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دراسة استطالعیة: االتصاالت التنظیمیة وأثرھا في سلوكیات المواطنة التنظیمیة 

*حسین ولید حسین. م.م

المستخلص

مواطنة یھدف ھذا البحث التعرف على عالقة واثر االتصاالت التنظیمیة في تعزیز سلوكیات ال
التنظیمیة ، اذ تشكل االتصاالت التنظیمیة احدى الظواھر االداریة ذات االھمیة البالغة في مساعدة المنظمة 
على تنفیذ مھامھا وواجباتھا ، كما تزاید االھتمام بتعزیز سلوكیات المواطنة التنظیمیة لدورھا الكبیر في 

د اشارت مشكلة البحث الى وجود قصور واضح تحقیق اھداف كل من المنظمة وموظفیھا في آن واحد ، وق
في دراسة اثر االتصاالت التنظیمیة في تعزیز سلوكیات المواطنة التنظیمیة لدى العینة المبحوثة ، وتم 

كمیدان للتطبیق ، اذ اختیرعدد من التدریسیین العاملین في متوسطة الغربیة للبنین القطاع التربوي اختیار 
ت االستبانة كاداة للحصول على بیانات البحث التي تم اعدادھا باالستناد الى عدد كعینة للبحث ، وقد اعتمد

في ادخال وتحلیل بیانات البحث ) SPSS(من المقاییس الجاھزة ، واستخدم البرنامج االحصائي الجاھز 
، و النسبة المئویة للتكرار ، والوسط الحسابي :"ومن اھم االدوات اإلحصائیة المستخدمة في التحلیل 

، " ، واالنحدار الخطي البسیط) Spearman(االنحراف المعیاري ومعامل االختالف ، ومعامل االرتباط 
وقد اسفرت االدوات اإلحصائیة عن عدد من النتائج اكدت معظمھا على وجود عالقة ارتباط وتاثیر ذات 

وھذه النتائج تتفق مع داللھ معنویة بین االتصاالت التنظیمیة وتعزیز سلوكیات المواطنة التنظیمیة
الفرضیات االساسیة التي انطلق منھا البحث ، وعلیھ اوصى الباحث على ضرورة زیادة اھتمام المنظمة 
المبحوثة بدراسة كیفیة تفعیل دور االتصاالت التنظیمیة لدیھا واستخدامھا في تعزیز سلوكیات المواطنة 

.التنظیمیة لدى موظفیھا 

القطاع التربوي, سلوكیات المواطنة التنظیمیة, تصاالت التنظیمیةاال: الكلمات المفتاحیة

_____________________
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي*
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المقدمة
تلعب االتصاالت التنظیمیة دور كبیر في مساعدة المنظمة على تنفیذ مھامھا وواجباتھا كافة ، وذلك 

مات والبیانات بشكل رسمي في االتجاھات كافة داخلھا سؤاء باالتجاه االفقي ام من خالل نقل المعلو
العامودي ، فضال عن تاثیر االتصاالت غیر الرسمیة والتي تدعى في اغلب المنظمات باالشاعات على 
اداء وسلوكیات الموظفین ، ومن اھم ھذه السلوكیات ھي سلوكیات المواطنة التنظیمیة والتي تشیر الى 

ادة احساس الموظف بالمسؤولیة اتجاه المنظمة التي یعمل فیھا ، االمر الذي سینعكس في دفعھ لبذل زی
المزید من الجھد واالداء في سبیل مساعدة منظمتھ على تحقیق اھدافھا ، ولھذه االھمیة سنحاول في ھذا 

مواطنة التنظیمیة ، اذ البحث التعرف على طبیعة العالقة بین االتصاالت التنظیمیة وتعزیز سلوكیات ال
وبعض الجھود الفكریة یقسم البحث الى اربعة مباحث ، یركز المبحث االول على المنھجیة العلمیة للبحث

، في حین یقسم المبحث الثاني الى فقرتین ، خصصت االولى للتعرف التي تمكن الباحث من مراجعتھا
ین ركزت الفقرة الثانیة على مفھوم سلوكیات على مفھوم االتصاالت التنظیمیة وبعض موضوعاتھا ، في ح

المواطنة التنظیمیة وبعض الموضوعات المتعلقة بھا ، وجاء المبحث الثالث لتشخیص واقع واھمیة 
المتغیرات المبحوثة من خالل اجابات افراد العینة المبحوثة ومن ثم اختبار الفرضیة الرئیسة التي انطلق 

الرابع الھم االستنتاجات والتوصیات التي قدمھا الباحث والتي من منھا البحث ، واخیرًا خصص المبحث
.شانھا تعزیز المعرفة في المجال المبحوث 

المنھجیة العلمیة للبحث وبعض الدراسات السابقة: المبحث االول 

م سیتم في ھذه الفقرة التعرف على المشكلة االساسیة للبحث واھمیتھ واھ: المنھجیة العلمیة للبحث : أ
االھداف التي یسعى الى تحقیقھا والفرضیة االساسیة التي انطلق منھا ، فضًال عن التعرف على مجتمع 

:وعینة البحث وبعض خصائصھا وكما یأتي 

مشكلة البحث: اوال 
تلعب االتصاالت التنظیمیة دورًا بارزًا في مساعدة المنظمة على تنفیذ كافة المھام والواجبات الموكلة 

ا ، وذلك من خالل اھمیتھا في نقل وتبادل المعلومات والبیانات بین كافة المستویات داخل المنظمة ، الیھ
كما تشكل سلوكیات المواطنة التنظیمیة اھمیة بالغة في نجاح المنظمة وقدرتھا على البقاء واالستمرار في 

م من ھذه االھمیة اال ان ھناك العمل لتاثیرھا الكبیر على اداء موظفیھا وروحھم المعنویة ، وعلى الرغ
قصور واضح في اھتمام المنظمة المبحوثة باستخدام االتصاالت التنظیمیة في تعزیز سلوكیات المواطنة 

:التنظیمیة لدى موظفیھا ، ویمكن ان ثتار عدد من التساؤالت المنبثقة عن مشكلة البحث وكما یأتي 
وثة بتحسین فاعلیة االتصاالت التنظیمیة لدیھا ؟ما ھو مستوى اھتمام االدارة لدى المنظمة المبح.1
ھل یوجد وعي كافي لدى كل من االدارة والموظفین في المنظمة المبحوثة باھمیة سلوكیات المواطنة .2

التنظیمیة ؟
ما ھي طبیعة ومستوى العالقة بین االتصاالت التنظیمیة وسلوكیات المواطنة التنظیمیة في المنظمة .3

المبحوثة ؟
جة التاثیر لالتصاالت التنظیمیة في سلوكیات المواطنة التنظیمیة ؟ما ھي در.4
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اھمیة البحث: ثانیا 
تتجلى اھمیة البحث من خالل اھمیة المتغیرات المبحوثة ، اذ تشبھ االتصاالت التنظیمیة بمثابة الشریان 

ھتمام المتزاید بموضوع التي یضمن نقل وتبادل المعلومات بین كافة مستویات المنظمة ، كما یالحظ اال
سلوكیات المواطنة التنظیمیة نتیجة زیادة الدور الذي یلعبھ المورد البشري في ضمان استمراریة المنظمة 

فضال عن االھمیة التطبیقیة والتي تبرز من خالل محاولة الباحث . وبقاءھا في البیئة التي تعمل فیھا 
ل اجابات افراد عینة البحث ، كما یمكن تحدید اھمیة تشخیص واقع واھمیة المتغیرات المبحوثة من خال

:البحث من خالل النقاط اآلتیة 
أھمیة العینة المبحوثة ، والتي تتمثل في التدریسیین العاملین في احدى المدارس النموذجیة في العراق .1
االت تقدیم مجموعة من الحلول للكثیر من المشكالت التي تواجھ المنظمة المبحوثة في مجال اتص.2

.التنظیمیة واثرھا في سلوكیات المواطنة التنظیمیة 
محاولة تقدیم مجموعة من التوصیات التي من شانھا تعزیز مستوى المعرفة والتطبیق لدى العینة .3

.المبحوثة والمتعلقة بمتغیرات البحث ، والمقترحات بصدد المشروعات البحثیة المستقبلیة

اھداف البحث: ثالثا 
:لى تحقیق عدد من االھداف اھمھا یسعى البحث ا

.محاولة تقدیم اضافة متواضعة للمكتبة العراقیة فیما یخص الجانب النظري للبحث .1
التعرف على واقع االتصاالت التنظیمیة في المنظمة المبحوثة وتشخیص الصعوبات التي ترافق عملھا .2

.، وتحدید سبل معالجتھا وتطویرھا 
في المنظمة المبحوثة باھمیة سلوكیات المواطنة التنظیمیة في تحقیق تعمیق وعي االدارة والموظفین.3

.النجاح للمنظمة
تشخیص مدى اسھام االتصاالت التنظیمیة في تعزیز سلوكیات المواطنة التنظیمیة لدى الموظفین في .4

.المنظمة المبحوثة 
.تشخیص مستوى المتغیرات المبحوثة في ضؤء اجابات افراد عینة البحث.5
.شكل وطبیعة ونوع العالقة بین المتغیرات المبحوثة تحدید .6
.تحدید اثر االتصاالت التنظیمیة في سلوكیات المواطنة التنظیمیة .7

المخطط الفرضي للبحث: رابعا 
یبین المخطط الفرضي توضیحًا للفكرة األساسیة للبحث ، فضال عن توضیح عالقات االرتباط 

" سلوكیات المواطنة التنظیمیة"، والمتغیر المستجیب " االتصاالت التنظیمیة" والتأثیر بین المتغیر المستقل
) :1(، والنتیجة المتوقعة من ذلك ھي تعزیز المتغیر المستجیب ، وكما یوضحھ الشكل 
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فرضیة البحث: خامسا 
:ینطلق البحث من فرضیتان اساسیة تنص على 

وجود عالقة ارتباط ذات داللھ معنویة بین االتصاالت التنظیمیة وتعزیز : " لرئیسة االولى الفرضیة ا.1
".سلوكیات المواطنة التنظیمیة لدى الموظفین في المنظمة المبحوثة 

وجود تاثیر ذات داللھ معنویة لالتصاالت التنظیمیة في تعزیز سلوكیات : " الفرضیة الرئیسة الثانیة .2
".یة لدى الموظفین في المنظمة المبحوثة المواطنة التنظیم

ادوات البحث: سادسًا 
تم الحصول على بیانات البحث من خالل اعداد استبانھ باالستناد الى افكار عدد من : اداة جمیع البیانات -أ 

) :1(في تصمیمھا وكما موضح في الجدول ) لیكرت الخماسي(وقد تم اعتماد مدرج المقاییس الجاھزة ، 
مدرج لیكرت الخماسي) 1(لجدو

ویمكن توضیح اإلبعاد الفرعیة التي تضمنھا كل متغیر من المتغیرات الرئیسة للبحث مع فقراتھا ، 
) :2(واھم المقاییس المعتمدة في اإلعداد من خالل الجدول 

12345

اتفق تمامااتفقمحایدال اتفقال اتفق تماما

االیثار
الكیاسة
الروح الریاضیة
السلوك الحضاري
وعي الضمیر

سلوكیات المواطنة 
التنظیمیة

عالقة
المخطط الفرضي للبحث) 1(شكل تاثیر

االتصاالت النازلة

االتصاالت الصاعدة

لتنظیمیةاالتصاالت ا
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البحث الرئیسیة والفرعیة والمقاییس المعتمدةمتغیرات ) 2(جدول

المتغیرات ت
المقاییسالفقراتاإلبعاد الفرعیةنوع المتغیرالرئیسیة

االتصاالت 1
التنظیمیة

تفسیري 
)مستقل(

7- 6-5- 4-3-2-1االتصاالت النازلة
2009جالل الدین ،  -12-11-10-9-8االتصاالت الصاعدة

13 -14

المواطنة 2
یمیةالتنظ

إستجابي 
)تابع(

& Lee(نموذج 18- 17-16- 15اإلیثار
Allens , 2002(

المشار الیھ من قبل 
، ) 2010إبازید ، (

ابو تایة (ونموذج 
،2012(

22- 21-20- 19الكیاسة
26- 25-24- 23الروح الریاضیة

30- 29-28- 27السلوك الحضاري
33-32- 31وعي الضمیر

، اذ تم ُعرض االستبانة وقد تم اخضاع االستبانة بمقاییسھا المعتمدة إلى اختبارات الصدق والثبات 
العاملین في دیوان ) 4(على عدد من المحكمین من المتخصصین في مجاالت ادارة االعمال البالغ عددھم 

) الدكتوراه (ومن حملھ شھادة جامعة بغداد/ وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي وكلیة االدارة واالقتصاد 
وفي ضوء مالحظات وآراء السادة المحكمین اعدت االستبانة ، وقد حصلت ) . االستاذ المساعد(ولقب 

وللتأكد من ثبات أداة البحث قام الباحثان بتطبیقھا ، %) 87(معظم فقرات االستبانة على نسبة اتفاق بلغت 
ایام أعید توزیع االستبانة مرة ) 10(تمع البحث ، وبعد فرد من مج) 12(على عینة استطالعیة قوامھا 

" كرونباخ الفا"وفق معامل معامل الثبات لالستبانة ككل أخرى على المجموعة نفسھا ، وقد بلغت قیمة
Alpha–Cronbach)82 (% وھذا یعني ان االستبانة وھي مقبولة ودال إحصائیا في نفس الوقت ،

. الي یمكن اعتمادھا في أوقات مختلفة لألفراد أنفسھم وتعطي النتائج ذاتھابمقاییسھا المختلفة ذات ثبات ع

تم استخدام البرنامج اإلحصائي الجاھز : األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في تحلیل البیانات - ب
)SPSS (م في إدخال وتحلیل بیانات البحث ، وذلك لالستفادة من المزایاه المتعددة التي یوفرھا ھذا النظا

والتي تقف في مقدمتھا السرعة في التعامل مع البیانات ، فضًال عن الدقة الكبیرة التي یمتاز لھا ھذا النظام 
في تنفیذ مھامھ ، وبالتالي من الممكن ان ینعكس ذلك في تقلیل الوقت والجھد المبذول من قبل الباحث ، 

م األدوات اإلحصائیة التي تم استخدامھا فضًال عن مساعدة في تحقیق االھداف المرجوة من بحثھ ، ومن أھ
:األتي التطبیقيفي الجانب 

.لغرض تحدید النسبة المئویة لالتفاق حول فقرات البحث: معامل التكرار .1
ویستخدم لتحدید مستوى اإلجابة حول الفقرات ومعرفة مستوى المتغیرات أو متوسط : الوسط الحسابي .2

.تلك المجموعة 
یستخدم لمعرفة مستوى تشتت إجابات العینة حول الوسط الحسابي ، وھو الجذر : االنحراف المعیاري .3

.ألتربیعي الموجب للتباین 
ویستخرج من خالل قسمة االنحراف المعیاري على قیمة الوسط الحسابي لتحدید : معامل االختالف .4

.اھمیة متغیرات البحث 
.رات البحث التفسیریة واالستجابیة لتحدید نوع العالقة بین متغی: معامل االرتباط لسبیرمان .5
.لقیاس تأثیر المتغیر المستقل في المتغیر التابع : معامل االنحدار الخطي البسیط .6
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مجتمع وعینة البحث: سابعا 
تم اختیار القطاع التربوي مجتمعا للبحث ، اذ یمثل ھذا القطاع المورد االساسي للموھبة والمقدرات الفكریة 

اذ اختیرت مدرسة الغربیة المتوسطة للبنین میدانیًا . یز من خاللھا اي بلد في العالم والمعرفیة التي یم
للبحث ، كلونھا من المدارس النموذجیة في العراق ، وتم اختیار عینة البحث بطریقة العینة العشوائیة 

التدریسیین البالغ فردًا من مجموع ) 31(البسیطة من التدریسیین العاملین في المدرسة وقد بلغ حجم العینة 
وھي من النسب المقبول في معظم الدراسات المنفذة من قبل الجھاز المركزي % 50، اي بواقع ) 62(

توضیح بعض خصائص العینة ) 3(لالحصاء في وزارة التخطیط العراقیة ، ویمكن من خالل الجدول 
: المبحوثة وكما یاتي 

خصائص العینة المبحوثة) 3(جدول 

سنوات الخدمةالحالة االجتماعیةالشھادةالنوع البشري

29ذكور
31بكالوریوس

2سنوات5اقل من 19متزوج
16سنة10اقل من 

10سنة20اقل من 12أعزب2إناث
3سنة20أكثر من 

بة االناث ، كما ان ان نسبة الذكور العاملین في المنظمة المبحوثة اعلى من نس) 3(یتبین من الجدول 
سنوات ، وبالتالي ) 5(معظم افراد العینة المبحوثة ھم من حملة الشھادة الجامعیة ، ولدیھم خدمة اكثر من 

فان ھذا من الممكن ان یساعد على زیادة الدقة والقناعة عند االجابة على فقرات االستبانة ، وبالتالي 
.المرجوة من بحثھ سینعكس ذلك على قدرة الباحث في تحقیق االھداف 

خصصت ھذه الفقرة لعرض بعض الجھود الفكریة السابقة التي تمكن الباحث من :دراسات سابقة 
:مراجعتھا واالفادة منھا في بحثھ الحالي وكما یاتي 

االتصاالت التنظیمیة: اوال 

)2008مصلح ، (دراسة .1
فياألكادیمیینوالمشرفیناإلداریینظفیننظر المووجھةمناألداءفياإلداریةاالتصاالتنظاماثر

االتصاالتنظاماثرعلىللتعرفالدراسةھذهھدفت،الشمالمحافظاتفيالقدس المفتوحةجامعة
فيالمفتوحةالقدسجامعةفيوالمشرفین االكادیمیناإلدارییننظر الموظفینوجھةمناألداءفياإلداریة

39نسبةماأي329أصلمناكادیمیاومشرفاموظفا128منالدراسةعینةتكونت.الشمالمحافظات
مناطق وكذلكالجامعةرئاسةومراكزدوائركافةعلىاالستباناتوزعتوقداإلحصائيمن المجتمع%

لنظامایجابياثرھناكأنالدراسةنتائجوأظھرت.الشمالمحافظاتفيالمنتشرةالتعلیمیةالجامعة
بیناالستجابةدرجةكانتحیثاألداءفيالمفتوحةالقدسفي جامعةبھالمعمولداریةاإلاالتصاالت

داللةذاتفروقأيالدراسةنتائجتظھرلم.الخمسالدراسةمجاالتعلى جمیعجدامرتفعةإلىمرتفعة
الدراسةنتائجلىعوبناء.الدیموغرافیةتبعا للمتغیراتاألداءفياإلداریةاالتصاالتنظامألثرإحصائیة
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عصبھيبلحیویةتعتبراإلداریةاالتصاالت":یليماأھمھامنالتوصیاتمنبمجموعةالباحثخرج
في التكنولوجیةالتطوراتمواكبةمنبداللذاودوائرھاالجامعةمناطقظل تباعدفيسیماوالالجامعة

تكالیف االتصاالتتخفیضفياثرمنلھالمااتصالآوسیلةاالنترنتشبكةتفعیلاالتصاالت ، ومجال
."الفاكسعبرالورقیةالمكاتباتاستخداممنوالحد

)2009جالل الدین ، (دراسة .2
دراسة میدانیة على العمال المنفذین بمؤسسة سونلغار عنابة: االتصال التنظیمي وعالقتھ باالداء الوظیفي 

الوظیفيالعمالباداءقویةارتباطیةعالقةالنازلسميالرلالتصالھدفت ھذه الدراسة الى التعرف ھل
البحث ، وتم اختیار عدد من العاملین في مؤسسة سونلغار عنابة كعینة للبحث والبالغ عددھم داخل مؤسسة

، وقد اعتمدت االستبانة كاداة للحصول على بیاناتھا ، وتم استخدام البرنامج االحصائي الجاھز ) 210(
)SPSS(بینمتوسطةموجبةعالقةوتحلیل البیانات ، وقد اكدت نتائج التحلیل على وجودفي ادخال

بالمؤسسةللعاملیناكبرحریةالوظیفي ، وعلیھ اوصت الدراسة على اعطاءواألداءالتنظیمياالتصال
داخلالقراراتاتخاذعملیةفيإشراكھمبضرورةانشغاالتھم ولكنوایصالباإلدارةاتصالھمفيفقطلیس

وترقیةتكثیفخاللمنالعمالقدراتتطویروزیادةو.ھذه الحریاتتنظمقوانینإطارفيالمؤسسة
غیرأومباشرتأثیرلھالذيالمتلقاةالمعلوماتوفھماالتصاالتفي مجالوالتدریبیةالتكوینیةالعملیات

.الوظیفيأوأدائھم المھنيعلىمباشر

میةالمواطنة التنظی: ثانیا 
)2006الیوسفي واخرون ، (دراسة .1

العوامل المؤثرة في ممارسة العاملین لسلوكیات المواطنة التنظیمیة بالتطبیق على المشافي الجامعیة في 
سوریة

یتركز الھدف الرئیس لھذه الدراسة على تفسیر العالقة بین كال من القیادة التحویلیة والعدالة االجرائیة 
وسلوكیات المواطنة التنظیمیة ، وقد افترضت الدراسة ان العوامل السابقة ستؤثر على والرضا الوظیفي 

سلوكیات المواطنة التنظیمیة بشكل مباشر ، وتم الحصول على البیانات الالزمة الختبار ھذه الفرضیة من 
الجامعیة موظف یعملون في عدد من المشافي) 342(خالل اعداد استبانھ تم توزیعھا على عینة مكونھ من 

السوریة ، وقد اكتشفت الدراسة عن مستوى متوسط لممارسة العاملین لسلوكیات المواطنة التنظیمیة وعن 
وجود عالقة ایجابیة قویة بین التاثیر المثالي واالستثارة العقلیة والتحفیز االیحائي والرضا عن زمالء العمل 

طنة التنظیمیة ، وعلیھ اوصت الدراسة على والرضا عن الوظیفة والرضا عن االشراف وسلوكیات الموا
.ضرورة ایجاد مدارس او ھیئات متخصصة العداد الكوادر القیادیة 

)2008الزھراني ، (دراسة . 2
سلوك المواطنة التنظیمیة لدى معلمي مدارس التعلیم العام الحكومیة للبنین بمدنیة جدة من وجھة نظر 

مدیري ومعلمي تلك المدارس
العامالتعلیممدارسمعلميلدىالتنظیمیةالمواطنةسلوكمستوىتحدیدإلىالدراسةذهھدفت ھ

مستوىتحدیددفبھوذلكالتحلیليالوصفيجدة ، واعتمدت الدراسة على المنھجبمدینةللبنینالحكومیة
فھمفيتسھماستنتاجاتإلىالوصولثمومنالعاممدارس التعلیممعلميلدىالتنظیمیةالمواطنةسلوك

الدراسةعینةوتطویره ، وقد اعتمدت االستبانة كاداة للحصول على بیانات الدراسة ، وتتكونالسلوكھذا
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مدیًرا، باإلضافة )393(عددھم والبالغجدةبمدینةللبنینالحكومیةالعامالتعلیممدارسمدیريجمیعمن
: معلًما ، ومن ابرز نتائج الدراسة ھي ) 964(عددھم بلغالمدارستلكمعلميمنعشوائیةعینةإلى

أنو.متوسطمستوىھوعامةبصفةالمعلمینلدىالتنظیمیةالمواطنةسلوكمستوىأنالمدیرونیرى"
السلوكیلیھالكیاسة،:التاليالترتیبوفقالتنظیمیةالمواطنةسلوكیاتممارسةتكرارإلىیمیلونالمعلمین

، وعلیھ اوصت الدراسة على العملالریاضيالروحوأخیًرا،اإلیثارثمرالضمیوعيالحضاري، ثم
منوذلكالسلوك،ھذاأبعادكافةفيالمعلمینلدىالتنظیمیةالمواطنةسلوكوتطویروتنمیةدعمعلى

لھذاالمختلفةباألبعادتعرفالتنظیمیةالمواطنةسلوكمجالفيللمعلمیندورات تدریبیةعقدخالل
فيالتطوعيالسلوكوتأصیل.العامالتعلیمفي مدارسإیجادهوكیفیةالمترتبةاإلیجابیةوآثارهلوكالس

.عندھمالتنظیمیةالقیمأبرزأحدوجعلھنفوسھم

)2012ابو تایھ ، (دراسة .3
اثر العدالة التنظیمیة على سلوك المواطنة التنظیمیة في مراكز الوزارات الحكومیة في االردن

دفت ھذه الدراسة الى تحلیل اثر احساس العاملین بالعدالة التنظیمیة على سلوكیات المواطنة التنظیمیة ھ
التنظیمیةبین العدالةإیجابيفي مراكز الوزارات الحكومیة في االردن ، وافترضت الدراسة وجود أثر

المواطنةعلى سلوكیاتالتعاملیةةوالعدالاإلجرائیةوالعدالةالتوزیعیةالعدالة:التالیةبأبعادھاممثلة
تماذ.الضمیرالحضاري ووعيوالسلوكالریاضیةوالروحوالكیاسةاإلیثار:التالیةوأبعادھاالتنظیمیة
الحصولتمالتيالنتائجوفرضیاتھا ، ولقد أظھرتأھدافھاوتحقیقالدراسةبیاناتلجمعاالستبانةاستخدام

بالعدالةالعاملینإحساسأنالوزارات األردنیةمراكزفيلعاملینامنمستجیبًا)326(منعلیھا
المواطنةسلوكیاتارتفاعأظھرت النتائجبینماالمتوسط الفرضي ،فوقجاءأبعادھاوبجمیعالتنظیمیة
إلدراكإیجابیًاأثرًاأن ھناكالدراسةنتائجبینتالدراسة ، ولقدعینةلدىأبعادھابجمیعالتنظیمیة

إحساسأنالنتائجبینتكما.جمیع أبعادھاوعلىالتنظیمیةالمواطنةسلوكعلىالتنظیمیةللعدالةوظفینالم
األبعادمعمقارنةالتنظیمیةالمواطنةعلى سلوكالتأثیرفياألكبرالدورلھاإلجرائیةبالعدالةالعاملین
سلوكیاتالتنظیمیةالعدالةقیمبتعزیزدراسةالأوصتالنتائج ،تلكعلىوبناء. التنظیمیة للعدالةاألخرى

.األردنیةالحكومیةالوزاراتفيالمواطنة التنظیمیة

ولقد االستفادة الباحث من الدراسة السابقة في تعمیق رؤیتھ وقناعتھ باھمیة البحث الحالي ، فضًال عن 
دراسات في تعزیز الجانب النظري مساعدتھ في البناء الصحیح لھذا البحث ، كما تم االفادة من ھذه ال

.للبحث واعداد المقیاس المستخدمة في اختبار فرضیتھ الرئیسة 

الجانب النظري: المبحث الثاني 

خصصت ھذه الفقرة للتعرف على مفھوم االتصاالت التنظیمیة واھمیتھا في :االتصاالت التنظیمیة : اوال 
:ت المتعلقة بھا وكما في الفقرات اآلتیة المنظمات ، فضال عن التعرف على بعض الموضوعا

تعریف االتصاالت التنظیمیة واھمیتھا: أ
ھناك تباین بین الباحثین والكتاب في تحدیدھم لمفھوم االتصاالت التنظیمیة بسبب المعاني المختلف 

علومات بین عملیة نقل وتبادل الم: "التي تنطوي علیھا ھذه الظاھر داخل المنظمات ، اذ عرفت بانھا 
الموظفین داخل المنظمة بھدف التأثیر في سلوكیاتھم وتوجیاتھم باالتجاه الذي یتفق مع اھداف وغایات 
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عملیة نقل وتبادل المعلومات : " وباالتجاه نفسھ عرفت بانھا ،) 200، 2000القریوتي ، " (المنظمة 
مة سواء بشكل شفھي او غیر ذلك لتحقیق  واالفكار والمشاعر والقیم واالتجاھات بین الموظفین داخل المنظ

) 9: 2008مصلح ، (، ومن وجھة نظر ) 396: 2002داغر وصالح ، " (اھداف معین للمنظمة ولھم 
تشكل االتصاالت التنظیمیة احدى الوظائف االساسیة التي تستخدام في ایجاد الفھم المشترك بین الموظفین 

م والتي یتوقع االداریون تحقیقھا ، ومن جھة اخرى عرفت في المنظمة لتادیة االعمال المطلوبة منھ
االتصاالت االنسانیة المنطوقة والمكتوبة التي تتم اخل المنظمة على المستوى : "االتصاالت التنظیمیة بانھا 

فائزة " (الفردي والجماعي وتسھم في تطویر اسالیب العمل وتقویة العالقات االجتماعیة بین الموظفین 
جمیع االتصاالت الموجودة : " بانھا ) 39: 2009جالل الدین ، (، وقد عرفھا ) 285: 2009وبلخیر ، 

داخل المنظمة والتي تستخدم في تسییر االفراد والتاثیر في دافعیتم والتماسك االجتماعي ، ویستخدم 
: نظیمیة بانھا النجازھا العدید من الوئاسل كاسجالت واللوائج واالعالنات ، كما تم تعریف االتصاالت الت

، ) 533: 2011جالب ، " (عملیة التفاعل االجتماعي بین الموظفین الھادفة الى التاثیر في سلوكیاتھم "
احدى المھام : " ویمكن تعریف االتصاالت التنظیمیة كتعریف اجرائي الغراض البحث الحالي بانھا 

االیجابیة بین موظفیھا وبالشكل الذي یساعد التنظیمیة التي تقوم بھا المنظمة الھادفة الى تعزیز السلوكیات
كما یمكن تحدید اھمیة االتصاالت التنظیمیة في المنظمات المعاصرة من " . على تحقیق اھدافھم واھدافھا

) :2005:26النوري ، (خالل النقاط االتیة 
الي سینعكس ذلك تساعد على تسھیل عملیة انسیاب المعلومات والبیانات بین الموظفین واالدارة ، وبالت.1

. في دقة اتخاذ القرارات اخل المنظمة
. توجیھ السلوك لالفراد في المنظمة وتعدیلھ ، فضال عن التأثیر في سلوك المجتمع والتأثیر علیھ .2
.مساعدة المنظمة على تأدیة العدید من الوظائف التعلیمیة والترفیھیة واالجتماعیة واالقناعیة .3

ت التنظیمیةمكونات عملیة االتصاال: ب
البكري ، (تتالف عملیة االتصاالت التنظیمیة من مجموعة من المكونات یمكن تحدید اھمھا باآلتي 

2006 :150-151: (-
.یمثل اي طرف في المنظمة قادر على  ارسال المعلومات الى االخرین : المرسل .1
تنظیمیة التي تستخدم لتحدید فھم وھي مجموعة المعاني المحددة في عملیة االتصاالت ال: الترمیز .2

.مشترك عند ایصال الرسالة واستالمھا
ھي مضمون ومحتوى عملیة االتصاالت التنظیمیة اذ لوال وجود الرسالة التي یتم تبادلھا ما : الرسالة .3

.بین الطرفین لما استوجبت عملیة االتصال
عملیة االتصاالت التنظیمیة وسواء كانت وھي االشكال المختلفة التي یتم استخدامھا في انجاز: الوسیلة .4

.داخل المنظمة او خارجھا 
.وھي التوافق بین الرموز التي تم ارسالھا مع قدرة المستلم على التفسیر لھا : التفسیر .5
.وھي قدرة الفرد على ادارك الرسالة عبر حواسھ الخمسة ومعرفة مضمون الرسالة: المستلم .6
رفض الرسالة ویتوقف ھذا االمر على حاجة المستلم وقیمتھ والتقالید وھي تمثل قبول او: االستجابة .7

.واالعراف وااللتزام في التنفیذ
وھي تعبیر عن مقدار الفھم الصریح للرسالة من عدمة وتاشیر مستوى ومقدار رد : التغذیة العكسیة .8

.الفعل المتحقق لدى المستلم عند اعادة اتصالھ مع المرسل من عدمھ 
وھي مجموعة المؤثرات المختلفة والتي قد تكون مقصودة او غیر مقصودة والتي من :الضوضاء .9

.شانھا ان تؤثر على عملیة االتصال عبر كل مراحلھا
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) :2(ویمكن توضیح آلیة عمل ھذه المكونات من خالل الشكل 

انواع االتصاالت التنظیمیة : جـ 
لمنظمة عادة انواع عدیدة من االتصاالت التنظیمیة ، اذ تختلف ھذه االتصاالت تبعا یوجد في ا

لمستخدمیھا واھدافھم واتجاھاتھم وشمولھم ودرجة رسمیتھم في المنظمة ویمكن تحدید اھم انواع 
) :405-402: 2002داغرو صالح ، (االتصاالت التنظیمیة التي تحدث داخل المنظمة باالتي 

یتدفق ھذا النوع من االتصاالت من المدیر الى مروؤسیھ على وفق الھیكل : النازلة االتصاالت .1
.التنظیمي الھرمي وھذا النوع من االتصاالت ھو االكثر شیوعا والرسیما في المنظمات

ینقل ھذا النوع من االتصاالت المعلومات من المستویات االداریة االدنى الى : االتصاالت الصاعدة .2
ویوفر ھذا النوع من االتصاالت تغدیھ راجعة ) من المساعدین الى المدیرین مثال (العلى المستویات ا

.للمدیرین عن مدى كفاءة واداء المنظمة 
تسمى االتصاالت التي تجري بین جماعة المدیرین ضمن نفس المستوى التنظیمي : االتصاالت االفقیة .3

و التي تجري بین االدارات واالقسام التنظیمیة وكذلك االتصاالت التي تجري بین الزمالء في العمل ا
.المختلفة والتي تحتل مستوى تنظیمي واحد باالتصاالت االفقیة

كثیرا ما یجري تجاھل او اھمال ھذا النوع من قبل : االشاعات او المعلومات المجھولة المصدر .4
مجھولة المصدر وتتطور المدیرین او حتى بعض الكتاب والباحثین ، تنشا االشاعات او المعلومات ال

.لتلبیة الجاحات الداخلیة الملحة للعاملین للتوزد المعلومات
یمكن تعریف شبكات عمل االتصاالت بانھا مجموعة من االشخاص الذي یرتبطون : شبكات العمل .5

.بانماط اتصال معینة مع شخص معین او فیما بینھم 

المستلم فك الرموز
الوسیلة

الترمیز المرسل
الرسالة

الضوضاء

االستجابةالتغذیة العكسیة

آلیة عمل االتصاالت التنظیمیة ومكوناتھا) 2(شكل 
Resource : Kotler ,p . & Armstrong , G. (2008) Principles of
marketing , twelfth edition , pearson-prentice Hall , p606 .



Al-Mansour Journal Issue( 21   )                  2014 )             21( مجلة المنصور العدد 

- 27 -

عقبات االتصاالت التنظیمیة: د
) :288-287: 2009فائرزة وبلخیر ، (ت االتصاالت التنظیمیة باالتي تم تحدید اھم معوقا

االتصاالت وتحدثعملیةفيوالمستقبلالمرسلإلىترجعالتيالمعوقاتوھي:شخصیة معوقات.1
عواطفھموفيحكمھمیختلفون فياألفرادتجعلالتيالفردیةالفروقإلىنظراوذلكفیھا اثار عكسیا ،

تعاونھمعدمعلىیؤديممااألفرادالثقة بینفقدانوكذلكلھ،واالستجابةلالتصالفھمھممدىوفي
.فاعلیتھامناالتصاالت التنظیمیة ویحدعملیةیعقدممابعضھم البعض،عنالمعلوماتحجبوبالتالي

االتصال وخطوطمراكزبوضوحیحددتنظیميھیكلوجودعدمإلىأساساویرجع:تنظیمیة معوقات.2
الوالذيالرسميغیرعلى االتصالتعتمداإلداریةالقیاداتیجعلمماالمنظمة ،فيالرسمیةلسلطةا

األسسأحدوھوالتخصصیكوناألھداف التنظیمیة ، وقدمعأھدافھفياألحیانمنكثیرفيیتفق
الفنیونفیھایشكلالتيالحاالتفيوذلكاالتصاالت التنظیمیة ،من معوقاتالتنظیمعلیھایقومالتي

بغیراالتصالعلیھافیصعبالخاصةوأھدافھاالخاصةلغتھامنھالكلجماعات متباینةوالمتخصصون
نوایاعنتعبرالمنظمةفيالعاملینلدىواضحةسیاسةوجودالفنیین المتخصصین ، فضال عن عدم

.السیاسةھذهقصورأواالتصالتجاهاإلدارة العلیا
إلىترجعوالتياالتصاالت التنظیمیةفاعلیةمنتحدالتيالمشكالتبھاونقصد:بیئیةمعوقات.3

ومنخارجھا ، أوالمنظمةداخلسواءالفردفیھیعیشالذيالمجتمعفيتوجدالتيمجموعة العوامل
هتقالیدوعاداتھقیمھفي ضوءالكلماتلمعانيواستخراجھیستخدمھا ،التياللغةالعواملھذهبین

نطاقعلىاجتماعينشاطوعدم وجوداالتصاالت التنظیمیة ،أدواتوكفاءةكفایةعدمإلىباإلضافة
.المنظماتمنكثیرفيكبیر

كما یمكن تحدید اھم العقبات التي تواجھ عملیة االتصاالت التنظیمیة في المستویات المختلفة للمنظمة من 
) :537- 536: 2011جالب ، (جھة اخرى باالتي 

تشیر التصفیة الى معالجة المعلومات من جانب المرسل بقصد التوصل الى : الترشیح او التصفیة .1
المعلومات التي تبدو مفضلة اكثر من غیرھا لدى المستلم وعملیة التصفیة اكثر ما تحدث في المنظمات 

.التي یكون فیھا التركیز على اختالفات المكانھ
االدراك االجتماعي عندما یعمد المستلم الى الرؤیة والسماع على وفق ما یحدث: االدراك االجتماعي .2

.یتناسب مع حاجاتھ ودوافعھ وخبرتھ وخلفیتھ وخصائصة الشخصیة 
لالفراد قابلیة محدودة لمعالجة البیانات فعندما یستلم الفرد كمیة كبیرة من : االغراق المعلوماتي .3

.الختیار بینھا او یتجاھل یعضھا او انھ ینساھا المعلومات فانھ والحالة ھذه یمیل الى ا
عندما یشعر االفراد بالتھدید فانھم یمیلون الى االستجابة بطرائق تقلل من قدرتھم للوصول : الدفاعیة .4

.الى الفھم المشترك اي انھم یصبحون عدائیین
.ا وانما في داخلھاللكلمات معاني عدیدة تختلف باختالف االفراد فمعاني الكلمات لیست فیھ: اللغھ .5

سنحاول في ھذه الفقرة التعرف على مفھوم سلوكیات المواطنة : سلوكیات المواطنة التنظیمیة: ثانیا 
التنظیمیة واھمیتھا في المنظمات المعاصرة ، مع اعطاء نبذة مختصرة عن بعض الموضوعات المتعلقة بھا 

:كما في الفقرات اآلتیة 
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یة واھمیتھاتعریف المواطنة التنظیم: أ
سلوك ممیز طوعي لیس جزء من متطلبات : " قد عرفت سلوكیات المواطنة التنظیمیة بعدة تعاریف منھا 

" أداء الوظیفة الرسمي للموظف ، ولكنھ ضروري لتشجیع األداء الوظیفي بشكل كفوء في المنظمة
)Robbins,2001:21 ( یتجاوز متطلبات سلوكیات الموظف الذي: " ، وباالتجاه نفسھ عرفت بانھا

یكتنف تحدید مفھوم دقیق لسلوكیات ، اذن ) Kreitner & Kinicki ,2007 : 196" (الوظیفة ودورھا 
المواطنة التنظیمیة صعوبة واضحة بسبب تباین وجھات نظر وآراء الباحثین والكتاب اتجاھھ ، فالمواطنة

تصرفات "كما عرفت بانھا بـ ، ) 542: 2009مراد ومالكي ، (وطن من كلمةمشتقةاللغة العربیةفي
الموظف التي تتم في بیئة العمل بصورة اختیاریة وتطوعیة وتھدف الى تحقیق اھداف المنظمة ، وال 

، ) 499: 2010ابازید ، " (یندرج ضمن الواجبات الرسمیة لھ ، او ضمن نظام حوافز ومكافات المنظمة
مقترنعملیًاسلوكیات المواطنة التنظیمیةمفھومان ) 2011:5بركات وابو علي ، (وقد اوضح كل من 

حقللموظفتمنحالتيالممارسات السلوكیةمنمجموعةشكلعلىذلكویظھرالدیمقراطیةبمفھوم
تمثل سلوكیات المواطنة ) 149: 2012ابو تایھ ، ( یریده ، ومن وجھة نظر ماالمشاركة واختیار

ال یرتبط مباشرة بنظام الحوافز او المكافات في المنظمة ویقوم بھ سلوك اختیاري تطوعي : " التنظیمیة بـ 
، ویمكن تعریف سلوكیات المواطنة التنظیمیة كتعریف " الموظف من اجل االرتقاء بكفاء المنظمة وفاعلیتھا

سلوكیات الموظف الطوعیة والضروریة الداء وظیفتھ بالشكل : " اجرائي الغراض البحث الحالي بانھا 
وتتجلى اھمیة سلوكیات " . كس في تحسین اداء المنظمة وتحقیق اھدافھا واھداف العاملین لدیھا الذي ینع

المواطنة التنظیمیة في المنظمات كونھا غیر مكلفة لھا فھي اختیاریة وتطوعیة من قبل الموظف وال ترتبط 
تنظیمیة من خالل النقاظ بشكل رسمي بأیة مكافات او حوافز ، كما یمكن تحدید اھمیة سلوكیات المواطنة ال

) :53: 2007الزیدي ، (االتیة 
.مساعد المنظمة على كسب المیزة التنافسیة في السوق وتعزیز استدامتھا.1
.مساعدة المنظمة على االستمرار في العملیات باألمد المستقبلي البعید والقریب.2
.زیادة أسعار أسھم المنظمة.3
.ات الممیزة لھادعم وتعزیز سمعة المنظمة وتقویة العالم.4
.الحصول على دعم األطراف المختلفة من أصحاب المصالح.5
.رفع معنویات العاملین وزیادة االستفادة منھا لصالح المنظمة.6
.زیادة ثقة الزبون بالمنظمة وتحقیق الوالءات لصالحھا.7

ابعاد المواطنة التنظیمیة : ب
دراستھم لسلوكیات المواطنة التنظیمیة في المنظمات اعتمد الباحثین والكتاب على عدد من االبعاد في 

) :2007:63الزیدي ، (، ) 6-5: 2006الیوسفي و اخرون ، (المعاصرة یمكن تحدید ابرزھا باآلتي 
ھو عبارة عن سلوك اختیاري یقوم بھ الموظف طواعیة لمساعدة زمالئھ في العمل في حل : االیثار .1

ن الجدد في التعرف على اسالیب وطرق انجاز مھامھم ، مشكالتھم ، فضال عن مساعدة الموظفی
.ومساعدة زمالء العمل في اتمام اعمالھم المتراكة بسبب الغیاب 

تعكس مدى مساھمة الموظف في منع المشكالت التي یمكن ان یتعرض لھا زمالئھ في العمل : الكیاسة .2
الزمالء االخرین والتعرف عن طریق تقدیم النصح وتوفیر المعلومات الضروریة واحترام رغبات

.على ارائھم قبل اتخاذ القرارات او االفعال
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وتعكس مدى مساھمة الموظف في منع زمالئھ من الصراع و الجدال ، وتشجیعھ : الروح الریاضیة .3
لھم على حل النزاعات التي قد تنشا بینھم باسلوب بناء ، والمساعدة على تسویتھا باالضافة الى 

.ض االحباطات والمطایقات العرضیة دون شكوى او تذمراستعداده لتقبل بع
وتتعلق بالجانب النفسي للموظف لتقبل الھیكل التنظیمي ، التوصیف الوظیفي للعمل ، : الطاعة العامة .4

وینعكس ذلك في مدى حرصھ على الحضور الى مكان العمل في المواعید المحددة ، واالسراع في 
.ترام قواعد واجراءات وقوانین المنظمة انجاز المھام الموكلة الیھ ، واح

وتتضمن كافة االنشطة االختیاریة التي یتطوع الموظف للقیام : السلوك الحضاري او صدق المواطنة .5
بھا حفاظًا على امن المنظمة ، فضًال عن حرص الفرد على تتبع التطورات التكنولوجیة في مجال عملھ 

.... تطویر العمل في المنظمة ، وتقدیم االقتراحان البناءه، والبحث داخل المنظمة وخارجھا عن فرص ل
.الخ

وھو سلوك یتجھ إلى ما ھو أبعد من المتطلبات المحددة من قبل المنظمة في موقع : وعي الضمیر .6
العمل بعد الدوام لصالح المنظمة ، و عدم ترك أي یوم من العمل مطلقًا ، : " العمل، ویشتمل عادة على 

عمل بشكل مبكر، والدقة في المواعید ، عدم قضاء الوقت المخصص للعمل في و الحضور إلى ال
" .قضایا ومحادثات شخصیة ، اتباع قواعد وتعلیمات المنظمة وإجراءاتھا الرسمیة

العوامل المؤثرة في سلوكیات المواطنة التنظیمیة: جـ
م عامًال حاسمًا ومھمًا في االسھام باالداء تعد الجھود المتمیزة التي یقدمھا االفراد بالنیابة عن منظماتھ

المنظمي ، لذا على المنظمة بصفتھا كیان اجتماعي، العمل على ادارة سلوك عاملیھا، وایجاد وسلوك 
المواطنة التنظیمیة لدیھم وتشكیلھا، وعلیھ سوف نتناول اھم العوامل التي تؤثر في مثل ھذا السلوك وكما 

) :57- 50: 2010الزوبعي ، (یاتي 
یة بین الرضا الوظیفي وسلوكیات المواطنة لقد وجد ھناك عالقة متبادلة وقو: الرضا الوظیفي .1

التنظیمیة ، وھناك رؤیة تقول بان الرضا الوظیفي قد ال ینعكس في االنتاجیة ، ولكنھ واضح في 
االدوار االضافیة التي تنسب الى االفراد في موقع العمل ، ویعتقد الكثیر من مدراء ، وقادة المنظمات 

.ؤدي الى اداء افضل منھم بان االستثمار في معنویات العاملین ی
تعد المنظمات المصممة لغرض التعلم ھي المنظمات التي تتبع ھیاكل افقیة ، وتعتمد : التعلم المنظمي .2

في عملیاتھا على اشراك المھام ، والتمكین ، والھرمیة المرنة ، والقواعد القلیلة ، واالتصاالت االفقیة 
. رارات غیر المركزیة التي تكون غالبًا وجھًا لوجھ ، واتخاذ الق

تعد التوجھات الداخلیة للمھن مقدمات تأثیر على اداء االفراد : تأثیر التوجھات الداخلیة للمھنة .3
). مواقف الوظیفة ، ومتغیرات المھنة ، وسلوكیات القائد(لسلوكیات المواطنة التنظیمیة مثل 

افظة على االستمرار في توجیھ سلوك یعد االلتزام التنظیمي عامل توازن للمح: االلتزام التنظیمي .4
العاملین لخدمة أھداف المنظمة ، وكلما ارتفع مستوى االنتماء لدى الفرد كلما كان أكثر استعدادا 
لتضحیة بالمصلحة الشخصیة في سبیل تحقیق أھداف المنظمة ، وكلما كان أكثر استغراقا في مشاكل 

ان اقل اعتمادا في سلوكیاتھ على نظم الثواب ، المنظمة ، واألمور المؤثرة في مستقبلھا وكلما ك
.والعقاب

تعد عملیة الدعم المنظمي للعاملین مھمة النھا وثیقة الصلة بسلوكیات المواطنة : الدعم المنظمي .5
التنظیمیة ، فعند شعور االفراد بان منظمتھم تفكر حقا بھم ، وبرفاھیتھم ، وحاجاتھم فمن المرجح ان 

ختلفة من السلوكیات االیجابیة التي تدعم بالمقابل عمل المنظمة وتحسن من موقفھا یقوموا باداء ادوار م
  .
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تعد ممارسات المشرفین او القادة مع المرؤوسین من االمور المھمة في تحدید الكثیر : القیادة الداعمة .6
ن القادة الذین من القضایا التي تھم المنظمة، والعمل وتحدید نوع االداء، واھمیتھ بالنسبة للمنظمة، ا

). الموارد الجیدة ، والوقت ، والمعلومات ، والدعم والتأیید الشخصي( یتبادلون مع مرؤوسیھم
ان الثقة تعد عامل ھام في العدید من العالقات المتبادلة وعلى مختلف المستویات التنظیمیة في : الثقة .7

، والثقة في االدارة ، والمشرفین وان منظمات االعمال ، وھناك عالقة قویة ما بین العدالة التنظیمیة
. ھناك اشارات واضحة الى وجود ارتباط بین مفھوم الثقة وبین سلوكیات المواطنة التنظیمیة

تقوم نظریة العدالة التنظیمیة على مسلمة اساسیة مفادھا ان : العدالة التنظیمیة وتنفیذ العقد النفسي .8
في العالقات االجتماعیة التبادلیة بین العامل وصاحب العمل ، االفراد یبحثون عن العدالة ، او المساواة

یمكن ان یؤدي الى خلق حالة من التوتر ) ادراك العدالة(كما ان ادراك عدم التوازن في ھذه العالقة 
.النفسي الذي ینشط بدوره مجموعة من التغیرات السلوكیة من الفرد لتقلیل ھذا التوتر 

لتطبیقيالجانب ا: المبحث الثالث 
خصص ھذا المبحث للتعرف على وقع المتغیرات المبحوثة واھمیتھا من خالل اجابات افراد العینة 
المبحوثة فضال عن تحدید طبیعة العالقة والتاثیر بین المتغیرات الرئیسة والفرعیة للبحث لیتسنى لنا اختبار 

.الفرضیات االساسیة التي انطلق منھا البحث 

واقع متغیر االتصاالت التنظیمیة واھمیتھتشخیص : اوال 
) 4(والجدول " االتصاالت النازلة ، واالتصاالت الصاعدة : " قیس ھذا المتغیر من خالل بعدین 

:یوضح مستوى اجابات افراد العینة المبحوثة عن فقرات ھذا المتغیر 
التنظیمیة وابعادهمستوى اجابات افراد العینة المبحوثة عن متغیر االتصاالت) 4(جدول 

النسبة المئویة الفقرات
*لالتفاق 

الوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

معامل 
االختالف

االتصاالت النازلة
المشرفطریقعناإلدارةمناألوامرتتلقى

4.520.680.15%90.3.المباشر

الفعالةاالتصالوسائلأحداالجتماعاتتعتبر
4.190.870.21%77.5.التعلیمات إلیك إلیصال

أدائكأثناءمنتظمةفتراتخاللبكاإلدارةتتصل
4.480.720.16%87.1.لعملك 

مسائلحولرأیكلطلبإلیكاإلدارةتلجأأحیانا
4.350.800.18%87.1. عملك تخص

علىتساعدكالمباشرالمشرفمعالشفویةالمحادثة
4.230.960.23%77.4.أداء عملك فيالدقة

وكما ) اتفق تمامًا واتفق(تم ایجاد النسبة المئویة لالتفاق من خالل جمع النسبة المئویة للتكرار على االجابات *
.في منھجیة البحث) 1(موضح في الجدول 
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4.420.760.17%83.9.بكاإلدارةاتصالوسائلمنوسیلةالھاتف
إلیصالمنظمتكفيھامةوسیلةاإلعالنات
3.840.900.23%64.5.بسرعة لكالتعلیمات

النسبة المئویة لالتفاق الجمالي بعد االتصاالت 
4.290.450.10%81.12النازلة

االتصاالت الصاعدة
مشاكللطرحالمدیرمعالفردیةلمقابلةاتفضل
3.971.020.26%67.7.عملك 

خاللمنعملكبأداءالمتعلقةالمشاكلتحلماكثیرا
4.191.050.25%87.3.اتصاالتك باإلدارة 

4.450.680.15%80.6.بالمنظمةالخاصةالقراراتاتخاذعملیةفيتشارك
منتحققفعالةعملیةباإلدارةإتصالكأنتعتبر

4.520.680.15%90.3.لعملك آدائكرفع مستوىخاللھا

4.450.770.17%83.9.باإلدارة االتصالفيصعوبةتجدال
4.480.810.18%87.1.عملكبصعوبةللتحسیسباإلدارةاجتماعكتستغل
إلیصالالشكاويصندوقإلىتلجأمانادرا

4.420.760.17%83.9.مشاكلك

النسبة المئویة لالتفاق الجمالي بعد االتصاالت 
4.350.430.10%82.97الصاعدة

النسبة المئویة لالتفاق الجمالي متغیر االتصاالت 
4.320.380.09%82.1التنظیمیة

) 7(ان بعد االتصاالت النازلة تم قیاسھ من خالل ) 4(نالحظ من خالل الجدول : االتصاالت النازلة .1
وھي اعلى من النسبة المئویة %) 81.12(، وقد بلغت النسبة المئویة لالتفاق حول ھذا البعد فقرات

، وما یؤكد ھذه النتیجة ھي قیمة الوسط الحسابي إلجمالي بعد %) 66.7(المعیاریة لالتفاق البالغة 
بانحراف ، و) 3(وھي اعلى من قیمة الوسط الفرضي البالغھ ) 4.29(االتصاالت النازلة التي بلغت 

، وھذه النتائج تعكس وبداللھ واضحة ) 0.10(ومعامل اختالف بالغ ) 0.45(معیاري بلغت قیمتھ 
تاكید معظم افراد العینة المبحوثة على اھتمام منظمتھم باستخدام االتصاالت النازلة في نقل المعلومات 

مختلفة ، كما ان قیمة الوسط بین كافة مستویاتھا وبالشكل الذي یساعد على تنفیذ مھامھا وواجباتھا ال
.الحسابي لفقرات بعد االتصاالت النازلة كافة كانت اعلى من قیمة الوسط الحسابي الفرضي 

فقرات ، ) 7(ان بعد االتصاالت الصاعدة قًیس من خالل ) 4(یتبین من الجدول : االتصاالت الصاعدة .2
ھي اعلى من النسبة المئویة المعیاریة و%) 82.97(وقد بلغت النسبة المئویة لالتفاق حول ھذا البعد 

لالتفاق ، وقد جاءت ھذه النتائج متسقة مع قیمة الوسط الحسابي إلجمالي بعد االتصاالت الصاعدة التي 
، وبانحراف معیاري بلغت قیمتھ ) 3(وھي اعلى من قیمة الوسط الفرضي البالغھ ) 4.35(بلغت 

تائج تعكس وبداللھ واضحة اھتمام المنظمة المبحوثة ، وھذه الن) 0.10(ومعامل اختالف بالغ ) 0.43(
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باستالم المعلومات وبشكل متصاعد من موضفیھا في المستویات االدنى ، كما ان قیمة الوسط الحسابي 
.لفقرات بعد االتصاالت الصاعدة كافة كانت اعلى من قیمة الوسط الحسابي الفرضي 

، اذ بلغت النسبة ) 4(االت التنظیمیة یمكن الرجوع للجدول ولتحدید االھمیة االجمالیة لمتغیر االتص
وھي اعلى من النسبة المئویة المعیاریة لالتفاق البالغة %)82.1(المئویة لالتفاق الجمالي ھذا المتغیر 

وھي ایضا ) 4.32(، كما بلغت قیمة الوسط الحسابي الجمالي متغیر االتصاالت التنظیمیة %) 66.7(
ومعامل اختالف ) 0.38(، وبانحراف معیاري ) 3(سط الحسابي الفرضي البالغة اعلى من قیمة الو

، وبالتالي فان ھذه النتائج تعكس تاكید معظم افراد العینة المبحوثة على اھمیة االتصاالت ) 0.09(
.التنظیمیة في تبادل المعلومات فیما بینھم وفي كافة المستویات التنظیمیة 

ر سلوكیات المواطنة التنظیمیة واھمیتھتشخیص واقع متغی: ثانیا 
االیثار ، والكیاسة ، والروح الریاضیة "قیس متغیر سلوكیات المواطنة التنظیمیة من خالل خمسة ابعاد 

یوضح مستوى اجابات افراد العینة المبحوثة عن ) 5(، والجدول " ، السلوك الحضاري ، وعي الضمیر
: فقرات وابعاد ھذا المتغیر 

مستوى اجابات افراد العینة المبحوثة عن متغیر االتصاالت التنظیمیة وابعاده) 5(جدول

النسبة المئویة الفقرات
*لالتفاق 

الوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

معامل 
االختالف

اإلیثار

4.260.680.16%87.1.اساعد زمالئي للقیام بالمھام الموكولة الیھم 
4.230.670.16%87.1.في العمل دون تردداستجیب لتوجیھات رؤسائي

4.230.880.21%77.4.اقدم المساعدة لزمالئي في العمل ایا كان نوعھا
4.130.850.20%70.9.اتعامل مع مراجعي المنظمة بایجابیة

4.210.510.12%81النسبة المئویة لالتفاق الجمالي بعد اإلیثار
الكیاسة

4.290.740.17%83.9.مشكالت قبل وقوعھا احرص على تفادي ال
4.030.910.23%74.1.احترم حقوق االخرین في العمل 

4.350.750.17%83.9.احرص على التنسیق مع االخرین النجاز العمل 
4.260.730.17%83.8.اقوم بتمریر المعلومات الضروریة لزمالئي 

4.230.630.15%82الكیاسةالنسبة المئویة لالتفاق الجمالي بعد
الروح الریاضیة

4.190.700.17%90.4اقوم یتنفیذ االعمال االضافیة دون تذمر
4.320.830.19%83.9.استوعب مالحظات االخرین دون اثارة مشكالت 

4.190.700.17%83.9اذا اخطات في حق احد فاني اقدم االعتذار

وكما ) اتفق تمامًا واتفق(ة للتكرار على االجابات تم ایجاد النسبة المئویة لالتفاق من خالل جمع النسبة المئوی*
.في منھجیة البحث ) 1(موضح في الجدول 
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4.060.960.24%70.9.ة في بیئة العملاتغاضى عن المضایقات البسیط
4.190.520.12%83النسبة المئویة لالتفاق الجمالي بعد الروح الریاضیة

السلوك الحضاري
4.290.860.20%80.6.اتابع بانتظام التعامیم والتعلیمات الداخلیة للمنظمة
4.061.090.27%74.2.احرص على حضور االجتماعات المتعلقة بالعمل
3.841.130.29%67.8.اتجاوب مع كل التغییرات التي تحدث في المنظمة

4.230.720.17%90.3.احترم انظمة وتعلیمات المنظمة المعمول بھا 
4.100.760.19%78النسبة المئویة لالتفاق الجمالي بعد السلوك الحضاري

وعي الضمیر
3.580.990.28%51.7اقدم المبادرات لتحسین العمل وتطویره

3.680.830.23%51.7.احافظ على ممتلكات المنظمة باھتمام
4.100.750.18%81.8.احرص على االلتزام باوقات الحضور واالنصراف

3.780.570.15%62النسبة المئویة لالتفاق الجمالي بعد وعي الضمیر
المواطنة النسبة المئویة لالتفاق الجمالي متغیر سلوكیات

4.170.410.10%0.77التنظیمیة

فقرات ، وقد بلغت النسبة ) 4(ان بعد اإلیثار تم قیاسھ من خالل ) 5(نالحظ من خالل الجدول : اإلیثار .1
وھي اعلى من النسبة المئویة المعیاریة لالتفاق البالغة %) 81(المئویة لالتفاق حول ھذا البعد 

) 4.21(ھي قیمة الوسط الحسابي إلجمالي بعد اإلیثار التي بلغت ، وما یؤكد ھذه النتیجة%) 66.7(
ومعامل ) 0.51(، وبانحراف معیاري بلغت قیمتھ ) 3(وھي اعلى من قیمة الوسط الفرضي البالغھ 

، وھذه النتائج تعكس وبداللھ واضحة تمتع الموظفین لدى المنظمة المبحوثة ) 0.12(اختالف بالغ 
كھم اتجاه بعضھم البعض ، كما ان قیمة الوسط الحسابي لفقرات بعد اإلیثار بدرجة من اإلیثار في سلو

.كافة كانت اعلى من قیمة الوسط الحسابي الفرضي 
فقرات ، وقد بلغت النسبة المئویة ) 4(ان بعد الكیاسة قًیس من خالل ) 5(یتضح من الجدول : الكیاسة .2

لمئویة المعیاریة ، وقد جائت قیمة الوسط وھي اعلى من النسبة ا%) 82(لالتفاق حول ھذا البعد 
وھي اعلى من قیمة الوسط ) 4.23(الحسابي لبعد الكیاسة متسقة مع النسبة المئویة لالتفاق اذ بلغت 

، وھذه ) 0.15(ومعامل اختالف بالغ ) 0.63(، وبانحراف معیاري بلغت قیمتھ ) 3(الفرضي البالغھ 
ة المبحوثة بمساعدة زمالئھم في حل المشكالت التي من الممكن النتائج تشیر الى قیام معظم افراد العین

ان تواجھھم في العمل من خالل تقدیم النصح واالرشا الیھم ، كما ان قیمة الوسط الحسابي لفقرات بعد 
.اإلیثار كافة كانت اعلى من قیمة الوسط الحسابي الفرضي 

فقرات ، وقد ) 4(ریاضیة تم قیاسھ من خالل ان بعد الروح ال) 5(یتبین من الجدول : الروح الریاضیة.3
وھي اعلى من النسبة المئویة المعیاریة لالتفاق %) 83(بلغت النسبة المئویة لالتفاق حول ھذا البعد 

، وما یؤكد ھذه النتیجة ھي قیمة الوسط الحسابي إلجمالي بعد الروح الریاضیة التي %) 66.7(البالغة 
، وبانحراف معیاري بلغت قیمتھ ) 3(لوسط الفرضي البالغھ وھي اعلى من قیمة ا) 4.19(بلغت 

، وھذه النتائج تعكس وبداللھ واضحة قیام الموظفین العاملین ) 0.12(ومعامل اختالف بالغ ) 0.52(
لدى المنظمة المبحوثة بمساعدة زمالئھم على تجنب الصرحات وحدوث المشكالت فیما بینھم ، كما ان 

.ت بعد الروح الریاضیة كافة كانت اعلى من قیمة الوسط الحسابي الفرضي قیمة الوسط الحسابي لفقرا
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فقرات ، ) 4(ان بعد السلوك الحضاري قًیس من خالل ) 5(یتضح من الجدول : السلوك الحضاري.4
وھي اعلى من النسبة المئویة المعیاریة ، وقد %) 78(وقد بلغت النسبة المئویة لالتفاق حول ھذا البعد 

) 4.10(لوسط الحسابي لبعد السلوك الحضاري متسقة مع النسبة المئویة لالتفاق اذ بلغت جائت قیمة ا
ومعامل ) 0.76(، وبانحراف معیاري بلغت قیمتھ ) 3(وھي اعلى من قیمة الوسط الفرضي البالغھ 

و ، وھذه النتائج تشیر الى قیام معظم افراد العینة المبحوثة الى تتبع كل من ھ) 0.16(اختالف بالغ 
جدید في مجال العمل وبما یساعد على تحقیق اھداف المنظمة ، كما ان قیمة الوسط الحسابي لفقرات 

.بعد السلوك الحضاري كافة كانت اعلى من قیمة الوسط الحسابي الفرضي 
فقرات ، وقد بلغت ) 3(ان بعد وعي الضمیر تم قیاسھ من خالل ) 5(یتبین من الجدول : وعي الضمیر.5

وھي اقل من النسبة المئویة المعیاریة لالتفاق البالغة %) 62(ویة لالتفاق حول ھذا البعد النسبة المئ
وھي اعلى من قیمة ) 3.78(، كما بلغت قیمة الوسط الحسابي إلجمالي بعد وعي الضمیر %) 66.7(

.) 0.15(ومعامل اختالف بالغ ) 0.57(، وبانحراف معیاري بلغت قیمتھ ) 3(الوسط الفرضي البالغھ 
، اذ بلغت ) 5(ولتحدید االھمیة االجمالیة لمتغیر سلوكیات المواطنة التنظیمیة یمكن الرجوع للجدول 

وھي اعلى من النسبة المئویة المعیاریة لالتفاق ، كما %)77(النسبة المئویة لالتفاق الجمالي ھذا المتغیر 
وھي ایضا اعلى من قیمة ) 4.17(لتنظیمیة بلغت قیمة الوسط الحسابي الجمالي متغیر سلوكیات المواطنة ا

، وبالتالي فان ھذه ) 0.10(ومعامل اختالف ) 0.41(الوسط الحسابي الفرضي ، وبانحراف معیاري 
.النتائج تشیر وبداللھ واضحة الى تمتع افراد العینة المبحوثة بسلوكیات المواطنة التنظیمیة 

التنظیمیة وسلوكیات المواطنة التنظیمیة تحلیل عالقات االرتباط بین االتصاالت: ثالثا 
قیم معامل االرتباطات بین المتغیر االستجابي سلوكیات المواطنة التنظیمیة وابعادھا ) 6(یوضح الجدول 

اإلیثار ، والكیاسة ، والروح الریاضیة ، والسلوك الحضاري ، ووعي : "في المستوى االفقي والمتضمنة 
االتصاالت النازلة ، " لتفسیري االتصاالت التنظیمیة وأبعادھا المتضمنة كل من ، وبین المتغیر ا" الضمیر 

:، والتي تمثل المستوى العامودي من الجدول ، وفیما یأتي تفصیًال لھذه النتائج " واالتصاالت الصاعدة 

ة وابعادھاعالقات االرتباط بین االتصاالت التنظیمیة وابعادھا وسلوكیات المواطنة التنظیمی) 6(جدول 
سلوكیات 

المواطنة 
التنطیمیة

االتصاالت التنظیمیة

الروح الكیاسةاإلیثار
الریاضیة

السلوك 
الحضاري

وعي 
الضمیر

اجمالي 
سلوكیات 
المواطنة 
التنظیمیة

العالقات المعنویة

االھمیة العدد
النسبیة

%6100*0.427*0.460*0.339*0.372**0.579**0.590االتصاالت النازلة
%6100*0.383*0.482*0.353*0.363*0.484**0.652االتصاالت الصاعدة
اجمالي االتصاالت 

%6100**0.519*0.360*0.433*0.395**0.570**0.665التنظیمیة

العالقات 
المعنویة

33333318العدد
األھمیة 
%100%100%100%100%100%100%100النسبیة

0.05االرتباط ذات داللة منعویة عند مستوى * 
0.01االرتباط ذات داللھ معنویة عند مستوى ** 
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ان قیمة معامل االرتباط بین اجمالي متغیر االتصاالت التنظیمیة ومتغیر سلوكیات ) 6(یتضح من الجدول 
، وعلى ) 0.1(عند مستوى وھي عالقة موجبة وذات داللة معنویة**) 0.519(المواطنة التنظیمیة بلغت 

عالقة ارتباط ذات داللھ معنویة مع ) 18(مستوى االبعاد الفرعیة لمتغیر االتصاالت التنظیمیة فقد حققت 
من اجمالي عالقات االرتباط ، %) 100(متغیر سلوكیات المواطنة التنظیمیة وابعاده ، اي ما یعادل نسبة 

تصاالت التنظیمیة في تعزیز سلوكیات المواطنة التنظیمیة لدى وھذه النتائج تشیر وبداللھ واضحة اھمیة اال
الموظفین في المنظمة المبحوثة ، كما ان ھذه النتائج تسمح بقبول الفرضیة الرئیسة االولى للبحث التي 

وجود عالقة ارتباط ذات داللھ معنویة بین االتصاالت التنظیمیة وتعزیز سلوكیات المواطنة : "نصت على 
كما یمكن توضیح النتائج المتعلقة بعالقات االرتباط بین ". لدى الموظفین في المنظمة المبحوثة التنظیمیة

:االبعاد الفرعیة للمتغیرات المبحوثة من خالل الفقرات االتیة 

یتبین : تحلیل عالقة االرتباط بین بعد االتصاالت النازلة ومتغیر سلوكیات المواطنة التنظیمیة وابعادھا .1
ان قیم معامالت االرتباط بین بعد االتصاالت النازلة وابعاد سلوكیات المواطنة ) 6(ول من الجد

على التوالي ، وھي *) 0.460، * 0.339، * 0.372، ** 0.579، ** 0.590(التنظیمیة بلغت
، وقد كانت العالقة بین ) 0.1(، ) 0.05(جمیعھا عالقات موجبة وذات داللھ احصائیة عند مستوى 

صاالت النازلة وبعد اإلیثار اقوى عالقة ارتباط ، في حین كانت العالقة بین بعد االتصاالت بعد االت
كما بلغت قیمة معامل االرتباط بین بعد االتصاالت . النازلة وبعد السلوك الحضاري اضعف العالقات 

اللھ وھي عالقة موجبة وذات د*) 0.427(النازلة واجمالي متغیر سلوكیات المواطنة التنظیمیة 
، وعلیھ تؤكد ھذه النتائج اھمیة االتصاالت النازلة في تعزیز سلوكیات ) 0.05(احصائیة عند مستوى 

.المواطنة التنظیمیة لدى العینة المبحوثة
: تحلیل عالقة االرتباط بین بعد االتصاالت الصاعدة ومتغیر سلوكیات المواطنة التنظیمیة وابعادھا .2

امالت االرتباط بین بعد االتصاالت الصاعدة وابعاد سلوكیات ان قیم مع) 6(یتضح من الجدول 
على التوالي ، *) 0.482، * 0.353، * 0.363، * 0.484، ** 0.652(المواطنة التنظیمیة بلغت

، وقد حقق بعد ) 0.1(، ) 0.05(وھي جمیعھا عالقات موجبة وذات داللھ احصائیة عند مستوى 
ط مع بعد اإلیثار ، في حین كانت العالقة بین بعد االتصاالت االتصاالت الصاعدة اقوى عالقة ارتبا

كما بلغت قیمة معامل االرتباط بین بعد . الصاعدة وبعد السلوك الحضاري اضعف العالقات 
وھي عالقة موجبة *) 0.383(االتصاالت الصاعدة واجمالي متغیر سلوكیات المواطنة التنظیمیة 

، وعلیھ تعكس ھذه النتائج وبداللھ واضحة اھمیة ) 0.05(وذات داللھ احصائیة عند مستوى 
.االتصاالت الصاعدة بسلوكیات المواطنة التنظیمیة لدى العینة المبحوثة

تحلیل اثر االتصاالت التنظیمیة في تعزیز سلوكیات المواطنة التنظیمیة: رابعا 
من خالل أبعاده االثنین " لتفسیريالمتغیر ا"نتائج تحلیل تاثیر االتصاالت التنظیمیة ) 7(یوضح الجدول 

وذلك باستخدام أسلوب االنحدار الخطي " المتغیر االستجابي"في تعزیز سلوكیات المواطنة التنظیمیة 
:البسیط وكانت النتائج كاألتي 



حسین ولید حسین.م.م

- 36 -

تاثیر االتصاالت التنظیمیة في تعزیز سلوكیات المواطنة التنظیمیة) 7(جدول 

aBRاالتصاالت التنظیمیة 2Fمستوى المعنویة

یوجد تاثیر1.890.530.1814.560.001االتصاالت النازلة
یوجد تاثیر2.450.380.165.260.05االتصاالت الصاعدة
اجمالي االتصاالت 

یوجد تاثیر1.910.520.278.970.05التنظیمیة

F 4.17=0.05الجدولیة بمستوى داللةF 7.56=0.01الجدولیة بمستوى داللةn=31

تحدید اثر أجمالي متغیر االتصاالت التنظیمیة في تعزیز سلوكیات المواطنة ) 7(یمكن من خالل الجدول 
وھي اكبر من قیمتھا الجدولیة عند مستوى معنویة ) 8.97(المحسوبة بلغت ) f(التنظیمیة ، نجد ان قیمة 

لالتصاالت التنظیمیة في تعزیز سلوكیات ، وھذه النتائج تؤكد وجود اثر %) 95(وبحدود ثقة ) 0.05(
وھذا یعني ھناك وجود لسلوكیات المواطنة ) =1.91a(المواطنة التنظیمیة ، كما بلغت قیمة الثابت 

) =0.52B(وحتى وان كانت االتصاالت التنظیمیة تساوي صفر ، وبلغت قیمة ) 1.19(التنظیمیة بمقدار 
حدة واحدة سیؤدي الى تغییر في سلوكیات المواطنة التنظیمیة اي ان تغییر االتصاالت التنظیمیة بمقدار و

من التباین %) 27(، وھذا یعني أن ما مقداره ) 0.27(فقد بلغت ) R2(، اما قیمة ) 0.52(بمقدار 
الذي دخل األنموذج ، االتصاالت التنظیمیةالحاصل في سلوكیات المواطنة التنظیمیة ھو تباین ُمفّسر بفعل 

كما ان عدد نماذج االنحدار . باین ُمفّسر من قبل عوامل اخرى لم تدخل أنموذج االنحدارھو ت%) 73(وأن 
، اي ان )3(نماذج من اصل ) 3(بلغت ) 7(التي حققت أثر ذات داللة معنویة وكما موضحة في جدول 

تصاالت وبما ان إجمالي اال. من اجمالي العالقات التأثیریة ذات الداللة معنویة%) 100(نسبتھا تساوي 
التنظیمیة حققت أثر معنوي في تعزیز سلوكیات المواطنة التنظیمیة ، فأن ھناك مبرر بعدم رفض الفرضیة 

وجود تاثیر ذات داللھ معنویة لالتصاالت التنظیمیة في تعزیز : " الرئیسة الثانیة للبحث والتي مفادھا 
كما یمكن توضیح اثر ابعاد ". سلوكیات المواطنة التنظیمیة لدى الموظفین في المنظمة المبحوثة

:االتصاالت التنظیمیة في سلوكیات المواطنة التنظیمیة من خالل الفقرات االتیة 

أن) 7(یتضح من الجدول : تحلیل تاثیر االتصاالت النازلة في تعزیز سلوكیات المواطنة التنظیمیة .1
بمستوى معنویة ) 7.56(البالغة اعلى من قیمتھا الجدولیة ، وھي ) 14.56(بلغت المحسوبة (f)قیمة

في المتغیر " االتصاالت النازلة"لبعد ، وھذا یؤكد وجود تأثیر %) 99(وبحدود ثقة ) 0.001(
مالحظة قیمة الثابت ومن خالل الجدول نفسھ یمكن ، سلوكیات المواطنة التنظیمیة االستجابي 

)1.89a= (مقداره یةلسلوكیات المواطنة التنظیموھذا یعني أن ھناك وجودًا)حتى وأن كانت ) 1.89
فھي تعني أن تغیرًا مقداره وحدة واحدة في ) =0.53B(اما قیمة ،االتصاالت النازلة تساوي صفرا

أما قیمة ، %) 53(سیؤدي الى تغییر في سلوكیات المواطنة التنظیمیة مقداره االتصاالت النازلة
م في تفسیر مدى فائدة معادلة االنحدار في تقدیر الذي ُیعد مقیاسًا وصفیًا یستخد)R2(معامل التحدید

وھذا ) 0.18(القیم ، وتمثل نسبة االنخفاض في األخطاء عند استخدام معادلة االنحدار فقد كان مقدارھا 
من التباین الحاصل في سلوكیات المواطنة التنظیمیة ، وأن %) 18(یعني أن االتصاالت النازلة تفسر 

وعلیھ وبناًء على النتائج السابقة  . قبل عوامل لم تدخل أنموذج االنحدارھو تباین ُمفّسر من%) 82(
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یمكن القول بان االتصاالت النازلة تؤثر وبدرجة معنویة في تعزیز سلوكیات المواطنة التنظیمیة في 
.المنظمة المبحوثة 

أن) 7(الجدول یتضح من : تحلیل تاثیر االتصاالت الصاعدة في تعزیز سلوكیات المواطنة التنظیمیة .2
بمستوى معنویة ) 4.17(اعلى من قیمتھا الجدولیة البالغة ، وھي ) 5.26(بلغت المحسوبة (f)قیمة

في المتغیر " االتصاالت الصاعدة"لبعد ، وھذا یؤكد وجود تأثیر %) 95(وبحدود ثقة ) 0.05(
ة قیمة الثابت مالحظومن خالل الجدول نفسھ یمكن ، سلوكیات المواطنة التنظیمیة االستجابي 

)2.45a= (مقداره لسلوكیات المواطنة التنظیمیةوھذا یعني أن ھناك وجودًا)حتى وأن كانت ) 2.45
فھي تعني أن تغیرًا مقداره وحدة واحدة في ) =0.38B(اما قیمة ،االتصاالت الصاعدة تساوي صفرا

أما قیمة ، %) 38(مقداره سیؤدي الى تغییر في سلوكیات المواطنة التنظیمیة االتصاالت الصاعدة
من %) 16(وھذا یعني أن االتصاالت الصاعدة تفسر ) 0.16(فقد كان مقدارھا )R2(معامل التحدید

ھو تباین ُمفّسر من قبل عوامل لم %) 84(التباین الحاصل في سلوكیات المواطنة التنظیمیة ، وأن 
یمكن القول بان االتصاالت الصاعدة تؤثر وعلیھ وبناًء على النتائج السابقة  . تدخل أنموذج االنحدار

.وبدرجة معنویة في تعزیز سلوكیات المواطنة التنظیمیة في المنظمة المبحوثة 

االستنتاجات والتوصیات: المبحث الرابع 
االستنتاجات: اوال 

لمعلومات تاكید معظم اجابات افراد العینة المبحوثة على اھتمام منظمتھم باالتصاالت التنظیمیة في نقل ا.1
والبیانات التي تساعد على اداء المھام والوجبات وفي المستویات كافة ، ویمكن تحدید عدد من 

:االستنتاجات التي تؤكد ھذا االستنتاج باالتي 
 اوضحت نتائج التحلیل تركیز المنظمة المبحوثة على استخدام االتصاالت النازلة وبدرجة كبیرة في

.ي المستویات كافةنقل المعلومات الى موظفیھا ف
 اكدت نتائج التحلیل اھتمام المنظمة المبحوثة باالتصاالت الصاعدة في الحصول على المعلومات

.والبیانات المتعلقة باداء مھامھا ومشكالت موظفیھا في المستویات كافة 
ثة بسلوكیات تاكید معظم افراد العینة المبحوثة على تمتع الموارد البشریة العاملة لدى المنظمة المبحو.2

:المواطنة التنظیمیة ، ویمكن تحدید عدد من االستنتاجات التي تنبثق من ھذا االستنتاج باالتي 
 اوضحت نتائج التحلیل بان الموظفین العاملین لدى المنظمة المبحوثة یتمتعون بدرجة من االیثار في

.سلوكھم اتجاه بعض البعض 
فین في المنظمة المبحوثة بمساعدة زمالئھم على تحنب تاكید معظم نتائج التحلیل على قیام الموظ

.الصرحات وحل المشكالت التي تواجھھم في العمل من خالل تقدیم النصح واالرشاد الالزم الیھم
 اھتمام معظم افراد العینة المبحوثة بتتبع كل من ھو جدید في مجال اعمالھم وبما یساعد على تحقیق

.اھداف المنظمة
ت التنظیمیة تمارس دور مھم في تعزیز سلوكیات المواطنة التنظیمیة لدى المنظمة اتضح ان االتصاال.3

المبحوثة ، اذ حققت جمیع ابعادھا عالقة ارتباط موجبة وذات داللھ احصائیة مع متغیر سلوكیات 
.المواطنة التنظیمیة وابعادھا

" ة بفاعلیة اعلى من خالل بعد یمكن تعزیز سلوكیات المواطنة التنظیمیة باستخدام االتصاالت التنظیمی.4
.، الذي حقق اقوى عالقة ارتباط مع متغیر االتصاالت التنظیمیة وابعادھا " اإلیثار 

تبین من خالل نتائج التحلیل بان االتصاالت التنظیمیة یؤثر وبداللھ معنویة في تعزیز سلوكیات .5
.المواطنة التنظیمیة للموظفین في المنظمة المبحوثة
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لتوصیاتا: ثانیا 
ضرورة اھتمام المنظمة المبحوثة بتحسین فاعلیة االتصاالت التنظیمیة لدیھا وبالشكل الذي یضمن .1

تبادل البیانات والمعلومات بین كافة موظفیھا وفي مختلف المستویات التنظیمیة وبما یساعد في تنفیذ 
.مھامھا ووظائفھا بافضل شكل ممكن 

على اھم سبل وطرائق تعزیز سلوكیات المواطنة التنظیمیة لدى ینبغي على المنظمة المبحوثة التعرف .2
موظفیھا الھمیتھا البالغة في مستوى رضاھم على العمل واستعدادھم لبذل اقصل جھد واداء ممكن في 

.تحقیق اھداف منظمتھم 
یتوجب على المنظمة المبحوثة تخصص بعض مواردھا في توجیھ رسالة اعالمیة الى مواردھا البشریة .3

.ل اھم المزایاه التي یمكن تحقیقھا من جراء تبني سلوكیات المواطنة التنظیمیة حو
العمل على تنمیة روح التعاون والتسامح بین الموظفین لدى المنظمة المبحوثة بما ینعكس في ضمان .4

.تبادل المعلومات بینھم ومن ثم تجنب الصراحات التي من الممكن ان تحدث بینھم 
جامعات أو مراكز البحوث : "قات اتصال مع المؤسسات األكادیمیة سواء كانت العمل على تأسیس حل.5

، عراقیة ام عربیة ام اجنبیة ، لمعرفة كل ما ھو جدید في مجال االتصاالت التنظیمیة وسلوكیات "
.المواطنة التنظیمیة 

، ودراسة " الصناعیة ، الصحیة ، التجاریة : " اعادة اجراء البحث الحالي في القطاعات االخرى .6
.امكانیة تعمیم النتائج التي توصل الیھا البحث على البیئة العراقیة بشكل عام 



Al-Mansour Journal Issue( 21   )                  2014 )             21( مجلة المنصور العدد 

- 39 -

المصادر

اثر التمكین النفسي على سلوك المواطنة للعاملین في مؤسسة الضمان ) 2010(أبازید ، ریاض .1
. 2، العدد 24المجلد ) العلوم االنسانیة(، مجلة جامعة النجاح لالبحاث االجتماعي في االردن

، الطبعة االولى ،  دار وائل للنشر التسویق اسس ومفاھیم معاصرة) 2006(البكري ، ثامر یاسر .2
.والتوزیع ، عمان 

اثر العدالة التنظیمیة على سلوك المواطنة التنظیمیة في مراكز ) 2012(ابو تایھ ، بندر كریم .3
یة للدراسات االقتصادیة واالداریة ، المجلد ، مجلة الجامعة االسالمالوزارات الحكومیة في االردن

.العشرین ، العدد الثاني 
مظاھر المواطنة المجتمعیة في المقررات الدراسیة في ) 2011(بركات ، زیاد و ابو علي ، لیلى .4

، ورقة بحثیة علمیة مقدمة الى المؤتمر العلمي الرابع العلوم االجتماعیة من وجھة نظر المعلمین
.الحاضر والمستقبل : التربیة والمجتمع : ھلیة بعنوان لجامعة جرش اال

اثر أبعاد سلوكیات المواطنة التنظیمیة في استراتیجیات تمكین ) 2010(الزوبعي ، مجید حمید عبد اهللا .5
، رسالة ماجستیر ، كلیة االدارة دراسة استطالعیة تحلیلیة في عینة من مدینة الطب: فرق العمل 

.داد ، بحث غیر منشور واالقتصاد ، جامعة بغ
سلوك المواطنة التنظیمیةلدى معلمي مدارس التعلیم ) 2008(الزھراني ، محمد بن عبد اهللا بن سعید .6

، رسالة ماجستیر ، كلیة العام الحكومیة للبنین بمدینة جدة من وجھة نظر مدیري ومعلمي تلك المدارس
.التربیة ، جامعة ام القرى 

العالقة بین سلوك المواطنة التنظیمیة والقیادة التحویلیة ) 2007(لمان الزیدي ، ناظم جواد عبد س.7
، )دراسة استطالعیة لعینة من مدیري المصارف الحكومیة واألھلیة(وأثرھما في تفوق المنظمات 

.اطروحة دكتوراه ، كلیة االدارة واالقتصاد ، جامعة بغداد ، بحث غیر منشور 
دراسة السلوك االنساني الفردي والجماعي في : السلوك التنظیمي ، ) 2000(القریوتي  محمد قاسم ، .8

.، دار الشروق للنشر والتوزیع ، عمان ، األردن المنظمات المختلفة
، رسالة االتصاالت التسویقیة وأثرھا في السلوك الشرائي) 2005(النوري  ، والء جمال الدین نوري .9

.لموصل ماجستیر ، كلیة االدارة واالقتصاد ، جامعة ا
العوامل المؤثرة في ممارسة ) 2006(الیوسفي ، احمد و نعساني ، عبد المحسن و شربتجي ، اولغا .10

، مجلة بحوث جامعة العاملین لسلوكیات المواطنة التنظیمیة بالتطبیق على المشافي الجامعیة في سوریة 
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Organizational Communication and the Impact in Organizational
Citizenship Behaviors: An Exploratory Study
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Abstract
This research aims to identify the relationship and the impact of

telecommunications regulators in promoting behaviors Morazán
regulatory, accounting telecommunications regulatory one phenomena
administrative crucial in helping the organization to carry out its functions
and duties, as increasing interest in strengthening behaviors Morazán
regulatory substantial role in achieving the goals of both the organization
and its employees in the same time, has indicated the research problem to
the existence of a distinct lack of study after telecommunications
regulators in promoting behaviors organizational citizenship of the sample
surveyed, was chosen medium Bank for Boys as a field of application,
have been adopted-resolution as a tool for research data that has been
prepared based on the number of scales ready , and use statistical
software ready (SPSS) in the introduction and analysis of research data
and the most important statistical tools used in the analysis: "The
percentage of repeat, and the arithmetic mean, and standard deviation
and coefficient of variation, and the correlation coefficient for Spearman,
and simple linear regression", has resulted in statistical tools for a number
results confirmed mostly on the presence of correlation and the effect of
any significant correlation between telecommunications regulatory and
promoting behaviors citizenship organizational, these findings are
consistent with the basic premise that launched them search, and it
recommended a researcher on the need to increase the interest of the
Organization surveyed studying how to activate the role of
communications regulatory have and use in promoting behaviors
organizational citizenship of its staff.
____________________
*Ministre of High Education


