلجرائي
اإلنقطاع عن العمل بشـــــــكل غير مألوف، واإللتزام بمواعيد العمل )الحضــــــــور المبكر، تســــــــليم األعمال في 

 موعدها...الخ(. واالستعداد للعمل لما بعد ساعات الدوام الرسمي عند الحاجة.

 البحث  جيةمنه. 5
  :البحث مجتمع. 5/1

عدد غ لوقد ب معاذ،الشهيد محمد وسيم  في مشفىالعاملين  فئات جميعيتكون مجتمع البحث من      
 ين( والشكل5رقم ) كماهو مبين في الجدول، يتوزعون 0202-3-06 بتاريخ ا  موظف 072فيه  نالعاملي
 :(3و) (0رقم )

 حسب النوع ومجال العمل *( البحثتوزيع مجتمع : (1لجدول رقم  ا
 المجموع اإلناث الذكور النوع

 434 03 443 المجال الطبي

 34 42 33 المجال اإلداري

 434 30 443 المجموع

 معاذ.مشفى الشهيد محمد وسيم  في: قسم إدارة الموارد البشرية المصدر*    
 

 

 
مجتمع  أفرادالنسبة المئوية لتوزع :(2الشكل رقم  

 النوع حسب البحث

 Excelالباحث باستخدام برنامج  دالمصدر: إعدا

 
مجتمع البحث  أفرادالنسبة المئوية لتوزع :(3الشكل رقم  

 حسب طبيعة العمل
 Excelالباحث باستخدام برنامج  دالمصدر: إعدا

 : البحثعينة .5/2
 ،024،شـــمانيب) المعادلة الرياضـــية التي اقترحها ســـتيفن ثامبســـون  على باالعتمادم تحديد حجم العينة ت   
 (519) عن حجمها قلي أال يجبالممثلة لمجتمع البحث  العينة أنب المعادلة نتائج أســـفرت حيث( 95ص

𝑛 {ن:  ثامبسو لمتغيرات معادلة ستيفن  بيان يوفيما يل موظفا ، =
N x P(1−P)

[(N−1x(𝑑2÷𝑧2)]+p(1−p)
  {  . 

76%

24%

الذكور

اإلناث
66%

34%

المجال الطبي

المجال اإلداري
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 Z:(2.21)الخطأ النســــــــــبي  D:، (2.12االحتمالية )  P،(072لدراســــــــــة )ا مجتمع حجم N:)حيث إن 
 تموحرصــا  من الباحث على اســترداد أكبر قدر ممكن من االســتجابات  .(5.96) %91مســتوى الثقة عند 

 ( التالي يوضح عينة الدراسة النهائية.0بشكل عشوائي، والجدول رقم ) استبانة(  022) توزيع
  *(عينة الدراسة النهائية: (2لجدول رقم  ا

عدد االستبانات 

 الموزعة

عدد االستبانات 

التي تم 

 استردادها

عدد االستبانات 

التي تم 

 استبعادها

عدد االستبانات 

المستعملة في 

 التحليل

 عينة % نسبة
 النهائية الدراسة

 للتحليل

022 592 3 587 69.0% 
 من إعداد الباحث: المصدر* 

بســـبب اختيار إجابة واحدة  للتعامل اإلحصـــائي غير صـــالحةلكونها  اســـتبانات (3)اســـتبعاد ويعود ســـبب   
   .لكافة األسئلة

 :ومصادرها البحثبيانات نوع  . 8/3
 :ــي مصـــادر البيانات الثانوية الت إلى رجع الباحث للبحثلمعالجــــة اإلطــــار النظــــري   البيانات الثانوية

ات والدارســــات السابقة ذ، تتمثــــل فــــي الكتــــــــب، والمراجع العربيــــــــة واألجنبيــــــــة، والــــــــدوريات والمقــــاالت
 العنكبوتية.، والبحث والمطالعة في الشبكة الدراسةالعالقة بموضوع 

 األولية البيانات: 
أداة ك االستبانةاألوليــــــــة مــــــــن خــــــــالل  البيانات ُجمعت البحثالتحليليــــــــة لموضــــــــوع  جوانبلمعالجــــــــة ال     

ممحيث  ،للدراسااةرئيسااية  على األدبيات الســـابقة ذات الصـــلة بموضـــوع  طالعمن خالل اال بياناالســـت صـــُ
ولم يتم عرض االستبيان على المحكمين ألنه مأخوذ ، 1البحث، وباالعتماد على االسـتشـارات من المشـرفين

وعة على مجم بياناشتمل االستمن دراسـات جاهزة، حيث قامت هذه الدراسـات بعرضه على محكمين، وقد 
 من المحاور كما يلي:

 العمر، النوع، المســــتوى التعليمي،  والوظيفية مثل المحور األول: اشــــتمل على المعلومات الشــــخصــــية(
   العمل(. الخبرة، طبيعة

 قد تكون و  (بالتجوال اإلدارة المستقل )ممارسات المتعلقة بالمتغير: اشتمل على الفقرات الثاني المحور 
ستخدم االذي   مقياسالوقد اعتمد الباحث في ذلك على  ،( فقرة تم من خاللها قياس المتغير02من )

 .مع تحوير بسيط  في العبارات بما يتناسب مع طبيعة بحثنا (0202)جاب الله،في دراسة  

                                                            
 (0ملحق االستبانة رقم ) - 1
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  ( وقد تكون ةالمواطنة التنظيمي ياتسلوكبالمتغير التابع ) : اشتمل على الفقرات المتعلقةالثالثالمحور
تخدم في اس الذي مقياسال، وقد اعتمد الباحث في ذلك على ( فقرة تم من خاللها قياس المتغير02من )

  . مع تحوير بسيط  في العبارات بما يتناسب مع طبيعة بحثنا.(0206،زعرب)دراسة 

  ة( فقر 8من ) ون ( وقد تكالثقة التنظيميةبالمتغير الوســيط ): اشــتمل على الفقرات المتعلقة الرابعالمحور 
اســـــــــــــتخدم في دراســـــــــــــة  الذي   مقياسال، وقد اعتمد الباحث في ذلك على تم من خاللها قياس المتغير

 .مع تحوير بسيط  في العبارات بما يتناسب مع طبيعة بحثنا (.0206،الحسيني)
  ليكرتوقد اســــــتخدم الباحث فيما عدا القســــــم األول مقياس   Likert حيث وضــــــعتخماســــــي التقســــــيم 

 الخماسي المقياس فترة طول ولتحديد ،المعبر عن وجود الظاهرة يجابياإل االتجاهفي  العبارات
ثم تقســــــيمه على عدد فترات المقياس  ،( 4=5-1المدى ) حســــــاب تم المســــــتخدم،) والعليا الدنيا الحدود (

أقل قيمة في  إلىذلك تم إضـــــافة هذه القيمة  دبع ،)2.82=4/1الخمســـــة للحصـــــول على طول الفترة أي )
وذلــك لتحــديــد الحــد األعلى للفترة األولى وهكــذا، حتى الحــدود العليــا  ،( المقيــاس )وهي الواحــد الصــــــــــــــحيح

                     ( التالي:3للمقياس، كما يظهر في الجدول رقم )
 مقياس ليكرت الخماسي: يوضح (3الجدول رقم 

 غير موافق درجة الموافقة
 بشدة

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق

 1 4 3 0 5 الدرجة
 4.05-1 3.45-4.02 0.65-3.42 5.85-0.62 5-5.82 الفترة

 بشدةمرتفع  مرتفع متوسط منخفض منخفض جدا المستوى 
 (Joshi et al,2015,401المصدر )

 :البحث. المعالجات اإلحصائية المستخدمة في 5/4
 Statisticalة االجتماعيئية للعلوم حصـــــاالمجموعة اإل برنامج خالل منومعالجتها  ســـــتبانةاال تفريغ تم   

Package for the Social Sciences ((SPSS. V.18 اآلتية اإلحصائية األساليب استخدام وتم: 
 المقاييس ثباتصاادق و  اختبار &Validity Reliability: الداخلي واالتســاق الثبات من التأكد بهدف 

 .البحث متغيرات قياس في للعبارات المستخدمة
 الوصااااافي التحليل: Descriptive النســـــــب المتضـــــــمنة التكرارية الجداول على االعتماد تم حيث 

 المعيارية االنحرافاتو  الحسابية؛ والمتوسطات المئوية؛
   اختبارIndependent Samples T-Test): المتوســـــــــــــطات الحســــــــــــــابية بين الفروق  قياس بهدف 

 لمجموعتين
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   اختبار One Way Anova:) مجموعتين من ألكثر المتوسطات الحسابية بين الفروق  قياس بهدف. 
 والمتعدد  البسيط االنحدار أسلوبMultiple & Simple Regression :نماذج للعالقات تقديم بهدف 

 .والتابعة المستقلة المتغيرات بين المباشرة وغيرة المباشرة
 اختبارSobel ) )بهف اختبار معنوية المتغير الوسيط. 

 Research Limits البحثحدود  .2

 0202عام  والرابع منفي الشهر الثالث  البياناتتم جمع  :ياانزم. 
 مشفى الشهيد محمد وسيم مَعاذ في ريف حلب الشمالي. يًا:كانم 

  Previous Studies الدراسات السابقة. 11
 اطالع خالل ومن البحث،لمتعلقة بموضوع العربية واألجنبية ا بمراجعة شـاملة لددبياتقام الباحث       

يمكن أن نورد الدراســـات الســـابقة  ،البحث بموضـــوع ذات الصـــلة الدراســـات الســـابقة من العديد الباحث على
 :اآلتي النحو على األقدم إلى األحدث زمنيا  من ترتيبهاالتالية حسب 

 ، بعنوان:2112دراسة  العسمي، الحنيطي ) 
 المدني للطيران العامة الهيئة على ميدانية المواطنة التنظيمية، دراسة سلوا على التنظيمية الثقة أثر"

 "جدة بمحافظة
بالمشرف، الثقة بإدارة  الثقة ،بالزمالء الثقةها )أبعادالتنظيمية ب الثقة أثر معرفة إلى الدراسة هذه هدفت   

 الكياسة، الضمير، وعي ، الروح الرياضية،اإليثارها )أبعادالمواطنة التنظيمية ب ياتسلوك المنظمة( في
د أثر إيجاإلى  هدفكما  المدني بمحافظة جدة، للطيرانلدى العاملين في الهيئة العامة ) الحضاري  السلوك

ات العاملين ( على استجابالعمر، المؤهل العلمي، المرتبة الوظيفية، سنوات الخبرة)الديموغرافية  المتغيرات
على عينة  ووزعت استبانة، وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وقد ُصممت نحو متغيرات البحث

 تؤثر هاأبعاد بجميع التنظيمية الثقة أن إلى( من العاملين في الهيئة، وقد توصلت الدراسة 036قوامها )
ية إحصائ داللةكما بينت النتائج عدم وجود فروق ذات  ،ةنة التنظيميالمواط سلوك أبعاد جميع في اإيجابي

 متغير العمر، بينما أظهرت وجود فروق  اختالفعينة الدراسة حول متغيرات الدراسة ب أفراد اتاتجاهفي 
المؤهل العلمي، ( باختالفعينة الدراسة حول متغيرات الدراسة  أفراد اتاتجاهإحصائية في اللة ذات د

 .)المرتبة الوظيفية، سنوات الخبرة
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  دراسة(Ugochukwu et al,2018) :بعنوان 
"Effect of Management by Walking About on Employee Performance: A Survey of Teaching 

Hospital in South East Nigeria" 

تعليمية في المسـتشفيات الفي أداء العاملين  بالتجوال اإلدارةمعرفة أثر ممارسـات  إلىالدراسـة هذه هدفت   
( من 378ن )م الدراســةتحليلي، وتكونت عينة وقد تم اســتخدام المنهج الوصــفي النيجريا،  شــرق  في جنوب

لها فعة، و كانت مرت التجوالب اإلدارةممارســات  أنأظهرت الدراســة ، وقد المســتشــفيات التعليميةالعاملين في 
كما توصـــلت ، يانيجر  شـــرق  في جنوبعلى أهداف تعليم المهارات في المســتشـــفيات التعليمية  إيجابيتأثير 

لتطوير ا تحســــين التواصــــل، الدوافع، ،الحقائق اكتشــــافبالتجوال لها دور كبير في  اإلدارةممارســــة  أن إلى
 التنظيمي للموظفين.  االلتزاموردود الفعل على ، اإلبداع

 بعنوان: (2115،نجم وكريم  دراسة 
 عينة من آلراء تحليلية تشخيصية دراسة التنظيمية المواطنة سلوا تعزيز في التنظيمية الثقة دور"

 "كركوا بلدية مديرية في العاملين
تابع  كمتغير التنظيمية المواطنة ياتســـــــلوكفي مســـــــتقل  كمتغير التنظيمية ةالثق أثرالدراســـــــة  تناولت    

حيث تم تطبيق البحث على العاملين في مديرية  والكياســة(، المواطنة وقيم الضــمير وعي اإليثار) اهأبعادب
ممت بلدية كركوك ة قوامها ووزعت على عين اســــتبانة، وقد تم اســــتخدام المنهج الوصــــفي التحليلي، وقد صــــُ

 متغيرات بين حقيقية معنوية قوية عالقة ودوهي وج مهمة نتيجة إلى راســـةالد وقد توصـــلت .ا  ( موظف12)
 كركوك بلدية مديرية في التنظيمية المواطنة سلوك ومتغيرات الثقة التنظيمية

  بعنوان:2115،مخامرة دراسة ) 
ريحا واألغوار لإلدارة بالتجوال وعالقتها بالثقة أدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظة "

  "واإلنسانيةالتنظيمية لدى معلميهم، مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية 
 لإلدارة غوارواأل يحاأر  محافظة في ثانويةال المدارس مديري  ممارسة درجةإلى معرفة  ةراسالد هذه هدفت  

 والمؤهل الجنس،(يراتمتغ من كل تأثير ومعرفة المعلمين، لدى التنظيمية بالثقة وعالقتها بالتجوال
، وقد تم المعلمين لدى التنظيمية الثقة ومستوى  لبالتجوا اإلدارة ممارسة درجة على )الخبرة سنوات العلمي،
لجمع  االستبانةوقد استخدمت  ،(  معلما  502من ) الدراسةالمنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة  استخدام
 وجود مع متوسطة، بدرجة جاءت بالتجوال اإلدارة ممارسة درجة أن إلى، وقد توصلت الدراسة البيانات

 فروق  ووجود التنظيمية، والثقة بالتجوال اإلدارة ممارسة بين إحصائية داللة ذات موجبة ارتباطية عالقة
 وجود عدم مع الذكور، لصالح الجنس لمتغير ُتعزى  بالتجوال اإلدارة ممارسة لدرجة إحصائية داللة ذات
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 الثقة لمستوى  إحصائية داللة ذات فروق  وجود عدم وكذلك، الخبرة وسنوات المؤهل لمتغير ُتعزى  فروق 
 .الخبرة وسنوات العلمي المؤهل الجنس، لمتغير ُتعزى  التنظيمية

 دراسة (Erkiliç &Güllüce,2017) :بعنوان 
"Investigation of Organizational Citizenship Behavior of Hotel Employees by Structural Equation 

Model" 

 ي الشركاتالتنظيمية ف المواطنةأهم العوامل التي تنطوي عليها سلوكيات  تحديد إلى الدراسة هذه هدفت    
، كليةباستخدام نموذج المعادلة الهي تركيا، في األسود البحر منطقة في محافظة ريزي  في العاملة الفندقية

 المتغير أنأظهرت الدراسة  حيث. ةوموظف ا  ( موظف341ووزعت على عينة قوامها ) استبانةُصممت  وقد
لة"، الص ذات العمل حالة في زمالئي مع المواد مشاركة في أتردد ال اأن " اإليثار عامل في فعالية األكثر

 هناك عالقة تأثير متبادل أنالضمير، كما تبين  عامل العامل األكثر فعالية هو أنكما أظهرت الدراسة 
 الرياضية. الروح الضمير وعوامل بين عامل

 :( بعنوان2117 جاب الله، دراسة
 المؤسسات من لمجموعة ميدانية االستراتيجية،دراسة القرارات فاعلية على بالتجوال االدارة ممارسة أثر"

 العمومية". االقتصادية
 في االستراتيجية القرارات فعالية في بالتجوال االدارة ممارسة أثر معرفة إلى الدراسة هدفت هذه   

المنهج الوصفي التحليلي،  استخداموقد تم ،  بسكرة بوالية العمومية المؤسسات االقتصادية من مجموعة
، الدراسة محل المؤسسات في شرافيهإ مناصب يتولون  الذين من األفراد، (43من ) الدراسةوتكونت عينة 

 فاعلية في بالتجوال اإلدارة لممارسة أثر وجودوقد أظهرت النتائج استخدمت االستبانة لجمع البيانات، وقد 
 األسباب المؤسسات هذه في بالتجوال االدارة تطبيق أسلوب معوقات أهم من أنو  ،االستراتيجية القرارات

 .المؤسسة داخل للمسير الدكتاتوري  القيادي النمط و شخصيةال
  بعنوان:2117،الحسيني دراسة ) 
 "في تحسين األداء الوظيفي التنظيمي االلتزامو دور الثقة التنظيمية "

 واإلدارة العمل، زمالء ،)الثقة بالمشرفين بأبعادها التنظيمية الثقة دور اختبار إلىهذه الدراسة  تفهد  
في استخدام المنهج الوص وقد ،الوظيفي في الشركة العامة للصناعات الصوفية العراقية األداء فيالعليا( 

 ( من العاملين في الشركة، وقد أثبتت الدراسة033ووزعت على عينة قوامها ) استبانةُصممت  والتحليلي، 
 الثقة أبعاد هي أكثربالمشرفين  الثقة تنكا وقد الوظيفي األداء في التنظيمية ثقةلل معنوي  أثر وجود

 . األداءعلى تأثيرا  التنظيمية
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  بعنوان: (2112،زعرب دراسة 
 وسلوا الداخلي التسويق بين ممارسات العالقة الوظيفة على تجاه النفسية للملكية الوسيط الدور"

 "الفلسطينية المنظمات األكاديمية في التنظيمية المواطنة
 العالقة في وسيط كمتغير الوظيفة تجاه النفسية بالملكية الشعور دور اختبار إلى سةاالدر هذه  هدفت    

 هاأبعادب التنظيمية المواطنة وسلوك )التدريب والتطوير، التحفيز، الرؤيا(الداخلي التسويق ممارسات بين
 أهداف ولتحقيق ،)الحضاري  والسلوك الضمير، ووعي الرياضية، والروح ،اإليثارو  الكياسة،( المختلفة

 المناصب أصحاب األكاديميينالدراسة من  مجتمع ن وتكو   ،التحليلي الوصفي المنهج استخدام سة تماالدر 
 بلغت طبقية عشوائية عينة سة علىاالدر  تطبيق وتم غزة، قطاع في أكاديمية مؤسسات أربع في اإلدارية

 درجة أن النتائج أظهرتوقد  ،البيانات لجمع رئيسة كأداة  االستبانة استخدام وتم وموظفة، موظفا( 375)
 أن النتائج أظهرت وأيضا ها المختلفة جاءت مرتفعة،أبعادب التنظيمية المواطنة لسلوك العاملين ممارسة
 هناك نأ  النتائج أظهرتكما   التنظيمية، المواطنة سلوك على اإيجابي تؤثر الداخلي التسويق ممارسة

 المواطنة وسلوك الوظيفة تجاه النفسية بالملكية العاملين شعور بين إحصائية داللة ذات طردية عالقة
 ممارسات بين العالقة يتوسط الوظيفة تجاه النفسية بالملكية الشعور أن النتائج أشارت كما التنظيمية،

 .جزئي بشكل التنظيمية المواطنة وسلوك الداخلي التسويق
 دراسة ( (Pourkeiani &Tanabandeh,2016 :نبعنوا 

"Examining the Relationship between Organizational Trust, Organizational Citizenship 

Behavior and Job Satisfaction" 

الكشف عن العالقة بين الثقة التنظيمية وسلوكيات المواطنة التنظيمية والرضا  إلىهدفت هذه الدراسة     
وقد  إيران.في  كرمانعلى العاملين في قسم الجمارك في محافظة  أجريت هذه الدراسةحيث ، الوظيفي
موظفا ، وقد ( 580ووزعت على عينة قوامها ) استبانةُصممت حيث المنهج الوصفي التحليلي،  استخدم

توصلت الدراسة إلى وجود عالقة تأثير معنوي للثقة التنظيمية في سلوكيات المواطنة التنظيمية والرضا 
عاملين، حيث تبين أنه كلما ارتفع مستوى الثقة التنظيمية في بيئة العمل زاد رضا العاملين الوظيفي لدى ال

 وارتفع مستوى سلوكيات المواطنة التنظيمية.

  بعنوان:2114،رسعيد وعبد الستا دراسة ) 
العضو في سلوا المواطنة التنظيمية على وفق الثقة التنظيمية بحث تحليلي في -دور تبادلية القائد"

 "مركز وزارة الهجرة والمهجرين
 المواطنة ياتوكلس في العالقة المتبادلة بين الرئيس والمرؤوس دور اختبار إلى هدف هذه الدراسة     

وقد  مركز وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، في ينلالعام لدى وسيط كمتغير التنظيمية الثقة بوجود التنظيمية
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، واقد موظفا   (16ووزعت على عينة قوامها ) استبانةُصممت  حيثتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، 
تنظيمية والثقة المواطنة ال ياتالعضو وسلوك –وجود عالقة ارتباط وتأثير بين تبادلية القائد  نتائجأظهرت ال
 ياتعضو وسلوكال –الثقة التنظيمية تتوسط العالقة بين تبادلية القائد  أنكما بينت النتائج ، التنظيمية

 المواطنة التنظيمية بشكل جزئي.
   دراسة (Lin& Hsiao,2014 :بعنوان 

"The Relationships between Transformational Leadership, Knowledge Sharing, Trust and 

Organizational Citizenship Behavior" 

 وسلوك نظيميةالت والثقة المعرفة وتبادل التحويلية القيادة بين العالقاتهدفت هذه الدراسة إلى اختبار     
قد تم و  تمت الدراسة على الممرضين والممرضات العاملين في مشفى جنوب تايوان،. التنظيمية المواطنة

 من الممرضين،( 752ووزعت على عينة قوامها ) استبانةاستخدام المنهج الوصفي التحليلي، وقد ُصممت 
 إضافة إلى ذلك .والثقة المعرفة بتبادل كبير بشكل مرتبطة تكان التحويلية القيادة أن النتائج أظهرتوقد 
ممرضين تأثير إيجابي كبير على إبداء ال مالتنظيمية من قبل القادة مع مرؤوسيه والثقة المعرفةلتبادل  كان

  مواطنة عالية. تلسلوكيا
  بعنوان:2113،نوح دراسة ) 
 للمعلمات بمدينة التنظيمية المواطنة بسلوا الثانوية وعالقتها المدارس مديرات لدى التنظيمية الثقة"

 "المكرمة مكة
 وعالقتها ثانويةال المدارس مديرات لدى التنظيمية التعرف على درجة الثقة إلى الدراسةهدفت هذه    

حيث ، المكرمة، وقد تم استخدام المنهج الوصفي مكة بمدينة للمعلمات التنظيمية المواطنةيات بسلوك
وجود عالقة  إلى ( مديرة ومعلمة، وقد توصلت الدراسة655ووزعت على عينة قوامها ) استبانةممت ُص 

يات المواطنة لسلوك ثانويةال المدارس مديراتة الثقة التنظيمية ودرجة ممارسة ذات داللة احصائية بين درج
 التنظيمية.

  بعنوان:2113،الكعبي دراسة ) 
موظفي  عينة من آلراءدور الثقة التنظيمية في تعزيز سلوكيات المواطنة التنظيمية، دراسة تحليلية " 

 "عمار واإلسكاناإلفاو الهندسية العامة في وزارة شركة ال
التنظيمية، في شركة الفاو  المواطنة سلوك التنظيمية في تعزيز الثقة دور اختبار الدراسة تتناول    

ووزعت على  استبانةُصممت  حيثالهندسية العامة في العراق، وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، 
ز تعزي في ساسيا  أ الثقة التنظيمية تلعب دورا   أن حيث أظهرت النتائج( من الموظفين، 81عينة قوامها )

 سلوك المواطنة التنظيمية.
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 بعنوان: (2112،أبو حمور سة درا 
 والثقة التنظيميين في المستشفيات األردنية" االلتزاماإلدارة بالتجوال وأثرها على  ةممارس"

ي المستشفيات التنظيميين ف االلتزامو بالتجوال وأثرها على الثقة  اإلدارةدور ممارسة  بيان إلىهدفت الدراسة    
ن الدراسة م وتكونت عينةوقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي،  ،والممرضيناألردنية لدى األطباء 

 ،ردناأل والخاصة فيفي المستشفيات الحكومية  وممرضة يعملون  ( ممرضا  442( أطباء وطبيبات، و)526)
ت انكرجة ممارسة اإلدارة بالتجوال د إلى، وقد توصلت الدراسة لجمع البينات ستبانةاالوقد استخدمت 

تلفة ها المخأبعادبالتجوال ب اإلدارةبين ممارسات طردية وجود عالقة  إلىكما توصلت الدراسة  مرتفعة،
 وااللتزامنظيمية الثقة التو ( التغذية الراجعة، اإلبداعو  راالتصال، التحفيز، التطويالحقائق، تحسين  اكتشاف)

 التنظيمي.
 دراسة Hildebrand,2006)) :بعنوان 

"The Implications of Management by Walking About: a case study of a German hospital" 

 ،الثقة التنظيميةالوظيفي و  االلتزامو  بالتجوال اإلدارةتطبيق الكشف عن العالقة بين  إلىهدفت هذه الدراسة     
لمنهج اوقد تم استخدام ، يةاناأللمالمستشفيات  ىعلى موظفي الرعاية الصحية في أحدوذلك بالتطبيق 

وقد  ( من العاملين في الحقلين الطبي واإلداري،092الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدارسة من )
ي زيادة التي تستخدم ف اإلجراءاتبالتجوال إحدى  اإلدارة اعتبرتوقد  ،لجمع البينات االستبانةاستخدمت 

ممارسة اإلدارة  أن إلىما توصلت الدراسة وجعل الثقة التنظيمية والتفاهم المشترك بينهم، ك، الوظيفي االلتزام
رفع الثقة  لىإبالتجوال أدى  اإلدارةلنمط  المديريناستخدام بالتجوال من قبل المديرين كانت مرتفعة، كما أن 

م في التي تستخد اإلجراءاتبالتجوال إحدى  اإلدارة اعتبرت دالعمل. وقودعم التعاون الجماعي داخل بيئة 
 أن إلىاسة ، كما توصلت الدر في بيئة العملوالتفاهم المشترك  التنظيميةااللتزام التنظيمي والثقة زيادة 

يئة ودعم التعاون الجماعي داخل ب التنظيمية، الثقة زيادة إلىبالتجوال أدى  اإلدارةلنمط  المديريناستخدام 
 العمل.

  :يلي ماالسابقة سات االباحث من الدر استفاد .11
 حول متغيرات البحث.ا  سابقالتي تمت دراستها  والنظرية البحثية جوانبال على التعرف. 5
 المقاييس على التعرف خالل من) ستبانةاالبحث )ال أداة بناء و ، التأصيل النظري لمتغيرات البحث. 0

 .دراسة كل في المستخدمة
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 :الحالية والدراسات السابقة الدراسة بين التباين أوجه. 12
مارسات م من نوعه الذي يربط بينعد البحث الحالي هو البحث األول : يُ بيئة التطبيقمن حيث   -5

ي الشمال الطبية ف المنظماتوالثقة التنظيمية في  التنظيمية المواطنةيات بالتجوال وسلوك اإلدارة
 السوري.

األولى التي تناولت المتغيرات الثالثة مجتمعة  األبحاثُيعد هذا البحث من  :من حيث المتغيرات -0
 سلوك المواطنة التنظيمية( على حد علم الباحث. –الثقة التنظيمية  –بالتجوال  اإلدارة)

  . خالصة الفصل األول:13
 البحث مشكلة ثم استعراض ومن البحث ومتغيراته وبيئة التطبيق، عن مقدمة الفصل هذا تناول    
 تهوأهمي لبحثا أهداف تناول ثم سئلة رئيسية( أ4) عنه وانبثق يرئيس سؤال في صياغتها خالل من
 توضيحي نموذج تصميم خالل من البحثرات متغيوتم أيضا  استعراض  ،العلمية والعملية الناحية من

 تم كما ، ثالث فرضيات رئيسيةمن  المكونة لبحثا فرضيات تناول ذلك وبعد الدراسة، يراتلمتغ
تي جنبية الراض الدراسات العربية واألستعاتم  ا  وأخير  .القارئ  على للتيسير البحث مصطلحات راضاستع

 عن البحث هذه يميز وما منها، االستفادة وأوجهالدراسات  هذه على والتعقيبتناولت متغيرات البحث 
 .األخرى الدراسات 
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 الفصل الثاني
 بالتجوال  اإلدارةممارسات 

 :.تمهيد1

 القيادية مهارتهم تنمية من المديرين تمكن التي اإلدارة أنماطبـالتجوال أحد  اإلدارة ممـارســــــــــــــات عـدتُ     

للتعبير  في المنظمة العاملين لجميع المناســـبة الفرص وتتيح العمل، وخطوات اليومية العمليات إلى والتعرف
 بل مكتبه المدير يترك أنبالتجوال  اإلدارة ممارســــــــة . وتعنيلمديريهمبصـــــــورة مباشــــــــرة عن وجهة نظرهم 

 ويتحســـــس عملال في تواجههم التي حل المشـــــكالت في الموظفين ليشـــــارك العمل روقةأ في وينطلق يغلقه،

 فلذلك ليه،إالحاجة  أمس في وهم نادرا   إال للمدير الذهاب الموظفين بعض رغبة لعدم نظرا   احتياجاتهم،

 اإلدارية مشـــكالتهم حل ويشـــاركهم ويشـــجعهم، عنهم، يســـأل مكاتبهم، في إليهم يذهب أن المدير على يجب

 مراقبون.  همأنب يشعروا أن ون د يجري  ما قرب عن ويرى  وأتراحهم، أفراحهم يشاركهمو واالجتماعية، 

 .بالتجوال اإلدارةمفهوم .2
من قبــل المســــــــــــــؤولين التنفيــذيين في  5972في عــام  األعمــالتقتحم عــالم رجــال بــالتجوال  اإلدارةبـدأت    

يبين من قر  العمل. ليكونواماكن أ إلىشـــــــركة )هيوليت باكارد( حينما نادوا بأصـــــــوات عالية مديرهم للخروج 
 Peters and) بالتجوال هما اإلدارةعن  كتـبأول من  أن القرارات، إالالعـاملين ويشــــــــــــــاركوهم في اتخـاذ 

Waterman اإلدارةعنــدمــا كشــــــــــــــفــا عن مفهوم  ". وذلــكالتميزعن  كتــابهمــا "البحــثفي  5980( في عــام 
 اإلدارةممارســــة  أن (. وأوضــــحا(A passion for Excellenceهما كتابفي  والتميزللقيادة  بالتجوال كأســــاس

العديد  نأكما  والموظفين، بقاء التواصــــل بين المديرإعلى مواجهة المشــــكالت في العمل و  بالتجوال تشــــجع
على  للحفاظ بالتجوال اإلدارةممارســـــــــــــات تبنت  (Walt Disney، World in Atlanta) المنظمات مثلمن 

ســـــــــين ح) تاجينواإلتلبي طموحات المســـــــــتفيدين في القطاع الخدمي  اتولتوفير خدمالجودة، خدمة عالية 
(.004، ص0258،وآخرون 

سس النبي أ، حيث وعمال   بالتجوال فكرا   اإلدارةممارسات  اقا  في تطبيقسبَ  كان سالمإن اإلويمكن القول    
 المســـــلمين، مرأمن واله الله شـــــيئا  من " الشـــــريف:بالتجوال بقوله بالحديث  لإلدارةعليه وســـــلم  اللهصـــــلى 

 ،(0948،اللــه عنــه دون حــاجتــه وخلتــه وفقره" )أبو داوود حتجــبا وفقرهم،حتجــب دون حــاجتهم وخلتهم افــ
. حيث لم "(0114،البخاري )رعيته كلكم راع وكلكم مســــؤول عن  "وســــلم:يضــــا صــــلى الله عليه أوكما قال 
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ه ليتفقد يخرج بنفســــ كانبل  ،الشــــكاوى  إلىبالجلوس في المســــجد واالســــتماع  الصــــالة والســــالم يكتف عليه
 إلدارةاســــلوب أ وأولواســــواق. وقد ســــار من بعده على نهجه الخلفاء الراشــــدون حوال الرعية ويتجول في األأ

 (.03ص ،0256،)فروانة داري فاعلية في تصحيح مسار النظام اإل لما له من عنايتهم، بالتجوال فائق
ابه في كتمحســــــــــن الخضــــــــــيري( ) هو العالم العربي بالتجوال في اإلدارةول من تطرق لمفهوم أ وُيعد     

 مهكفاءتهم وتحفيز وزيادة  ،اآلخرينعلم تفعيل  بأنهاحيث عرفها ) اإلدارية الفـاعليـة لتحقيق لمـمتكـا )منهج
لى وذلـك بـاالعتمـاد على قيـام المـدير بجوالت تفقـدية ع ،األهـداف قـدراتهم على تنفيـذ رغبـاتهم، ورفعوتنميـة 

الحوامــــدة ). تــــاجناإلوالوقوف على عوامــــل وأســــــــــــــبــــاب الضــــــــــــــعف الــــداخلي المؤثر على  الواقع،رض أ
 لممارسات اإلدارة بالتجوال كما يلي: اآلتيةويمكن أن نستعرض التعاريف  (.73ص، 0253والعبيد،

علقة شــــــطة المتنفي األ مباشــــــرة   المديرون فيه يأخذ شــــــكل نهج يشــــــارك  منظم،تدريب عملي غير  إنها -  
ل بزيارة مناطق العم المديرون حيث يقوم  والبعيدة،الصــــارمة  اإلدارةشــــطة أنعلى عكس  مرؤوســــيهم،بعمل 

 ودي، مما يســـهلبشـــكل  المجدولة،غير  المناقشـــاتخالل  منالموظفين والتفاعل مع  رســـمي،ير بشـــكل غ
 .(Aimee et al,2018,p2) والمرؤوسين المديرينالصاعد والنازل بين  يناالتجاهاالتصاالت بكال 

وعدم االعتماد بالكامل  األمامية، مواقع العملعلى وجود قادة إداريين في  مقائ هي نظـام إداري متكـامـل -
تهم أي قصــور ومعالجتها وتحديد قدرا كتشــافوالتحدث مع الموظفين ال اإللكترونية،على وســائل االتصــال 

لميدانية اومحاولة معرفة ما يجري في أماكن العمل  همومشــاكل الموظفين ومناقشــة أفكار ،اتهم الفرديةإنجاز و 
(Durrahet al,2018,p45)  . 
جمع  بهدف العمل، كانم في المديرينتنطوي على تجوال  ،األعمالإدارة  من أســــــــــــاليب أســــــــــــلوب إنها -

 Ugochukw et)حولهم  مـــا يجري في معرفــة  المــديرينيســـــــــــــــاعـــد  عليهـــا. ممـــامعلومــات ذاتيــة، والتركيز 

al,2018,p62) 
 بوجه التنفيذيةالمســـــــتويات  في والعاملين عام، بوجه المنظمة في ورغبات العاملين حاجات معرفة إنها -

فســــــــهم نأعلى رضــــــــا العاملين عن  با  إيجاومن ثم تلبية حاجاتهم واالســــــــتجابة لرغباتهم بما ينعكس  خاص،
.(09، ص0257)عتوم ، الفعلي في مواقع العملواجد وتحقيق الت

 لمسرح نهم والخروج همكتب عن االبتعاد على المدير قدرة إلىيشير بالتجوال مفهوم  اإلدارةممارسة  إن - 

العاملين،  وتحفيز االتصال، وتحسين الحقائق، كتشافال لوجه؛ وذلك وجها العاملين مع والتفاعل العمل،
خالل مراجعة ومن  هوعلي .(64ص، 0256)الضالعين، التغذية الراجعة على والحصول ،اإلبداعو  والتطوير

ماط نمط من أن بأنهابالتجوال  اإلدارةممارسات ف يعر ت إلىيخلص  أنالسابقة يمكن للباحث التعاريف 
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ين صفوف ب المديرين انخراطمن خالل  ،والعاملين المديريني بين كانيقوم على التقارب النفسي والم اإلدارة
 فيز العاملينوتحوفتح قنوات التواصل،  العاملين للتعرف على حاجاتهم ورغباتهم ونقاط قوتهم وضعفهم،

ر مما ينعكس بشكل مباش ،واإلبداع على التطويرماديًا ومعنويًا، والحرص على تأمين بيئة عمل مساعدة 
 .العام للمنظمة األداءوبالتالي تحسين  للعاملين يجابيعلى تعزيز السلوا اإل

 :بالتجوال اإلدارةممارسات  أبعاد.3
ن يمك، اســــــــــــتعراض الباحث للدراســــــــــــات الســــــــــــابقة فقد وجد الباحث خمس أبعاد لإلدارة بالتجوالمن خالل 

    :اآلتي( 4تلخيصها كما في الشكل رقم)
 

 
 
 

 
 
 

                  
 

 
 
 

  ممارسات اإلدارة بالتجوال دأبعا :(4رقم  الشكل
 المصدر: إعداد الباحث

 : الحقائق اكتشاف. 3/1
 منها المنظمة والحكم على تعانيقدرة المدير من خالل تجواله على تحديد المشــــــــاكل التي  إلىيشــــــــير     

 ،اقعالو والحصــــول على معلومات شــــاملة عما يحصــــل على أرض  ،ومعرفة ظروف العاملين ،نوعية التنفيذ
ســـــس التي ثم عليه بالمثل تطوير األ لالســـــتراتيجية،والتعرف على العوائق الكامنة أمام مســـــار التنفيذ الجيد 

 (Suhaimi,2012,p44) ماماأل إلىالقيام به لدفع مسار العملية قدما   ما يمكنهتحدد 
ورؤية  ،قدرة المدير من خالل تجوله على تحديد مشكالت التنظيم والحكم على جودة التنفيذ إلى كما يشير 

ن ع االبتعاد المديرينيتعين على  االمنظمة، لذحاالت الموظفين والحصــــــــول على معلومات شــــــــاملة حول 
  (Durrah et al, 2018, p46).ومشاكلهموالتحدث مع الموظفين لمعرفة مخاوفهم  ،مكاتبهم

أبعاد 
ممارسات 
اإلدارة 
بالتجوال

اكتشاف 
الحقائق

تحسين 
االتصال

تحفيز 
العاملين

التطوير 
واإلبداع

التغذية 
الراجعة
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صــوصــا  وخ ثاقبة،من الحصــول على نظرة  المديرينالحقائق تمكن  اكتشــاف بالتجوال بهدف اإلدارة نإ    
 كل نأل ف،ل  تكع أو وطبيعتهم بدون تصــن   الموظفين،والتعرف على  والمبهمة،في القضــايا غير الواضــحة 

 على للتعرفبالتجوال  اإلدارة تمارس أنعليك  لذا مختلفة، بطريقة المعلومات بنقل يقوم إداري  مســـــــــتوى 

 .(Hinners,2009,P12) كاملة الحقيقة
 ســــير الحقائق والمشــــاكل التي تعرقل اكتشــــاف على المدير تســــاعد التي اإلجراءات من مجموعة اكوهن   

 :  (32، ص0251،صالحة) اإلجراءات هذه أهم ومن، العمل
 وطبيعتها. عنها الكشف المطلوب المعلومات نوعية تحديد-5
 .التقارير في الكاملة غير المعلومات عن والتحري  ،التقارير في الواردة المعلومات من التأكد-0
 .الميدان أرض على المهام تنفيذ متابعة-4

ويمكن للبااحاث تعريف ُبعاد اكتشااااااااااف الحقاائق باأناه تحادياد المشاااااااااكالت التي تعاني منها المنظمة    
 .  والسلبي يجابياإل نحرافاال تحديد أسباب و  ،نقاط القوة والضعف تحديدوالعاملين باإلضافة إلى 

 : تحسين االتصال. 3/2
االتصــــال ) الوســــائلعلى تفعيل ســــبل االتصــــاالت بينها وبين العاملين بشــــتى  اإلدارةقدرة  إلىيشــــير      

 الثقة،تعزيز  وذلك بهدف، (العملورشــــــــات  الندوات، (، االجتماعات،خطابة لقاء، محادثة،)الشــــــــخصــــــــي 
بالتجوال  اإلدارة وتعتبر (.(Eyedi,2012,P34 الجماعيبينهم ونشــــــــــــر ثقافة التعاون والعمل  آلراءاوتبادل 

 اإلدارةيقة بتبني طر  الرســــــمية،وتعتمد على االتصــــــاالت غير  والموظفين،اتصــــــال بين المدير  اســــــتراتيجية
 وال الوقــــتبـــالتج اإلدارةحيــــث ُتوفر  الفريق،والتي تعزز العمــــل بروح  الموظفين،والثقـــة في  الالمركزيـــة،

يتم االتصــال في التنظيم بدون  وال .(Al-Shra’ahet al,2013,P6) والموظفينللتواصــل بين المدير  كانوالم
مشــــــاكل أو معوقات، فقد تظهر بعض مظاهر التشــــــويا أوعدم انتظام تدفق الرســــــالة بالشــــــكل المطلوب، 

ظمة يمان بالرســالة بين العاملين في المنواإلنتيجة لعوامل عديدة ومن أهم هذه العوامل التي تقلل من الوالء 
 (:56، ص0258،ة)منصوري اآلتي

 الرسالة ومحتوياتها. إلىالمستقبل  انتباهعدم  .5
 أو المصدر. إليهبواسطة المرسل  سواءعدم وجود تفهم دقيق للمقصود من الرسالة  .0
 ضغط الوقت لكل من المرسل والمستقبل. .3
 .االتصالتأثير الحكم الشخصي لمستقبل الرسالة على نجاح عملية  .4
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 التحفيز:. 3/3   
دائهم واالرتقاء بمســـــتويات أ األفضـــــل، األداء نحوودفعهم ز العاملين يحفتقدرة المدير على  إلىيشـــــير     

هم شـــركاء أنإحســـاســـهم ب ، ويعمقاآلخرينمما يعزز لديهم الثقة والمودة والتفاهم مع ، ورفع روحهم المعنوية
 .  (Rawashdeh, 2012,P387) المنظمةفي وضع أهداف 

 لمنظمــاتارئيســــــــــــــا  في توفير بيئــة العمــل المنــاســــــــــــــبــة ويتحقق هــذا الــدور في  دورا  التحفيز كمـا يلعــب      
ء نظام ية لبنااألســــــــــاســــــــــوهناك مجموعة من المتطلبات  خدماتهم،لتقديم  األفرادالمختلفة، من خالل تحفيز 

 :(630، ص0258، )أحمدفيما يأتيتتمثل  فعال،حوافز 
 عدالة الحافز وكفايته. -
 سهولة فهم نظام الحوافز الذي تقرره المنظمة. -
 يوجه الحافز تجاه الحاجات غير المشبعة. أن -
 .الموظف واستثارته يكون الحافز له تأثير فعال في دفع أن -
 لدداء. األمثلارتباط الحافز بالجهد المبذول في تحقيق الحد  -
 واالجتماعية التي يمر بها المجتمع. االقتصاديةتواكب الحوافز المتغيرات  أن -
   في تحديد أسلوب التحفيز االعتبارات الشخصية أو المحسوبية أال يدخل -
عبر عن مقدار مســــــــــــاهمتهم في العمل من تُ  اهأنوالحوافز على  المدفوع األجر إلىينظرون  األفراد إن    

ه حين أن( 54ص ،0229)الشمري، دراسة حين أظهرتفي ، ( (Luthans,2005,p213المنظمةوجهة نظر 
 .فيالوظي ؤهبالتالي يتحسن أداو  عمليحصل الموظف على أجور وحوافز مناسبة يزيد إقباله على ال

هو من أهم المرتكزات واألدوات التي ينبغي للقاااادة الماااادي والمعنوي(  التحفيز  أنويرى البااااحاااث     
يشاااااااااكال الحاافز الماادي  من أهمياة كبيرة لادى العااملين، حياث يين االعتمااد عليهاا، وذلاك لماا لاهاإلدار 

 راضيًا امالً يحقق ع إن التحفيزتحقيق أهدافهم، وبالتالي يمكن القول إلشباع رغباتهم و  والمعنوي وسايلة
 .أكبر وتكلفة أقل إنتاجيةفي العمل وبالتالي  إيجابييصدر عنه سلوا 

 : اإلبداعو  التطوير. 3/4
 كتشــــــــــافاالجديدة و  األفكارقدرة المدير على إضــــــــــافة الجديد والمبتكر وتقديم  إلىيشــــــــــير هذا المفهوم     

 األفكــارو ة، يــبــداعاإلئــة وتحــديــد البرامج التــدريبيــة وتوفير البي ،يــةاإلبــداعلهــام العــاملين بــالحلول إو  ،المبــدعين
ظيفهــا ات وتو كــانــوتنميــة القــدرات واالم ،الزمـة لتطوير أســــــــــــــاليـب العمـل وطرقــهوبرامج التــدريـب ال ،والحلول

واألخذ بمفهوم إدارة الجودة الشـــــاملة من خالل مشـــــاركة العاملين  ،الكمية والنوعية األهدافبفاعلية لتحقيق 
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 و اتهم وصــــــــــــــقــل مواهبهم داخــل المنظمــة )الحوامــدةالجوالت التفقــديــة، لــدعمهم وتنميــة مهــاراتهم وقــدر  أثنــاء
 .(66ص ،0250،العبيدي

 .(Trnova,2014,p12)شياء جديدة أالقدرة على تخيل أو اختراع ه أنب اإلبداعمفهوم ص يتلخويمكن  
  موظفيه:تساعد المدير على تطوير مجموعة من النصائح التي ( McCarthy,2018) وقد أورد 
 أوال . يجب عليك تطوير نفسك وفعال،بشكل موثوق  اآلخرينتتمكن من تطوير  أنبدأ بنفسك: قبل أ .5
ريقة ط مناقشة التطوير ليست مجرد أنرفة مع إلىتأسيس الثقة واالحترام المتبادل: يحتاج الموظفون   .0

هي لمساعدته على تجاوز التحديات والصعوبات التي  إنماو ، متهورة لجعل الموظف يعترف بضعفه
 تعترضه.

فرص التعلم: ال يحدث التطوير مرة واحدة أو مرتين  إلىتحويل االجتماعات األسبوعية الخاصة بك   .3
تستفيد كل يوم من اجتماعاتك مع موظفيك أن  يمكن إنما ،أو أي شيء ترسله لموظفيك السنة،في 

 شياء جديدة تساعد في تطوير العمل. أ
ا إعادة النظر في األسئلة بعد اكتمال  ،اإلبداعالتفكير و الموظف على  تجبرسئلة: أسال أ .4 يمكن أيض 

 وطريقة لتوطيد المعرفة أو المهارات الجديدة.  المستفادة،المهمة كوسيلة للتفكير في الدروس 
 نإ ،لقيام بهلكن ال داعي ل المريح،وقت ا في العمل  المديرينتعلم كيفية تفويض: سيقضي الكثير من  .1

 ك.بع بها سيساعدك على تطوير مهارات الموظف الخاص التخلي عن المسؤوليات التي تستمت
 ،المهام طويلة األمد هي أفضل طريقة للتعلم والتطوير نإ الوظيفة:إعطاء مهام طويلة األمد بدون تغيير  .6

ت في وضع يسمح لك بالبحث عن فرص لموظفيك تتماشى مع احتياجاتهم التطويرية نأف مدير ا،بصفتك 
فكر في  ذلكال تفكر في اختيار الشخص األكثر تأهيال لهذه المهمة. بدال  من  ،وتطلعاتهم المهنية

 اختيار المهمة التنموية المناسبة للشخص.
، جديدةفكار أعليه وهو القدرة على تقديم  ون في وضع يحسد المديرينما يكون  ا  شجع االقتراحات: غالب .7

 العمل.لذا شجع الموظفين على تقديم مقترحات تساعد في تطوير 
 أنكن ما يكون المدير هو الشخص الذي يم ا  غالب السلوكية،جميعا البقع العمياء  العكسية: لديناالتغذية  .8

على تقديم  وما  د أحرصلذا  ،تعرقل فعاليته أو تقدمه ه التييساعد الموظف بلباقة في رؤية نقطة ضعف
 التغذية الراجعة كلما سنحت الفرصة.

لتنظيمية موظفيك على السياسات ا اطالععلى  دوما   أحرصوالثقافة: يمية ساعد في تصفح السياسة التنظ .9
 للمنظمة.والثقافية 
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ـــــــــــــــك أنية، إال اإلبداعوبالرغم من أهمية الدور الذي يقوم به الفرد في تأكيد مواهبه وقدراته      ال يلغي  ذلـ
غيير ي إلدخال التاألســاســاالعتبار األول و  فإنومع ذلك ، التي تؤثر في هذه القدرات األخرى دور الظروف 

جاح التنمية اإلدارية هو بال شــــــــــك إيجاد البيئة المالئمة بكل ما تحمله هذه ن كأســــــــــاليب فاعلة في اإلبداعو 
ويأتي في المقام التالي إيجاد العناصــــــــــــر المتمتعة بالمعرفة الفنية  ،معيارية وموضــــــــــــوعية أبعادالعبارة من 

الح حة اإلصــــــــوالممارســــــــة اإلدارية والتنظيمية الالزمة الســــــــتيعاب الفكر اإلداري الحديث وتوظيفه لمصــــــــل
 .بهذه العناصــر من خالل التدريب واإلعداد المســتمرين لرفع كفاءتها وقدرتها االهتماماإلداري، مع ضــرورة 

 .(13ص ،0229،لة )العج
 إلبداعاهو تزويد العاملين بالمهارات والمعارف والقدرات الالزمة للعمل، أما  التطوير نأ الباحث:ويرى    
 تيها الصااافاتتوفر ف أنوهذه البيئة البد  والمساااتمر،هو ثمرة لتوفر بيئة تتسااام بالتطور والتجدد الدائم ف

 :اآلتية
 أين سوف يصل. إلىو  نقائد صاحب رؤية ورسالة يعرف أين هو اآل -
 ومعنوي.من خالل دعم مادي  ،اإلبداعإدارة تشجع على  -
 جديد. شيءموظف لديه الحافز والدافع لعمل  -
 :التغذية الراجعة. 3/5

قدرة المدير على مساعدة العاملين في إدراك قدراتهم وتطوير أدائهم وتصحيحه  إلىيشير هذا المفهوم      
ومعرفة نقاط القوة والضـــــــــــعف لديهم وتحديد نوع التدريب المطلوب منهم وتزويدهم بالمعلومات الالزمة عن 

حوار خالل المناقشــــــة وال لعالجها، منكل ما يتعلق بعملهم ولوضــــــع المقترحات والحلول والبرامج المتنوعة 
 .(Skretta,2008: p41)البناء الهادف 

فية معرفة كي المديرينحيث يجب على  ،األداءهو تحســـــــــين  الراجعةمن التغذية  يالهدف الرئيســـــــــ إن     
 (Durrah et al,2018,p47). منهموكذلك كيفية الحصول عليها  الراجعة،إمداد المرؤوسين بالتغذية 

 الوقت ومحددة وفي مركزة تكون  أنو  ،شــــــــرحها وينبغي معقدة، تكون  أال ينبغي التغذية الراجعة كما أن  

 كارهانإ يتم هفإن المناســب غير الوقت في أتت إذا نهاأل ،وجيزة بفترة بعده أو فور ا األداء تتبع فهي المناســب،

 لنقد تتعرض ال بحيث غير ذلك، شـــــــــيء وال األداء أو الســـــــــلوك نقد هو منها الغرض ويكون  وتجاهلها،

 تحســـــين للموظف تتيح التي الخاصـــــة المهام أو الوظائف بعض على تشـــــمل التدريب وقد بذاته الشـــــخص

  .(55، ص0229)الشمراني الوظيفةلمهام  ممارسته
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 :بالتجوال اإلدارةممارسات  تطبيق أساليب. 4
 :وفق اآلتي استخدامها المتجول يمكن للمديرالتي  بالتجوال اإلدارة تطبيق أساليب تتعدد    
 المباشر مع العاملين.   واالحتكاكمواقع العمل  إلىوهي زيارة  الجوالت:أو  ميدانيةال الزيارات -
 ما مشـــــــكلة لبحث معين في نشـــــــاط والعاملين المتجول القائد بين فكري  لقاء هو االجتماع: االجتماع -

   .آلراءا وتبادل والمناقشة
 المســــتقبلة وخططها وأهدافها المنظمة ســــياســــة فيهايتناول يقوم بها القائد حيث  :أو المحاضــــرة الندوات -

 .واستفساراتهمويرد على أسئلة العاملين 
 التي التدريبية األســــــاليب وتتعدد ،اإلداري  التجوال لتحقيق األســــــاليب أهم هو بالتدري :التدريبة البرامج -

 .(00، ص0251)صالحة، أعمال من له يعدون  وما ونوعيتهم العاملين طبيعة حسب استخدامها يمكن
 (:(Buckner,2008,p87 التجوال أثناء المهمة اإلجراءاتبعض كما يمكن تطبيق   
 .يوم كل من مختلفة فترات في الموظفين بين فيه تتجول الذي الوقت نو ع -
 .وأفعالك بشعورك سيشعرون  الموظفين نأل ،اإلدارية الجوالت أثناء هادئا   كن -
 الموظفين واهتماماتهم.  الستفسارات ومتجاوبا   منفتحا   كن -
 .أمامك يريدون  ما لفعل للجميع المجال واترك واستمع، الحظ -
 .لها مخطط غيرو  ،عفوية زيارتك أن تأكد -
 رياضــتهم إجازاتهم، أو أو ،هوايتهم أو أســرهم، عن ســواء وعواطفهم مشــاعرهم عن الموظفين مع تحدث -

 .المفضلة
 .والخدمة العمليات لتحسين اقتراحات عن الموظفين اسأل -
 .الموظفينجميع  أمام العمل هذا على وتثني ،ا  صحيح شيئا يعمل وهو الموظف تجد أن حاول -
 .المفتا بصورة سيول المدرب، بصورة ظهرأ -
 .الحقيقي العمل ينجز كيف لك ليظهروا موظفيك شجع -
 .الموظفين مع ارتجالية لمناقشات مهيأ كن -

 (:(Downey et al,2004,p167  اآلتيةبالتجوال من خالل الخطوات  اإلدارة يمارس أن يمكن كما
 إنماو  قييميةته ليس عملية أنمع نشـــــر ثقافة التجوال ب باســـــتمرار،ومركزة وقصـــــيرة  موجزةبزيارات  القيام -

 والمعلومات. البياناتهو لجمع 
 .لديهم النمو المهني فرص وتوفير للعاملين، التأملي التفكير مبادئ لتعزيز الصحيحة، األسئلة طرح -
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 .القرارات هذه ومتابعة جماعي، بشكلالقرارات  التخاذ زيارة، كل بعد مباشرة العاملين مناقشة -
 .لمعالجتها الضعف ونقاطإلثرائها  القوة نقاط لمعرفة الراجعة التغذية تقديم -

يستخدمها المدير المتجول  أندوات متنوعة يمكن أ في دراسته  (367-366،ص0258)أحمد، أوردوقد    
 :( اآلتي1بالتجوال كما في الشكل رقم ) اإلدارةلتطبيق ممارسات 

 
   

 
  بالتجوال اإلدارة أدوات :(1الشكل رقم)

 المصدر: إعداد الباحث

والتطوير  اإلبداعو  االبتكارتحفيز بالتجوال على  اإلدارةتقوم حيث  :والحديث االهتمام وتحفيز ةثار إ -
التجوال  أثناء يتم الذي والنقا ، الحوارمصادرها  من أهموالتي  وامتالك مزايا تنافسية فائقةوالتحسين 

 .االبتكارية األفكار ودعم لتشجيع ن الحريةم المزيد إعطاءخالل من 
 العمل موقع يعمل ضمن الذي الناجح هو فالمدير :ويحدث يقال لما المستوعب الذكي اإلصغاء -

 بين عملية التوافق تتم لكي ويحدث يقال واإلصغاء لما المكتبي، لالعم محدودية من بالخروج التنفيذي
 .المنظمة وأهداف العمل، ظروف تحسين في المدير أهداف أهداف العاملين وآمالهم وطموحاتهم مع

تجواله  أثناء المديرها ب يمر المواقف التي تنوعإن   :والنقاش الحوار دارةإو  لألسئلة الذكي االستخدام -
 إلعطاء أيضا نولك ليس فقط للحصول على معلومة، انتهازها يجب ذكية في المنظمة يمثل فرصة

 دون  العاملين على الحديث تحفز التي الذكية األسئلة عبر معلومة من خالل قدرته في إدارة الحوار

أدوات 
اإلدارة 
بالتجوال

إثارة وتحفيز 
االهتمام والحديث

اإلصغاء الذكي 
المستوعب لما 

يقال ويحدث

االستخدام الذكي 
لألسئلة وادارة 
الحوار والنقاش

إزالة كافة أشكال 
الرهبة والخوف 

والخجل

تحقيق مشاركة 
ذكية معنوية 
للعاملين في 
مشاكل العمل

البحث عن 
المبدعين 

وأصحاب األفكار 
ةالمتميزة والجديد
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في قربه من  تسهمتفقده احترامه بل  ال التي والفكاهة ينةأنالطم على الباعثة التعليقاتدام واستخ خوف،
 العاملين.

لتي قد تحول دون الحصول على المعلومات المطلوب ا :والخجل والخوف الرهبة أشكال إزالة كافة -
شكال الخوف أوإزالة كل  ،واألمانوالعمل على بث روح األمن  اإلدارية،الجولة  أثناءالوصول إليها 

العليا  الجهات إلى األفكارو  آلراءاوالخبرات و والرهبة من نفوس العاملين مما يساعد على نقل الطاقات 
 لالستفادة منها.

المدير الذكي على االستماع  يحرص :العمل مشاكل في للعاملين معنوية ذكية مشاركة تحقيق -
ي وإظهار رغبته األكيدة ف لحلها،ويعمل ما في وسعه  العمل،ومشاكل  العاملين،مشاكل  إلىبتعاطف 

 .إنتاجيتهملروح الجماعة في المنظمة من خالل زيادة  نتماءاالو عنصر الوالء  ما يولد ذلك،
 عن للبحث بالتجوال أداة  اإلدارةتمثل  حيث :والجديدة المتميزة األفكار أصحابو  المبدعين عن البحث -

العقول الذكية  أصحابفال تخلو أي منظمة من  منها،يمكن االستفادة  التي المواهب أصحابو  القادة،
كرية رجاع حقوق الملكية الفإو  ،واحتضانهاالكشف عنها  بالتجوال على اإلدارةوتعمل  والمواهب،المبدعة 

 تلك الحقوق.  ضمانلهم واالستفادة منها مع 
المصالح الذين ينتظرون  أصحابعادة مواقف صعبة من قبل  جههاابالتجوال تو  اإلدارةممارسة  نإ    

 المنظمة،ى أو لتأكيد سيطرتهم عل إرادتهم،مالء إلفرض نفوذهم و  ومطالبهم، أوالفرصة للتعبير على آرائهم 
ي والت المواقف،معرفة كاملة بطرق التعامل مع  أن يكون على الذي يستدعي من المدير المتجول األمر

 :(40ص، 0251،المصري )يلي ما أهمها 
 ن الحقائق للعاملين في المنظمة القضاء على الموقف الصعب الذي غالبا  بيالتبي ن: إذ يكفل ت منهج

ة معلومات مغلوط تداخلأو حدوث تشويا أو  ،فهمسوء  حقيقية، أوتكون أسبابه إشاعات غير 
 وغير صحيحة.

 التجوال اإلداري على وضع إطار عام  أثناء: والذي يقوم من خالله المدير المتجول االحتواء منهج
 منظمة،الحيث يعتبر هذا اإلطار كقيد ارتباط داخل  تخطيه،بتجاوزه أو  حواليسم الموقف،حول 

 واإلداري والسلوكي والبيئي والقيمي. القانونيالوضع  ويشمل:
 بالتصاعد،وعدم السماح لها  الصعب،ضغوط الموقف بامتصاص  االمتصاص: وُيعنى منهج 

مواقف  لىإالمنظم بها من موقفها السلبي  نتقالواالواستيعاب قوى صنع الموقف  األوضاع،وتهدئة 
 .ةإيجابيأكثر 
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 ويتم استخدامه عندما يكون الموقف الصعب ناجم عن حدوث مجموعة من المتغيرات  ف:التكي   منهج
نظم استخدام الموارد البشرية( التي يصعب وقف تأثيرها  ،التمويل ،تاجاإلن السوق،الهيكلية )في 

 والتوافق مع متطلباتها. معها،والبد من سرعة التكيف  المنظمة،على 
  حيث تكون األزمة بالغة العنف والشدة والصعوبة في ذاتها  األزمة،منهج االعتالء: أو ركوب قمة

 ما يضطرها للتخفيف من مبكرا ،سباب األ اكتشافوتتحمل إدارة المنظمة قصور عدم  ونواتجها،
 حدتها والتماهي والمسايرة مع قوى األزمة.

  منهج المشاركة: وهو من أهم المناهج التي يستخدمها المدير المتجول في التغلب على األزمات
عاملين جميع ال جانبتكاتف وتعاون من  إلىوالمواقف الصعبة التي ليس لها حل سريع، وتحتاج 

وحيد وت الناقصة،على استدعاء كافة المعلومات  باألزمةد االعتراف بع العملويتم  المنظمة،في 
 صادق واستشعار الواجب. انتماءالجهود للتخلص من األزمة بمسؤولية عالية و 

 :المتجول القائد اإلداري  صفات. 5      

 على ادرةالتجوال، والق عملية على والمدربة المؤهلة القيادات وجود علىبالتجوال  اإلدارة تطبيق عتمدي      

جولته  أثناءالمدير المتجول  بهايتمتع  أنيجب  التي الصـــــــــــفات بعض يلي اوفيم ،للعاملين بالقدوة القيادة
 (.18، ص0257،)جاب الله  ميدانيةال

  األفراد لمطالب الفوريةواالســـتجابة  الظلم ورفع والمســـاواة  العدالة ومبادئ قيم يؤكد الذيصاااف: ناإل 

 .لشكواهم والجيد الذكي واالستماع العادلة
 في تجعله والمعاصـــــي التي الخطايا ارتكاب أو الســـــلوك ســـــوء أو نحرافاال عدم : أياالسااااتقامة 

 .يةقوة الشخص إلىإضافة  المجتمع، ارتضاها التي الحميدة المبادئ ونسق القيم هيكل مع صدام
 شبهة أي من ةخالي قرارات يصدر: النزاهة. 
 الحياة في الكامل وحقهم ،العاملين على محافظته تأكيد على الشـديد حرصـه أي :ةاإلنسااني الكرامة 

 .مستقبلهم تأمين للسعادة وفي السعي وفي المستقلة، الحرية وفي الكريمة،
 والقدرة الحلم من كبير بقدر يتمتع الصـــــدر، واســـــع المتجول المدير يكون  أن : أيوالتفهم لصاااابرا 

 .الخاصة وذات الطبيعة الصعبة المواقف ومواجهة االحتمال على
 من  لكل الخالصـــــــــــــة المحبة تقديم على الكاملة القدرة المتجول المدير يملك أن :والرعاية الحب

 .والعاملين المشروع
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 والتحكم والصبر النفس ضبط على القدرة من مناسـب يتمتع بقدر أن والخارجي: الداخلي االنضاباط 

 .خارجيا   أو ذلك داخليا   كان سواء الذات انفعاالت في
 :(Kettner,2002,P50)أعالهمجموعة من الصفات تعتبر مكملة للصفات المذكورة  كما أن هناك   
مزايا  متالكاأجل  من والتحســــــــــين والتطوير الرائعة األفكار توليد على قدرة المتجول للمدير يكون  أن -

 المجاالت. جميع في أفضل تنافسية
وآمال  طموحات مع والتالقي المبادرة واتخاذ المبادأة  زمام مســـــــك على القدرة المتجول المدير يمتلك أن -

   المنظمة. في معه العاملين وأحالم وأهداف
 يتمتع بالصفات التالية:القائد اإلداري المتجول يجب  أنويرى الباحث         

 مهارات التواصل. -
 القدرة على التفكير اإلبداعي. -
 أن يمتلك مهارات التحليل اإلبداع. -
 دقة المالحظة. -
 مهارات االنصات واالستماع. -
 القدرة على االقناع. -

 .ي اإلدار  التجوال أنواع. 2
 منها خصائص نوع فلكل منها، المرجوة األهداف باختالف تختلفو  اإلداري  التجوال أنواع تتعدد    

 حسن في يمارس التجوال الذيالمدير  مهارة وتكمن بها، واإلحاطة معرفتها الالزم من تجعل ومواصفات

وهناك أنواع متعددة لممارسات اإلدارة  . المنظمة احتياجات مع يتوافق الذي المناسب التجوال نوع اختيار
 ( التالي: 6كماهي موضحة بالشكل رقم ) بالتجوال
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 الجوالت اإلدارية التي يقوم بها المدير المتجول :أنواع(6الشكل رقم )
 الباحثإعداد المصدر: 

 (:07-06ص، 0251سعدة، و)أب وفق اآلتيالمشار إليها  نواعاألنستعرض كل نوع من هذه  أنويمكن 
 :اإلخطار حيث من. 1

 .بها التي يقومون  األعمالو  األشخاص على التعرف منها الهدف يكون  حيث مسبق بإخطار جولة-أ
 عن المعلومات الحقائق وجمع والتحقق التفتيا منها الهدف يكون  حيث مسبق خطارإ بدون  جولة-ب

 .معين حادث
 :اعتبارات أهمها عدة على الجولة بإخطار أو دون إخطار استخدام ويتوقف     

 فيهم. الثقة ومقدار المنظمة كفاءة العاملين في إدارة مدى -
 والمشاركة. التعاون  سيادة ومدى المنظمة في السائد العمل مناخ نوع -
أدائهم وحسن  عليها نوالمشرفي والقائمين المنظمة إدارة العاملين في اختيار وحس دقةالكفاءة و ال مدى -

 .المناسب كانفي الم بالمناس الرجل لوظائفهم ووضع
 .المدير المتجول لدى الجماهيري االتصال والكفاءة في إجراء  الحوار إدارة في الخبرة توفر مدى -
 :التوقيت حيث من. 0

 .معلوم للجميع محدد زمني جدول وفق زمنية فترات وعلى المنتظم الدوري  بالتتابع يتم إداري  تجوال  .أ
 .معين بحادث ارتباط وبدون  إخطار دون  فجائي بشكل يتم قد دوري  غير إداري  تجوال .ب

أنواع 
التجوال 
االداري

من 
اإلخطار

من حيث 
التوقيت

من حيث 
الشمول

من حيث 
التأثير 
المطلوب

من حيث 
الهدف

من حيث 
المستوى 
اإلداري

من حيث 
المجال او 
النشاط

من حيث 
المكان 
الجغرافي

من حيث 
الدافع
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 :الشمول حيث من. 3
 جميع الوحدات بزيارة القائد يقوم حيث المنظمة كل أجزاء يشمل النوع وهذا ،كلي شامل إداري  تجول .أ

 .فيها أي العاملينر  واستطالع المنظمةب يجري  ما كل معرفة بهدف بها العاملين كافة مع واللقاء
 والتكلفة عوامل الوقت تتدخل حيث الممارسة في والغالب المعتاد هو النوع وهذا ،محدود جزئي تجوال .ب

 .للتجوال
 :المطلوب التأثير حيث من. 4

 .جزء منها همأنب المنظمة في العاملين ىلد اإلحساس وتنمية إيجابي انطباع لخلق إدارية جوالت -أ
 .السلبية أو الذهنية المشوهة الصورة وإزالة المنظمة في العاملين لدى الذهنية الصورة لتحسين إدارية جوالت -ب
 في قدوالص والصراحة والنموذج القدوة خصائص توافر خالل من إيجابي طيب أثر لترك إدارية جوالت -ت

 .المتجول القائد
 :الهدف حيث من. 5

 .األداء من أعلى مستويات إلى والوصول بالجودة االرتقاء بهدف إداري  تجوال -أ
 .منه القصوى  االستفادة تحقيق وضرورة بالوقت االلتزام تعميق أجل من إداري  تجوال -ب
 .همأنبش المعلومات في قصور أي ومعالجة العاملين بين المساواة  لتحقيق إداري  تجوال -ت
 .وتوضيحها اإلدارية والسياسات القرارات شرح بهدف إداري  تجوال -ث
 .القلق على والقضاء الوظيفي والصراع والنزاعات الخالفات حل أجل من إداري  تجوال -ج
 :اإلداري  المستوى  حيث من. 2

 .والخطط والتمويل الهيكلية والتعديالت العامة باالستراتيجيات وترتبط العليا لإلدارة إدارية جوالت -أ
 .التنفيذية برامجوال بالسياسات وترتبط المنظمات في الوسطى لإلدارة إدارية جوالت -ب
 والموارد والعناصر الطاقات واستغالل التنفيذية اإلجراءاتب وترتبط التنفيذية لإلدارة إدارية جوالت -ت

 .المتاحة
 :الدافع حيث من. 7

 .بالمشاركةاإلحساس  زيادة خالل من مهمتراواح والئهم وكسب العاملين على للتأثير تفقدية جوالت -أ
في  العاملين على المســـــــــــؤوليات وتوزيع الصـــــــــــالحيات وتحديد الســـــــــــلطة لتفويض تفقدية جوالت -ب

 .المنظمات
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 البياناتصحة  في مشكوك غامض موضوع أو معينة مشكلة حول الحقائق لتقصى تفقدية جوالت -ت

 .عنها روجت التي
 :تفقده المطلوب النشاط أو المجال حيث من. 5

 .تاجناإل بنظاممتصلة  جوالت -أ
 .التسويق بنظام متصلة جوالت -ب
 .التمويل بنظام متصلة جوالت -ت
 .األفرادجوالت متصلة بنظام  -ث

لطريقة يختار ا أنه بغض النظر عن طريقة القيام بالجولة اإلدارية، البد للمدير المتجول أنويرى الباحث 
التي تساعده في الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات عن واقع العمل، وتراعي طبيعة العاملين 

 والمستوى التنظيمي لهم.

   بالتجوال: اإلدارة ممارسات. مزايا 7
تحفيز العاملين ودفعهم للعمل بكفاءة وفعالية، من خالل التواجد المســـــــــتمر  إلىبالتجوال  اإلدارةتســـــــــعى   

 اإلدارة تطبيق مزايا تلخيص يمكنعلى مراجعة العديد من الدراســـات  وبناء   بهم، االهتمامللمدير ومتابعتهم و 
 (.02-59ص، 0251،صالحة) :اآلتية الرئيسية بالنقاطبالتجوال 

 تقويضهم سيتم الذين األفراد اختيار حسن في يساعد اإلداري  التجوال إن :للسلطة الفعال التفويض-5

 عميق. شخصي وحوار لقاء خالل من ذلك وبتم السلطة
 حقيقة على الكامل التعرف من تجولهم خالل من الرؤساء يتمكن :أفضل بشكل العاملين أداء تقييم-0

 يتمكنون  وبذلك سليما،   تقييما   أدائهم تقييم من يمكنهم الذي األمر ،العاملين من فرد كل وظروف تاناوإمك

 عليهم. واإلشراف العاملين هؤالء لتحفيز مالئمة نظم من تطوير
 خالل منتستطيع القيادات اإلدارة  :الفعلية العمل الحتياجات وفقا   المتاحة البشرية الموارد توزيع إعادة-3

 العمالة في زيادة وجود ومدى األعداد وتحديد ،المطلوبة والمهارات النوعيات تحديد بها أن تقوم التي جوالتها

 األفراد زيعتو  إعادة وبالتالي ،األخرى  الوحدات العمالة في في نقص وجود مدى أو الوحدات بعض في

 المهارات. تناسب بحسب
 على سواء التدريبة االحتياجات بتحديد تجولها أثناء القيادات تقوم :التدريب عمليات اليةوفع كفاءة زيادة-4

 على األفراد يشجع الذي بالشكل التدريب برامج إعداد ثم الجماعي، على المستوى  أو الفردي المستوى 

 .ةأكيد وقناعة صادقة رغبةب على التدريب اإلقبال
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 على الوقوف بهدف المشروع أقسام على بالمرور القائد المدير قيام نإ :والتنفيذ نجازاإل عمليات تحسين-1

 :اآلتي
 .فعال تحقق الذي والتنفيذ يتهوكم اإلنجاز حجم-أ

 .المطلوبة الجودة مستويات مع تطابقه ومدى التنفيذ وجودة نوعية- ب
 .التنفيذية العملية في والمهدر والمعيب والضائع والتالف الفاقد حجم- ت
 ،الخططهذه  مع فعال تناسبها ومدى الموضوعة الخطط إطار في تم الذي التنفيذ وكميته معدالت– ث

 .بالحذف أو باإلضافة سواء تعديل يأ إجراء على الحاجة ومدى
 العاملين مع القيادات وحوارات مناقشات خالل من ذلك ويأتي :العاملين لدى ليةبالمسؤو  اإلحساس زيادة-6

 .أعمالهم في واالقتراحات آلراءا بهذه واالقتراح، واألخذ الرأي بإبداء لهم والسماح
 خاصة التفقدية جولته خالل من المدير يلمسه ما خالل من وذلك :الفعلي نجازباإل العاملين مكافأة ربط-7

 القائد مرور فإن نفسه الوقت وفي بذلك، قام الذي من بنفسه ويعرف ،فعال   تم الذي نجازاإل يعاين هأنو 

 وابتعادهم عن المجدين مكافأة على ا  حرص أكثر التنفيذيين الرؤساء يجعل التنفيذية الوحدات اإلداري على

 .اتخاذ القرار على الرسمية غير التنظيمات سطوة من ويقلل الشخصي، حيازناال
  (.05ص، 0251)المصري،وفقا  لآلتيمتبادلة لكل من المدير والموظفين  مزايا بالتجوال لها اإلدارةكما أن  

  :للمدير فبالنسبة
 النظر لوجهات واالستماع الحقيقية حاجاتهم على والتعرف نالعاملي مع اتصال مباشر على لبقاءا -

 .لهم واهتماماته المختلفة ونقل آرائهم
 وتحسس معوقاته موقع العملالسائد في  الجو ومعايشة ،قرب عن العمل انميد يف يجري  ما معرفة - 

 .تجاوزها ومحاولة
 مختلفة. إيصالها رسميا بوسائلالحصول على تغذية راجعة غير رسمية من العاملين تتعلق بقضايا يتم  - 

ة للمدير إتاحة الفرصة المباشر  المنظمة،ات التي يمتاز بها العاملون في نجاز إدراك المهارات والكفايات واإل -
 اتهم.إنجاز لتقديم شكره بصورة شخصية للعاملين على جهودهم و 

 :للعاملين بالنسبة أما
 وائق،عوبالتالي طرح وجهات نظرهم دون  القرار،صنع في مواقع  المديرينمقابلة تتيح الفرصة أمامهم  -

 والتحدث عن حاجاتهم ورغباتهم بصورة مباشرة.
 فسهم.أن المديرينفي المنظمة من قبل  ي ما يجر  إلىتتيح لهم الفرصة لالستماع  - 
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لوكياتهم سالفرصة أمامهم لمشاهدة المسؤولين وهم يطبقون القيم اإلدارية والتنظيمية السائدة في إتاحة  -
 اليومية.

ة عن والتدريب على التعبير بصورة مباشر  القرار، صناعتساعد في كسر الحاجز النفسي بينهم وبين  -
  .دائمين انوإتقيحفزهم للعمل بجد  مما ،لمديريهموجهات نظرهم 

 ،وتحديدها صــــــــد القضــــــــايا )المشــــــــاكل( في مواقع العملبالتجوال تكمن في ر  اإلدارةممارســــــــة  مزايا نإ   
 جيههم، وتعليمهم وتو مع الموظفين ةإيجابيبناء عالقات  على دمما يساعوالمشـاركة في حل هذه المشـاكل، 

(Aimee et al,2018,p14). 
ني الثقة وتب ،والعاملين اإلدارةع التواصل بين تشـج بأنهابالتجوال  اإلدارةممارسـة  مزايا يمكن تلخيصو      

، لعمل الفعلي الذي يجري على األرضل المديرينوالعـاملين من خالل معرفـة  المـديرينوالعالقـة الجيـدة بين 
مي من مل بشــــــــــــكل يو ينقل توقعاته واقتراحاته لتطوير الع أن اريةدمن خالل الجولة اإل يســــــــــــتطيع المديرو 

في  عدما يســـامرض الواقع أقيم والفلســـفة التنظيمية على ، كما يســـتطيع المدير تطبيق الخالل االجتماعات
   ((Buckner,2008,p88 أكبربناء الثقة بشكل 

يمكن تلخيصها حيث تحقق مجموعة من المزايا  أنن ممارسة اإلدارة بالتجوال يمكن ويرى الباحث أ  
 :على الشكل اآلتي

 .ومديريهمكسر حاجز الخوف بين العاملين  -5
 واألفكار.تعزيز الثقة بالنفس لدى العاملين من خالل تشجيعهم على طرح القضايا  -0
 والنتائج المرجوة بأقل التكاليف من خالل فهم الواقع كما هو بالضبط. األهدافتحقيق  -3
 .التطوير والتحسين المستمر وقياس النتائج بشكل مباشر من خالل االحتكاك بالميدان -4
 هم.من خالل االحتكاك اليومي فيما بين ومديريهمبناء عالقات اجتماعية قوية ومتينة بين العاملين  -1

 :بالتجوال اإلدارةممارسات  معوقات. 5

من بعض  األمر وال يخله أنإال  بالتجوال، اإلدارة لممارســـــــــــةعلى الرغم من المزايا العديدة الســـــــــــابقة     
 :(03ص  ،0251،المصري )اآلتيالنحو  ىعل المعوقات

 لىإحيــث قــد يعتمــد بعض العــاملين إذا عرفوا بموعــد الجولــة  الجولــة،التكــاليف المترتبــة على  ارتفــاع -5
 وغيرها.الترحيبية  الالفتاتإضفاء نواح جمالية على موقع العمل كإعداد 

 وال.بالتج اإلدارة تجاهالعلى الشكل الظاهري للجوالت دون العمل بالفلسفة الحقيقية  التركيز-0
 الذي يقلل من النتائج المرجوة. األمر ،تهاوفعالي بعض القيادات كفاءة قلة-3
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 والتجاوب مع العاملين وأسئلتهم. واالستماعمنح الجوالت اإلدارية الوقت الكافي للتحدث  عدم-4
   .المختلفة األطرافإذا توفر االتصال الفعال بين  بالتجوال إال اإلدارة لتعم ال-1

م الحصول تجنبها ليت المديرين على، و بالتجوال اإلدارةالتي تعيق تطبيق  المعوقاتهناك بعض  أن اكم   
 (:63.، ص0257، )جاب الله:اآلتي لمرجوة من التجوال وهي على النحوعلى النتائج ا

 .االتجاهفشل تطبيق  إلى مما يؤدي المنظمةالفجوة بين القيادات والموظفين في  اتساع-أ
 من تحمل المسؤولية. والهروبوالروتين المكتبي  البيروقراطية-ب
 واتساع وحداته. كانالحجم والمساحة الجغرافية للم كبر-ت
نجاح رئيسا  في  با  واعتباره سب هحديثا  بعد مالحظة مزايا االتجاهصار تطبيق هذا أنمن كثرة  بالرغموعلى    

ئق التي يبقى لها بعض العيوب والعوا بالتجوال اإلدارة فإن، من الشركات التي حازت على جوائز دولية كثير
 : (Robbins&Judge,2013,p34)كما ذكرها كثير من التبصر لتجنبها إلىتحتاج 

ق والتخطيط ية كالتحليل والتنسياألساسالتجوال الذي يقوم به المدير هو على حساب مهامه الوظيفية  وقت-5
 االستراتيجي.

 التطبيق.من فاعلية  مما يقلل وارد،مراقبين أو دخالء  همكأن المديرينيظهر  أناحتمال  يبقى-0
ات القائد اإلداري المتجول ال يتمتع بالصف كانتفشل إذا  أنبالتجوال يمكن  اإلدارةممارسة  أن ويرى الباحث

 :اآلتية
 جولة.المن يصل بالمنظمة والعاملين وبالتالي ضياع الهدف  أنين يريد أ إلىامتالك رؤية واضحة  -
 الي يضعف الثقة بينه وبين العاملين. األمرعدم القدرة على التأثير في العاملين   -
 تراكم المشاكل وتشعبها. إلىالذي يؤدي  األمرالقدرة على حل المشاكل واتخاذ القرار السريع  -
تعكس  المعلومات التي إلىالتشويا في الحصول والوصول  إلىيؤدي  البياناتالخبرة في أدوات جمع  -

 الواقع الحقيقي.  
 القدرة على التحفيز، يفقد التواصل الفعال بين المدير المتجول والعاملين. متالكا -

 :حثمبلخالصة ا. 11
 لمديرينايقوم على التقارب النفسي والمكاني بين  نمط من أنماط اإلدارةبالتجوال  إن اإلدارة ليمكن القو       

بين صفوف العاملين للتعرف على حاجاتهم ورغباتهم ونقاط قوتهم  المديرينوالعاملين من خالل انخراط 
نطقية على اتخاذ قرارات م المديرينوالسلبية للعمل، وهذا يساعد  ةيجابياإلات نحرافوضعفهم، وكذلك اال
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وبالتالي  نللعاملي يجابياإلومنطلقة من واقع العمل الفعلي مما ينعكس بشكل مباشر على تعزيز السلوك 
 تحسين األداء العام للمنظمة.

الح ومصــــــــــــــ همورغبــاتالعــاملين كبيرة من خالل تحقيق التوازن بين مصــــــــــــــالح  رولإلدارة بــالتجوال دو      
خالل فهم رغبــات وحــاجــات ونقــاط قوة وضــــــــــــــعف والعــاملين، والعمــل على تلبيتهــا،  هــا منوأهــداف المنظمــة

أن أهـــداف ومعـــايير العمـــل يتم تطبيقهـــا كمـــاهو من وبنفس الوقـــت التـــأكـــد من خالل التواجـــد في الميـــدان 
حال عدم امتالك المدير للقدرات الفكرية والجســـــــــــمية والنفســـــــــــية في إدارة الجولة اإلدارية  يلها. وفمخطط 

 .تؤدي الجولة اإلدارة الهدف منها وتفشل بكل بساطة الأكن يم
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 الفصل الثالث 
 الثقة التنظيمية

Organizational Trust 

(OT) 
 . تمهيد1

ة  لما لها الباحثين في مجال العلوم االداريمن  المواضيع التي شغلت الكثيرعتبر الثقة التنظيمية من تُ       
ائه لثقة المتبادلة بينه وبين مدر ، فعندما يشعر الموظف بااألداءمن أثر في تحقيق مستويات عالية من 

الضعف  نأ في حين لتطوير عمله،بيرة، ويسعى جاهدا  وزمالئه، ُيقبل على عمله بدافعية عالية، وهمة ك
، مما يجعل العاملين يفضلون مصالحهم الشخصية على العمل ياتفي الثقة سينعكس بدوره على سلوك

  .مصالح المنظمة

 :الثقة التنظيمية مفهوم. 2
أهمية  على أكد الذي (Luhman,1979) قبل من مرة ولالتنظيمية أل الثقة لمفهوم األولى األفكارقُدمت لقد     

 فرق العمل إنجاز وكذلك اإلداري، التنسيق تحقيق على تساعد والتي التنظيمية، العالقات داخل الثقة

  .(Straiter, 2005, P87)وفعالية  بكفاءة لدهداف
العالقة بين  وشمل ذلك ،متعددة أبعادمفهوم الثقة ب اختبارتم  الماضيالقرن  ينياتانوثمسبعينيات وفي    

دور الثقة كنتيجة  راختباتم كما  ،القائد يةوتبادل القيادة،وسلوك  التنظيمية،والثقافة  المشرف،الثقة وخصائص 
 .(Munyoki,2017,p2) المديرين لسلوك

 التقليدية على المدرسة ركزت إذ ،والتنظيمي اإلداري  الفكر تطور مع تطور التنظيمية الثقة مفهومإن     

 والتي اإلشراف( العمل، نطاق تقسيم السلطة، (المنظمة في السائدة التنظيمية العالقات في الرسمية جوانبال

 وأولت الرسمية غير جوانببال اهتمت ةاإلنساني المدرسة أن حين في ،المنظمة داخل الثقة تطور من حدت

 (. 01، ص:0206،)بنات البشري  بالعنصر خاصة عناية
يف اذ ال يوجد اتفاق بين الباحثين حول تعر  للفهم،يسيرا  مصطلح  التنظيمية ليس الثقة مصطلحإن     

 :يوفق اآلتندرج بعض تعاريف الثقة التي اعتمدها بعض الباحثين  أن ويمكن للثقة،شامل وموحد 
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 والتي ترتبط اليها ينتمون  التي المنظمة اهتج األفراد يحملها ةإيجابي ومشاعر ومعتقدات توقعاتإنها  -

)العسمي  العامة األخالقية بالقيم االلتزام فيها روعي التي المطبقة اإلدارية والسلوكيات بالممارسات
 .(4ص، 0202والحنيطي،

المنظمة التي يعملون بها يمكن  أنأو الجماعات ب األفرادالمبادئ والقيم األخالقية، وتوقعات إنها  -
والجماعات، وذلك من خالل النظام اإلداري  فراداالعتماد عليها في تحقيق النتائج المرغوب فيها لد

، 0202)الراشدي وعبد الهادي، األفرادونظم المعلومات فيها والعالقات التنظيمية بين  المديرينو 
.(002ص

عادل ونزيه وأخالقي وسوف يتصرف بشكل متوقع، وهذه الثقة تحدد  اآلخرالطرف  أناعتقاد الفرد بإنها  -
 .(Akar,2018,p287)والمنظمات  األفرادبين  العالقات وقوتها وشدتهااستمرارية 

فيما يتعلق  (المديرين-أعضاء التنظيم )الفردبين  التضامنالمتبادل و  اإليمانعني ي لتنظيميةالثقة ا -
ا مع بعضهم البعض عندما  واألسلوب، حيثبالغرض   ما بينهم بناء  في الثقة يتبادلون يعمل األعضاء جيد 

 . (Munyoki,2017,p3) األمد ات قوية طويلةعلى أهدافهم المشتركة وعالق
ه سيساعده أنب  اآلخرلدى الفرد تجاه الطرف  إيجابيشعور نفسي  هاأنبويعرف الباحث الثقة التنظيمية    

ن تسبب القرارات ل هذه أناحتياجاته ويتعامل معه بعدالة في تصرفاته واجراءاته وقراراته، و ويلبي ويحترمه 
 .الضرر له.

 خصائص الثقة التنظيمية: .3
 Panline( و)Safety et al.,2017,p354: )اآلتيةيمكن حصر خصائص الثقة التنظيمية بالنقاط     

et al,2017,p101) 
 تتصف بأنها تحتاج مدة طويلة لكي تتكون، فيما يمكن تدميرها بسهولة وسرعة عالية جدا. .0

 تعتمد على حالة عدم التأكد من النتائج. .0

 تتأثر بقوة الترابط بين الجهات المتفاعلة. .3

 تتصف بالتوقع حول السلوك المستقبلي للطرف االخر. .4

 العالقة.شديدة التأثر بوجود التنافس بين الجهات الفاعلة ذات  .1

 تتأثر مستوياتها بالعوامل )الكفاءة، الخبرة، االتساق، النزاهة واالتصاالت(. .6

على  Chen&Dhillon,2003,p306))لخصها  التيالخصائص تتسم بالعديد من أن الثقة التنظيمية كما    
 :تيالنحو اآل
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 خر يحسن إليه بالخير ويمده بالعطف.طرف ما بأن الطرف اآل حسان: شعوراإل -
 .أخرى مجموعة أو يعتمد فيه شخص ما على شخص أخر  المدى الذيويمثل  االعتمادية: -
 : وتمثل المدى الذي يمتلك فيه الطرف الموثوق به المهارات والمعرفة والخبرة.الكفاءة -
 ومصداقيته.ته ونزاهته وسالمالموثوق به  شخصية الطرفوهي  االستقامة: -

 منها.ي أمعلومات بدون حجب ال األطرافالمدى الذي تشارك فيه  إلىيشير  االنفتاح: -
 :.(Shockley-Zalabak et al,2000,p5) يلي خر لخصائص الثقة التنظيمية كماآ ا  تصنيف كما ورد

مالء ز : وهذا يعني أن الثقة التنظيمية يمكن أن تكون نتاج التفاعالت الموجودة بين المستويات متعددة -0
عض.ببين المؤسسات بعضها بأو اإلدارة العليا للمؤسسات، أو فرق العمل التنظيمية، أو ، العمل

 والقيملقواعد افة التنظيمية التي تعني أن الثقة ترتبط بشكل وثيق بالثقا : بمعنىثقافيةجذور  ذات -0
 داخل التنظيم اإلداري. السائدةوالمعتقدات 

المعلومات  مثل: توافر اإلداري،يعني أن الثقة هي نتائج لسلوكيات االتصال  : وهذااالتصالعلى  تعتمد -3
 ألفراداالدقيقة، وإتاحتها للجميع، وإعطاء تفسيرات للقرارات، وإظهار الصدق، والشفافية في التعامل بين 

 العاملين، والتي تسمح بحرية تبادل األفكار.

 .فيةالعاط : وهذا يعني أن الثقة تتكون من عوامل متعددة، مثل: المعارف، والمستوياتاألبعاد متعددة -4

 :وفق اآلتين تكون أن خصائص الثقة التنظيمية يمكن أ من وجهة نظره ويرى الباحث  
 .نتائج قراراته أمام الشخص الذي وثق بهن يتحمل الطرف الموثوق به المسؤولية: وتعني أ -

 قوال مع األفعال.المصداقية: تطابق األ -

 التشاركية: المشاركة في المعلومات، في اتخاذ القرارات. -

 خر. دل المصالح، كل طرف يعتمد على اآلعالقة تبادلية اعتمادية: تبا -

 الثقة.   نه لن يتخذ قرارات تضر بمانحأخر على لثقة في اآل: ايجابيالتوقع اإل -

 الثقة التنظيمية: أبعاد. 4
من خالل اطالع الباحث على الدراسات السابقة التي تم ذكرها في هذا البحث، نجد ان أغلب الباحثين 

 ا والثقة بزمالءو الثقة باإلدارة العلي قسموا أبعاد الثقة التنظيمية إلى ثالث أبعاد وهي: الثقة بالمشرف المباشر

 .العمل
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 :بالمشرف أو الرئيس المباشرالثقة .4/1   
 وتلبية لهم هوتحفيز  ودعمه اهتمامه درجة حيث من العمل في بمشـــــــــــرفهم األفراد ثقة إلىوتشـــــــــــير    

 والقدرات للمهارات امتالكه ذلك عن فضـــال المعنوية روحهم ورفع جهودهم ومدح، الشـــخصـــية احتياجاتهم
ويمكن تعريفها أيضـــا   (.4، ص0259)العســمي والحنيطي، عاتقه على الملقاة المهام إنجاز من تمكنه التي
ادلة بخصـــوص ســـلوك الرئيس المباشـــر، وفقا  للعالقة المتب األفرادالموثوقة من قبل  ةيجابياإلالتوقعات  بأنها

الق خلديه خصـــــــــــائص الكفاءة واأل كانإذا  األفرادالرئيس المباشـــــــــــر يكســـــــــــب ثقة  فإنبين الطرفين، لذلك 
 (.Mugane, 2016,p21)واحتياجاتهم.  األفرادبمصالح  االهتمامو 

 الشخصية والعدالةالثقة في المشرف نابعة من العالقات  نأ Porumbescu et al,2013,p159)ويرى )      
المشرف  لوهي الطريقة التي يتم بها توصيل المعلومات المتعلقة بالمنظمة للمرؤوسين من قب ،التفاعلية

الطريقة  أنكما  .التفاعلية والتي بدورها تؤثر على ثقة المرؤوسين بالمشرفين لتكوين تصورات عن العدالة
داخل  لعموديةا في التأثير على مستويات الثقة مشرف مع مرؤوسيه قد تلعب دورا  مهما  التي يتصل بها ال
  .المنظمات العامة

تؤثر الثقة بالرؤساء على مظاهر متنوعة في سلوك العاملين الناتجة عن القوة التي يمتلكها  أنويمكن     
 لىإالرئيس فيما يتعلق بمواقف العاملين، فضال  عن طبيعة عالقة الرئيس بالمرؤوسين وتؤدي هذه الثقة 

زيادة  إلىتؤدي الثقة  أيضا  و (. Loannis et al.,2011, P727والتعاون ) تاجناإلزيادة الرضا والقناعة وغزارة 
بقاء مع على العالقة وال للحفاظداء العمل، كما تسهم في سلوك المواطنة التنظيمية، مما يشجع المرؤوسين أ

 .(Dana&Harjinder,2011,P316المنظمة وبذل جهد إضافي لخلق قيمة للمنظمة )
الثقة تتطور بين المشرفين والمرؤوسين على أساس درجة متبادلة  أن األبحاثوجدت  أخرى ومن جهة     

 الخطواتمجموعة من وقد ذكر عدد من الباحثين  .(Straiter, 2005, P87) واألمن.من الموثوقية والثقة 
 :(02، ص0258،يد)زا اآلتيمن خالل  العاملين مع التنظيمية للثقة الرئيس لبناء

 .المرؤوسين جميع أمام متعادلة فرص إيجاد أجل من هومسؤوليات العمل مهام تحليل .5
 .المسؤولية تحمل على العاملين تدريب .0
 .أمكن ما المقيدة اإلجراءاتالسياسات و  وتجنب أعمال، من هإنجاز  يتم ما على التركيز .3
 .القسرية القوة استخدام تجنب .4
 .العقوبات في الوقت إضاعة عن عوضا   المشكالت حل على التركيز .1
 .تكرار الخطأ عدم من التأكد على والعمل العاملين، أخطاء عن البحث تجنب .6
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 .نجازاإل على وتشجيعهم والتدريب، لإلعداد المناسبة الفرص منحهم خالل من العاملين دعم .7
للكفاءة  همامتالكنه يمكن للمشاااااارفين تعزيز الثقة بينهم وبين مر وساااااايهم من خالل ويرى الباحث أ    

 .واحتياجاتهم، وتطابق أقوالهم مع أفعالهم األفرادبمصالح  االهتمامواألخالق و 

 :العليا للمنظمة اإلدارةالثقة ب.4/2
 األفراد ثقة إلى يرتشــــــ بأنهاباإلدارة العليا للمنظمة  الثقة( 4، ص0202،والحنيطيالعســــــمي، )يعرف     

 ســتكون  اإلدارة تضــعها التي والقواعد القراراتكل  أنب همانإيم عكسي وبما ،المنظمة إدارة وقرارات بأهداف
 لتلك وامتالكها المنظمة فرادأل والمبادئ القيم تطابق مدى ذلك عن فضال المنظمة، أفراد جميع صالح في

   .أعمالها إنجاز من تمكنها التي القدرات
ا  واإلدارةالعالقة القائمة بين الموظفين  إلى تشــير إدارة المنظمة فيالثقة  نإ    ائل المتعلقة الرســ إلىاســتناد 

  Farad &Karimi,2015,p22) ) مةلمنظامديري  حول بالتوقعات التنظيمية وتصورات الموظفين
هم أن األفرادهي شــــــــــــعور  األعمالأحد أهم مشــــــــــــاكل  أن ((Jucevicius&Juceviciene,2015,p861 ويرى 

إدارة المنظمــة تهتم فقط بــاألربــاح ولهــا توجهــات فرديــة وليســــــــــــــت جمــاعيــة ممــا  أنوحيــدين في المنظمــة، و 
 .بإدارة المنظمة األفرادعلى ثقة  سلبا  ينعكس 

للفوائد التي  المنظمة هو إشــارة واضــحةبإدارة  وجود الثقة أن (. (Biswas&Kapil,2017,P698ويضــيف    
ثقة  ، حتى يكونوا موضـــــــعاألفرادوبالتالي فهي تؤثر على ســـــــلوكيات  من منظمتهم حصـــــــل عليها العاملون 

   .وهو ما يسمى الميل للثقة لآلخرين،بالنسبة 

 اصاألشخشـاء منظمة قائمة على الثقة، أي عندما تعطي الثقة ألحد نقيادة المنظمة هي المفتاح إل إن    
حد  إلى الثقة تتعلق أنه يضـــــــــــمن زيادة الثقة، كما فإنالشـــــــــــخص الموثوق يعمل بطريقة جديرة بالثقة،  فإن

أشــــــــار إليها  كمامفيدة للقادة لزيادة الثقة  قتراحاتاوتوجد  ،العمل كانكبير في الســــــــلوكيات والمواقف في م
 وهي. (033، ص0204،كاظم)
 مســــــــــرارهإمشــــــــــاعرهم وأفكارهم، والحفاظ على  مع العاملين من خالل فهم ةاإلنســــــــــانيممارســــــــــة القيادة -0

 والمعلومات المتداولة.
 يكونوا نموذجا  للمصداقية بالقول والفعل. أن-0
 والقواعد باستمرار. اإلجراءاتتطبيق السياسات و -3
   .تنشيط قنوات االتصال التنظيمي-4
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، والعمل على تفويض الســلطة والمســؤولية والعمل اللصــيق شــرافبالعاملين والحد من اإل اإليمانإظهار -1
 الجماعي.

وار بنــاء  على األد تجــاه إدارة منظمتهم، األفرادلــدى  ةإيجــابيــتوقعــات ة هي المنظمــ إدارة الثقــة فين إ      
كما يراها "يتم تقييم جدارة المنظمة بالثقة ، و العملية وفي الممارســــــــــــــةالتنظيمية والعالقات والخبرات والترابط 

تم تصــــميم وكيف ي القرارات، اتخاذ يةوكيف، كيفية ســــن الســــياســــات وتطبيقهانابعة من أنها على  "موظفوها
 .(Özyilmaz,2012,P331)للعاملينعادلة  ا  ظروفتوفر أو عكس العمليات نوكيف ت، العمليات

الــدعم  أنواعافــة كــتوفير و من خالل تلبيـة احتيــاجـاتهم ورغبــاتهم،  األفرادالعليــا جــديرة بثقــة  اإلدارةوتكون     
توفير الهيكل التنظيمي المناســــب والمرن، وتحقيق العدالة في التعامل ، فضــــال  عن فرادالمادي والمعنوي لد

 . (020، ص0208،حياة وكريمة) مع كافة أقسام المنظمة
تتحقق من خالل مجموعة  أن للمنظمة يمكنالعليا  اإلدارةب الثقة ن( أ22،ص0200،وآخرون ويرى )الطائي 

 :اآلتية اإلجراءاتمن 
: وهي السياسات التي تختص برسم قواعد العمل التي الموارد البشرية()إدارة األفرادوضوح سياسات . 0

 الرئيسة هو: األفرادهدف سياسة حيث إن  األفرادفي معامالتها مع  اإلدارةتسترشد بها 
 .العمل على تكوين قوة عمل مستقرة -

.بذل الجهد في سبيل تنمية الموارد البشرية وباستمرار -
  .توزيع المكافآت المادية والمعنوية والترقيات بعدالة -

 المشاركة في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بمصير المرؤوسين. -

بناء عالقة عمل مبنية على الثقة واالحترام المتبادل بين الرؤساء والمرؤوسين مبعثها روح المودة  -
 والتعاون بين الجميع.

 م الوظيفي.توفير فرص التدريب والتدرج في السل -

 بعدالتها. يقتنع المرؤوسون  أنوضع مستويات عادلة لدجور و  -

 ن في معامالتها مع المرؤوسي اإلدارةسباب الرئيسة التي تبرر موقف المرؤوسين بالمعلومات واأل مد   -

  .من والسالمة في محيط العملتوفير ظروف األ -

 :توافر المعلومات. 2
 ،توافر المعلومات لها عالقة بمستوى الثقة في المنظمة أن إلىهناك الكثير من الشواهد التي تشير      

وبالتالي  ،بحرية أكثر في تبادل المعلومات والمشاعر ارتفع مستوى الثقة لديهم األفراده كلما شعر نوذلك أل
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لمنظمة ا إدارة ذا ما حجبتتماما  وإوعكس ذلك ، المرتفعة اإلنتاجيةتزداد قدرتهم في تمهيد الطريق نحو 
ا  ما يدبر مر أ هناك أنسيشعر العاملون ب ،فقي داخل المنظمةي للمعلومات الصاعدة والنازل واألالتدفق التلقائ

 عكس سلبا  على ثقتهم بالمنظمة التيو مما ين ،ح لهم المعلومات كي يطلعوا عليهضد مصالحهم لم تت
بناء ي فعنصر جوهري  األفقيةالصاعدة والنازلة و  اتاالتجاهمفتوحة بكل االتصاالت ال اذا   ،يعملون فيها

 .أيضا   اتاالتجاهتبادل المعلومات بكل  إلىه سيقود نأل واإلدارةالثقة ما بين العاملين 
على  إذا ما عملتالعليا للمنظمة تكون جديرة بالثقة من وجهة نظر العاملين،  اإلدارة أنب ويرى الباحث    
احتياجاتهم المادية والمعنوية، وبقدر ما تكون في إجراءات العمل واضــــــــحة، وبقدر ما تشــــــــجع ثقافتها  تلبية

 .ظيفي مهم جدا  للعاملينالتنظيمية على التعاون، والعمل بروح الفريق، وأيضا  االستقرار الو 

 :.الثقة بزمالء العمل4/3
 ألفكارامن حيث االشـــــــتراك في  ادل بين األفرادإلى التعاون المتبُيقصـــــــد بها تلك العالقات التي تؤدي     

ذ تكتســـب إ ،والغايات المشــتركة األهداف، وبالشــكل الذي يســهم في تحقيق األطرافوالمعلومات بين جميع 
 الهتمامافي العمل و  االلتزام، وتشـــــمل اآلخرينهذه الثقة عدة ســـــمات تجعل الفرد داخل المنظمة جديرا  بثقة 

 .(30، ص0256وعبد السالم، عمران). اآلخرينبمساعدة 
التعاون عض من خالل بباألفراد داخل المنظمة بعضــــــــــــــهم ثقة  بأنها (8، ص0227،الطائي) كما يعرفها 

  .، وبما يعكس تطابق القيم والمبادئ بين الطرفيناألفرادجميع واالتصاالت المفتوحة بين 
 كماخرين، اآلالموثوقة للعامل بخصــوص ســلوك زمالئه  اإليجابيةالثقة بزمالء العمل تعني التوقعات  إن   

التواصـــــل  ي ينتج عنها أواصـــــروالت األفرادوالروابط الشـــــعورية فيما بين  اإليجابيةيمكن وصـــــفها بالعالقات 
مكنهم تبادل ي ل على المعلومات إذوتسهيل مهام العمل المناطة بهم وتوفر عليهم مشقة الحصو  فيما بينهم،

 األخذ يجب التي الخطوات أهم ويمكن أن نذكر، (539، ص0258،ت بســـهولة )عليومشـــاركة المعلوما

 :وهي( 02، ص0258،زايد) العمل زمالء بين الثقة لبناء بها
 .زمالئه احترام لينال ةانبأم بعمله القيام على العامل حرص -
 .لهم والنصيحة الرأي سداءإ وأحزانهمأفراحهم  مشاركتهم خالل من بالزمالء االهتمام -
 .العمل كانم خارج الترفيهية والرحالت األنشطة الرياضية بعض في الزمالء مشاركة -
 .الثقيل حاالمز أو  باأللقاب، التنابز مثل العمل، في الزمالء حساسيات يثير ما تجنب -

عدين بهما من خالل اساااااااااتعراض أبعااد الثقاة التنظيمياة نالحا أن األبعااد المرتبطة بهذا البحث  :تنوياه
ال، الوثيق بممارساااات اإلدارة بالتجو الثقة باإلدارة العيا والثقة بالمشااارف المباشااار نظرًا الرتباطهما  :فقط
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في حين أن الثقاة بزمالء العمال ليسااااااااات محل بحثنا والترتبط بممارساااااااااات اإلدارة بالتجوال وإنما ترتبط 
ة ية للثقة التنظيميبممارسااااات العاملين مع بعضااااهم البعض، وساااايعمل  الباحث على اياس الدرجة الكل

لهذين البعدين، ألننا لم لم نفرق ضمن ممارسات اإلدارة بالتجوال بين ممارسات اإلدارة العليا وممارسات 
المدير المباشاااار، لذا فإن المهم بالنساااابة لنا متوسااااط الثقة التنظيمية الناتجة عن اإلدارة  اإلدارة العليا، 

ية في هذا البحث المتغير الوسااايط بين ممارساااات اإلدارة والمشااارف المباشااار(. حيث تمثل الثقة التنظيم
 بالتجوال وسلوكيات المواطنة التنظيمية. 

 قواعد بناء الثقة التنظيمية:. 5
 على االعتماد إلى والرقابة، الســـــــيطرة على االعتماد من للتحول أســـــــاســـــــيا   لبا  مط التنظيمية الثقة تعتبر   

 بد ال قواعد إلى تحتاج لذلك فهي الجديدة، التحديات التطورات ومواجهة مواكبة أجل منوالمعرفة  المعلومات

الدراســـــــــات أوردت العديد من  وقد زعزعته.أو  تحطيمه الســـــــــهل من ليس الثقة من مناخ لبناء من مراعاتها
 :  (00ص، 0206بنات،) باآلتييمكن تلخيصها في بناء الثقة التنظيمية جموعة قواعد م

 من عليه عتمديُ  ا  شخص المدير سيجعل بالوعود الوفاء على الحرص :بها والوفاء الوعود على الحفاظ -أ
 ففي ،وعد يقطعه بأي الحنث وعدم به االلتزام يجدر وعدا   المدير يتخذ عندما ولهذا ،اآلخرين قبل

 سيطرته، نطاق عن خارجة لظروف نتيجة بالوعود الوفاء من المدير يتمكن ال قد األحيان بعض
 التي األسباب يوضح أن عليه بل لهم، وعوده يتجاهل أنأو  اآلخرين من يتهرب أال عليه عندها
 .ذلكإلى  دفعته

 سقا  مت المدير كالم يكون  أن هو اآلخرين ثقة استحقاق أجزاء أهم إحدى :االتساق على المحافظة -ب
 االلتزام على يحرص أن المدير على لذلك .المدى طول على نقصانأو  زيادة بال أفعاله مع ا  قفومت

 .اآلخرين مع لعالقاته ياو ق سااأس يبني حتىوال  وفعال  ق بالصدق المتواصل
  ،الحقيقة قول المدير فعلى الثقة، إلى للوصول سياسة أفضل ةنااألم تعد   :ةنااألم على الحرص  -ت

 .النجاة مفتاح فالثقة ،دا  بأ للكذب يلجأ أال عليه المواقف أصعب في وضع نإو  حتى
 في صعوبة أو يجد مشاعره يكتم ممن يكون  أال المدير على ينبغي :بصدق المشاعر عن التعبير -ث

 .بينهم الثقة بناء عملية يشجع ال وهذا ردا  با صاخش ون اآلخر  يعتبره ال حتى عنها، التعبير
 قوي  ثقة جدار بناء خطوات أهم إحدى هي التعامل في المرونة :اآلخرين مع التعامل في المرونة -ج

 األفق، منغلق وغير الفكر متزمت وغيرنا  مر  يكون  أن المدير على فيجب ،اآلخرين مع ومتين
 .وثقتهم حوله من العاملين حب المدير تكسب التعامل في والسالسة فالمرونة
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 االستماع راتمها من لديه ما أفضل استخدام المدير على :لآلخرين اإلنصات على الحرص -ح
 الذي المدير في يثقون  فهم معلومات، من األفراد يقدمه لما فهمه على التأكد خالل من واإلنصات

 .يفهمهم
 عالقات إقامة يمكن ال حيث والثقة، اإليمان إلى المفتوح االتصال يؤدي :المفتوح صالتاال ممارسة -خ

 .بعضها حجبالمعلومات أو  بعض نشر يريد عندما فقط القائد لرغبة فقا  و  األفراد بين فعالة
 أما بسلوكه، والتنبؤ عليه االعتماد يمكن الذي الشخص مع العمل األفراد يفضل :المبدأ على الثبات -د

 غير فيكون  متشابهة، مواقف في وأفعاله قراراتهب التنبؤ يمكن وال نظره وجهة يغير الذي الشخص
 .األفراد بثقة جدير

 فهذا ،بعمله وتعلقه وشغفه حبه مدى في لآلخرين ال  مثا يكون  أن المدير على :للعمل الشغف هارإظ -ذ
 ل.العم كفاءة ويحسن الفريق أفرادافة لك الحماس روح يبث

 كل في بالشفافية االلتزام المدير فعلى ،األفراد بين الثقة جدار بناء دعائم أقوى  إحدى هي الشفافية:  -ر
 كفاءة على ا  إيجابي ينعكس وهذا ،رامهمواحت وتعاونهم ثقتهم يكسب حتى العمل أفراد مع تعامالته

 .العمل
هم قواعد الثقة التنظيمية هي الشااااااااافافية والمصااااااااادااية في التعامل ومشااااااااااركة أ أنويرى البااحث    

 ح الثقةانميعطي أريحية لالذي  األمرخر التطورات، آدومًا ب اآلخر، ووضااااع الطرف أولب المعلومات أوالً 
 .اآلخرويجعله يستمر بمنح ثقته للطرف 

 :بناء الثقة التنظيميةأهمية  .6

االســـــتقرار  ناوضـــــم ،المنظمة أفراد بين التنظيمي التكامل تحقيق في ورا  مهما  د التنظيمية الثقة تلعب      
أهمية الثقة التنظيمية تظهر من خالل النقاط حيث إن  ،العاملين مصـــــــالح لتحقيق الطويل المدى علىفيها 
 :(038، ص0208عبداألمير،)أوردها التي  اآلتية

تعزيز كفـــاءة العمليـــات واتخـــاذ القرارات، كمـــا تعمـــل على التبـــادل المفتوح تعمـــل الثقـــة التنظيميـــة على  -
دة القدرة للتعاون وزيا األفرادوتقوي اســـــــــــتعداد  ،وكميتها المتبادلة المعلومات وتحســـــــــــين نوعية ،لدفكار

 للتعامل مع االزمات.

 نزاعات.أو العاملين لها دون نقا   بتفهمالثقة بإدارة المنظمة تسهم بدرجة كبيرة  -

داخــل  مواتجــاهــاته ،للثقــة التنظيميــة أهميــة كبيرة كونهــا تؤثر في العــديــد من ســــــــــــــلوكيــات العــاملين نإ     
عد العامل الرئيســـي في تحديد فعالية بناء العالقات الشـــخصـــية وحرية التعبير بصـــدق، تُ  نهاأ، كما المنظمة
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 داموانعفضــــــال  عن تدهور العالقات الشــــــخصـــــــية  ةاإلنســـــــانيتصــــــلب في المواقف  إلىيؤدي  انعدامها أنو 
 (.63، ص0202سعيد وعبد،)الفاعلية والكفاءة في التنظيم 

تتســـبب الثقة التنظيمية في التحســـين واالحتفاظ بالعاملين، عن طريق االتصـــال والتعاون بين  أنويمكن    
خلق منــاخ  المنظمــة، وعنــدمــا يتم أفرادوتعزيز كفــاءتهم، وعنــدمــا تتولــد الثقــة وتبنى بين  المــديرينالعــاملين و 
ن االتصـــــال تحســـــي إلىالثقة تؤدي  أن حيثللمنظمة،  ةيجابياإله ســـــيولد العديد من التطبيقات فإنمن الثقة 

 (.AL Barrow et al,2013,p30والتعاون والعمل الجماعي )
الثقة  تكان ســــــــــــــواءوتعتبر الثقـة التنظيمية الجزء األكبر من مكونات رأس المال االجتماعي للمنظمة،     

ية من شــطتها وعالقاتها بمعدالت عالأنأعمالها و  التي تتســمالمنظمة  أن، و اإلدارةثقة العاملين بأو بالعاملين 
، 0206،مرجـــانفيهـــا الثقـــة )الجـــادر و  بـــداعـــا  من المنظمـــات التي تنعـــدموتكيفـــا  وإ الثقـــة تكون أكثر نجـــاحـــا  

 (042ص
ك تقل على مســــــــــتوياته، وبذلأن يكون العمل على أ تعمل على  هاأهمية الثقة التنظيمية تنبع من كون إن    

م تقل المخاطر في العمل من خالل توفير القي أيضــــــــــــــا  التكلفـة والعمل على االحتفاظ بالميزة التنافســــــــــــــية، و 
 اإلدارةو ي للعالقة بين الموارد البشرية العاملة األساسالمشـتركة وتعزيز االتصاالت المتبادلة، وتعد المصدر 

  Saif et al,2017,p352)) عن القلق وينطبق ذلك على كل المنظمات واالبتعاد باالطمئنانمما يولد الشعور 
القة على الع مهمة ةإيجابي وفوائد للثقة التنظيمية تأثيرات أنب (Yilmaz&Atalay,2009,p343)ويرى     

، وتســـــــاعد على مواجهة المخاطر العالية، واالســـــــتخدام اإلدارةفهي تســـــــهل عمل  ،بين الموظفين والمنظمة
   شطة المنظمة.أنجميع للموارد، مما ينعكس على  األمثل

كما  آلتيةاأهميـة الثقـة التنظيميـة تنبع من الفوائـد التي تحققهـا للمنظمـة والتي يمكن تلخيصــــــــــــــهـا بالنقاط  إن
 :(300، ص0208وكريم،نجم ها في بحثه )دأور 
 من شكل ألي الشخصي للسلوك متوقع رئيسي ومفتاح للمنظمة التكامل تحقيق في ما  مه عامال  تعد  .0

 .اإلنساني التفاعل أشكال

 والتبادل ،اإلدارية والفعاليات األفراد بين والفردي الجماعي السلوك لفهم وجوهري  أساسي عامل .0
  .ومستقرة ثابتة اجتماعية لعالقات مهم عامل إنها إذ ،السياسيأو  االجتماعيرار واالستق االقتصادي

 الثقة وجود دون  العمل تستطيع منظمة هناك ليس إذ التنظيمية الفاعلية في ياألساس العنصر تشكل  .3

 .األعمال ممارسة في للثقة القوي  العنصر إهمال يستطيع قائد هناك وليس العاملين بين



 الثقة التنظيمية                                                                        الفصل الثالث:

 

51 
 

 موجبة عالقة ذات فهي المنظمة داخل العمل مخرجات على كبير تأثير له التنظيمية الثقة بناء نإ .4

 العمل دوران من كل مع ةسالب عالقة ذات وهي ،التنظيمية المواطنة وسلوك األداء من كل مع معنوية

 .المنظمة داخل والصراع والغياب

 ،المتميز األداءو  الوظيفي الرضا تؤمن فهي الحاالت من الكثير وتخفض وتعزز تؤمن التنظيمية الثقة .1
 والصراع والغياب العمل ترك حاالت من وتخفض، المنظمة في بالبقاء والرغبة الوالء حاالت من وتعزز

 .المنظمة في

 خالل من الفكري  المال رأس وإنتاج التعاون  إلى المستند التبادل عبر القيمة لخلق وسيلة التنظيمية الثقة  .6

 .االجتماعي التبادل في الرغبة ومضاعفة الزمن عبر للتعاون  عامة قواعد تطوير

 انفتاحو  والحوار االتصال مينأت خالل من الوقت عنصر استثمار في أساسيا   دورا   التنظيمية الثقة تلعب .2

 .األطراف بين الفكري  التبادل لحصول أكبر

مية على للثقة التنظي ةيجابياإليمكن للباحث أن يلخص الفوائد واآلثار فوائد الومن خالل استعراض 
 يأتي:والمنظمة بما  األفراد

 تخفيض معدل دوران العمل.  -

 تقليل التكاليف -

 زيادة الكفاءة والفعالية.  -

 القدرة على مواجهة المخاطر بثقة عالية. -

 : الثقة التنظيمية في تعزيزهم العوامل التي تس .7

داخـــل  التنظيميـــةالثقـــة  لزيـــادة عوامـــلمن ال العـــديـــد توفير فيمهمـــا  تلعـــب دورا   أنيمكن للمنظمـــات      
 Yilmaz&Atalay,2009,P346)) :همامجموعتين  إلىيمكن تقسيمها وهذه العوامل المنظمة 
الثقافة والهيكل التنظيمي و مثل طريقة إدارة الموارد البشـرية والممارسات اإلدارية  العوامل التنظيمية:-1

ارد البشرية عمل المو حيث إن  ،المنظمةفي التنظيمية التنظيمية من العوامل التنظيمية التي تعزز الثقة 
يقة الطر  انيحددوعاملي الممارســـــــــــــات اإلدارية وهيكل المنظمة  ،األداءتقييم  يحدد فعالية وكفاءة نظام

ونجــاح  ،ألداءاالتنظيمي ورفع مســــــــــــــتوى  االلتزاموتحقيق  ،التي يجــب اتبــاعهــا لبلوا الفعــاليــة التنظيميــة
ت عامل الثقافة التنظيمية يحدد هيكل العالقا فإن ،شــراك العاملين في عملية صــنع القراراالتصــاالت وإ

 الثقة التنظيمية. وبالتالي يسهل ويساعد على تأسيس ،بين الموظفين ومديريهم
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عملية تأســيس وتكوين الثقة التنظيمية تتطلب وجود بعض العوامل  أنمن المعلوم  العوامل الفردية:-2
 الحالة الذهنية والمشاعر، والقيم واالخالق.و االتكال،  إلىالذاتية التي تؤثر فيها مثل الميل 

  :التنظيمية داخل المنظمة وهيالعوامل التي تعزز الثقة أو مجموعة من المحددات  كما أن هناك
 مجال فيرات والخب والكفاءات اراتالمه من مجموعة يمتلك مديره أن يدرك الموظف أن وتعني :القدرة -

 ل.العم اآلخرين على تأثير لديه يكون  أنب تسمحعمله، 
 عمل ويريد تجاهه، حسنة ني ات يملك مديره أنب الموظف انإيم مدى وتعني :الخير لفعل النزعة -

 الفرصة له سنحتإن و  حتى يستغله ال هأن كما منه، با  مطلو  يكن لم أنو  المساعدة له قدموي له، الخير
 .عمله في مساعدته في المبادرة ويأخذ بذلك،

 لسلوكه، كموجه تعمل التي والمبادئ القيم من لمجموعة المدير امتالك : وتعنيالنزاهة أو االستقامة -
 ومصداقيتها مواقفهم ثبات خالل من المديرين سلوك في نزاهةال وتتضح عنها، بالحياد لنفسه يسمح وال

 (01، ص0206)بنات، مبادئهم مع وتناسقها
ا ظيمية تتحدد بمالعوامل التي تؤثر في الثقة التن أن( 62، ص0200) وآخرون الطائي في حين يرى       

 :يأتي
عدالة -عدالة التوزيع) األداءالعدالة التنظيمية: وهي عدالة الوسائل التي من خاللها يتم تحديد نتائج  -

 التعامل(. – اإلجراءات

الدعم التنظيمي: وهو تثمين المنظمة إلسهامات عامليها واهتمامها بمصالحهم الشخصية، وقد يبني  -
احساسهم بالدعم التنظيمي على عوامل مثل استعداد المنظمة لتزويدهم بمستعدة خاصة ومعدات  األفراد

عمالهم واستعدادها على توفير فرص التدريب في المجال الذي يرغبون أ  إنجازخاصة تساعدهم على 
 فيه.

 : تؤثر في الثقة التنظيمية وهي أنأربع عوامل يمكن  ( 03ص، 0208كما يضيف زايد،
 منف التنافسية، وإال الظروف في واليقظة الحذر بضرورة همعضب لدى السائد االعتقاد الشك: وهو عامل-0

 للفرد. المتاحة الفرص على ون اآلخر  يستولي أن المحتمل
 الجسدية. للمخاطرة الموظف استعداد درجةعامل المخاطر الشخصية: يقصد به -0
  .للمخاطرة الماليةعامل المخاطر المالية: بقصد به استعداد الموظف -3

 األزمات نشوء إلى تؤدي التي األسباب أهم الثقة التنظيمية من عدامانأو غياب  فإنوعلى العكس تماما    

 :إلىوالتي تؤدي  ،المنظمة في
 النجاح أساس مشترك هدف بتحقيق االلتزامف طردية، بعالقة االلتزامب الثقة : ترتبطااللتزام ضعف. 
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 التزامه بالعمل يقل أو المنظمة، أو بالرئيس بزمالئه ثقته يفقد الذي وظفالم :العاملين رضـــــــا انخفاض 

 وظيفته. يترك وقد ،إنتاجيتهفتقل 

 وبين وبينهم فســـــــهم،أن الموظفين بين وحذرة مشـــــــحونة ذلك أجواء عن فينتج :االتصـــــــال قنوات تعطيل 

 .االتصال قنوات يعطل مما المنظمة،

ل يلخص من خال أنالباحثين  آراءعلى الدراســات الســابقة، واســتعراض  طالعويمكن للباحث من خالل اال
 العليا: واإلدارةأهم العوامل التي تؤثر في الثقة بالمشرف  ( اآلتي2رقم ) الشكل

  العوامل المؤثر في تعزيز الثقة التنظيمية:(2الشكل رقم )
 المصدر: الشكل من إعداد الباحث 

 
:ممارسات اإلدارة بالتجوالالثقة التنظيمية و العالقة بين . 5

 يشعر عندما فالقائد ،األداء من عالية مستويات تحقيق في المنظمات نجاح التنظيمية أساس تمثل الثقة   

وقد أظهرت دراسة  بها يعمل التي مؤسسته لتطوير جاهدا   يسعىالعاملين،  وبين بينه المتبادلة بالثقة
اكتشاف الحقائق، التحفيز، التطوير )( وجود عالقة طردية بين ممارسات اإلدارة بالتجوال 0208،)المخامرة

وجود أثر ( 0250،أبو حمور)في حين أظهرت دراسة  واإلبداع( وتعزيز الثقة التنظيمية في بيئة العمل.
( اإلبداعلتطوير و او الحقائق، وتحسين االتصال، والتحفيز،  اكتشافها )أبعادبالتجوال ب اإلدارةلممارسة  معنوي 

قدمت  و في ضوء هذه النتائج، لممرضين في المستشفيات األردنيةالثقة التنظيمية لدى األطباء و ا في
 ارةاإلدالتوصيات من أهمها : العمل على تشجيع األطباء و الممرضين على ممارسة الدراسة مجموعة من 

تطوير  لىإبرامج تدريبية تهدف  إلىإخضاعهم  إلىذلك، باإلضافة  إلنجاحبالتجوال، و التعاون مع الرؤساء 

الثقة باإلدارة العليا
الدعم التنظيمي•
العدالة التنظيمية•
الثقافة التنظيمية•

الثقة بالمشرف

القيم والمبادىء التي يحملها المشرف•
التحفيز وتشجيع المرؤوسين على •

االبتكارالقدرات والكفاءات
(التعاملية)العدالة التفاعلية •
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قة بين و الث االحترام المتبادل إلىبالتجوال، مما يعزز بناء عالقات تستند  اإلدارةمهاراتهم في ممارسة 
 ين.الرئيس و المرؤوس
إلى اعتبار ممارسة اإلدارة بالتجوال إحدى اإلجراءات التي تستخدم  ( (Hildebrand,2006كما توصلت دراسة

في زيادة الثقة التنظيمية والتفاهم المشترك في بيئة العمل، كما توصلت الدراسة إلى أن استخدام المديرين 
 لنمط اإلدارة بالتجوال أدى إلى رفع الثقة ودعم التعاون الجماعي داخل بيئة العمل.

 ق يمكن الربط المنطقي والمنهجي بين ممارسات اإلدارة بالتجوال والثقة التنظيمية .وبناء  على ما سب
 :خالصة الفصل.9

-المديرينخر )الطرف اآل لدى الفرد تجاه إيجابين الثقة التنظيمية شــعور نفســي داخلي يمكن القول إ     
، ه.  ويتعامل معه بعدالة في تصـــرفاته وإجراءاته وقراراتالمنظمة( بأنه ســـيســـاعده ويلبي احتياجاته -الزمالء

، وكذلك والمصــادر العلمية األبحاثبشــكل مفصــل كما أوردتها  هذا الفصــل أبعاد الثقة التنظيميةوقد ناقا 
لتنظيمية فوائد تحقيق الثقة ا إلى، كما تطرق البحث وقواعدها خصــــائص بناء الثقة التنظيمية في المنظمات

الدراسات  استعراض إلىباإلضافة ، وتحسـينها وكذلك سـبل تعزيز هذه الثقة داخل المنظمة في المؤسـسـات،
ن محور بحثنا التي ســـتكو  ســـلوكيات المواطنة التنظيميةو لتنظيمية التي درســـت العالقة بين الثقة ا األبحاثو 

 .اآلتي
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 الفصل الرابع

 سلوكيات المواطنة التنظيمية
Organizational Citizenship Behaviors 

 :تمهيد.1

موظفين يتصـــــرفون بســـــلوكيات تتجاوز  من خالل المعاصـــــرة التحدياتمواجهة  إلىالمنظمات تحتاج      
التميز  لىإالتي تســعى  مات، فالمنظ التنظيميةبســلوكيات المواطنة  ىما يســمأو  متطلبات أدوارهم الرســمية
حدود  من وأبعد المعتادة، الوظيفة واجبات من بأكثر موظفين يقومون  إلى تحتاج والمنافسة في سوق العمل

 ياتكســـلو  ُتعدو  من خالل ممارســـة ســـلوكيات تتجاوز متطلبات الدور الرســـمي للوظيفة، الوظيفي وصـــفهم
 من مجموعةفهي  ،للوظيفةالرســـــــمي  الدور متطلبات تتجاوز التي الســـــــلوكيات ىأحد التنظيمية المواطنة

 وكفاءتها.أداء المنظمة وفعاليتها  زيادة م فيوتســــه ،األفراد يمارســــها التي الختياريةا التطوعية الســــلوكيات
 هذا البحث سيلقى الضوء على هذه السلوكيات. فإن الذ

 :المواطنة التنظيمية ياتمفهوم سلوك.0

 Organizational Citizenship المواطنة التنظيمية ســـــــــــلوكياتأو  يعود أصــــــــــل مصـــــــــــطلح ســــــــــلوك     

Behaviors (OCB )حيث أطلق عليه  5938عام  إلى(Chester Barnard ،مفهوم الرغبة في التعاون ) 
 (Katz& Kahn,1966) قامثم . النظام التعاوني بأنهاحيث قدم تحليال  شــــــامال  لطبيعة المنظمة ووصــــــفها 

 األفرادأداء  نأ وقد اعتبرا، ظمات من تحقيق الكفاءة والفعاليةن المنبتصـــــنيف الســـــلوكيات المهمة التي تمك  
ات بعض الســــــلوكي والنوعية، وممارســــــةتجاوز الحد األدنى من المعايير الكمية بشــــــكل يدوارهم الرســــــمية أل

 ضـــــافيةإعليه ســـــلوكيات دور ه نظام جديد من العمل ُيطلق أنب ،التي تتجاوز الوصـــــف الوظيفياالختيارية 
Extra-Role Behaviors 91. Demirel  et) 2018, p28)).  

ســــــلوك المواطنة التنظيمية على  مصــــــطلح ماســــــتخد من ( أولBateman,1983) &Organ يعتبرو    
الســـــــلوك ه أن( ســـــــلوك المواطنة التنظيمية بOrgan,1988مدى عقدين ونصـــــــف من الزمن، حيث عرف )

الفردي التطوعي االختياري غير المعترف به بشكل مباشر في النظام الرسمي للمكافآت، ويسهم في مجمله 
 (.8، ص. 0258،الوظيفي )صالح الدين ألداءافي تعزيز 
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لفة منذ لق عليها تســميات مختوكيات المواطنة التنظيمية، وقد ُأطبســل اهتمتلقد تعددت الدراســات التي     
ســميها ســلوكيات بعض يالف، وذلك وفقا  للمدرســة الفكرية التي ينتمي إليها الباحث اإلدارةظهورها في أدبيات 

ســــــلوك التلقائية ، أو (Loyalty Behavior) الوالءســــــلوك  ، أو(Extra-Role Behaviors)الدور اإلضــــــافي 
-Nonغير المفروض أو الســـــــلوك غير المكلف أو  ((Institutional Spontaneity Behaviorالمؤســـــــســـــــية 

Mandated Behavior)) ، المشاركة التطوعيةVoluntary Participation)) التطوعية  ألفعالواVoluntary 

Actions)) مفهوم لتوضــــــــــــــيح قدمت التي التعريفات من مجموعة يلي وفيما (02، ص0257،)دعنا 
 :وفق اآلتي وهي التنظيمية المواطنة ياتسلوك
 والنظام العمل نوعية تحســـــــــــين أجل من في المنظمة الفرد بها يقوم ةإيجابي اختيارية ســـــــــــلوكيات 

 .(8، ص0258)خليل، واستمراريتها المنظمة نجاح وبالتالي فيها االجتماعي
  رســـــمية لقواعد يخضـــــع وال النقدي، بالدفع يرتبط وال الرســـــمية األدوار يتخطى ذاتي طوعي ســـــلوك 

 .(354، ص0258)نجم وكريم، التنظيمية األهداف تحقيق إلى ويسعى
 وزتتجا تيوال األفراد يمارســــها التي اإللزامية أي غير الختيارية،ا التطوعية الســــلوكيات من مجموعة 

صــــــــــالح ) هذه الســــــــــلوكيات في أداء المنظمة وفعاليتها وكفاءتها. تســــــــــهمالدور الرســــــــــمي و  متطلبات
 (.9، ص0258،الدين

  الفرد  زداخلي بالمســـــؤولية يحف   دافع ، أوســـــلوك تطوعي للموظف دون توقع أي مكافأة أو حافز مالي
  .((Erkiliç& Güllüce,2017,P32 على العمل التطوعي من أجل تحقيق أهداف المنظمة

 التقدير الشــــخصــــي للموظف بصــــرف النظر عن متطلبات  إلىســــتند ت ةغير رســــمي ةتطوعي ياتســــلوك
اجــات بمــا يلبي حــ اإلنتــاجيـةزيــادة الفعــاليـة التنظيميـة، وزيــادة  إلىحيــث يؤدي هــذا الســــــــــــــلوك الوظيفـة، 

 (.Pourgaz et al.,2015, p801) ومتطلبات المستفيدين
من  ةنابع ،ةاختياري ةتطوعي ياتســــــــــلوك ابأنه المواطنة التنظيميةويمكن للباحث أن يعرف ســــــــــلوكيات 

ال  ياتلسلوكا وهذه، اآلخرينالرقابة الذاتية للفرد، وحسن الخلق واإلحساس ب إلىمبادرة شـخصية تستند 
دف فعل به امكافأة مباشرة من أحد، حيث يقوم به اضـمن الوصـف الوظيفي، وال ينتظر صـاحبه لتدخ

، وهذا الســـــــلوك الطيب يســـــــتفيد من ثماره كال  من الفرد والزمالء اآلخرينالخير، وبناء عالقة طيبة مع 
 أداء المنظمة وفعاليتها.والعمالء، وهذا بدوره يصب في تحسين كفاءة 
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 :خصائص سلوكيات المواطنة التنظيمية. 3

 هذه تتأثر خصـــــائص كما األبعادو  المفهوم من انطالقا   التنظيمية المواطنة ســـــلوكيات خصـــــائص تتعدد   

 المواطنة سلوكيات خصائص فإن العموم وعلى ،نشاط كل وبخصوصية منظمة كل بخصـوصية السـلوكيات

 ( 559ص ،0258،)حبه :يمكن إجمالها فيما يأتيالتنظيمية 
 سلوكيات المواطنة التنظيمية تشتمل على نوعين من السلوكيات هما: . 3/5

ة لذلك منها: مســـــــاعدة األمثلالتي يمارســـــــها الفرد طواعية، وهناك العديد من  ةيجابياإل اإلســـــــهامات -أ
االختياري ألشــياء غير مطلوبة من الفرد، وتقديم االقتراحات الخالقة  األداء، و اآلخرينالفرد لزمالئه 

 عن المنظمة. ةإيجابيوعدم إضاعة وقت العمل، والتحدث بصورة  ه،وتطوير  األداء لتحسين
، وقد ســـميت تلك الســـلوكيات بجودة االمتناع ممارســـتها طواعية،الفرد عن توقف التي ي الســـلوكيات  -ب

 بعض أوضــــــــاع أن، والتعبير عن االســــــــتياء بشــــــــاآلخرينومن أمثلتها: تصــــــــيد األخطاء في أعمال 
 العمل.

ضــــمن  ليهعص نَ لم يُ بمعنى ســــلوك المواطنة التنظيمية هو ســــلوك تطوعي اختياري غير ملزم للفرد . 3/0
 رة.الح الواجبات واألعباء الوظيفية للفرد، بل يعتمد على مبادرة الفرد ويخضع لرغبته وإرادته

الكلي لها  ألداءاعلى تنمية فعالية المنظمة واالرتقاء ب إيجابيبهذا السـلوك ينعكس بشكل  األفرادقيام . 3/3
 .االستراتيجيةوتحقيق أهدافها الكلية وخططها 

هذا  أبعاد وتختلف واحدا، فعال وليس األفعال من مجموعة عن عبارة التنظيمية المواطنة ســـــــــــلوك. 3/4
 واللوائح نشــاطها وطبيعة المنظمات ثقافات الختالف وفقا ،أخرى  إلى منظمة من هومكونات بتهوتركي الســلوك

 .التطوعي العمل ومجاالت العمل في الرسمية الواجبات تحدد التي

 عدم على يعاقب ال الفرد أن كما مادية، مكافأة مقابلها الفرد ينتظرالمواطنة التنظيمية ال  ســــــلوكيات إن
 :(71ص، 0253)نادر، اآلتية لدسباب وذلك ممارستها

 يالحظ قد المديرحيث إن  قياسها الصعب ومن دقيقة تكون  ما غالبا   التنظيمية المواطنة سـلوكيات نإ 
 .والمكافآت السلوكيات هذه بين يكون ضعيفا   الربط أن إال السلوكيات تلك

 أدائها عن امتناعه عن الفرد يعاقب أن يمكن ال التطوعية السلوكيات نإ. 
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 :التنظيميةالمواطنة  ياتسلوك أبعاد.4

اسة منها در  الحصرونذكر منها على سبيل المثال ال  ،األبحاثعلى العديد من الدراسات و لطاعاالبعد     
سلوكيات  أبعادحول ( Erkiliç&Güllüce, 2017( ودراسة )0256( ودراسة )زعرب،0259)اإلسماعي،

 ،نظيميةية لمفهوم سلوكيات المواطنة التاألساس األبعادحول  كامال   ا  تفاقالم يجد الباحث  ،المواطنة التنظيمية
المواطنة كيات سلو األول يتناول بعدين لمفهوم  االتجاه، األبحاثفي العديد من  مالحظتهماتم  اتجاهانفهناك 

 ( 32ص ،0256)زعرب،التنظيمية وهما 
 عملهم وبشكل في معينة مشاكل يواجهون  الذين اآلخرين الموظفين مساعدة . البعد الفردي: وهو5

 .طوعي
 العمل متطلبات من ا  جزء عد  يُ  ال والذي المنظمة نحو الموجه المساعدة سلوك وهو :التنظيمي. البعد 0

 .الرئيسية

 يبيّن( 8رقم )الشكل و التنظيمية،لمفهوم سلوكيات الموالطنة  أبعادناول خمسة فيت الثاني االتجاهأما 

        االتجاهين:
            

  
 
 
 
 
 
 
 

                                          
 
 

 المواطنة التنظيمية ياتسلوك أبعاد(:8الشكل رقم)
 الباحثالمصدر: إعداد 
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سلوك  نأ، فالذين يؤكدون متكامالنغير متناقضين بل  يناالتجاههذين  أن العديد من الباحثينويرى      
يات المواطنة ســـلوك أن إلىالذي يشـــير  الثاني االتجاهرأي  ن ال يرفضـــو المواطنة التنظيمية يتضـــمن ُبعدين، 

يمكن إدراجها من خالل هذين  األبعادهذه  أنرون هم ينأســـــــــاســـــــــية، أل أبعادالتنظيمية تتكون من خمســـــــــة 
ي يشمل كون من ُبعد منظمت، فاألول ياآلخريكمل بعضـهما  الثاني االتجاهو األول  االتجاه فإنلذا  البعدين.

 الثانيبعد أما ال والكياسة اإليثارالسـلوك الحضـاري(، وُبعد فردي ويشمل  الروح الرياضـية، )وعي الضـمير،
العاملين في  األفرادأهـداف المنظمـة، ومنهـا مـا يخدم أهداف  ممـا يخـدالخمســــــــــــــة فمنهـا  األبعـادالمكون من 

 ،0257دعنا،) في جوهرها د بعض الباحثين لكنها تبقى متشــــابةعن األبعادوقد تختلف مســــميات  ،المنظمة
ا ســـب مبحالتنظيمية  المواطنة الخماســـي لســـلوكياتالنموذج  الباحث في دراســـته على اعتمدقد و  (.39ص

وعي  –الســــلوك الحضــــاري -الروح الرياضــــية  –الكياســــة  – اإليثاروهي ) (0256)زعرب، أوردته دراســــة
   .) الضمير

 : اإليثار.4/1

عددت المواطنة التنظيمية، وقد ت ياتعدا  أســــــاســــــا  في كافة البحوث التي تناولت ســــــلوكيعد هذا البعد بُ      
التســــميات التي أطلقها الباحثون على هذا البعد منها: صــــناعة الســــالم، وقيادة حملة التشــــجيع، والمســــاعدة 

 اآلخرينرغبة الفرد في مســــــــاعدة أو ، ومســــــــاعدة الزمالء، اآلخرين، والتســــــــهيل على اآلخرينلدشـــــــخاص 
الذين عليهم عبء عمل زائد،  اآلخرينســــــــــلوكياته: مســــــــــاعدة  أمثلةالزمالء، العمالء( ومن أو )الرؤســــــــــاء 

و أالجدد وتعليمهم حتى عندما ال يسألون، وتغطية عمل الزمالء عند غيابهم  األشخاصوالمسـاعدة بتوجيه 
 .(584، ص0257سعدون وآخرون،إجازاتهم )

يؤديها الفرد لمســــاعدة بعض الموظفين  الســــلوكيات التي بأنه إليثارا (Pourgaz,et al,2015,p801)يعرف و 
ي المنظمة ف اآلخرينمســاعدة األعضــاء  آخر،بمعنى التنظيمية، فيما يتعلق ببعض المســؤوليات والمســائل 

 الذين يساعدون القادمين الجدد ون على سبيل المثال الموظف صـلة،الذين يعانون من صـعوبات ومهام ذات 
 .  ذوي المهارات المنخفضةأو 
من اإليمان بفريق العمل، ووحدة الهدف،  ةنابع ةهو مبادرة تطوعي اإليثارويرى الباحث أن سااااااالوا     

الفرد الوقت  كان لدىخاصااًة إذا ، حيث يتضاامن مساااعدة كل من يحتاج المساااعدة اآلخرينواإلحساااس ب
 إيجابيل ن يتأثر عمله الخاص، األمر الذي ساااااااااينعكس على العالقة بين الزمالء بشاااااااااكالكاافي دون أ

 دة كفاءتها وفعاليتها. كما أن هذاة والتعاون، كما ساااااااااينعكس على المنظمة بزيار ويشاااااااااجع روح المبااد
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لفرد ، فعندما تكون العالقة الشاااخصاااية بين ااألفرادبالعالقة الشاااخصاااية بين  اً وثيق اً السااالوا يرتبط ارتباط
  .اإليثارلممارسة سلوا ئه جيدة فهذا سيدفعه بشكل كبير وزمال 

ي فالتوتر و مشــــــاكل الحدوث الموظفين الذين يحاولون منع  على لكياســــــةاكلمة  تطلق :الكياسااااة.4/2   
ن قد والتشـــــــاور مع أولئك الذي ،هموامتيازاتاآلخرين  احترامتعني  أيضـــــــا  . اآلخرينالعالقات مع  وفي، العمل

عمــل كبير  قبــل أي اآلخرينوإبالا  ،اآلخرينيتــأثرون بــالقرارات التي يتخــذهــا الموظف والتي قــد تؤثر على 
 .((Pourgaz et al.,2015, P801 ينعكس عليهم أنيمكن 

لمهــذبــة ا واألخالقفي المنظمــة حول التغييرات التي قــد تؤثر على عملهم  اآلخرينتنبيــه الكيــاســــــــــــــة هي    
 .( (Anjum et al.,2014,p228 التي تمنع خلق مشكلة في مكان العمل

 تعاداالبويرى الباحث بأن سلوا الكياسة أو المجاملة هو سلوا ينم عن ذوق رفيع للفرد، من خالل     
، وأيضًا االنتباه بأن ممارسته لسلوا اآلخرينعن كل ما من شأنه أن يتسبب في حدوث المشاكل مع 

 تخاذهاثار التي يمكن أن تنتج عن لذا يسارع لتوضيح المواف واآل اآلخرينمعين يمكن أن يؤثر على 
 .األفرادبالعالقة الشخصية بين  اً وثيق ارتباطاً لقراراته. كما أن هذه السلوا يرتبط 

  :الروح الرياضية. 4/3 
تذمر ون تقديم د ،السلبية للعمل جوانبوال والتحديات الطريقة التي يتحمل بها الموظفون الصعوبات إنها    
ثل تجنب م الحالة التي يتجاهل فيها الموظفون في بيئة العمل المواقف المعاكسة إنها آخربمعنى  ،شكوى أو 

ف كذلك بأنه رغبه الفرد في تحمل وضع عر  ويُ  .(Erkiliç& Güllüce,2017,p34) في التوتر والتسببالتوتر 
 بل إن سلوك الروح ثل ذلك إلنجاز العمل،وادخار الطاقة الموجهة لم ،أقل من الظروف المثالية بدون تذمر

ولو  محاولة التمتع بالروح الرياضية حتى إلى تعداد الفرد لتقبل بعض المضايقات،الرياضية يتجاوز اس
بالتالي و فف عبء العمل على الرئيس المباشر، يمكن أن يخالمعاكس لرغبته،  االتجاهألمور في اتجهت ا

تجنب  :ومن سلوكياته العمل الحقيقية، رغهما لحل مشكالتتوفير وقت الرئيس المباشر والمرؤوس وتف
 ،استهالك زمن طويل في الشكوى من مشكالت تافهة وتجنب تكبير المشاكل أكبر من حجمها الطبيعي

 (.581ص،0257،خرون وآ ،)سعدون  اآلخرينعلى أخطاء  وتجنب التركيز
 واجه الموظفتالتي الباحث بأن سلوا الروح الرياضية هو مواجهة التحديات والصعوبات  ويعرف   

رور بم أن هذه التحديات والمشاكل طارئة وستزول والسّيماوتحمل ضغوط العمل بدون تذمر أو شكوى، 
 .الوقت
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  :الحضاري السلوا . 4/4
بة الفرد في ويعكس أيضا  رغ بحياة المنظمة، االهتمام ظهر فيه العاملون البعد بالسلوك الذي يُ  يتمثل هذ    

وحضور حلقات النقا  التي تعقدها إدارة  ،هاوفعالياتالمنظمة  الجاد والبناء في كافة نشاطات االندماج
 (.48، ص 0259،اإلسماعيل)بمقترحات جديدة لتطوير طرق العملأو التقدم  ،المنظمة

 المنظمة،اخل التي تتم دالتطوعية لوكيات مثل المشاركة في جميع األنشطة ويتمثل السلوك الحضاري بس    
 واعدظمة من خالل المشاركة في القفي المن والمساهمة االهتمامتنشأ، و ومراقبة التهديدات والفرص التي قد 

أن الموظفين يرغبون في المشاركة في األنشطة  أيضا  عني ، كما يالمنظماتاألنشطة الموجودة داخل  و
نتوالمشاركة في األنشطة التي  وغاياتها،التي تساعد مؤسستهم على تطوير وتحقيق أهدافها  صورة  حس 

لتكيف او  المنظمة،اكبة التطورات في سلوك الحضاري بمو الة على األمثل بعضكما يمكن أن تمثل  المنظمة،
 .(Erkiliç& Güllüce,2017,p34) قبول هذه التغييرات المذكورةو  التغييرات،ومواكبة هذه 

  حرص الموظف على صااااااورة وساااااامعة منظمته،الساااااالوا الحضاااااااري يمثل مدى  أنالباحث ب ويعرف  
ساااااين في تح تساااااهم أنوالتعبير عنها بأفضااااال ما يمكن، ومحاولة تقديم المقترحات البناءة التي يمكن 

 .كفاءة وفعالية المنظمة

  :وعي الضمير. 4/5
ز بمــا يتجــاو  ،األمثــلالموظف ألداء المســــــــــــــؤوليــات التنظيميــة على النحو  التي يقوم بــه هو الســــــــــــــلوك    

ســــــــــــــلوك اختياري يتجاوز الحد األدنى  إلىيشــــــــــــــير  آخر،ما يتوقعه. بمعنى أو متطلبـات الوظيفـة المحددة 
رون يظههؤالء العاملين حيث إن . عمل إضــــــــــــافيعلى ســــــــــــبيل المثال الفرد الذي يعمل  الدور،لمتطلبات 

 مثل هذا الســـــــلوك يعزز الثقة بينف.،حتى في حالة المرض الظروف،في أســـــــوأ التنظيمية ســـــــلوك المواطنة 
 . (Pourgaz et al,2015.p801) واإلدارة ينب الموظف

 تتجاوز الحد األدنى الفردللواجبات التي تحمل هأنوعي الضــــــــمير ب( Anjum et al,2014,p228 كما يعرف 
  .أكثر مما هو متوقع الشخص يقوم بالمهامالسلوكيات التي تجعل أو  ،من المتطلبات

 .بالمعايير االلتزامه أن( وعي الضمير بAlizadehet al,2012,p495يعرف ) في حين 

 لتزاماالطوعي النابع من الرقابة الذاتية للفرد، من حيث  االلتزاميرى الباحث بأن وعي الضمير هو و     
 .تطلبه طبيعة عملها تالمعتمدة في المنظمة، واالمتثال لكل م اإلجراءاتالموظف باألنظمة و 
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 التنظيمية: المواطنة لسلوكيات المفسرة النظريات المعرفية. 5
أو  التنظيمية المواطنة لســـــلوك وضـــــوح أكثر وفهم علمي تفســـــير ن إيجادالمختصـــــي من الكثير حاول    

 نظرية هما يتينســـــاســـــأ حول نظريتين األمر فاســـــتقر غيرهم، دون  مليناالع بعض لدى اإلضـــــافي الدور
 Abdullah etal,2019,P5): )التعاون  نظرية و االجتماعي التبادل

 :االجتماعي التبادل نظريةأ. 

 داخل فرادلد التبادلية العالقات خالل من تنشــــأ التنظيمية المواطنة ياتســــلوك فإن النظرية هذه وفق     
 المدخل هذا ويقوم ،التزامات تولد التي التفاعالت من ســـلســـلة على االجتماعي التبادل ينطوي  إذ التنظيم،

 :مبدأين على
 ال .متباد زاما  الت ثم والء   ثم ثقة   تصبح الزمن مرور مع األفراد عالقات .5
 وفى ،اآلخر للشــخص فائدةأو  خدمة بمنح دواح شــخص يبادر حيث بالمثل، المعاملة يقتضــي االلتزام .0

 تظهر ثم ومن المفيدة التبادالت من ســلســلةأ تنشــ األول للطرف مقابلة لخدمة الثاني الشــخص رد حالة
 .الطرفين بين المتبادل االلتزام مشاعر

 :التعاوننظرية ب. 

 يرا  تفسأعطت  التي الثاني النموذج هيو  (Bernard Chester) شاستر برنارد هو النظرية هذه صاحب     
حيث إن  ،المنظمة هدافأ  لتحقيق الجماعي العمل هميةأ  إلى وتشـــير ،التنظيمية المواطنة ياتلســـلوك علميا
 ،مشــــتركة هدافأ  جلأ من ايكافحو  أن عليهم أنب األفراد يقتنع حين ملموســــا   واقعا يصــــبح الجماعي العمل

 في لغالبا ثراأل النظرية لهذه كان كما ،أيضــــا   النجاح على اآلخرين مســــاعدة يعنى فرد كل نجاح أنأي 
 ا  أســــاســــي ا  منطلق النظرية هذه تكان دفق التنظيمية، المواطنة ياتســــلوك خفايا كشــــف حول الباحثين تمكين

 .التنظيمية المواطنةسلوكيات   مفهوم لتحديد انوأروغ كاتز من لكل

 :العوامل المؤثرة في سلوكيات المواطنة التنظيمية. 2

 :(Anjum,2014,P229) يما يأتمن العوامل المؤثرة في سلوكيات المواطنة التنظيمية   
مجموعة ديناميكية ومنظمة من الخصائص التي يمتلكها  عرف نمط الشخصية بأنه:نمط الشخصية: يُ   -

ختلفة، ويمكن المعلى إدراكه ودوافعه وسلوكياته في المواقف  وتؤثر هذه الخصائص شخص فريد من نوعه
 (: أن تضم )البساطة، التصالح مع الذات، وعي الضمير، العصبية، االنفتاح

لتعبير من ا وكميات كبيرةسترخاء، الجرأة اال، التواصل االجتماعي، وتعني الجاذبية، اللطف البساطة: -
 العاطفي.
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 .اإليثارو  ةالمودو  اللطفو  الذات،نكران و  الثقة،: يشمل هذا البعد سمات مثل (التوافق)التصالح مع الذات   -
 الذاتي، باطاالنض التفكير، عالية من على مستويات وتشمل السمات المشتركة لهذا البعد :وعي الضمير -

 السلوك العفوي. اإلنجاز المخطط بدال من إلىوتهدف  بواجب،التصرف 
ضب والقلق مثل الغ لديهم ميل لتجربة غير سارة الذين لديهم هذه الصفة بشكل عال   األفراد: العصبية -

 الضعف.أو واالكتئاب والحزن 
 والفضول، دية،عاالغير  واألفكاروالمغامرة االنفتاح: تتميز هذه السمات بخصائص مثل الخيال والبصيرة  -

 ومجموعة متنوعة من الخبرة.
ومن خالل اساااااااتعراض العوامل المؤثرة في سااااااالوا المواطنة التنظيمية يمكن للباحث أن يلخص هذه    

عوامال شاااااااااخصاااااااااياة تتعلق بطبيعة الفرد، وعوامل تنظيمية تتعلق بطبيعة المنظمة وهذين  إلىالعوامال 
 .وطبيعته السلوا الذي يمارسه الفرد العاملين معًا يتحكمان بمقدار

 :المواطنة التنظيمية ياتسلوك نتائج ممارسة. 7
الل خ ميدانيةالالمواطنة التنظيمية باهتمام واســـــــــع في مجال البحوث  ياتلقد حظي موضـــــــــوع ســـــــــلوك     

 مالاألعرارها في بيئة في نجاح المنظمة واســــــــــتم ةإيجابي وانعكاســــــــــات آثارالعقود الماضــــــــــية، لما له من 
لى العديد ع اأثره انعكاسالمواطنة التنظيمية من خالل  ياتأهمية ســـلوك إلىتمت اإلشـــارة  ثحي التنافســـية.

 ، والعدالةالتنظيمي، والرضـــــا الوظيفي االلتزامو ، األداءم يكالفاعلية التنظيمية، وتقي التنظيمية: من المجاالت
جودة ( 34، ص0256،زعرب)ويضــــــــــــــيف  (.55، ص0251،)الفـــالحالعمـــل والغيـــاب  دورانالمـــدركـــة، و 

اســــــــــــــات أثبــت الــدر  االتكــاليف. كمــالروح المعنويــة، وتخفيض داء العــاملين، و أالخــدمــة والكفــاءة التنظيميــة، و 
ذه ه ظيمية وبينالتنبين ســــــــــــــلوكيات المواطنة طردية هناك عالقة  أن ســــــــــــــواءجنبيـة على حد العربيـة واأل
 التنظيمية المواطنة ياتأهمية سلوك أنب (0256،زعرب)مع  (Demirel et al,2018,p27) ويتفق المتغيرات،

 .وكفاءتها وفعاليتها ،المنظمة تاجيةإنبع من تأثيرها الفع ال على نت
المبادرة  روحتنمية  على مســــــــــــتوى الفرد تكمن في ة  إيجابي ا  آثار لســــــــــــلوكيات المواطنة التنظيمية  أنكما    

ته بشـــــكل تحقيق الفرد لذاته وشـــــعوره بأهميفي العمل، و  ةيجابياإلوالمعتقدات  تااالتجاهو  اإليثارو  هاوتعزيز 
 & Somech) .وتعزيزهافي العمل  نجازتشـــــــــــجيع التطور المهني وروح اإل، و مســـــــــــتقل عن باقي العاملين

Zahavy,200,p649) 

 وإشــــــــــاعة الجماعي العمل روح تعميقل أداة  المواطنة التنظيمية تنبع من كونها ياتأهمية ســــــــــلوك إن    
 حاالت تعزيز في تســــــهم كما الخالقة، األفكار وتقديم المبادرة روح لتشــــــجيع ونافذةوالمشــــــاركة،  التعاون 
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 الصـــــــــراع جوانب من التخفيف وكذلك ،األداء مســـــــــتويات أعلى تحقيقعلى  والحرص االلتزامو  نتماءاال
 واالســـتعداد اليقظة وتنمي، والفردية والجماعية الثقة التنظيمية من جو إشـــاعة في وتســـهم ،الهدام الســـلبي

 المنظمــات تواجهــه التي الحرجــة والمواقف األزمــات مختلف مواجهــة لغرض واالســــــــــــــتعــداد والجــاهزيــة
 (.8، ص0258،)خليل

ســــــاعد على يه نإ، حيث العملمســــــتوى فريق  على ا  إيجابي ا  المواطنة التنظيمية تأثير  ياتلســــــلوك أن كما   
اخل تحصـــــــل د أنت التي يمكن من الصـــــــرعا، ويقلل زيادة القدرة على التنســـــــيق بين أعضـــــــاء فريق العمل

 .(Somech & Zahavy,200,p649) النظام االجتماعي بين أعضاء الفريق الفريق، ويقوي 
زيادة مســتوى  إلىؤدي تالمواطنة التنظيمية  ياتســلوك أن إلى( 47، ص0257،دعنا)كما أشــارت دراســة   

مما  ،رقابةشراف واليخفض نطاق اإله أن إلى، وهذا ما يفتقده العمل الروتيني، باإلضافة األداءالحماس في 
   والوظائف المطلوبة في المنظمة. األعمال إنجازوالعاملين تجاه  المديرينة في نفوس ينأنيبعث الطم

فق و وكذلك على نجاح المنظمة  األفرادالمواطنة التنظيمية أثر على  ممارســـــة العاملين لســــــلوكياتإن      
 :اآلتي

  على الوفاء بالمواعيد  مساعدة الزمالءوكذلك  الجددمساعدة زمالء العمل من خالل  :اإلنتاجيةتحسين
 .النهائية

 :منح العاملين مزيد من االستقاللية في العمل، سيساعد المدير على كسب حيث إن  تحرير الموارد
  والتكلفة.المزيد من الوقت مما يوفر الجهد 

  وداعمة.على بيئة عمل ودية  الحفاظمن خالل  ؤهمواستبقاالموظفين الجيدين جذب 
 علومات بشكل دقيق اتصال أفضل وشبكات أقوى تسهل نقل الم: من خالل خلق رأس مال اجتماعي

 .Zhang,2011,p5) ) وتحسين الكفاءة
ن تنعكس على كل م ةإيجابي آثارا المواطنة التنظيمية له ياتسااالوكممارساااة العاملين ل أنالباحث ويرى 

 نأويمكن للباحث  .(العمالء  ، فرق العمل، المنظمة نفساااها( وخارجياً األفرادله عالقة بالمنظمة داخليًا  
 اآلتي:( 2يلخص نتائج ممارسة العاملين لسلوكيات المواطنة التنظيمية بالشكل رقم 
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 المواطنة التنظيمية ياتنتائج ممارسة سلوك:(2الشكل رقم  

 المصدر: اعداد الباحث

 :التنظيمية المواطنة سلوكيات تعزيز سبل .5

 قوية فعالية تحقيق أجل من عناصــــــرها كل في االســــــتثمار إلى الحالي الوقت في المنظمات تهدف    
طاقات  من لالستفادة الطرق  تىبشـ تسـعى حيث المنظمات، لهذه رهان أهم البشـري  المورد ويمثلومسـتمرة، 

لدى  التنظيميةالمواطنة لتعزيز ســــــلوكيات  واالســــــتراتيجيات الطرق  في البحث على دأبت فقد هذا المورد،
 :ذلك لتحقيق السبل هذه أهم (545، ص0258الموارد. وقد ذكرت وديعة ) هذه

 .ياتالسلوكه هذ مثل في االندماج على الموظفين شجعي مكافآت امنظ تصميم .5
 المواطنة ياتســــــلوك (اإلضــــــافية األدوار إلشــــــباع الرســــــمية الحوافز نظم بتخطيط االهتمام ضــــــرورة .0

 التنظيمية(.
 ه يمكن تعزيز سلوكيات المواطنة التنظيمية من خالل:أن إلى( (Karam,2011,p310 ركما أشا   
 .تنمية عالقات مفتوحة مع العاملين مع عدم التركيز على العالقات الرسمية إلىالسعي  .5
حفز ، مما يالمنظمةب جتماعيا  ا خراطنلاليتســــــــــم القادة بالوعي في إتاحة الفرصــــــــــة للموظفين الجدد  أن .0

 .األداءتحقق للمؤسسة النجاح وفاعلية  إبداعية للقيام بسلوكياتالموظفين 
ملين مشـــــــــاركة العاحيث إن ، تهمالتركيز على حاجات الموظفين وتشـــــــــجيعهم على إبداء آرائهم وتوجها .3

 .والتميز للمؤسسة األداءلتحقيق فاعلية  الجهود تدفعهم لبذل المزيد من

التعاون ضمن الفريق-•

التماسك في الفريق•

يتقوية النظام االجتماع•

يقلل الصراعات •

جودة الخدمة •

رضا العمالء•

األداء تحسين•
واالنتاجية

تقلل الغياب•
ةرفع الروح المعنوي•

كفاءة وفعالية المنظمة•
تخفيض التكاليف•
يعزز قدرة المنظمة على      •

مواجهة التحديات المنظمة األفراد

العمالءلفريق العم
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يوجد الكثير من العوامل المؤثرة التي يمكن أنه الدراساات السابقة  إلىخالل الرجوع  من ويرى الباحث   
وكيات لساا وسااائل تعزيز أن يلخصوعليه يمكن للباحث من خاللها تعزيز ساالوكيات المواطنة التنظيمية، 

 :المواطنة التنظيمية باآلتي
  العاملين والرؤســــــــــــــاء والزمالء من خالل الحوار  العمـل بينإشــــــــــــــاعـة جو من الثقـة التنظيميـة في بيئـة

 والتعاون وكسر حاجز الخوف.
  األفرادتعزيز الوالء والدافع الذاتي للفرد من خالل الربط بين أهداف المنظمة وأهداف  . 
  المادية والمعنوية. محاجاته إشباع من خالل للعاملينتعزيز الرضا الوظيفي 
  التعاملية(.-اإلجرائية-)التوزيعية ةالتنظيميللعدالة  المديرينممارسة 
  عاملينوال اإلدارةالعليا ثقافة نمط القيادة التشاركية في العمل مما يعزز الثقة بين  اإلدارةتبني  . 
 التدريب والتطوير(.-التفويض-من خالل )التحفيز تعزيز الملكية النفسية للعاملين 
  المنظمة تهتم بحاجاتهم ورفاهيتهم. أنلديهم ب ا  شعور  دمما يول للعاملينتعزيز الدعم التنظيمي 

 :المواطنة التنظيمية ياتسلوك ممارسة معوقات .2

 تحقيق من الحديثة المنظمات نجاح في التنظيمية المواطنة ســــــــلوكيات من المرجوة لدهميةرا  نظ     
 محاولينوالدراســـــــة  البحث تكثيف إلى المنظمات هذه شــــــؤون  على بالســــــاهرين دفع ،والريادية يةســــــالتناف

 ،التنظيمية المواطنةممارســـــــة العاملين لســـــــلوكيات  دون  تحول التي والمعوقات العقبات أهم على التعرف
 :وفق اآلتي (82، ص0256،وليد)في دراسة  تما وردحسب  المعوقات ويمكن تلخيص أهم

 في شـــراكهمإو  ،نتماءاالو  الوالء تعزيزك الحديثة باألســـاليب العاملين احتواء في داريةاإل القيادة ضـــعف -5
 .المنظمة تهم التي الحاسمة راراتالق اتخاذ

 العمل ضــــغوط من التخفيف خالل منمعنويا  و  ماديا   لديها العاملين إرضــــاء إلى المنظمة يســــع دمع -0
 وبيئته. العمل ظروف تجاهآرائهم  عن التعبير في للموظفين الفرصة تاحةإو 

 حين ،التنظيمية المواطنية ســلوكيات يتبن في العوائق أكبر هي للمنظمة التنظيمية الســياســة تكون  قد  -3
 شــعور الفرد لدى يولد مما ،المنظمة أفراد جميع بين التنظيمية العدالة إحالل إلى المنظمة دارةإ تفتقر

 في تصــــــــب ســــــــلوكياتي تبن إلى بالعاملين يدفع األمر هذائه، زمال مع بالمقارنة والظلم تقاصنباال
 واإلخالص. يفانالت عدم بتعمد المنصفة غير اإلدارة من تقامناال نحو مجملها

 المنظمةالموظفين في مارســـــــــة عدم م أن( 004، ص0251،مناصـــــــــرية وختو) وقد أشـــــــــارت دراســـــــــة    
 مجموعة من المعوقات تشمل: إلى التنظيمية تعودالمواطنة سلوكيات ل
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نمط القيادة اإلدارية-

ضعف الدعم التنظيمي-

ضعف الثقة التنظيمية -

يةعدم ضبط الثقافة التنظيم-

انخفاض العدالة التنظيمية-

قضغف التعاون ضمن الفري-

هشاشة النظام االجتماعي-

الصراعات داخل الفريق-

ضعف اإليمان بالهدف  -

ضعف الروح المعنوية-
ضعف الوالء-

نمط الشخصية-

ضعف الدافع الذاتي-
عدم الرضا الوظيفي-

 للعمل. والدافعية الرضا وعدم ،الالمباالة إلى يؤدي بالمشرفين العاملين جانب من الثقة انفقد 
 بعدم تتعلق التي اإلدارية والعوامل والمرتبات، األجور وهياكل واالقتصــــــــــــادية االجتماعية العوامل 

 والوظيفي اإلداري  االستقرار
 المنظمة نحو ةيجابياإلتوجهاتهم  تقوية عدم عن فضال ،القرارات في الموظفين إشراك عدم. 
 أمام عائقا   يقف مما وظائفهم، تجاه رضـــــاهم وعدم آرائهم عن للتعبير للموظفين الفرصـــــة إتاحة عدم 

  محسوبة. غير للقيام بسلوكيات الموظفين
 يــاتتســــــــــــــبــب عـائق أمــام الموظف للقيــام بســــــــــــــلوك أنمن الممكن من العوامــل  مجوعــةكمـا أن هنــاك      

 ميةبعدم العدالة التنظياإلحساس شـخصـية )منغلق، خجول، عصبي. الخ(، و نمط الالمواطنة التنظيمية مثل 
 . (Zhang,2011,p7) ضعف التحفيز في المنظمة )المادي والمعنوي(، و )أي العدالة اإلجرائية والتوزيعية(

ويرى الباحث أن معوقات ممارسـة العاملين لسـلوكيات المواطنة التنظيمية قد ترتبط بالفرد نفسـه أو فريق    
 التالي:( 52العمل أو المنظمة كما في الشكل رقم)

                    
   

 
                                        

  
  

 
 

  معوقات سلوكيات المواطنة التنظيمية:(11الشكل رقم  
 عداد الباحثإلمصدر: ا

 :  التنظيميةالثقة و  المواطنة التنظيمية سلوكيات العالقة بين. 11

حيث توصلت  ،ةلقد تناولت العديد من الدراسات العالقة بين الثقة التنظيمية وسلوك المواطنة التنظيمي    
( إلى أن الثقة التنظيمية بأبعادها الثالثة )الثقة بإدارة المنظمة، الثقة 0259دراسة )العسمي والحنيطي،

 في سلوك المواطنة التنظيمية بأبعادها )اإليثار، الروحبالرئيس المباشر، الثقة بالزمالء( تؤثر إيجابيا  
 الرياضية، وعي الضمير، الكياسة، السلوك الحضاري(.

وجود عالقة طردية بين الثقة التنظيمية وسلوكيات المواطنة  Akar,2018,p287)ة )كما أظهرت دراس        
ة العاملين الذين يثقون بإدارتهم سيقدمون سلوكيات مواطنة عالي أن أيضا  التنظيمية، كما أظهرت هذه الدراسة 

 معوقات فريق العمل معوقات تنظيمية معوقات ذاتية



 سلوكيات المواطنة التنظيمية                الفصل الرابع                                              
 

68 
 

ة . كما أظهرت دراسمما يمكن المنظمة من تحقيق أهدافها وأهداف عامليها، تظار المقابلانلمنظمتهم دون 
( وجود عالقة ذات تأثير معنوي بين الثقة التنظيمية وسلوكيات المواطنة 303، ص0258)نجم وكريم،
د أكدت الدراسة أن الثقة التنظيمية ُتعد متغيرا  مناسبا  لدراسة حالة سلوكيات المواطنة التنظيمية. التنظيمية، وق

رت هذه الدراسة ظهالدراسات السابقة حيث أ مع Pourkeiani,2016,p904 &(Tanabandehوتتفق دراسة )
  .وسلوكيات المواطنة التنظيمية ةبين الثقة التنظيميطردية وجود عالقة 

 مالتنظيمية من قبل القادة مع مرؤوسيه والثقة المعرفةلتبادل أن   Hsiao &Lin,2014,p171)) بينت دراسةكما 
 مواطنة عالية في بيئة العمل. تتأثيرا  إيجابيا  كبيرا  على إبداء الممرضين لسلوكيا

إن الثقة التنظيمية وسلوكيات المواطنة التنظيمية أمران متالزمان، فسلوكيات المواطنة التنظيمية ال      
تحقيقها إال ببناء الثقة التنظيمية، وبالمقابل فإن الضعف في الثقة التنظيمية لدى العاملين سينعكس  نيمك

ح ضلون مصالحهم الشخصية على مصالبدوره على سلوكيات المواطنة التنظيمية، مما يجعل العاملين يف
 (. 061، ص0253المنظمة، ومن ثم انخفاض سلوكيات المواطنة ووالئهم لها)الكعبي،

كما أن للثقة التنظيمية تأثيرا  مباشرا  في سلوكيات المواطنة التنظيمية، إذ إن وجود الثقة التنظيمية يؤدي    
ا لي زيادة سلوكيات المواطنة التنظيمية، وهذا يعني كلمإلى مستويات نوعية من العالقات التبادلية، وبالتا

األداء  زارتفع مستوى الثقة التنظيمية زادت سلوكيات المواطنة التنظيمية التي يمارسها العاملون، وهو ما يعز 
 (. 544، ص0257،رسعيد وعبد الستا)ويطور العالقات االجتماعية ويحقق الكفاءة والفاعلية في المنظمة 

 الفصل: . خالصة11
 هالا، والنظريات المفســــــرة هأبعادو  ونشــــــأتها المواطنة التنظيمية ياتســــــلوكمفهوم من خالل اســــــتعراض     

 عزيز هذهســــبل ت إلىباإلضــــافة  ،هاوانعكاســــات يات، وكذلك نتائج ممارســــة هذا الســــلوكاالمؤثرة فيه والعوامل
 ياتســــــــلوك ايمكن القول بأنه يات،هذا الســــــــلوكمثل والمعوقات التي يمكن ان تعيق ممارســــــــة  ياتالســــــــلوك

 ة الذاتية للفرد، وحســــــن الخلق واإلحســــــاسالرقاب إلىمن مبادرة شــــــخصــــــية تســــــتند  ة، نابعةاختياري ةتطوعي
ن أحد، مكافأة مباشــرة م اضــمن الوصــف الوظيفي، وال ينتظر صــاحبه لتدخ الوهذه الســلوكيات ، باآلخرين

ماره لســــــــلوك الطيب يســــــــتفيد من ث، وهذا اطيبة مع اآلخرينل الخير، وبناء عالقة بهدف فع ايقوم بهحيث 
توجد  ا. كموفعاليتها المنظمةأداء يصـــــــــب في تحســـــــــين كفاءة  وهذا بدوره ،من الفرد والزمالء والعمالء كل

ا تم اســـتعراضـــها كم يات،لســـلوكاا  في تعزيز هذه إيجابيي قد تؤثر العديد العوامل الشـــخصـــية والتنظيمية الت
 في متن البحث.
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حاول البحث فيه المشكلة التي ي الذي بيناالفصل األول  للبحث فيالعام  استعراض اإلطارأن تم  بعد أخيراً 
ث في مراجعة نظرية في أدبيات البح إجراءتباعها في المعالجة، وكذلك تم اسيتم  والمنهجية التيمعالجتها 

ظيمية والثقة التندارة بالتجوال اإل )ممارساتالفصل الثاني من خالل العرض المفصل لمتغيرات البحث 
وف نتناول في س المتغيرات.مباحث واألسس التي تقوم عليها هذه  ةفي ثالث التنظيمية(المواطنة  وسلوكيات

 .وتحليل النتائجالفروض  اختبارالميدانية و  الدراسة اآلتيالفصل الثالث 
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 الخامسالفصل 

 الفروض اختبارالدراسة الميدانية ونتائج 

 صدق مقاييس البحث  اختبار. 0

 الثبات لمقاييس البحث  اختبار. 0

 . التحليل الوصفي3

 ة البحثألفراد عين الشخصية والوظيفية. التحليل الوصفي للمتغيرات 3/0

 ألفراد عينة البحث لمتغيرات البحث .  التحليل الوصفي 3/0

 التوزيع للبيانات اعتدالية اختبار. 4

 الفرضيات اختبار. 1
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 الفصل الخامس
 الفروض اختبارونتائج  ميدانيةالالدراسة 

 تمهيد:
وهو مشفى الشهيد محمد وسيم معاذ، لقد أحد المشافي العاملة في الشمال السوري  فيتم تطبيق البحث 

من قبل منظمة األطباء المستقلين، وهي منظمة إنسانية  0254عام مشفى الشهيد محمد وسيم معاذ  تأسس 
غير حكومية تقدم الخدمات الطبية والمساعدة اإلنسانية للمتضررين في حاالت الصراع والكوارث الطبيعية 

منطقة  أكبر مشفى فيواألوبئة بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الدين أو الميول السياسية، وُيعتبر 
ويشرف على المشفى كادر طبي كبير من  ،الممتدة بين مدينتي جرابلس و اعزازو لي ريف حلب الشما

االختصاصيين يخدم أغلب المخيمات المجاورة وكافة المرضى، ويغطي كافة االختصاصات ويقدم األدوية 
 وقد تم تطبيق البحث على عينة من العاملين في هذا المشفى. .بشكل مجاني

  ئيــة للعلوم حصـــــــــــــــااإل البرامجعلى حزمــة االعتمــاد من خالل  يــانــاتالبيتنــاول هــذا الفصـــــــــــــــل تحليــل
 األســــاليب اســــتخدام وتم Statistical Package for the Social Sciences ((SPSS. V.18ة االجتماعي

 :اآلتية اإلحصائية
 المقاييس ثباتصاادق و  اختبار &Validity Reliability: الداخلي واالتســاق الثبات من التأكد بهدف 

 .البحث متغيرات قياس في للعبارات المستخدمة
 الوصااااافي التحليل: Descriptive النســـــــب المتضـــــــمنة التكرارية الجداول على االعتماد تم حيث 

 المعيارية االنحرافاتو  الحسابية؛ والمتوسطات المئوية؛
   اختبارIndependent Samples T-Test): المتوســـــــــــــطات الحســــــــــــــابية بين الفروق  قياس بهدف 

 لمجموعتين
   اختبار One Way Anova:) مجموعتين من ألكثر المتوسطات الحسابية بين الفروق  قياس بهدف. 
 والمتعدد  البسيط االنحدار أسلوبMultiple & Simple Regression :نماذج للعالقات تقديم بهدف 

 .والتابعة المستقلة المتغيرات بين المباشرة وغيرة المباشرة
 اختبارSobel ) )اختبار معنوية المتغير الوسيط. بهف 
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  ًصدق أداة الدراسة. أوال: 

 أنو  قياســــه، ألجل وضــــعت ما قياس على قادرة األداة  تكون  أن به يقصــــد :الصــــدق الظاهري . 5/5   
 على الباحث اطالع خالل من األمر هذا وتم قياســـها، المراد للظاهرة الكلية الدرجة عناصـــر كافة تشـــمل

 من عدد على طالعواال المدروســة هاأبعاد كافة وتناول ،غيرات الدراســةبمت العالقة ذات الدراســات الســابقة
أو  بناء مهمة لتســـهيل وذلك الحالية ســـتبانةاال صــياغة في منها واالســتفادة مشـــابهة، عينات لدى المقاييس

 قام ذلك لىع وبناء   ،(0256زعرب، -0257الحســـيني،  – 0257)جاب الله ،هاأبعادو  ســـتبانةاال اختيار
 ،لهذا البحث ســبهاأنو  والمقاييس األدوات أفضــل اختار ثم ومن المقاييس، من عدد على طالعباال الباحث

 وطبيعة العمل في مشفى الشهيد محمد وسيم معاذ.
 (:(Internal Consistency Validityي االتساق الداخل اختبار. 5/0

 حيث يقيس قوة العبارة في تمثيل البعد الذي ،هاوثبات األداة  ويقيس صدق ُيعد من أهم أنواع الصدق،     
تقيسه، وقد تم حسابه من خالل معامالت االرتباط بين المقياس الكلي للبعد مع كل عبارة من عبارات 

( 5)+و( 5-)بين االرتباط معامل قيمة تتراوح حيث "ومعنويته االرتباط بيرسون معامل " بطريقة وذلكالبعد، 
 اقتربت وكلما العكسي، االرتباط على السالبةتدل اإلشارة و  الطردي االرتباط على الموجبة اإلشارةوتدل 

 ال  ودا معنوي  العبارة ارتباط يعتبروُ  .السالب أو الموجب االتجاهب سواء أكبر االرتباط كان الواحد من
 ذلك من أكبر العبارة معنوية تكان إذا وأما (،2.21) تساوي  أو أقل العبارة هذه معنوية تكان إذاا  إحصائي

 حذفهاتم وي قياسه في تسهم الذي البعد مع داخلي ا متسقة غير العبارةإن و  ارتباط، وجود عدم يعني فهذا
 (. لمتغيرات البحث الداخلي االتساقوفيما يلي عرض لجداول  ،األداة  من
 :االتساق الداخلي لفقرات محور ممارسات اإلدارة بالتجوال . صدق5/0/5

 ممارساتمن أبعاد  فقرة كل بين بيرسون الرتباط وفق مقياس  معامالت ئجنتا ( التالي4يعرض الجدول رقم )
 :إليه تنتمي الذي للبعد الكلية والدرجة اإلدارة بالتجوال
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 االتساق الداخلي ألبعاد ممارسات اإلدارة بالتجوال *(صدق :(4  رقم الجدول

 الفقرة 
 االرتباط

 القيمة القيمة

الحقائق                        اكتشاف أوالا   

 44444 **44603 يقوم مديري بعمل زيارات ميدانية لمكان العمل بشكل دائم 4

4 
يتجول مديري في القسممممم لتحديد المشمممماكل والصممممعوبات التي يعاني 

 منها القسم 
44000** 44444 

6 
يحممدد مممديري حجم ا داء في العمممل وجودتمم  من خالل التجوال في 

 القسم4 
44224** 44444 

0 
يقوم الممممدير بمممالتجوال في مواقع العممممل للتعرف عل  أوضممممممممماع 

 الموظفين واحتياجاتهم 
44264** 44444 

ا   تحسين االتصال                         ثانيا

2 
ب كبيراب بين   الموظفين أكثر من جلوسممم يقضمممي مديري في العمل وقتا

 في مكتب 
44364** 44444 

 44444 **44263 يرحب مديرنا بالحوار والنقاش مع 4 3

 44444 **44344 أستطيع التواصل مع مديري بكافة وسائل التواصل   3

 44444 **44342 أستطيع التواصل مع إدارة المشف  بكل سهولة   4

ا     التحفيز                       ثالثا

3 
تشمممممممجع إدارة المشمممممممف  الموظفين معنويا أو ماديا ب عند نجاحهم في 

 العمل 
44344** 44444 

44 
ب للحوافز مبني عل  قممدرات ومهممارات  تعتمممد إدارة المشمممممممف  نظمماممما

 الموظفين
44064** 44444 

ب للترقية للمتميزين من الموظفين 44  44444 **44344 تمنح إدارة المشف  فرصا

44 
يحاول المدير رفع الروح المعنوية للموظفين بشممممممكل دائم كلما التق  

 بهم4 
44042** 44444 

ا   التطوير واإلبداع                    رابعا

46 
تسممممع  إدارة المشممممف  بشممممكل دائم لتعزز ثقافة التطوير واإلبداع في 

 العمل
44240** 44444 

 44444 **44036 تجوال مديرنا في القسم يساعدنا كثيراب عل  اإلبداع وتطوير العمل4  40

 44444 **44242 تسع  إدارة المشف  بشكل دائم لتطوير قدرات ومهارات الموظفين  42

43 
يحمماول مممديرنمما طرح أفكممار جممديممدة لتطوير العمممل أثنمماء جولتمم  في 

 العمل
44344** 44444 

ا   التغذية الراجعة                    خامسا

43 
يعرفنمما مممديرنمما بنقمماط قوتنمما في العمممل ويسممممممماعممدنمما في التغلممب عل  

 جوانب الضعف 
44362** 44444 

 44444 **44234 يقدم المدير النصح واإلرشاد للموظفين بشكل مستمر 44

 44444 **44346 يقدم المدير خالل تجوال  في العمل مالحظات للموظفين عن أدائهم 43

 44444 **44333 تنعكس نتائج الجوالت التي يقوم بها المدير بشكل مباشر عل  العمل 44

 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي*
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 جميع أن على يدلمعنوية، وهذا  االرتباط معامالت قيم جميع أن( 4يتبين من الجدول الســـــــــــابق رقم)
متغير ممارســـــات اإلدارة فإن فقرات  عليه(. و 2.21) داللة مســـــتوى  عند إحصـــــائيا دالة االرتباط معامالت
 .قياسه ألجل وضعت ما قياس على قادرة قراتالف جميع وأن مناسب، داخلي اتساق بصدق تتمتع بالتجوال

 :الثقة التنظيميةاالتساق الداخلي لفقرات محور  . صدق5/0/0
 والدرجة الثقة التنظيمية محور فقرات بين بيرسون  االرتباط معامالت ئجنتا ( التالي1يعرض الجدول رقم)

 :إليه تنتمي الذي للبعد الكلية
  *(االتساق الداخلي لفقرات متغير الثقة التنظيميةصدق :(5  رقم الجدول

 الفقرات م
 االرتباط

 المعنوية القيمة

1 
ي المباشر ف بثقة كاملة في اخالقيات ومهارات وخبرات مشرفيأشعر 
 العمل

2.127**  44444 

2 
يهتم مشممرفي بدرجة كبيرة باحتياجاتي وراباتي الشممخصممية والوظيفية 

 في العمل
2.150**  44444 

3 
يسممممممع  مشممممممرفي دائما لتعزيز نقاط االتفاو مع الجميع واالبتعاد عن 

 نقاط االختالف
2.196**  44444 

**2.115 المشرف شخص ودود ومقبول بين العاملين4 4  44444 

**2.477 بأن كافة العاملين يثقون ثقة كاملة في اإلدارة العليا للمشف  أشعر 5  44444 

6 
تتسمممممممم اإلدارة العليما للمشمممممممف  بمالعمدالمة في التعماممل مع كافة ا فراد 

 والمراكز واالقسام
2.187**  44444 

7 
تحاول اإلدارة العليا للمشمممف  تلبية رابات واحتياجات العاملين بشمممكل 

 كبير
2.635**  44444 

**2.187 تتابع اإلدارة العليا للمشف  القضايا التي تتعهد القيام بعملها 8  44444 

 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي*
 (2.25**معنوية عند مستوى داللة )

 معامالت جميع أن على يدلمعنوية، وهذا  االرتباط معامالت قيم جميع أن( 1رقم)ول الجديتبين من  
 بصدق فإن فقرات متغير" الثقة التنظيمية" تتمتع عليه(. و 2.21) داللة مستوى  عند إحصائيا دالة االرتباط

 .قياسه ألجل وضعت ما قياس على قادرة قراتالف جميع وأن ،مناسب داخلي اتساق
 :أبعاد سلوكيات المواطنة التنظيمية االتساق الداخلي لفقرات . صدق5/0/3

من أبعاد سلوكيات المواطنة  فقرة كل بين بيرسون االرتباط  معامالت ئجتان ( التالي6يعرض الجدول رقم )
 :إليه تنتمي الذي للبعد الكلية والدرجة التنظيمية
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 االتساق الداخلي ألبعاد سلوكيات المواطنة التنظيميةصدق  :(2  رقم الجدول

 
 الفقرات 

 االرتباط

 المعنوية القيمة

 اإليثار                                أوالا 

 44444 **,0340 يساعدني زمالئي في العمل عندما يكون لدي حجم عمل كبير 1

 44444 **44234 أنوب عن زمالئي في العمل عند الحاجة )إجازة، اياب، طوارئ( 2

أخصص جزءاب من وقت فرااي أثناء الدوام الرسمي لمساعدة  3
 اآلخرين الذين لديهم مشكالت متعلقة في العمل 

44246** 44444 

 44444 **44264 أقوم بمساعدة وتوجي  زمالئي الجدد وأفُيدهم بخبراتي  4

ا   الكياسة                               ثانيا

 0.000 **44333 .العمل في زمالئي عل  أفعالي عواقب االعتبار بعين آخذ 5

 0.000 **44334 يحترم زمالئي في العمل حقوقي وحقوو اآلخرين في العمل4 6

اتشاور مع الزمالء اآلخرين وأحترم راباتهم عند اتخاذ إجراء أو  7
 قرار قد يؤثر عليهم4

44346** 0.000 

 0.000 **44344 لزمالئي في العملاتجنب إيذاء أو جرح مشاعر أو خلق المشاكل  8

ا   الروح الرياضية                                     ثالثا

 44444 **44244 أتغاض  عن أية إساءة شخصية بسيطة من قبل زمالئي في العمل 9

 44444 **44244 أتقبل المساءلة عن أخطائي في العمل 10

 44444 **44246 أتجنب تضخيم المشكالت التي تواجهني في العمل  11

 44444 **44206 أتقبل التغيرات في ظروف العمل بدون تذمر 12

ا  لسلوك الحضاريا رابعا                                             

ب عل  تقديم اقتراحات بناءة يمكن أن تحسن العمل 13  44444 **44242 أحرص دوما

أحرص عل  نشر االخبار الجيدة عن العمل والدفاع عن سمعة  14
 المشف 

44343** 44444 

والمنشورات والتعليمات  اإلعالنات عل  االطالع عل  أحرص 15
 عن المشف  بشكل دائم4 تصدر التي والتعاميم

44346** 44444 

 والندوات واللقاءات حضور االجتماعات وا نشطة عل  أحرص 16
 المشف  صورة عل  تؤثر ولكنها تكون مطلوبة ال التي

44624** 44444 

ا   وعي الضمير                                  خامسا

 44444 **44343 أحرص بشكل دائم عل  تطبيق نظم وقواعد وإجراءات العمل4 17

إجازة،  (مألوف اير بشكل العمل عن االنقطاع عدم عل  أحرص 18
 طارئ،

44326** 44444 

 في ا عمال تسليم المبكر، الحضور (العمل بمواعيد ألتزم 19
 مواعيدها 

44340** 44444 

 44444 **44343 لدي استعداد للعمل لما بعد ساعات الدوام الرسمي عند الحاجة 20

 (2.25**معنوية عند مستوى داللة )
 مستوى  عند االرتباط معامل من أعلى االرتباط معامالت قيم جميع أن( 6ل السابق رقم)و االجديتبين من 

(. 2.25) داللة مستوى  عند إحصائيا دالة االرتباط معامالت جميع أن على يدل( وهذا 2.25) داللة
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 جميع وأن مناسب، داخلي اتساق بصدق أبعاد متغير سلوكيات المواطنة التنظيمية تتمتع فإن عليهو 
 .قياسه ألجل وضعت ما قياس على قادرة قراتالف

 :(Reliability) البحثأداة  ثبات. 2

 تحت مرات عدة األداة  تطبيق أعيد لوهري جو  بشــــــكل النتائج تغير وعدم االســــــتقرار :بالثبات يقصــــــد   
بحســـــاب مقياس ألفاكرونباخ،  الباحث اعتمد األداة  ثبات من وللتحقق .المواتية والشـــــروط نفســـــها الظروف
 بهدف، البحث للمقاييس المســـــــــتخدمة في، (Cronbachs Alpha coefficient) كرو نباخ ألفا معامالت

 من المعامل قيمة اقتربت وكلما ،(5( و)2) بين ألفا معامل قيمة تتراوح حيث المقاييس، هذه ثبات اختبار
ن م "ألفا معامل "قيمة اقتربت كلما هفإن وبالمقابل المقياس، في عال   ثبات وجود على ذلك دل الواحد

المقياس جيد إذا تجاوز الـ  أن معامل ألفا ويعتبر. المقياس في ثبات وجود عدم على ذلك دل   الصـــــــــــفر
(2.72 ،)(Tavakol&Dennick,2011,p53-54،) ( ـــات 7ويبين الجـــدول رقم ـــالي معـــامالت الثب ( الت

  .   لمقاييس البحث وفق طريقة ألفا كرونباخ
  *(لمتغيرات البحث  كرو نباخ ألفا معامالت :(7لجدول رقم ا

 

  المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي*      
( 2.62) من أكبر كانت لمتغيرات البحث خكرو نبا ألفا معامالت جميع ( أن7رقم ) من الجدول يتضح
ت االمستخدمة لقياس المتغير  المقاييس فإن هعليوبناء  (. 2.885( و)2.758) بين ما محصورة وكانت

 .تكون أداة جيدة لقياس الظاهرة المدروسة نأل تتمتع بصدق وثبات داخلي يؤهالنها

 

 قيمة ألفا كرو نباخ عدد الفقرات المحاور واألبعاد م

 44346 0 أوالب: اكتشاف الحقائق 4

ب: تحسين االتصال 4  44320 0 ثانيا

ب: التحفيز 6  44343 0 ثالثا

ب: التطوير واإلبداع: 0  44400 0 رابعا

ب: التغذية الراجعة 2  44432 0 خامسا

 44303 44 بالتجوالالدرجة الكلية لمحور ممارسات اإلدارة 

 44344 0 اوالب: اإليثار 4

ب: الكياسة 4  44404 0 ثانيا

ب: الروح الرياضية 6  44444 0 ثالثا

ب: السلوك الحضاري 0  44424 0 رابعا

ب: وعي الضمير 2  44333 0 خامسا

 44404 44 الدرجة الكلية لمحور سلوك المواطنة التنظيمية

 44403 44 التنظيميةالدرجة الكلية لمحور الثقة 
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 :التحليل الوصفي. 3 

                       :وفق المتغيرات الديموغرافية عينة البحث فرادألالتحليل الوصفي  .3/1

 :النوعتوزيع عينة الدراسة حسب متغير . 3/1/1
للنوع  وفقًا والنسبة المئوية التكرار حيث من عينة البحث مفردات توزع التالي (8رقم ) الجدول يوضح

 االجتماعي.
  *(النوعيوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغير  :(5الجدول رقم  

  
     
 
 

 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي* 
اإلناث  أنالعينة هم ذكور، في حين  أفراد( من %78.5نسبة ) أن (8) رقم السابق الجدول من ضحيت    

ور من فئة الذك العاملين في المشفى غالبيةأن  إلى(. ويعزو الباحث هذه النتيجة %05.9نسبة ) يمثلن
ليست  ةتيعابياالساألقسام قدرتها  النسائية وهذهفي قسمين هما قسم األطفال وقسم  حيث يتركز عمل اإلناث

 كبيرة.
 :توزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر. 3/1/2

وفقاً لمتغير  والنسبة المئوية التكرار حيث من عينة البحث مفردات توزع التالي (2رقم ) الجدول يوضح

 العمر. 
  *(العمرتوزيع عينة الدراسة حسب متغير :(2الجدول رقم  

 باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائيالمصدر: من إعداد الباحث *           
 ســـنة 41قل من أ– 31) العمرية الفئة من العينة  أفراد معظم أن (9) رقم الســـابق الجدول من ضـــحيت   

أقل -41 (الفئة ثم (38بلغت )% بنسبة ) سـنة 31 من أقل (العمرية الفئة يليهم (،%45.0) بلغت بنسـبة)
ويعزو الباحث  (، %5.5) بلغت بنســــــبة) وأكثر 11 (العمرية لفئةا ( ثم%59.8ســــــنة( بنســــــبة ) 11من 

 نحووالجهات الداعمة للمشـــفى  إدارة المشـــفى توجههو  (41ســـبب كون أن أغلب العاملين هم دون ســـن )

    

 المتغير
 النسبة المئوية التكرارات الفئة

 النوع
 3444 403 ذكور

 4443 04 أناث

 النسبة المئوية التكرارات الفئة المتغير

 العمر

 64 34 سنة 62أقل من 

 0444 33 سنة 02أقل من – 62

 4344 63 سنة 22أقل من -02

 444 4 سنة فأكثر 22
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وخصـــوصـــا  في األقســـام اإلدارية والتمريض، وبالنســـبة لدعمار التي  الشـــابة العمرية في الفئات االســـتثمار
 لبها من األطباء وكبار المسؤولين في المشفى.( أغ41هي أكبر من سن )

 :المؤهل العلميتوزيع عينة الدراسة حسب متغير . 3/1/3
وفقاً لمتغير  والنسبة المئوية التكرار حيث من عينة البحث مفردات توزع التالي (02رقم ) الجدول يوضح

 المؤهل العلمي. 
  *(المؤهل العلمي توزيع عينة الدراسة حسب متغير :(11الجدول رقم  

  المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي*          

 حملةوهم من  ،في المجال الطبي من العاملين العينة أفراد معظم أن( 52) رقم السابق الجدول من ضحيت
 حملة ايليه( %33.7نسبتهم ) بلغتحيث  أو المعهد الصحي( ضمعهد التمري همغالبيتدرجة المعهد )

ثم تليها حملة  ،(%59.3) بنسبة ثانويةالشهادة ال حملة م( ث%09.4) بلغت بنسبة اإلجازة الجامعية درجة
(. ويعزو %1.2ت )بلغ بنسبة ثانويةحملة شهادة أقل من  را  وأخي(، %55.8شهادات الدراسات العليا بنسبة )

إلى أن طبيعة العمل تفرض أن يكون في كل قسم عدد من الممرضين ويشرف عليهم الباحث هذه النتيجة 
 طبيب واحد.

 :العملطبيعة توزيع عينة الدراسة حسب متغير . 3/1/1
وفقاً لمتغير  والنسبة المئوية التكرار حيث من عينة البحث مفردات توزع التالي (00رقم ) الجدول يوضح

 لطبيعة العمل.
  *(طبيعة العمل توزيع عينة الدراسة حسب متغير :(11الجدول رقم  

 
 
 
 
 
 

 SPSS         *المصدر: الجدول من إعداد الباحث باستخدام برنامج                              

بلغت  بنســـــبة تعمل في المجال الطبي منم العينة أفراد معظم أن( 55) رقم الســـــابق الجدول من ضـــــحيت
العينة يعملون في المجال اإلداري، ويعزو الباحث هذه النتيجة  أفراد( من %36.9) كان(، فيما 63.5%)

 النسبة المئوية التكرارات الفئة المتغير

 المؤهل العلمي

 243 44 أقل من ثانوية

 4346 63 ثانوية

 6643 36 معهد

 4340 22 جامعي

 4444 44 دراسات عليا

 النسبة المئوية التكرارات الفئة المتغير

 طبيعة العمل

 3644 444 طبي

 6343 33 إداري
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املين في العــ أفرادمجتمع البحــث التي تعمــل في المجــال الطبي تبلغ تقريبــا  ضــــــــــــــعفين عــدد  أفراد أن إلى
 .نظرا  لطبيعة العمل الطبية في المشفى ،المجال اإلداري 

 :العمل في المشفى( سنوات الخبرةتوزيع عينة الدراسة حسب متغير . 3/1/4
وفقاً لمتغير  والنسبة المئوية التكرار حيث من عينة البحث مفردات توزع التالي (00رقم ) الجدول يوضح

 سنوات الخبرة.
  *(سنوات الخبرة توزيع عينة الدراسة حسب متغير  :(12الجدول رقم  

 SPSS         الجدول من إعداد الباحث باستخدام برنامج  المصدر:                             

 بلغت ســنة( بنســبة 0 من قل)أ لديها خبرة العينة أفراد معظم( أن 50) رقم الســابق الجدول من ضــحيت
أقل  إلى-4 (الفئة ثم (،%04.5) بلغت بنســـبة)  ســـنوات 4أقل من  إلى -0) الفئةا يليه ،(33.0%)

(، ويعزو الباحث %59.3) بلغت بنســبة) وأكثر ســنة 6) الفئة ثم(، %03.1  (ســنوات( بنســبة 6 من 
مل ا يجعل فرصة إيجاد عوجود الكثير من المنظمات الطبية والخدمية في المنطقة مم إلىهذه النتيجة 

أمـا العـاملين كبيرة، وبـالتـالي فـإن العـاملين في حـالـة بحـث دائم عن المنظمة التي توفر لهم الفرصــــــــــــــة 
 ( سنوات عمل في المشفى.4( من العاملين أقل من )%17.3األفضل، وهذا يفسر سبب أن )

 البحث:. التحليل الوصفي الستجابات أفراد عينة الدراسة نحو متغيرات 3/2
 ممارسات اإلدارة بالتجوال:التحليل الوصفي الستجابات أفراد عينة الدراسة نحو  .3/2/1

 االتجاه المعياري، نحرافاال( التالي اإلحصاءات الوصفية )الوسط الحسابي، 53يوضح الجدول رقم ) 
  العام( لكل بعد من أبعاد ممارسات اإلدارة بالتجوال.

 
 
 
 
 
 

 النسبة المئوية التكرارات الفئة المتغير

 الخبرة

 33.0 60 سنة 0من أقل 
 04.5 41 سنوات 4أقل من  إلى-0
 03.1 44 سنوات 6أقل من إلى-4

 59.3 36 سنوات فما فوق  6
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 *بالتجوال اإلدارة ممارسات راتلفق المعيارية اتنحرافاال و  الحسابية المتوسطات:(13الجدول رقم  

 الفقرات م
الوسط 
 الحسابي

 نحرافاال
 المعياري

 االتجاه
 العام

الحقائق اكتشاف أوالا   

4 
 يقوم مديري بعمل زيارات ميدانية لمكان العمل بشكل دائم

4046  64440  
مرتفع 
 بشدة

4 
يتجول مديري في القسممممم لتحديد المشمممماكل والصممممعوبات التي يعاني 

 منها القسم 
4046  34442  

مرتفع 
 بشدة

6 
يحممدد مممديري حجم ا داء في العمممل وجودتمم  من خالل التجوال في 

  القسم4
3643  44430 

 مرتفع

0 
يقوم الممممدير بمممالتجوال في مواقع العممممل للتعرف عل  أوضممممممممماع 

 الموظفين واحتياجاتهم 
6426 44443 

 مرتفع

 مرتفع 44403 6433 الحقائق اكتشافالمعياري لبعد  نحرافواالالوسط الحسابي  

ا   تحسين االتصال ثانيا

2 
ب كبيراب بين الموظفين أكثر من جلوسممم   يقضمممي مديري في العمل وقتا

 في مكتب 
6436 44444 

 مرتفع

3 
 بالحوار والنقاش مع 4يرحب مديرنا 

0444 44324 
مممرتممفممع 
 بشدة

3 
 أستطيع التواصل مع مديري بكافة وسائل التواصل  

0404 44324 
مممرتممفممع 
 بشدة

4 
 أستطيع التواصل مع إدارة المشف  بكل سهولة  

0462 44423 
مممرتممفممع 
 بشدة

 
 المعياري لبعد تحسين االتصال نحرافواالالوسط الحسابي 

0446 4433 
مممرتممفممع 
 بشدة

ا   التحفيز ثالثا

3 
تشمممممممجع إدارة المشمممممممف  الموظفين معنويا أو ماديا ب عند نجاحهم في 

 العمل 
6434 44443 

مرتفع 
 بشدة

44 
ب للحوافز مبني عل  قممدرات ومهممارات  تعتمممد إدارة المشمممممممف  نظمماممما

 الموظفين
 متوسط 44634 6464

ب للترقية للمتميزين من الموظفينتمنح إدارة المشف   44  مرتفع 44443 6434 فرصا

44 
يحاول المدير رفع الروح المعنوية للموظفين بشمممممكل دائم كلما التق  

 بهم4 
 مرتفع 44344 0443

 مرتفع 44443 6440 المعياري لبعد التحفيز نحرافواالالوسط الحسابي  

ا   التطوير واإلبداع رابعا

46 
تسمممع  إدارة المشممممف  بشممممكل دائم لتعزز ثقافة التطوير واإلبداع في 

 العمل
 مرتفع 44334 0443

 مرتفع 44332 6443 تجوال مديرنا في القسم يساعدنا كثيراب عل  اإلبداع وتطوير العمل4  40

42 
 تسع  إدارة المشف  بشكل دائم لتطوير قدرات ومهارات الموظفين 

0460 44433 
مرتفع 
 بشدة

43 
يحمماول مممديرنمما طرح أفكممار جممديممدة لتطوير العمممل أثنمماء جولتمم  في 

 العمل
0440 44444 

مرتفع 
 بشدة

المعيار لبعد التطوير واإلبداع نحرافواالالوسط الحسابي    0442 43444  مرتفع 

ا   التغذية الراجعة خامسا
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43 
يعرفنمما مممديرنمما بنقمماط قوتنمما في العمممل ويسممممممماعممدنمما في التغلممب عل  

 جوانب الضعف 
 مرتفع 44346 0443

44 
 يقدم المدير النصح واإلرشاد للموظفين بشكل مستمر

0443 44434 
مرتفع 
 بشدة

 مرتفع 44300 0446 يقدم المدير خالل تجوال  في العمل مالحظات للموظفين عن أدائهم 43

 مرتفع 44306 0444 نتائج الجوالت التي يقوم بها المدير بشكل مباشر عل  العملتنعكس  44

 مرتفع 4434 0442 المعيار لبعد التغذية الراجعة نحرافواالالوسط الحسابي  21

22 
المعياري لمتغير ممارسممممات اإلدارة  نحرافالوسممممط الحسممممابي واال

 بالتجوال
 مرتفع 44444 04434

 باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائيالمصدر: الجدول من إعداد الباحث * 
 

                                      
 
 
 
 
 
 

 
 المتوسط الحسابي لممارسات اإلدارة بالتجوال:(55الشكل رقم)

 Excelالمصدر: إعداد الباحث باستخدام برنامج 
 اإلدارة ممارســــة اتجاه األفراد إلجابات الحســــابي المتوســــط أن الســــابق (53رقم ) الجدول من نالحظ 

أن مســـــــــــــتوى إدراك العاملين في الفئة الرابعة، أي  يقعوفق مقياس ليكارت  أي( 4.27) بلغ بالتجوال
. وفيما يخص أبعاد ممارســـــــــات اإلدارة بالتجوال كان مرتفعا  تطبيق لممارســـــــــات اإلدارة بالتجوال لدرجة 

 ( السابق ما يلي: 55والشكل رقم ) (53نالحظ من خالل الجدول رقم )يمكن أن 
 و (3.97) حسابي بمتوسط" و ةمرتفع ة"بدرج كان  البعد لهذا العام االتجاه أن نجد: الحقائق اكتشاف 

 أفراد أن يعني مما ليكارت، لمقياس وفقا   الرابعة الفئة إلى( والذي ينتمي 5.247) معياري  انحراف
وهذا  ،الحقائق اكتشافيدركون بشكل كبير النشاط الذي يقوم به المديرون فيما يخص  المدروسة العينة

ما م يظهر من خالل اإلجابة على العبارتين األولى والثانية التي حصلتا على أعلى متوسط حسابي،
لتي ا فسهم وتحديد المشكالتأنالمعلومات ب اكتشافاإلدارية للمدراء، و  التيدل على نشاط في الجو 

ابة ، ولكن يظهر من خالل اإلجيات والصعوبات التي تواجه الفريقوكذلك تحديد التحد تواجه العمل،

 

3.6

3.7

3.8

3.9

4

4.1

4.2

4.3

التطوير ةالتغذية الراجعالتحسين االتص
واإلبداع

التحفيزقإكتشاف الحقائ

4.23

4.154.15

3.97

3.84
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على العبارة األخيرة التي حصلت على أقل متوسط حسابي أن جهود المدير في التعرف على أوضاع 
  العاملين واحتياجاتهم كانت أقل إدراك من قبل العاملين.

 بمتوسط األولى المرتبة احتلحيث  "بدرجة مرتفعة د"البع لهذا العام االتجاه أن نجدل: االتصا تحسين 
 ،ليكارت لمقياس وفقا   الخامسة الفئة إلى أيضا   (، وينتمي2.96) معياري  انحرافو  (4.03حسابي )

يدركون بشكل جيد اإلجراءات التي يقوم بها المدير المباشر واإلدارة  العينة المدروسة أفراد أن يعني مما
عة وهذا يظهر من خالل اإلجابة على العبارتين الثالثة والراب العاملينفيما يخص فتح قنوات التواصل مع 

في حين وعلى الرغم من الزيارات الميدانية ، ضمن هذا البعد حيث حصلتنا على أعلى متوسط حسابي
التي يقوم بها المديرين بشكل دائم إال أن هذه الزيارات مدتها قصيرة وهذا مايظر من خالل إجابات 

 العاملين على العبارة األولى ضمن هذا البعد حيث حصلت على أقل متوسط حسابي. 
  :وفقا   الرابعة الفئة إلى أيضا   ينتمي" حيث مرتفع"درجة بلغ  البعد لهذا العام االتجاه أن نجد التحفيز 

العينة  أفراد أن يعني مما ،(5.556) معياري  انحرافو  (3.84) حسابي بمتوسط ليكارت لمقياس
ن خالل ، وذلك مضمن اإلمكانيات المتاحةلتحفيزهم  اما بوسعهتفعل  اإلدارة أنعلى  تفقون م المدروسة

محاولة المدير المباشر واإلدارة رفع الروح المعنوية للعاملين أثناء تجوالهم وهذا ما يظهر من خالل 
إجابات العاملين على العبارة األخيرة التي نالت أعلى درجة متوسط حسابي.ولكن المطلوب من اإلدارة 

ة ويظهر هذا من خالل اإلجابة على العبار  أن تتبنى نظاما  للحوافز مبني على قدرات ومهارات العاملين
 الثانية ضمن هذا البعد حيث نلت هذه العبارة أقل درجة متوسط حسابي.

  معياري  انحراف( و 4.51حسابي ) بمتوسط "عالبعد "مرتف لهذا العام االتجاه أن نجد: اإلبداعو  رالتطوي 
تحاول بشكل دائم  اإلدارة أن مما يعني ليكارت، لمقياس الرابعة وفقا   الفئة إلى ينتمي والذي ،(5.298)

في  إلبداعاوالمشرفين على نشر ثقافة التطوير و  المديرينوحث  في العمل اإلبداعتعزيز ثقافة التطوير و 
حتلت حيث ا ،لدمامر العمل ودفعه يتحسين وتطو  نهاأالتي من ش األفكارالعمل، من خالل تقبل كل 

ائم إدارة المشفى تسعى بشكل د أنعلى  لمما يد :مرتفع بشدة"ة من هذا البعد درج العبارتان األخيرتان
 ثناءأيحاولون  طرح أفكار جديدة لتطوير العمل  المديرون لتطوير قدرات ومهارات الموظفين، وكذلك 

ولكن البد من مزيد من الجهود من قبل المديرين  .جوالتهم في األقسام  الطبية والمكاتب اإلدارية
مايظهر من خالل إجابات العاملين على العبارة الثانية ضمن هذا البعد التي حصلت المباشرين وهذا 

  على أقل متوسط حسابي. 
 المرتبة احتل التغذية بعد أن يتضح ، و"مرتفع" البعد لهذا العام االتجاه أن نالحظ : التغذية الراجعة 

 الذيو ( 2.90) معياري  انحرافو  (4.51حسابي ) بالتجوال بمتوسط اإلدارةضمن ممارسات  الثانية
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 ا  كبير  ا  إدراك المدروسة العينة أفراد لدى أن مما يعني ليكارت، لمقياس الفئة الرابعة وفقا   إلى ينتمي
لطبيين واإلداريين ا المديرين أن،حيث  لتغذية الراجعةللجهود التي يبذلها المشرفين فيما يتعلق بإمدادهم با

يحرصون باستمرار على مد العاملين بالمالحظات التي تطور من أدائهم مما يساعدهم آء سو على حد 
لمدير يقدم  ا أنعلى  "مرتفع بشدة"من هذا البعد درجة  الثانيةحيث احتلت الفقرة  ،األهدافعلى تحقيق 

 .صح واإلرشاد للموظفين بشكل مستمرالن
 :الثقة التنظيمية. التحليل الوصفي الستجابات أفراد عينة الدراسة نحو 3/2/2
 المعياري، االتجاه نحرافاال( التالي اإلحصــاءات الوصــفية )الوســط الحســابي، 54يوضــح الجدول رقم )   

 متغير الثقة التنظيمية. عبارة من عباراتالعام( لكل 
  *(التنظيمية الثقة راتلفق المعيارية اتنحرافاال و  الحسابية المتوسطات:(14 الجدول رقم 

 الفقرات م
المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال 
 المعياري 

 االتجاه
 العام

1 
كاملة في اخالقيات ومهارات وخبرات مشرفي المباشر  أشعر بثقة
 2.923 4.08 في العمل

مرتفع 
 بشدة

ية خصـــــــــــــرجة كبيرة باحتياجاتي ورغباتي الشـــــــــــــيهتم مشـــــــــــــرفي بد 0
 والوظيفية في العمل

مرتفع  2.896 4.05
 بشدة

3 
عن  تعادواالبيسعى مشرفي دائما لتعزيز نقاط االتفاق مع الجميع 

 2.964 4.01 نقاط االختالف
مرتفع 

 بشدة
14.4 المشرف شخص ودود ومقبول بين العاملين. 4  مرتفع 2.734 

بــأن كــافــة العــاملين يثقون ثقــة كــاملــة في اإلدارة العليــا أشــــــــــــــعر  1
 للمشفى

 مرتفع 2.897 4.24

6 
تتســـــــم اإلدارة العليا للمشـــــــفى بالعدالة في التعامل مع كافة األفراد 

 مرتفع 5.227 3.91 والمراكز واالقسام

تحـاول اإلدارة العليـا للمشــــــــــــــفى تلبيـة رغبـات واحتياجات العاملين  7
 بشكل كبير

 مرتفع 5.527 4.23

 مرتفع 2.961 4.58 عملهابتتابع اإلدارة العليا للمشفى القضايا التي تتعهد القيام  8
17.4 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري للثقة التنظيمية   34.21  موافق 

 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي*
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 أعاله ما يلي: (54من الجدول رقم) يتضحو 
( الذي 4.57)  بلغ اتجاه الثقة التنظيمية السائدة في المشفى  إلجابات أفراد العينة الحسابي المتوسط إن   
تجاه الثقة  يجابيةاالتجاهات إأن  على يدل مما ، )درجة موافق (إلى تشير وهي الفئة الرابعة في يقع

م ثقة كبيرة يهحيث ُيالحظ من الجدول أعاله أن العاملين في المشفى لد ،التنظيمية السائدة في مكان العمل
  "رجة موافق بشدةدالتنظيمية تتراوح بين درجة "موافق" و"بحيث كانت االجابات على فقرات الثقة  ، بمشرفيهم

ور من حيث اخالقياته وقدرته على إدارة األم مما يعني أن العاملين في المشفى لديهم ثقة عالية بمشرفهم
عن الخالف فيما  واالبتعاد ،العاملين وتعزيز نقاط القوة لديهمواهتمامه بهم ، وسعيه الدائم الى التوفيق بين 

 هم متفقين كما أن بينهم ، وبشكل عام كان العاملين متفقين على أن مشرفهم شخص ودود ويمكن الثقة به.
أن تكون عادلة مع كافة االفراد والمراكز واالقسام ، وأيضا  اإلدارة العليا تحاولمتفقين جميعا  على أن     

زرع  اعملها، ممبالتي تتعهد القيام  القضاياومتابعة  حاول تلبية رغبات واحتياجات العاملين بشكل كبير،ت
 . الثقة في نفوس العاملين تجاه اإلدارة العليا للمشفى

 سلوكيات المواطنة التنظيمية:التحليل الوصفي الستجابات أفراد عينة الدراسة نحو  .3/2/3   
 المعياري، نحرافاال( التالي اإلحصـــــــاءات الوصـــــــفية )الوســـــــط الحســـــــابي، 51)يوضـــــــح الجدول رقم      

 المواطنة التنظيمية.العام( لكل بعد من أبعاد سلوكيات  االتجاه
 سلوكيات المواطنة التنظيمية *(لالمعيارية  اتنحرافواال  الحسابية المتوسطات:(15الجدول رقم  

 األبعاد 
المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال
 المعياري

 االتجاه
 العام

إليثارا أوالب   

زمالئي في العممل عندما يكون لدي حجم عمل  يسممممممماعمدني 4
 كبير

4044  مرتفع 44434 

أنوب عن زمالئي في العمممل عنممد الحمماجممة )إجممازة، ايمماب،  4
 طوارئ(

3046  44433 
 مرتفع
 بشدة

من وقممت فرااي أثنمماء الممدوام الرسممممممممي  اب خصمممممممص جزءأ 6
 لمساعدة اآلخرين الذين لديهم مشكالت متعلقة في العمل 

3644  مرتفع 44422 

 مرتفع 44343 0443 أقوم بمساعدة وتوجي  زمالئي الجدد وأفُيدهم بخبراتي  0

 مرتفع 0.928 4.15 المعياري لبعد اإليثار نحرافواالالمتوسط الحسابي  

ا   الكياسة ثانيا

 .العمل في زمالئي عل  أفعالي عواقب االعتبار بعين آخذ 2
4640  34244  

مرتفع 
 بشدة

يمحمتمرم زمالئي في العمممممل حقوقي وحقوو اآلخرين في  3
 العمل4

0464 44343 
مرتفع 
 بشدة

اتشممممممماور مع الزمالء اآلخرين وأحترم رابماتهم عنمد اتخاذ  3
 عليهم4إجراء أو قرار قد يؤثر 

0463 44343 
مرتفع 
 بشدة

اتجنب إيذاء أو جرح مشماعر أو خلق المشاكل لزمالئي في  4
 العمل

0466 44423 
مرتفع 
 بشدة
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 المعياري لبعد الكياسة نحرافواالالمتوسط الحسابي  
33.4  0.82 

مرتفع 
 بشدة

ا   الروح الرياضية ثالثا

أية إساءة شخصية بسيطة من قبل زمالئي في أتغاض  عن  3
 العمل

6433 44423 
مرتفع 
 بشدة

 مرتفع 44333 0444 أتقبل المساءلة عن أخطائي في العمل 44

 مرتفع 44426 0444 أتجنب تضخيم المشكالت التي تواجهني في العمل  44

 أتقبل التغيرات في ظروف العمل بدون تذمر 44
0443 44433 

مرتفع 
 بشدة

المعيططاري لبعططد الروح  نحرافواالالمتوسطططططططط الحسططططططططابي  
 الرياضية

 مرتفع 0.996 4.08

ا   السلوك الحضاري رابعا

ب عل  تقمديم اقتراحات بناءة يمكن أن تحسمممممممن  أحرص 46 دومما
 العمل

0463 44334 
مرتفع 
 بشدة

عل  نشمممممممر االخبمار الجيدة عن العمل والدفاع عن  أحرص 40
 سمعة المشف 

0424 44234 
مرتفع 
 بشدة

والمنشمممممممورات  اإلعالنممممات عل  طمالعاال عملم  أحمرص 42
 عن المشف  بشكل دائم4 تصدر التي والتعليمات والتعاميم

0442 44443 
مرتفع 
 بشدة

 واللقاءات حضممممور االجتماعات وا نشمممممطة عل  أحرص 43
 صمممورة عل  تؤثر ولكنها تكون مطلوبة ال التي والندوات
 المشف 

 مرتفع 44334 0440

المعياري لبعد السطططططلوك  نحرافواالالمتوسطططططط الحسطططططابي  
 الحضاري

43.4  0.782 
مرتفع 
 بشدة

ا   وعي الضمير خامسا

بشمممممممكممل دائم عل  تطبيق نظم وقواعممد وإجراءات  أحرص 17
 العمل4

0444 44434 
مرتفع 
 بشدة

 (مألوف اير بشممكل العمل عن االنقطاع عدم عل  أحرص 18
 إجازة، طارئ،

0424 44324 
مرتفع 
 بشدة

 في ا عمال تسممليم المبكر، الحضممور (العمل بمواعيد ألتزم 19
 مواعيدها 4444 

0424 44363 
مرتفع 
 بشدة

لدي اسمممممتعداد للعمل لما بعد سممممماعات الدوام الرسممممممي عند  20
 الحاجة

0424 44334 
مرتفع 
 بشدة

المعيططاري لبعططد وعي  نحرافالمتوسطططططططط الحسططططططططابي واال 
 الضمير

4.43 0.787 
مرتفع 
 بشدة

 0.863 4.30 الدرجة الكلية لممارسات سلوكيات المواطنة التنظيمية 
مرتفع 
 بشدة

 اإلحصائيالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل *
 (51)رقم  الجدول من نالحظ:  

(، وحســـب مقياس ليكارت تقع في 4.32أن المتوســـط الحســـابي لســـلوكيات المواطنة التنظيمية هو )    
وفيما ى. في المشــف "مرتفعة بشــدة"الفئة الخامســة أي يوجد ممارســة لســلوكيات المواطنة التنظيمية بدرجة 
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( التالي ما 50)يخص المتوســـط الحســـابي ألبعاد ســـلوكيات المواطنة التنظيمية، نالحظ من الشـــكل رقم 
 :ييل
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 (:المتوسط الحسابي لسلوكيات المواطنة التنظيمية50الشكل رقم )
 Excelبرنامج المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على 

 اإليثار : 
 (2.908) معياري  انحرافو  (4.51) حسابي ، بمتوسط"مرتفع "كان البعد لهذا العام تجاهاال أن نجد    

يمارسون سلوك  المدروسة العينة أفراد أن يعني ليكارت، مما وفقا  لمقياس الرابعة الفئة إلىوالذي ينتمي 
من خالل اإلجابة  من خالل مساعدتهم لبعضهم البعض وخصوصا  وقت الحاجة وهذا مايظهر اإليثار

التي نالت أعلى درجة متوسط حسابي. ولكن يبدو أن وقت الفراا الذي  على العبارة الثانية ضمن هذا البعد
يستطيع أن يخصصه العاملون لمساعدة األخرين قليلوهذا مايظهر من خالل اإلجابة على العبارة الثالثة 

 ضمن هذا البعد والتي حصلت على أقل درجة متوسط حسابي.
  :الكياسة  

(، 2.80) معياري  انحرافو  (4.33حسابي ) بمتوسط ،"بشدة مرتفع "البعد لهذا العام تجاهاال أن نجد     
العينة المدروســـــة يمارســـــون  أفراد أن يعني ، مماتليكار  لمقياسقا  وف الخامســـــة الفئة إلى أيضـــــا وينتمي

 الذي لفرداحيث إن  العمل، داخل اإلشـــكاليات وتجنب ،اآلخرين حقوق  ســـلوك الكياســـة من خالل احترام
 العمل داخل اجتماعية عالقات وبناء اآلخرينب توطيد عالقاته على يعمل جيدة، نفســـــية بصـــــحة يتمتع

الحظ من يُ كما المهنية،  اإلجراءاتو  العمل ســير ويســهل المشــفى، أهداف يحقق وذلك. ســلوكه خالل من

 

3.9

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

السلوك الكياسةوعي الضمير
الحضاري

الروح اإليثار
الرياضية

4.43

4.33
4.29

4.15

4.08
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 التي كانت بدرجة "مرتفع بشــــــــــدة" على كافة العبارات،لكياســــــــــة اخالل إجابة أفراد العينة على فقرات بعد 
 من الكياسة. في المشفى بسلوك عال   لون وبالتالي يتمتع العام

 الروح الرياضية: 
ليكارت  وفقا  لمقياس األخيرة قبل ما الفئة إلى أيضـــــــا ينتمي "مرتفع"البعد  لهذا العام تجاهاال أن نجد    

يتمتعون بروح  العينة المدروســـة أفراد أن يعني مما ،(2.996) معياري  انحرافو  (4.28بمتوســـط حســـابي)
في المشفى، والذي يتطلب تحمل ضغط العمل لفترات طويلة  اإلنسانيرياضـية عالية تعكس طبيعة عملهم 
من خالل اإلجابة على العبارة األخيرة  وهذا مايظهر (الكوارث-الحروبوخصـــــوصـــــا  في الظروف الحالية )

ولكن يحتاج العاملون إلى تقبل بعضـــــهم أكثر  .ضـــــمن هذا البعد حيث نالت أعلى درجة متوســـــط حســـــابي
وتذليل العقبات التي تواجههم على المســــــــتوى الشــــــــخصــــــــي، وهذا مايظهر من خالل إجاباتهم على العبارة 

 متوسط حسابي. األولى ضمن هذا البعد والتي حصلت على أقل درجة
  ي السلوا الحضار : 

(، 2.780) معياري  انحرافو ( 4.09حســـابي ) بمتوســـط "بشـــدة مرتفعد "البع لهذا العام تجاهاال أن نجد    
العاملين في المشــفى يمارســون الســلوك  أن ليكارت، مما يعني وفقا  لمقياس الخامســة الفئة إلى ينتمي والذي

اءة يمكن أن تحســـــن العمل، الحرص على تقديم اقتراحات بنالحضـــــاري بشـــــكل جيد في عملهم، من خالل 
 من خالل اإلجابة على العبارة الثانية ، وهذا مايظهرخبار الجيدة عن المشـفى والدفاع عن سمعتهونشـر األ

التي بلغت أعلى درجة متوســـــــط حســـــــابي، ولكن البد من بذل مزيد من الجهود من قبل العاملين لحضـــــــور 
االجتماعات واألنشـــــطة واللقاءات والندوات التي التكون مطلوبة ولكنها تؤثر على صـــــورة المشـــــفى وهذا ما 

يرة ضــــمن هذا الُبعد حيث حصــــلت على أقل متوســــط حســــابي. يظهر من خالل إجاباتهم على العبارة األخ
  وعي الضمير:

وقد حصـــــــــــل هذا البعد على المرتبة األولى بين  "بشـــــــــــدة عالبعد "مرتف لهذا العام تجاهاال أن نالحظ    
 انحراف و (4.43حســـابي ) في المشـــفى، بمتوســـط ون ة التنظيمية التي يســـلكها العاملســـلوكيات المواطن

العاملين  فراداأل أن مما يعني، ليكارت وفقا  لمقياس الخامســـــــةالفئة  إلى ينتمي لذيا( 2.787) معياري 
 ا  عالي ا  في المشــــــفى يتمتعون بوعي عالي من الضــــــمير، وهذا ينســــــجم مع طبيعة عملهم التي تتطلب وعي

 ومن المالحظ من خالل إجابات ،بالمسؤولية تجاه المرضى وتجاه المشفى بشكل عام ا  من الضـمير وحسـ
أفراد العينــة ومن خالل مالحظــة البــاحــث لطبيعــة العمــل أن العــاملين يحرصــــــــــــــون على تطبيق األنظمــة 

بمواعيد العمل واالســـــــــتعداد للعمل اإلضـــــــــافي لما بعد ســـــــــاعات الدوام  االلتزامو ، والقوانين المتعلقة بالعمل
على سـمعة المشـفى، األمر الذي أكسب المشفى  حرصـا  منهم على تقديم أفضـل خدمة للمرضـى، وحفاظا  
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وهذا مايظهر من خالل اإلجابة على كافة عبارات هذا الُبعد  ســـــمعة طيبة جدا في مناطق شـــــمال ســـــوريا
 التي كانت متوسطاتها الحسابية مرتفعة. 

 :الطبيعي للبيانات التوزيع اعتدالية اختبار. 4      
 من العينات الممكنة جميع اخترنا إذا (Central Limit Theorem)  المركزية الحدية النظرية بحســـب     

 لهذه الحســـــابية األوســـــاط جميع توزيع أن ســـــنجد ننافإ عينة، لكل الحســـــابي الوســـــط وحســـــبنا ما، مجتمع
 ،الطبيعي التوزيع من قريبا للمجتمع األصــــلي التوزيع يكن لم لو حتى الطبيعي من التوزيع قريب العينات

 &Kwakو) (77،ص0259قـــــــادري ومرتـــــــاب،) فردا   30 عينـــــــة كـــــــل في يـكـون  أن بشــــــــــــــرط ولـكـن

Kim,2017,P148)( فإن الباحث ســـــــــــــيعتبر بأن شـــــــــــــرط اعتدالية التوزيع 587. وبما أن حجم العينة لدينا )
 Independentمثل اختبار    الطبيعي للبينات متحقق، وبالتالي ســـــــوف نعتمد على المقايســـــــس المعلمية.

Samples T-Test): ختبار ، و المجموعتين المتوســـطات الحســـابية بين الفروق  قياس بهدف One Way 

Anova:) وتحليل اإلنحدار البساايط مجموعتين من ألكثر المتوســطات الحســابية بين الفروق  قياس بهدف ،
 والمتعدد.

 :اختبار وتحليل الفرضيات. 5 

  :H1الفرضية الرئيسية األولى .5/1  
 تجاه  اساااااتجابات العاملين في  (0.05)الداللة مساااااتوى  عند إحصاااااائية داللة ذات فروق  دال توج

، ممارسااااااة ساااااالوكيات المواطنة درجة الثقة التنظيمية، ممارسااااااات اإلدارة بالتجوالمتغيرات البحث  
، المؤهل العلمي،  النوع، العمرلمتغيرات  ُتعزى مشاااااافى الشااااااهيد محمد وساااااايم مَعاذ  فيالتنظيمية( 

 طبيعة العمل، الخبرة(. 

 مستوى  عند إحصائية داللة ذاتفروق توجد ال : H1,1 األولى الفرضية الفرعية اختبار. 5/1/1
 تصال،تحسين اال الحقائق، اكتشافتجاه ممارسات اإلدارة بالتجوال )العاملين  استجابات في  (0.05)الداللة

المؤهل العلمي، طبيعة العمل، ، )النوع، العمر اتر لمتغي ُتعزى التغذية الراجعة(  التطوير واإلبداع، التحفيز،
 .مشفى الشهيد محمد وسيم مَعاذ في (الخبرة
 تبعًا للنوع في استجابات عينة البحث نحو ممارسات اإلدارة بالتجوال الفروق المعنوية اختبار: 

  اســـــــــــــتخدم الباحث هذه الفرضـــــــــــــية الفرعية لإلجابة عن( اختبارIndependent Samples T-Test:) 
يحوي  النوعوذلك ألن متغير مســـــتقلتين،  لمجموعتين المتوســـــطات الحســـــابية بين الفروق  قياس بهدف

 :اآلتي يوضح النتائج( 56رقم )والجدول أنثى(، -)ذكرعينتين مستقلتين 
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بين مفردات العينة فيما يتعلق باستجاباتهم نحو  الفروقات المعنوية اختبار:(12  رقم الجدول
  *(للنوع االجتماعي تبعاً  ممارسات اإلدارة بالتجوال

 المحور
 "Tاختبار " اثناأل  الذكور

 المتوسط
 اإلنحراف
 المتوسط المعياري 

 اإلنحراف
 المعنوية القيمة المعياري 

 2.360 - 2.954 2.162 4.21 2.640 3.91 اكتشاف الحقائق
 2.956 - 2.526 2.742 4.05 2.614 4.00 تحسين االتصال

 2.619 - 2.440 2.671 3.87 2.725 3.80 التحفيز
 2.328 5.203 2.189 4.26 2.628 4.57 التطوير واإلبداع

 2.596 5.380 2.824 4.25 2.677 4.58 الراجعة ةالتغذي
 *المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي

 (:56يتضح من الجدول رقم )
فروق  دالعدم ونرفض الفرضية البديلة، أي ال توج( نقبل فرضية 2.21بما أن مستوى المعنوية أكبر من ) 

( بين استجابات أفراد العينة تجاه ممارسات اإلدارة α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
التجوال اإلدارة ب لمتغير النوع، مما يعني أن ممارسات ُتعزى بالتجوال في مشفى الشهيد محمد وسيم معاذ 

 .نفسه األسلوب اإلناثق مع الذكور و تطب
  تبعًا للعمر في استجابات عينة البحث نحو ممارسات اإلدارة بالتجوال الفروق المعنويةاختبار : 

 بين الفروق  قياس بهدف (:One Way Anova  اختبارهذه الفرضية استخدم الباحث لإلجابة عن      
 :يبين النتائج (57)، والجدول رقم مجموعتين من ألكثر المتوسطات الحسابية

الفروقات المعنوية بين مفردات العينة فيما يتعلق باستجاباتهم نحو ممارسات  اختبار:(17  رقم لجدولا
 اإلدارة بالتجوال تبعًا للعمر  *(

 

 

 المحور

 سنة 35أقل من 
 سنة 35من 

 إلى أقل من
 سنة 45

سنة إلى أقل  45من 
 سنة 55من 

 "Fاختبار" سنة فأكثر 55من 

 المتوسط
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 المتوسط
اإلنحراف 
 المعياري

 المتوسط
اإلنحراف 
 المعياري

 المتوسط
اإلنحراف 
 المعياري

 المعنوية القيمة

اكتشاف 
 الحقائق

4.08 0.559 3.98 0.626 3.71 0.687 4.50 0.625 3.494 0.017 

تحسين 
 االتصال

4.22 0.614 4.23 0.665 4.20 0.779 4.00 1.411 0.092 0.965 

 0.311 1.200 0.353 3.75 0.753 3.64 0.707 3.86 0.648 3.90 التحفيز
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 *المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي                    
   (:57) رقم الجدول من يتضح

  ( وبالتالي نرفض فرضية العدم 2.21أقل من ) "الحقائق اكتشاف"ُبعد لبما أن مستوى المعنوية بالنسبة
في  (α ≤.0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجدونقبل الفرضية البديلة، أي 

لمتغير  عزى تُ الحقائق  اكتشافتجاه ممارسات اإلدارة بالتجوال وبالتحديد تجاه ُبعد العاملين  استجابات
أن الجوالت  يمما يعنسنة(  31تليها الفئة )أقل من  (،11) أكبر من العمر، وهذه الفروق لصالح الفئة

ن باقي الفئات، أكثر م قائق كانت تركز على هاتين الفئتينالح اكتشافلمحاولة  المديرون التي يقوم بها 
سنة( لمواكبة التغيرات التي تفرضها طبيعة  31)أقل من  وذلك لالستفادة من األفكار المتجددة للشباب
يات والصعوبات التي سنة( في تذليل التحد 11أكبر من ) العمل، واالستفادة من خبرات كبار العاملين

 عمل.تواجه ال
  الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجدال (α ≤ 0.05) تجاه العاملين  في استجابات

اجعة(. مما التغذية الر  التطوير واإلبداع، األخرى )تحسين االتصال، التحفيز، ممارسات اإلدارة بالتجوال
 وير واإلبداع،طالت التحفيز،)تحسين االتصال،  يتعلق بـ ممارسات اإلدارة فيمايعني أن العاملين يرون 

  .تمييز األعمار دون عدالة مع كافة تطبق على كافة العاملين بنفس مستوى الالتغذية الراجعة( 
  الفروق المعنوية في استجابات عينة البحث نحو ممارسات اإلدارة بالتجوال تبعًا للمؤهل اختبار

 قياس بهدف (:One Way Anova  اختبارلإلجابة عن هذه الفرضية استخدم الباحث : العلمي
 ( يبين النتائج58)، والجدول رقم مجموعتين من ألكثر المتوسطات الحسابية بين الفروق 

الفروقات المعنوية بين مفردات العينة فيما يتعلق باستجاباتهم نحو ممارسات  اختبار:(15  رقم الجدول
 اإلدارة بالتجوال تبعًا للمؤهل العلمي *(

التطوير 
 واإلبداع

4.16 0.653 4.12 0.585 4.19 0.571 3.875 0.176 0.243 0.866 

التغذية 
 الراجعة

4.12 0.766 4.11 0.643 4.26 0.749 4.00 0.000 0.434 0.729 

 المحور

 "Fاختبار" دراسات عليا جامعي معهد ثانوية أقل من ثانوية

ط
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 القيمة
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نو
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ال

 

اكتشاف 
 الحقائق

4.31 0.61 3.85 0.74 3.95 0.59 4.02 0.59 3.94 0.55 1.30 0.271 

تحسين 
 االتصال

4.04 0.62 4.19 0.747 4.19 0.74 4.28 0.71 4.11 0.66 0.60 0.662 
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 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي

   :(58) رقم الجدول من يتضح
 دجتو  ونرفض الفرضــــية البديلة، أي ال ( نقبل فرضــــية العدم2.21بما أن مســــتوى المعنوية أكبر من )    

ممارسات اإلدارة  نحو العاملين في استجابات (α ≤ 0.05) الداللة مسـتوى  عند إحصـائية داللة ذات فروق 
لمتغير المؤهـل العلمي. ممـا يعني أن كـافـة أفراد العينة من مختلف المســــــــــــــتويات التعليمية  ُتعزى  بـالتجوال

العليا  رةواإلدا بالتجوال التي يقوم بها المشـــــرفون  ممارســـــات اإلدارة ســـــلوبنفســـــها حول أ لديهم وجهة النظر
 للمنظمة.

  عة تبعًا لطبي في اسااااااااتجابات عينة البحث نحو ممارسااااااااات اإلدارة بالتجوال الفروق المعنويةاختبار
 :العمل

 (:Independent Samples T-Testلإلجابة عن هذه الفرضـــــــــــــية الفرعية اســـــــــــــتخدم الباحث اختبار )    
( اآلتي يوضــــح 59مســــتقلتين، والجدول رقم ) لمجموعتين المتوســــطات الحســــابية بين الفروق  قياس بهدف
 :النتائج

 حونالفروقات المعنوية بين مفردات العينة فيما يتعلق باستجاباتهم  اختبار:(12  رقم الجدول
 تبعًا لطبيعة العملممارسات اإلدارة بالتجوال 

 المحور
 "T"اختبار  اإلداري  الطبي

 المتوسط
اإلنحراف 
 المعياري 

 المتوسط
اإلنحراف 
 المعياري 

 المعنوية القيمة

 2.341 - 2.947 2.638 4.23 2.657 3.94 اكتشاف الحقائق
 2.046 5.563 2.733 4.54 2.633 4.06 تحسين االتصال

 2.355 5.525 2.695 3.76 2.696 3.87 التحفيز
 2.170 5.257 2.666 4.55 2.167 4.57 التطوير واإلبداع
 2.295 2.167 2.616 4.23 2.674 4.05 التغذية الراجعة

 *المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي          

 0.662 1.32 0.75 3.79 0.67 3.90 0.64 3.93 0.74 3.66 0.76 3.59 التحفيز

التطوير 
 واإلبداع

4.40 0.66 4.11 0.43 4.09 0.63 4.20 0.62 
4.30 0.68 

0.67 0.610 

التغذية 
 الراجعة

4.04 0.78 4.22 0.58 4.04 0.77 4.24 0.67 
4.10 0.74 

0.77 0.546 
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( نقبل فرضــــــــــية العدم ونرفض 2.21بما أن مســــــــــتوى المعنوية أكبر من ): (59يتضــــــــــح من الجدول )   
 في اســتجابات (α ≤ 0.05) الداللة مســتوى  عند إحصــائية داللة ذات فروق  دالفرضــية البديلة، أي ال توج

 .  طبيعة العمللمتغير  ُتعزى ممارسات اإلدارة بالتجوال  نحو العاملين
  الفروق المعنوية في استجابات عينة البحث نحو ممارسات اإلدارة بالتجوال تبعًا لسنوات اختبار

 : الخبرة

 بين الفروق  قياس بهدف (:One Way Anova  اختبارلإلجابة عن هذه الفرضية استخدم الباحث 
 :( يبين النتائج02)، والجدول رقم مجموعتين من ألكثر المتوسطات الحسابية

الفروقات المعنوية بين مفردات العينة فيما يتعلق باستجاباتهم نحو  اختبار:(21  رقم الجدول 
 ممارسات اإلدارة بالتجوال تبعًا للخبرة *(

 *المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي

 (:02يتضح من الجدول رقم )

 ( وبالتالي نرفض فرضـــــــية العدم ونقبل 2.21لُبعد" التغذية الراجعة" أقل من ) بما أن مســـــــتوى المعنوية
 في استجابات (α ≤.0.05) الداللة مسـتوى  عند إحصـائية داللة ذات فروق  توجدالفرضـية البديلة، أي 

 Leastر  ويبين اختبا ،تجاه ممارســــــــــات اإلدارة بالتجوال وبالتحديد تجاه ُبعد التغذية الراجعةالعاملين 
significant difference (LSD )  إلى  4أن فئة العاملين الذين لديهم خبرة عمل في المشــفى ) من

 المحور

إلى أقل من  4من  سنة 4إلى  2من  سنة 2أقل من 
 سنة 2

سنة فما  2من 
 فوق 

 "Fاختبار"
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اكتشاف 
 1.325 1.225 1.514 3.52 1.555 4.11 1.221 3.25 1.712 3.22 الحقائق

تحسين 
 1.325 1.152 1.525 4.15 1.452 4.35 1.211 4.12 1.723 4.15 االتصال

 1.344 1.112 1.275 3.72 1.224 3.24 1.721 3.73 1.273 3.52 التحفيز
التطوير 
 1.151 1.723 1.222 4.25 1.517 4.22 1.225 4.15 1.523 4.12 واإلبداع

التغذية 
 1.112 5.141 1.715 3.57 1.441 4.42 1.731 4.11 1.741 4.11 الراجعة
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: ويعزو الباحث ســــبب هذه الفروق  ،الفئاتســــنوات( هي التي تســــبب هذه الفروق عند كافة  6أقل من 
إدراكهم لممــارســــــــــــــات اإلدارة حيــث إن أن هــذه الفئــة هي غــالبيتهــا من العــاملين في الحقــل الطبي،  إلى

يث إن حبـالتجوال التي يقوم بهـا المشــــــــــــــرفون على الحقـل الطبي أكثر من العـاملين في الحقل اإلداري 
، لذا كانت هذات يعملون بنفس المكتب والروتين اليومي في الحقل اإلداري  والعاملين واإلدارة المشـــــــــرفين

 على من باقي الفئات.أ سنة(  6نم أقل-4تقديرات العاملين في الحقل الطبي من فئة )

  الداللة مســـــتوى  عند إحصـــــائية داللة ذات فروق  توجدال (α ≤ 0.05) تجاه العاملين  في اســـــتجابات
عني التطوير واإلبداع(. مما ي ، تحسين االتصال، التحفيز،اكتشـافممارسـات اإلدارة بالتجوال األخرى )

لتطوير ا ، تحســين االتصــال، التحفيز،اكتشــاف)األبعاد  اإلدارة بالتجوال فيما يتعلق بباقي ممارســاتأن 
 دون تمييز.األعمار واإلبداع( ُتطبق على كافة العاملين بنفس مستوى مع كافة 

 :يومنه نستنتج ما يل
 إحصافروق ذات داللة  دال توج( ئية عند مستوى داللةα≤0.05 بين استجابات أفراد العينة ) نحو

 (.أنثى-النوع )ذكر لمتغير ُتعزى في مشفى الشهيد محمد وسيم معاذ ممارسات اإلدارة بالتجوال 

 إحصافروق ذات داللة  دتوج( ئية عند مستوى داللةα≤0.05 )نحو ممارسات استجابات أفراد العينة  في
ئية عند حصاإفروق ذات داللة  دال توجفي حين  الحقائق، اكتشافاإلدارة بالتجوال وبالتحديد تجاه ُبعد 

 ُتعزى نحو ممارسات اإلدارة بالتجوال األخرى استجابات أفراد العينة  في( α≤0.05داللة )مستوى 
 لمتغير الفئة العمرية.

 إحصافروق ذات داللة  دال توج( ئية عند مستوى داللةα≤0.05 بين استجابات أفراد العينة ) نحو
 المؤهل التعليمي. رلمتغي ُتعزى في مشفى الشهيد محمد وسيم معاذ ممارسات اإلدارة بالتجوال 

  إحصاتوجد فروق ذات داللة ال( ئية عند مستوى داللةα≤0.05 بين استجابات أفراد العينة ) نحو
 .طبيعة العمل لمتغير ُتعزى في مشفى الشهيد محمد وسيم معاذ ممارسات اإلدارة بالتجوال 

 إحصافروق ذات داللة  دتوج( ئية عند مستوى داللةα≤0.05 )نحو ممارسات استجابات أفراد العينة  في
ئية عند صاإحفروق ذات داللة  دال توجفي حين  اإلدارة بالتجوال وبالتحديد تجاه ُبعد التغذية الراجعة،

 ُتعزى نحو ممارسات اإلدارة بالتجوال األخرى استجابات أفراد العينة  في( α≤0.05مستوى داللة )
 لمتغير سنوات الخبرة.
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ذات داللة إحصـــــائية لدرجة ممارســـــة  ا  ( التي وجدت فروق0208تختلف دراســـــتنا مع دراســـــة )مخامرة ،    

لباحث أن ويعتقد ا ،لمتغير ســــــــــــــنوات الخبرة ُتعزى  " وعـدم وجود فروق النوعلمتغير " ُتعزى بـالتجوال  اإلدارة

 سبب اإلختالف ربما يعود إلى اختالف بيئة التطبيق.

 مسااااتوى  عند إحصااااائية داللة ذات فروق  توجد : الH1,2 الثانيةالفرضااااية الفرعية  اختبار. 5/1/2

، رات  النوع، العمرلمتغي ُتعزى تجاه درجة الثقة التنظيمية العاملين  اسااااااااتجابات في  (0.05)  الداللة

  .مشفى الشهيد محمد وسيم مَعاذ المؤهل العلمي، طبيعة العمل، الخبرة( في

  الثقة التنظيمية تبعًا للنوع االجتماعيفي استجابات عينة البحث نحو  المعنويةالفروق اختبار: 
 (:Independent Samples T-Testلإلجابة عن هذه الفرضـــــــــــــية الفرعية اســـــــــــــتخدم الباحث اختبار )    

( اآلتي يوضــــح 05مســــتقلتين، والجدول رقم ) لمجموعتين المتوســــطات الحســــابية بين الفروق  قياس بهدف
 :النتائج

اه الثقة تجبين مفردات العينة فيما يتعلق باستجاباتهم  الفروقات المعنوية اختبار:(21  رقم الجدول
  *(للنوع االجتماعي تبعاً  التنظيمية

 

 المحور
 "Tاختبار " اثناأل  الذكور

 اإلنحراف المتوسط
 اإلنحراف المتوسط المعياري 

 المعنوية القيمة المعياري 

 2.893 - 2.531 2.638 4.58 2.618 4.57 الثقة التنظيمية
 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي*

 :(05يتضح من الجدول رقم )
 وجدت ال أي( نقبل فرضية العدم ونرفض الفرضية البديلة، 2.21بما أن مستوى المعنوية أكبر من )     

 التنظيمية( بين استجابات أفراد العينة حول الثقة α≤0.05) داللة مستوى  عند إحصائية داللةذات  ا  فروق
 نفسه عورالشلديهم  اإلناثن الذكور و أيعني  النوع، ممالمتغير  ُتعزى مشفى الشهيد محمد وسيم معاذ  في

 للمشفى. العليا واإلدارة ومشرفيهم بزمالئهم
  للعمر تبعاً الثقة التنظيمية في استجابات عينة البحث نحو  الفروق المعنويةاختبار: 

 بين الفروق  قياس بهدف (:One Way Anova  اختبارلإلجابة عن هذه الفرضية استخدم الباحث      
 :( يبين النتائج00)، والجدول رقم مجموعتين من ألكثر المتوسطات الحسابية
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الثقة  تجاه الفروقات المعنوية بين مفردات العينة فيما يتعلق باستجاباتهم اختبار:(22  رقم لجدولا
 للعمر  *( تبعاً  التنظيمية

 

       المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي*

   (:00) رقم الجدول من يتضح
 دتوجال ( نقبل فرضية العدم ونرفض الفرضية البديلة، أي 2.21بما أن مستوى المعنوية أكبر من )   

تجاه الثقة التنظيمية العاملين  في استجابات (α ≤ 0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق 
 الثقة ولح والتصور الشعور نفس لديهمالمشفى  في العاملينمما يعني أن كافة  لمتغير العمر. ُتعزى 

 .العليا واإلدارة المشرفين في التنظيمية
  الثقة التنظيمية تبعًا للمؤهل العلميفي استجابات عينة البحث نحو  الفروق المعنويةاختبار:  

 بين الفروق  قياس بهدف (:One Way Anova  اختبارلإلجابة عن هذه الفرضية استخدم الباحث    
 :( يبين النتائج03)، والجدول رقم مجموعتين من ألكثر المتوسطات الحسابية

الفروقات المعنوية بين مفردات العينة فيما يتعلق باستجاباتهم تجاه الثقة  اختبار:(23  رقم الجدول
 للمؤهل العلمي *( تبعاً التنظيمية 

 

 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي*   

   :(03) رقم الجدول من يتضح
 دتوج ال( نقبل فرضية العدم ونرفض الفرضية البديلة، أي 2.21بما أن مستوى المعنوية أكبر من )   

الثقة التنظيمية  نحو العاملين في استجابات (α ≤ 0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق 

 المحور

 سنة 35أقل من 
 سنة 35من 

 إلى أقل من
 سنة 45

سنة إلى أقل  45من 
 سنة 55من 

 "Fاختبار" سنة فأكثر 55من 

 المتوسط
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 المتوسط
اإلنحراف 
 المعياري

 المتوسط
اإلنحراف 
 المعياري

 المتوسط
اإلنحراف 
 المعياري

 المعنوية القيمة

الثقة 
 التنظيمية

4.19 0.646 4.21 0.630 4.06 0.716 4.00 0.707   

 المحور

 "Fاختبار" دراسات عليا جامعي معهد ثانوية أقل من ثانوية
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 المعنوية القيمة

الثقة 
 التنظيمية

4.06 0.855 4.17 0.562 4.16 0.667 4.22 0.631 4.11 0.729 0.179 0.949 
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إلدراك ايعني أن كافة أفراد العينة من مختلف المستويات التعليمية لديهم  ممالمتغير المؤهل العلمي،  ُتعزى 
 في المشرف واإلدارة العليا. التنظيمية ثقةللنفسه 
  الثقة التنظيمية تبعًا لطبيعة العمل:في استجابات عينة البحث نحو  الفروق المعنويةاختبار 

 (:Independent Samples T-Testلإلجابة عن هذه الفرضـــية الفرعية اســـتخدم الباحث اختبار )    
( اآلتي 04مســــــــتقلتين، والجدول رقم ) لمجموعتين المتوســــــــطات الحســــــــابية بين الفروق  قياس بهدف

 :يوضح النتائج
الثقة  حونالفروقات المعنوية بين مفردات العينة فيما يتعلق باستجاباتهم  اختبار:(24  رقم الجدول

 لطبيعة العمل تبعاً بالتجوال  التنظيمية

 المحور
 "Tاختبار " اإلداري  الطبي

 المتوسط
اإلنحراف 
 المعياري 

 المتوسط
اإلنحراف 
 المعياري 

 المعنوية القيمة

 2.234 0.539 2.714 4.24 2.173 4.01 الثقة التنظيمية
 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي*          

 ونقبلفرضية العدم  نرفض( 2.21بما أن مستوى المعنوية أكبر من ): (04) السابق يتضح من الجدول
 في استجابات (α ≤ 0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجدالفرضية البديلة، أي 

 Least significant differenceويبين اختبار   .طبيعة العمللمتغير  ُتعزى  الثقة التنظيمية نحو العاملين
(LSD  أن فئة العاملين )  ة إلىويعزو الباحث هذ النتيج .هي التي تسبب هذه الفروق في الحقل الطبي 

ن في فإن العاملي والممرضين لذا هم من األطباء والمشرفين المباشرين أن معظم الكادر في اإلدارة العليا
 هؤالء اإلداريين، وبالتالي العاملين في الحقل الطبي هم أكثر ومهارات الحقل الطبي على دراية وعلم بقدرات

 من العاملين في الحقل اإلداري.  )العليا، المشرف المباشر(ثقة في اإلدارة 
  الثقة التنظيمية تبعًا لسنوات الخبرةالبحث نحو في استجابات عينة  الفروق المعنويةاختبار: 

 بين الفروق  قياس بهدف (:One Way Anova  اختبارلإلجابة عن هذه الفرضية استخدم الباحث      
 :( يبين النتائج01)، والجدول رقم مجموعتين من ألكثر المتوسطات الحسابية
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الثقة  نحوالفروقات المعنوية بين مفردات العينة فيما يتعلق باستجاباتهم  اختبار:(25  رقم الجدول
 للخبرة *( تبعاً التنظيمية 

   

 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي*

 نرفض عند الثقة بالمشرف، وبالتالي (2.21من ) أقلأن مستوى المعنوية ( 01يتضح من الجدول رقم )    
( α≤0.05) داللة مستوى  عند إحصائية داللةأي توجد فروق ذات ، البديلة الفرضيةونقبل فرضية العدم 

متغير سنوات ل ُتعزى في مشفى الشهيد محمد وسيم معاذ  التنظيمية الثقة نحوبين استجابات أفراد العينة 
 6سنوات إلى أقل من  4الفئة من ( أن  LSD) Least significant differenceويبين اختبار  الخبرة. 
 هذه الفروق عند كافة الفئات.هي التي تسبب  سنوات

وكون أن  ،غالبيتها من العاملين في الحقل الطبي الفئةأن هذه  إلىهذه الفروق:  الباحث سبب ويعزو  
أغلب المشرفين وأعضاء اإلدارة العليا من الكادر الطبي في المشفى، فإن العاملين في الحقل الطبي يثقون 

التي  الصعوباتو  التحدياتبمشرفيهم وإدارتهم ألنها األقدر على تلبية حاجاتهم ورغباتهم، واألقدر على تفهم  
 .تواجه العاملين
 :ما يليومنه نستنتج 

 إحصا داللةفروق ذات  دال توج( ئية عند مستوى داللةα≤0.05 )ة الثق تجاهاستجابات أفراد العينة  في
 الفئة العمرية. لمتغير ُتعزى التنظيمية في مشفى الشهيد محمد وسيم معاذ 

 إحصا داللةفروق ذات  دال توج( ئية عند مستوى داللةα≤0.05 بين استجابات أفراد العينة )قة الث تجاه
 أنثى(.-النوع )ذكر لمتغير ُتعزى التنظيمية في مشفى الشهيد محمد وسيم معاذ 

 إحصا داللةفروق ذات  دال توج( ئية عند مستوى داللةα≤0.05 بين استجابات أفراد العينة )قة الث تجاه
 المستوى التعليمي. لمتغير ُتعزى التنظيمية في مشفى الشهيد محمد وسيم معاذ 

  داللة مستوى  عند إحصائية داللةتوجد فروق ذات (α≤0.05 بين استجابات أفراد العينة )الثقة نحو 
 لمتغير سنوات الخبرة ُتعزى  التنظيمية

 المحور

 سنة 4إلى  2 من سنة 2أقل من 
 إلى أقل من 4 من

 سنة 6
سنة فما  6 من

 فوق
 "Fاختبار"
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الثقة 
 التنظيمية

4.09 0.681 4.18 0.682 4.42 0.468 3.98 0.686 3.527 0.016 
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 الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد (α ≤ 0.05) الثقة  نحو العاملين في استجابات
  .التنظيمية ُتعزى لمتغير طبيعة العمل

      ذات داللة إحصائية لمستوى الثقة  ا  ( التي لم تجد فروق0208النتائج مع دراسة )مخامرة،وتتفق هذه
لسنوات  ُتعزى  ا  التي لم تجد فروق( مخامرة)وتختلف دراسة ،لمتغير الجنس والمؤهل العلمي ُتعزى التنظيمية 

 لمتغير سنوات الخبرة. ُتعزى ذات داللة إحصائية  ا  الخبرة في حين دراستنا وجدت فروق
 مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد : ال H1,3 الثالثةالفرضية الفرعية  اختبار. 5/1/3

، رات  النوع، العمرلمتغي ُتعزى التنظيمية تجاه سلوكيات المواطنة العاملين  استجابات يف  (0.05) الداللة
  .الشهيد محمد وسيم مَعاذمشفى  المؤهل العلمي، طبيعة العمل، الخبرة( في

  اســـــــــــــتخدم الباحث هذه الفرضـــــــــــــية الفرعية لإلجابة عن( اختبارIndependent Samples T-Test:) 
وذلك ألن متغير النوع يحوي مســـــتقلتين،  لمجموعتين المتوســـــطات الحســـــابية بين الفروق  قياس بهدف

 :اآلتي يوضح النتائج( 06رقم )والجدول أنثى(، -عينتين مستقلتين )ذكر
بين مفردات العينة فيما يتعلق باستجاباتهم نحو  الفروقات المعنوية :اختبار(22  رقم الجدول

  *(للنوع االجتماعي تبعاً  سلوكيات المواطنة التنظيمية

 المحور
 "Tاختبار " اثناأل  الذكور

 اإلنحراف المتوسط
 اإلنحراف المتوسط المعياري 

 المعنوية القيمة المعياري 

 2.947 - 2.266 2.170 4.51 2.195 4.54 اإليثار
 2.675 0.425 2.703 4.08 2.662 4.33 الكياسة

 2.241 0.200 2.633 3.91 2.652 4.57 الروح الرياضية
 2.704 2.313 2.161 4.068 2.483 4.099 السلوا الحضاري 

 2.015 5.515 2.609 4.34 2.170 4.46 وعي الضمير
 باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي*المصدر: من إعداد الباحث 

 :(06يتضح من الجدول رقم )
  ( وبالتالي نرفض فرضـــــية العدم 2.21) أقل"الروح الرياضـــــية  ُبعد"بما أن مســـــتوى المعنوية بالنســـــبة ل

في   (α ≤. 0.05) الداللة مســـتوى  عند إحصـــائية داللة ذات فروق  توجدونقبل الفرضـــية البديلة، أي 
لمتغير  عزى تُ سلوكيات المواطنة التنظيمية وبالتحديد تجاه ُبعد الروح الرياضية نحو العاملين  اسـتجابات

هي التي تســــــــــــبب الذكور  فئة( أن  LSD) Least significant differenceويبين اختبار  ، النوع
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مل أن الذكور أكثر قدرة على تح النتيجة إلى. ويعزو الباحث هذه اإلناثعلى حســــاب فئة  هذه الفروق 
   .وخصوصا  أوقات األزمات )الدوام الليلي مثال (في المشفى طبيعة ضغوط العمل 

  الداللة مســـــتوى  عند إحصـــــائية داللة ذات فروق  توجدال (α ≤ 0.05) نحو العاملين  في اســـــتجابات
عني وعي الضمير(. مما ي سـلوكيات المواطنة التنظيمية األخرى )اإليثار، الكياسـة، السلوك الحضاري،

لديهم نفس الرؤية فيما يخص ســـــلوكيات المواطنة التنظيمية األخرى التي يمارســــــها  اإلناثأن الذكور و 
 العاملين في المشفى في الحقلين الطبي واإلداري.

  سلوكيات المواطنة التنظيمية تبعًا للعمر:في استجابات عينة البحث نحو  الفروق المعنويةاختبار 
       اختبارلإلجابة عن هذه الفرضية استخدم الباحث  One Way Anova:) الفروق  قياس بهدف 

 ( يبين النتائج:07)، والجدول رقم مجموعتين من ألكثر المتوسطات الحسابية بين
 اختبار الفروقات المعنوية بين مفردات العينة فيما يتعلق باستجاباتهم نحو (27  رقم لجدولا:

 تبعًا للعمر  *( المواطنة التنظيميةسلوكيات 
  

 *المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي                    
   (:07) رقم السابق الجدول من يتضح
وجد تال  ( نقبل فرضية العدم ونرفض الفرضية البديلة، أي2.21)بما أن مستوى المعنوية أكبر من      

( بين استجابات أفراد العينة حول ممارسة سلوكيات α≤0.05إحصائية عند مستوى داللة ) داللةفروق ذات 
ن كافة مما يعني أ العمرية،لمتغير الفئة  ُتعزى المواطنة التنظيمية في مشفى الشهيد محمد وسيم معاذ 

  ةلتنظيمياحول سلوكيات المواطنة  وجهة النظر نفسها األعمار لديهمالمشفى لديهم من مختلف  العاملين في

 المحور

 سنة 35أقل من 
 سنة 35من 

 إلى أقل من
 سنة 45

سنة إلى أقل  45من 
 سنة 55من 

 "Fاختبار" سنة فأكثر 55من 

 المتوسط
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 المتوسط
اإلنحراف 
 المعياري

 المتوسط
اإلنحراف 
 المعياري

 المتوسط
اإلنحراف 
 المعياري

 المعنوية القيمة

 0.772 0.374 0.530 4.14 0.542 4.12 0.492 4.10 0.698 4.20 اإليثار

 0.906 0.186 1.414 4.00 0.765 4.31 0.666 4.34 0.623 4.31 الكياسة

الروح 
 الرياضية

4.10 0.647 4.08 0.604 4.25 0.613 3.87 0.176 0.812 0.489 

السلوا 
 الحضاري 

4.27 0.562 4.28 0.470 4.34 0.461 4.37 0.176 0.189 0.904 

وعي 
 الضمير

4.40 0.702 4.46 0.489 4.43 0.548 4.25 0.353 0.177 0.912 
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  سلوكيات المواطنة التنظيمية تبعًا للمؤهلفي استجابات عينة البحث نحو  الفروق المعنويةاختبار 
 : العلمي

 بين الفروق  قياس بهدف (:One Way Anova  اختبارلإلجابة عن هذه الفرضية استخدم الباحث    
 :( يبين النتائج08)، والجدول رقم مجموعتين من ألكثر المتوسطات الحسابية

:اختبار الفروقات المعنوية بين مفردات العينة فيما يتعلق باستجاباتهم تجاه (25  رقم الجدول
 تبعًا للمؤهل العلمي *( سلوكيات المواطنة التنظيمية

 *المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي   

   :(08) رقم الجدول من يتضح
 دجال تو ( نقبل فرضية العدم ونرفض الفرضية البديلة، أي 2.21بما أن مستوى المعنوية أكبر من )     

( بين استجابات أفراد العينة حول ممارسات اإلدارة α≤0.05إحصائية عند مستوى داللة ) داللةفروق ذات 
ة أفراد العينة مما يعني أن كاف لمتغير المستوى التعليمي، ُتعزى بالتجوال في مشفى الشهيد محمد وسيم معاذ 

 حول سلوكيات المواطنة التنظيمية. وجهة النظر نفسهامن مختلف المستويات التعليمية لديهم 
  ة سلوكيات المواطنة التنظيمية تبعًا لطبيعفي استجابات عينة البحث نحو  الفروق المعنويةاختبار

   :العمل
 بهدف (:Independent Samples T-Testلإلجابة عن هذه الفرضية الفرعية استخدم الباحث اختبار )   

 :( اآلتي يوضح النتائج09مستقلتين، والجدول رقم ) لمجموعتين المتوسطات الحسابية بين الفروق  قياس

 المحور

 "Fاختبار" دراسات عليا جامعي معهد ثانوية أقل من ثانوية
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 المعنوية القيمة

 0.668 0.593 0.721 4.07 0.565 4.24 0.675 4.09 0.370 4.11 0.415 4.20 اإليثار

 0.844 0.349 0.695 4.31 0.686 4.38 0.743 4.30 0.531 4.34 0.626 4.13 الكياسة

الروح 
 الرياضية

4.00 0.829 4.05 0.423 4.12 0.639 4.12 0.625 4.19 0.726 0.634 0.639 

السلوا 
 الحضاري 

4.11 0.616 4.27 0.516 4.28 0.496 4.31 0.462 4.36 0.501 0.488 0.745 

وعي 
 الضمير

4.47 0.493 4.43 0.505 4.30 0.703 4.51 0.526 4.57 0.484 1.407 0.233 
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 لوكياتس الفروقات المعنوية بين مفردات العينة فيما يتعلق باستجاباتهم تجاه اختبار:(22  رقم لجدولا
 لطبيعة العمل تبعاً التنظيمية المواطنة 

 المحور
 "Tاختبار " اإلداري  الطبي

 المتوسط
اإلنحراف 
 المعياري 

 المتوسط
اإلنحراف 
 المعياري 

 المعنوية القيمة

 2.457 2.660 2.158 4.52 2.600 4.17 اإليثار
 2.339 2.958 2.739 4.06 2.635 4.36 الكياسة

 2.330 2.947 2.180 4.51 2.180 4.516 الروح الرياضية
 2.220 9.411 2.129 4.54 2.478 4.37 السلوا الحضاري 
 2.539 0.052 2.687 4.31 2.154 4.48 وعي الضمير

المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على *        *المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي          
 نتائج التحليل اإلحصائي

 :(09يتضح من الجدول )     
  ( وبالتالي نرفض فرضــــية 2.21بما أن مســــتوى المعنوية بالنســــبة لُبعد "الســــلوك الحضــــاري" أقل من )

  (α ≤.0.05) الداللة مســـتوى  عند إحصـــائية داللة ذات فروق  توجدالعدم ونقبل الفرضـــية البديلة، أي 
 عزى تُ نحو سلوكيات المواطنة التنظيمية وبالتحديد تجاه ُبعد "السلوك الحضاري" العاملين  في استجابات

العــاملين فئـة ( أن  LSD) Least significant differenceويبين اختبــار   ل،لمتغير طبيعــة العمــ
يعزو و  فئة العاملين في الحقل اإلداري،على حســــــــــاب في الحقل الطبي هي التي تســــــــــبب هذه الفروق 

إلى طبيعـــة العمـــل الطبيـــة في المشــــــــــــــفى بمعنى أن أغلـــب القرارات والتعـــاميم  البـــاحـــث هـــذه النتيجـــة
والمنشــــــــــــورات واالجتماعات والندوات التي تتم في المشــــــــــــفى تخص العمل الطبي لذا نجد العاملين في 

   المجال الطبي أكثر التزاما  بالسلوك الحضاري.
  الداللة مســـــتوى  ندع إحصـــــائية داللة ذات فروق  توجدال (α ≤ 0.05) نحو العاملين  في اســـــتجابات

عي و  األخرى )اإليثار، الكياســـــة، الســـــلوك الحضـــــاري، أو تجاه األبعاد ســـــلوكيات المواطنة التنظيمية 
 فيما يخص ســـلوكيات المواطنة التنظيمية الرؤية نفســـهالديهم  اإلناثالضـــمير(. مما يعني أن الذكور و 

 األخرى التي يمارسها العاملين في المشفى في الحقلين الطبي واإلداري. 
  الفروق المعنوية في استجابات عينة البحث نحو سلوكيات المواطنة التنظيمية تبعًا للخبرةاختبار:   

 بين الفروق  قياس بهدف (:One Way Anova  اختبارلإلجابة عن هذه الفرضية استخدم الباحث 
 :( يبين النتائج32)، والجدول رقم مجموعتين من ألكثر المتوسطات الحسابية
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اختبار الفروقات المعنوية بين مفردات العينة فيما يتعلق باستجاباتهم تجاه  :(31  رقم الجدول
   للخبرة *(تبعًا  المواطنة التنظيمية سلوكيات

 
 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي*

 : (32يتضح من الجدول )
 ( وبالتالي نرفض فرضية 2.21لُبعدي "الكياسة، وعي الضمير" أقل من ) بما أن مستوى المعنوية بالنسبة

  (α ≤.0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجدالعدم ونقبل الفرضية البديلة، أي 
لضمير" وبالتحديد تجاه ُبعدي "الكياسة، وعي ا سلوكيات المواطنة التنظيمية نحو العاملين  في استجابات

-4الفئة من Least significant difference (LSD  )ويبين اختبار   متغير سنوات الخبرة،ل ُتعزى 
روق: ويعزو الباحث  سبب هذه الف هي التي تسبب هذه الفروق عند كافة الفئات، سنوات 6أقل من  إلى
وبالتالي كانت ، سنوات غالبيتها من العاملين في الحقل الطبي 6أقل من  إلى-4أن الفئة من  إلى

 فيما يتعلق بـ )الكياسة، وعي الضمير( أعلى من تقدير باقي تقديراتهم لسلوكيات المواطنة التنظيمية
طبيعة العمل الطبي تفرض التحلي بدرجة عالية من الكياسة ووعي الضمير ألن أي حيث إن ئات، الف

 البعدين ينعكس بشكل مباشر على المرضى . ينبهذخلل 
  الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجدال (α ≤ 0.05) نحو العاملين  في استجابات

كافة أن  (. مما يعنيالروح الرياضية )اإليثار، السلوك الحضاري،سلوكيات المواطنة التنظيمية األخرى 
ارسها ية األخرى التي يمفيما يخص سلوكيات المواطنة التنظيم الرؤية نفسهالديهم  الفئات األخرى 

 في المشفى في الحقلين الطبي واإلداري.العاملون 

 :ومنه نستنتج ما يلي

 المحور

 سنة 4إلى  2 من سنة 2أقل من 
 إلى أقل من 4 من

 سنة 6
 "Fاختبار" سنة فما فوق 6 من
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 المعنوية القيمة

 0.289 1.262 0.574 4.04 0.469 4.27 0.634 4.17 0.624 4.09 اإليثار

 0.022 3.301 0.796 4.20 0.403 4.59 0.615 4.31 0.748 4.22 الكياسة

الروح 
 الرياضية

4.15 0.612 4.15 0.646 4.21 0.529 3.90 0.679 1.875 0.135 

السلوك 
 الحضاري

4.28 0.541 4.37 0.507 4.32 0.515 4.16 0.387 1.199 0.312 

وعي 
 الضمير

4.38 0.566 4.51 0.556 4.65 0.536 4.14 0.586 5.887 0.001 
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 ئية عند مســـــــــتوى إحصـــــــــافروق ذات داللة  دتوج( داللةα≤0.05 ))نحو اســـــــــتجابات أفراد العينة  في
 دال توجحيث  ع،النو  لمتغير ُتعزى "الرياضـــية تجاه ُبعد " الروح  وبالتحديد التنظيميةســـلوكيات المواطنة 

نحو ســـلوكيات اســـتجابات أفراد العينة  في(( α≤0.05ئية عند مســـتوى داللة )إحصـــافروق ذات داللة 
النوع  يرلمتغ ُتعزى الكياســـة، الســـلوك الحضـــاري، وعي الضـــمير(  اإليثار،)األخرى المواطنة التنظيمية 

 في مشفى الشهيد محمد وسيم معاذ.

 إحصــــــافروق ذات داللة  دال توج( ئية عند مســــــتوى داللةα≤0.05 )تجاه اســــــتجابات أفراد العينة  في
 رية.ة العمالفئ لمتغير ُتعزى في مشفى الشهيد محمد وسيم معاذ  سلوكيات المواطنة التنظيمية

 إحصــــــافروق ذات داللة  دال توج( ئية عند مســــــتوى داللةα≤0.05 )تجاه اســــــتجابات أفراد العينة  في
 ي.المؤهل العلم لمتغير ُتعزى في مشفى الشهيد محمد وسيم معاذ سلوكيات المواطنة التنظيمية 

 ( توجد فروق ذات داللة إحصــــــــــائية عند مســــــــــتوى داللةα≤0.05 في اســــــــــتجابات أفراد العينة نحو ))
يد محمد " في مشــــفى الشــــهالكياســــة، وعي الضــــميرتجاه ُبعد "  التنظيمية وبالتحديدســــلوكيات المواطنة 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  في حين .سنوات الخبرة لمتغير ُتعزى وسيم معاذ 
(α≤0.05 في اســــــــــتجابات أفراد العينة ))لروح ا ،)اإليثاراألخرى  ســــــــــلوكيات المواطنة التنظيمية نحو

 طبيعة العمل. لمتغير ُتعزى في مشفى الشهيد محمد وسيم معاذ الرياضية، السلوك الحضاري( 

 ( توجد فروق ذات داللة إحصــــــــــائية عند مســــــــــتوى داللةα≤0.05 في اســــــــــتجابات أفراد العينة نحو ))
ه ُبعد " الســـلوك الحضـــاري" في مشـــفى الشـــهيد محمد وســـيم تجا التنظيمية وبالتحديدســـلوكيات المواطنة 

ال توجد فروق ذات داللة إحصــــــــــــائية عند مســــــــــــتوى داللة  في حين طبيعة العمل. لمتغير ُتعزى معاذ 
(α≤0.05 في اســـتجابات أفراد العينة تجاه ســـلوكيات المواطنة )) الكياســـة، ،)اإليثار األخرى التنظيمية 

 طبيعة العمل. لمتغير ُتعزى في مشفى الشهيد محمد وسيم معاذ الروح الرياضية، وعي الضمير( 

 بين إحصـــــــائية داللة ذات ا  فروق تجدلم تجد و ( التي 0206وتتفق هذه النتائج مع دراســـــــة )زعرب،     
وتختلف لمتغير )المؤهل العلمي(  ُتعزى  غزة قطاع في األكاديمية المؤســســات في التنظيمية المواطنة ســلوك
لمتغير "النوع وطبيعــة العمــل" في حين وجــدت  ُتعزى  ا  ( لم تجــد فروقــ0256دراســــــــــــــة )زعرب،في أن عنهــا 

 نعدرســـتنا فروق فيما يتعلق باســـتجابات العاملين تجاه "النوع وطبيعة العمل والخبرة"، كما تختلف دراســـتنا 
نة المواط ذات داللة إحصــــائية بين ســــلوكيات ا  وجدت فروق (زعرب)أيضــــا   في أن دراســــة  (زعرب)دراســــة 

لمتغير الفئة العمرية في حين دراســــــــــــتنا لم تجد هذه الفروق في اســــــــــــتجابات العاملين نحو  ُتعزى التنظيمية 
 .سلوكيات المواطنة التنظيمية
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 :شروط تحليل االنحدار 
رية نظ ( مفردة فإن التوزيع يتعبر طبيعا   بحسب32حجم العينة أكبر من )بما أن  التوزيع: اعتدالية: أوالً 

 .(Kwak& Kim,2017,P148)النهايات المركزية، وبالتالي نستطيع إجراء تحليل االنحدار
 والمتغير التابع: قلةالمست اتالخطية بين المتغير  ت: العالقاثانياً 
بين المتغيرات المســـــتقلة  (personبيرســـــون ) ت االرتباطمعامالنتائج  ( اآلتي31الجداول رقم) يوضـــــح    

 .  والتابعة 
 المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعةالرتباط بين مصفوفة ا(:31الجدول رقم 

 المتغير
الثقة 

 التنظيمية
 الكياسة اإليثار

الروح 

 الرياضية

السلوك 

 الحضاري

وعي 

 الضمير

اكتشاف 

 الحقائق
44424* 44443 44434 44403 4444 44443 

تحسين 

 االتصال
44202** 44202** 44440** 44044** 44460** 44263** 

 0.183* 0.205* 0.174* 0.199** 0.170* 0.258** التحفيز

التطوير 

 واإلبداع
*0.589 **0.438 **0.489 **0.906 **0.322 **0.533 

التغذية 

 الراجعة
*0.677 **0.478 **0.492 *0.572 *0.167 **0.546 

الثقة 

 التنظيمية
1 **0.510 **0.634 **0.573 **0.292 **0.633 

 (44424معامل االرتباط معنوي عند مستوى داللة ) *

 (44444معامل االرتباط معنوي عند مستوى داللة )** 

 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عل  نتائج التحليل اإلحصائي                                 

عدم وجدود ارتباط معنوي بين اكتشاف الحقائق  (35في الجدول السابق رقم ) نالحظ من مصفوفة اإلرتباط
رتباطات ، أما فيما يخص باقي االوبالتالي سوف يتم استبعاده من معاالت االنحداروباقي المتغيرات التابعة 

( بين المتغيرات %2.21وجود ارتباط معنوية عند مستوى )بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة نالحظ 
 .والمتغيرات التابعةالمستقلة 

ويمكن للباحث أن يعطي تفسيرا  لعدم وجود ارتباط معنوي بين اكتشاف الحقائق وبين سلوكيات المواطنة 
التنظيمية بأنه وعلى الرغم من قيام المدير المباشر واإلدارة بجوالت إدارية بشكل دائم، وتفقد أحوال العاملين 

لم يكن لها أثر مباشر في سلوكيات المواطنة التنظيمية بسبب اقتصارها على جمع  إال أن هذه  الجوالت
المعلومات عن التحديات والصعوبات التي تواجه العمل، وتقييم حجم وجودة األداء، مع ضعف االهتمام 
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 بشكل كاف  برغبات واحتياجات العاملين، وضعف إشراك العاملين في اتخاذ القرارات الحاسمة التي تهم
 المنظمة. 

حيث إن ضعف القيادات اإلدارية في احتواء العاملين باألساليب الحديثة كتعزيز الوالء واإلنتماء، وإشراكهم 
 وعدم إتاحة الفرصة للعاملين للتعبير عن آرائهم تجاه ظروف في اتخاذ القرارات الحاسمة التي تهم المنظمة،

(.كما أن 82،ص0251يات المواطنة التنظيمية)وليد،العمل وبيئته قد يحول دون ممارسة العاملين لسلوك
التركيز على حاجات العاملين وتشجيعهم على إبداء آرائهم تدفعهم لبذل المزيد من الجهود لتحقيق فاعلية 

 (.karam,2011,p310األداء والتميز للمؤسسة)
 ستقاللية  عدم وجود ارتباط ذاتي بين المتغيرات المستقلة(:اال: ثالثاً   

( فإن هذه المتغيرات تعاني من 2.92إذا كان معامل االرتباط بين المتغيرات المستقلة أكبر من )      
رقم  لك نالحظ من الجدول(. وبناء على ذ549ص، 0253الغامدي،)مشكلة االرتباط الذاتي فيما بينها 

ارتباط  دوبالتالي ال يوج(. 2.92أقل من ) المتغيرات المستقلةأن قيمة معامل االرتباط بين اآلتي  ( 35)
 ذاتي بين المتغيرات المستقلة.

 الرتباط بين المتغيرات المستقلة مصفوفة ا(:32الجدول رقم 

 المتغير
تحسين 
 االتصال

 *الثقة التنظيمية التغذية الراجعة التطوير واإلبداع التحفيز

 **2.118 **2.404 **2.451 **2.596 5 تحسين االتصال
 **2.018 **2.365 **2.058 5 **596 التحفيز

 **2.189 **2.192 5 **2.058 **2.451 التطوير واإلبداع
 **2.677 5 **2.185 **2.018 **2.404 التغذية الراجعة

 .الثقة التنظيمية هي متغير مستقل بالنسبة لسلوكيات المواطنة التنظيمية في معادالت الوساطة 
 (.2.25مستوى ) ** معامل االرتباط معنوي عندى

 حجم العينة: إلىالمتغيرات المستقلة  ة: نسبرابعاً 
حيث أنه  ( أضعاف المتغيرات المستقلة،52المتعدد يجب أن يكون حجم العينة ) االنحدار لتطبيق      

 تحسين االتصال،التحفيز،التطوير واإلبداع،التغذية)( متغيرات مستقلة كحد أقصى1لدينا في هذه الدراسة )
 .(308ص، 0259)عساس، ( وبالتالي هذا الشرط متحقق587، وحجم عينتنا هو )، الثقة التنظيمية(الراجعة
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 :المجتمع: حجم العينة إلى حجم خامساً 
( من حجم مجتمع البحث، وقد استخدم الباحث قانون ثامبسون لتحديد حجم %32عن ) لأال يقيجب     

( من حجم 69(، والتي تمثل )%587وقد كانت عينة هذا البحث ) البحث،العينة بناء  على حجم مجتمع 
  (.308ص، 0259( )عساس،072مجتمع البحث البالغ )

عدد البســـــــــــــيط والمت االنحداريمكن القول بأن المتغيرات أصـــــــــــــبحت مالئمة لتطبيق نموذج وبناء  على ذلك 
 عليها.

 : H2 الثانيةالفرضية الرئيسية اختبار . 5/2
 المواطنةيات وسلوكاإلدارة بالتجوال  ممارسات بين" الثقة التنظيمية ال تتوسط العالقة 

 .التنظيمية
 فرضـية سـنلقي الضـوء على مفهوم الوسـيط والوساطة وألية عمل المتغير الوسيطلقبل البدء باختبار هذه ا  

 .والمتغير التابعالمتغير المستقل بين 
   والوساطةمفهوم الوسيط: 
عـــــــــرف     (Preacher &Hayes,2008,P880)يـــــــــُ

الرابط الـــذي يربط بين  بـــأنـــهالمتغير الوســــــــــــــيط 
ل رقم والشـــــــك ،المتغير المســـــــتقل والمتغير التابع

ليــــة عمــــل المتغير آ ( المجــــاور يوضــــــــــــــح53)
األثر  إلى Cحيث يشــــــــير المســــــــار  الوســــــــيط ،

التابع في المتغير  Xالمباشــــر للمتغير المســــتقل 
Yويشــير المســار ،a األثر المباشــر للمتغير  إلى

، كما يشير Mفي المتغير الوسـيط  X المسـتقل 
األثر غير  إلى Ćر المســـــــار يالوســـــــيط في المتغير التابع ، ويشـــــــ األثر المباشـــــــر للمتغير إلى  bالمســـــــار

 كمتغير وسيط . Mالمباشر للمتغير المستقل في المتغير التابع بوجود المتغير 
كونها  القائمة على تحليل االنحدار ((Baron &Kenny,1986 والختبار الوساطة سيعتمد الباحث على طريقة

يمكن  ((Baron &Kenny,1986وبناءا  على طريقة األكثر استخداما  وانتشارا  في أوساط البحث العلمي. 
 (:502،0227،لعبيدي، وشهاب)ا)تية الخطوات األربعة اآلاختبار الوساطة من خالل 

 (13الشكل رقم  
 المتغير الوسيطألية عمل 

 
                                 C                            نموذجA 

 
 
 

a                             b  

 

                                                    Ć              نموذجB         

 
 Preacher&Hayes,2008,P880 :المصدر

x 

M 

x 
 

Y 
 

Y 
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اختبار من أجل  Yعل  المتغير التابع  Xالمسمممممتقل  المتغير تأثير الختبار بسممممميط انحدارتقديرمعادلة . 5

 Y=b0+ b1X+ e .بمفرده Cمعنوية المسار
اختبار من أجل  Mعل  المتغير الوسمميط  X المسممتقل المتغير تأثير  الختبار بسمميط انحدارتقديرمعادلة  .2

 M=b0+ b1X+ e بمفرده aالمسار معنوية
 من أجل تحديد  Yعل  المتغير التابع  M الوسممممميط المتغير تأثير الختبار بسممممميط انحدارتقديرمعادلة  .3

 Y=b0+ b1M+ e  بمفرده bالمسارمعنوية 
     تقدير قيمةمن أجل  Yعلى المتغير التابع  X ,Mالمتغيرين  تأثير الختبارمتعدد  انحدارتقديرمعادلة  .4

Y 4  Y=b0+ b1X+ b2M+ e 

فـإن كانت  أو اختبـار وجود عالقـة معنويـة بين المتغيرات، ( هو بيـان 3-5إن الغرض من الخطوات )   

المتغير الوســيط في معادلة اإلنحدار، فإذا افترضــنا  إحدى العالقات غير معنوية فليس هناك حاجة الدخال

 مكن اإلنتقال إلى الخطوة الرابعة.(  ي3-5وجود عالقة معنوية في الخطوات الثالث )

( أنه لكي يتوســـط المتغير الوســـيط العالقة بين المتغير المســـتقل والمتغير Preacher &Hayes,2008ويرى )

 التابع البد من تحقق الشروط التالية:

زيادة القوة التفسـيرية لنموذج االنحدار المتعدد في الخطوة الرابعة عنها في نموذج االنحدار البسيط في  -5

 الخطوة األولى.

تناقص قيمة معامل بيتا للمتغير المســــــــــــــتقل في نموذج االنحدار المتعدد في الخطوة الرابعة  عنها في  -0

 نموذج االنحدار البسيط في الخطوة األولى.

( أن يشـــــرح كل التباين الذي يســـــببه 4ون التوســـــط تاما  إذا اســـــتطاع المتغير الوســـــيط )في الخطوة ويك    

المتغير المســــــتقل في التابع، وفي هذه الحالة تكون معلمة المتغير المســــــتقل غير معنوية، ويكون التوســــــط 

ي المتغير المســــتقل ف جزئيا  إذا اســــتطاع المتغير الوســــيط أن يوضــــح جزءا  من التباين الذي يحدثه المتغير

 (.0227)العبيدي، وشهاب، التابع، بشرط أن يبقى تأثير المتغير المستقل معنويا  
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ذات داللة إحصــــائية إال بعد  ن (( إن النتائج أعاله ال تكو (Baron &Kenny,1986وحســــب ما أشــــار له )  
ة الوســــيط )اختبار الدالل( حتى يتم التحقق من معنوية االفتراضــــات الخاصــــة بالدور Sobelإجراء اختبار )

اإلحصــــــــــــــــــــائـيـــــــة ألثـر الـمـتـغـيـر الـوســــــــــــــيـط فـي الـتـــــــابـع بـوجـود المتغير المســــــــــــــتقـــــــل( وقـــــــد صــــــــــــــمم 
((Preacher&Leonardelli,2001 ــا  إلجراء هــذا االختبــار ــامجــا  حســـــــــــــــابي P-، حيــث تــدل قيمــة )2برن

Value)،579، ص0255( على معنوية نتائج اختبار الدور الوسيط )العطوي .) 

العالقة بين  طالثقة التنظيمية ال تتوس" :H2,1 األولى الفرعيةالفرضية  اختبار .5/2/1
 " الحقائق وسلوكيات المواطنة التنظيمية اكتشاف

باعتبار اليوجد ارتباط بين اكتشاف الحقائق وسلوكيات المواطنة التنظيمية بناءا  على مصفوفة االتباط      
 ( السابق، فال يوجد مبرر الختبار الوساطة.33الجدول رقم ) في

العالقة بين  طالثقة التنظيمية ال تتوس" :H2,2 الثانية اختبار الفرضية الفرعية .5/2/2
 :تحسين االتصال وسلوكيات المواطنة التنظيمية

نتائج اختبار  اآلتي( 33رقم ) يوضح الجدول :اختبار الوساطة بين تحسين االتصال واإليثار -أ
 الفرضية:هذه 

 

ة، الثقة التنظيميو  البسيط والمتعدد للعالقات بين تحسين االتصال، االنحدارنماذج :(33  رقم الجدول
  واإليثار

 االنحدارمعامالت  اتجاه األثر م
 الخطأ

 المعياري

 "Tقيمة"

 

 معنوية 

 "Tقيمة"

معامل 

 االرتباط

معامل 

 التحديد

 المعدل

2R 

 قيمة

"F" 

 ومعنويتها

1 

تحسين 

 في االتصال

 اإليثار

 44444 *34664 44464 44406 الثابت
44202 44436 *344444 

 44444 *44463 44420 44032 االتصال

2 
تحسين 

 في االتصال

 44444 34033 44426 44434 الثابت
44224 44643 464242* 

 44444 34463 44423 44204 االتصال

                                                            
2 - .http://quantpsy.org/sobel/sobel 

 

 

 

 

http://quantpsy.org/sobel/sobel
http://quantpsy.org/sobel/sobel
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الثقة 

 التنظيمية

3 

أثر الثقة 

التنظيمية 

 اإليثارفي 

 44444 34642 44404 44463 الثابت

44244 44423 304300* 

 44444 44423 44423 44024 الثقة

4 

تحسين 

 االتصال

والثقة في 

 اإليثار

 44444 34243 44424 44362 الثابت

 44444 24643 44434 44643 االتصال *244646 44624 44233

 44444 04444 44430 44434 الثقة

 %5معنوية عند مستوى *
 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي

 

 وأن المتغيرات، بين المباشـــرة العالقات معنوية إلى الســـابق الجدول منالنماذج الثالثة األولى  تشـــير     

 االنحدار معامل اســـــتخدام حيث تم تحقيقها تم قد الوســـــيط المتغير الشـــــتراطاتالخطوات الثالثة األولى 

 للعالقة البســيط االنحدارمعامل  اســتخدام كما تم، واإليثارتحســين االتصــال   بين المباشــرة للعالقة البســيط

الثقة  بين للعالقة البســـــــيط االنحدار معامل اســـــــتخدام تم كما،  والثقة التنظيميةتحســــــــين االتصـــــــال  بين

 أثر الختبار المتعدد االنحدار معامل واســــــتخدام النموذج الرابع إلى االنتقال تم ولهذا ،واإليثارالتنظيمية 

 (.راإليثا( والوسيط )الثقة التنظيمية( على المتغير التابع )تحسين االتصالالمستقل ) المتغيرين

 F= اختبار( الســــــــابق، والذي يبين من خالله أن قيمة 33من الجدول ) الرابع النموذج فيحيث نالحظ  

النموذج وصــــــحة االعتماد على  ، وتدل على جودة%1مســــــتوى معنوية  وهي دالة إحصــــــائيا  عند 15.33

 ( للثقة التنظيمية4.200و) لتحســـــــين االتصـــــــال (5.316المســـــــتقلة بلغت ) للمتغيرات Tنتائجه، أن قيمة 

أن  2R  =2.315 المعدل . كما ُتشـــــــــــــير قيمة معامل التحديد%1عند مســـــــــــــتوى معنوية  )وهي معنوية(

 %31.5، وتبقى قيمة اإليثارمن التغيرات الحاصــــــــلة في  %64.9المتغيرات المســــــــتقلة تفســــــــر ما مقداره 

 .تفسرها عوامل أخرى لم تكن موضع الدراسة

أن  يتبين السابق الجدول من واألخير األول النموذجين بين يةاالنحدار  العالقة مؤشرات بمقارنةو     

 التفسيرية القدرة زاد من قد واإليثار تحسين االتصال بين العالقة في وسيط كمتغيرالثقة التنظيمية  إدخال
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للمتغير المستقل. وبناء  عليه يمكن القول بأن الثقة التنظيمية تتوسط  Betaقيمة بيتا ت وتناقص ،للنموذج

  .جزئيبشكل الوساطة كانت  هذه وأن ،واإليثارتحسين االتصال العالقة بين 

قام  الداللة اإلحصــــائية لتأثير المتغير الوســــيط في التابع بوجود المتغير المســــتقل معنوية من التأكدوبهدف 
 :اآلتي( 34هو موضح بالجدول رقم ) (Sobel) الباحث بإجراء اختبار

 4لمعنوية الوساطة بين تحسين االتصال و اإليثار (Sobel) نتائج اختبار:34)الجدول رقم  

 المخرجات المؤشرات المدخالت

a 44204 Test Sobel 64443 

b 44434 44464 الخطأ المعياري 

aS 44423 p-value 44444 

bS 44430 2 مستوى المعنوية% 

  .http://quantpsy.org/sobel/sobel اإللكتروني بالموقعالباحث باالستعانة  دالمصدر: إعدا

a: الوسيط في المستقل تأثير عند االنحدار معامل  
: b  بوجود المتغير المستقل( التابع في طتأثير الوسيعند  االنحدارمعامل( 

: Sa  عند تأثير المستقل في الوسيط االنحدارالمعياري لمعامل الخطأ . 
: Sb بوجود المتغير المستقل( عند تأثير الوسيط في التابع االنحدارخطأ المعياري لمعامل ال(   

( السابق يتبين أن أثر المتغير الوسيط في المتغير التابع بوجود المتغير 34من نتائج الجدول رقم )      
عالقة بين المتغير ال جزئياً الثقة التنظيمية تتوسط فهـذا يعنـي بـأن المستقل هو أثر معنوي ذو اللة إحصائية. 

لفرضية البديلة: نرفض الفرضية الصفرية ونقبل ا هوعلي تحسين االتصال( والمتغير التابع )اإليثار(.)المستقل 
وضيح العالقة ويمكن ت العالقة بين تحسين االتصال واإليثار. جزئياً تتوسط بأن الثقة التنظيمية تتوسط 
 االنحدارية بالمعادلة اآلتية: 

 
 
 

 

 

 

Y=b0+ b1X+ b2M+ e 

 .خطأ التنبوء )الثقة التنظيمية(+ 9.268)تحسين االتصال( +  9.329+ 1.635= اإليثار
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( اآلتي نتائج 31يوضح الجدول رقم ) :الكياسةاختبار الوساطة بين تحسين االتصال و  -ب

 اختبار هذه الفرضية:

نماذج االنحدار البسيط والمتعدد للعالقات بين تحسين االتصال، والثقة التنظيمية، :(35  رقم الجدول
 والكياسة 

 االنحدارمعامالت  اتجاه األثر م
 الخطأ

 المعياري

 "Tقيمة"

 

 معنوية 

 "Tقيمة"

معامل 

 االرتباط

معامل 

 التحديد

 المعدل

2R 

 قيمة

"F" 

 ومعنويتها

1 

تحسين 

 في االتصال

 الكياسة

 44444 04344 44434 44404 الثابت
44440 44334 *392.506 

 44444 434444 44404 44443 االتصال

2 

تحسين 

 في االتصال

الثقة 

 التنظيمية

 44444 34033 44426 44434 الثابت

44224 44643 464242* 

 44444 34463 44423 44204 االتصال

3 

أثر الثقة 

التنظيمية 

 الكياسةفي 

 44444 34043 44404 44233 الثابت

44360 44634 4404422* 

 44444 444403 44423 44322 الثقة

4 

تحسين 

 االتصال

والثقة في 

 الكياسة

 44433 44464 44443 44603 الثابت

 44444 404336 44403 44340 االتصال *4044434 44344 44424

 44444 24044 44404 44434 الثقة

 %5معنوية عند مستوى *
 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي

 

 وأن المتغيرات، بين المباشـــرة العالقات معنوية إلى الســـابق الجدول منالنماذج الثالثة األولى  تشـــير     

 االنحدار معامل اســـــتخدام حيث تم تحقيقها تم قد الوســـــيط المتغير الشـــــتراطاتالخطوات الثالثة األولى 

 للعالقة البسيط االنحدارمعامل  استخدام كما تمتحسـين االتصال والكياسة،   بين المباشـرة للعالقة البسـيط

الثقة  بين للعالقة البســـــــيط االنحدار معامل اســـــــتخدام تم كما،  والثقة التنظيميةتحســــــــين االتصـــــــال  بين



 الفصل الخامس                                                       الدراسة الميدانية واختبار الفروض
 

112 
 

 أثر الختبار المتعدد االنحدار معامل واســــتخدام النموذج الرابع إلى االنتقال تم ولهذا والكياســــة،التنظيمية 

 (.ةلكياسا( والوسيط )الثقة التنظيمية( على المتغير التابع )تحسين االتصالالمستقل ) المتغيرين

 F= ( الســــــــابق، والذي يبين من خالله أن قيمة اختبار31من الجدول ) الرابع النموذج فيحيث نالحظ  

النموذج وصحة االعتماد على  ، وتدل على جودة%1مسـتوى معنوية  وهي دالة إحصـائيا  عند 042.872

 ( للثقة التنظيمية5.410و) لتحســـــين االتصـــــال (54.639المســـــتقلة بلغت ) للمتغيرات Tنتائجه، أن قيمة 

أن  2R  =705.2 المعدل . كما ُتشـــــــــــــير قيمة معامل التحديد%1عند مســـــــــــــتوى معنوية  )وهي معنوية(

 %07.9الكياســـــة، وتبقى قيمة من التغيرات الحاصـــــلة في  %70.5المتغيرات المســـــتقلة تفســـــر ما مقداره 

 .تفسرها عوامل أخرى لم تكن موضع الدراسة

أن  يتبين السابق الجدول من واألخير األول النموذجين بين يةاالنحدار  العالقة مؤشرات بمقارنةو       

 التفسيرية القدرة زاد من قد والكياسة تحسين االتصال بين العالقة في وسيط كمتغيرالثقة التنظيمية  إدخال

للمتغير المستقل. وبناء  عليه يمكن القول بأن الثقة التنظيمية تتوسط  Betaقيمة بيتا ت وتناقص ،للنموذج

  .بشكل جزئيالوساطة كانت  هذه وأن تحسين االتصال والكياسة،العالقة بين 

قام  الداللة اإلحصــــائية لتأثير المتغير الوســــيط في التابع بوجود المتغير المســــتقل معنوية من التأكدوبهدف 
 :اآلتي( 36هو موضح بالجدول رقم ) (Sobel) الباحث بإجراء اختبار
  4لمعنوية الوساطة بين تحسين االتصال والكياسة (Sobel) نتائج اختبار:36)الجدول رقم  

 المخرجات المؤشرات المدخالت

a 44204 Test Sobel 04333 

b 44434 44464 الخطأ المعياري 

aS 44423 p-value 44444 

bS 44404 2 مستوى المعنوية% 

  .http://quantpsy.org/sobel/sobel اإللكتروني بالموقعالباحث باالستعانة  دالمصدر: إعدا

a: الوسيط في المستقل تأثير عند االنحدار معامل  
: b  بوجود المتغير المستقل( التابع في طتأثير الوسيعند  االنحدارمعامل( 
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: Sa  عند تأثير المستقل في الوسيط االنحدارالمعياري لمعامل الخطأ . 
: Sb بوجود المتغير المستقل( عند تأثير الوسيط في التابع االنحدارخطأ المعياري لمعامل ال(   

( السابق يتبين أن أثر المتغير الوسيط في المتغير التابع بوجود المتغير 36من نتائج الجدول رقم )      
العالقة بين  زئياً جتتوسط الثقة التنظيمية تتوسط فهـذا يعنـي بـأن المستقل هو أثر معنوي ذو اللة إحصائية. 

رية ونقبل نرفض الفرضية الصف هوعلي تحسين االتصال( والمتغير التابع )الكياسة(.)المتغير المستقل 
ويمكن  ياسة.العالقة بين تحسين االتصال والك جزئياً تتوسط الفرضية البديلة: بأن الثقة التنظيمية تتوسط 

 ضيح العالقة االنحدارية بالمعادلة اآلتية: تو 
 

 

( اآلتي 37يوضح الجدول رقم ) :الروح الرياضيةاختبار الوساطة بين تحسين االتصال و  -ت

 نتائج اختبار هذه الفرضية:

 نماذج االنحدار البسيط والمتعدد للعالقات بين تحسين االتصال، والثقة التنظيمية، والروح الرياضية :(37  رقم الجدول

 معامالت االنحدار اتجاه األثر م
 الخطأ

 المعياري

 "Tقيمة"

 

 معنوية 

 "Tقيمة"

معامل 

 االرتباط

معامل 

 التحديد

 المعدل

2R 

 قيمة

"F" 

 ومعنويتها

1 

تحسين 

 االتصال في

الروح 

 الرياضية

 44444 34342 44433 44222 الثابت

44044 44423 *35.732 

 44444 24334 44434 44634 االتصال

2 

تحسين 

 االتصال في

الثقة 

 التنظيمية

 44444 34033 44426 44434 الثابت

44224 44643 464242* 

 44444 34463 44423 44204 االتصال

3 

أثر الثقة 

التنظيمية في 

الروح 

 الرياضية

 44444 34343 44404 44403 الثابت

44236 44642 *344243 

 44444 34242 44423 44203 الثقة

4 
تحسين 

االتصال 

 44444 34444 44434 44300 الثابت

44244 44664 034434* 
 44434 44334 44433 44444 االتصال

Y=b0+ b1X+ b2M+ e 

 .)الثقة التنظيمية(+ خطأ التنبوء261)تحسين االتصال( +  9.684+ 9.347= الكياسة
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والثقة في 

الروح 

 الرياضية

 44444 344444 44433 44044 الثقة

 %5معنوية عند مستوى *
 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي

 

 وأن المتغيرات، بين المباشـــرة العالقات معنوية إلى الســـابق الجدول منالنماذج الثالثة األولى  تشـــير     

 االنحدار معامل اســـــتخدام حيث تم تحقيقها تم قد الوســـــيط المتغير الشـــــتراطاتالخطوات الثالثة األولى 

 البسيط االنحدارمعامل  استخدام كما تمتحسـين االتصال والروح الرياضية،   بين المباشـرة للعالقة البسـيط

الثقة  بين للعالقة البســيط االنحدار معامل اســتخدام تم كما،  تحســين االتصــال والثقة التنظيمية بين للعالقة

 المتعدد االنحدار معامل واســـــــــتخدام النموذج الرابع إلى االنتقال تم ولهذا والروح الرياضـــــــــية،التنظيمية 

لروح ا( والوســـيط )الثقة التنظيمية( على المتغير التابع )تحســـين االتصـــالالمســـتقل ) المتغيرين أثر الختبار

 (.الرياضية

 F= ة اختبار( الســــــــابق، والذي يبين من خالله أن قيم37من الجدول ) الرابع النموذج فيحيث نالحظ  

النموذج وصــــحة االعتماد على  ، وتدل على جودة%1مســــتوى معنوية  وهي دالة إحصــــائيا  عند 47.270

 ( للثقة التنظيمية7.228و) لتحســـــــين االتصـــــــال (5.665المســـــــتقلة بلغت ) للمتغيرات Tنتائجه، أن قيمة 

 2R المعدل . كما ُتشـير قيمة معامل التحديد%1عند مسـتوى معنوية  (للمتغير الوسـيط فقط  )وهي معنوية

الروح الرياضــــية، من التغيرات الحاصــــلة في  %33.5أن المتغيرات المســــتقلة تفســــر ما مقداره  2.335= 

 .تفسرها عوامل أخرى لم تكن موضع الدراسة %66.9وتبقى قيمة 

أن  يتبين السابق الجدول من واألخير األول النموذجين بين يةاالنحدار  العالقة مؤشرات بمقارنةو       

 القدرة زاد من قد والروح الرياضية تحسين االتصال بين العالقة في وسيط كمتغيرالثقة التنظيمية  إدخال

للمتغير المستقل. وبناء  عليه يمكن القول بأن الثقة التنظيمية  Betaقيمة بيتا ت وتناقص ،للنموذج التفسيرية

  .كّلي بشكلالوساطة كانت  هذه وأن تحسين االتصال والروح الرياضية،عالقة بين تتوسط ال
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قام  الداللة اإلحصــــائية لتأثير المتغير الوســــيط في التابع بوجود المتغير المســــتقل معنوية من التأكدوبهدف 
 :اآلتي( 38هو موضح بالجدول رقم ) (Sobel) الباحث بإجراء اختبار
 4لمعنوية الوساطة بين تحسين االتصال والروح الرياضية (Sobel) اختبار نتائج:38)الجدول رقم  

 المخرجات المؤشرات المدخالت

a 44204 Test Sobel 24223 

b 44044 44403 الخطأ المعياري 

aS 44423 p-value 44444 

bS 44433 2 مستوى المعنوية% 

  .http://quantpsy.org/sobel/sobel اإللكتروني بالموقعالباحث باالستعانة  دالمصدر: إعدا

a: الوسيط في المستقل تأثير عند االنحدار معامل  
: b  بوجود المتغير المستقل( التابع في طتأثير الوسيعند  االنحدارمعامل( 

: Sa  عند تأثير المستقل في الوسيط االنحدارالمعياري لمعامل الخطأ . 
: Sb بوجود المتغير المستقل( عند تأثير الوسيط في التابع االنحدارخطأ المعياري لمعامل ال(   

( السابق يتبين أن أثر المتغير الوسيط في المتغير التابع بوجود المتغير 38من نتائج الجدول رقم )      
القة بين المتغير الع كلياً الثقة التنظيمية تتوسط فهـذا يعنـي بـأن المستقل هو أثر معنوي ذو اللة إحصائية. 

ية ونقبل الفرضية نرفض الفرضية الصفر  هوعلي تحسين االتصال( والمتغير التابع )الروح الرياضية(.)المستقل 
يمكن توضيح و  العالقة بين تحسين االتصال والروح الرياضية. كلياً البديلة: بأن الثقة التنظيمية تتوسط 
 العالقة االنحدارية بالمعادلة اآلتية: 

 
 

 

 

 

 

Y=b0+ b1X+ b2M+ e 

 .)الثقة التنظيمية(+ خطأ التنبوء9.482)تحسين االتصال( +  9.111+ 1.644= الروح الرياضية
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( اآلتي 39يوضح الجدول رقم ) :السلوا الحضاري اختبار الوساطة بين تحسين االتصال و  -ث

 نتائج اختبار هذه الفرضية:

االنحدار البسيط والمتعدد للعالقات بين تحسين االتصال، والثقة التنظيمية،  نماذج:(32  رقم الجدول
 والسلوا الحضاري 

 االنحدارمعامالت  اتجاه األثر م
 الخطأ

 المعياري

 "Tقيمة"

 

 معنوية 

 "Tقيمة"

معامل 

 االرتباط

معامل 

 التحديد

 المعدل

2R 

 قيمة

"F" 

 ومعنويتها

1 

تحسين 

 في االتصال

السلوك 

 الحضاري

 44444 424346 44444 64223 الثابت

44460 44403 *10.674 

 44444 64433 44426 44430 االتصال

2 

تحسين 

 في االتصال

الثقة 

 التنظيمية

 44444 34033 44426 44434 الثابت

44224 44643 464242* 

 44444 34463 44423 44204 االتصال

3 

أثر الثقة 

التنظيمية 

السلوك في 

 الحضاري

 44444 404330 44444 64623 الثابت

44434 44442 *17.184 

 44444 04402 44420 44440 الثقة

4 

تحسين 

 االتصال

والثقة في 

السلوك 

 الحضاري

 44444 444432 44423 64443 الثابت

44640 44444 34622 
 44442 44443 44436 44433 االتصال

 44443 44433 44432 44444 الثقة

 %5معنوية عند مستوى *
 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي

 

 وأن المتغيرات، بين المباشـــرة العالقات معنوية إلى الســـابق الجدول منالنماذج الثالثة األولى  تشـــير     

 االنحدار معامل اســـــتخدام حيث تم تحقيقها تم قد الوســـــيط المتغير الشـــــتراطاتالخطوات الثالثة األولى 

 االنحدارمعامل  اســــتخدام كما تمتحســــين االتصــــال والســــلوك الحضــــاري،   بين المباشــــرة للعالقة البســــيط
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 للعالقة البســيط االنحدار معامل اســتخدام تم كما،  تحســين االتصــال والثقة التنظيمية بين للعالقة البســيط

 االنحدار معامل واســــتخدام النموذج الرابع إلى االنتقال تم ولهذا والســــلوك الحضــــاري،الثقة التنظيمية  بين

( والوســـيط )الثقة التنظيمية( على المتغير التابع تحســـين االتصـــالالمســـتقل ) المتغيرين أثر الختبار المتعدد

 (.السلوك الحضاري )

 F= ( الســــــــابق، والذي يبين من خالله أن قيمة اختبار39من الجدول ) الرابع النموذج فيحيث نالحظ  

النموذج وصــــــحة االعتماد على  ، وتدل على جودة%1مســــــتوى معنوية  وهي دالة إحصــــــائيا  عند 9.311

 ( للثقة التنظيمية0.766و) لتحســـــــين االتصـــــــال (5.057المســـــــتقلة بلغت ) للمتغيرات Tنتائجه، أن قيمة 

=  2R المعدل . كما ُتشـــــير قيمة معامل التحديد%1عند مســـــتوى معنوية  (للمتغير الوســـــيط )وهي معنوية

الســـــلوك الحضـــــاري، من التغيرات الحاصـــــلة في  %8.0أن المتغيرات المســـــتقلة تفســـــر ما مقداره  2.280

 .تفسرها عوامل أخرى لم تكن موضع الدراسة %95.8وتبقى قيمة 

أن  يتبين السابق الجدول من واألخير األول النموذجين بين يةاالنحدار  العالقة مؤشرات بمقارنةو       

 القدرة زاد من قد والسلوك الحضاري  تحسين االتصال بين العالقة في وسيط كمتغيرالثقة التنظيمية  إدخال

للمتغير المستقل. وبناء  عليه يمكن القول بأن الثقة التنظيمية  Betaقيمة بيتا ت وتناقص ،للنموذج التفسيرية

  .كلياً بشكل ة كانت الوساط هذه وأن تحسين االتصال والسلوك الحضاري،تتوسط العالقة بين 

قام  الداللة اإلحصــــائية لتأثير المتغير الوســــيط في التابع بوجود المتغير المســــتقل معنوية من التأكدوبهدف 
 :اآلتي( 40هو موضح بالجدول رقم ) (Sobel) الباحث بإجراء اختبار

 لمعنوية الوساطة بين تحسين االتصال والسلوك الحضاري (Sobel) نتائج اختبار:40)الجدول رقم  

 المخرجات المؤشرات المدخالت

a 44204 Test Sobel 44324 

b 44444 44463 الخطأ المعياري 

aS 44423 p-value 44444 

bS 44432 2 مستوى المعنوية% 

  .http://quantpsy.org/sobel/sobel اإللكتروني بالموقعالباحث باالستعانة  دالمصدر: إعدا
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a: الوسيط في المستقل تأثير عند االنحدار معامل  
: b  بوجود المتغير المستقل( التابع في طتأثير الوسيعند  االنحدارمعامل( 

: Sa  عند تأثير المستقل في الوسيط االنحدارالمعياري لمعامل الخطأ . 
: Sb بوجود المتغير المستقل( عند تأثير الوسيط في التابع االنحدارخطأ المعياري لمعامل ال(   

( السابق يتبين أن أثر المتغير الوسيط في المتغير التابع بوجود المتغير 42من نتائج الجدول رقم )      
القة بين المتغير الع كلياً الثقة التنظيمية تتوسط فهـذا يعنـي بـأن المستقل هو أثر معنوي ذو اللة إحصائية. 

رية ونقبل نرفض الفرضية الصف هوعلي تحسين االتصال( والمتغير التابع )السلوك الحضاري(.)المستقل 
ويمكن  .العالقة بين تحسين االتصال والسلوك الحضاري  كلياً الفرضية البديلة: بأن الثقة التنظيمية تتوسط 
 توضيح العالقة االنحدارية بالمعادلة اآلتية: 

 
 

( اآلتي 45يوضح الجدول رقم ) :وعي الضميراختبار الوساطة بين تحسين االتصال و  -ج

 نتائج اختبار هذه الفرضية:
 

االنحدار البسيط والمتعدد للعالقات بين تحسين االتصال، والثقة التنظيمية،  نماذج:(41  رقم الجدول
 ووعي الضمير 

 االنحدارمعامالت  اتجاه األثر م
 الخطأ

 المعياري

 "Tقيمة"

 

 معنوية 

 "Tقيمة"

معامل 

 االرتباط

معامل 

 التحديد

 المعدل

2R 

 قيمة

"F" 

 ومعنويتها

1 

تحسين 

 في االتصال

وعي 

 الضمير

 44444 444344 44464 44024 الثابت

44263 44443 *324343 

 44444 44332 44420 44033 االتصال

2 

تحسين 

 في االتصال

الثقة 

 التنظيمية

 44444 34033 44426 44434 الثابت

44224 44643 464242* 

 44444 34463 44423 44204 االتصال

 4464020* 44044 44366 44444 34263 44443 44434 الثابت 3

Y=b0+ b1X+ b2M+ e 

 .)الثقة التنظيمية(+ خطأ التنبوء9.189)تحسين االتصال( +  9.977+ 3.217= السلوك الحضاري
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أثر الثقة 

التنظيمية 

وعي في 

 الضمير

 44444 444444 44424 44233 الثقة

4 

تحسين 

 االتصال

والثقة في 

وعي 

 الضمير

 44444 34444 44464 44366 الثابت

44334 44000 324633 
 44444 04432 44423 44462 االتصال

 44444 34646 44423 44066 الثقة

 %5مستوى  معنوية عند*
 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي

 

 وأن المتغيرات، بين المباشـــرة العالقات معنوية إلى الســـابق الجدول منالنماذج الثالثة األولى  تشـــير     

 االنحدار معامل اســـــتخدام حيث تم تحقيقها تم قد الوســـــيط المتغير الشـــــتراطاتالخطوات الثالثة األولى 

 البســيط االنحدارمعامل  اســتخدام كما تمتحســين االتصــال ووعي الضــمير،   بين المباشــرة للعالقة البســيط

الثقة  بين للعالقة البســيط االنحدار معامل اســتخدام تم كما،  تحســين االتصــال والثقة التنظيمية بين للعالقة

 الختبار المتعدد االنحدار معامل واستخدام الرابعالنموذج  إلى االنتقال تم ولهذا ووعي الضمير،التنظيمية 

 (.ي الضميروع( والوسيط )الثقة التنظيمية( على المتغير التابع )تحسين االتصالالمستقل ) المتغيرين أثر

 F= ( الســــــــابق، والذي يبين من خالله أن قيمة اختبار45من الجدول ) الرابع النموذج فيحيث نالحظ  

النموذج وصــــحة االعتماد على  ، وتدل على جودة%1مســــتوى معنوية  إحصــــائيا  عندوهي دالة  71.376

 ( للثقة التنظيمية7.303و) لتحســـــــين االتصـــــــال (4.291المســـــــتقلة بلغت ) للمتغيرات Tنتائجه، أن قيمة 

 . كما ُتشـــــــير قيمة معامل التحديد%1عند مســـــــتوى معنوية  )وهي معنوية للمتغير المســـــــتقل و الوســـــــيط (

وعي من التغيرات الحاصــــلة في  %4.44أن المتغيرات المســــتقلة تفســــر ما مقداره  2R  =2.444 المعدل

 .تفسرها عوامل أخرى لم تكن موضع الدراسة %11.6الضمير، وتبقى قيمة 

أن  يتبين السابق الجدول من واألخير األول النموذجين بين يةاالنحدار  العالقة مؤشرات بمقارنةو       

 القدرة زاد من قد ووعي الضمير تحسين االتصال بين العالقة في وسيط كمتغيرالثقة التنظيمية  إدخال
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للمتغير المستقل. وبناء  عليه يمكن القول بأن الثقة التنظيمية  Betaقيمة بيتا ت وتناقص ،للنموذج التفسيرية

  .كل كَليبشالوساطة كانت  هذه وأن تحسين االتصال ووعي الضمير،تتوسط العالقة بين 

قام  الداللة اإلحصــــائية لتأثير المتغير الوســــيط في التابع بوجود المتغير المســــتقل معنوية من التأكدوبهدف 
 :اآلتي( 40هو موضح بالجدول رقم ) (Sobel) الباحث بإجراء اختبار
 لمعنوية الوساطة بين تحسين االتصال ووعي الضمير (Sobel) نتائج اختبار:42)الجدول رقم  

 المخرجات المؤشرات المدخالت

a 44204 Test Sobel 24343 

b 0.433 44404 الخطأ المعياري 

aS 44423 p-value 44444 

bS 44423 2 مستوى المعنوية% 

  .http://quantpsy.org/sobel/sobel اإللكتروني بالموقعالباحث باالستعانة  دالمصدر: إعدا

a: الوسيط في المستقل تأثير عند االنحدار معامل  
: b  بوجود المتغير المستقل( التابع في طتأثير الوسيعند  االنحدارمعامل( 

: Sa  عند تأثير المستقل في الوسيط االنحدارالمعياري لمعامل الخطأ . 
: Sb بوجود المتغير المستقل( عند تأثير الوسيط في التابع االنحدارخطأ المعياري لمعامل ال(   

( السابق يتبين أن أثر المتغير الوسيط في المتغير التابع بوجود المتغير 40من نتائج الجدول رقم )      
القة بين المتغير الع كلياً الثقة التنظيمية تتوسط فهـذا يعنـي بـأن المستقل هو أثر معنوي ذو اللة إحصائية. 

نقبل الفرضية نرفض الفرضية الصفرية و  هوعلي تحسين االتصال( والمتغير التابع )وعي الضمير(.)المستقل 
يمكن توضيح العالقة و  العالقة بين تحسين االتصال ووعي الضمير. كلياً البديلة: بأن الثقة التنظيمية تتوسط 

 االنحدارية بالمعادلة اآلتية: 
 
 
 

 

 

Y=b0+ b1X+ b2M+ e 

 .التنظيمية(+ خطأ التنبوء)الثقة 9.433)تحسين االتصال( +  9.235+ 1.633= وعي الضمير
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  الثانيةمناقشة نتائج الفرضية الفرعية H2,2: 

بين تحسين قة العال تتوسط كلياً بأن الثقة التنظيمية  الثانيةتبين من خالل نتائج الفرضية الفرعية      

تحسين  العالقة بين تتوسط جزئياً أنها  حين وكال  من الروح الرياضية والسلوك الحضاري، في االتصال

 وكال  اإليثار، الكياسة، وعي الضمير. االتصال

أبعاد سلوكيات المواطنة التنظيمية التي تتأثر بشكل  أكثر أن يتبين السابقة الجداول نتائج استقراء خالل من
بالشكل ين وذلك كما هو مبمن خالل الثقة التنظيمية هو سلوك الكياسة،  غير مباشر بُبعد تحسين االتصال

 ( األتي:54رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Excelالمصدر: من إعداد الباحث باستخدام برنامج 
 تحسين االتصالبحسب تأثرها  سلوكيات المواطنة التنظيمية ألبعاد التنازلي (: الترتيب14الشكل رقم  

 من خالل الثقة التنظيمية

ضاء قتجوال إدارة المشفى بشكل دائم بين العاملين وباإلضافة إلى  هذه النتائج إلى أن ويعزو الباحث     
أدى إلى كسر حاجز الخوف والجمود بين اإلدارة )اإلدارة العليا،  فترة طويلة بين العاملين ، المباشر المدير

ح تكما أن انفتاح المديرين على العاملين من خالل تشجيع الحوار والنقا  وفالمشرف المباشر( والعاملين. 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

السلوك الحضاريالروح الرياضيةوعي الضميراإليثارالكياسة

0.684

0.329

0.235

0.111
0.077
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وحرص اإلدارة العليا للمشفى على فتح كافة قنوات التواصل مع العاملين، قنوات االتصال بكافة السبل 
واهتمام اإلدارة العليا والمشرف المباشر في تلبية حاجات ورغبات العاملين الشخصية والوظيفية، وسعيهما 

شكل مباشر تي تهم العاملين مما انعكس ببشكل دائم لتعزيز نقاط االتفاق بين العاملين، ومتابعة القضايات ال
على الثقة التنظيمية و سلوك اإليثار والكياسة ووعي الضمير، وبشكل غير مباشر على سلوك الروح 

، حيث أن نظرا  للدور القوي الذي تلعبه الثقة التنظيمية الرياضية والسلوك الحضاري بوساطة الثقة التنظيمية
تصال أدى إلى إشاعة جو الثقة التنظيمية )الثقة باإلدارة العليا، الثقة ممارسة اإلدارة لعملية تحسين اال

بالمشرف المباشر( في بيئة العمل داخل المشفى، التي أثرت بدورها بشكل مباشر في سلوك الروح الرياضية 
 التي وجدت أن هناك تحسين االتصال( 0250دراسة )أبو حمور،وتتفق هذه النتائج مع  والسلوك الحضاري. 

كأحد ممارسات اإلدارة بالتجوال له على الثقة التنظيمية لدى األطباء والممرضين في المستشفيات األردنية. 
حيث وجدت ( 2113،الكعبي دراسة  (2113،نوح دراسة و Lin& Hsiao,2014)  كما تتفق مع دراسة 

 جميع هذه الدراسات أن الثقة التنظيمية تؤثر في سلوكيات المواطنة التنظيمية.

العالقة بين  ط:" الثقة التنظيمية ال تتوسH2,3. اختبار الفرضية الفرعية الثالثة 5/2/3

 التحفيز وسلوكيات المواطنة التنظيمية:

 ( اآلتي نتائج اختبار هذه الفرضية:43يوضح الجدول رقم ) :اختبار الوساطة بين التحفيز واإليثار -أ
 

 ، والثقة التنظيمية، واإليثار التحفيزاالنحدار البسيط والمتعدد للعالقات بين  نماذج:(43  رقم الجدول

 االنحدارمعامالت  اتجاه األثر م
 الخطأ

 المعياري

 "Tقيمة"

 

 معنوية 

 "Tقيمة"

معامل 

 االرتباط

معامل 

 التحديد

 المعدل

2R 

 قيمة

"F" 

 ومعنويتها

1 
 فيالتحفيز 

 اإليثار

 44444 424444 44464 64233 الثابت
44434 44440 *5.532 

 44444 44624 44434 44400 التحفيز

2 

 فيالتحفيز 

الثقة 

 التنظيمية

 44444 444046 44434 64400 الثابت
44424 44434 *464443 

 44444 64360 44433 44404 التحفيز

 *304300 44423 44244 44444 34642 44404 44463 الثابت 3
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أثر الثقة 

التنظيمية 

 اإليثارفي 

 44444 44423 44423 44024 الثقة

4 

التحفيز 

والثقة في 

 اإليثار

 44444 34233 44446 44404 الثابت

 44243 44360 44422 44462 التحفيز *644423 44426 44244

 44444 34343 44423 44004 الثقة

 %5معنوية عند مستوى *
 باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائيالمصدر: من إعداد الباحث 

 

 وأن المتغيرات، بين المباشـــرة العالقات معنوية إلى الســـابق الجدول منالنماذج الثالثة األولى  تشـــير     

 االنحدار معامل اســـــتخدام حيث تم تحقيقها تم قد الوســـــيط المتغير الشـــــتراطاتالخطوات الثالثة األولى 

 بين للعالقة البســـــيط االنحدارمعامل  اســـــتخدام كما تمالتحفيز واإليثار،   بين المباشـــــرة للعالقة البســـــيط

 واإليثار،الثقة التنظيمية  بين للعالقة البســــيط االنحدار معامل اســــتخدام تم كما،  التحفيز والثقة التنظيمية

المســــــتقل  يرينالمتغ أثر الختبار المتعدد االنحدار معامل واســــــتخدام النموذج الرابع إلى االنتقال تم ولهذا

 (.اإليثار( والوسيط )الثقة التنظيمية( على المتغير التابع )التحفيز)

 F= ( الســــــــابق، والذي يبين من خالله أن قيمة اختبار43من الجدول ) الرابع النموذج فيحيث نالحظ  

النموذج وصــــحة االعتماد على  ، وتدل على جودة%1مســــتوى معنوية  وهي دالة إحصــــائيا  عند 30.016

 )وهي معنوية ( للثقة التنظيمية7.629و)لتحفيز ل (2.634المســـتقلة بلغت ) للمتغيرات Tنتائجه، أن قيمة 

أن  2R  =013.2 المعدل . كما ُتشير قيمة معامل التحديد%1عند مسـتوى معنوية  (فقط للمتغير الوسـيط

 %74.7اإليثار، وتبقى قيمة من التغيرات الحاصــــــــلة في  %01.3المتغيرات المســــــــتقلة تفســــــــر ما مقداره 

 .تفسرها عوامل أخرى لم تكن موضع الدراسة

أن  يتبين السابق الجدول من واألخير األول النموذجين بين يةاالنحدار  العالقة مؤشرات بمقارنةو     

 ،للنموذج التفسيرية القدرة منزاد  قد التحفيز واإليثار بين العالقة في وسيط كمتغيرالثقة التنظيمية  إدخال
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للمتغير المستقل. وبناء  عليه يمكن القول بأن الثقة التنظيمية تتوسط العالقة بين  Betaقيمة بيتا ت وتناقص

  .كّليبشكل الوساطة كانت  هذه وأن التحفيز واإليثار،

قام  قلبوجود المتغير المســــتالداللة اإلحصــــائية لتأثير المتغير الوســــيط في التابع  معنوية من التأكدوبهدف 
 :اآلتي( 44هو موضح بالجدول رقم ) (Sobel) الباحث بإجراء اختبار

 لمعنوية الوساطة بين التحفيز و اإليثار (Sobel) نتائج اختبار:44)الجدول رقم  

 المخرجات المؤشرات المدخالت

a 44404 Test Sobel 64434 

b 44004 44466 الخطأ المعياري 

aS 44433 p-value 44444 

bS 44423 2 مستوى المعنوية% 

  .http://quantpsy.org/sobel/sobel اإللكتروني بالموقعالباحث باالستعانة  دالمصدر: إعدا

a: الوسيط في المستقل تأثير عند االنحدار معامل  
: b  بوجود المتغير المستقل( التابع في طتأثير الوسيعند  االنحدارمعامل( 

: Sa  عند تأثير المستقل في الوسيط االنحدارالمعياري لمعامل الخطأ . 
: Sb بوجود المتغير المستقل( عند تأثير الوسيط في التابع االنحدارخطأ المعياري لمعامل ال(   

( السابق يتبين أن أثر المتغير الوسيط في المتغير التابع بوجود المتغير 44من نتائج الجدول رقم )      
القة بين المتغير الع كلياً الثقة التنظيمية تتوسط فهـذا يعنـي بـأن المستقل هو أثر معنوي ذو اللة إحصائية. 

البديلة: بأن  ةنرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضي هوعلي ( والمتغير التابع )اإليثار(.التحفيز)المستقل 
 لمعادلة اآلتية: ويمكن توضيح العالقة االنحدارية با العالقة بين التحفيز واإليثار. كلياً تتوسط الثقة التنظيمية 

 
 

( اآلتي نتائج اختبار هذه 41يوضح الجدول رقم ) :الكياسةو التحفيز اختبار الوساطة بين  -ب

 الفرضية:

 

 

Y=b0+ b1X+ b2M+ e 

 .)الثقة التنظيمية(+ خطأ التنبوء 9.448( + التحفيز) 9.935+ 2.142= اإليثار
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 نماذج االنحدار البسيط والمتعدد للعالقات بين التحفيز، والثقة التنظيمية، والكياسة :(45  رقم الجدول

 االنحدارمعامالت  اتجاه األثر م
 الخطأ

 المعياري

 "Tقيمة"

 

 معنوية 

 "Tقيمة"

معامل 

 االرتباط

معامل 

 التحديد

 المعدل

2R 

 قيمة

"F" 

 ومعنويتها

1 
 يفالتحفيز 

 الكياسة

 44444 464434 44434 64242 الثابت
44433 44462 *7.654 

 44443 44333 44434 44436 التحفيز

2 

 يفالتحفيز 

الثقة 

 التنظيمية

 44444 444046 44434 64400 الثابت
44424 44434 *464443 

 44444 64360 44433 44404 التحفيز

3 

أثر الثقة 

التنظيمية 

 الكياسةفي 

 44444 34043 44404 44230 الثابت

44360 44634 4404422* 

 44444 444403 44423 44322 الثقة

4 

التحفيز 

والثقة في 

 الكياسة

 44444 24443 44434 44032 الثابت

 44243 44303 44423 44463 التحفيز *344443 44633 44362

 44444 444240 44434 44300 الثقة

 %5معنوية عند مستوى *
 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي

 

 وأن المتغيرات، بين المباشـــرة العالقات معنوية إلى الســـابق الجدول منالنماذج الثالثة األولى  تشـــير     

 االنحدار معامل اســـــتخدام حيث تم تحقيقها تم قد الوســـــيط المتغير الشـــــتراطاتالخطوات الثالثة األولى 

 بين للعالقة البســــيط االنحدارمعامل  اســــتخدام كما تمالتحفيز والكياســــة،   بين المباشــــرة للعالقة البســــيط

 والكياســة،الثقة التنظيمية  بين للعالقة البســيط االنحدار معامل اســتخدام تم كما،  التحفيز والثقة التنظيمية

المســــــتقل  المتغيرين أثر الختبار المتعدد االنحدار معامل واســــــتخدام النموذج الرابع إلى االنتقال مت ولهذا

 (.الكياسة( والوسيط )الثقة التنظيمية( على المتغير التابع )التحفيز)

 F= ( الســــــــابق، والذي يبين من خالله أن قيمة اختبار41من الجدول ) الرابع النموذج فيحيث نالحظ  

النموذج وصــــحة االعتماد على  ، وتدل على جودة%1مســــتوى معنوية  وهي دالة إحصــــائيا  عند 60.509

)وهي  ( للثقــة التنظيميــة52.184و)للتحفيز  (2.649المســــــــــــــتقلــة بلغــت ) للمتغيرات Tنتــائجــه، أن قيمــة 
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=  2R المعدل . كما ُتشـــــــير قيمة معامل التحديد%1عند مســـــــتوى معنوية  معنوية فقط للمتغير الوســـــــيط(

الكياســـة، وتبقى قيمة من التغيرات الحاصـــلة في  %39.7أن المتغيرات المســـتقلة تفســـر ما مقداره  2.397

 .تفسرها عوامل أخرى لم تكن موضع الدراسة 62.3%

أن  يتبين السابق الجدول من واألخير األول النموذجين بين يةاالنحدار  العالقة مؤشرات بمقارنةو     

 ،للنموذج التفسيرية القدرة زاد من قد التحفيز والكياسة بين العالقة في وسيط متغيركالثقة التنظيمية  إدخال

للمتغير المستقل. وبناء  عليه يمكن القول بأن الثقة التنظيمية تتوسط العالقة بين  Betaقيمة بيتا ت وتناقص

  .كّليبشكل الوساطة كانت  هذه وأن التحفيز والكياسة،

قام  الداللة اإلحصــــائية لتأثير المتغير الوســــيط في التابع بوجود المتغير المســــتقل معنوية من التأكدوبهدف 
 :اآلتي( 46هو موضح بالجدول رقم ) (Sobel) الباحث بإجراء اختبار

 )*(. 4لمعنوية الوساطة بين التحفيز و الكياسة (Sobel) نتائج اختبار46) الجدول رقم  

 المخرجات المؤشرات المدخالت

a 44404 Test Sobel 64043 

b 44300 44402 الخطأ المعياري 

aS 44423 p-value 44444 

bS 44434 2 مستوى المعنوية% 

  .http://quantpsy.org/sobel/sobel اإللكتروني بالموقعالباحث باالستعانة  دالمصدر: إعدا

a: الوسيط في المستقل تأثير عند االنحدار معامل  
: b  بوجود المتغير المستقل( التابع في طتأثير الوسيعند  االنحدارمعامل( 

: Sa  عند تأثير المستقل في الوسيط االنحدارالمعياري لمعامل الخطأ . 
: Sb بوجود المتغير المستقل( عند تأثير الوسيط في التابع االنحدارخطأ المعياري لمعامل ال(   

( السابق يتبين أن أثر المتغير الوسيط في المتغير التابع بوجود المتغير 46من نتائج الجدول رقم )      
القة بين المتغير الع كلياً الثقة التنظيمية تتوسط فهـذا يعنـي بـأن المستقل هو أثر معنوي ذو اللة إحصائية. 

البديلة: بأن  ةنرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضي هوعلي التحفيز( والمتغير التابع )الكياسة(.)المستقل 
النحدارية بالمعادلة ويمكن توضيح العالقة ا العالقة بين التحفيز والكياسة. كلياً الثقة التنظيمية تتوسط تتوسط 

 اآلتية: 
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( اآلتي نتائج اختبار 47يوضح الجدول رقم ) :الروح الرياضيةو التحفيز اختبار الوساطة بين  -ت

 هذه الفرضية:

، والثقة التنظيمية، والروح التحفيزنماذج االنحدار البسيط والمتعدد للعالقات بين :(47  رقم الجدول
 الرياضية 

 االنحدارمعامالت  اتجاه األثر م
 الخطأ

 المعياري

 "Tقيمة"

 

 معنوية 

 "Tقيمة"

معامل 

 االرتباط

معامل 

 التحديد

 المعدل

2R 

 قيمة

"F" 

 ومعنويتها

1 

 يفالتحفيز 

الروح 

 الرياضية

 44444 464340 44424 64243 الثابت

44430 44442 *5.788 
الروح 

 الرياضية
44443 44432 44043 44443 

2 

 يفالتحفيز 

الثقة 

 التنظيمية

 44444 444046 44434 64400 الثابت
44424 44434 *464443 

 44444 64360 44433 44404 التحفيز

3 

أثر الثقة 

التنظيمية 

الروح في 

 الرياضية

 44444 34343 44404 44403 الثابت

44236 44642 *90.526 

 44444 34242 44423 44203 الثقة

4 

التحفيز 

والثقة في 

الروح 

 الرياضية

 44444 34464 44442 44334 الثابت

44230 44644 204433* 
الروح 

 الرياضية
44442 44423 44003 44320 

 44444 34423 44423 44263 الثقة

 %5معنوية عند مستوى *
 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي

 

 وأن المتغيرات، بين المباشـــرة العالقات معنوية إلى الســـابق الجدول منالنماذج الثالثة األولى  تشـــير     

 االنحدار معامل اســـــتخدام حيث تم تحقيقها تم قد الوســـــيط المتغير الشـــــتراطاتالخطوات الثالثة األولى 

Y=b0+ b1X+ b2M+ e 

 .)الثقة التنظيمية(+ خطأ التنبوء 9.644( + التحفيز) 9.937+ 1.495= الكياسة
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 للعالقة البســيط االنحدارمعامل  اســتخدام كما تمالتحفيز والروح الرياضــية،   بين المباشــرة للعالقة البســيط

والروح الثقة التنظيمية  بين للعالقة البســيط االنحدار معامل اســتخدام تم كما،  التحفيز والثقة التنظيمية بين

 المتغيرين أثر الختبار المتعدد االنحدار معامل واســـتخدام النموذج الرابع إلى االنتقال تم ولهذا الرياضـــية،

 (.الروح الرياضية( والوسيط )الثقة التنظيمية( على المتغير التابع )تحسين االتصالالمستقل )

 F= ( الســــــــابق، والذي يبين من خالله أن قيمة اختبار47من الجدول ) الرابع النموذج فيحيث نالحظ  

النموذج وصــــحة االعتماد على  ، وتدل على جودة%1مســــتوى معنوية  وهي دالة إحصــــائيا  عند 14.569

وية )وهي معن ( للثقة التنظيمية9.216و)تحفيز لل (2.449المســـتقلة بلغت ) للمتغيرات Tنتائجه، أن قيمة 

 2R  =092.3 المعدل . كما ُتشــــير قيمة معامل التحديد%1عند مســــتوى معنوية  للمتغير الوســــيط فقط (

الروح الرياضــــية، وتبقى قيمة من التغيرات الحاصــــلة في  %30.9أن المتغيرات المســــتقلة تفســــر ما مقداره 

 .تفسرها عوامل أخرى لم تكن موضع الدراسة 67.5%

أن  يتبين السابق الجدول من واألخير األول النموذجين بين يةاالنحدار  العالقة مؤشرات بمقارنةو       

 التفسيرية القدرة زاد من قد التحفيز والروح الرياضية بين العالقة في وسيط كمتغيرالثقة التنظيمية  إدخال

للمتغير المستقل. وبناء  عليه يمكن القول بأن الثقة التنظيمية تتوسط  Betaقيمة بيتا ت وتناقص ،للنموذج

  .كّلي بشكلالوساطة كانت  هذه وأن التحفيز والروح الرياضية،العالقة بين 

قام  الداللة اإلحصــــائية لتأثير المتغير الوســــيط في التابع بوجود المتغير المســــتقل معنوية من التأكدوبهدف 
 :اآلتي( 48هو موضح بالجدول رقم ) (Sobel) الباحث بإجراء اختبار
 )*(. 4لمعنوية الوساطة بين التحفيز والروح الرياضية (Sobel) نتائج اختبار:48)الجدول رقم  

 المخرجات المؤشرات المدخالت

a 44404 Test Sobel 64320 

b 44263 44462 الخطأ المعياري 

aS 44423 p-value 44444 

bS 44433  2 المعنويةمستوى% 

  .http://quantpsy.org/sobel/sobel اإللكتروني بالموقعالباحث باالستعانة  دالمصدر: إعدا



 الميدانية واختبار الفروضالفصل الخامس                                                       الدراسة 

  129 

a: الوسيط في المستقل تأثير عند االنحدار معامل  
: b  بوجود المتغير المستقل( التابع في طتأثير الوسيعند  االنحدارمعامل( 

: Sa  عند تأثير المستقل في الوسيط االنحدارالمعياري لمعامل الخطأ . 
: Sb بوجود المتغير المستقل( عند تأثير الوسيط في التابع االنحدارخطأ المعياري لمعامل ال(   

( السابق يتبين أن أثر المتغير الوسيط في المتغير التابع بوجود المتغير 48من نتائج الجدول رقم )      
القة بين المتغير الع كلياً الثقة التنظيمية تتوسط فهـذا يعنـي بـأن المستقل هو أثر معنوي ذو اللة إحصائية. 

الفرضية البديلة:  نرفض الفرضية الصفرية ونقبل هوعلي ( والمتغير التابع )الروح الرياضية(.التحفيز)المستقل 
االنحدارية القة ويمكن توضيح الع العالقة بين التحفيز والروح الرياضية. كلياً بأن الثقة التنظيمية تتوسط 

 بالمعادلة اآلتية: 
 
 

( اآلتي نتائج 49يوضح الجدول رقم ) :السلوا الحضاري و التحفيز اختبار الوساطة بين  -ث

 اختبار هذه الفرضية:
 

االنحدار البسيط والمتعدد للعالقات بين تحسين االتصال، والثقة التنظيمية،  نماذج:(42  رقم الجدول
 والسلوا الحضاري 

 االنحدارمعامالت  اتجاه األثر م
 الخطأ

 المعياري

 "Tقيمة"

 

 معنوية 

 "Tقيمة"

معامل 

 االرتباط

معامل 

 التحديد

 المعدل

2R 

 قيمة

"F" 

 ومعنويتها

1 

 يفالتحفيز 

السلوك 

 الحضاري

 44444 434044 44446 64343 الثابت
44442 44463 *8.076 

 44442 44404 44424 44404 التحفيز

2 

 يفالتحفيز 

الثقة 

 التنظيمية

 464443* 44434 44424 44444 444046 44434 64400 الثابت

    44444 64360 44433 44404 التحفيز  

3 
أثر الثقة 

التنظيمية 

 44444 404330 44444 64623 الثابت
44434 44444 *17.184 

 44444 04402 44420 44440 الثقة

Y=b0+ b1X+ b2M+ e 

 .)الثقة التنظيمية(+ خطأ التنبوء9.539( + التحفيز)9.25+ 1.778= الروح الرياضية



 الفصل الخامس                                                       الدراسة الميدانية واختبار الفروض
 

131 
 

السلوك في 

 الحضاري

4 

التحفيز 

والثقة في 

السلوك 

 الحضاري

 44444 444244 44433 64444 الثابت

 4443 44343 44424 44444 التحفيز *444224 44436 44644

 44444 64263 44423 44433 الثقة

 %5معنوية عند مستوى *
 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي

 

 وأن المتغيرات، بين المباشـــرة العالقات معنوية إلى الســـابق الجدول منالنماذج الثالثة األولى  تشـــير     

 االنحدار معامل اســـــتخدام حيث تم تحقيقها تم قد الوســـــيط المتغير الشـــــتراطاتالخطوات الثالثة األولى 

 البســـــيط االنحدارمعامل  اســـــتخدام كما تمالتحفيز والســـــلوك الحضـــــاري،   بين المباشـــــرة للعالقة البســـــيط

الثقة التنظيمية  بين للعالقة البســيط االنحدار معامل اســتخدام تم كما،  التحفيز والثقة التنظيمية بين للعالقة

 أثر الختبار المتعدد االنحدار معامل واســـتخدام النموذج الرابع إلى االنتقال تم ولهذا والســـلوك الحضـــاري،

 (.ي السلوك الحضار ( والوسيط )الثقة التنظيمية( على المتغير التابع )التحفيزالمستقل ) المتغيرين

 F= ( الســــــــابق، والذي يبين من خالله أن قيمة اختبار49من الجدول ) الرابع النموذج فيحيث نالحظ  

النموذج وصــــحة االعتماد على  ، وتدل على جودة%1مســــتوى معنوية  وهي دالة إحصــــائيا  عند 52.110

)وهي معنوية  ( للثقة التنظيمية3.139و) للتحفيز (5.956المســـتقلة بلغت ) للمتغيرات Tنتائجه، أن قيمة 

أن  2R  =2.293 المعدل . كما ُتشـــــــير قيمة معامل التحديد%1عند مســـــــتوى معنوية  للمتغير الوســـــــيط(

الســـــلوك الحضـــــاري، وتبقى قيمة من التغيرات الحاصـــــلة في  %9.3لة تفســـــر ما مقداره المتغيرات المســـــتق

 .تفسرها عوامل أخرى لم تكن موضع الدراسة 95.7%

أن  يتبين السابق الجدول من واألخير األول النموذجين بين يةاالنحدار  العالقة مؤشرات بمقارنةو       

 التفسيرية القدرة زاد من قد التحفيز والسلوك الحضاري  بين العالقة في وسيط كمتغيرالثقة التنظيمية  إدخال
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للمتغير المستقل. وبناء  عليه يمكن القول بأن الثقة التنظيمية تتوسط  Betaقيمة بيتا ت وتناقص ،للنموذج

  .كلياً بشكل الوساطة كانت  هذه وأن التحفيز والسلوك الحضاري،العالقة بين 

قام  الداللة اإلحصــــائية لتأثير المتغير الوســــيط في التابع بوجود المتغير المســــتقل معنوية من التأكدوبهدف 
 :اآلتي( 12هو موضح بالجدول رقم ) (Sobel) الباحث بإجراء اختبار
 لمعنوية الوساطة بين التحفيز والسلوك الحضاري (Sobel) نتائج اختبار:50)الجدول رقم  

 المخرجات المؤشرات المدخالت

a 44404 Test Sobel 44304 

b 44433 44444 الخطأ المعياري 

aS 44423 p-value 44443 

bS 44423 2 مستوى المعنوية% 

  .http://quantpsy.org/sobel/sobel اإللكتروني بالموقعالباحث باالستعانة  دالمصدر: إعدا

a: الوسيط في المستقل تأثير عند االنحدار معامل  
: b  بوجود المتغير المستقل( التابع في طتأثير الوسيعند  االنحدارمعامل( 

: Sa  عند تأثير المستقل في الوسيط االنحدارالمعياري لمعامل الخطأ . 
: Sb بوجود المتغير المستقل( عند تأثير الوسيط في التابع االنحدارخطأ المعياري لمعامل ال(   

( السابق يتبين أن أثر المتغير الوسيط في المتغير التابع بوجود المتغير 49من نتائج الجدول رقم )      
القة بين المتغير الع كلياً الثقة التنظيمية تتوسط فهـذا يعنـي بـأن المستقل هو أثر معنوي ذو اللة إحصائية. 

الفرضية  لنرفض الفرضية الصفرية ونقب هوعلي ( والمتغير التابع )السلوك الحضاري(.التحفيز)المستقل 
توضيح العالقة  ويمكن العالقة بين التحفيز والسلوك الحضاري. كلياً البديلة: بأن الثقة التنظيمية تتوسط 

 االنحدارية بالمعادلة اآلتية: 
 
 

 

 

 

Y=b0+ b1X+ b2M+ e 

 .)الثقة التنظيمية(+ خطأ التنبوء 9.197( + التحفيز) 9.199+ 3.988= السلوك الحضاري
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( اآلتي نتائج اختبار 51يوضح الجدول رقم ) :وعي الضميرو التحفيز الوساطة بين  اختبار -ج

 هذه الفرضية:

 ، والثقة التنظيمية، ووعي الضمير التحفيزنماذج االنحدار البسيط والمتعدد للعالقات بين :(51  رقم الجدول

 االنحدارمعامالت  اتجاه األثر م
 الخطأ

 المعياري

 "Tقيمة"

 

 معنوية 

 "Tقيمة"

معامل 

 االرتباط

معامل 

 التحديد

 المعدل

2R 

 قيمة

"F" 

 ومعنويتها

1 

 يفالتحفيز 

وعي 

 الضمير

 44444 434433 44464 64404 الثابت

44446 44444 *6.143 

 44444 44264 44434 44420 التحفيز

2 

 يفالتحفيز 

الثقة 

 التنظيمية

 44444 444046 44434 64400 الثابت

 
44424 44434 464443* 

 64360 44433 44404 التحفيز

3 

أثر الثقة 

التنظيمية 

وعي في 

 الضمير

 44444 34263 44443 44434 الثابت

44366 44633 *123.454 

 44444 444444 44424 44233 الثقة

4 

التحفيز 

والثقة في 

وعي 

 الضمير

 44444 34342 44422 44440 الثابت

 44344 44624 44424 44444 التحفيز *344244 44630 44366

 44444 444343 44426 44230 الثقة

 %5معنوية عند مستوى *
 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي

 

 وأن المتغيرات، بين المباشـــرة العالقات معنوية إلى الســـابق الجدول منالنماذج الثالثة األولى  تشـــير     

 االنحدار معامل اســـــتخدام حيث تم تحقيقها تم قد الوســـــيط المتغير الشـــــتراطاتالخطوات الثالثة األولى 

 للعالقة البســـيط االنحدارمعامل  اســـتخدام كما تمالتحفيز ووعي الضـــمير،   بين المباشـــرة للعالقة البســـيط

ووعي الثقة التنظيمية  بين للعالقة البســـيط االنحدار معامل اســـتخدام تم كما،  التحفيز والثقة التنظيمية بين
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 المتغيرين أثر الختبار المتعدد االنحدار معامل واســــتخدام النموذج الرابع إلى االنتقال تم ولهذا الضــــمير،

 (.وعي الضمير( والوسيط )الثقة التنظيمية( على المتغير التابع )التحفيزالمستقل )

 F= الســـــــابق، والذي يبين من خالله أن قيمة اختبار( 15من الجدول ) الرابع النموذج فيحيث نالحظ  

النموذج وصــــحة االعتماد على  ، وتدل على جودة%1مســــتوى معنوية  وهي دالة إحصــــائيا  عند 65.122

)وهي  ( للثقــة التنظيميــة52.657و)تحفيز لل (2.318المســــــــــــــتقلــة بلغــت ) للمتغيرات Tنتــائجــه، أن قيمــة 

 المعدل . كما ُتشير قيمة معامل التحديد%1ند مستوى معنوية ع معنوية للمتغير المستقل و الوسيط (

 2R  =394.2   وعي من التغيرات الحاصـــــــــــلة في  %4.39أن المتغيرات المســـــــــــتقلة تفســـــــــــر ما مقداره

 .تفسرها عوامل أخرى لم تكن موضع الدراسة %62.6الضمير، وتبقى قيمة 

أن  يتبين السابق الجدول من واألخير األول النموذجين بين يةاالنحدار  العالقة مؤشرات بمقارنةو       

 التفسيرية القدرة زاد من قد التحفيز ووعي الضمير بين العالقة في وسيط كمتغيرالثقة التنظيمية  إدخال

للمتغير المستقل. وبناء  عليه يمكن القول بأن الثقة التنظيمية تتوسط  Betaقيمة بيتا ت وتناقص ،للنموذج

  .بشكل كَليالوساطة كانت  هذه وأن التحفيز ووعي الضمير،العالقة بين 

قام  الداللة اإلحصــــائية لتأثير المتغير الوســــيط في التابع بوجود المتغير المســــتقل معنوية من التأكدوبهدف 
 :اآلتي( 52هو موضح بالجدول رقم ) (Sobel) الباحث بإجراء اختبار
 )*(. 4لمعنوية الوساطة بين التحفيز ووعي الضمير (Sobel) نتائج اختبار:52)الجدول رقم  

 المخرجات المؤشرات المدخالت

a 44404 Test Sobel 64443 

b 44230 44462 الخطأ المعياري 

aS 44423 p-value 44444 

bS 44426 2 مستوى المعنوية% 

  .http://quantpsy.org/sobel/sobel اإللكتروني بالموقعالباحث باالستعانة  دالمصدر: إعدا

a: الوسيط في المستقل تأثير عند االنحدار معامل  
: b  بوجود المتغير المستقل( التابع في طتأثير الوسيعند  االنحدارمعامل( 

: Sa  عند تأثير المستقل في الوسيط االنحدارالمعياري لمعامل الخطأ . 
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: Sb بوجود المتغير المستقل( عند تأثير الوسيط في التابع االنحدارخطأ المعياري لمعامل ال(   

( السابق يتبين أن أثر المتغير الوسيط في المتغير التابع بوجود المتغير 10من نتائج الجدول رقم )      
قة بين المتغير العال تتوسط كلياً الثقة التنظيمية فهـذا يعنـي بـأن المستقل هو أثر معنوي ذو اللة إحصائية. 

رضية البديلة: نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الف هوعلي ( والمتغير التابع )وعي الضمير(.التحفيز)المستقل 
النحدارية ويمكن توضيح العالقة ا العالقة بين التحفيز ووعي الضمير. تتوسط كلياً بأن الثقة التنظيمية 

 بالمعادلة اآلتية: 
 
 
 

  الثالثةمناقشة نتائج الفرضية الفرعية H2,3: 

القة بين التحفيز الع تتوسط كلياً بأن الثقة التنظيمية  الثالثة تبين من خالل نتائج الفرضية الفرعية     
 اإليثار،الكياسة، الروح الرياضية، السلوك الحضاري، وعي الضمير(.وسلوكيات المواطنة التنظيمية )

أبعاد سلوكيات المواطنة التنظيمية التي تتأثر بشكل  أكثر أن يتبين السابقة الجداول نتائج استقراء خالل من
م شكل رق، وذلك كما هو مبين بالالسلوك الحضاري غير مباشر بُبعد التحفيز من خالل الثقة التنظيمية هو 

 ( األتي:51)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

من خالل  بالتحفيزبحسب تأثرها  سلوكيات المواطنة التنظيمية ألبعاد التنازلي (: الترتيب15الشكل رقم  
الثقة التنظيمية

Y=b0+ b1X+ b2M+ e 

 .)الثقة التنظيمية(+ خطأ التنبوء9.564( + التحفيز) 9.918+ 2.914= وعي الضمير
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محاوالت اديا  ومعنويا ، و ه على الرغم من تحفيز إدارة المشفى للعاملين مهذه النتيجة إلى أن ويعزو الباحث
المدير المباشر رفع الروح المعنوية للعاملين في المشفى بشكل دائم، إال أن هذه الحوافز يبقى أثرها ضعيف 
في سلوكيات المواطنة التنظيمية مقارنة بتأثير الثقة التنظيمية، حيث أن تأثير الثقة التنظيمية في سلوكيات 

تأثير نظام الحوافز المتبع في المشفى، حيث الحظنا أنه عند إدخال الثقة المواطنة التنظيمية كان أكبر من 
التنظيمية كمتغير وسيط بين متغير التحفيز وسلوكيات المواطنة التنظيمية، فقد حجبت الثقة التنظيمية تأثير 

 المتغير المستقل ) التحفيز( بشكل كل ي. 
افز ومرتبط بالجهد المبذول وسهل الفهم ومواكب فالبد من بناء نظام للتحفيز قائم على عدالة الح    

للمتغيرات االقتصادية واالجتماعية التي يمر بها المجتمع والتي تنعكس بشكل مباشر على 
(، فحين يحصل العاملين على أجور وحوافز مناسبة يزيد إقبالهم على العمل 630،ص0228العاملين)أحمد،

دم سعي القيادات اإلدارية  إلى إرضاء العاملين لديها كما أن ع(.54،ص0229ويتحسن األداء )الشمري،
 ماديا  ومعنويا  يحول دون ممارسة العاملين لسلوكيات المواطنة التنظيمية. ويجب أن يهتم نظام الحوافز 
بالجانب المعنوي من خالل ربط الحافز بقدرات ومهارات العاملين، ومنح فرص للترقية للعاملين المتميزين. 

ق مويع، داخل بيئة العمل أن تحفيز العاملين ورفع الروح المعنوية لهم يعزز الثقة والمودة والتفاهم حيث
. وتتفق ننائج هذه الدراسة مع دراسة (Al rawashdeh,2012,p387إحساسهم بأنهم شركاء في المنظمة )

رسات اإلدارة ( التي وجدتا أن التحفيز كأحد مماHilderbrand,2006( ودراسة )0258)أبو حمور،
ة كما تتفق مع دراس بالتجوال يؤدي إلى زيادة الثقة التنظيمية في بيئة العمل داخل المستشفيات.

( التي وجت أن الثقة باإلدارة العليا والمدير المباشر تؤثر إيجابيا  في سلوكيات 0259)العسمي،الحنيطي،
 ة، السلوك الحضاري، وعي الضمير(.المواطنة التنظيمية جميعها)اإليثار، الكياسة، الروح الرياضي

العالقة بين  ط:" الثقة التنظيمية ال تتوسH2,4 الرابعة. اختبار الفرضية الفرعية 5/2/4

 وسلوكيات المواطنة التنظيمية: التطوير واإلبداع

( اآلتي نتائج اختبار هذه 13يوضح الجدول رقم ) :واإليثار التطوير واإلبداعاختبار الوساطة بين  -أ

 الفرضية:
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 نماذج االنحدار البسيط والمتعدد للعالقات بين التطوير واإلبداع، والثقة التنظيمية، واإليثار :(53  رقم الجدول

 االنحدارمعامالت  اتجاه األثر م
 الخطأ

 المعياري

 "Tقيمة"

 

 معنوية 

 "Tقيمة"

معامل 

 االرتباط

معامل 

 التحديد

 المعدل

2R 

 قيمة

"F" 

 ومعنويتها

1 

التطوير 

 فيواإلبداع 

 اإليثار

 44444 44434 44433 44642 الثابت

0.438 44444 *43.947 
التطوير 

 واإلبداع
44400 44430 34343 44444 

2 
التطوير 

 فيواإلبداع 

الثقة 

 التنظيمية

 44444 24343 44433 1.537 الثابت

44243 44606 *98.240 

 
التطوير 

 واإلبداع
44362 44430 34344 44444 

3 

أثر الثقة 

التنظيمية 

 اإليثارفي 

 44444 34642 44404 44463 الثابت

44244 44423 304300 

 44444 44423 44423 44024 الثقة

4 

التطوير 

واإلبداع 

والثقة في 

 اإليثار

 44444 34334 44430 1.853 الثابت

44264 44444 634643* 
التطوير 

 واإلبداع
44442 44432 44302 44443 

 44444 24444 44433 44603 الثقة

 %5معنوية عند مستوى *
 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي

 

 وأن المتغيرات، بين المباشـــرة العالقات معنوية إلى الســـابق الجدول منالنماذج الثالثة األولى  تشـــير     

 االنحدار معامل اســـــتخدام حيث تم تحقيقها تم قد الوســـــيط المتغير الشـــــتراطاتالخطوات الثالثة األولى 

 للعالقة البســيط االنحدارمعامل  اســتخدام كما تمالتطوير واإلبداع واإليثار،   بين المباشــرة للعالقة البســيط

الثقة  بين للعالقة البســـــــــــيط االنحدار معامل اســـــــــــتخدام تم كما،  التطوير واإلبداع والثقة التنظيمية بين

 أثر الختبار المتعدد االنحدار معامل واســــــتخدام النموذج الرابع إلى االنتقال تم ولهذا واإليثار،التنظيمية 

 (.راإليثا( والوسيط )الثقة التنظيمية( على المتغير التابع )التطوير واإلبداعالمستقل ) المتغيرين
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 F= والذي يبين من خالله أن قيمة اختبار( الســــــــابق، 13من الجدول ) الرابع النموذج فيحيث نالحظ  

النموذج وصــــحة االعتماد على  ، وتدل على جودة%1مســــتوى معنوية  وهي دالة إحصــــائيا  عند 37.387

 ( للثقة التنظيمية1.252و) للتطوير واإلبـداع (0.741المســــــــــــــتقلـة بلغـت ) للمتغيرات Tنتـائجـه، أن قيمـة 

. كما ُتشــــــــير قيمة معامل %1عند مســــــــتوى معنوية  وســــــــيط(للمتغير ال للمتغير المســــــــتقل و)وهي معنوية 

من التغيرات الحاصلة في  %5.80أن المتغيرات المسـتقلة تفسـر ما مقداره  2R  =2.085 المعدل التحديد

 .تفسرها عوامل أخرى لم تكن موضع الدراسة %75.9اإليثار، وتبقى قيمة 

أن  يتبين السابق الجدول من واألخير األول النموذجين بين يةاالنحدار  العالقة مؤشرات بمقارنةو     

 التفسيرية القدرة زاد من قد التطوير واإلبداع واإليثار بين العالقة في وسيط كمتغيرالثقة التنظيمية  إدخال

للمتغير المستقل. وبناء  عليه يمكن القول بأن الثقة التنظيمية تتوسط  Betaقيمة بيتا ت وتناقص ،للنموذج

  .جزئيبشكل الوساطة كانت  هذه وأن التطوير واإلبداع واإليثار،ة بين العالق

قام  الداللة اإلحصــــائية لتأثير المتغير الوســــيط في التابع بوجود المتغير المســــتقل معنوية من التأكدوبهدف 
 :اآلتي( 14هو موضح بالجدول رقم ) (Sobel) الباحث بإجراء اختبار
 لمعنوية الوساطة بين التطوير واإلبداع و اإليثار (Sobel) نتائج اختبار:54)الجدول رقم  

 المخرجات المؤشرات المدخالت

a 44362 Test Sobel 24042 

b 44603 44424 الخطأ المعياري 

aS 44430 p-value 44444 

bS 44433 2 مستوى المعنوية% 

  .http://quantpsy.org/sobel/sobel اإللكتروني بالموقعالباحث باالستعانة  دالمصدر: إعدا

a: الوسيط في المستقل تأثير عند االنحدار معامل  
: b  بوجود المتغير المستقل( التابع في طتأثير الوسيعند  االنحدارمعامل( 

: Sa  عند تأثير المستقل في الوسيط االنحدارالمعياري لمعامل الخطأ . 
: Sb بوجود المتغير المستقل( عند تأثير الوسيط في التابع االنحدارخطأ المعياري لمعامل ال(   
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( السابق يتبين أن أثر المتغير الوسيط في المتغير التابع بوجود المتغير 14من نتائج الجدول رقم )      
عالقة بين المتغير ال جزئياً الثقة التنظيمية تتوسط فهـذا يعنـي بـأن المستقل هو أثر معنوي ذو اللة إحصائية. 

لفرضية البديلة: نرفض الفرضية الصفرية ونقبل ا هوعلي التطوير واإلبداع( والمتغير التابع )اإليثار(.)المستقل 
وضيح العالقة ويمكن ت العالقة بين التطوير واإلبداع واإليثار. جزئياً بأن الثقة التنظيمية تتوسط تتوسط 

 االنحدارية بالمعادلة اآلتية: 
 
 

( اآلتي نتائج 11يوضح الجدول رقم ) :الكياسةو التطوير واإلبداع اختبار الوساطة بين  -ب

 اختبار هذه الفرضية:

 االنحدار البسيط والمتعدد للعالقات بين التطوير واإلبداع، والثقة التنظيمية، والكياسة  نماذج:(55  رقم الجدول

 االنحدارمعامالت  اتجاه األثر م
 الخطأ

 المعياري

 "Tقيمة"

 

 معنوية 

 "Tقيمة"

معامل 

 االرتباط

معامل 

 التحديد

 المعدل

2R 

 قيمة

"F" 

 ومعنويتها

1 

التطوير 

 فيواإلبداع 

 الكياسة

 44444 34443 44644 44436 الثابت

44043 44462 *58.284 
التطوير 

 واإلبداع
44202 44434 34360 44444 

2 

التطوير 

 فيواإلبداع 

الثقة 

 التنظيمية

 44444 24343 44433 1.537 الثابت

44243 44606 *98.240 
التطوير 

 واإلبداع
44362 44430 34344 44444 

3 

أثر الثقة 

التنظيمية 

 الكياسةفي 

 44444 34043 44404 44230 الثابت

44360 44634 4404422* 

 44444 444403 44423 44322 الثقة

4 

التطوير 

واإلبداع 

والثقة في 

 الكياسة

 44444 04643 44440 44446 الثابت

44324 44043 334433* 
التطوير 

 واإلبداع
44434 44433 44233 44444 

 44444 34364 44434 44203 الثقة

 %5معنوية عند مستوى *

Y=b0+ b1X+ b2M+ e 

 .)الثقة التنظيمية(+ خطأ التنبوء 9.346( + التطوير واإلبداع) 9.295+ 1.853= اإليثار
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 وأن المتغيرات، بين المباشـــرة العالقات معنوية إلى الســـابق الجدول منالنماذج الثالثة األولى  تشـــير     

 االنحدار معامل اســـــتخدام حيث تم تحقيقها تم قد الوســـــيط المتغير الشـــــتراطاتالخطوات الثالثة األولى 

 للعالقة البسـيط االنحدارمعامل  اسـتخدام كما تمالتطوير واإلبداع والكياسـة،   بين المباشـرة للعالقة البسـيط

الثقة  بين للعالقة البســـــــــــيط االنحدار معامل اســـــــــــتخدام تم كما،  التطوير واإلبداع والثقة التنظيمية بين

 أثر الختبار المتعدد االنحدار معامل واســــتخدام النموذج الرابع إلى االنتقال تم ولهذا والكياســــة،التنظيمية 

 (.ةالكياس( والوسيط )الثقة التنظيمية( على المتغير التابع )التطوير واإلبداعالمستقل ) المتغيرين

 F= ( الســــــــابق، والذي يبين من خالله أن قيمة اختبار11من الجدول ) الرابع النموذج فيحيث نالحظ  

النموذج وصــــحة االعتماد على  ، وتدل على جودة%1مســــتوى معنوية  وهي دالة إحصــــائيا  عند 67.079

)وهي معنوية  ( للثقة التنظيمية7.630و)للتحفيز  (0.166المســـتقلة بلغت ) للمتغيرات Tنتائجه، أن قيمة 

 2R المعدل . كما ُتشــير قيمة معامل التحديد%1عند مســتوى معنوية  للمتغير الوســيط( للمتغير المســتقل و

الكياســـــة، وتبقى من التغيرات الحاصـــــلة في  %45.6داره أن المتغيرات المســـــتقلة تفســـــر ما مق 2.456= 

 .تفسرها عوامل أخرى لم تكن موضع الدراسة 58.4%قيمة 

أن  يتبين السابق الجدول من واألخير األول النموذجين بين يةاالنحدار  العالقة مؤشرات بمقارنةو     

 التفسيرية القدرة زاد من قد واإلبداع والكياسةالتطوير  بين العالقة في وسيط كمتغيرالثقة التنظيمية  إدخال

للمتغير المستقل. وبناء  عليه يمكن القول بأن الثقة التنظيمية تتوسط  Betaقيمة بيتا ت وتناقص ،للنموذج

  .جزئيبشكل الوساطة كانت  هذه وأن التطوير واإلبداع والكياسة،العالقة بين 

قام  لتأثير المتغير الوســــيط في التابع بوجود المتغير المســــتقلالداللة اإلحصــــائية  معنوية من التأكدوبهدف 
 :اآلتي( 16هو موضح بالجدول رقم ) (Sobel) الباحث بإجراء اختبار
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 )*(. 4لمعنوية الوساطة بين التطوير واإلبداع و الكياسة (Sobel) نتائج اختبار:56)الجدول رقم  

 المخرجات المؤشرات المدخالت

a 44362 Test Sobel 34442 

b 0.546 44423 الخطأ المعياري 

aS 44430 p-value 44444 

bS 44434 2 مستوى المعنوية% 

  .http://quantpsy.org/sobel/sobel اإللكتروني بالموقعالباحث باالستعانة  دالمصدر: إعدا

a: الوسيط في المستقل تأثير عند االنحدار معامل  
: b  بوجود المتغير المستقل( التابع في طالوسيتأثير عند  االنحدارمعامل( 

aS :  عند تأثير المستقل في الوسيط االنحدارالمعياري لمعامل الخطأ . 
bS : بوجود المتغير المستقل( عند تأثير الوسيط في التابع االنحدارخطأ المعياري لمعامل ال(   

( السابق يتبين أن أثر المتغير الوسيط في المتغير التابع بوجود المتغير 16من نتائج الجدول رقم )      
عالقة بين المتغير ال تتوسط جزئياً الثقة التنظيمية فهـذا يعنـي بـأن المستقل هو أثر معنوي ذو اللة إحصائية. 

بل الفرضية البديلة: قنرفض الفرضية الصفرية ون هوعلي التطوير واإلبداع( والمتغير التابع )الكياسة(.)المستقل 
عالقة االنحدارية ويمكن توضيح ال العالقة بين التطوير واإلبداع والكياسة. جزئياً تتوسط بأن الثقة التنظيمية 

 بالمعادلة اآلتية: 
 

 

( اآلتي 17يوضح الجدول رقم ) :الروح الرياضيةو التطوير واإلبداع الوساطة بين  اختبار -ت

 نتائج اختبار هذه الفرضية:

 

 

 

 

 

Y=b0+ b1X+ b2M+ e 

 .)الثقة التنظيمية(+ خطأ التنبوء 9.546( + التطوير واإلبداع) 9.198+ 1.223= الكياسة
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 نماذج االنحدار البسيط والمتعدد للعالقات بين التطوير واإلبداع، والثقة التنظيمية، والروح الرياضية :(57  رقم الجدول

 االنحدارمعامالت  اتجاه األثر م
 الخطأ

 المعياري

 "Tقيمة"

 

 معنوية 

 "Tقيمة"

معامل 

 االرتباط

معامل 

 التحديد

 المعدل

2R 

 قيمة

"F" 

 ومعنويتها

1 

التطوير 

 فيواإلبداع 

الروح 

 الرياضية

 44424 44324 44460 44463 الثابت

44343 44443 *844.723 
التطوير 

 واإلبداع
44364 44464 434430 44444 

2 

التطوير 

 فيواإلبداع 

الثقة 

 التنظيمية

 44444 24343 44433 1.537 الثابت

44243 44606 *98.240 
التطوير 

 واإلبداع
44362 44430 34344 44444 

3 

أثر الثقة 

التنظيمية 

الروح في 

 الرياضية

 44444 34343 44404 44403 الثابت

44236 44642 90.526 

 44444 34242 44423 44203 الثقة

4 

التطوير 

واإلبداع 

والثقة في 

الروح 

 الرياضية

 44466 44434 44420 44430 الثابت

44343 44444 0434444* 

الروح 

 الرياضية
44436 44463 444324 44444 

 44440 44243 44463 44424 الثقة

 %5معنوية عند مستوى *
 اإلحصائيالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل 

 

 وأن المتغيرات، بين المباشـــرة العالقات معنوية إلى الســـابق الجدول منالنماذج الثالثة األولى  تشـــير     

 االنحدار معامل اســـــتخدام حيث تم تحقيقها تم قد الوســـــيط المتغير الشـــــتراطاتالخطوات الثالثة األولى 

 البسيط االنحدارمعامل  اسـتخدام كما تمالتطوير واإلبداع والروح الرياضـية،   بين المباشـرة للعالقة البسـيط

الثقة  بين للعالقة البســـيط االنحدار معامل اســـتخدام تم كما،  التطوير واإلبداع والثقة التنظيمية بين للعالقة

 المتعدد نحداراال معامل واســـــــــتخدام النموذج الرابع إلى االنتقال تم ولهذا والروح الرياضـــــــــية،التنظيمية 
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لروح ا( والوســــــيط )الثقة التنظيمية( على المتغير التابع )التطوير واإلبداعالمســــــتقل ) المتغيرين أثر الختبار

 (.الرياضية

 F= ( الســــــــابق، والذي يبين من خالله أن قيمة اختبار17من الجدول ) الرابع النموذج فيحيث نالحظ  

النموذج وصحة االعتماد على  ، وتدل على جودة%1مسـتوى معنوية  وهي دالة إحصـائيا  عند 407.285

 ( للثقة التنظيمية5.186و) للتطوير واإلبداع (00.615المســـــــــــــتقلة بلغت ) للمتغيرات Tنتائجه، أن قيمة 

=  2R المعدل . كما ُتشــــير قيمة معامل التحديد%1عند مســــتوى معنوية  (المســــتقل)وهي معنوية للمتغير 

الروح الرياضـــــــية، من التغيرات الحاصـــــــلة في  %92.7أن المتغيرات المســـــــتقلة تفســـــــر ما مقداره  2.927

   .تفسرها عوامل أخرى لم تكن موضع الدراسة %9.3وتبقى قيمة 

أن  يتبين السابق الجدول من واألخير األول النموذجين بين يةاالنحدار  العالقة مؤشرات بمقارنةو       

 القدرة زاد من قد التطوير واإلبداع والروح الرياضية بين العالقة في وسيط كمتغيرالثقة التنظيمية  إدخال

ولكن هذا التأثير غر معنوي في معادلة   للمتغير المستقل. Betaقيمة بيتا ت وتناقص ،للنموذج التفسيرية

ء  عليه يمكن القول وبنااإلنحدار بين المتغير المستقل )التطوير واإلبداع ( والمتغير التابع )الروح الرياضية(. 

  لتطوير واإلبداع والروح الرياضية.اتتوسط العالقة بين ال بأن الثقة التنظيمية 

قام  الداللة اإلحصــــائية لتأثير المتغير الوســــيط في التابع بوجود المتغير المســــتقل معنوية من التأكدوبهدف 
 :اآلتي( 18هو موضح بالجدول رقم ) (Sobel) الباحث بإجراء اختبار

 )*(. 4لمعنوية الوساطة بين التطوير واإلبداع والروح الرياضية (Sobel) نتائج اختبار:58)الجدول رقم  

 المخرجات المؤشرات المدخالت

a 44362 Test Sobel 44204 

b 44424 44446 الخطأ المعياري 

aS 44430 p-value 44444 

bS 44463 2 مستوى المعنوية% 

  .http://quantpsy.org/sobel/sobel اإللكتروني بالموقعالباحث باالستعانة  دالمصدر: إعدا

a: الوسيط في المستقل تأثير عند االنحدار معامل  
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: b  بوجود المتغير المستقل( التابع في طتأثير الوسيعند  االنحدارمعامل( 
aS :  عند تأثير المستقل في الوسيط االنحدارالمعياري لمعامل الخطأ . 
bS : بوجود المتغير المستقل( عند تأثير الوسيط في التابع االنحدارخطأ المعياري لمعامل ال(   

( السابق يتبين أن أثر المتغير الوسيط في المتغير التابع بوجود المتغير 18من نتائج الجدول رقم )      
التطوير )العالقة بين المتغير المستقل  تتوسطال الثقة التنظيمية فهـذا يعنـي بـأن . معنوي  غيرالمستقل 

ضية البديلة: بأن الثقة الفر  ونرفضالفرضية الصفرية  نقبل هوعلي واإلبداع( والمتغير التابع )الروح الرياضية(.
دارية ويمكن توضيح العالقة االنح العالقة بين التطوير واإلبداع والروح الرياضية. التتوسطالتنظيمية 

 بالمعادلة اآلتية: 
 
 

 

( اآلتي 19يوضح الجدول رقم ) :السلوا الحضاري و التطوير واإلبداع اختبار الوساطة بين  -ث

 نتائج اختبار هذه الفرضية:

 االنحدار البسيط والمتعدد للعالقات بين تحسين االتصال، والثقة التنظيمية، والسلوا الحضاري  نماذج:(52  رقم الجدول

 االنحدارمعامالت  اتجاه األثر م
 الخطأ

 المعياري

 "Tقيمة"

 

 معنوية 

 "Tقيمة"

معامل 

 االرتباط

معامل 

 التحديد

 المعدل

2R 

 قيمة

"F" 

 ومعنويتها

1 

التطوير 

 فيواإلبداع 

السلوك 

 الحضاري

 44444 464404 44404 64442 الثابت

44644 44433 *21.374 
التطوير 

 واإلبداع
44433 44424 04346 44444 

2 
التطوير 

 فيواإلبداع 

الثقة 

 التنظيمية

 44444 24343 44433 1.537 الثابت

44243 44606 *98.240 

 
التطوير 

 واإلبداع
44362 44430 34344 44444 

 17.184* 44442 44434 44444 404330 44444 64623 الثابت 3

Y=b0+ b1X+ b2M+ e 

 .خطأ التنبوء)التطوير واإلبداع( +  9.893  =  الروح الرياضية
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أثر الثقة 

التنظيمية 

السلوك في 

 الحضاري

 44444 04402 44420 44440 الثقة

4 

التطوير 

واإلبداع 

والثقة في 

السلوك 

 الحضاري

 44444 444034 44434 64444 الثابت

44603 44444 444043* 

التطوير 

 واإلبداع
44434 44434 44342 44444 

 44434 44440 44433 44444 الثقة

 %5معنوية عند مستوى *
 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي

 

 وأن المتغيرات، بين المباشـــرة العالقات معنوية إلى الســـابق الجدول منالنماذج الثالثة األولى  تشـــير     

 االنحدار معامل اســـــتخدام حيث تم تحقيقها تم قد الوســـــيط المتغير الشـــــتراطاتالخطوات الثالثة األولى 

 االنحدارمعامل  اســـــتخدام كما تم، الســـــلوك الحضـــــاري التطوير واإلبداع و   بين المباشـــــرة للعالقة البســـــيط

 للعالقة البســـيط االنحدار معامل اســـتخدام تم كما،  التطوير واإلبداع والثقة التنظيمية بين للعالقة البســـيط

 االنحدار معامل واســــتخدام النموذج الرابع إلى االنتقال تم ولهذا ،الســــلوك الحضــــاري و الثقة التنظيمية  بين

( والوســـــيط )الثقة التنظيمية( على المتغير التابع التطوير واإلبداعالمســـــتقل ) المتغيرين أثر الختبار المتعدد

 (.السلوك الحضاري )

 F= ( الســــــــابق، والذي يبين من خالله أن قيمة اختبار19من الجدول ) الرابع النموذج فيحيث نالحظ  

النموذج وصــــحة االعتماد على  ، وتدل على جودة%1مســــتوى معنوية  وهي دالة إحصــــائيا  عند 50.486

 ( للثقة التنظيمية5.804و) للتطوير واإلبـداع (0.681المســــــــــــــتقلـة بلغـت ) للمتغيرات Tنتـائجـه، أن قيمـة 

=  2R المعدل . كما ُتشــــير قيمة معامل التحديد%1عند مســــتوى معنوية  ير المســــتقل()وهي معنوية للمتغ

، الســــــلوك الحضــــــاري من التغيرات الحاصــــــلة في  %55أن المتغيرات المســــــتقلة تفســــــر ما مقداره  2.552

   .تفسرها عوامل أخرى لم تكن موضع الدراسة %89وتبقى قيمة 
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أن  يتبين السابق الجدول من واألخير األول النموذجين بين يةاالنحدار  العالقة مؤشرات بمقارنةو       

 القدرة زاد من قد والسلوك الحضاري التطوير واإلبداع  بين العالقة في وسيط كمتغيرالثقة التنظيمية  إدخال

ولكن هذا التأثير غر معنوي في معادلة   للمتغير المستقل. Betaقيمة بيتا ت وتناقص ،للنموذج التفسيرية

ناء  عليه يمكن وب(. السلوك الحضاري اإلنحدار بين المتغير المستقل )التطوير واإلبداع ( والمتغير التابع )

  .السلوك الحضاري التطوير واإلبداع و تتوسط العالقة بين ال القول بأن الثقة التنظيمية 

قام  اإلحصــــائية لتأثير المتغير الوســــيط في التابع بوجود المتغير المســــتقلالداللة  معنوية من التأكدوبهدف 
 :اآلتي( 62هو موضح بالجدول رقم ) (Sobel) الباحث بإجراء اختبار

 السلوك الحضاريلمعنوية الوساطة بين التطوير واإلبداع و (Sobel) نتائج اختبار:60)الجدول رقم  

 المخرجات المؤشرات المدخالت

a 44362 Test Sobel 44344 

b 44444 44404 الخطأ المعياري 

aS 44430 p-value 44436 

bS 44433 2 مستوى المعنوية% 

  .http://quantpsy.org/sobel/sobel اإللكتروني بالموقعالباحث باالستعانة  دالمصدر: إعدا

a: الوسيط في المستقل تأثير عند االنحدار معامل  
: b  بوجود المتغير المستقل( التابع في طتأثير الوسيعند  االنحدارمعامل( 

aS :  عند تأثير المستقل في الوسيط االنحدارالمعياري لمعامل الخطأ . 
bS : بوجود المتغير المستقل( عند تأثير الوسيط في التابع االنحدارخطأ المعياري لمعامل ال(   

( السابق يتبين أن أثر المتغير الوسيط في المتغير التابع بوجود المتغير 60من نتائج الجدول رقم )      
التطوير )العالقة بين المتغير المستقل  الثقة التنظيمية ال تتوسطفهـذا يعنـي بـأن . غير معنوي المستقل 

ديلة: بأن نقبل الفرضية الصفرية ونرفض الفرضية الب هوعلي (.السلوك الحضاري واإلبداع( والمتغير التابع )
القة االنحدارية ويمكن توضيح الع .السلوك الحضاري الثقة التنظيمية التتوسط العالقة بين التطوير واإلبداع و 

 بالمعادلة اآلتية: 
 
 

Y=b0+ b1X+ b2M+ e 

 .خطأ التنبوء)التطوير واإلبداع( +  9.191  +3=  السلوك الحضاري
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( اآلتي 65يوضح الجدول رقم ) :وعي الضميرو التطوير واإلبداع اختبار الوساطة بين  -ج

 نتائج اختبار هذه الفرضية:

  وعي الضميرنماذج االنحدار البسيط والمتعدد للعالقات بين تحسين االتصال، والثقة التنظيمية، و :(21  رقم الجدول

 االنحدارمعامالت  اتجاه األثر م
 الخطأ

 المعياري

 "Tقيمة"

 

 معنوية 

 "Tقيمة"

معامل 

 االرتباط

معامل 

 التحديد

 المعدل

2R 

 قيمة

"F" 

 ومعنويتها

1 

التطوير 

 فيواإلبداع 

وعي 

 الضمير

 44444 34422 44426 44434 الثابت

44266 44444 *73.287 
التطوير 

 واإلبداع
44243 44434 44234 44444 

2 
التطوير 

 فيواإلبداع 

الثقة 

 التنظيمية

 44444 24343 44433 1.537 الثابت

44243 44606 *98.240 

 
التطوير 

 واإلبداع
44362 44430 34344 44444 

3 

أثر الثقة 

التنظيمية 

وعي في 

 الضمير

 44444 34263 44443 44434 الثابت

44366 44633 *123.454 

 44444 444444 44424 44233 الثقة

4 

التطوير 

واإلبداع 

والثقة في 

وعي 

 الضمير

 44444 34304 44406 44343 الثابت

44366 44066 344464* 

التطوير 

 واإلبداع
44464 44433 64643 44444 

 44444 34424 44434 44063 الثقة

 %5معنوية عند مستوى *
 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي

 

 وأن المتغيرات، بين المباشـــرة العالقات معنوية إلى الســـابق الجدول منالنماذج الثالثة األولى  تشـــير     

 االنحدار معامل اســـــتخدام حيث تم تحقيقها تم قد الوســـــيط المتغير الشـــــتراطاتالخطوات الثالثة األولى 

 البســيط االنحدارامل مع اســتخدام كما تمالتطوير واإلبداع ووعي الضــمير،   بين المباشــرة للعالقة البســيط

الثقة  بين للعالقة البســـيط االنحدار معامل اســـتخدام تم كما،  التطوير واإلبداع والثقة التنظيمية بين للعالقة
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 الختبار المتعدد االنحدار معامل واستخدام النموذج الرابع إلى االنتقال تم ولهذا ووعي الضمير،التنظيمية 

 (.ي الضميروع( والوسيط )الثقة التنظيمية( على المتغير التابع )واإلبداعالتطوير المستقل ) المتغيرين أثر

 F= ( الســــــــابق، والذي يبين من خالله أن قيمة اختبار65من الجدول ) الرابع النموذج فيحيث نالحظ  

النموذج وصــــحة االعتماد على  ، وتدل على جودة%1مســــتوى معنوية  وهي دالة إحصــــائيا  عند 70.530

 ( للثقــة التنظيميــة7.512و)( للتطوير واإلبــداع 3.189المســــــــــــــتقلــة بلغــت ) للمتغيرات Tقيمــة نتــائجــه، أن 

 . كما ُتشير قيمة معامل التحديد%1عند مستوى معنوية  (وللمتغير الوسيط )وهي معنوية للمتغير المسـتقل

وعي من التغيرات الحاصــــلة في  %43.3أن المتغيرات المســــتقلة تفســــر ما مقداره  2R  =.4332 المعدل

   .تفسرها عوامل أخرى لم تكن موضع الدراسة %16.7الضمير، وتبقى قيمة 

 أن إدخال يتبين السابق الجدول من واألخير األول النموذجين بين يةاالنحدار  العالقة مؤشرات بمقارنةو 

 ،للنموذج التفسيرية القدرة زاد من قدالتطوير واإلبداع ووعي  بين العالقة في وسيط كمتغيرالثقة التنظيمية 

للمتغير المستقل. وبناء  عليه يمكن القول بأن الثقة التنظيمية تتوسط العالقة بين  Betaقيمة بيتا ت وتناقص

  .جزئيبشكل الوساطة كانت  هذه وأن التطوير واإلبداع ووعي الضمير،

قام  الوســــيط في التابع بوجود المتغير المســــتقلالداللة اإلحصــــائية لتأثير المتغير  معنوية من التأكدوبهدف 
 :اآلتي( 62هو موضح بالجدول رقم ) (Sobel) الباحث بإجراء اختبار
 لمعنوية الوساطة بين التطوير واإلبداع ووعي الضمير (Sobel) نتائج اختبار:62)الجدول رقم  

 المخرجات المؤشرات المدخالت

a 44362 Test Sobel 24442 

b 44063 44403 الخطأ المعياري 

aS 44430 p-value 44444 

bS 44434 2 مستوى المعنوية% 

  .http://quantpsy.org/sobel/sobel اإللكتروني بالموقعالباحث باالستعانة  دالمصدر: إعدا

a: الوسيط في المستقل تأثير عند االنحدار معامل  
: b  بوجود المتغير المستقل( التابع في طتأثير الوسيعند  االنحدارمعامل( 

aS :  عند تأثير المستقل في الوسيط االنحدارالمعياري لمعامل الخطأ . 
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bS : بوجود المتغير المستقل( عند تأثير الوسيط في التابع االنحدارخطأ المعياري لمعامل ال(   

( السابق يتبين أن أثر المتغير الوسيط في المتغير التابع بوجود المتغير 60من نتائج الجدول رقم )      
لتطوير واإلبداع( ا)العالقة بين المتغير المستقل  الثقة التنظيمية تتوسطفهـذا يعنـي بـأن . معنوي المستقل 

أن الثقة التنظيمية الفرضية البديلة: ب ونقبلالفرضية الصفرية  نرفض هوعلي والمتغير التابع )وعي الضمير(.
دلة ويمكن توضيح العالقة االنحدارية بالمعا العالقة بين التطوير واإلبداع ووعي الضمير. جزئيا   تتوسط

 اآلتية: 
 
 

 :H2,4 مناقشة نتائج الفرضية الفرعية الرابعة    
عالقة بين التطوير ال جزئياً تتوسط تبين من خالل نتائج الفرضية الفرعية الرابعة بأن الثقة التنظيمية      

بداع العالقة بين التطوير واإلتتوسط واإلبداع وكال  من اإليثار، الكياسة، وعي الضمير، في حين أنها ال
 والروح الرياضية والسلوك الحضاري. 

أبعاد سلوكيات المواطنة التنظيمية التي تتأثر  أكثر أن يتبين السابقة الجداول نتائج استقراء خالل من
وذلك كما هو مبين بالشكل رقم  اإليثاربشكل غير مباشر بالتطوير واإلبداع من خالل الثقة التنظيمية هو 

 ( األتي:16)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Excelالمصدر: من إعداد الباحث باستخدام برنامج 
بحسب تأثرها بالتطوير باإلبداع  ألبعاد سلوكيات المواطنة التنظيمية  التنازلي (: الترتيب12الشكل رقم  

 من خالل الثقة التنظيمية

Y=b0+ b1X+ b2M+ e 

 .خطأ التنبوء+  )الثقة التنظيمية(9.439+ )التطوير واإلبداع( 9.238+  1.617=  وعي الضمير

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

الكياسةاالإيثاروعي الضمير

0.238

0.2050.198
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لعمل ا اإلدارة العليا للمشــــــــــــــفى والمدير المباشــــــــــــــر على توفير بيئة قدرة إلى هذه النتيجة ويعزو البااحث 
اإلبداعية داخل المشـــــــــــفى من خالل ســـــــــــعيها الدائم لتطوير قدرات ومهارات العاملين، وتعزيز ثقافة اإلبداع 

تدريبية وتحديد البرامج ال ،لهام العاملين بالحلول اإلبداعيةإو  ،المبـدعين اكتشــــــــــــــافالجـديـدة و  األفكـاروتقـديم 
وتنمية  ،الزمة لتطوير أســــــــــاليب العمل وطرقهوبرامج التدريب ال ،والحلول األفكارو ة، ئة اإلبداعيوتوفير البي

ات ويظهر ذلــك من خالل إيجــابــ ،الكميــة والنوعيــة األهــدافات وتوظيفهــا بفــاعليــة لتحقيق كــانــالقــدرات واالم
ألمر احيث بينت ان اإلدارة توفر البيئة اإلبداعية داخل المشــــــــــــفى،  العاملين على فقرات التطوير واإلبداع،

ح فيما يخص السـلوك الحضاري وسلوك الرو  المواطنة التنظيميةالذي انعكس بشـكل مباشـر على سـلوكيات 
الرياضـــــية لدى العاملين في المشـــــفى، حيث أن توفر البيئة اإلبداعة شـــــجع العاملين على تقديم االقتراحات 

حســـــين العمل، ونشـــــر األخبار الجيدة عن المشـــــفى والدفاع عن ســـــمعته، كما شـــــجعهم على تقبل البناءة لت
 المساءلة عن األخطاء والعمل بدون تذمر وتقبل التغيرات التي تحدث في ظروف العمل بدون تذمر.  

ف و ئة اإلبداعية داخل المشـــــــــفى أدى إلى إشـــــــــاعة جو من الثقة التنظيمية بين صـــــــــفيكما أن توفر الب     
العاملين تجاه اإلدارة العليا والمدير المباشــر مما انعكس بشــكل غير مباشــر من خالل الثقة التنظيمية على 

 دراســــــــــــــةوتتفق هـذه النتيجة مع . ســــــــــــــلوك اإليثـار وســــــــــــــلوك الكيـاســــــــــــــة ووعي الضــــــــــــــمير لـدى العـاملين
(Bucker,2008,p88حيث يرى بأن المدير من خالل جوالته اإلدارية يســـــتطيع أن ينقل ) راحاته توقعاته واقت

لتطوير العمل  بشــــكل يومي، كما يســــتطيع المدير تطبيق  القيم والفلســــفة التنظيمية على أرض الواقع مما 
( وجود 0258كما تتفق هذه النتيجة مع دراســـــــــة )مخامرة، يســـــــــاعد في بناء الثقة التنظيمية  بشـــــــــكل أكبر.

ع دراســــــة يمية في بيئة العمل.كما تتفق هذه النتيجة معالقة طردية بين التطوير واإلبداع وتعزيز الثقة التنظ
(  التي وجـــدت أثر معنوي للتطوير واإلبـــداع في تعزيز الثقـــة التنظيميـــة لـــدى األطبـــاء 0250)أبو حمور،

 والممرضين في المستشفيات األردنية.

العالقة بين  ط:" الثقة التنظيمية ال تتوسH2,5 لخامسةا. اختبار الفرضية الفرعية 5/2/5

 وسلوكيات المواطنة التنظيمية: التغذية الراجعة

( اآلتي نتائج اختبار هذه 63يوضح الجدول رقم ) :واإليثار التغذية الراجعةاختبار الوساطة بين  -أ

 الفرضية:
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 ، والثقة التنظيمية، واإليثار التغذية الراجعةنماذج االنحدار البسيط والمتعدد للعالقات بين :(23  رقم الجدول

 االنحدارمعامالت  اتجاه األثر م
 الخطأ

 المعياري

 "Tقيمة"

 

 معنوية 

 "Tقيمة"

معامل 

 االرتباط

معامل 

 التحديد

 المعدل

2R 

 قيمة

"F" 

 ومعنويتها

1 

التغذية 

 فيالراجعة 

 اإليثار

 44444 444434 44440 44243 الثابت

44034 44442 *204364 
التغذية 

 الراجعة
44632 44426 34044 44444 

2 
التغذية 

 فيالراجعة 

الثقة 

 التنظيمية

 44444 34232 44443 44234 الثابت

44333 44023 *156.658 

 
التغذية 

 الراجعة
44346 44424 444243 44444 

3 

أثر الثقة 

التنظيمية 

 اإليثارفي 

 44444 34642 44404 44463 الثابت

44244 44423 304300* 

 4444 44423 44423 44024 الثقة

4 

التغذية 

الراجعة 

والثقة في 

 اإليثار

 44444 44434 44403 44440 الثابت

44204 44442 644430* 
التغذية 

 الراجعة
44446 44434 44344 44440 

 44444 04434 44433 44644 الثقة

 %5معنوية عند مستوى *
 باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائيالمصدر: من إعداد الباحث 

 

 وأن المتغيرات، بين المباشـــرة العالقات معنوية إلى الســـابق الجدول منالنماذج الثالثة األولى  تشـــير     

 االنحدار معامل اســـــتخدام حيث تم تحقيقها تم قد الوســـــيط المتغير الشـــــتراطاتالخطوات الثالثة األولى 

 للعالقة البســـيط االنحدارمعامل  اســـتخدام كما تمالتغذية الراجعة واإليثار،   بين المباشـــرة للعالقة البســـيط

الثقة التنظيمية  بين للعالقة البســيط االنحدار معامل اســتخدام تم كما،  التغذية الراجعة والثقة التنظيمية بين

 المتغيرين أثر الختبار المتعدد االنحدار معامل واســـــتخدام النموذج الرابع إلى االنتقال تم ولهذا واإليثار،

 (.اإليثار( والوسيط )الثقة التنظيمية( على المتغير التابع )التغذية الراجعةالمستقل )
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 F= ( الســــــــابق، والذي يبين من خالله أن قيمة اختبار63من الجدول ) الرابع النموذج فيحيث نالحظ  

نموذج وصــــحة االعتماد على ال ، وتدل على جودة%1مســــتوى معنوية  وهي دالة إحصــــائيا  عند 38.264

)وهي  ( للثقة التنظيمية4.275و) للتغذية الراجعة (0.900المســــتقلة بلغت ) للمتغيرات Tنتائجه، أن قيمة 

 . كما ُتشــــــير قيمة معامل التحديد%1عند مســــــتوى معنوية  معنوية للمتغير المســــــتقل و للمتغير الوســــــيط(

اإليثار، من التغيرات الحاصلة في  %1.08أن المتغيرات المستقلة تفسر ما مقداره  2R  =2.081 المعدل

 .تفسرها عوامل أخرى لم تكن موضع الدراسة %75.1وتبقى قيمة 

أن  يتبين السابق الجدول من واألخير األول النموذجين بين يةاالنحدار  العالقة مؤشرات بمقارنةو     

 التفسيرية القدرة زاد من قد التغذية الراجعة واإليثار بين العالقة في وسيط كمتغيرالثقة التنظيمية  إدخال

للمتغير المستقل. وبناء  عليه يمكن القول بأن الثقة التنظيمية تتوسط  Betaقيمة بيتا ت وتناقص ،للنموذج

  .جزئيبشكل الوساطة كانت  هذه وأن التغذية الراجعة واإليثار،العالقة بين 

قام  الداللة اإلحصــــائية لتأثير المتغير الوســــيط في التابع بوجود المتغير المســــتقل معنوية من التأكدوبهدف 
 :اآلتي( 64هو موضح بالجدول رقم ) (Sobel) الباحث بإجراء اختبار

 لمعنوية الوساطة بين التغذية الراجعة و اإليثار (Sobel) نتائج اختبار:64)الجدول رقم  

 المخرجات المؤشرات المدخالت

a 44346 Test Sobel 64426 

b 44644 44403 الخطأ المعياري 

aS 44424 p-value 44444 

bS 44433 2 مستوى المعنوية% 

  .http://quantpsy.org/sobel/sobel اإللكتروني بالموقعالباحث باالستعانة  دالمصدر: إعدا

a: الوسيط في المستقل تأثير عند االنحدار معامل  
: b  بوجود المتغير المستقل( التابع في طتأثير الوسيعند  االنحدارمعامل( 

: Sa  عند تأثير المستقل في الوسيط االنحدارالمعياري لمعامل الخطأ . 
: Sb بوجود المتغير المستقل( عند تأثير الوسيط في التابع االنحدارخطأ المعياري لمعامل ال(   
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السابق يتبين أن أثر المتغير الوسيط في المتغير التابع بوجود المتغير  (64من نتائج الجدول رقم )      
أن الثقة نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة: ب هوعليالمستقل هو أثر معنوي ذو اللة إحصائية. 

بالمعادلة  ةويمكن توضيح العالقة االنحداري العالقة بين التغذية الراجعة واإليثار. زئياً تتوسط جالتنظيمية 
 اآلتية: 

 
 

( اآلتي نتائج اختبار 61يوضح الجدول رقم ) :الكياسةو التغذية الراجعة اختبار الوساطة بين  -ب

 هذه الفرضية:

 ، والثقة التنظيمية، والكياسة التغذية الراجعةاالنحدار البسيط والمتعدد للعالقات بين  نماذج:(25  رقم الجدول   

 االنحدارمعامالت  اتجاه األثر م
 الخطأ

 المعياري

 "Tقيمة"

 

 معنوية 

 "Tقيمة"

معامل 

 االرتباط

معامل 

 التحديد

 المعدل

2R 

 قيمة

"F" 

 ومعنويتها

1 

التغذية 

 فيالراجعة 

 الكياسة

 34663 44444 44423 44643 الثابت

44034 44464 *58.981 
التغذية 

 الراجعة
44033 44434 44444 34344 

2 

التغذية 

 فيالراجعة 

الثقة 

 التنظيمية

 44444 34232 44443 44234 الثابت

44333 44023 *156.658 
التغذية 

 الراجعة
44346 44424 444243 44444 

3 

أثر الثقة 

التنظيمية 

 الكياسةفي 

 44444 34043 44404 44232 الثابت

44360 44634 4404442* 

 44444 444403 44423 44322 الثقة

4 

التغذية 

الراجعة 

والثقة في 

 الكياسة

 44444 24334 44423 44033 الثابت

44363 44046 *63.653 
التغذية 

 الراجعة
44444 44436 44034 44463 

 44444 34442 44444 44230 الثقة

 %5معنوية عند مستوى *
 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي

Y=b0+ b1X+ b2M+ e 

 .)الثقة التنظيمية(+ خطأ التنبوء 9.398( + التغذية الراجعة) 9.293+ 2.917= اإليثار
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 وأن المتغيرات، بين المباشـــرة العالقات معنوية إلى الســـابق الجدول منالنماذج الثالثة األولى  تشـــير     

 االنحدار معامل اســـــتخدام حيث تم تحقيقها تم قد الوســـــيط المتغير الشـــــتراطاتالخطوات الثالثة األولى 

 للعالقة البســيط االنحدارمعامل  اســتخدام كما تمالتغذية الراجعة والكياســة،   بين المباشــرة للعالقة البســيط

الثقة التنظيمية  بين للعالقة البســيط االنحدار معامل اســتخدام تم كما،  التغذية الراجعة والثقة التنظيمية بين

 المتغيرين أثر الختبار المتعدد االنحدار معامل واســـتخدام النموذج الرابع إلى االنتقال تم ولهذا والكياســـة،

 (.الكياسة( والوسيط )الثقة التنظيمية( على المتغير التابع )التغذية الراجعةالمستقل )

 F= ( الســــــــابق، والذي يبين من خالله أن قيمة اختبار61من الجدول ) الرابع النموذج فيحيث نالحظ  

النموذج وصــــحة االعتماد على  ، وتدل على جودة%1مســــتوى معنوية  دالة إحصــــائيا  عندوهي  63.613

)وهي  ( للثقة التنظيمية7.051و) للتغذية الراجعة (5.498المســــتقلة بلغت ) للمتغيرات Tنتائجه، أن قيمة 

أن  2R  =2.423 المعدل . كما ُتشير قيمة معامل التحديد%1عند مسـتوى معنوية  للمتغير الوسـيط(فقط 

 59.7%الكياســـــة، وتبقى قيمة من التغيرات الحاصـــــلة في  %42.3المتغيرات المســـــتقلة تفســـــر ما مقداره 

 .تفسرها عوامل أخرى لم تكن موضع الدراسة

أن  يتبين السابق الجدول من واألخير األول النموذجين بين يةاالنحدار  العالقة مؤشرات بمقارنةو     

 التفسيرية القدرة زاد من قد التغذية الراجعة والكياسة بين العالقة في وسيط كمتغيرالثقة التنظيمية  إدخال

للمتغير المستقل. وبناء  عليه يمكن القول بأن الثقة التنظيمية تتوسط  Betaقيمة بيتا ت وتناقص ،للنموذج

  .كًليبشكل الوساطة كانت  هذه وأن التغذية الراجعة والكياسة،العالقة بين 

قام  الداللة اإلحصــــائية لتأثير المتغير الوســــيط في التابع بوجود المتغير المســــتقل معنوية من التأكدوبهدف 
 :اآلتي( 66هو موضح بالجدول رقم ) (Sobel) الباحث بإجراء اختبار
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  4لمعنوية الوساطة بين التغذية الراجعة و الكياسة (Sobel) نتائج اختبار :66)الجدول رقم  

 المخرجات المؤشرات المدخالت

a 44346 Test Sobel 34443 

b 44230 44423 الخطأ المعياري 

aS 44424 p-value 44444 

bS 44444 2 مستوى المعنوية% 

  .http://quantpsy.org/sobel/sobel اإللكتروني بالموقعالباحث باالستعانة  دالمصدر: إعدا

a: الوسيط في المستقل تأثير عند االنحدار معامل.  
: b  بوجود المتغير المستقل( التابع في طتأثير الوسيعند  االنحدارمعامل( 

aS :  عند تأثير المستقل في الوسيط االنحدارالمعياري لمعامل الخطأ . 
bS : بوجود المتغير المستقل( عند تأثير الوسيط في التابع االنحدارخطأ المعياري لمعامل ال(   

( السابق يتبين أن أثر المتغير الوسيط في المتغير التابع بوجود المتغير 66من نتائج الجدول رقم )      
قة بين المتغير العالكليًا تتوسط الثقة التنظيمية فهـذا يعنـي بـأن المستقل هو أثر معنوي ذو اللة إحصائية. 

فرضية البديلة: نرفض الفرضية الصفرية ونقبل ال هوعلي التغذية الراجعة( والمتغير التابع )الكياسة(.)المستقل 
ة االنحدارية ويمكن توضيح العالق العالقة بين التغذية الراجعة والكياسة. كلياً تتوسط بأن الثقة التنظيمية 

 بالمعادلة اآلتية: 
 

 

( اآلتي نتائج 67يوضح الجدول رقم ) :الروح الرياضيةو التغذية الراجعة اختبار الوساطة بين  -ت

 اختبار هذه الفرضية:

 

 

 

 

 

Y=b0+ b1X+ b2M+ e 

 .التنظيمية(+ خطأ التنبوء)الثقة  9.574( + التغذية الراجعة) 9.119+ 1.477= الكياسة
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 ، والثقة التنظيمية، والروح الرياضية التغذية الراجعةنماذج االنحدار البسيط والمتعدد للعالقات بين  :(27  رقم الجدول

 االنحدارمعامالت  اتجاه األثر م
 الخطأ

 المعياري

 "Tقيمة"

 

 معنوية 

 "Tقيمة"

معامل 

 االرتباط

معامل 

 التحديد

 المعدل

2R 

 قيمة

"F" 

 ومعنويتها

1 

التغذية 

 فيالراجعة 

الروح 

 الرياضية

 44444 34444 44444 44403 الثابت

44234 44646 *89.916 
التغذية 

 الراجعة
44244 44426 34044 44444 

2 

التغذية 

 فيالراجعة 

الثقة 

 التنظيمية

 44444 34232 44443 44234 الثابت

44333 44023 *156.658 
التغذية 

 الراجعة
44346 44424 444243 44444 

3 

أثر الثقة 

التنظيمية 

الروح في 

 الرياضية

 44444 34343 44404 44403 الثابت

44236 44642 *90.526 

 44444 34242 44423 44203 الثقة

4 

التغذية 

الراجعة 

والثقة في 

الروح 

 الرياضية

 44444 34443 44404 44243 الثابت

44342 44640 234403* 

التغذية 

 الراجعة
44433 44434 04604 44444 

 44444 04634 44430 44643 الثقة

 %5معنوية عند مستوى *
 على نتائج التحليل اإلحصائيالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد 

 

 وأن المتغيرات، بين المباشـــرة العالقات معنوية إلى الســـابق الجدول منالنماذج الثالثة األولى  تشـــير     

 االنحدار معامل اســـــتخدام حيث تم تحقيقها تم قد الوســـــيط المتغير الشـــــتراطاتالخطوات الثالثة األولى 

 البســيط االنحدارمعامل  اســتخدام كما تمالتغذية الراجعة والروح الرياضــية،   بين المباشــرة للعالقة البســيط

الثقة  بين للعالقة البســــيط االنحدار معامل اســــتخدام تم كما،  التغذية الراجعة والثقة التنظيمية بين للعالقة

 المتعدد االنحدار معامل واســـــــــتخدام النموذج الرابع إلى االنتقال تم ولهذا والروح الرياضـــــــــية،التنظيمية 
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لروح ا( والوســــــــيط )الثقة التنظيمية( على المتغير التابع )التغذية الراجعةالمســــــــتقل ) المتغيرين أثر الختبار

 (.الرياضية

 F= ( الســــــــــابق، والذي يبين من خالله أن قيمة اختبار67من الجدول ) الرابع النموذج فيحيث نالحظ 

النموذج وصــــحة االعتماد على  ، وتدل على جودة%1ية مســــتوى معنو  وهي دالة إحصــــائيا  عند 19.247

 ( للثقـة التنظيميــة4.390و)للتطوير واإلبــداع  (4.342المســــــــــــــتقلـة بلغـت ) للمتغيرات Tنتـائجـه، أن قيمـة 

 . كما ُتشير قيمة معامل التحديد%1عند مستوى معنوية  (وللمتغير الوسيط )وهي معنوية للمتغير المسـتقل

الروح من التغيرات الحاصـــلة في  %38.4أن المتغيرات المســـتقلة تفســـر ما مقداره  2R  =2.384 المعدل

   .تفسرها عوامل أخرى لم تكن موضع الدراسة %9.3الرياضية، وتبقى قيمة 

أن  يتبين السابق الجدول من واألخير األول النموذجين بين يةاالنحدار  العالقة مؤشرات بمقارنةو     
 التفسيرية القدرة زاد من قد التغذية الراجعة والكياسة بين العالقة في وسيط كمتغيرالثقة التنظيمية  إدخال

للمتغير المستقل. وبناء  عليه يمكن القول بأن الثقة التنظيمية تتوسط  Betaقيمة بيتا ت وتناقص ،للنموذج
  جزئي.بشكل الوساطة كانت  هذه وأن التغذية الراجعة والروح الرياضية،العالقة بين 

قام  الداللة اإلحصــــائية لتأثير المتغير الوســــيط في التابع بوجود المتغير المســــتقل معنوية من التأكدوبهدف 
 :اآلتي( 68هو موضح بالجدول رقم ) (Sobel) الباحث بإجراء اختبار

 )*(. 4لمعنوية الوساطة بين التغذية الراجعة والروح الرياضية (Sobel) نتائج اختبار:68)الجدول رقم  

 المخرجات المؤشرات المدخالت

a 44346 Test Sobel 04430 

b 44643 44404 الخطأ المعياري 

aS 44424 p-value 44444 

bS 44430 2 مستوى المعنوية% 

  .http://quantpsy.org/sobel/sobel اإللكتروني بالموقعالباحث باالستعانة  دالمصدر: إعدا

a: الوسيط في المستقل تأثير عند االنحدار معامل  
: b  بوجود المتغير المستقل( التابع في طتأثير الوسيعند  االنحدارمعامل( 

aS :  عند تأثير المستقل في الوسيط االنحدارالمعياري لمعامل الخطأ . 
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bS : بوجود المتغير المستقل( عند تأثير الوسيط في التابع االنحدارخطأ المعياري لمعامل ال(   

( السابق يتبين أن أثر المتغير الوسيط في المتغير التابع بوجود المتغير 68الجدول رقم )من نتائج       
عالقة بين المتغير الجزئيًا تتوسط الثقة التنظيمية فهـذا يعنـي بـأن المستقل هو أثر معنوي ذو اللة إحصائية. 

فرضية البديلة: نرفض الفرضية الصفرية ونقبل ال هوعلي التغذية الراجعة( والمتغير التابع )الكياسة(.)المستقل 
ضيح العالقة ويمكن تو  العالقة بين التغذية الراجعة والروح الرياضية. جزئياً تتوسط بأن الثقة التنظيمية 

 االنحدارية بالمعادلة اآلتية:
 
 

 

( اآلتي 69يوضح الجدول رقم ) :السلوا الحضاري و التغذية الراجعة اختبار الوساطة بين  -ث

 نتائج اختبار هذه الفرضية:

 االنحدار البسيط والمتعدد للعالقات بين تحسين االتصال، والثقة التنظيمية، والسلوا الحضاري  نماذج:(22  رقم الجدول

 االنحدارمعامالت  اتجاه األثر م
 الخطأ

 المعياري

 "Tقيمة"

 

 معنوية 

 "Tقيمة"

معامل 

 االرتباط

معامل 

 التحديد

 المعدل

2R 

 قيمة

"F" 

 ومعنويتها

1 

التغذية 

الراجعة 

 في

السلوك 

 الحضاري

 44444 434344 44443 64444 الثابت

44433 44446 *5.338 
التغذية 

 الراجعة
44444 44424 44644 44444 

2 
التغذية 

الراجعة 

 في

الثقة 

 التنظيمية

 44444 34232 44443 44234 الثابت

44333 44023 *156.658 

 
التغذية 

 الراجعة
44346 44424 444243 44444 

3 

أثر الثقة 

التنظيمية 

السلوك في 

 الحضاري

 44444 404330 44444 64623 الثابت

44434 44444 *17.184 

 44444 04402 44420 44440 الثقة

Y=b0+ b1X+ b2M+ e 

 .خطأ التنبوء+ )التغذية الراجعة( 9.327+( التغذية الراجعة) 9.297+1.526  =  الروح الرياضية
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4 

التغذية 

الراجعة 

والثقة في 

السلوك 

 الحضاري

 44444 404424 44404 64633 الثابت

44430 44433 44340 

التغذية 

 الراجعة
44463 - 44434 44233 - 44230 

 44444 64063 44430 44426 الثقة

 %5معنوية عند مستوى *
 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي

 

 وأن المتغيرات، بين المباشـــرة العالقات معنوية إلى الســـابق الجدول منالنماذج الثالثة األولى  تشـــير     

 االنحدار معامل اســـــتخدام حيث تم تحقيقها تم قد الوســـــيط المتغير الشـــــتراطاتالخطوات الثالثة األولى 

 االنحدارمعامل  اســــــتخدام كما تمالتغذية الراجعة والســــــلوك الحضــــــاري،   بين المباشــــــرة للعالقة البســــــيط

 للعالقة البســــيط االنحدار ملمعا اســــتخدام تم كما،  التغذية الراجعة والثقة التنظيمية بين للعالقة البســــيط

 االنحدار معامل واســــتخدام النموذج الرابع إلى االنتقال تم ولهذا والســــلوك الحضــــاري،الثقة التنظيمية  بين

( والوســـــــيط )الثقة التنظيمية( على المتغير التابع التغذية الراجعةالمســـــــتقل ) المتغيرين أثر الختبار المتعدد

 (.السلوك الحضاري )

 F= ( الســــــــابق، والذي يبين من خالله أن قيمة اختبار69من الجدول ) الرابع النموذج فيحيث نالحظ  

النموذج وصــــــحة االعتماد على  ، وتدل على جودة%1مســــــتوى معنوية  وهي دالة إحصــــــائيا  عند 8.708

 ( للثقة التنظيمية3.436و) للتغذية الراجعة (- 2.177المســــــــــــتقلة بلغت ) للمتغيرات Tنتائجه، أن قيمة 

 2R المعدل . كما ُتشــير قيمة معامل التحديد%1عند مســتوى معنوية  للمتغير المســتقل( فقط )وهي معنوية

الســـلوك الحضـــاري، من التغيرات الحاصـــلة في  %7.7أن المتغيرات المســـتقلة تفســـر ما مقداره  2.277= 

   .تفسرها عوامل أخرى لم تكن موضع الدراسة %90.3وتبقى قيمة 

أن  يتبين السابق الجدول من واألخير األول النموذجين بين يةاالنحدار  العالقة راتمؤش بمقارنةو     
 القدرة زاد من قد التغذية الراجعة والسلوك الحضاري  بين العالقة في وسيط كمتغيرالثقة التنظيمية  إدخال

للمتغير المستقل. وبناء  عليه يمكن القول بأن الثقة التنظيمية  Betaقيمة بيتا ت وتناقص ،للنموذج التفسيرية
  ًلي.بشكل كالوساطة كانت  هذه وأن التغذية الراجعة والسلوك الحضاري،تتوسط العالقة بين 
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قام  الداللة اإلحصــــائية لتأثير المتغير الوســــيط في التابع بوجود المتغير المســــتقل معنوية من التأكدوبهدف 
 :اآلتي( 70هو موضح بالجدول رقم ) (Sobel) بإجراء اختبارالباحث 

 لمعنوية الوساطة بين التغذية الراجعة والسلوك الحضاري (Sobel) نتائج اختبار:70)الجدول رقم  

 المخرجات المؤشرات المدخالت

a 44362 Test Sobel 64433 

b 0.253  44403 الخطأ المعياري 

aS 44430 p-value 44444 

bS 0.074 2 مستوى المعنوية% 

  .http://quantpsy.org/sobel/sobel اإللكتروني بالموقعالباحث باالستعانة  دالمصدر: إعدا

a: الوسيط في المستقل تأثير عند االنحدار معامل  
: b  بوجود المتغير المستقل( التابع في طتأثير الوسيعند  االنحدارمعامل( 

aS :  عند تأثير المستقل في الوسيط االنحدارالمعياري لمعامل الخطأ . 
bS : بوجود المتغير المستقل( عند تأثير الوسيط في التابع االنحدارخطأ المعياري لمعامل ال(   

( السابق يتبين أن أثر المتغير الوسيط في المتغير التابع بوجود المتغير 22من نتائج الجدول رقم )      
التغذية الراجعة( )العالقة بين المتغير المستقل  كلياً تتوسط  الثقة التنظيميةفهـذا يعنـي بـأن . معنوي المستقل 

ثقة نقبل الفرضية الصفرية ونرفض الفرضية البديلة: بأن ال هوعلي والمتغير التابع )السلوك الحضاري(.
النحدارية ويمكن توضيح العالقة ا العالقة بين التغذية الراجعة والسلوك الحضاري. تتوسط كلياً التنظيمية 

 بالمعادلة اآلتية: 
 
 
 
 
 
 
 

Y=b0+ b1X+ b2M+ e 

 .خطأ التنبوء)الثقة التنظيمية(  9.253( + التغذية الراجعة) (- 9.939)+  3.399=  السلوك الحضاري
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( اآلتي نتائج 75يوضح الجدول رقم ) :وعي الضميرو التغذية الراجعة اختبار الوساطة بين  -ج

 اختبار هذه الفرضية:

  وعي الضميرنماذج االنحدار البسيط والمتعدد للعالقات بين تحسين االتصال، والثقة التنظيمية، و :(71  رقم الجدول

 االنحدارمعامالت  اتجاه األثر م
 الخطأ

 المعياري

 "Tقيمة"

 

 معنوية 

 "Tقيمة"

معامل 

 االرتباط

معامل 

 التحديد

 المعدل

2R 

 قيمة

"F" 

 ومعنويتها

1 

التغذية 

 فيالراجعة 

وعي 

 الضمير

 44444 444334 44440 44236 الثابت

44203 44430 *78.512 
التغذية 

 الراجعة
44024 44424 44434 44444 

2 
التغذية 

 فيالراجعة 

الثقة 

 التنظيمية

 44444 34232 44443 44234 الثابت

44333 44023 *156.658 

 
التغذية 

 الراجعة
44346 44424 444243 44444 

3 

أثر الثقة 

التنظيمية 

وعي في 

 الضمير

 44444 34263 44443 44434 الثابت

44366 44633 *123.454 

 44444 444444 44424 44233 الثقة

4 

التغذية 

الراجعة 

والثقة في 

وعي 

 الضمير

 44444 44633 44446 44433 الثابت

44324 44043 344434* 

التغذية 

 الراجعة
44433 44436 44423 44442 

 44444 34634 44434 44063 الثقة

 %5معنوية عند مستوى *
 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي

 

 وأن المتغيرات، بين المباشـــرة العالقات معنوية إلى الســـابق الجدول منالنماذج الثالثة األولى  تشـــير     

 االنحدار معامل اســـــتخدام حيث تم تحقيقها تم قد الوســـــيط المتغير الشـــــتراطاتالخطوات الثالثة األولى 

 البســـيط االنحدارمعامل  اســـتخدام كما تمالتغذية الراجعة ووعي الضـــمير،   بين المباشـــرة للعالقة البســـيط

الثقة  بين للعالقة البســــيط االنحدار معامل اســــتخدام تم كما،  التغذية الراجعة والثقة التنظيمية بين للعالقة
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 الختبار المتعدد االنحدار معامل واستخدام النموذج الرابع إلى االنتقال تم ولهذا ووعي الضمير،التنظيمية 

 (.الضمير وعي( والوسيط )الثقة التنظيمية( على المتغير التابع )التغذية الراجعةالمستقل ) المتغيرين أثر

 F= ( الســــــــابق، والذي يبين من خالله أن قيمة اختبار75من الجدول ) الرابع النموذج فيحيث نالحظ  

النموذج وصــــحة االعتماد على  ، وتدل على جودة%1مســــتوى معنوية  وهي دالة إحصــــائيا  عند 68.598

)وهي  ( للثقة التنظيمية6.398و) للتغذية الراجعة( 0.817المســــتقلة بلغت ) للمتغيرات Tنتائجه، أن قيمة 

 . كما ُتشــــــــير قيمة معامل التحديد%1عند مســــــــتوى معنوية  للمتغير المســــــــتقل وللمتغير الوســــــــيط( معنوية

وعي من التغيرات الحاصـــلة في  %9.54أن المتغيرات المســـتقلة تفســـر ما مقداره  2R  = 2.459 المعدل

   .تفسرها عوامل أخرى لم تكن موضع الدراسة %16.7الضمير، وتبقى قيمة 

 أن إدخال يتبين السابق الجدول من واألخير األول النموذجين بين يةاالنحدار  العالقة مؤشرات بمقارنةو 
 ،للنموذج التفسيرية القدرة زاد من قدالتغذية الراجعة ووعي  بين العالقة في وسيط كمتغيرالثقة التنظيمية 

للمتغير المستقل. وبناء  عليه يمكن القول بأن الثقة التنظيمية تتوسط العالقة بين  Betaقيمة بيتا ت وتناقص
  .جزئيبشكل الوساطة كانت  هذه وأن التغذية الراجعة ووعي الضمير،

قام  الداللة اإلحصــــائية لتأثير المتغير الوســــيط في التابع بوجود المتغير المســــتقل معنوية من التأكدوبهدف 
 :اآلتي( 20هو موضح بالجدول رقم ) (Sobel) تبارالباحث بإجراء اخ

 لمعنوية الوساطة بين التغذية الراجعة ووعي الضمير (Sobel) نتائج اختبار:72)الجدول رقم  

 المخرجات المؤشرات المدخالت

a 44346 Test Sobel 24344 

b 44063 44403 الخطأ المعياري 

aS 44424 p-value 44444 

bS 44434  2 المعنويةمستوى% 

  .http://quantpsy.org/sobel/sobel اإللكتروني بالموقعالباحث باالستعانة  دالمصدر: إعدا

a: الوسيط في المستقل تأثير عند االنحدار معامل  
: b  بوجود المتغير المستقل( التابع في طتأثير الوسيعند  االنحدارمعامل( 

aS :  عند تأثير المستقل في الوسيط االنحدارالمعياري لمعامل الخطأ . 
bS : بوجود المتغير المستقل( عند تأثير الوسيط في التابع االنحدارخطأ المعياري لمعامل ال(   
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( السابق يتبين أن أثر المتغير الوسيط في المتغير التابع بوجود المتغير 20من نتائج الجدول رقم )      
التغذية )العالقة بين المتغير المستقل  جزئياً  تتوسطالثقة التنظيمية فهـذا يعنـي بـأن . معنوي المستقل 

أن الثقة نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة: ب هوعلي الراجعة( والمتغير التابع )وعي الضمير(.
النحدارية اويمكن توضيح العالقة  العالقة بين التغذية الراجعة ووعي الضمير. تتوسط جزئياً التنظيمية 

 بالمعادلة اآلتية: 
 
 

 :H2,5 الخامسةمناقشة نتائج الفرضية الفرعية     
عالقة بين التغذية ال جزئياً تتوسط تبين من خالل نتائج الفرضية الفرعية الرابعة بأن الثقة التنظيمية      

ن التغذية العالقة بي كلياً  تتوسطفي حين أنها ووعي الضمير، ، الروح الرياضيةالراجعة وكال  من اإليثار، 
 والسلوك الحضاري.  الكياسةالراجعة 

أبعاد سلوكيات المواطنة التنظيمية التي تتأثر  أكثر أن يتبين السابقة الجداول نتائج استقراء خالل من
كما هو  وذلكالروح الرياضية بشكل غير مباشر بالتغذية الراجعة من خالل الثقة التنظيمية هو سلوك 

 ( األتي:57مبين بالشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Excelالمصدر: من إعداد الباحث باستخدام برنامج 
 بالتغذية الراجعةبحسب تأثرها  ألبعاد سلوكيات المواطنة التنظيمية  التنازلي (: الترتيب17الشكل رقم  

 من خالل الثقة التنظيمية

Y=b0+ b1X+ b2M+ e 

 .خطأ التنبوء)الثقة التنظيمية( + 9.437(+ التغذية الراجعة) 9.179+  1.869=  وعي الضمير

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

السلوك الحضاريالكياسةوعي الضميراإليثارالروح الرياضية

0.297

0.205

0.179

0.110

0.039



 الميدانية واختبار الفروضالفصل الخامس                                                       الدراسة 

  163 

  الجهود التي يتم بذلها من اإلدارة العليا للمشفى من خالل توجيه إلى هذه النتيجة ويعزو الباحث
 ون باستمراريحرصالمشرفين أن ، حيث لتغذية الراجعةالمشرفين المباشرين بشكل دائم فيما يتعلق با

على مد العاملين بنتائج أعمالهم من خالل تعريفهم بنقاط قوتهم وألية تعزيزها ونقاط ضعفهم بغية تالفيها 
مما يساعد العاملين على تحسين أدائهم باستمرار، كما أن حرص المدير المباشر على تقديم النصح 

ر مباشر على الثقة التنظيمية و سلوك اإليثاواإلرشاد والمالحظات البن اءة للعاملين، مما انعكس بشكل 
 ووعي الضمير والروح الرياضية لدى العاملين بالمشفى.

  وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل اإلدارة العليا والمشرفين في فيما يتعلق بنشاط التغذية
عاملين بشكل لل على سلوك الكياسة و السلوك الحضاري  الراجعة، كانت هذه الجهود ضعيفة في تأثيرها

 مباشر، حيث لعبت الثقة التنظيمية الدور األكبر في تحريك هذه السلوكيات لدى العاملين في المشفى.
 في للتغذية الراجعة معنوي وجود أثر التي أظهرت ( 0250دراسة )أبو حمور، وتتفق هذه النتائج مع

العسمي )وتتفق هذه النتائج مع  ،الثقة التنظيمية لدى األطباء و الممرضين في المستشفيات األردنية
( التي توصلت إلى أن  الثقة التنظيمية )الثقة بإدارة المنظمة، الثقة بالرئيس المباشر( 0259والحنيطي،

تؤثر إيجابيا  في سلوك المواطنة التنظيمية بأبعادها )اإليثار، الروح الرياضية، وعي الضمير، الكياسة، 
التي توصلت إلى أن العاملين الذين يثقون  Akar,2018,p287)ة )دراسق مع السلوك الحضاري، كما تتف

بإدارتهم سيقدمون سلوكيات مواطنة عالية لمنظمتهم دون انتظار المقابل، مما يمكن المنظمة من تحقيق 
( وجود عالقة ذات تأثير 303، ص0258أهدافها وأهداف عامليها. كما أظهرت دراسة )نجم وكريم،

يمية وسلوكيات المواطنة التنظيمية، وقد أكدت الدراسة أن الثقة التنظيمية ُتعد معنوي بين الثقة التنظ
  Hsiao &Lin,2014,p171)دراسة )كما تتفق مع  متغيرا  مناسبا  لدراسة حالة سلوكيات المواطنة التنظيمية.

يا  كبيرا  على إبداء إيجابتأثيرا   موالثقة التنظيمية من قبل القادة مع مرؤوسيه لتبادل المعرفةأن التي بينت 
وتتفق هذه النتائج أيضا  مع دراسة )سعيد،  مواطنة عالية في بيئة العمل. تالممرضين لسلوكيا

للثقة التنظيمية تأثيرا  مباشرا  في سلوكيات المواطنة التنظيمية، إذ إن وجود الثقة  ( بأن0257وعبدالستار،
مية، ت التبادلية، وبالتالي زيادة سلوكيات المواطنة التنظيالتنظيمية يؤدي إلى مستويات نوعية من العالقا

وهذا يعني كلما ارتفع مستوى الثقة التنظيمية زادت سلوكيات المواطنة التنظيمية التي يمارسها العاملون، 
 .األداء ويطور العالقات االجتماعية ويحقق الكفاءة والفاعلية في المنظمة  زوهو ما يعز 

 :H2الفرضية الرئيسية الثانية  على نتائجوبناءاً     
ذية ين ممارسات اإلدارة بالتجوال )تحسين االتصال، التغالعالقة بتتوسط الثقة التنظيمية أن نستنتج       

)اإليثار، الكياسة، الروح الرياضية، السلوك  الراجعة، التغذية الراجعة( وسلوكيات المواطنة التنظيمية
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الثقة التنظيمية تتوسط العالقة بين التطوير واإلبداع وكل اإليثار، الكياسة، كما الحضاري، وعي الضمير. 
والتلعب دورا  وسيطا  بين التطوير واإلبداع وكل من الروح الرياضية والسلوك في حين أنها وعي الضمير، 

 الحضاري.
ة بالتجوال ممارسات اإلدار وبناءا  على هذه النتائج يمكن للباحث أن يقترح النماذج التالية للعالقة بين     

 :وسلوكيات المواطنة التنظيمية في ظل وجود الثقة التنظيمية كمتغير وسيط في هذه العالقة
نموذج مقترح للعالقة بين تحسين االتصال وسلوكيات المواطنة التنظيمية  :النموذج األول

 ( اآلتي:58كما هو موضح بالشكل رقم ) بوجود الثقة التنظيمية كمتغير وسيط
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مقترح للعالقة بين تحسين االتصال وسلوكيات المواطنة التنظيمية بوجود الثقة التنظيمية  (:نموذج15رقم  لشكل ا

 .كمتغير وسيط
 
 

R2=44.4
% 

β = 0.433 

 عي الضميرو 

R2=08.2
% 

R2=33.1
% 

β = 0.482 

 

R2=35.1
% 

β = 2.329 

 

β = 0.180 

 

 الثقة التنظيمية تحسين االتصال

 إليثارا

 السلوا الحضاري 

 الروح الرياضية

 الكياسة
β = 0.541 

R2=30.7
% 

β = 2.068 

 
R2=35.1
% 

β = 2.684 

 
R2=72.1
% 

β = 2.684 

 
R2=72.1% 

β = 2.684 

 
R2=72.1% 
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نظيمية وسلوكيات المواطنة التنظيمية بوجود الثقة الت التحفيزنموذج مقترح للعالقة بين  :الثانيالنموذج 
 ( اآلتي:59كما هو موضح بالشكل رقم ) كمتغير وسيط

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 وسلوكيات المواطنة التنظيمية بوجود الثقة التنظيمية التحفيز(:نموذج مقترح للعالقة بين 59الشكل رقم )

 كمتغير وسيط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R2=39.4

%% 

R2=32.2

%% 

β = 9.539 

 

 التنظيمية الثقة التحفيز

 إليثارا

 السلوا الحضاري 
 

 الروح الرياضية

 الكياسة
β = 0.242 

R2=6.2%

% 

β = 9.448 

 
R2=25.3

%% 

β = 9.644 

 
R2=39.7

%% 

β = 9.197 

 
R2=9.3%

% 

 وعي الضمير
 

β = 9.564 
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التطوير واإلبداع وسلوكيات المواطنة التنظيمية ( اآلتي العالقة بين 21يوضح الشكل رقم   النموذج الثالث:
 :بوجود الثقة التنظيمية كمتغير وسيط

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

مقترح للعالقة بين تحسين االتصال وسلوكيات المواطنة التنظيمية بوجود  (:نموذج21الشكل رقم  
 .الثقة التنظيمية كمتغير وسيط

 
 
 
 
 

R2=28.1%

% 
β = 0.205 

R2=43.3%

% 

R2=41.6%

% R2=43.3%

% 

R2=11%

% 

β = 9.191 

 

β = 0.198 

 الثقة التنظيمية و اإلبداعالتطوير 

 إليثارا

 السلوا الحضاري 

 الروح الرياضية

 الكياسة
β = 9.635 

R2=34.3%

% 

β = 9.346 

 
R2=28.1%

% 

β = 0.546 

R2=41.6%

% 

β = 9.893 

 
R2=82.1%

% 

 β = 9.238 وعي الضمير

 

β = 0.439 
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وسلوكيات المواطنة التنظيمية  التغذية الراجعة( اآلتي العالقة بين 21يوضح الشكل رقم   النموذج الثالث:
 :بوجود الثقة التنظيمية كمتغير وسيط

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

وسلوكيات المواطنة التنظيمية بوجود  التغذية الراجعة(:نموذج مقترح للعالقة بين 21الشكل رقم  
 .الثقة التنظيمية كمتغير وسيط

 . خالصة الفصل:2
أثر الثقة التنظيمية  على التعرف بهدف البحث ونتائج للبيانات اإلحصــائي التحليل الفصــل الثالث تناول

في العالقة بين ممارسـات اإلدارة بالتجوال وسـلوكيات المواطنة التنظيمية في مشـفى الشـهيد محمد وسيم 
 المعالجات باســــــتخدام البيانات تحليل خالل من البحث أســــــئلةباإلجابة عن  الفصــــــل تناولكما  معاذ،

 ،راســات الســابقةالد مع أو اختالفها تطابقها ومدى الفرضــيات اختبار ذلك بهدف المناســبة، اإلحصــائية
ن وســـــــــــاطة الثقة التنظيمية بي اختباربين المتغيرات المســـــــــــتقلة والتابعة، و  االنحدار تحليل تناولرا  وأخي

.ممارسات اإلدارة بالتجوال وسلوكيات المواطنة التنظيمية

R2=41.9% 

R2=7.4% 

β = 0.013 

 الثقة التنظيمية التغذية الراجعة

 إليثارا

 السلوا الحضاري 

 الروح الرياضية

 ةالكياس
β = 0.623 

R2=45.6% 

β = 0.308 

 
R2=28.5% 

β = 0.574 

 
R2=40.3% 

β = 0.302 

 
R2=38.4% 

 وعي الضمير

β = 0.203 

R2=28.5% 

β = 0.432 

β = 0.022 

R2=41.9% 

β = 0. 729  

 
R2=38.4%

% 
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 الفصل السادس
 ومقترحات البحث نتائج

 تمهيد   
ى ير  لتيا والمقترحات ،البحث إليها توصل التي النتائجمن  مجموعة الفصل هذا خالل الباحث يعرض

العاملين  وتحفيز التنظيمية، الثقةدرجة  وزيادة بالتجوال، اإلدارةتعزيز ممارسات  في تسهمو  مهمة هاأنالباحث 
 .سلوكيات المواطنة التنظيميةعلى االستمرار في ممارسة 

:  :البحث النتائج أواًل
 مرتفعا  اإلدارة بالتجوال في مشفى الشهيد محمد وسيم معاذ كان  ممارسات مستوى  أن النتائج أظهرت ،

وقد كانت ، (4.27) بالتجوال اإلدارة ممارسة تجاه األفراد إلجابات الحسابي المتوسطحيث بلغ 
ير : تحسين االتصال يليه التغذية الراجعة والتطو وفق اآلتياألدنى  إلىمتوسطات االستجابة من األعلى 

 الحقائق وأخيرا  ُبعد التحفيز.  اكتشافواإلبداع ثم 
 ممارسة العاملين لسلوكيات المواطنة التنظيمية في مشفى الشهيد محمد وسيم  مستوى  أن النتائج أظهرت

ممارستهم لسلوكيات المواطنة  جاهت األفراد إلجابات الحسابي المتوسطمعاذ كانت مرتفعة، حيث بلغ 
 وعي الضمير :وفق اآلتي األدنى إلىوقد كانت متوسطات االستجابة من األعلى  ،(4.32)التنظيمية 
  .األخيرة المرتبة الروح الرياضية ُبعد واحتلي الكياسة ثم اإليثار ثم السلوك الحضار  ويليه بعد

  الثقة التنظيمية في مشفى الشهيد محمد وسيم معاذ كانت مرتفعة، حيث بلغ  درجة أن النتائج أظهرت
 (.4.57)اتجاه الثقة التنظيمية السائدة في المشفى  العينة األفراد إلجابات الحسابي المتوسط أن
 الداللة  مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد(α ≤ 0.05)  في استجابات العاملين نحو

 رية.الفئة العم لمتغير ُتعزى الحقائق"  اكتشافممارسات اإلدارة بالتجوال وبالتحديد تجاه ُبعد "
 الداللة  مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد(α ≤ 0.05)  في استجابات العاملين نحو

 ة.سنوات الخبر  لمتغير ُتعزى  "التغذية الراجعة"ُبعد  تجاه التحديدوبممارسات اإلدارة بالتجوال 
 الداللة  مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  ال توجد(α ≤ 0.05)  في استجابات العاملين تجاه

. (طبيعة العمل، المؤهل العلمي)النوع، لمتغيرات  ُتعزى ممارسات اإلدارة بالتجوال 
 عند إحصائية داللة ذات فروق  ال توجد ( مستوى داللةα≤0.05 )الثقة ة لدرجتقديرات العاملين  في

  (.، المؤهل العلمي)النوع، العمرلمتغيرات  ُتعزى  التنظيمية
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  داللة مستوى  عند إحصائية داللةتوجد فروق ذات (α≤0.05 بين استجابات أفراد العينة )الثقة نحو 
 لمتغير سنوات الخبرة ُتعزى  التنظيمية

 الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد (α ≤ 0.05) الثقة  نحو العاملين في استجابات
  .التنظيمية ُتعزى لمتغير طبيعة العمل

   دتوج ( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةα≤0.05 في استجابات أفراد العينة نحو )
 دال توجحيث  ع،النو  لمتغير ُتعزى الرياضية "تجاه ُبعد " الروح  التنظيمية وبالتحديدسلوكيات المواطنة 

( في استجابات أفراد العينة نحو سلوكيات α≤0.05) فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
النوع  يرلمتغ ُتعزى الكياسة، السلوك الحضاري، وعي الضمير(  اإليثار،)األخرى المواطنة التنظيمية 

 في مشفى الشهيد محمد وسيم معاذ.
  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند( مستوى داللةα≤0.05 ) في استجابات أفراد العينة نحو سلوكيات

تجاه ُبعد " الكياسة، وعي الضمير" في مشفى الشهيد محمد وسيم معاذ  التنظيمية وبالتحديدالمواطنة 
 .سنوات الخبرة لمتغير ُتعزى 

 ( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةα≤0.05 في استجابات أفراد العينة نحو سلوكيات )
 عزى تُ تجاه ُبعد " السلوك الحضاري" في مشفى الشهيد محمد وسيم معاذ  التنظيمية وبالتحديدالمواطنة 

في ( α≤0.05مستوى داللة )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  في حين طبيعة العمل. لمتغير
الرياضية،  الروح الكياسة، ،)اإليثار التنظيمية األخرى استجابات أفراد العينة تجاه سلوكيات المواطنة 

 طبيعة العمل. لمتغير ُتعزى وعي الضمير( في مشفى الشهيد محمد وسيم معاذ 
 دال توج ( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةα≤0.05 في استجابات أفراد العينة تجاه )

ية، المؤهل لمتغيرات )الفئة العمر  ُتعزى سلوكيات المواطنة التنظيمية في مشفى الشهيد محمد وسيم معاذ 
.العلمي(

  التوجد عالقة ارتباط بين اكتشاف الحقائق كأحد ممارسات اإلدارة بالتجوال وسلوكيات المواطنة
داللة إحصائية لممارسة عملية اكتشاف الحقائق في سلوكيات  التنظيمية، وبالتالي اليوجد أثر ذو

 المواطنة التنظيمية. 
  العالقة بين تحسين االتصال وكال  من الروح الرياضية والسلوك الحضاري،  تتوسط كلياً الثقة التنظيمية

وأن  .العالقة بين تحسين االتصال وكال  اإليثار، الكياسة، وعي الضمير تتوسط جزئياً في حين أنها 
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أبعاد سلوكيات المواطنة التنظيمية التي تتأثر بشكل غير مباشر بُبعد تحسين االتصال من خالل  أكثر
 .الثقة التنظيمية هو سلوك الكياسة

  وح العالقة بين التحفيز وسلوكيات المواطنة التنظيمية )اإليثار،الكياسة، الر  تتوسط كلياً الثقة التنظيمية
أبعاد سلوكيات المواطنة التنظيمية التي تتأثر  أكثر وعي الضمير(، وأن ية، السلوك الحضاري،الرياض

 .بشكل غير مباشر بُبعد التحفيز من خالل الثقة التنظيمية هو السلوك الحضاري 
  العالقة بين التطوير واإلبداع وكال  من اإليثار، الكياسة، وعي الضمير،  تتوسط جزئياً الثقة التنظيمية

 أكثر العالقة بين التطوير واإلبداع والروح الرياضية والسلوك الحضاري. وأنتتوسط في حين أنها ال
أبعاد سلوكيات المواطنة التنظيمية التي تتأثر بشكل غير مباشر بالتطوير واإلبداع من خالل الثقة 

 .وعي الضميرالتنظيمية هو سلوك 
   العالقة بين التغذية الراجعة وكال  من اإليثار، الروح الرياضية، ووعي  تتوسط جزئياً الثقة التنظيمية

كثر أالعالقة بين التغذية الراجعة الكياسة والسلوك الحضاري. وأن تتوسط كليًا الضمير، في حين أنها 
سلوكيات المواطنة التنظيمية التي تتأثر بشكل غير مباشر بالتغذية الراجعة من خالل الثقة أبعاد 

 .ظيمية هو سلوك الروح الرياضيةالتن

  .اقتراحات البحثثانيًا: 

انت كوالثقة التنظيمية وسلوكيات المواطنة التنظيمية على الرغم من أن درجة ممارسات اإلدارة بالتجوال 
إال أن أثر ممارسات اإلدارة بالتجوال في سلوكيات المواطنة التنظيمية من  في المشفى، ةمرتفععلى درجة 

بهدف تعزيز و  خالل الثقة التنظيمية كمتغير وسيط كان يتراوح حول درجة المتوسط وأحيانا  تحت المتوسط،
تمرار في وتحفيز العاملين على االس ،بالتجوال والحفاظ على مستوى الثقة التنظيمية السائد اإلدارةممارسات 

 :اآلتيإدارة المشفى ومشرفيها ن الباحث يقترح على إفممارسة سلوكيات المواطنة التنظيمية 
 في سلوكيات المواطنة التنظيمية وزيادة  إيجابي لما لها من أثر ،االستمرار بممارسة اإلدارة بالتجوال

 .درجة الثقة التنظيمية بين صفوف العاملين
  قضاء المدير وقت أكبر بين الموظفينبذل جهود أكبر أثناء ممارسة عملية اكتشاف الحقائق من خالل 

لفرصة للعاملين إتاحة او احتواء العاملين باألساليب الحديثة كتعزيز الوالء واإلنتماء،   أثناء جولته، والعمل
 م.والمشاكل التي تواجهه، وتفقد حاجات العاملين للتعبير عن آرائهم تجاه ظروف العمل وبيئته

  ،زيادة قنوات التواصل بين اإلدارة والعاملين بشتى الوسائل )الزيارات الميدانية لمواقع العمل، االجتماعات
 الندوات، ورشات العمل، صندوق الشكاوي..الخ(.
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 يز ز تعزيز البيئة اإلبداعية داخل المشفى من خالل االستمرار في تطوير قدرات ومهارات العاملين، وتع
وتحديد  ،لهام العاملين بالحلول اإلبداعيةإو  ،المبدعين اكتشافالجديدة و  األفكاروتقديم ثقافة اإلبداع 

تطوير أساليب الزمة لوبرامج التدريب ال ،والحلول األفكارو ة، ئة اإلبداعيالبرامج التدريبية وتوفير البي
 عية.والنو الكمية  األهدافتحقيق ات وتوظيفها بفاعلية لكانوتنمية القدرات واالم ،العمل وطرقه

 يرات وسهل الفهم ومواكب للمتغ ،بناء نظام للتحفيز قائم على عدالة الحافز ومرتبط بالجهد المبذول
ويجب أن يهتم نظام الحوافز  بالجانب المعنوي من ، ، االقتصادية واالجتماعية التي يمر بها المجتمع

 خالل ربط الحافز بقدرات ومهارات العاملين، ومنح فرص للترقية للعاملين المتميزين. 
  والتي تقوم على فكرة تقييم الموظف من المدير درجة  362سلوب التغذية الراجعة بطريقة أاستخدام

ن األدوات وُتعد هذه األداة م ء والزمالء الذين في مستواه.المباشر والموظفين الذين يشرف عليهم والعمال
مداد الموظفين بالتغذية الراجعة حول أدائهم، وهي أن يقيم الموظف استنادا  على تقييم إفي   الحديثة

الذين في نفس مستواه الوظيفي، وربما من العمالء  ون من حوله، كأن يقيمه المدير المباشر، والموظف
معه، وبعدها يتم احتساب المتوسط الحسابي لهذه التقييمات. هذا النوع من التقييم سيحقق الذين يتعاملون 

إعادة خرون، وبالتالي يسمح له بما  صادقا  وعادال ، وسيعرف الموظف كيف ينظر إليه اآليللموظف تقي
يه ويحاول ددراسة سلوكياته تجاههم. وبالنهاية يمكن لمديره اكتشاف جوانب الخلل والقصور الحقيقية ل

 .تالفيها، ويوجهه إلى التدريب المناسب
  التعزيز الدائم لسلوكيات المواطنة التنظيمية لدى الموظفين من خالل تشجيعهم على استغالل وقتهم في

م الرسمي الدوا أثناء ر مهاراتهم وتحسينها وتخصيص جزء  من وقت فراغهميالعمل والحرص على تطو 
 لعمل.باالذين لديهم مشكالت متعلقة  اآلخرينلمساعدة 

 العاملينعند تقييم  الوظيفي األداء معايير من كنوع التنظيمية المواطنة ياتسلوك األخذ بعين االعتبار.  
  أثناء عملية تقييم األداء التنظيمية( المواطنة ياتسلوك (بعين االعتبار النشاطات التطوعية األخذ.
 سلوكيات  على التأثير في ألهميتها المشفى رسالة في يةاألساس الركائز من التنظيمية الثقة اعتبار

 المواطنة التنظيمية لدى العاملين في المشفى.
   من خالل سياسات من خالل االستمرار  في المشفى العاملين لدى بشكل مستمر التنظيمية الثقة تعزيز

في الترقية الوظيفية وإيجاد فرص للترقية، وإشباع حاجات العاملين إدارية واضحة وتتمثل في العدالة 
المادية والمعنوية، والحرص على تطوير وتدريب العاملين باستمرار، وتقديم النصح والمشورة لهم بشكل 

 دائم من ق بل المشرفين.
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  بإتاحة الفرص لهم في المشاركة في دورات تدريبية تخصصية،  المديرينتنمية القدرات والمهارات لدى
مما يساعدهم على امتالك الخبرات والمهارات التي تمكنهم من تحمل األعباء الوظيفية، وبناء الثقة 

 .بالنفس مما سينعكس بال شك على الثقة بينهم وبين العاملين
  لك عاملين أثناء ممارسة اإلدارة بالتجوال، وذبين الالشخصية والوظيفية يجب على اإلدارة مراعاة الفروق

 من خالل مراعات رغبات واحتياجات العاملين الفئة العمرية فيما يخص عملية اكتشاف الحقائقبمراعاة 
وفقا  لفئاتهم العمرية وسنوات الخبرة، وكذلك مراعات سنوات الخبرة فيما يخص التغذية الراجعة من خالل 

 يما يخص سنوات الخبرة.لتركيز على كافة الفئات فا
  سة سلوكيات على ممار  همبين العاملين أثناء تحفيز الشخصية والوظيفية الفروق  ةمراعايجب على اإلدارة

ن حيث وجدت الدراسة أ فيما يخص سلوك الروح الرياضية النوع ةالمواطنة التنظيمية، وذلك بمراعا
 وبالتالي البد من تعزيز ممارسات الروح الرياضية لدى ،الذكور يتمتعون بروح رياضية أكثر من اإلناث

أن السلوك الحضاري لدى العاملين في المجال الطبي أكبر من العاملين كما وجدت الدراسة  ،اإلناث
 . المجال اإلداري لذا البد من تعزيز ممارسة السلوك الحضاري لدى العاملين في  في المجال اإلداري 

  بيئة العمل،  يالسائدة ف الثقة التنظيمية في تقدير ا  لعمل ولسنوات الخبرة دور لطبيعة ا أن وجدت الدراسة
العاملين  منأكبر  لدى العاملين في المجال الطبيحيث الحظ الباحث أن تقدير درجة الثقة التنظيمية 

دى العاملين ل ةالتنظيميفي المجال اإلداري، لذا يجب على اإلدارة زيادة الجهود بشكل أكبر لزيادة الثقة 
 في المجال اإلداري. 

 البحوث المستقبلية المقترحة: 
القطاع  والثقة التنظيمية في بيئة التنظيمية المواطنةبالتجوال وسلوكيات  اإلدارةألهمية ممارسات  نظرا       

 األداء وزيادة التنظيمية الفعاليةتقدمها هذه المتغيرات في تعزيز  أنولإلسهامات التي يمكن  الصحي
 :اآلتيالباحث يقترح  فإن المنظمة نجاح على أثرولما لها من  التنظيمي،

ممارسات  أثر إجراء دراسات مماثلة للدراسة الحالية على قطاعات أخرى غير القطاع الصحي لمعرفة -
 القطاعات. هذه في العاملين التنظيمية للموظفين المواطنة سلوكيات على اإلدارة بالتجوال

على سلوكيات المواطنة التنظيمية أخرى  إداريةأثر أنماط دراسة  إلى إجراء دراسات مستقبلية تهدف  -
 .المنظمة على نتائج إيجابية من لها لما الموظفين لدى السلوكياته تعزيز هذ بهدف

 دراسة محددات الثقة التنظيمية لما لها من أثر كبير على سلوكيات المواطنة التنظيمية. -
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العربيةأواًل. 
اإلدارة بالتجوال وأثرها على االلتزام والثقة التنظيميين في (. ممارســة 0250أبو حمور، حســام محمود جميل. ) .5

 .جامعة عمان العربية ،األعمالكلية إدارة  غير منشورة، تشفيات األردنية، أطروحة دكتوراه المس
، رســــــــالة عالقة اإلدارة بالتجوال في إحداث التحول التنظيمي(. 0251حســــــــين. ) محمد ، حســــــــينةأبو ســــــــعد .0

 ، جامعة األقصى.أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العلياماجستير غير منشورة، 
(. اإلدارة بالتجوال كمدخل للميزة التنافسية في التعليم ما بعد األساسي بسلطنة 0258أحمد، عزام عبد النبي. ) .3

 .458-338(، 0)0، جامعة بني سويف والسلطان قابوس مجلة العلوم التربويةعمان، 
لتربية مجلة كلية ا(. الثقة التنظيمية لدى العاملين في كليات التربية /جامعة بغداد، 0251أحمد، مي فيصل. ) .4

 .722-677(، 89)05، األساسية
 التنظيمية"، دراســـــة المواطنة ســـــلوك تعزيز في التحويلية القيادة (. دور0259اإلســـــماعيل، جابر شـــــعيب. ) .1

العمانية، مجلة البحوث االقتصــــــادية واإلدارية لمعهد اإلدارة  ســــــالميةاإل المصــــــارف في العاملين على ميدانية
 .60-45(، 5)0 العامة،

 جلةم (. دراسة تحليلية مقارنة للصيغ المستخدمة في حساب حجم العينة العشوائية،0254بشماني، شكيب. )  .6
.522-81(،1)36 جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية _سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية

ــي مع تطبيق نظرية 0257بلقاسمي، سمية. ومبارك بوعشة. ) .7 ـــ ـــ ــائـ ــصـ ـــ ــدالل اإلحـ ـــ ــتـ ـــ ــي االسـ (، التقدير بنوعيه فـ
 .040-006(،7)، مجلة الدراسات المالية والمحاسبية واإلداريةالنهاية المركزية، 

الثقـة التنظيميـة لـدى مـديري المـدارس االبتـدائية بوكالة الغوث الدولية (. 0256بنـات، عـايـدة ســــــــــــــعيـد ديـب. ) .8
ية، الجامعة كلية الترب، رســالة ماجســتير غير منشــورة، بمحافظات غزة وعالقتها بالمناخ التنظيمي الســائد لديهم

 اإلسالمية.
 ميدانية االســـتراتيجية دراســـة القرارات فاعلية على بالتجوال اإلدارة ممارســـة أثر (.0257جاب الله، نســـيمة. ) .9

رســـــــالة ماجســـــــتير غير منشـــــــورة، كلية العلوم بســـــــكرة،  العمومية بوالية االقتصـــــــادية المنظمات من لمجموعة
 االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خضير، والية بسكرة.

(. دور المهارات القيادية في الثقة التنظيمية، بحث 0256الجادر، سهير عادل حامد. ومرجان، زهراء غانم. ) .52
( 87)00 ،مجلة العلوم االقتصــــــــــــــادية واإلداريةتحليلي في مركز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، 

،040-017. 
 اإلدارة عمل تطوير اإلدارة بالتجوال في (. تأثير0255عبد الرحمن، فؤاد يوســــــــــف. )جودي، حيدر حمزة. و  .55

.338-305( ،9) مجلة اإلدارة واالقتصاد،العامة،  المرور مديرية في تطبيقية دراسة االلكترونية
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 بالمنظمة البشــــــــرية إلدارة الموارد التنظيمية المواطنة ســــــــلوكيات في المؤثرة العوامل(. 0258حبه وديعة، ) .50
، رســــــالة دكتوراه غير منشــــــورة، كلية العلوم اإلنســــــانية االجتماعية الشــــــؤون  بمديرية العمومية"، دراســــــة ميدانية

 .واالجتماعية، جامعة محمد خيضر
(. درجة ممارســــة اإلدارة 0258، افتخار عبد الحســــين. )حســـين، وســــام علي. وعطا الله، صــــبا نوري. وكاطع .53

مجلة بار، في مديرية تربية األن المديرين آلراءبـالتجوال ودورهـا في تحقيق العدالة التنظيمية، دراســــــــــــــة تحليلية 
 .039-. 005( ،04)529، العلوم االقتصادية واالدارية

جلة م(. دور الثقة التنظيمية وااللتزام التنظيمي في تحســـين األداء الوظيفي، 0257الحســـيني، ســـوســـن جواد. ) .54
 .326-077( ،12، )كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعية

(. المناخ التنظيمية وعالقته بالتمكين الوظيفي وأثرهما على األداء الســــــــياقي 0259حمادو ، عبد الســــــــالم. ) .51
ي الخاليا الجوارية للتضـــــــامن، اطروحة دكتوراه غير منشـــــــورة، كلية العلوم اإلنســـــــانية واالجتماعية، لدى موظف

 .0سطيف-جامعة محمد لمين دباغين
، رسـالة ماجسـتير غير منشورة، التنظيمية بسـلوك المواطنة وعالقته التنظيمي المناخ(. 0256حمانه، الزهرة. ) .56

 .التسيير، جامعة العربي بن مهيدي وعلوم يةالتجار  والعلوم االقتصادية العلوم كلية
(، أثر ممارســـــــة اإلدارة بالتجوال على فعالية عملية 0253الحوامدة، نضـــــــال صـــــــالح. والعبيدي، أمل محمد. ) .57

.522-65(،55)6جامعة البصرة،  ،مجلة دورية نصف سنوية في كلية اإلدارة واالقتصاداتخاذ القرارات، 
(. أثر الثقة التنظيمية في نجاح البناء المعرفي: دراســــــــــــة حالة 0258حياة، ســــــــــــرير الحرثي. وكريمة ربحي. ) .58

.586-(، 58، )0االقتصادية لجامعة البليدة األبحاث مؤسسات التعليم العالي"، مجلة
 تحليلية دراســة اإلداري، الفســاد محاربة في التنظيمية المواطنة ســلوكيات تأثير(. 0258خليل، أريج ســعيد. ) .59

 .32-5(، 14) ،الجامعة االقتصادية للعلوم بغداد كلية مجلةالرصافة"، بغداد،  اإلدارة معهد في
 ميدانية دراســة االســتراتيجية، القرارات فاعلية على بالتجوال االدارة ممارســة (. أثر0257جاب الله، نســيمة. ) .02

، رســــالة  ماجســــتير غير منشــــورة، كلية  العلوم االقتصــــادية  العمومية االقتصــــادية المؤســــســــات من لمجموعة
والتجارية وعلوم التيسير، جامعة محمد خيضر.

 التنظيمية من بالثقة وعالقتها األردنية الجامعات في الســــــــائدة التنظيمية (. العدالة0257دراوشــــــــة، نجوى ) .05
 .388-373( ،3)53، التربوية العلوم في األردنية المجلةالتدريس"،  هيئة أعضاء نظر وجهة

، ووسطها الخليل شمال التربية والتعليم مديريات التنظيمية في المواطنة سلوك(. 0257دعنا، صـباح جوهر. ) .00
 رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدارسات العليا، جامعة الخليل.
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(. مكونات نظم المعلومات اإلدارية ودورها 0259الراشـــدي، عادل عبد الله عزيز، وعبد الهادي خالد زيدان. ) .03
جلة معينة من األفراد في البنك المركزي العراقي"، بغداد،  آلراءفي تعزيز الثقة التنظيمية، دراســــة اســــتطالعية 

 .535-553( ،38) 05،تنمية الرافدين
 جنين تربية مديرية في الحكومية المدارس في الت نظيمية الث قة" (.0258زايد، أســــــــــــــماء زهري عبد الله. ) .04

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القدس.نظرهم وجهة من للمعلمين الت نظيمي وعالقتها باالنتماء
بين  العالقة الوظيفة على تجاه النفســـــــــية للملكية الوســـــــــيط الدور(. 0256زعرب، نضـــــــــال حســـــــــن خليل. ) .01

، رســالة ماجســتير الفلســطينية المنظمات األكاديمية في التنظيمية المواطنة وســلوك الداخلي التســويق ممارســات
 غير منشورة، كلية التجارة، الجامعة االسالمية.

اإلداري"،  باإلبداع وعالقتها التنظيمية (. المواطنة0257ســـــــــعدون، ســـــــــمية. وبوفلجة، غياث. وبزايد، نجاة. ) .06
 .598-580( ،7)3 ،مجلة أفاق الفكرية

العضــــــو في ســــــلوك المواطنة -(. دور تبادلية القائد0254ســــــعيد، هديل كاظم. وعبد الســــــتار حال صــــــاحب. ) .07
دية االتنظيمية على وفق الثقة التنظيمية بحث تحليلي في مركز وزارة الهجرة والمهجرين، مجلة العلوم االقتصـــــــــ

 .549-550(، 78)02واإلدارية، 
(. القيادة الخادمة وتأثيرها في الثقة التنظيمية، دراســـــة تحليلية 0259ســـــعيد، هديل كاظم. وعبد، نور باســـــم. ) .08

 . 77-11( ،01)555، مجلة االقتصاد والعلوم االداريةفي شركات توزيع المنتجات النفطية، بغداد، 
(. الرضـا الوظيفي لدى العاملين وآثاره على األداء الوظيفي دراسة تطبيقية على 0229ي، سـالم عواد. )الشـمر  .09

.زجامعة الملك عبد العزي ،واإلدارةالقطاع الصناعي في عمليات الخفجي المشتركة"، كلية االقتصاد 
 لإلدارة بالتجوال غزة بمحافظات الخاصــة المدارس مديري  ممارســة درجة (.0251صــالح، ميســون، يوســف، ) .32

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية.معلميهم أداء بمستوى  وعالقتها
(. درجة ممارســــــــة مدراء وكالة الغوث لإلدارة بالتجوال أثر تطبيقه على 0251صــــــــالحة، مؤمن عبد العزيز. ) .35

 مية.اإلسال، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، الجامعة األداء الوظيفي للمعلمين من وجهة نظرهم
 في مدارس بالتجوال لإلدارة التعليمية المناطق مديري  ممارســــة درجة(. 0251صــــباح، إيمان عادل خليل. ) .30

الجامعة االسالمية. ، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية،تفعيلها وسبل الدولية الغوث وكالة
 القرارات االســــــــتراتيجية في فاعلية في اإلدارة بالتجوال وأثرها (. درجة ممارســــــــة0256الضــــــــالعين، علي. ) .33

.95-19(، 5)50، ال األعمالالمجلة األردنية في إدارة المساهمة العامة األردنية،  الصناعية الشركات
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األنماط القيادية والثقة التنظيمية وأثرها في تحقيق االلتزام التنظيمي، (. 0227بر. )الطائي، رنا ناصــــــــر صــــــــا .34
نشورة، م ، رسالة ماجستير، غيرفي شركات القطاع الصناعي المختلط المديرينعينة من  آلراءدراسة تطبيقية 

 كلية اإلدارة واالقتصاد
 األداء تقويم أبعاد (. تأثير0250حمد. )الطائي، علي حســون فندي، وطاهر فاضــل جميلو ســليمان، فاضــل  .31

مجلة العراق"،  وزارة النفط في االدارية القيادات من عينة آلراء تحليلية وصــــــفية التنظيمية، دراســــــة الثقة في
 .83-18( ص.ص:67)58، العلوم االقتصادية واالدارية

مجلة جامعة (. محددات وآثار ســـــــــلوك المواطنة التنظيمية في المنظمات، 0223العامري، أحمد بن ســـــــــالم. ) .36
 .83-66(،0)57، واإلدارةالملك عبد العزيز لالقتصاد 

(. الدور 0259عبد األمير، صـــفاء عبد علي. والحســـناوي، صـــالح مهدي محمد. وعبد الكاظم، علي محمد، ) .37
عينة  راءآلالعالقة بين العدالة التنظيمية المدركة واالنغراس الوظيفي، بحث تحليلي  الوسيط للثقة التنظيمية في

 .574-539(،09)8 مجلة اإلدارة واالقتصاد،في مديرية تربية محافظة كربالء، 
. العدالة التنظيمية و الدمج التنظيمي و دورهما في تقليل ســلوك العمل (0255)لعطوي، عامر علي حســين. ا .38

-567(،05)7مجلة الغري للعلوم االقتصادية و اإلدارية، .دراسـة تطبيقية في معمل سـمنت المثنى :المنحرف
587. 

(. العالقة بين العدالة التنظيمية 0256عبد المجيد، أشــــــــــــرف عبد التواب. والعوفي، زهور ســــــــــــمران مرزوق. )
وعلم النفس  ت عربية في التربيةمجلة دراساوسلوك المواطنة التنظيمية لدى المشرفات التربويات بمدينة تبوك، 

(ASEP)( ،82 ،)309-380. 
(. درجة ممارســــــــــــة اإلدارة بالتجوال لدى رؤســــــــــــاء األقســــــــــــام األكاديمية وعالقتها 0257، يمنى احمد. )عتوم  .39

 .49-01( ،18) مجلة رسالة التربية وعلم النفس،بتحسين األداء الوظيفي، 
دراســــــــــــــة تطبيقية، "اإلبداع اإلداري وعالقته باألداء الوظيفي لمديري القطاع (. 0229العجلة، توفيق عطية. ) .42

 .اإلسالمية"، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، الجامعة على وزارات قطاع غزة
(، القيم الشــاذة في أداء الطلبة على اختباري القدرات والتحصــيل وأثر 0259العرســان، علي محمد بن عواد. ) .45

 .110-101(،02تعامل معها في نتائج التحصيالت اإلحصائية، مجلة البحث العلمي في التربية، )أسلوب ال
(. مناهج وأســـــــــاليب البحث العلمي، كلية االقتصـــــــــاد، جامعة 0205العلي، إبراهيم محمد. ودريباتي، يســـــــــيرة.) .40

 تشرين، سورية.
ي ف التدريجيالمتعدد  االنحدار(، دراســـة نســـبة التبان المفســـر في نموذج 0259عســـاس، فاتن عدنان محمد. ) .43

 .382-357(،02)9،مجلة البحث العلمي في التربية ضوء أحجام عينات مختلفة،
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المواطنة  ســلوك على التنظيمية الثقة (. أثر0259العســمي، ســماح بنت عبد القادر. والحنيطي، محمد فالح، ) .44
مجلة العلوم االقتصـــادية واالدارية جدة،  بمحافظة المدني للطيران العامة الهيئة على ميدانية التنظيمية، دراســـة

 58-5(، 6)3، والقانونية
 (TIMSS, 2011  الدولية تيمس اختبارات في المتطرفة القيم معالجة أثر .(0258العطيان، إخالص. ) .41

 العلوم (لدبحاث النجاح جامعة للفقرة، مجلة االســــــــــتجابة وفق لنظرية ودقتها للفقرات تقديرات المعالم على
 .5106-5484(،8)30،)اإلنسانية

(. تقدير األثار غير المباشــــــــــرة للمتغيرات المســــــــــتقلة 0227)وشــــــــــهاب، ســــــــــعد عجيل. العبيدي،عباس ناجي. .46
-556(،8)32رية واالقتصــــادية،باســــتخدام المتغيرات الوســــيطة في معادلة االنحدار، مجلة تكريت للعلوم اإلدا

508. 
(. دور الثقة التنظيمية في التوجه المعاصر نحو 0256عمران، حسن عبد السالم علي. وعبد السالم، علي. ) .47

جلة متطبيق اإلدارة االلكترونية بجامعة ســـبها: دراســـة ميدانية على العاملين باإلدارة العامة في جامعة ســـبها"، 
 .45-08(، 0)1، والتطبيقيةسبها للعلوم البحثية 

 في المدرك التنظيمي الدعم (. مســــــتوى 0258العنزي، حجي بن ســــــليمان، والقرني صــــــالح علي يعن الله. ) .48
المجلة والمعلمات،  المعلمين لدى التنظيمية المواطنة وعالقته بســــلوك الباطن حفر بمحافظة الثانوية المدارس

 .73-49(، 5)3، الدولية للدراسات التربوية النفسية
المتعـــدد  االنحـــدارتـــأثير حجم العينـــة على القـــدرة التنبؤيـــة لنموذج (، ٣١٠٢الغـــامـــدي، عـــادل عبـــد الخـــالق. ) .49

 . كلية التربية، جامعة أم القرى.المعياري. رسالة ماجستير
العوامل المؤثرة على واقع ســــــلوكيات المواطنة التنظيمية من وجهة نظر (. 0251الفالح، ماجد بن ســــــليمان. ) .12

رســـالة ماجســـتير غير منشـــورة، كلية العلوم االجتماعية واإلدارية، جامعة ، ط إدارة المرور بمدينة الرياضضـــبا
 قسم العلوم اإلدارية.‘نايف العربية للعلوم األمنية، 

(، دور القيادة التشـــــــاركية في ســـــــلوك المواطنة 0259قشـــــــفه يي، نوزاد. وفيض، جميل. وعلي، مظفر حمد. ) .15
التنظيمية، دراسة استطالعية ال راء عينة من معلمي المدراس األساسية. في التربية المركزية في مدينة أربيل، 

 .006-022(، 4)03، مجلة كلية االقتصاد واإلدارة، جامعة أربيل
(. الثقة التنظيمية ودورها في تعزيز الوالء التنظيمي، دراســـــة تطبيقية لعدد من 0254أميرة، خضـــــير. ) كاظم، .10

 ،مجلة الغري للعلوم االقتصـــــادية واإلداريةالعاملين في فروع مصـــــرف الرافدين في محافظة النجف االشـــــرف"، 
8(35 ،)007-049. 
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(. دور الثقة التنظيمية في تعزيز ســـــلوكيات المواطنة التنظيمية، دراســـــة تحليلية 0253الكعبي، حميد ســـــالم، ) .13
ة مجلة كلية الرافدين الجامعواالسكان"،  األعمار عينة من موظفي شركة الفاو الهندسية العامة في وزارة  آلراء

092-064(، 30، )للعلوم
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 من عينة آلراء تحليلية المعرفي دراســــة العمل على التنظيمية الثقة تأثير (.0258محمد، علي خير الدين. ) .14
مجلة كلية اإلدارة واالقتصــاد للدراســات االشــرف،  النجف محافظة في االهلية المصــارف من عدد في العاملين

 .509-516(، 4)52، االقتصادية واإلدارية
ر لإلدارة بالتجوال (. درجة ممارســة مديري المدارس الثانوية في محافظة اريحا واألغوا0258مخامرة، كمال. ) .11

جامعة بابل،  ،مجلة كلية التربية األســــاســــية للعلوم التربوية واإلنســــانيةوعالقتها بالثقة التنظيمية لدى معلميهم، 
(45 ،)034-014. 

رســـــــــالة  اإلدارة بالتجوال ودورها في تحقيق التميز المؤســـــــــســـــــــي،(. 0251المصـــــــــري، إبراهيم عمر حمدان. ) .16
 .التجارة، الجامعة االسالميةماجستير غير منشورة، كلية 

إدراك العدالة التنظيمية وعالقتها بســـــــــــلوك المواطنة التنظيمية لدى أســـــــــــاتذة التعليم (. 0254معمري، حمزة، ) .17
 مرباح."، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة قاصدي الثانوي 

، رســـــالة ماجســـــتير غير بتحســـــين األداء الوظيفياالتصـــــال الداخلي وعالقته (."0257منصـــــورية، محبوبي. ) .18
 .عة عبد الحميد بن باديس مستغانممنشورة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جام

 المواطنة سلوك تعزيز في التنظيمية الثقة دور (.0254نجم، نجيب عبد المجيد. وكريم، خولة صدر الدين. ) .19
مجلة جامعة كركوك كركوك"،  بلدية مديرية في العاملين ال راء عينة من تحليلية تشـــخيصـــية دراســـة التنظيمية

 .332-328(، 0)8، للعلوم اإلدارية واالقتصادية
 بســـــــــلوك الثانوية وعالقتها المدارس مديرات لدى التنظيمية الثقة (.0253نوح، هوزان محمد عبد الوهاب. ) .62

 .أم القرى، كلية التربية أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة المكرمة مكة للمعلمات بمدينة التنظيمية المواطنة
 ،االتصـــال اإلداري ودوره في تفعيل أداء العاملين بالمكتبات الجامعية(. 0258نورة، زغرودة ســـعيدة ســـيوان. ) .65

 .يقرسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البوا
 بالمنظمة البشـــــــرية إلدارة الموارد التنظيمية المواطنة ســـــــلوكيات في المؤثرة العوامل(. 0258وديعة، حبه. ) .60

ية رســــــالة دكتوراه غير منشــــــورة، كلية العلوم اإلنســــــان االجتماعية، الشــــــؤون  بمديرية العمومية"، دراســــــة ميدانية
 .واالجتماعية، جامعة محمد خيضر

 القيادية األنماط (. دور0258، تغريد صــــالح. عبد الله، أيمن بهجت. )وســــيعفان، عدي محمد خال. يغمور .63
، المجلة األردنية في األردنية البنوك في العاملين الموظفين لدى التنظيمية المواطنة ســــلوك تعزيز في الحديثة

 604-623(، 4)54، األعمالإدارة 
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 ( إستبانة البحث                          1الملحق رقم  5
 .وبركاته الله ورحمة عليكم السالم

 :المعنونة بـالدراسة  هذه إلنجاح تعاونكم حسن بفائق االحترام والتقدير، راجيا   إليكم أتوجه 
 وذلك ،ممارسات اإلدارة بالتجوال وسلوكيات المواطنة التنظيميةأثر الثقة التنظيمية في العالقة بين 

 االستبانة هذهلإلجابة عن  اختياركم تم وقد ،األعمال إدارة في درجة الدكتوراه  للحصول على كمتطلب
البحث  لغرض إال تستخدم لن عليها سنحصل التي المعلومات بأن العلم مع بصفتكم ضمن عينة البحث،

 والتقدير االحترام فـائق بقبول وتفضلوا                                      .فقط العلمي
 :أوالا: المحور األول: البيانات الشخصية

 
 
 

 

 

 

ا: المحور الثاني: ممارسات إدارة المشفى بالتجوال: حدد مدى موافقتك على كل من العبارات  موافق  5)حيث إن  اآلتيةثانيا
 4غير موافق بشدة( 1بشدة، 

# 
 

 العبارات

 (2) 
موافق 
 بشدة
 

(0) 
 موافق 

(6) 
 محايد

(4) 
اير 
 موافق

 (4) 
اير موافق 

 بشدة

 الحقائق اكتشافاوالا: 

      ميدانية لمكان العمل بشكل دائم راتمديري بعمل زيايقوم  4

يتجول مديري في القسم لتحديد المشاكل والصعوبات التي  4
 يعاني منها القسم 

     

يحدد مديري حجم ا داء في العمل وجودت  من خالل  6
  القسم4التجوال في 

     

يقوم المدير بالتجوال في مواقع العمل للتعرف عل  أوضاع  0
 الموظفين واحتياجاتهم 

     

ا: تحسين االتصال  ثانيا

ب كبيراب بين الموظفين أكثر من  2 يقضي مديري في العمل وقتا
 جلوس  في مكتب 

     

      يرحب مديرنا بالحوار والنقاش مع 4 3

      أستطيع التواصل مع مديري بكافة وسائل التواصل   3

      أستطيع التواصل مع إدارة المشف  بكل سهولة   4

ا: التحفيز  ثالثا

تشجع إدارة المشف  الموظفين معنويا أو ماديا ب عند نجاحهم  3
 في العمل 

     

ب للحوافز مبني عل  قدرات  44 تعتمد إدارة المشف  نظاما
 الموظفينومهارات 

     

ب للترقية للمتميزين من الموظفين 44       تمنح إدارة المشف  فرصا

يحاول المدير رفع الروح المعنوية للموظفين بشكل دائم  44
 كلما التق  بهم4 

     

ا: التطوير واإلبداع  رابعا

تسع  إدارة المشف  بشكل دائم لتعزز ثقافة التطوير  46
 واإلبداع في العمل

     

تجوال مديرنا في القسم يساعدنا كثيراب عل  االبداع وتطوير  40
 العمل4 

     

 فأكثر 55من   55إل  أقل من 45من    45إل  أقل من 35من   35من  أقل العمر: -2

 أنث       ذكر      : نوعال-2

  دراسات عليا   جامعة معهد     ثانوية    من ثانوية  أقل  المستوى التعليمي:-3

 واكثر6من  سنوات 6إل  أقل من  4من  4إل  أقل 2من  سنة  2أقل من    :في المشف   سنوات الخبرة-4

 إدارية   طبية   طبيعة العمل : -5
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تسع  إدارة المشف  بشكل دائم لتطوير قدرات ومهارات  42
 الموظفين 

     

يحاول مديرنا طرح أفكار جديدة لتطوير العمل أثناء جولت   43
 في العمل

     

ا: التغذية الراجعة  خامسا

يعرفنا مديرنا بنقاط قوتنا في العمل ويساعدنا في التغلب  43
 عل  جوانب الضعف 

     

      يقدم المدير النصح واإلرشاد للموظفين بشكل مستمر 44

يقدم المدير خالل تجوال  في العمل مالحظات للموظفين  43
 عن أدائهم

     

 تنعكس نتائج الجوالت التي يقوم بها المدير بشكل مباشر 44
 عل  العمل

     

 

ا: المحور  غير  1 ،موافق بشدة 5)حيث إن  اآلتيةالمواطنة التنظيمية: حدد مدى موافقتك على كل من العبارات  سلوكيات: الثالثثالثا

 4موافق بشدة(

 

# 
 

 العبارات

 (2) 
موافق 
 بشدة
 

(0) 
 موافق 

(6) 
 محايد

(4) 
اير 
 موافق

 (4) 
اير موافق 

 بشدة

 اوالا: اإليثار

زمالئي في العمل عندما يكون لدي حجم  يساعدني 44
 عمل كبير

     

أنوب عن زمالئي في العمل عند الحاجة )إجازة،  44
 اياب، طوارئ(

     

من وقت فرااي أثناء الدوام الرسمي أخصص جزءاب  46
لمساعدة اآلخرين الذين لديهم مشكالت متعلقة في 

 العمل 

     

      أقوم بمساعدة وتوجي  زمالئي الجدد وأفُيدهم بخبراتي  40

ا: الكياسة  ثانيا

 في زمالئي عل  أفعالي عواقب االعتبار بعين آخذ 42
 .العمل

     

يحترم زمالئي في العمل حقوقي وحقوو االخرين في  43
 العمل4

     

اتشاور مع الزمالء اآلخرين وأحترم راباتهم عند  43
 أو قرار قد يؤثر عليهم4اتخاذ إجراء 

     

اتجنب إيذاء أو جرح مشاعر أو خلق المشاكل  44
 لزمالئي في العمل

     

ا: الروح الرياضية  ثالثا

أتغاض  عن أية إساءة شخصية بسيطة من قبل  43
 زمالئي في العمل

     

      أتقبل المساءلة عن أخطائي في العمل 64

      أتجنب تضخيم المشكالت التي تواجهني في العمل  64

      أتقبل التغيرات في ظروف العمل بدون تذمر 64

 

ب عل  تقديم اقتراحات بناءة يمكن أن  أحرص 66 دوما
 تحسن العمل

     

عل  نشر االخبار الجيدة عن العمل والدفاع  أحرص 60
 عن سمعة المشف 
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والمنشورات  اإلعالنات عل  طالعاال عل  أحرص 62
عن المشف  بشكل  تصدر التي والتعليمات والتعاميم

 دائم4

     

 حضور االجتماعات وا نشطة عل  أحرص 63
 ولكنها تكون مطلوبة ال التي والندوات واللقاءات

 المشف  صورة عل  تؤثر

     

ا: وعي الضمير  خامسا

بشكل دائم عل  تطبيق نظم وقواعد  أحرص 63
 وإجراءات العمل4

     

 اير بشكل العمل عن االنقطاع عدم عل  أحرص 64
 إجازة، طارئ، (مألوف

     

 تسليم المبكر، الحضور (العمل بمواعيد ألتزم 63
 مواعيدها 4444  في ا عمال

     

لدي استعداد للعمل لما بعد ساعات الدوام الرسمي عند  04
 الحاجة

     

 

ا  غير  1موافق بشدة،  5)حيث إن  اآلتية: حدد مدى موافقتك على كل من العبارات الثقة التنظيمية: الرابعالمحور  رابعا
 موافق بشدة(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 العبارات

(2) 
موافق 
 بشدة

(0) 
 موافق 

(6) 
 محايد

(4) 
اير 
 موافق

 (4) 
اير 

موافق 
 بشدة

 أوالا: الثقة بالمشرف المباشر

بثقة كاملة في اخالقيات ومهارات وخبرات مشرفي أشعر  04
 المباشر في العمل

     

يهتم مشرفي بدرجة كبيرة باحتياجاتي وراباتي الشخصية  04
 والوظيفية في العمل

     

يسع  مشرفي دائما لتعزيز نقاط االتفاو مع الجميع واالبتعاد  06
 عن نقاط االختالف

     

      بين العاملين4المشرف شخص ودود ومقبول  00

ا: الثقة باإلدارة العليا  ثانيا

أشعر بأن كافة العاملين يثقون ثقة كاملة في اإلدارة العليا  02
 للمشف 

     

تتسم اإلدارة العليا للمشف  بالعدالة في التعامل مع كافة ا فراد  03
 والمراكز واالقسام

     

واحتياجات  تحاول اإلدارة العليا للمشف  تلبية رابات 03
 العاملين بشكل كبير

     

      تتابع اإلدارة العليا للمشف  القضايا التي تتعهد القيام بعملها 04
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 ( اختبار أثر الثقة التنظيمية في العالقة بين تحسين االتصال و اإليثار2الملحق رقم  
 .اختبار أثر تحسين االتصال في اإليثار2/1

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

0 

1 .545a .297 .293 .49256 

a. Predictors: (Constant), االتصال تحسين 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 18.948 1 18.948 78.100 .000a 

Residual 44.883 185 .243   

Total 63.831 186    

a. Predictors: (Constant), االتصال تحسين 

b. Dependent Variable: اإليثار 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.143 .230  9.330 .000 

 000. 8.837 545. 054. 475. تحسين االتصال

a. Dependent Variable: اإليثار 

 

 .اختبار أثر تحسين االتصال في الثقة التنظيمية2/2
 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .558a .311 .307 .54275 

a. Predictors: (Constant), االتصال تحسين 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 24.605 1 24.605 83.528 .000a 

Residual 54.496 185 .295   

Total 79.102 186    

a. Predictors: (Constant), االتصال تحسين 

b. Dependent Variable: التنظيمية الثقة 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.890 .253  7.467 .000 

 000. 9.139 558. 059. 541. تحسين االتصال

a. Dependent Variable: التنظيمية الثقة 

 

 .اختبار أثر الثقة التنظيمية في اإليثار:2/3
 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .510a .260 .256 .50535 

a. Predictors: (Constant), التنظيمية الثقة 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 16.585 1 16.585 64.944 .000a 

Residual 47.245 185 .255   

Total 63.831 186    

a. Predictors: (Constant), التنظيمية الثقة 

b. Dependent Variable: اإليثار 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.236 .240  9.315 .000 

 000. 8.059 510. 057. 458. الثقة التنظيمية

a. Dependent Variable: اإليثار 

 

 .اختبار الوساطة بين تحسين االتصال واإليثار2/4
 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .599a .358 .351 .47179 

a. Predictors: (Constant), االتصال تحسين ,التنظيمية الثقة 
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ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 22.875 2 11.437 51.383 .000a 

Residual 40.956 184 .223   

Total 63.831 186    

a. Predictors: (Constant), االتصال تحسين ,التنظيمية الثقة 

b. Dependent Variable: اإليثار 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.635 .251  6.517 .000 

 000. 5.316 378. 062. 329. تحسين االتصال

 000. 4.200 299. 064. 268. الثقة التنظيمية

a. Dependent Variable: اإليثار 

 

 لمعنوية الوساطة بين تحسين االتصال واإليثار  Sobel.اختبار 2/5
 

 

 

 

 ( اختبار أثر الثقة التنظيمية في العالقة بين تحسين االتصال و الكياسة3الملحق رقم  
 .اختبار أثر تحسين االتصال في الكياسة3/1
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Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .824a .680 .678 .38218 

a. Predictors: (Constant), االتصال تحسين 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 57.330 1 57.330 392.506 .000a 

Residual 27.021 185 .146   

Total 84.352 186    

a. Predictors: (Constant), االتصال تحسين 

b. Dependent Variable: الكياسة 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .840 .178  4.712 .000 

 000. 19.812 824. 042. 826. تحسين االتصال

a. Dependent Variable: الكياسة 

 

 .اختبار أثر الثقة التنظيمية في الكياسة:3/2
Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .634a .402 .398 .52229 

a. Predictors: (Constant), التنظيمية الثقة 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 33.887 1 33.887 124.225 .000a 

Residual 50.465 185 .273   

Total 84.352 186    

a. Predictors: (Constant), التنظيمية الثقة 

b. Dependent Variable: الكياسة 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.594 .248  6.427 .000 

 000. 11.146 634. 059. 655. الثقة التنظيمية

a. Dependent Variable: الكياسة 

 

 .اختبار الوساطة بين تحسين االتصال والكياسة:3/3
 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .851a .724 .721 .35595 

a. Predictors: (Constant), االتصال تحسين ,التنظيمية الثقة 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 61.038 2 30.519 240.870 .000a 

Residual 23.313 184 .127   

Total 84.352 186    

a. Predictors: (Constant), االتصال تحسين ,التنظيمية الثقة 

b. Dependent Variable: الكياسة 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .347 .189  1.831 .069 

 000. 14.639 684. 047. 684. تحسين االتصال

 000. 5.410 253. 048. 261. الثقة التنظيمية

a. Dependent Variable: الكياسة 
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 الوساطة بين تحسين االتصال والكياسة: لمعنوية  Sobel.اختبار 3/4

 
 

 ( اختبار أثر الثقة التنظيمية في العالقة بين تحسين االتصال و الروح الرياضية:4الملحق رقم  
 .اختبار أثر تحسين االتصال في الروح الرياضية4/1

 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .402a .162 .157 .56982 

a. Predictors: (Constant), االتصال تحسين 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 11.602 1 11.602 35.732 .000a 

Residual 60.069 185 .325   

Total 71.671 186    

a. Predictors: (Constant), االتصال تحسين 

b. Dependent Variable: الرياضية الروح 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.555 .266  9.615 .000 

 000. 5.978 402. 062. 371. تحسين االتصال

a. Dependent Variable: الرياضية الروح 
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 .اختبار الثقة التنظيمية في الروح الرياضية4/2
 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .573a .329 .325 .51002 

a. Predictors: (Constant), التنظيمية الثقة 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 23.548 1 23.548 90.526 .000a 

Residual 48.123 185 .260   

Total 71.671 186    

a. Predictors: (Constant), التنظيمية الثقة 

b. Dependent Variable: الرياضية الروح 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.846 .242  7.619 .000 

 000. 9.515 573. 057. 546. الثقة التنظيمية

a. Dependent Variable: الرياضية الروح 

 

 الرياضية:.اختبار الوساطة بين تحسين االتصال والروح 4/3
 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .582a .338 .331 .50762 

a. Predictors: (Constant), االتصال تحسين ,التنظيمية الثقة 

 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 24.259 2 12.129 47.072 .000a 

Residual 47.412 184 .258   

Total 71.671 186    

a. Predictors: (Constant), االتصال تحسين ,التنظيمية الثقة 

b. Dependent Variable: الرياضية الروح 



 المالحققائمة 

196 
 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.644 .270  6.088 .000 

 098. 1.661 120. 067. 111. تحسين االتصال

 000. 7.008 506. 069. 482. الثقة التنظيمية

a. Dependent Variable: الرياضية الروح 

 

 الوساطة بين تحسين االتصال والروح الرياضية: لمعنوية  Sobel.اختبار 4/4
 

 
 3e-8=0.00000003 ،2e-8=0.00000002مالحظة : 

 ( اختبار أثر الثقة التنظيمية في العالقة بين تحسين االتصال و السلوا الحضاري 5الملحق رقم  
 .اختبار أثر تحسين االتصال في السلوا الحضاري.5/1

 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .234a .055 .049 .48896 

a. Predictors: (Constant), االتصال تحسين 
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ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.552 1 2.552 10.674 .001a 

Residual 44.231 185 .239   

Total 46.783 186    

a. Predictors: (Constant), االتصال تحسين 

b. Dependent Variable: الحضاري السلوك 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.557 .228  15.603 .000 

االتصالتحسين   .174 .053 .234 3.267 .001 

a. Dependent Variable: الحضاري السلوك 

 

 .اختبار أثر الثقة التنظيمية في السلوا الحضاري 5/2

 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .292a .085 .080 .48103 

a. Predictors: (Constant), التنظيمية الثقة 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3.976 1 3.976 17.184 .000a 

Residual 42.807 185 .231   

Total 46.783 186    

a. Predictors: (Constant), التنظيمية الثقة 

b. Dependent Variable: الحضاري السلوك 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.357 .228  14.694 .000 

 000. 4.145 292. 054. 224. الثقة التنظيمية

a. Dependent Variable: الحضاري السلوك 
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 الوساطة بين تحسين االتصال والسلوا الحضاري:.اختبار 5/3
 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .304a .092 .082 .48040 

a. Predictors: (Constant), االتصال تحسين ,التنظيمية الثقة 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4.318 2 2.159 9.355 .000a 

Residual 42.465 184 .231   

Total 46.783 186    

a. Predictors: (Constant), االتصال تحسين ,التنظيمية الثقة 

b. Dependent Variable: الحضاري السلوك 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.217 .256  12.590 .000 

 225. 1.217 103. 063. 077. تحسين االتصال

 006. 2.766 234. 065. 180. الثقة التنظيمية

a. Dependent Variable: الحضاري السلوك 

 

 الوساطة بين تحسين االتصال والسلوا الحضاري: لمعنوية  Sobel.اختبار 5/4
 

 
 



 الحققائمة الم

 

  199 

 ( اختبار أثر الثقة التنظيمية في العالقة بين تحسين االتصال ووعي الضمير2الملحق رقم  
 .اختبار أثر تحسين االتصال في وعي الضمير.6/1

 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .539a .290 .286 .49511 

a. Predictors: (Constant), االتصال تحسين 

bANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 18.535 1 18.535 75.609 .000a 

Residual 45.350 185 .245   

Total 63.885 186    

a. Predictors: (Constant), االتصال تحسين 

b. Dependent Variable: الضمير وعي 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.452 .231  10.622 .000 

 000. 8.695 539. 054. 469. تحسين االتصال

a. Dependent Variable: الضمير وعي 

 

 .اختبار أثر الثقة التنظيمية في وعي الضمير.6/2
 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .633a .400 .397 .45510 

a. Predictors: (Constant), التنظيمية الثقة 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 25.569 1 25.569 123.454 .000a 

Residual 38.316 185 .207   

Total 63.885 186    

a. Predictors: (Constant), التنظيمية الثقة 

b. Dependent Variable: الضمير وعي 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.062 .216  9.537 .000 

 000. 11.111 633. 051. 569. الثقة التنظيمية

a. Dependent Variable: الضمير وعي 

 

 .اختبار الوساطة بين تحسين االتصال وعي الضمير6/3
 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .671a .450 .444 .43686 

a. Predictors: (Constant), االتصال تحسين ,التنظيمية الثقة 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 28.770 2 14.385 75.376 .000a 

Residual 35.115 184 .191   

Total 63.885 186    

a. Predictors: (Constant), االتصال تحسين ,التنظيمية الثقة 

b. Dependent Variable: الضمير وعي 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.633 .232  7.028 .000 

 000. 4.095 270. 057. 235. تحسين االتصال

 000. 7.323 482. 059. 433. الثقة التنظيمية

a. Dependent Variable: الضمير وعي 
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 لمعنوية الوساطة بين تحسين االتصال ووعي الضمير:  Sobel.اختبار 2/4

 

 1e-8=0.00000001مالحظة : 

 

 ( اختبار أثر الثقة التنظيمية في العالقة بين التحفيز و اإليثار7الملحق رقم  
 .اختبار أثر التحفيز في اإليثار.7/1

 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .170a .029 .024 .57880 

 a. Predictors: (Constant), ومعنويا ماديا العاملين تحفيز 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.853 1 1.853 5.532 .020a 

Residual 61.978 185 .335   

Total 63.831 186    

 a. Predictors: (Constant), ومعنويا ماديا العاملين تحفيز 

b. Dependent Variable: اإليثار 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.596 .238  15.101 .000 

 020. 2.352 170. 061. 144. تحفيز العاملين ماديا ومعنويا

a. Dependent Variable: اإليثار 

 

 أثر التحفيز في الثقة التنظيمية.اختبار 7/2

 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .258a .067 .062 .63173 

 a. Predictors: (Constant), ومعنويا ماديا العاملين تحفيز 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5.271 1 5.271 13.207 .000a 

Residual 73.831 185 .399   

Total 79.102 186    

a. Predictors: (Constant), ومعنويا ماديا العاملين تحفيز 

b. Dependent Variable: التنظيمية الثقة 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.244 .260  12.483 .000 

 000. 3.634 258. 067. 242. تحفيز العاملين ماديا ومعنويا

a. Dependent Variable: التنظيمية الثقة 

 في اإليثار .اختبار أثر الثقة التنظيمية7/3

 
Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .510a .260 .256 .50535 

a. Predictors: (Constant), التنظيمية الثقة 
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ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 16.585 1 16.585 64.944 .000a 

Residual 47.245 185 .255   

Total 63.831 186    

a. Predictors: (Constant), التنظيمية الثقة 

b. Dependent Variable: اإليثار 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.236 .240  9.315 .000 

 000. 8.059 510. 057. 458. الثقة التنظيمية

a. Dependent Variable: اإليثار 

 اإليثاروالتحفيز في  .اختبار أثر الثقة التنظيمية7/4

 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .511a .261 .253 .50617 

a. Predictors: (Constant), ومعنويا ماديا العاملين تحفيز ,التنظيمية الثقة 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 16.688 2 8.344 32.568 .000a 

Residual 47.142 184 .256   

Total 63.831 186    

a. Predictors: (Constant), ومعنويا ماديا العاملين تحفيز ,التنظيمية الثقة 

b. Dependent Variable: اإليثار 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.142 .283  7.577 .000 

 527. 634. 042. 055. 035. تحفيز العاملين ماديا ومعنويا

التنظيميةالثقة   .448 .059 .499 7.609 .000 

a. Dependent Variable: اإليثار 

 لمعنوية الوساطة بين التحفيز واإليثار:  Sobel.اختبار 7/5
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 ( اختبار أثر الثقة التنظيمية في العالقة بين التحفيز و الكياسة5الملحق رقم  
 .اختبار أثر التحفيز في الكياسة:5/1

 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .199a .040 .035 .66169 

a. Predictors: (Constant), ومعنويا ماديا العاملين تحفيز 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3.351 1 3.351 7.654 .006a 

Residual 81.000 185 .438   

Total 84.352 186    

a. Predictors: (Constant), ومعنويا ماديا العاملين تحفيز 

b. Dependent Variable: الكياسة 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.585 .272  13.170 .000 

 006. 2.767 199. 070. 193. تحفيز العاملين ماديا ومعنويا

a. Dependent Variable: الكياسة 
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 .اختبار أثر الثقة في الكياسة:5/2
Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .634a .402 .398 .52229 

a. Predictors: (Constant), التنظيمية الثقة 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 33.887 1 33.887 124.225 .000a 

Residual 50.465 185 .273   

Total 84.352 186    

a. Predictors: (Constant), الثقة التنظيمية 

b. Dependent Variable: الكياسة 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.594 .248  6.427 .000 

 000. 11.146 634. 059. 655. الثقة التنظيمية

a. Dependent Variable: الكياسة 

 

 .اختبار أثر الثقة في الكياسة:5/3
 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .634a .402 .398 .52229 

a. Predictors: (Constant), التنظيمية الثقة 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 33.887 1 33.887 124.225 .000a 

Residual 50.465 185 .273   

Total 84.352 186    

a. Predictors: (Constant), التنظيمية الثقة 

b. Dependent Variable: الكياسة 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.594 .248  6.427 .000 

 000. 11.146 634. 059. 655. الثقة التنظيمية

a. Dependent Variable: الكياسة 

 

 

 

 .اختبار أثر التحفيز والثقة في الكياسة:5/4
 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .635a .403 .397 .52311 

a. Predictors: (Constant), ومعنويا ماديا العاملين تحفيز ,التنظيمية الثقة 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 34.002 2 17.001 62.129 .000a 

Residual 50.350 184 .274   

Total 84.352 186    

a. Predictors: (Constant), ومعنويا ماديا العاملين تحفيز ,التنظيمية الثقة 

b. Dependent Variable: الكياسة 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.495 .292  5.117 .000 

العاملين ماديا ومعنويا تحفيز  .037 .057 .038 .649 .517 

 000. 10.584 624. 061. 644. الثقة التنظيمية

a. Dependent Variable: الكياسة 

 

 لمعنوية الوساطة بين التحفيز واإليثار:  Sobel.اختبار 8/5
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 الروح الرياضية( اختبار أثر الثقة التنظيمية في العالقة بين التحفيز و 9الملحق رقم  
 .اختبار أثر التحفيز في الروح الرياضية:5/1

 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .174a .030 .025 .61291 

a. Predictors: (Constant), ومعنويا ماديا العاملين تحفيز 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.174 1 2.174 5.788 .017a 

Residual 69.497 185 .376   

Total 71.671 186    

a. Predictors: (Constant), ومعنويا ماديا العاملين تحفيز 

b. Dependent Variable: الرياضية الروح 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.526 .252  13.984 .000 

 017. 2.406 174. 065. 156. تحفيز العاملين ماديا ومعنويا

a. Dependent Variable: الرياضية الروح 

 .اختبار أثر الثقة التنظيمية في الروح الرياضية:5/2
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Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .573a .329 .325 .51002 

a. Predictors: (Constant), التنظيمية الثقة 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 23.548 1 23.548 90.526 .000a 

Residual 48.123 185 .260   

Total 71.671 186    

a. Predictors: (Constant), التنظيمية الثقة 

b. Dependent Variable: الرياضية الروح 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.846 .242  7.619 .000 

 000. 9.515 573. 057. 546. الثقة التنظيمية

a. Dependent Variable: الرياضية الروح 

 .اختبار أثر التحفيز والثقة التنظيمية في الروح الرياضية:5/3
 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .574a .329 .322 .51113 

a. Predictors: (Constant), ومعنويا ماديا العاملين تحفيز ,التنظيمية الثقة 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 23.601 2 11.800 45.169 .000a 

Residual 48.070 184 .261   

Total 71.671 186    

a. Predictors: (Constant), ومعنويا ماديا العاملين تحفيز ,التنظيمية الثقة 

b. Dependent Variable: الرياضية الروح 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.778 .285  6.230 .000 

 654. 449. 028. 056. 025. تحفيز العاملين ماديا ومعنويا

 000. 9.056 566. 059. 539. الثقة التنظيمية

a. Dependent Variable: الرياضية الروح 

 لمعنوية الوساطة بين التحفيز والروح الرياضية:  Sobelاختبار  .5/4

 

 

 العالقة بين التحفيز والسلوا الحضاري ( اختبار أثر الثقة التنظيمية في 10الملحق رقم  
 .اختبار أثر التحفيز في السلوا الحضاري:11/1

 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .205a .042 .037 .49224 

a. Predictors: (Constant), ومعنويا ماديا العاملين تحفيز 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.957 1 1.957 8.076 .005a 

Residual 44.826 185 .242   

Total 46.783 186    
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Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .205a .042 .037 .49224 

a. Predictors: (Constant),  ومعنويا ماديا العاملين تحفيز 

 b. Dependent Variable: الحضاري السلوك 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.726 .203  18.401 .000 

 005. 2.842 205. 052. 148. تحفيز العاملين ماديا ومعنويا

 a. Dependent Variable: الحضاري السلوك 

 التنظيمية في السلوا الحضاري:.اختبار أثر الثقة 11/2
 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .292a .085 .080 .48103 

a. Predictors: (Constant), التنظيمية الثقة 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3.976 1 3.976 17.184 .000a 

Residual 42.807 185 .231   

Total 46.783 186    

a. Predictors: (Constant), التنظيمية الثقة 

b. Dependent Variable: الحضاري السلوك 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.357 .228  14.694 .000 

 000. 4.145 292. 054. 224. الثقة التنظيمية

a. Dependent Variable: الحضاري السلوك 
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 :.اختبار أثر التحفيز والثقة التنظيمية في السلوا الحضاري 11/3

 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .321a .103 .093 .47759 

a. Predictors: (Constant), ومعنويا ماديا العاملين تحفيز ,التنظيمية الثقة 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4.814 2 2.407 10.552 .000a 

Residual 41.969 184 .228   

Total 46.783 186    

a. Predictors: (Constant), ومعنويا ماديا العاملين تحفيز ,التنظيمية الثقة 

b. Dependent Variable: الحضاري السلوك 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.088 .267  11.580 .000 

 057. 1.916 138. 052. 100. تحفيز العاملين ماديا ومعنويا

 001. 3.539 256. 056. 197. الثقة التنظيمية

a. Dependent Variable: الحضاري السلوك 

 

 لمعنوية الوساطة بين التحفيز والسلوا الحضاري:  Sobelاختبار  .10/4
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 أثر الثقة التنظيمية في العالقة بين التحفيز ووعي الضمير ( اختبار11الملحق رقم  
 .اختبار أثر التحفيز في وعي الضمير:11/1

 

Model Summary 

Model 

R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .183a .034 .028 .57771 

 a. Predictors: (Constant), ومعنويا ماديا العاملين تحفيز 

 
 
 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.842 .238  16.166 .000 

 012. 2.532 183. 061. 154. تحفيز العاملين ماديا ومعنويا

 a. Dependent Variable: الضمير وعي 

NOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.140 1 2.140 6.413 .012a 

Residual 61.745 185 .334   

Total 63.885 186    

a. Predictors: (Constant), ومعنويا ماديا العاملين تحفيز 

b. Dependent Variable:  الضمير وعي 



 الحققائمة الم

 

  213 

 الثقة التنظيمية في وعي الضمير:.اختبار أثر 11/2
Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .633a .400 .397 .45510 

a. Predictors: (Constant),  التنظيمية الثقة 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 25.569 1 25.569 123.454 .000a 

Residual 38.316 185 .207   

Total 63.885 186    

a. Predictors: (Constant), التنظيمية الثقة 

b. Dependent Variable: الضمير وعي 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.062 .216  9.537 .000 

 000. 11.111 633. 051. 569. الثقة التنظيمية

 a. Dependent Variable: الضمير وعي 

 

 

 .اختبار أثر التحفيز والثقة التنظيمية في وعي الضمير:11/3
Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .633a .401 .394 .45617 

a. Predictors: (Constant),  ومعنويا ماديا العاملين تحفيز ,التنظيمية الثقة 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 25.596 2 12.798 61.500 .000a 

Residual 38.289 184 .208   

Total 63.885 186    

 a. Predictors: (Constant), ومعنويا ماديا العاملين تحفيز ,التنظيمية الثقة 

b. Dependent Variable:  الضمير وعي 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.014 .255  7.905 .000 

 721. 358. 021. 050. 018. تحفيز العاملين ماديا ومعنويا

 000. 10.617 627. 053. 564. الثقة التنظيمية

 a. Dependent Variable: الضمير وعي 

 لمعنوية الوساطة بين التحفيز ووعي الضمير:  Sobelاختبار  .11/4

 

 

 اختبار أثر الثقة التنظيمية في العالقة بين التطوير واإلبداع واإليثار. 12) الملحق رقم  
 .اختبار أثر التطوير واإلبداع في اإليثار:12/1

 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .438a .192 .188 .52802 

 a. Predictors: (Constant), واإلبداع التطوير 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 12.252 1 12.252 43.947 .000a 

Residual 51.578 185 .279   

Total 63.831 186    

 a. Predictors: (Constant), واإلبداع التطوير 
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Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .438a .192 .188 .52802 

 b. Dependent Variable: اإليثار 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.385 .269  8.878 .000 

 000. 6.629 438. 064. 424. التطوير واإلبداع

a. Dependent Variable: اإليثار 

 

 .اختبار أثر التطوير واإلبداع في الثقة التنظيمية:12/2
 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .589a .347 .343 .52846 

a. Predictors: (Constant), واإلبداع التطوير 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 27.436 1 27.436 98.240 .000a 

Residual 51.666 185 .279   

Total 79.102 186    

a. Predictors: (Constant), واإلبداع التطوير 

b. Dependent Variable: التنظيمية الثقة 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.537 .269  5.717 .000 

 000. 9.912 589. 064. 635. التطوير واإلبداع

 a. Dependent Variable: التنظيمية الثقة 
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 .اختبار أثر الثقة التنظيمية في اإليثار:12/3

 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .510a .260 .256 .50535 

 a. Predictors: (Constant), التنظيمية الثقة 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 16.585 1 16.585 64.944 .000a 

Residual 47.245 185 .255   

Total 63.831 186    

a. Predictors: (Constant),  التنظيمية الثقة 

 b. Dependent Variable: اإليثار 

 .اختبار أثر التطوير واإلبداع والثقة التنظيمية في اإليثار:12/4
 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .538a .289 .281 .49665 

a. Predictors: (Constant), واإلبداع التطوير ,التنظيمية الثقة 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 18.444 2 9.222 37.387 .000a 

Residual 45.387 184 .247   

Total 63.831 186    

a. Predictors: (Constant), واإلبداع التطوير ,التنظيمية الثقة 

b. Dependent Variable: اإليثار 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.853 .274  6.760 .000 

 007. 2.745 211. 075. 205. التطوير واإلبداع

التنظيميةالثقة   .346 .069 .385 5.010 .000 

a. Dependent Variable: اإليثار 
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 لمعنوية الوساطة بين التطوير واإلبداع واإليثار:  Sobelاختبار  .12/4

 

 6e=0.0000006-7e=0.0000007 مالحظة:
 اختبار أثر الثقة التنظيمية في العالقة بين التطوير واإلبداع والكياسة. 13) الملحق رقم  

 .اختبار أثر التطوير واإلبداع في الكياسة:13/1
 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .489a .240 .235 .58883 

a. Predictors: (Constant), واإلبداع التطوير 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 20.208 1 20.208 58.284 .000a 

Residual 64.143 185 .347   

Total 84.352 186    

a. Predictors: (Constant), واإلبداع التطوير 

b. Dependent Variable: الكياسة 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.063 .300  6.887 .000 

 000. 7.634 489. 071. 545. التطوير واإلبداع

a. Dependent Variable: الكياسة 
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 .اختبار أثر الثقة التنظيمية في الكياسة:13/2
 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .634a .402 .398 .52229 

a. Predictors: (Constant), التنظيمية الثقة 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 33.887 1 33.887 124.225 .000a 

Residual 50.465 185 .273   

Total 84.352 186    

a. Predictors: (Constant), التنظيمية الثقة 

b. Dependent Variable: الكياسة 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.594 .248  6.427 .000 

 000. 11.146 634. 059. 655. الثقة التنظيمية

a. Dependent Variable: الكياسة 

 .اختبار أثر التطوير واإلبداع والثقة التنظيمية في الكياسة:13/3
 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .650a .422 .416 .51458 

 a. Predictors: (Constant), واإلبداع التطوير ,التنظيمية الثقة 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 35.630 2 17.815 67.279 .000a 

Residual 48.722 184 .265   

Total 84.352 186    

 a. Predictors: (Constant), واإلبداع التطوير ,التنظيمية الثقة 

 b. Dependent Variable: الكياسة 

Coefficientsa 
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Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .650a .422 .416 .51458 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.223 .284  4.309 .000 

 011. 2.566 178. 077. 198. التطوير واإلبداع

 000. 7.632 529. 072. 546. الثقة التنظيمية

a. Dependent Variable: الكياسة 

 
 لمعنوية الوساطة بين التطوير واإلبداع والكياسة:  Sobelاختبار  .13/4

 

 

 اختبار أثر الثقة التنظيمية في العالقة بين التطوير واإلبداع والروح الرياضية. 14) الملحق رقم  
 .اختبار أثر التطوير واإلبداع في الروح الرياضية:14/1

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .906a .820 .819 .26382 

a. Predictors: (Constant), واإلبداع التطوير 
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ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 58.795 1 58.795 844.723 .000a 

Residual 12.876 185 .070   

Total 71.671 186    

a. Predictors: (Constant), واإلبداع التطوير 

b. Dependent Variable: الرياضية الروح 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .263 .134  1.958 .052 

 000. 29.064 906. 032. 930. التطوير واإلبداع

a. Dependent Variable: الرياضية الروح 

 .اختبار أثر الثقة التنظيمية في الروح الرياضية:14/2
Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .573a .329 .325 .51002 

a. Predictors: (Constant), التنظيمية الثقة 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 23.548 1 23.548 90.526 .000a 

Residual 48.123 185 .260   

Total 71.671 186    

a. Predictors: (Constant), التنظيمية الثقة 

b. Dependent Variable: الرياضية الروح 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.846 .242  7.619 .000 

 000. 9.515 573. 057. 546. الثقة التنظيمية

a. Dependent Variable: الرياضية الروح 
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 .اختبار أثر التطوير واإلبداع والثقة التنظيمية في الروح الرياضية:14/3
 

 

 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 58.968 2 29.484 427.081 .000a 

Residual 12.703 184 .069   

Total 71.671 186    

a. Predictors: (Constant), واإلبداع التطوير ,التنظيمية الثقة 

b. Dependent Variable: الرياضية الروح 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .174 .145  1.198 .233 

 000. 22.651 870. 039. 893. التطوير واإلبداع

 114. 1.586 061. 037. 058. الثقة التنظيمية

a. Dependent Variable: الرياضية الروح 

 
 لمعنوية الوساطة بين التطوير واإلبداع والروح الرياضية:  Sobelاختبار  .14/4

 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .907a .823 .821 .26275 

a. Predictors: (Constant), واإلبداع التطوير ,التنظيمية الثقة 
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 والسلوا الحضاري.  اختبار أثر الثقة التنظيمية في العالقة بين التطوير واإلبداع 15) الملحق رقم  
 .اختبار أثر التطوير واإلبداع في السلوا الحضاري:15/1

 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .322a .104 .099 .47612 

a. Predictors: (Constant), واإلبداع التطوير 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4.845 1 4.845 21.374 .000a 

Residual 41.937 185 .227   

Total 46.783 186    

a. Predictors: (Constant), واإلبداع التطوير 

b. Dependent Variable: الحضاري السلوك 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.185 .242  13.148 .000 

 000. 4.623 322. 058. 267. التطوير واإلبداع

a. Dependent Variable: الحضاري السلوك 

 .اختبار أثر الثقة التنظيمية في السلوا الحضاري:15/2
 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .292a .085 .080 .48103 

a. Predictors: (Constant), التنظيمية الثقة 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3.976 1 3.976 17.184 .000a 

Residual 42.807 185 .231   

Total 46.783 186    

a. Predictors: (Constant), التنظيمية الثقة 

b. Dependent Variable: الحضاري السلوك 

Coefficientsa 
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Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .292a .085 .080 .48103 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.357 .228  14.694 .000 

 000. 4.145 292. 054. 224. الثقة التنظيمية

a. Dependent Variable: الحضاري السلوك 

 

 .اختبار أثر التطوير واإلبداع و الثقة التنظيمية في السلوا الحضاري:15/3
 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .346a .119 .110 .47315 

a. Predictors: (Constant), واإلبداع التطوير ,التنظيمية الثقة 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5.590 2 2.795 12.486 .000a 

Residual 41.192 184 .224   

Total 46.783 186    

a. Predictors: (Constant), واإلبداع التطوير ,التنظيمية الثقة 

b. Dependent Variable: الحضاري السلوك 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.000 .261  11.490 .000 

 008. 2.685 230. 071. 191. التطوير واإلبداع

 070. 1.824 156. 066. 120. الثقة التنظيمية

a. Dependent Variable: الحضاري السلوك 
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 لمعنوية الوساطة بين التطوير واإلبداع والسلوا الحضاري:  Sobelاختبار  .15/4

 
 

 اختبار أثر الثقة التنظيمية في العالقة بين التطوير واإلبداع ووعي الضمير. 16) الملحق رقم  
 :.اختبار أثر التطوير واإلبداع في وعي الضمير16/1

 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .533a .284 .280 .49733 

a. Predictors: (Constant), واإلبداع التطوير 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 18.127 1 18.127 73.287 .000a 

Residual 45.758 185 .247   

Total 63.885 186    

a. Predictors: (Constant), واإلبداع التطوير 

b. Dependent Variable: الضمير وعي 
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 .اختبار أثر التطوير واإلبداع في الثقة التنظيمية:16/2

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .589a .347 .343 .52846 

a. Predictors: (Constant), واإلبداع التطوير 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 27.436 1 27.436 98.240 .000a 

Residual 51.666 185 .279   

Total 79.102 186    

a. Predictors: (Constant), واإلبداع التطوير 

b. Dependent Variable: التنظيمية الثقة 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.537 .269  5.717 .000 

 000. 9.912 589. 064. 635. التطوير واإلبداع

a. Dependent Variable: التنظيمية الثقة 

 .اختبار أثر الثقة التنظيمية في وعي الضمير:16/3
 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .633a .400 .397 .45510 

a. Predictors: (Constant), التنظيمية الثقة 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 25.569 1 25.569 123.454 .000a 

Residual 38.316 185 .207   

Total 63.885 186    

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.291 .253  9.055 .000 

 000. 8.561 533. 060. 516. التطوير واإلبداع

a. Dependent Variable: الضمير وعي 
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Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .633a .400 .397 .45510 

a. Predictors: (Constant), التنظيمية الثقة 

b. Dependent Variable: الضمير وعي 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.062 .216  9.537 .000 

التنظيميةالثقة   .569 .051 .633 11.111 .000 

a. Dependent Variable: الضمير وعي 

 .اختبار أثر التطوير واإلبداع و الثقة التنظيمية في وعي الضمير:16/4
Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .663a .439 .433 .44115 

a. Predictors: (Constant), واإلبداع التطوير ,التنظيمية الثقة 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 28.076 2 14.038 72.132 .000a 

Residual 35.809 184 .195   

Total 63.885 186    

a. Predictors: (Constant), واإلبداع التطوير ,التنظيمية الثقة 

  b. Dependent Variable: الضمير وعي 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.617 .243  6.641 .000 

 000. 3.589 245. 066. 238. التطوير واإلبداع

التنظيميةالثقة   .439 .061 .488 7.150 .000 

a. Dependent Variable: الضمير وعي 

 

 

 

 

 

 لمعنوية الوساطة بين التطوير واإلبداع ووعي الضمير:  Sobelاختبار  .16/5
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 1e=00000001ماحظة: 

 

 

 ( اختبار أثر الثقة التنظيمية في العالقة بين التغذية الراجعة واإليثار:17الملحق رقم  
 .اختبار أثر التغذية الراجعة في اإليثار:17/1

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .478a .229 .225 .51579 

 a. Predictors: (Constant), الراجعة التغذية  

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 14.614 1 14.614 54.931 .000a 

Residual 49.217 185 .266   

Total 63.831 186    

 a. Predictors: (Constant), الراجعة التغذية  

 b. Dependent Variable: اإليثار 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.507 .224  11.170 .000 

 000. 7.412 478. 053. 395. التغذية الراجعة 

a. Dependent Variable: اإليثار 

 .اختبار أثر التغذية الراجعة في الثقة التنظيمية:17/2
Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .677a .459 .456 .48117 

a. Predictors: (Constant), الراجعة التغذية  

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 36.270 1 36.270 156.658 .000a 

Residual 42.832 185 .232   

Total 79.102 186    

a. Predictors: (Constant), الراجعة التغذية  

b. Dependent Variable: التنظيمية الثقة 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.590 .209  7.595 .000 

 000. 12.516 677. 050. 623. التغذية الراجعة 

a. Dependent Variable: التنظيمية الثقة 

 .اختبار أثر الثقة التنظيمية في اإليثار:17/3
 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .510a .260 .256 .50535 

a. Predictors: (Constant), التنظيمية الثقة 
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ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 16.585 1 16.585 64.944 .000a 

Residual 47.245 185 .255   

Total 63.831 186    

a. Predictors: (Constant), التنظيمية الثقة 

b. Dependent Variable: اإليثار 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.236 .240  9.315 .000 

 000. 8.059 510. 057. 458. الثقة التنظيمية

a. Dependent Variable: اإليثار 

 

 اإليثار:.اختبار أثر التغذية الراجعة و الثقة التنظيمية في 17/4
 

Model Summary 

Model 

R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .541a .293 .285 .49536 

a. Predictors: (Constant), الراجعة التغذية ,التنظيمية الثقة  

 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 18.681 2 9.340 38.064 .000a 

Residual 45.150 184 .245   

Total 63.831 186    

 a. Predictors: (Constant), الراجعة التغذية ,التنظيمية الثقة  

 b. Dependent Variable: اإليثار 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.017 .247  8.170 .000 

 004. 2.922 246. 070. 203. التغذية الراجعة 

 000. 4.071 343. 076. 308. الثقة التنظيمية

a. Dependent Variable: اإليثار 
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 :لمعنوية الوساطة بين التغذية الراجعة واإليثار  Sobelاختبار  .17/5

 

 

 

 :والكياسة( اختبار أثر الثقة التنظيمية في العالقة بين التغذية الراجعة 18الملحق رقم  
 .اختبار أثر التغذية الراجعة في الكياسة:18/1

 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .492a .242 .238 .58799 

a. Predictors: (Constant), الراجعة التغذية  

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 20.392 1 20.392 58.981 .000a 

Residual 63.960 185 .346   

Total 84.352 186    

a. Predictors: (Constant), الراجعة التغذية  

b. Dependent Variable:  الكياسة 
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 .اختبار أثر الثقة التنظيمية في الكياسة:18/2
 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .634a .402 .398 .52229 

 a. Predictors: (Constant), التنظيمية الثقة 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 33.887 1 33.887 124.225 .000a 

Residual 50.465 185 .273   

Total 84.352 186    

 a. Predictors: (Constant), التنظيمية الثقة 

 b. Dependent Variable: الكياسة 

 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.389 .256  9.337 .000 

 000. 7.680 492. 061. 467. التغذية الراجعة 

a. Dependent Variable: الكياسة 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.594 .248  6.427 .000 

 000. 11.146 634. 059. 655. الثقة التنظيمية

a. Dependent Variable: الكياسة 
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 .اختبار أثر التغذية الراجعة والثقة التنظيمية في الكياسة:18/3
 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .639a .409 .403 .52054 

a. Predictors: (Constant), الراجعة التغذية ,التنظيمية الثقة  

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 34.495 2 17.247 63.653 .000a 

Residual 49.857 184 .271   

Total 84.352 186    

a. Predictors: (Constant), الراجعة التغذية ,التنظيمية الثقة  

b. Dependent Variable: الكياسة 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.477 .259  5.691 .000 

 136. 1.498 115. 073. 110. التغذية الراجعة 

 000. 7.215 556. 080. 574. الثقة التنظيمية

a. Dependent Variable: الكياسة 

 :لمعنوية الوساطة بين التغذية الراجعة والثقة التنظيمية في اإليثار  Sobelاختبار  .18/4
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 العالقة بين التغذية الراجعة والروح الرياضية:( اختبار أثر الثقة التنظيمية في 12الملحق رقم  
 .اختبار أثر التغذية الراجعة في الروح الرياضية:12/1

 

 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .572a .327 .323 .51059 

a. Predictors: (Constant), الراجعة التغذية  

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 23.441 1 23.441 89.916 .000a 

Residual 48.230 185 .261   

Total 71.671 186    

a. Predictors: (Constant), الراجعة التغذية  

b. Dependent Variable: الرياضية الروح 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.046 .222  9.208 .000 

 000. 9.482 572. 053. 501. التغذية الراجعة 

a. Dependent Variable: الرياضية الروح 

 

 .اختبار أثر الثقة التنظيمية في الروح الرياضية:12/2
 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .573a .329 .325 .51002 

a. Predictors: (Constant), التنظيمية الثقة 
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ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 23.548 1 23.548 90.526 .000a 

Residual 48.123 185 .260   

Total 71.671 186    

a. Predictors: (Constant), التنظيمية الثقة 

b. Dependent Variable: الرياضية الروح 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.846 .242  7.619 .000 

 000. 9.515 573. 057. 546. الثقة التنظيمية

a. Dependent Variable: الرياضية الروح 

 .اختبار أثر التغذية الراجعة و الثقة التنظيمية في الروح الرياضية:12/3
 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .625a .391 .384 .48708 

a. Predictors: (Constant), الراجعة التغذية ,التنظيمية الثقة  

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 28.018 2 14.009 59.047 .000a 

Residual 43.653 184 .237   

Total 71.671 186    

 a. Predictors: (Constant), الراجعة التغذية ,التنظيمية الثقة  

b. Dependent Variable:  الرياضية الروح 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.526 .243  6.287 .000 

 000. 4.340 339. 068. 297. التغذية الراجعة 

 000. 4.392 343. 074. 327. الثقة التنظيمية

a. Dependent Variable:  الرياضية الروح 
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 لمعنوية الوساطة بين التغذية الراجعة والثقة التنظيمية في الرياضية:  Sobelاختبار  .19/4

 
 

 اختبار أثر الثقة التنظيمية في العالقة بين التطوير واإلبداع  والسلوا الحضاري: 20) الملحق رقم  
 .اختبار أثر التطوير واإلبداع في السلوا الحضاري:20/1

 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .167a .028 .023 .49577 

a. Predictors: (Constant), الراجعة التغذية  

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.312 1 1.312 5.338 .022a 

Residual 45.471 185 .246   

Total 46.783 186    

a. Predictors: (Constant), الراجعة التغذية  

b. Dependent Variable: الحضاري السلوك 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.801 .216  17.620 .000 

 022. 2.310 167. 051. 118. التغذية الراجعة 

a. Dependent Variable: الحضاري السلوك 

 :.اختبار أثر الثقة التنظيمية في السلوا الحضاري 20/2

 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .292a .085 .080 .48103 

a. Predictors: (Constant), التنظيمية الثقة 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3.976 1 3.976 17.184 .000a 

Residual 42.807 185 .231   

Total 46.783 186    

a. Predictors: (Constant), التنظيمية الثقة 

b. Dependent Variable: الحضاري السلوك 

 

 

 

 

 

 

 

 :.اختبار أثر التغذية الراجعة و الثقة التنظيمية في السلوا الحضاري 20/3

 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .294a .087 .077 .48190 

a. Predictors: (Constant), الراجعة التغذية ,التنظيمية الثقة  

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.357 .228  14.694 .000 

 000. 4.145 292. 054. 224. الثقة التنظيمية

a. Dependent Variable: الحضاري السلوك 
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ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4.054 2 2.027 8.728 .000a 

Residual 42.729 184 .232   

Total 46.783 186    

a. Predictors: (Constant), الراجعة التغذية ,التنظيمية الثقة  

b. Dependent Variable: الحضاري السلوك 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.399 .240  14.152 .000 

 564. -577.- -055.- 068. -039.- التغذية الراجعة 

 001. 3.436 329. 074. 253. الثقة التنظيمية

a. Dependent Variable: الحضاري السلوك 

 
 الوساطة بين التغذية الراجعة والثقة التنظيمية في السلوا الحضاري: لمعنوية  Sobelاختبار  .21/4
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 ( اختبار أثر الثقة التنظيمية في العالقة بين التغذية الراجعة  ووعي الضمير:21الملحق رقم  
 .اختبار أثر التغذية الراجعة في وعي الضمير:21/1

 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .546a .298 .294 .49238 

a. Predictors: (Constant), الراجعة التغذية  

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 19.034 1 19.034 78.512 .000a 

Residual 44.851 185 .242   

Total 63.885 186    

a. Predictors: (Constant), الراجعة التغذية  

b. Dependent Variable: الضمير وعي 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.563 .214  11.961 .000 

 000. 8.861 546. 051. 451. التغذية الراجعة 

a. Dependent Variable: الضمير وعي 

 .اختبار أثر الثقة التنظيمية في وعي الضمير:21/2
 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .633a .400 .397 .45510 

a. Predictors: (Constant), التنظيمية الثقة 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 25.569 1 25.569 123.454 .000a 

Residual 38.316 185 .207   

Total 63.885 186    

a. Predictors: (Constant), التنظيمية الثقة 

b. Dependent Variable: الضمير وعي 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.062 .216  9.537 .000 

 000. 11.111 633. 051. 569. الثقة التنظيمية

a. Dependent Variable: الضمير وعي 

 في وعي الضمير:.اختبار أثر التغذية الراجعة والثقة التنظيمية 21/3
 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .652a .426 .419 .44653 

a. Predictors: (Constant), الراجعة التغذية ,التنظيمية الثقة  

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 27.197 2 13.598 68.198 .000a 

Residual 36.688 184 .199   

Total 63.885 186    

 a. Predictors: (Constant), الراجعة التغذية ,التنظيمية الثقة  

b. Dependent Variable:  الضمير وعي 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.869 .223  8.396 .000 

 005. 2.857 217. 063. 179. التغذية الراجعة 

 000. 6.398 486. 068. 437. الثقة التنظيمية

a. Dependent Variable:  الضمير وعي 

 الوساطة بين التغذية الراجعة والثقة التنظيمية في وعي الضمير: لمعنوية  Sobelاختبار  .21/4
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Summary 
Researcher name: Abdel Halim Abdel Ghani Hayek - PhD thesis - University of Aleppo in 

the liberated areas-2021. 

Thesis title: The impact of organizational trust on the relationship Management by Walking 

around practices and organizational citizenship behaviors. 

Research Methodology: 

The research was applied to the hospital of the martyr Muhammad Waseem Moaz, and the 

sample size was a sample 

Research aims: 

trust, and organizational citizenship behaviors in the Hospital of the Martyr Muhammad 

Waseem Moaz 

 the employees' responses to the research variables 

according to the functional and personal variables (gender, age, educational qualification, 

experience, filed of work). 

 between 

Management by Walking around practices and organizational citizenship behaviors. 

Research hypotheses: 

employees’ responses to the research variables (management  by walking around practices, 

degree of organizational trust, practicing organizational citizenship behaviors) in the Martyr 

Muhammad Waseem Moaz Hospital that are attributed to the variables (gender, age, 

educational qualification, field of work, experience). 

around practices (fact discovery, communication improvement, motivation, development and 

creativity, feedback) and organizational citizenship behaviors (altruism, civility, 

sportsmanship, civilized behavior, and conscience awareness). 

Research Methodology: 

The research was applied to the workers in the Hospital of Martyr Mahmoud Waseem Moaz, 

and the study sample consisted of (187) workers in the hospital, and the descriptive analytical 

method was used, where the questionnaire was used to collect data. 

Research results: 

of the management  by walking around practices, organizational citizenship 

behaviors and organizational trust, in Martyr Muhammad Waseem Moaz Hospital was high 

according to. 

the management  by walking around practices with regard to the dimension of discovering the 

facts due to the age group, and the dimension of the feedback back to the years of experience, 

and there are statistically significant differences in the responses of the sample members 

towards organizational trust due to the years of experience and the field of work And there are 

also statistically significant differences in the responses of the sample members towards 

organizational citizenship behaviors with regard to the dimension of “sportsmanship” due to 

gender, and the dimension of “civility and conscience” due to years of experience, and the 

dimension of civilized behavior due to the field of work. 

the management  by walking 

around practices organizational citizenship behaviors. 

ates the relationship between the management  by walking around 

practices (improving communication, feedback, feedback) and organizational citizenship 

behaviors (altruism, civility, sportsmanship, civilized behavior, and conscientiousness). 
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Organizational trust mediates the relationship between development and creativity and all 

altruism, civility, and awareness of conscience, and does not play a mediating role between 

development and creativity and both sportsmanship and civilized behavior. 

 

Key words: Management By Walking Around, Organizational trust, Organizational citizenship 

behavior. 
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