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ملخص
يهدف البحث إل قياس وبيان العالقة واالثر بني الرباعة التنظيمية بأبعادها (براعة االستغالل ،براعة االستكشاف ،براعة الهيكل التنظيمي املرن) و
سلوكيات املواطنة التنظيمية يف جام عة نولج يف مدينة اربيل بأقليم كوردستان العراق ,اذ انطلق البحث من خالل طرح مجموعة من التساؤالت ابرزت من
خاللها مشكلة البحث،و تم تصميم وتطوير االستبانة كأداة لجمع البيانات من عينة البحث بهدف تحقيق االهداف واختبار الفرضيات الرئيسية والفرعية
للبحث لذا قام الباحثون باختيار العينة عشوائيًا من خالل توزيع االستامرات عىل الکوادر التدریسیة ،اذ تم توزيع ( )50استامرة ،وتم اسرتجاع ) (48منها ،و
كانت ) (47استبانة صالحة للتحليل اإلحصايئ ،وتوصل الباحثون إل النتائج التية :كان مستوى تصورات املستجيبني حول مستوى تطبيق الرباعة التنظيمية
(براعة االستغالل ،براعة االستكشاف ،براعة الهيكل التنظيمي املرن) يف جامعة نولج يف مدينة اربيل مرتفعا ،أما فيام يخص مستوى تطبيق مفهوم سلوكيات
املواطنة التنظيمية (االيثار ،الكياسة ،الروح الرياضية ،الضمري الحي ،و السلوك الحضاري) يف جامعة نولج يف مدينة اربيل فقد كانت تصورات املستجيبني
حولها متوسطاُ و مرتفعا ،وتوصل ا لبحث ال وجود عالقات ارتباط و تأثري بني الرباعة التنظيمية وسلوكيات املواطنة التنظيمية .ويف ضوء النتائج تم صياغة
بعض التوصيات و املقرتحات للمنظمة املبحوثة ومن اهمها رضورة االستمرار يف توضيح أهمية ادراك االفراد العاملني يف املنظامت للرباعة التنظيمية و
سلوكيات املواطنة التنظيمية بابعادها املختلفة مبا ينعكس ايجابا عىل االداء الوظيفي و بالتايل االداء املنظمی.
الكلامت االفتتاحية :الرباعة التنظيمية ،براعة االستغالل ،براعة االستكشاف ،براعة الهيكل التنظيمي املرن ،سلوكيات املواطنة التنظيمية.

املقدمة
شهد الفكر اإلداري يف نهاية القرن املايض ومطلع القرن الحايل دراسات جدية ملوضوعات ولدتها متطلبات وظروف بيئة
األعامل ،والتي بات االضطراب والتغري املستمر سمة مالزمة لها .فالتغيريات التي شهدتها بيئة االدارة و التنظيم جعلت من
الصعب عىل املنظامت أن تبقى وتستمر بعملها من دون إجراء تغيريات معينة ،وفرضت هذه التحديات رضورة استحداث
واستجالء مفاهيم ادارية جد يدة وللتعامل معها  ،وبرزت الرباعة التنظيمية بوصفها واحدة من بني أهم تلك املفاهيم والتوجهات
التي من خاللها تستطيع املنظامت مواجهة هذه الظروف ،وباملقابل فان مفهوم سلوكيات املواطنة التنظيمية تعد ركيزة اساسية
يف بناء العالقات التنظيمية و الوظيفية و االنسانية داخل املنظامت و خارجها ،و يعكس هذا املفهوم امكانية املنظمة يف تفاعلها
بيئيا و اجتامعيا و يف دعمها لقيم التوافق ضمن االهداف و املصالح لرفع مستويات الكفاءة و الفاعلية يف االداء التنظيمي .و تعد
الرباعة التنظيمية بناء متكامل يشري إل توجه املنظمة املزدوج لالستكشاف واالستغالل فاملنظامت البارعة تتامثل يف السعي إل
استغالل الكفاءات واستكشاف الفرص الجديدة ،فاالستغالل يشمل أنشطة مثل الكفاءة واالختيار والتنفيذ أي الرتكيز عىل األنشطة
الحالية يف مجاالت عمل املنظمة الحالية ،بينام يتضمن االستكشاف التنويع والتجريب والبحث أي الرتكيز عىل األنشطة الجديدة
يف املجاالت املستحدثة.
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لغرض تحقيق البحث ألهدافه تضمن أربعة محاور أساسية تم التطرق يف االول منها ال عرض االطار العام للبحث
ومنهجيتها ،تالها عرض اإلط ار النظري والذي تناول الباحثون مفاهيم الرباعة التنظيمية و سلوكيات املواطنة التنظيمية ،وأختص
املحور الثالث بعرض اإلطار امليداين ليتضمن املعالجة العملية التحليلية ملتغريي البحث وباالستعانة باألساليب اإلحصائية
الالزمة ،وأختتم البحث باملحور الرابع الذي تضمن تقديم جملة من االستنتاجات والتوصيات التي توصل اليها الباحثون.
 )1اإلطار العام للبحث
اوال :مشكلة االبحث:
بالرغم من تناول الباحثني موضوع الرباعة التنظيمية و سلوكيات املواطنة التنظيمية يف الكثري من الدراسات اال انها ال تزال
قليلة يف البيئة املحلية ،اذ ان املستوى العايل من سلوكيات املواطنة التنظيمية الميكن تحقيقة اال بوجود براعة تنظيمية يف
املنظامت ،و يعترب القطاع التعليمي من اهم القطاعات و اكرثها حيوية لتقدميه الخدمات ال رشائح مختلفة وكبرية من فئات
املجتمع املختلفة .وعليه يحاول البحث الحايل تسليط الضوء عىل دور الرباعة التنظيمية يف سلوكيات املواطنة التنظيمية
للعاملني يف جامعة نولج يف مدينة اربيل ،وتتجسد مشكلة البحث يف سؤال أساس مفاده:
 .1ما دور الرباعة التنظيمية يف سلوكيات املواطنة التنظيمية يف املنظمة املبحوثة؟ ويتفرع منها مجموعة من التساؤالت:
.2هل تتبنى املنظمة املبحوثة مفاهيم الرباعة التنظيمية وسلوكيات املواطنة التنظيمية؟
.3ما مدى ادراك عينة البحث ملفاهيم الرباعة التنظيمية وسلوكيات املواطنة التنظيمية؟
 .4ما دور براعة االستغالل يف سلوكيات املواطنة التنظيمية؟
 .5ما دور براعة االستكشاف يف سلوكيات املواطنة التنظيمية؟
 .6ما دور براعة الهيكل التنظيمي املرن يف سلوكيات املواطنة التنظيمية؟
ثانيا :أهداف البحث:
يهدف البحث الحايل إل قياس دور الرباعة التنظيمية يف سلوكيات املواطنة التنظيمية ،وذلك من خالل األهداف الفرعية
التية:
.1التعريف باألطر واملفاهيم النظرية لكل من الرباعة التنظيمية و سلوكيات املواطنة التنظيمية ،وما يتصل بهام من أفكار.
.2التعرف عىل واقع تطبيق الرباعة التنظيمية و عىل املستوى الذي وصلت إليه املنظمة املبحوثة يف بناء سلوكيات املواطنة
التنظيمية الفرادها العاملني.
.3تقديم مقرتحات للمنظمة املبحوثة يف ضوء ما ستتوصل إليه البحث من نتائج وكذلك للباحثني عموما.
.4تحديد طبيعة العالقة و االثر بني الرباعة التنظيمية و سلوكيات املواطنة التنظيمية.
ثالثا :اهمية البحث:
.1يعالج هذا البحث موضوعا هاما يف سلوك املوارد البرشية و التي من املمكن ان يكون ذا اثر كبري يف زيادة الدافعية و التزام
العاملني و ذلك من خالل شعور املوارد البرشية يف املنظامت بالعدالة و املساواة.
.2الدور املتوقع يف مساعدة املديرين يف الجامعة املبحوثة يف تشخيص نقاط القوة والضعف ضمن مامرسات اإلدارة للرباعة
التنظيمية تجاه اإلفراد العاملني بهدف املساهمة يف عملية املعالجة والتحسني.
.3املساهمة يف الكشف عن اهمية الرباعة التنظيمية و ما ينتج عنها من سلوكيات ايجابية يف حال و جودها و ما يرافق غيابها من
سلبيات تظهر بشكل مامرسات يف سلوكيات االفراد العاملني.
.4يتناول هذا البحث قطاعا تطبيقيا عىل قدر كبري من االهمية وهو (القطاع التعلیمی) ،مام يوجب عىل املديرين يف هذا القطاع
ايالء اهمية للرباعة التنظيمية و سلوكيات املواطنة التنظيمية مام لها دور يف تحسني الدافعية و انتاجية الکوادر التدریسیة.
رابعا :أمنوذج البحث االفرتايض:
اعتامدا عىل اإلطار الفكري ألدبيات الرباعة التنظيمية و سلوكيات املواطنة التنظيمية ويف ضوء مشكلة البحث وأهدافه قام
الباحثون بتوليف مخطط مطور وفريض للبحث مجسدا للعالقات بني هذه املتغريات واتجاهات التأثري فيها ،فيمثل املتغري
املستقل يف هذا البحث الرباعة التنظيمية متمثلة بابعادها (براعة االستغالل ،براعة االستكشاف ،و براعة الهيكل التنظيمي املرن)،
يف حني أن سلوكيات املواطنة التنظيمية ميثل املتغري التابع والذي يتكون ابعادها من (االيثار ،الكياسة ،الضمري الحي ،السلوك
الحضاري ،و الروح الرياضية) .ويوضح الشكل ) (1أمنوذج البحث االفرتايض.
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شكل ( )1امنوذج البحث االفرتايض
املصدر :من اعداد الباحثون

خامسا :فرضيات البحث:
يف ضوء ما تم عرضه سابقا يف إشكالية البحث ميكننا تحديد الفرضيات الرئيسية للبحث و بالشكل التايل:
الفرضية االول :هنالك عالقة ارتباط ذات داللة احصائية معنوية بني الرباعة التنظيمية و سلوكيات املواطنة التنظيمية .و تنبثق
الفرضيات الفرعية التالية من الفرضية الرئيسية االول و التي ميكن صياغتها عىل النحو التايل:
 .1توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية معنوية بني (براعة االستغالل) و سلوك املواطنة التنظيمية.
 .2توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية معنوية بني (براعة االستكشاف) و سلوك املواطنة التنظيمية.
 .3توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية معنوية بني (براعة الهيكل التنظيمي املرن) و سلوك املواطنة التنظيمية.
الفرضية الثانية :هنالك عالقة تأثري ذات داللة احصائية معنوية للرباعة التنظيمية يف سلوكيات املواطنة التنظيمية .و تنبثق
الفرضيات الفرعية التالية من الفرضية الرئيسية الثانية و التي ميكن صياغتها عىل النحو التايل:
 .1توجد عالقة تأثري لــ (براعة االستغالل) يف سلوك املواطنة التنظيمية.
 .2توجد عالقة تأثري لــ (براعة االستكشاف) يف سلوك املواطنة التنظيمية.
 .3توجد عالقة تأثري لــ (براعة الهيكل التنظيمي املرن) يف سلوك املواطنة التنظيمية.
سادسا :مجتمع البحث و عينته
تم تحديد جميع الکوادر التدریسیة يف جامعة نولج يف مدينة اربيل باقليم كوردستان العراق كمجتمع البحث وبلغ عددهم
( )120كادرا تدريسيا وقام الباحثون باختيار العينة العشوائية من خالل توزيع االستامرات عىل الكوادر التدريسية ،اذ تم توزيع
( )50استامرة ،وقد بلغ عدد االستامرات املعادة ( )48استامرة ،وتم استبعاد) (1استامرة منها لعدم صالحياتها ألغراض البحث
والتحليل ،وبذلك أصبحت عدد االستبانات الصالحة للتحليل ( )47أي نسبة استجابة مجتمع البحث كانت (.)%94
سابعا :أداة البحث
تم تصميم و تطوير استامرة االستبانة من خالل اإلطالع عىل األدبيات ذات العالقة باملوضوع ،لقياس دور الرباعة التنظيمية
يف سلوكيات املواطنة التنظيمية ،وتكونت االستبانة من قسمني هام:
 .1يتضمن املعلومات الدميوغرافية املعربة عن سامت عينة البحث وهي (الجنس ،والعمر ،وعدد سنوات الخربة الجامعیة،
واملؤهل العلمي ،و اللقب العلمی).
 .2يتضمن ) (35فقرة موزعة عىل مقياس ليكرت الخاميس للخيارات املتعددة لغرض قياس متغريات البحث ،والجدول التايل
يوضح تركيبة االستبانة:
جدول ( )1تركيبة االستبانة
ت

املتغريات
الرئيسية

1

املعلومات
الدميوغرافية

2

الرباعة
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املتغريات الفرعية
الجنس ،العمر ،املؤهل
العلمي ،عدد سنوات
الخربة الجامعية ،اللقب
العلمي
براعة االستغالل

عدد
االسئلة

الفقرات

5
5

املصدر
"املقياس املتبع"

من اعداد الباحثون
X1 – X5

(حسني و العاين،
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3

سلوكيات
املواطنة
التنظيمية
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براعة االستكشاف
براعة الهيكل التنظيمي
املرن

5
5

X6 – X10
X11 – X15

األيثار
الكياسة
الضمري الحي
السلوك الحضاري
الروح الرياضية

4
4
4
4
4

Y1 – Y4
Y5 – Y8
Y9 – Y12
Y13 – Y16
Y17 – Y20

( ،)2018صالح و
سليامن،)2020 ،
(الطريف و اخرون،
)2019
(نوح،)2013 ،
(الطعامسة و حسب
الله،)2015 ،
(أبو تاية،)2012 ،
(Jahangir et .,2004
( ،)alحجاج)2012 ،
( ،العزام)2015 ،

املصدر :من اعداد الباحثون

ثامنا :اساليب املعالجة االحصائية
اعتمد الباحثون عىل برنامج التحليل اإلحصايئ ) (SPSSيف تحليل البيانات التي تم الحصول عليها من خالل اداة
االستبانة ،و استخدمت أساليب اإلحصاء الوصفي مثل الوسط الحسايب ،االنحراف املعياري من أجل إعطاء وصف شامل الجابات
افراد العينة عىل فقرات االستبانة ،و الختبار الفرضية االول و فروعها تم االستعانة مبعامل االرتباط املتعدد و ذلك للتعرف عىل
عالقات االرتباط بني املتغريات ،و الختبار الفرضية الثانية و ما ينبثق منها من فروع فقد تم االستعانة باالنحدار البسيط للتعرف
عىل العالقة التاثريية البعاد املتغري املستقل يف املتغري املعتمد.
 )2االطار النظري
اوال :الرباعة التنظيمية
أ .مفهوم الرباعة التنظيمية
الرباعة ( )Ambidexterityكلمة أصلها التینی وتعنى يدين ميينني ،وكذلك ميكن أن تأخذ عدة معان هي استعامل كلتا اليدين
بالسهولة املتساوية أو متعددة االستعامل جدا ،إن استعامل االزدواجية والخداع لألشخاص البارعني القادرين عىل دمج وجه
صادق لألعامل املاكرة بطريقة من الصعب جدا اكتشاف نيتهم الحقيقية ( .)Tempelaar, 2010, 1أما قاموس أكسفورد ،فبني أن
كلمة ( ) Ambidextrousتعني القدرة عىل العمل بكلتا اليدين بسهولة متساوية ،كذلك قاموس املورد الحديث بينها بأنها تعني قادر
عىل العمل بكلتا اليدين بسهولة متساوية ،بارع ال حد استثنايئ ،مخادع ،ذو وجهني (البغدادی و الجبوری .)٢٢ ،٢٠١٥ ،و عرف
( )O'reilly et al, 1996, 24الرباعة التنظيمية ( )Organizational Ambidexterityعىل انها القدرة عىل مامرسة االبداع التدريجي
واملتقطع بنفس الوقت ومن جمع الهياكل والعمليات والثقافات املتعددة واملتناقضة داخل املنظمة نفسها .متثل الرباعة
التنظيمية قدرة املنظمة عىل إجراء التغيريات املرتبطة بالتوسيع واالستكشاف بشكل متزامن ),)Tushman & O'Reilly, 1998, 6
واشار ( )He & Wong, 2004, 481ال حاجة املنظامت لتحقيق التوازن بني االستغالل واالستكشاف لتحقيق األداء املتفوق و انها
اكتساب اسرتاتيجيات االكتشاف واالستغالل بآن واحد (نشاطات االبداع التكنولوجي تهدف ال الدخول يف مجال منتج  /سوق
جديد) واسرتاتيجيات االبداع التكنولوجي تهدف لتحسني مراكز السوق  /املنتج الحايل ). (Ahmad et al, 2019, 935ویری ( Mone ,
 )et al, 2007, 910الرباعة بأنها القدرة عىل استكشاف اإلمكانات الجديدة ملواجهة التغريات املستقبلية يف بيئة األعامل وبنفس
الوقت استغالل حاالت التأكد الحالية ملواجهة متطلبات العمل الحالية .يف حني عرب عنها كل من )(Carmeli & Halevi, 2009, 211
بأنها امتالك املنظمة للقابلية عىل توسيع قدراتها املوجودة فضال عن استكشاف الفرص الجديدة ومبهارات متساوية بينام يوضح
( ) Simsek, 2009, 864أن هناك ثالث أوجه لتعريف الرباعة التنظيمية ،األول وجهة النظر الهيكلية والثانية السياقية والثالثة من
وجهة النظر اإلدراكية ،إذ تركز وجهة النظر الهيكلية عىل التصميم التنظيمي يف حني تركز وجهة النظر السياقية عىل بناء البيئة
التنظيمية املناسبة لتعزيز سلوكيات العاملني نحو الرباعة التنظيمية وأخريا تركز وجهة النظر اإلدراكية عىل تعريف الرباعة
التنظيمية وفقا لالنجازات التنظيمية بالرتكيز عىل األداء االستكشايف واألداء االستغاليل .و عرف ( )Shoo, 2010, 3الرباعة التنظيمية
بأنها قدرة املنظمة عىل استثامر املعرفة الحالية واستكشاف معرفة جديدة ،ويف حني ذكر ) )Tempelaar, 2010, 75أن مفهوم
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الرباعة التنظيمية يطبق يف مستوى عمليات الفريق وكذلك التأثر باإلبداع الفردي يف حل املشاكل ،ويتم ذلك من خالل تأثريات
الرؤية والثقة املشرتكة يف مستوى الفريق داخل املنظمة ،و أشار) )Huang, 2010, 3إل أن الرباعة التنظيمية تنبثق من حقل
اإلدارة التنظيمية وإدارة املعرفة وتتضمن فكرتها األساسية يف التعامل الين مع األنشطة املتكاملة والتي تعكس قدرة املنظمة
عىل التكيف مع التغيريات للحصول عىل الكفاءة واملرونة يف كل املستويات التنظيمية مع تشكيل التحالفات االسرتاتيجية
ويذكركل من ) )Bodwell & Dumnbach, 2011, 1أن الرباعة التنظيمية متثل قدرة املنظمة عىل دمج روابط االستكشاف واالستغالل
مع بعض بشكل آين أما ( )Yigit, 2013, 60فيعرب عن الرباعة التنظيمية بأنها قدرة املنظمة عىل تخصيص املوارد الرضورية لتحقيق
النجاح يف أنشطة االستغالل واالستكشاف معا التحقيق األرباح وضامن بقاء املنظمة طويال يف املستقبل ضمن بيئة األعامل
التنافسية .ويعرفها ) رشيد وجابر )١٣ ،٢٠١٤ ،بأنها قابلية املنظمة عىل إدارة األنشطة ذات الصلة باستثامر مقدراتها الحالية بهدف
خلق القيمة للمنظمة عىل األمد القريب ،واستكشاف الفرص الجديدة لضامن بقائها واستمرارها عىل األمد البعيد بطريقة آمنة.
ويعرفها ) عويس )٢٤٧ ،٢٠١٥ ،بأنها قدرة املنظمة عىل استغالل األنشطة الحالية يف املجاالت املوجودة وايجاد مجاالت جديدة
للمنظمة بقصد استكشاف أنشطة جديدة بالصورة الذي يوجد التوازن النسبي بني االدائني االستثامري واالستكشايف فضال عن
التوفيق بني مصادر املنظمة والسوق وظروف املنافسة ،وعرفها ) ) Burgess et al, 2015, 254بأنها قدرة املنظمة عىل ادارة
مكونات معقدة ومتضاربة يف نفس الوقت ،مثل االستكشاف مع االستغالل  ،والكفاءة مع الفعالية ،واملوامئة مع التكيف ،بينام
یرى (البناء )٢٣١ ،٢٠١٦ ،بإن الرباعة التنظيمية متثل الق درة عىل تنفيذ اإلبداع وتحسني االسرتاتيجيات املتبعة ،كام أنها تتطلب
موامئة األنشطة عرب املستويات التنظيمية املتعددة بضمن ذلك الثقافة التنظيمية واالسرتاتيجيات الفعالة ذات القيادة الجيدة،
وقد أورد ( )Nicholson , et al, 2016, 246تعريفا للرباعة التنظيمية بانها القدرة التنظيمية عىل االنخراط املزدوج يف مجاالت منو
املنظمة مثل التوسيع واالستكشاف ،و ارتباطها بظاهرة التناقض ،إذ أن املنظامت البارعة متتلك القدرة عىل ايجاد التعاضد بني
التملك بهدف تولید فرص استغاللية قيمة يف املستقبل .ويرى الباحثون بان الرباعة التنظيمية عبارة عن حشد املوارد املنظمة
وتوجيهها لغرض تحقيق اهدافها املنشودة عن طريق استغاللها و استكشاف الفرص الجديدة يف سوق املنافسة من خالل البناء
التنظيمي املرن لضامن بقائها واستمرارها عىل األمد الطويل.
ب .أهمیة الرباعة التنظيمية
 .1تربز أهمية الرباعة التنظيمية يف مجال املشاريع بشكل واسع يف القطاعني العام والخاص كوسيلة لتقديم املنتجات الجديدة
والفوائد التجارية أو التغيري التنظيمي وقد أدى ذلك إل توسيع نطاق أساليب العمل فأصبحت منهجا للعديد من املنظامت
(حسین و العاين.)279 ،2018 ،
 .2ترتبط بتحقيق النجاح عىل األمد الطويل كونها تبحث يف تحقيق التوازن بني االستكشاف واالستغالل بشكل متزامن ،وغالبا
ماترتبط الرباعة التنظيمية ايجابية مع مؤرشات األداء (.)O'reilly et al, 1996, 76
 .3متكن منظامت األعامل من مواصلة انشطة االستكشاف وأنشطة االستغالل يف آن واحد من أجل تحقيق أداء مايل أفضل والبقاء
ملدة أطول (عويس .)242 :2015،
 .4إنها تزود منظامت األعامل بجملة من الخيارات لتوليد النتائج املهمة كونها تتعامل مع قدرة املنظمة عىل إدارة التناقضات
والتوترات يف التعامل الحايل واملستقبيل من خالل الكفاءة والتأثري ،املوامئة والتكيف  ،تحقيق األمثلية واإلبداع (البغدادي
والجبوري .)22: 2015،
 .5متكن منظامت األعامل من تنويع مهاراتها يف الجمع بني الفرص الحالية والرؤى املستقبلية يف ظل بيئة تتصف بدرجة عالية من
عدم التأكد والحاجة إل تطوير القدرة الرسيعة للتحول نحو الفرص الجديدة وفهم واضح لكيفية االيجاد يف األمد القصري فضال
عن كيفية تنسيق األنشطة بهدف تحقيق هذه القيمة التي هي رشط النجاح األسايس فضال عن قدرة التكيف مع البيئة (عيل
ورشفاين.(Bodika,2014,26) ،(Datte,2011,6) ,)15 :2017 ،
ج .رشوط نجاح الرباعة التنظيمية
 .1وضوح الهدف االسرتاتيجي املهم الذي يُربز بشكل فكري أهمية كالً من االستكشاف واالستثامر (.)Papachroni et al., 2014, 2
 .2معرفة الهوية املشرتكة عن طريق توضيح الرؤيا والقيم املشرتكة عرب الوحدات االستكشافية واالستثامرية ( & O’Reilly
.)Tushman , 2011, 9
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 .3أمتالك الفريق األقدم لوحدات اسرتاتيجية استكشافية واستثامرية واضحة ومتوازنة قادرة عىل التعامل مع حاالت التغيري التي
تحصل يف البيئة الخارجية (ابراهیم.)٢١١ ،٢٠١٧ ،
 .4القدرة التي متتلكها القيادة العليا للتحمل وحل التوترات (.)Papachroni et al., 2014, 2
 .5التفريق بني الوحدات االستكشافية واالستثامرية ،إذ تستهدف كل وحدة )عمل معني ،هيكل ،عملية ،ثقافة ،أنظمة( خاصة بها
بحيث تستفيد من املوجودات التنظيمية كافة (ابراهیم.)٢١١ ،٢٠١٧ ،
 .6البيئة الديناميكية للمنظمة اكرث تناسبا لتحقيق الرباعة). (Lee et al, 2003,44
د .خصائص الرباعة التنظيمية
اشار الباحثان ) (Bodwell & Chermack,2010إل الخصائص الرئيسية التالية للرباعة التنظيمية ( جامل و عبد:)117 ،2020 ،
 .1اإلدراك واملتمثل بقدرة املنظمة املستندة عىل تحقيق توازن بین کال من الرقابة املركزية والالمركزية عىل تحديد الفرص
والتهديدات.
 .2االقتناص ومتثل القدرة املوجودة لدى املنظمة عىل االستفادة من الفرص املستجدة وتعبئة قدرتها عىل احتضان السلع
والخدمات التي تلبي حاجات فئتها املستهدفة.
 .3إعادة التشكيل.
هـ  .ابعاد الرباعة التنظيمية
تجسدت أبعاد الرباعة التنظيمية ببعدين رئيسيني حازت عىل اتفاق العديد من الدراسات والبحوث كدراسة (,)Tuan,2016,47
( )Gibson & Birkinshaw ,2004( ,)Popadić et al, 2015وهي ذات االبعاد التي تبناها البحث الحايل والتي تنسجم مع اهدافه
وفيام يأت استعراض لتلك االبعاد:
 .1براعة االستغالل :ويتمثل بقدرة املنظمة عىل القيام بعمليات التحسني املستمر بغية تكوين القيمة يف االمد البعيد ،اذ يتم
تصميم املنتجات بشكل يحقق رضا الزبائن الحاليني يف االسواق الحالية عرب تحسني املهارات واملعرفة واملقدرات الحالية
وتوسيع قنوات التوزيع الحالية والعمل بالطاقة القصوى بقصد تحقيق مستوى الكفاءة املستهدفة ( & Popadiuk
 .)Bido,2015:241ان االستغالل يرتبط بأنشطة مثل الصقل والكفاءة واالختيار والتنفيذ واإلنتاجية ،والذي يكون عىل طرف نقيض
من االستكشاف الذي ينطوي عىل البحث ،والتنويع ،واملخاطر ،والتجريب ،واملرونة (.)Aljaf et al, 2019: 494
 .2براعة االستكشاف :ويتمثل بعملية البحث عن الفرص واملعرفة الجديدة ،فقد عرف كل من )(Popadiuk& Bido,2015:240
االستكشاف بأنه عملية تتضمن امتالك رؤية ترتكز عىل البحث عن الفرص التي تضطلع بتقديم املنتجات غري املألوفة مبا يعزز من
تنافسية املنظمة وامتالك القدرة عىل التنبؤ بحاجات السوق املستهدفة او البحث عن أسواق جديدة .يف حني يرى كل من ( Alegre
 )& Chiva, 2009:5ان سعي املنظمة للبحث عن الفرص الجديدة يرتبط مع الطلب والعرض عىل املنتجات وقد تكون بعض
املنتجات املوسمية فرصة اذا ما متكنت املنظمة من استثامرها ،كام وصف كل من ) (Karim et al ,2016:7االستغالل واالكتشاف
بأنهام بعدين متوازيني اذ يركزان عىل امكانية االستغالل بنفس مستوى االستكشاف ،أي ان املنظمة تكون قادرة عىل استثامر
املقدرات التي متتلكها  ،فضال عن استكشافها لفرص جديدة يف ذات الوقت.
 .3براعة الهيكل التنظيمي املرن :متثل براعة الهيكل التنظيمي املرن قدرة املنظامت عىل التحمل والتكيف للتغيري الحاصل يف
البيئة املحيطة وبأكرث من اسلوب كفوء ،كام يساعد هذا البعد املنظامت البارعة إلدارة الطلبات املتعددة واملتناقضة ( Mala et
 ،)al, 2017, 131كونه يؤدي ال تشكيل الفرق االستكشافية املكانية والوحدات االستغاللية يف املواقع املختلفة مام يولد
االحساس بالحرية يف أنشطة العمل املتعددة وبالتايل توليد املرونة الهيكلية ،وذلك من خالل تطوير الليات الهيكلية التي تتواكب
مع متطلبات املنافسة التي تواجهها املنظمة لتحقيق املوامئة والقدرة عىل التكيف مع البيئات املحلية املتعارضة (البغدادي
والجبوري ،)٢٣ ،٢٠١٥ ،اما ( )Simsek et al, 2009: 884فريى أن مفاهيم الرباعة الهيكلية مختلفة لكنها تكمل بعضها البعض يف
زيادة دعم أداء املنظامت ،وان هذا البعد ال يخص الهياكل فقط بل البناء ألنظمة وعمليات وتسهيالت بارعة.
ثانيا :سلوكيات املواطنة التنظيمية
أ .مفهوم سلوكيات املواطنة التنظيمية:
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يعد سلوك املواطنة التنظيمية من املفاهيم الحديثة نسبيا يف الفكر االداري و الذي لقى اهتامما ملحوظا من قبل الباحثيني
و االداريني بسبب طبيعتة املركبة و كذلك الرتباطه بعالقة وثيقة بأهم عنرصين يف املنظمة وهام املوارد البرشية فضال عن
املخرجات و االبعاد التنظيمية (أبو تاية ،)153 ،2012 ،و يعرفه (الفهداوي )394 ،2005 ،بأنه درجة السلوك اإلنساين الذي يؤديه
عضو املنظمة بصورة اختيارية ،ويحدث أثرا ايجابياً يصب يف خدمة املنظمة وزيادة قدرتها عىل األداء التنظيمي ،دون احتساب
ذلك السلوك ضمن جدول الحوافز الرسمية .كام يشار ال سلوك املواطنة التنظمية بأنه سلوك طوعي بطبيعته ،ويؤثر السلوك
االيجايب للفرد الذي يقدم خدماته لالخرين مبا يعزز االداء املنظمي (الزيدي .)64 ،2007 ،بدوره يرى كل من (البشابشه و
الحراحشة )649 ،2011 ،بأن سلوك املواطنة التنظيمية يعني سلوك الفرد التقديري الذي ال يكون لديه اهتامم بإظهاره مبارشة
للمنظمة الرسمية ،وال يحصل عىل مكافأة جراء مامرسته مع انه يف مجمله يؤدي إل تعزيز الفعالية الوظيفية للمنظمة ككل .وعرفه
(الطعامسة و حسب الله  )20 ،2015 ،بانه السلوكيات التي تساهم يف ثقافة ومناخ املنظمة ،والسياق الذي تنفذ خالله النشاطات
التحويلية ونشاطات الصيانة غري املنصوص عليها يف الوصف الوظيفي للوظيفة .وميكن تربير االهتامم املتزايد بسلوك املواطنة
التنظيمية من خالل النظر إل طبيعة هذا املفهوم وعالقته باألبعاد واملخرجات التنظيمية .فسلوك املواطنة التنظيمية يرتبط
بالكثري من املفاهيم اإلدارية املهمة يف املنظمة كاالتجاهات واإلدراك والقيادة والتغيري )،)Mohammedamin et al, 2018, 164
ويرى الباحثون أن سلوكيات املواطنة التنظيمية هي السلوكيات االيجابية التي يقوم بها افراد املنظمة من خالل االيثار و اللطف و
اللياقة والضمري الحي والسلوك الحضاري يف تقديم خدماتهم لالخرين والتعامل معهم بروح رياضية مبا يعزز االداء املتميز يف
عملهم.
حتى يتحقق سلوك املواطنة التنظيمية يف املنظامت ،فالبد ان يشعر االفراد بالعدالة التنظيمية بها ،و معنى ذلك ان اداء
العاملني لسلوك املواطنة التنظيمي من اهم نواتج الشعور بالعدالة يف املنظمة (نافع .)369 ،2012 ،وقد قسم ( (Chegini,
2009:172سلوك املواطنة املنظمية ال ثالث مجاميع وهي :الطاعة املنظمية ،الوالء املنظمي ،و التعاون املنظمي .اما اهم
الخصائص التي يتصف بها سلوك املواطنة التنظيمية ميكن تلخيصة ال ماييل (حامد: (13 ،2003 ،
 .1انه سلوك طوعي ينبع من االدوار االضافية التي ميكن ان يقوم بها الفرد.
 .2ال تتم مكافأته من خالل نظم الحوافز الرسمية للمنظمة.
 .3انه سلوك يسهم يف زيادة فاعلية املنظمة.
 .4سلوك طوعي يفوق املهام املطلوب انجازها و غري محددة ضمن الوصف الوظيفي.
فضال عام سبق فيشري زايد ال ان سلوكيات املواطنة التنظيمية غري ملزمة فنيا وتنظيميا للفرد (.شعالن وعليوي.)451 ،2020،
ب .ابعاد سلوكيات املواطنة التنظيمية:
ليس هنالك اتفاق بني الباحثني حول ابعاد سلوك املواطنة التنظيمية وما يحتويه هذا السلوك من مجاالت ،اذ يرى ( Smith
 )et. al., 1983بأن سلوك املواطنة التنظيمية يشمل بعدين وهام (االيثار و الطاعة)  ،و لكن غالبية الباحثون يؤيدون إن سلوكيات
املواطنة التنظيمية تتكون من خمسة أبعاد أساسية (النموذج خاميس اإلبعاد) وهي االيثار ،الكياسة ،الضمري الحي ،الروح
الرياضية ،و السلوك الحضاري ،و قد تم اعتامدها يف الدراسات التالية( ، )Koopman, 2003,34( :العامري،(71 ،2004 ،
)( ، )Jahangir et al., 2004,85الزيدي( ، )68 ،2007 ،البشابشه و الحراحشة( ، )650 ،2011 ،الطعامسة و حسب الله،
( ، )21 ،2015أبو تاية( ،(167 ، 2012،محمد و عثامن( ، )112 ،2012 ،نوح ( ، )27 ،2013،العزام ( ، )111 ،2015،الربيعاوي و
الدراجي .)321 - 310، 2016،اما ( )Van Dyne et al, 1994, 765- 802و ( )Ackfeldt and Coote, 2005, 151– 159فحددو ابعاد
سلوك املواطنة التنظيمية بسبعة ابعاد و هي االيثار ،فضائل املواطنة العامة املدنية ،الروح الرياضية ،لضمري الحي ،الكياسة
(اللطف و اللياقة) ،تشجيع الغري ،و حفظ النظام.
و يف البحث الحايل يتم االعتامد عىل (النموذج خاميس اإلبعاد) البعاد سلوك املواطنة التنظيمية النه يعترب االكرث شمولية،
فضال عن متثيله لكافة جوانب االمناط السلوكية للمواطنة التنظيمية ،و يشتمل هذا النموذج عىل االبعاد التالية:
 .1االيثار ( :)Altruismيتعلق هذا البعد بتقديم املساعدة الطوعية لفرد معني مع االخذ باالعتبار كون هذه املساعدة تتعلق مبهمة
او مشكلة معينة و يعكس هذا املكون رغبة الفرد يف مساعدة االخرين مثل الرؤساء و زمالء العمل او حتى الزبائن ،ومن مناذج
سلوك االيثار مشاركة العاملني االخرين طرق و اساليب العمل الجديدة او الرغبة يف مساعدة العاملني الجدد و تعليمهم ومنع
حدوث مشكالت مرتبطة بالعمل (عبدالله و اخرون.)17 ،2008 ،
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 .2السلوك الحضاري ( :)Civic Virtueو تتضمن االعامل التي تعكس روح االهتامم و الوالء للمنظمة و مصالحها ،مثل الحرص عىل
تفاصيل مهمة مثل الصيانة لالجهزة او انظمة امنية او صحية ،و كذلك املبادرات الفعالة التي تخدم املنظمة و تحقق اهدافها
بفاعلية (نوح)27 ،2013 ،
 .3الروح الرياضية ( :)Sports Manshipاو روح التسامح و التي تجسد سلوك الفرد نحو استيعاب االشياء غري املناسبة والتي تحصل
يف بيئة العمل من دون شكوى او تذمر ،باإلضافة إل التسامح والصرب واإلحساس مبشكالت االخرين (محمد و عثامن،2012 ،
 .)112و يرى (البشابشه و الحراحشة )650 ،2011 ،بأن هذا البعد يعني تحمل املشاق وإحاطات العمل ،وعدم الراحة ،واإلجهاد
الناتج عن مامرسات مهام العمل
 .4رقابة الضمري او الضمري الحي ( :)Complianceيرى (العزام )111 ،2015 ،بان هذا البعد عبارة عن سلوك تطوعي يعدى الحد
األدىن ملام الدور الرسمي الذي يقوم به الفرد مثل (العمل أوقات إضافية دون اجر ،إتباع اللوائح بدقة) .وتشري إل سلوك الفرد
غري املبارش نحو املنظمة والخرين من خالل االلتزام بأوقات الدوام وزيادة مستويات األداء عن املستوى املعروف أو املتوقع
االنصياع التلقايئ إل سياسات وأنظمة وتعليامت وقواعد العمل يف املنظمة (الطعامسة و حسب الله.)21 ،2015 ،
 .5الكياسة او اللطف واللياقة ) :(Courtesyوتشري إل سلوك الفرد املوجه نحو تجنب مشكالت وصعوبات العمل وخاصة التي تؤثر
عىل الخرين ،وهذا السلوك يساهم بشكل كبري يف تقديم االقرتاحات ومترير املعلومات وتسهيل إجراءات وعمل املنظمة،
ويتضمن مساعدة العاملني وتعاونهم بصورة رسمية أو غري رسمية (الطعامسة و حسب الله.)21 ،2015 ،
 )3تحليل البيانات يف الجانب امليداين
يتضمن هذا املحور تحليال تفصيليا للبيانات وعرضا للنتائج من خالل املعالجات اإلحصائية التي أجريت عىل عينة البحث ومن
ثم تحليل ومناقشة النتائج وتحديد مدى الداللة اإلحصائية ومن ثم اختبار الفروض.
اوال :وصف خصائص عينه البحث:
 .1الجنس :يوضح الجدول ( ،)2توزيع أفراد عينة البحث حسب الجنس وتبني أن معدل الذكور قد بلغ ( )%78.7بينام معدل اإلناث
بلغ ( ،)%21.3أي أن غالبية الكادر التدرييس من فئة االناث ويعزى ذلك لعدة اسباب منها نوعيــة الكــوادر االكادمييــة امل تــوفرة يف
سوق العمل،والفرص املوجودة فيها ،فضال عن توجه جنس األفراد للعمل يف القطاع الخاص.
 . 2العمر :تم تبويب أعامر عينة البحث ضمن اربع فئات ويلحظ من الجدول ( )2أن نسبة معدل أالفراد وفقاً للعمر مــن الفئــة (-31
 )40سنة قد بلغ ( )% 70.2والتي ميثل أعىل املعدالت مقارنة بالفئات العمرية األخرى .يف حني أن معــدل الفئــة العمريــة ()60 -51
سنة بلغ ( )%12.8ميثل ادىن املعدالت مقارنة بالفئات العمريــة االخــرى،ويعكس ذلــك ان افــراد عينــة البحــث مــن ذوي القــدرات
واالمكانيات العقلية التي تؤهلهم لألجابة بشكل منطقي عىل اسئلة االستبانة نظرا للخربات الحياتية املرتاكمة لديهم.
 .3الشهادة :يوضح الجدول ( ،)2توزيع أفراد عينة البحث حسب الشهادة وتبني أن حملة شهادة املاجستیر قــد بلــغ ( )%61.7بيــنام
حملە شهادة الدکتوراە قد بلغ ( ،)%38.3وهذا يعكس نوعية الشهادات األكادميية املوجودة ضمن أفراد عينة البحث ،فضال عام تم
التطرق اليه يف توضيح جنس أفراد عينة البحث.
 .4اللقب العلمی ،يوضح الجدول ( ،)2توزيع أفراد عينة البحث حسب اللقب العلمی وتبني أن حملە اللقب مدرس مساعد قــد بلـغ
( )%40.4بينام حملة اللقب العلمی استاذ قد بلغ ( ،)%4.3أي أن حملة اللقــب العمــيل يف مجمــوعهم وال تــي هــي أعــىل مــن مرتبـة
املدرس املساعد تبلغ ( )%59.6مام يدل عىل وجود خربات تدريسية وبحثية لدى افراد عينة البحث.
 .5سنوات الخدمة :يلحظ من الجدول ( )2أن نسبة معدل أفراد وفقاً لسنوات الخدمة من الفئة ( )10–6سنة قد بلغ ( )%70.2و التي
ميثل أعىل معدل مقارنة بعدد سنوات الخدمة اإلجاملية األُخرى ،يف حني أن الفئة (  20 -16سنة) قد بلغ ( )%8.5والتي ميثل اقل
جيل ان افراد عينة البحث ميتلكون الخربة الالزمة لتفهم واستعياب موضوع البحث
النسب املئوية ،إن هذه النسب يوضح بشكل ي
واالسئلة املتعلقة باستامرة البحث واالجابة بشكل علمي عليها.
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من  – 21أقل من 30
من  – 31أقل من 40
من  – 41أقل من 50
من  – 51أقل من 60

0
33
8
6
التكرار

0.0
70.2
17.0
12.8
النسبة املئوية %

ماجستیر
دکتورا
مدرس مساعد
مدرس
استاذ مساعد

29
18
19
16
10

61.7
38.3
40.4
34.0
21.3

استاذ
5-1
10 – 6
15 -11
20 -16

2
0
33
10
4

4.3
0.0
70.2
21.3
8.5

0

0.0

25 -21
املصدر :من اعداد الباحثني باالعتامد عىل نتائج الحاسبة االلكرتونية.

ثانيا :ثبات اداة البحث
أستخدم الباحثون طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة ،وقد كشفت النتائج املوضحة يف الجدول ) (3أن قيمة معامل
ألفا كرونباخ جيد نسب ًيا ،اذ ان املدى املقبول هي ان تكون (اكرب من  ،)%60و كانت قيم الفا كرونباخ لجميع فقرات االستبانة
( (.864وبالتايل يدل عىل وجود أرتباط بني اجابات أفراد عينة البحث و صالحية االستبانة لغرض البحث .
املحاور
الرباعة التنظيمية

جدول ( )3معامل الثبات (ألفا كرونباخ)
قيمة معامل الفا كرونباخ
عدد الفقرات
.758
15

سلوكيات املواطنة التنظيمية
جميع فقرات االستبانة
املصدر :من اعداد الباحثني باالعتامد عىل نتائج الحاسبة االلكرتونية.

25
40

.812
.864

ثالثا :وصف وتشخيص متغريات البحث
 .1وصف و تشخيص ابعاد الرباعة التنظيمية:
يظهر الجدول ( )4التوزيعات التكرارية وقيم الوسط الحسايب واالنحراف املعياري البعاد الرباعة التنظيمية وعىل النحو التايل
:
أ .براعة االستغالل :استخدمت العبارات ( )X5 - X1لقياس هذا البعد والذي تراوحت اوساطه الحسابية بني ( )3.57و ( )4.13و
بدرجة انسجام متوسط االهمية حيث بلغت الوسط الحسايب العام ( (3.78و بانحراف معياري عام بلغ ( )1.118وكانت اكرب نسبة
اتفاق بني املستجيبني عىل الفقرة  X5و الذي ينص عىل (تقدم الجامعة برامج ترويجية متعددة لتؤثر عىل قرارات زبائنها حول
خدماتها التعلیمیة) ويدعم ذلك قيم الوسط الحسايب واإلنحراف املعياري ( ).875( )4.13عىل التوايل مام يدل عىل وجود اهتامم
من قبل ادارة الجامعة لتنويع الطرق واالساليب املستخدمة للتأثري عىل قرارات الفئة املستهدفة لتقديم خدماتها  .يف حني كانت
اقل نسبة اتفاق بني املستجيبني عىل الفقرة  X4والذي ينص عىل ان (تهتم الجامعة بتدريب عامليها وتنمية مهاراتهم) ويدعم
ذلك قيم الوسط الحسايب واإلنحراف املعياري ( )3.57و( )1.264عىل التوايل أي أن توجه الجامعة منصب عىل الزبون الخارجي
أكرث من الزبون الداخيل.
ب .براعة االستكشاف :استخدمت العبارات ( )X10 – X6لقياس هذا البعد والذي تراوحت اوساطه الحسابية بني ( )3.77و ( )4.19و
بدرجة انسجام متوسط االهمية حيث بلغت الوسط الحسايب العام ( (3.97و بانحراف معياري عام بلغ ( )0.844وكانت اكرب نسبة
اتفاق بني املستجيبني عىل الفقرة  X10و الذي ينص عىل (تنتهز الجامعة الفرص الجديدة برسعة دون التفكري باملخاطر املحتملة)
ويدعم ذلك قيم الوسط الحسايب واإلنحراف املعياري ( )4.19و( ).844عىل التوايل مام يربز روح املغامرة واملجازفة لدى
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الجامعة يف اقتناص الفرص من جهة فضال عن املخاطر املرتتبة عىل ذلك من جهة اخرى .يف حني كانت اقل نسبة اتفاق بني
املستجيبني عىل الفقرة  X9والذي ينص عىل ان (تسعى الجامعة الكتساب التعلم عن طريق التجارب املخطط لها لخلق قدرات
جديدة تتميز بها يف االسواق) ،ويدعم ذلك قيم الوسط الحسايب واإلنحراف املعياري ( )3.77و( ).983عىل التوايل ويعكس ذلك
ظروف الثبات واالستقرار يف البيئة ،اذ ان البيئة التي تعمل ضمنها املنظامت متتاز بالتغيري نتيجة للظروف االقليمية والدولية
فضال عن الداخلية وان عملية اكتساب قدرات جديدة تعترب عملية تراكمية يحتاج ال الجهد والوقت.
ج .الهيكل التنظيمي املرن :استخدمت العبارات ( )X15 – X11لقياس هذا البعد والذي تراوحت اوساطه الحسابية بني ( )3.40و
( )4.02و بدرجة انسجام متوسط االهمية حيث بلغت الوسط الحسايب العام ( (3.83و بانحراف معياري عام بلغ ( )0.925وكانت
اكرب نسبة اتفاق بني املستجيبني عىل الفقرة  X11و الذي ينص (يتصف الهيكل التنظيمي يف الجامعة باملرونة وسهولة التغري
ملواجهة التغريات الحاصلة يف االسواق) ويدعم ذلك قيم الوسط الحسايب واإلنحراف املعياري ( ).821( )4.02عىل التوايل وهذا
ما تتميز بها املنظامت الناجحة للتغلب عىل الصعوبات والعوائق وخاصة يف بيئة عملها الحايل .يف حني كانت اقل نسبة اتفاق بني
املستجيبني عىل الفقرة  X15والذي ينص عىل ان (تعمل الجامعة عىل التنسيق بني االستغالل االمثل للفرص والبحث عن فرص
جديدة وتحقيق التزامن بينهم من خالل رؤية مشرتكة ).ويدعم ذلك قيم الوسط الحسايب واإلنحراف املعياري ()0.970( )3.40
عىل التوايل.
الفقرات

الجدول ( )4التكرارات و االوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية البعاد الرباعة التنظيمية
غري موافق
غري
محايد
موافق
موافق بشدة
الوسط
بشدة
موافق
الحسايب
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت

X1
X2
X3
X4
X5

25
9
9
13
18

53.2
19.1
19.1
27.7
38.3

5
25
18
14
20

2
5
4
3
3

4.3
10.6
8.5
6.4
6.4

10.6
53.2
38.3
29.8
42.6

10
6
14
12
6

21.3
12.8
29.8
25.5
12.8

X6
X7
X8
X9

8
9
18
9

17.0
19.1
38.3
19.1

املعدل العام لفقرات براعة االستغالل
1
21.3
10
59.6
28
5
14.9
7
55.3
26
1
19.1
9
40.4
19
3
17.0
8
53.2
25

X10

19

40.4

X11
X12
X13

13
13
13

27.7
27.7
27.7

1
10.6
5
44.7
21
املعدل العام لفقرات براعة االستکشاف
3
12.8
6
53.2
25
6
4.3
2
55.3
26
1
12.8
6
48.9
23

2
21.3
10
51.1
24
23.4
11
X14
8
29.8
14
40.4
19
10.6
5
X15
املعدل العام لفقرات براعة الهیکل التنظيمي
املصدر :من اعداد الباحثني باالعتامد عىل نتائج الحاسبة االلكرتونية.

5
2
2
5
0

10.6
4.3
4.3
10.6
0.0

االنحراف
املعياري

3.91
3.72
3.60
3.57
4.13

1.380
1.036
1.035
1.264
.875

3.78
3.91
3.83
4.15
3.77

1.118
.686
.868
.807
.983
.876
.844
.821
.921
1.122
.791
.970
.925

2.1
10.6
2.1
6.4

0
0
0
2

0.0
0.0
0.0
4.3

2.1

1

2.1

6.4
12.8
2.1

0
0
4

0.0
0.0
8.5

4.19
3.97
4.02
3.98
3.85

4.3
17.0

0
1

0.0
2.1

3.94
3.40
3.83

 .2وصف و تشخيص ابعاد سلوك املواطنة التنظيمية:
يظهر الجدول ( )5التوزيعات التكرارية وقيم الوسط الحسايب واالنحراف املعياري البعاد سلوك املواطنة التنظيمية وعىل
النحو التايل :
أ .االيثار :استخدمت العبارات ( )Y4 - Y1لقياس هذا البعد والذي تراوحت اوساطه الحسابية بني ( )3.38و ( )4.13وانحرافاته
املعيارية بني ( ).575و ( ،)0.884و بدرجة انسجام متوسط االهمية حيث بلغت الوسط الحسايب العام ( (3.85و بانحراف معياري
عام بلغ ( )0.784وكانت اكرب نسبة اتفاق بني املستجيبني عىل الفقرة  Y4و الذي ينص عىل ان (أتنازل عن إجازات إل زميل آخر هو
بأمس الحاجة إليها) ويدعم ذلك قيم الوسط الحسايب واإلنحراف املعياري ( ).575( )4.13عىل التوايل وميثل هذا روح العمل
كفريق واملوجودة لدى الكادر التدرييس .يف حني كانت اقل نسبة اتفاق بني املستجيبني عىل الفقرة  Y1والذي ينص عىل ان
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(أساعد الخرين ألداء مهامتهم وخاصة يف الظروف غري االعتيادية) ويدعم ذلك قيم الوسط الحسايب واإلنحراف املعياري ()3.38
( )0.874عىل التوايل وميكن ان يعزى ذلك ال ضيق الوقت لدى أفراد العينة واالنشغال بالواجبات وااللتزامات واخصة يف
الظروف الحالية ،او ميكن ان يربز نوع من املنافسة واالعتامد عىل الذات يف أداء املهام.
ب .الكياسة او اللطف :استخدمت العبارات ( )Y8 – Y5لقياس هذا البعد والذي تراوحت اوساطه الحسابية بني ( )3.19و ()4.02
وانحرافاته املعيارية بني ( )0.737و ( ،) 1.498و بدرجة انسجام عالية االهمية حيث بلغت الوسط الحسايب العام ( (3.61و
بانحراف معياري عام بلغ ( )1.130وكانت اكرب نسبة اتفاق بني املستجيبني عىل الفقرة  Y5و الذي ينص عىل ان (أتحدث مع
الخرين عن خصائص الجامعە مبوضوعية واحرتام) ويدعم ذلك قيم الوسط الحسايب واإلنحراف املعياري ( )0.737( )4.02عىل
التوايل وميكن ان يعزى ذلك ال طبيعة الخصائص الشخصية واملكانة العلمية ألفراد عينة البحث فضال عن الخربة الحيايتة .يف
حني كانت اقل نسبة اتفاق بني املستجيبني عىل الفقرة  Y7والذي ينص عىل ان (ألتزم باملوضوعية يف الحكم عىل األمور وأتجنب
اإلساءة لآلخرين) ويدعم ذلك قيم الوسط الحسايب واإلنحراف املعياري ( )1.498( )3.19عىل التوايل.
ج .الضمري الحي :استخدمت العبارات ( )Y12 – Y9لقياس هذا البعد والذي تراوحت اوساطه الحسابية بني ( )2.89و ()4.13
وانحرافاته املعيارية بني ( )1.140و ( ،)1.208و بدرجة انسجام متوسط االهمية حيث بلغت الوسط الحسايب العام ( (3.62و
بانحراف معياري عام بلغ ( )1.243وكانت اكرب نسبة اتفاق بني املستجيبني عىل الفقرة  Y11و الذي ينص عىل ان (أشارك يف
حوارات العمل بهدف إثرائها ثم التعلم منها) ويدعم ذلك قيم الوسط الحسايب واإلنحراف املعياري ( )1.172( )4.13عىل التوايل
مام يدل عىل سعي أفراد العينة البراز خرباتهم والتعلم من خربات االخرين .يف حني كانت اقل نسبة اتفاق بني املستجيبني عىل
الفقرة  Y10والذي ينص عىل ان (أعمل بعد أوقات الدوام الرسمية عندما تتطلب مصلحة العمل ذلك) ويدعم ذلك قيم الوسط
الحسايب واإلنحراف املعياري ( )1.184( )2.89عىل التوايل.
د .السلوك الحضاري :استخدمت العبارات ( )Y16 – Y13لقياس هذا البعد والذي تراوحت اوساطه الحسابية بني ( )3.11و ()4.06
وانحرافاته املعيارية بني ( )0.987و ( ،)1.586و بدرجة انسجام متوسط االهمية حيث بلغت الوسط الحسايب العام ( (3.50و
بانحراف معياري عام بلغ ( )1.282وكانت اكرب نسبة اتفاق بني املستجيبني عىل الفقرة  Y16و الذي ينص عىل ان (أتقبل نقد
الخرين ومالحظاتهم داخل املنظمة أو خارجها بصدر رحب) ويدعم ذلك قيم الوسط الحسايب واإلنحراف املعياري ()4.06
( )0.987عىل التوايل ويدل ذلك عىل وجود نوع من التواضع لدى أفراد العينة فضال عن كون عملية النقد فرصة للتطوير والتقدم
سواءا عىل مستوى األفراد او املنظمة .يف حني كانت اقل نسبة اتفاق بني املستجيبني عىل الفقرة  Y13والذي ينص عىل ان (أتقبل
النصح والتوجيه برسور بالغ) ويدعم ذلك قيم الوسط الحسايب واإلنحراف املعياري ( )1.289( )3.11عىل التوايل.
هـ  .الروح الرياضية :استخدمت العبارات ( )Y20 – Y17لقياس هذا البعد والذي تراوحت اوساطه الحسابية بني ( )3.60و ()4.15
وانحرافاته املعيارية بني ( )0.891و ( ،)1.035و بدرجة انسجام متوسط االهمية حيث بلغت الوسط الحسايب العام ( (3.83و
بانحراف معياري عام بلغ ( )0.909وكانت اكرب نسبة اتفاق بني املستجيبني عىل الفقرة  Y20و الذي ينص عىل ان (أحفز زماليئ عىل
التفكري الذات بطريقة تخدم املنظمة يف النهاية) ويدعم ذلك قيم الوسط الحسايب واإلنحراف املعياري ( )0.807( )4.15عىل
التوايل وهذا هو جوهر العمل من حيث تحفيز االفراد عىل التفكري بطرق مختلفة ومتنوعة لتطوير املنظمة اذ أن عملية التفكري
ينعكس يف سلوكيات األفراد .يف حني كانت اقل نسبة اتفاق بني املستجيبني عىل الفقرة  Y19والذي ينص عىل ان (أشجع زماليئ
عىل استثامر أوقات االجتامع يف تحديد األسبقيات التي تهم املنظمة بدل الخوض يف القضايا الجانبية) ويدعم ذلك قيم الوسط
الحسايب واإلنحراف املعياري ( )1.035( )3.60عىل التوايل وهنا رضورة االدارة الفعالة لالجتامعات.
الفقرات
Y1

الجدول ( )5التكرارات و االوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية البعاد سلوك املواطنة التنظيمية
غري موافق
غري موافق
محايد
موافق
موافق بشدة
الوسط
بشدة
الحسايب
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
3.38
4.3
2
6.4
3
42.6
20
40.4
19
6.4
3

Y2
Y3
Y4

12
10
11

25.5
21.3
23.4

25
28
31

Y5

11

23.4

28
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1
0

14.9
7
53.2
14.9
7
59.6
10.6
5
66.0
املعدل العام لفقرات االيثار
2
12.8
6
59.6

4.3
2.1
0.0

1
1
0

2.1
2.1
0.0

4.3

0

0.0

3.96
3.96
4.13
3.85
4.02

االنحراف
املعياري
.874
.884
.806
.575
.784
.737
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27.7
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21.3

10
13
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5
4
1

40.4
19
21.3
17.0
8
27.7
12.8
6
48.9
املعدل العام لفقرات الكياسة
4
38.3
18
23.4

Y9

11

23.4

11

Y10
Y11
Y12

3
26
25

6.4
55.3
53.2

Y13

6

12.8

5
38.3
18
25.5
12
6
10.6
5
19.1
9
5
23.4
11
12.8
6
املعدل العام لفقرات الضمري الحي
9
19.1
9
34.0
16

Y14
Y15
Y16

11
18
18

23.4
38.3
38.3

Y17

13

27.7

9
29.8
14
19.1
9
1
10.6
5
25.5
12
2
19.1
9
38.3
18
املعدل العام لفقرات السلوك الحضاري
5
40.4
19
21.3
10

2
21.3
10
51.1
24
23.4
11
Y18
4
29.8
14
38.3
18
19.1
9
Y19
1
19.1
9
40.4
19
38.3
18
Y20
املعدل العام لفقرات الروح الرياضية
املصدر :من اعداد الباحثني باالعتامد عىل نتائج الحاسبة االلكرتونية.
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7

14.9

2.89
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1.184
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19.1
2.1
4.3

4
11
0

8.5
23.4
0.0

10.6

0

0.0

3.30
3.53
4.06
3.50
3.66

1.267
1.586
.987
1.282
1.006

4.3
8.5
2.1

0
2
0

0.0
4.3
0.0

3.94
3.60
4.15
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.791
1.035
.807
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 .3تحليل فرضيات البحث
أ .تحليل عالقات االرتباط بني متغريات البحث
تم استخدام تحليل بريسون الستخراج معامل االرتباط بني متغريات البحث ،اذ يشري الجدول ( )6ال ان درجة االرتباط الكيل
بلغت (** ).756وعند مستوى معنوية ( ).000والتي تتضمن وجود ارتباط معنوي بني الرباعة التنظيمية و سلوك املواطنة التنظيمية
ويربز هذا ال أهمية دور الرباعة التنظيمية يف سلوكيات املواطنة التنظيمية من وجهة نظر أفراد عينة البحث .و يشري الجدول ()6
ال وجود عالقات االرتباط بني ابعاد الرباعة التنظيمية (براعة االستغالل)( ،براعة االستكشاف)( ،براعة الهيكل التنظيمي املرن) و
سلوك املواطنة التنظيمية ،اذ كان العالقة االيجابية بني بعد براعة االستكشاف و سلوك املواطنة التنظيمية (** )R= .842من اقوى
العالقات االرتباطية ويظهر ذلك بوضوح من خالل الفرص الوظيفية التي تتوفر خالل اقتناص الفرص وبالتايل استمرارية أفراد عينة
البحث يف مهامهم ،يف حني العالقة بني البعد براعة الهيكل التنظيمي املرن و سلوك املواطنة التنظيمية (** )R= .768من اضعف
العالقات االرتباطية ،و بالتايل قبول الفرضية االول و الذي ينص عىل وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بني الرباعة
التنظيمية و سلوك املواطنة التنظيمية و الفرضيات الفرعية من الفرضية االول.
جدول ( )6تحليل عالقات االرتباط بني الرباعة التنظيمية و سلوك املواطنة التنظيمية
سلوك املواطنة التنظيمية

)Sig. (2-tailed

الرباعة التنظيمية

**.756

.000

براعة االستغالل

**.785

.000

براعة االستكشاف

**.842

.000

براعة الهيكل التنظيمي املرن

**.768

.000

املصدر :من اعداد الباحثني باالعتامد عىل نتائج الحاسبة االلكرتونية.

ب .تحليل عالقات التأثري بني متغريات البحث
ينص الفرضية الثانية بأنه هنالك عالقة تأثري ذات داللة احصائية بني الرباعة التنظيمية و سلوك املواطنة التنظيمية .والختبار
هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل االنحدار املتعدد ( ،)Multiple Regressionوذلك من اجل التعرف عىل وجود تأثري بني
املتغريات املذكورة .اذ تشري نتائج الجدول ( )7ال ان وجود اثر للرباعة التنظيمية يف سلوك املواطنة التنظيمية ويدعم ذلك قيمة
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( )Fاملحسوبة حيث بلغت ( )112.336والتي هي اكرب من قيمتها الجدولية ( )3.211وعند مستوى معنوية ( ،)0.000وبلغ معامل
التحديد ( )0.578( )R2والذي يشري ال قدرة الرباعة التنظيمية يف تفسري التغيريات التي تطرأ عىل سلوك املواطنة التنظيمية بنحو
) ،(%57.8وان حوايل ) )%42.2من املتغريات مل يتضمنها األمنوذج الحايل للبحث .و بالتايل قبول الفرضية الثانية و الذي ينص
عىل وجود عالقة تأثري ذات داللة احصائية معنوية للرباعة التنظيمية يف سلوكيات املواطنة التنظيمية و الفرضيات الفرعية من
الفرضية الثانية.
الجدول ( )7تحليل اثر الرباعة التنظيمية و سلوك املواطنة التنظيمية
سلوك املواطنة التنظيمية
R Square
F calculated
F tabulated
.578
112.336
3.211
الرباعة التنظيمية
.601
98.876
3.211
براعة االستغالل
3.211

براعة االستكشاف
براعة الهيكل
3.211
التنظيمي املرن
املصدر :من اعداد الباحثني باالعتامد عىل نتائج الحاسبة االلكرتونية.

Sig.
.000
.000

102.453

.789

.000

76.541

.522

.000

اما عىل مستوى االبعاد فيشري الجدول ( )7ال وجود اثر البعاد الرباعة التنظيمية (براعة االستغالل)( ،براعة االستكشاف)،
(براعة الهيكل التنظيمي املرن) يف سلوك املواطنة التنظيمية ،وقد كان اثر البعد براعة االستكشاف ( )R Square = .789يف سلوك
املواطنة التنظيمية من اقوى العالقات التأثريية ،والذي يشري ال قدرة بعد براعة االستكشاف يف تفسري التغيريات التي تطرأ عىل
سلوك املواطنة التنظيمية بنحو ) ،(%78.9يف حني كان اثر البعد براعة الهيكل التنظيمي املرن ( )R Square = .522يف سلوك
املواطنة التنظيمية من اضعف العالقات التأثريية ،ويعني ذلك أن قدرة بعد براعة الهيكل التتنظيمي يف تفسري التغيريات التي
تطرأ عىل سلوك املواطنة التنظيمية بنحو ).(%52.2
 )4االستنتاجات والتوصيات
اوال :االستنتاجات
.1أظهرت النتائج أهمية ودور الرباعة التنظيمية يف املنظامت وباالخص بعد براعة االستكشاف من بني االبعاد االخرى فضال عن
أهمية ودور سلوكيات املواطنة التنظيمية.
 .2تب يني النتائج أهمية بُعد االيثار والتضحية باملصالح الشخصية لصالح االخرين ضمن مستوى ابعاد سلوكيات املواطنة التنظيمية
من وجهە نظر الكوادر التدريسية يف الجامعة املبحوثة.
 .3أظهرت نتائج البحث توجه الجامعة نحو الزبون الخارجي ضمن برامجها الرتويجية من خالل تنويع الطرق واالدوات الالزمة
لذلك.
 .4توضح النتائج دور الخلفية العلمية والخربة العملية لدى أفراد عينة البحث يف مامرسة سلوكيات تؤدى ال نجاح املنظمة.
تبني نتائج البحث قدرة الجامعة املبحوثة يف التنبؤ لتشخيص االحتياجات الحالية واملستقبلية للزبائن فضال عن مغامرتها يف
 .5ي
دخول الفرص الجديدة.
ثانيا :التوصيات
 .1رضورة العمل عىل تعزیز مستوى الرباعة التنظیمیة يف جمیع املنظامت ملا لھا من أثر ايجايب يف تعزيز سلوكيات املواطنة
التنظيمية.
رضورة االستمرار يف توضيح اهمية ادراك االفراد العاملني يف املنظامت للرباعة التنظيمية و سلوكيات املواطنة التنظيمية
بابعادها املختلفة مبا ينعكس ايجابا عىل االداء الوظيفي و بالتايل االداء املنظمی.
 .2رضورة ترسيخ مفهوم املواطنة التنظيمية بإبعاده املختلفة لالفراد العاملني عن طريق عقد الدورات والندوات التي تحفز
العاملني وتؤكد لهم أهمية املواطنة التنظيمية ،وغرس هذا املفهوم لديهم.
 .3رضورة توضيح معايري تقييم اداء االفراد العاملني يف املنظامت و االعتامد عىل املعايري الواضحة مبا يتعلق بتحديد الواجبات
و املسؤليات املناطة باالفراد لضامن تحقيق االهداف املنشودة.
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 .4رضورة ارشاك االفراد العاملني يف صنع القرارات و يف ابداء ارائهم و التي تؤثر يف عملھم ،والسامح لھم بأداء آرائھم
ومالحظاتھم مام یساعد عىل جعل ھذه القرارات أكرث فاعلیة.
 .5رضورة العمل عىل رفع مستوى الروح الرياضية لالفراد العاملني يف املنظامت و التوجة بشكل جاد نحو دراسة اسباب
انخفاضه و ايجاد الحلول املناسبة ملعالجة اسبابه.
املصادر العربية:
 .1ابراهیم ،مها صباح ،)2017( ،الرباعة التنظيمية وتأثريها يف تحقيق النجاح االسرتاتيجي دراسة تطبيقية يف املرصف األهيل العراقي ،مجلة دراسات
محاسبية ومالية املجلد (،)12العدد ( ،)39ص.230-204 :
 .2ابو تايه ،بندر كريم ،)2012( ،أثر العدالة التنظيمية عىل سلوك املواطنة التنظيمية يف مراكز الوزارات الحكومية يف األردن ،مجلة الجامعة اإلسالمية
للدراسات االقتصادية واإلدارية  ،املجلد  ، 20العدد  ، 2ص. 145-186 :
 .3ابو زيد  ،محمد خري ،)2005( ،أساليب التحليل اإلحصايئ باستخدام برمجة  ،SPSSالطبعة األول ،دار الصفاء للنرش والتوزيع ،عامن  ،األردن.
 .4البشابشه ،سامر عبداملجيد و الحراحشة ،محمد احمد ،)2011( ،أثر أبعاد الدافعية عىل سلوك املواطنة التنظيمية :دراسة ميدانية من وجهة نظر العاملني
يف بلديات محافظات جنوب األردن :دراسة ميدانية ،املجلة االردنية يف ادارة االعامل ،امل يجلد ، 7العدد ، 4ص.647-680 :
 .5البطش ،محمد و ابوزينة ،سعيد، )2007( ،مناهج البحث العلمي :تصميم البحث و التحليل االحصايئ ،دار املسرية للنرش و الوزيع ،عامن
 .6البغدادی ،عادل هادی ،و الجبوری ،حیدر جاسم ،)2015( ،أثر الرباعة التنظيمية يف تحقيق املرونة اإلسرتاتيجية ،دراسة ميدانية مقارنة بني رشكتي
االتصاالت) زين وآسيا سيل ( يف العراق ،مجلة القادسیە للعلوم االداریة و االقتصادیة ،املجلد  ،17العدد  ،1ص.32-17 :
 .7البناء ،زینب مکی محمود ،)2016( ،دور الرباعة التنظيمية يف املنظامت املتعلمة من خالل االبداع الجذري ،مجلة الکربالء العلمیة ،املجلد  ،14العدد ،2
ص.256-228 :
 .8جامل ،دينا حامد ،وعبد ،انتصار حمزة ،)2020( ،الرباعة التنظيمية وتأثريها عىل االداء السياحي االسرتاتيجي (دراسة تطبيقية يف هيئة السياحة) ،دراسات
اقتصادية ,2020 ,املجلد  ,العدد  ,42ص135-111 :
 .9حامد ،سعيد شعبان ،)2003( ،اثر عالقة الفرد برئيسه و ادراكه للدعم التنظيمي كمتغريين وسيطني عىل العالقة بني العدالة التنظيمية و سلوك املواطنة
التنظيمية ،دراسة ميدانية يف كلية التجارة جامعة االزهر ،مجلة جامعة االزهر ،مرص.
 .11حجاج ،خليل جعفر ،)2012( ،دور العدالة التنظیمیة يف تعزیز سلوك املواطنة التنظیمیة دراسة استطالعیة لراء العاملین يف رشكة توزیع كھرباء
محافظات غزة ،مجلة تنمية الرافدين العدد  110مجلد ، 34ص.105-138 :
 .12حسین ،هدى عبد الرحيم و العاين ،االء عبد املوجود )2018( ،التوافق بني مدخل البيانات الكبرية والرباعة التنظيمية دراسة استطالعية ألراء عينة من
املدراء يف رشكة أسيا سيل لالتصاالت املتنقلة يف العراق .مجلة العلوم االقتصادية و االدارية ،العدد ( ،)105املجلد ( ،)24ص.293 -216 :
 .13حواس ،امرية محمد رفعت )2003( ،اثر االلتزام التنظيمي و الثقة عىل العالقة بني العدالة التنظيمية و سلوكيات التنظيمية بالتطبيق عىل البنوك
التجارية ،رسالة ماجستري غري منشورة يف ادارة االعامل ،كلية التجارة ،جامعة القاهرة.
 .14الربيعاوي ،سعدون حمود حثري و الدراجي ،سالم سعد رسيح ( )2016أثر العدالة التنظيمية يف تعزيز سلوكيات املواطنة التنظيمية بتوسيط الرضا
الوظيفي )بحث تطبيقي يف مكاتب املفتشني العامني(،مجلة الكوت للعلوم االقتصادية واالدارية ،جامعة واسط العدد، 12ص.308-331 :
 .15رشيد  ،صالح عبد الرضا ،و جابر ،نجاح )٢٠١٤( ،دور التكامل السلوك لفريق اإلدارة العليا يف تحقيق الرباعة السياقية ،مجلة القادسية للعلوم اإلدارية
واالقتصادية  ،املجلد ( ،)١٦العدد (.)٤
 .16الزيدي ،ناظم جواد عبد سلامن ،( 2007 ) ،العالقة بني سلوك املواطنة التنظيمية والقيادة التحويلية وأثرهام يف تفوق املنظمة " ،أطروحة دكتوراة
فلسفة غري منشورة يف إدارة األعامل ،كلية االدارة واالقتصاد ،جامعة بغداد.
 .17صالح ،إميان أحمد ،و سليامن ،نضال عيل ،)2020( ،دور أبعاد الذكاء االسرتاتيجي يف تحقيق الرباعة التنظيمية يف الرشكة العامة لصناعة االدوية/نينوى،
دراسة استطالعية لراء عينة من العاملني يف الرشكة ،مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية ،املجلد ( ،)16العدد ( ،)49ص.124-105 :
 .18الطريف ،عالء حسني فاضل ،و قنديل ،احمد محمد رضا ،و الحكيم ،لیلی محسن ،و الشمري احمد عبد الله امانه ،)2019( ،التأثريالوسيط للموامئة
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محافظة کربالء املقدسة ،مجلة اإلدارة واإلقتصاد ،املجلد ( ،)8العدد ( ،)32كانون األول ( ،)2019ص.124 -82 :
 .19الطعامسة ،سالمة عبد الله خلف و حسب الله ،عبد الحفيظ عيل ،)2015( ،اثر العدالة اإلجرائية عىل سلوك املواطنة التنظيمية دراسة تحليلية ألراء
العاملني يف رشكات )  ( QIZيف األردن ،مجلة العلوم اإلقتصادية  -جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا – السودان ،املجلد  ،16العدد  ،1ص.15-33 :
 .20الطعامسة ،سالمة عبدالله ،)2015( ،أثر عدالة التعامالت عىل سلوك املواطنة التنظيمية  :دراسة تحليلية لراء العاملني يف رشكات  QIZىف األردن،
مجلة رؤى اقتصادية ،كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري ،جامعة الوادي -الجزائر ،العدد  ،8ص.291-310 :
 .21العامري ،أحمد بن سامل ،)2003( ،محددات وآثار سلوك املواطنة التنظيمية يف املنظامت ،مجلة جامعة امللك عبد العزيز ،االقتصاد واإلدارة ،املجلد
 ،17العدد  ، 2ص.67 - 83 :
 .22عبدلله ،أنیس أحمد ،فلیح ،حكمت محمد ،و أحمد ،حمید أنور ،)2008( ،العدالة االجرائية و اثرها عىل سلوك املواطنة التنظيمية ،مجلة جامعة تكریت
للعلوم اإلداریة واالقتصادیة ،املجلد  ،4العدد  ،12ص.9-31 :
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)1( امللحق
استامرة االستبانة
: أختي الفاضلة......... أخي الفاضل
... تحية وتقدير
 والذي اقوم به لغرض دراسة (دور الرباعة التنظيمية يف سلوكيات،يطيب يل أن اقدم لكم هذا االستبيان الذي صمم خصيصا للحصول عىل بعض البيانات
لام إن اإلجابة تتصف
ً  نرجو مساعدتنا لإلجابة عىل األسئلة املوجودة يف االستبانة باملعلومات املطلوبة خدمة لحركة البحث العلمي ع.)املواطنة التنظيمية
... شاكرين تعاونكم معنا. بطابع الرسية التامة
مع التقدير
الباحثون
الرجاء وضع اشارة (✓) يف املكان املتفق مع اجاباتكم
: املعلومات الشخصية:الجزء األول
ذكر
انثى
 سنة30  سنة – أقل من21 من
 سنة40  سنة – أقل من31 من
 سنة٥٠  سنة – أقل من٤١ من
 سنة٦٠  سنة – أقل من٥١ من
ماجستیر
دکتورا
مدرس مساعد
مدرس
استاذ مساعد
استاذ
5-1

الجنس
العمر

املؤهل العلمي

اللقب العلمي
عدد سنوات الخربة الجامعیة

10 – 6
15 –11
20 -16
25 -21
الجزء الثاين
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موافق بشدە

موافق

محايد

غري موافق

غري موافق بشدة

الرجاء وضع اشارة (✓) يف املكان املتفق مع اجاباتكم ،علام أن املوافق بشدة تعني ( )5درجات وصوال ال غري موافق بشدة وتعني درجة واحدة.
اوال :الرباعة التنظيمية :هي حشد املوارد املنظمة
وتوجيهها لغرض تحقيق اهدافها املنشودة عن طريق
استغاللها و استكشاف الفرص الجديدة يف سوق املنافسة
من خالل البناء التنظيمي املرن لضامن بقائها واستمرارها
عىل األمد الطويل.
 .1االستغالل
.1
.2
.3
.4
.5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

تقوم الجامعة بأجراء تعديالت بسيطة وبانتظام عىل
خدماتها الحالية.
تعمل الجامعة عىل تحسني كفاءة عملياتها وانشطتها.
تجتهد الجامعة الستثامر االمكانات املتاحة لها لتحقيق
النمو وامليزة التنافسية.
تهتم الجامعة بتدريب عامليها وتنمية مهاراتهم.
تقدم الجامعة برامج ترويجية متعددة لتؤثر عىل قرارات
زبائنها حول خدماتها التعلیمية.
 .2االستكشاف
تسعى الجامعة البتكار و تقديم خدمات تعليمية جديدة.
تبحث الجامعة عن زبائن جدد لتسويق خدماتها.
متتلك الجامعة مهارات كبرية يف التنبؤ لتشخيص
االحتياجات املستقبلية للزبائن وغري املتوقعة منهم.
تسعى الجامعة الكتساب التعلم عن طريق التجارب
املخطط لها لخلق قدرات جديدة تتميز بها يف االسواق.
تنتهز الجامعة الفرص الجديدة برسعة دون التفكري
باملخاطر املحتملة.
 .3الهيكل التنظيمي املرن
لدى الجامعة القدرة عىل تلبية الطلبات املتعددة
واملتغرية.
يتصف الهيكل التنظيمي يف الجامعة باملرونة وسهولة
التغري ملواجهة التغريات الحاصلة يف االسواق.
يساعد الهيكل التنظيمي املرن الجامعة عىل تحمل التغيري
يف البيئة وبأسلوب كفوء.
تسعى الجامعة لتطوير آليات هيكلية تتواكب مع متطلبات
املنافسة يف االسواق.
تعمل الجامعة عىل التنسيق بني االستغالل االمثل للفرص
والبحث عن فرص جديدة وتحقيق التزامن بينهم من خالل
رؤية مشرتكة.

موافق بشدە

موافق
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محايد

22

أجد من الرضوري أن أقدم العون لزماليئ الجدد يف
العمل

غري موافق

21

أساعد الخرين ألداء مهامتهم وخاصة يف الظروف غري
االعتيادية

غري موافق بشدة

ثانيا :سلوكيات املواطنة التنظيمية :هي السلوكيات
االيجابية التي يقوم بها افراد املنظمة من خالل االيثار و
اللطف و اللياقة والضمري الحي والسلوك الحضاري يف
تقديم خدماتهم لالخرين والتعامل معهم بروح رياضية
مبا يعزز االداء املتميز يف عملهم
.1االيثار
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23

ال أمانع أن أكون بديال عن أي زميل يف العمل إذا اقتضت
الظروف ذلك.
أتنازل عن إجازات إل زميل آخر هو بأمس الحاجة إليها
 .2الكياسة او اللطف
أتحدث مع الخرين عن خصائص الجامعە مبوضوعية
واحرتام
أسعى إلبراز الجوانب اإليجابية يف منظمتنا كجزء من
الوفاء لها
ألتزم باملوضوعية يف الحكم عىل األمور وأتجنب اإلساءة
لآلخرين
أبادر من دون تردد يف تحقيق املصالحة بني زمالء العمل
إذا ما حدث سوء فهم بينهم
 .3الضمري الحي
ألتزم باملواعيد املحددة للعمل بغض النظر عن آليات
املحاسبة

30

أعمل بعد أوقات الدوام الرسمية عندما تتطلب مصلحة
العمل ذلك
أشارك يف حوارات العمل بهدف إثرائها ثم التعلم منها
ألتزم بتعليامت العمل بشكل يعكس احرتامي الذات
 .4الروح الرياضية
أتقبل النصح والتوجيه برسور بالغ

34
35

أنفذ املهامت املطلوبة مني دومنا تذمر
أتجنب التشكيك بزماليئ لتكون بيئة العمل أكرث استقرارا
وتفاعال
أتقبل نقد الخرين ومالحظاتهم داخل املنظمة أو خارجها
بصدر رحب
 .5السلوك الحضاري

37
38

أشارك زماليئ باألفكار التي من شأنها تحسني أداء الجامعة
أقدم مقرتحات مفيدة إل زماليئ تسهم يف تحفيز العمل
الجامعي
أشجع زماليئ عىل استثامر أوقات االجتامع يف تحديد
األسبقيات التي تهم املنظمة بدل الخوض يف القضايا
الجانبية
أحفز زماليئ عىل التفكري الذات بطريقة تخدم الجامعة
يف النهاية

24
25
26
27
28

29

31
32
33

36

39

40
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پوختە
ئامانجى توێژينەوە بريتيە لە پێوانە كردن وروونكردنەوەى پەيوەندى وكاريگەرى نێوان لێهاتووى ڕێكخستنى بە ڕەهەندەكانيەوە (لێهاتووى
 لێهاتووى پەيكەرى ڕێكخستنى نەرم) وە ڕەفتارەكاىن هاوواڵىت بووىن ڕێكخستنى لە زانكۆى نۆڵج لە شارى هەولێرى هەرميى، لێهاتووى دۆزينەوە،قۆزتنەوە
 وە ديزان و، ئەم توێژينەوەيە دەست پێدەكات لە پێشكەش كردىن كۆمەڵێك پرسيار كە لە ڕێگاى ئەم پرسيارانە كێشەى توێژينەوەى دياريكرد،كورستاىن عێراق
 وتاقيكردنەوەى گرميانە،پەرە بە فۆرمى ڕاپرىس كرا وەك ئامرازێك بۆ كۆكردنەوەى داتا لە بژاردەى توێژينەوە بە مەبەستى جێ بەجێ كردىن ئامانجەكان
 لە بەر ئەمە توێژەرەكان هەڵسان بە هەڵبژاردىن پژاردەى هەرەمەىك لە ڕێگاى دابەش كردىن فۆرمەكان بە سەر كادرە،سەرەكيەكان و الوەكييەكاىن توێژينەوە
: وه توێژەرەكان گەيشتنە ئەم ئەنجامانە،) دانەيان شياو بوو بۆ شيكردنەوەى ئامارى٤٧( ) يان گەڕاوە و لەمەش٤٨() فۆرم دابەش كرا و٥٠(  كە، وانە وتنەوە
 لێهاتووى پەيكەرى ڕێكخستنى، لێهاتووى دۆزينەوە،ئاستى تێڕاونينى وەاڵمدەرەكان دەربارەى جێ بە جێ كردىن لێهاتووى ڕێكخستنى ( لێهاتووى قۆزتنەوە
،  ژيرى، بەاڵم دەربارەى ئاستى جێ بە جێ كردىن ڕەفتارەكاىن هاوواڵىت بووىن ڕێكخستنى ( خۆنەويستى، نەرم) لە زانكۆى نوڵج يف شارى هەولێر بەرز بوو
، ڕەفتارى ژيارى) لە زانكۆى نوڵج لە شارى هەولێرئەوە تێڕاونينى وەاڵمدەرەوەكان دەربارەيان مام ناوەند و بەرز بوو، ويژداىن زيندوو،گياىن وەرزىش
وتوێژينەوەكە گەيشتە هەبووىن پەيوەندى بەسرتاو و كاريگەرى نێوان لێهاتووى ڕێكخستنى و ڕەفتارەكاىن هاوواڵىت بووىن ڕێكخستنى بە ڕەهەندە
.جياوازەكاىن بەوەى ڕەنگدانەوەى ئەرێنى هەىب لە سەر ئەداى وەزيفى ولە دەرەنجام ئەداى ڕێكخراوەيى
 ڕەفتارەكاىن هاونيشتامنبووىن، لێهاتووى پەيكەرى ڕێكخستنى نەرم، لێهاتووى دۆزينەوە، لێهاتووى قۆزتنەوە، لێهاتووى ڕێكخستنى:وشە كليليەكان
.ڕێكخستنى
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Abstract
The research aims to measure and illustrate the effect and relationship between organizational
ambidexterity including its dimensions (Exploitation ambidexterity, exploration ambidexterity, flexible
organizational structure ambidexterity) and organizational citizenship behavior in Knowledge University in Erbil
City in Iraqi Kurdistan Region. This research presents several questions which depicts the problem of the
research. Questionnaire was designed as a data collection method in order to meet the research objectives and to
test the main hypotheses of the research. Research sample were selected randomly through distributing the
questionnaire among teaching staff. (50) questionnaires were distributed and (48) questionnaires were returned.
(47) questionnaires were valid to run statistical analysis. The results of the research revealed: the perceptions
level of the respondents about implementing organizational ambidexterity (Exploitation ambidexterity,
exploration ambidexterity, flexible organizational structure ambidexterity) in Knowledge University in Erbil
City were high. With regard to implementing the concept of organizational citizenship behavior (altruism,
courtesy, sportsmanship, conscientiousness, civic virtue) in Knowledge University in Erbil City, the perceptions
of respondents were moderate and high. The research found that there is a significant effect and relationship
between organizational ambidexterity and organizational citizenship behavior. In light of these results, several
recommendations were formulated to the investigated organization including; the continues of illustrating the
importance of employee’s perceptions in organizational ambidexterity organizations and organizational
citizenship behavior within its different dimensions that reflect positively on job performance and thus
organizational performance.
Keywords: Organizational ambidexterity, Exploitation ambidexterity, Exploration ambidexterity, Flexible
organizational structure ambidexterity and Organizational citizenship behavior.
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