دور تبادلٍت القائذ  -العضى يف سلىك املىاطنت التنظٍمٍت على وفق
الثقت التنظٍمٍت حبث حتلٍلً يف مركس وزارة اهلدرة واملهدرٌن
أ .م .د .ىديل كاظم سعيد

املستخلص

الباحث /حبل صاحب عبدالستار

كمية االدارة واالقتصاد /جامعة بغداد

ييدف البحث الى اختبار عبلقة تبادلية القائد-العضو في سموك المواطنة التنظيمية وتأثيرىا بوجود الثقة

التنظيمية كمتغير وسيط لدى العاممين في مركز وزارة اليجرة والميجرين العراقية ،وقد تم جمع البيانات

والمعمومات المتعمقة بالبحث من خبلل تصميم استبانة تم توزيعيا عمى عينة عشوائية طبقية ضمت ( )65فردا

من العاممين في الوزارة المذكورة ،ومن خبلل استعمال عدة وسائل احصائية كانت ابرز النتائج التي توصل الييا

البحث تمثمت بوجود عبلقة ارتباط وتأثير بين تبادلية القائد -العضو والثقة التنظيمية  ،في حين اثبتت النتائج

عدم وجود عبلقة ارتباط وتأثير بين تبادلية القائد -العضو وسموك المواطنة التنظيمية ،كما انتيى البحث

بمجموعة من االستنتاجات كانت ابرزىا ان لمثقة التنظيمية دو ارً ميماً في زيادة تأثير تبادلية القائد-العضو في
سموك المواطنة التنظيمية ،وعميو اوصى البحث بضرورة قيام مديرية التخطيط في وزارة اليجرة والميجرين بعمل
استطبلع دوري آلراء الموظفين عن طريقة ادارة الوزارة وعبلقة الرئيس بالمرؤوس ،ألن ىذا من شأنو ان يوفر

لمرؤساء مصادر لتطوير ادائيم فضبلً عن تعزيز سبل االنفتاح والشفافية مما يتطمب ان يأخذ الرؤساء بما
يطرحو المرؤوسين من مبلحظات وأفكار.

املصطلحاث الرئٍسٍت للبحث /نظرية تبادلية القائد -العضو -سلوك المواطنة التنظيمية -الثقة
التنظيمية

جملة العلوم

االقتصادية واإلدارية
المجمد 20
العدد 87

لسنة 4102

الصفحات 021-004

*بحث مستل من رسالة ماجستير
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املقذمت

لقد ادى التطور السريع الذي تعيشو منظمات اليوم الى ازدياد حاجتيا الى ادارة ديناميكية مرنة قادرة عمى

مواجية التحديات ،واصبحت الحاجة ممحة الى اكثر من مجرد ممارسين لمسمطة ،فيي بحاجة الى العبلقات
التبادلية السميمة بين القائد ومرؤوسيو والتي اطمق عمييا الباحثون منظور العبلقات في تفسير ظاىرة القيادة ،اذ

ان ىذه العبلقات تعتمد عمى التبادالت االجتماعية ،ولضمان استمرار ىذه التبادالت بين أعضاء وقادة المنظمات

أصبح لزاما عمييا المحافظة عمى العوامل التي تسيل تمك التبادالت ومنيا الثقة التنظيمية والتي تعد أساساً لكل

التفاعبلت والعبلقات االجتماعية داخل المنظمة وعنص ارً ميما في بناءىا وتأثيرىا االيجابي المباشر في سموك

العاممين ،وصوالً لتحقيق األىداف التي تسعى الييا  ،وألن حاجة المنظمات الى التميز يدعوىا بمختمف مجاالتيا
الى ايبلء عناية فائقة لطبيعة الجيود المبذولة النجاز األعمال وذلك بالتركيز عمى ماينجزه العنصر البشري والتي

تتمثل بسموكيات المواطنة التنظيمية  ،اذ تعبر عن مقدرة المنظمة في استنباط األنماط السموكية من المرؤوسين
والتي ليست من ضمن واجبات الميام وال يمكن ان تفرض بالقوة واالجبار والتي تعطي لممنظمة الفرصة في

تحسين األداء والوصول الى مستويات الفاعمية والكفاءة .وتضمن البحث اربعة محاور تناول المحور االول

االطار النظري لمبحث وتناول الثاني المنيجية في ما تناول المحور الثالث الجانب العممي واخيرا تضمن المحور

الرابع االستنتاجات والتوصيات.

اوال :مشكلت البحث

احملىر االول/منهدٍت البحث

اصبحت المنظمات اليوم النظام الحيوي الذي يسير حياة الناس ويمبي احتياجاتيم ،ومن ىنا جاء ىذا

البحث ليركز عمى اىمية المورد البشري الذي يعد نواة كل تنظيم إذ ان نجاح اية منظمة ال يرتبط فقط بالمبادئ

التنظيمية بل يجب توافر مجموعة من المقومات المعنوية والتي تعمل بالتوازي مع المبادئ التنظيمية لذا فأن

احدى المتطمبات االساسية تتمثل بوجود بيئة داخمية صحية تسودىا البناءات االجتماعية البشرية التي تنبثق

عن االتصاالت والترابطات والعبلقات بين الرؤساء والمرؤوسين والتي اثبتت دراسات عديدية أىميتيا في تحقيق

النجاح والفاعمية التنظيمية ،عن طريق عمميات التأثير األجتماعي التي يتضمنيا منظور تبادلية القائد-العضو

في تفسير القيادة من خبلل سموكيات التأثير ،الوالء ،المساىمة ،الدعم واالحترام الميني الذي يممكو كبل الطرفين
والذي يصب في مصمحة العمل ويؤثر في سموك التابعين وأدائيم ،اذ تتكون ىذه السموكيات نتيجة التفاعبلت

عنصر جوىريا في الحاالت
ا
االجتماعية التي يعتمد نجاحيا بالدرجة األساس عمى توافر الثقة التنظيمية ،بوصفيا

التي تستدعي التعاون واالعتماد المتبادل وبوصفيا بيئة خصبة ينمو فييا وينضج الفكر االنساني لمعاممين فيولد

أفكا ارً ابداعية تتحول الى ابتكارات يتم تطبيقيا ،ولذلك يجب االىتمام ببناء الثقة التنظيمية التي تحفز األفراد عمى

تجاوز متطمبات العمل الرسمي وتعزز من روح المواطنة التنظيمية  ،فعندما تسود الثقة التنظيمية يكونون أكثر

استعداداً لبلنغماس في نشاطات تطوعية خارج نطاق األدوار الرسمية والتي يطمق عمييا "سموكيات العمل
االيجابية "دون ان يكون ىنالك توقع لمحصول عمى مردود معين .وبناءا عمى ذلك يمكن تمخيص مشكمة البحث

بالتساؤالت االتية:
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ما مدى ادراك القادة االداريين داخل الوزارة المبحوثة ألىمية تبادلية القائد –العضو في أداء العاممين وأداء



ما مدى قدرة الوزارة المبحوثة عمى تشخيص الثقة التنظيمية ودورىا في تعزيز سموكيات المواطنة التنظيمية

المنظمة بشكل عام؟
لدى العاممين؟




ما مدى فيم اعضاء الوزارة المبحوثة ألىمية سموكيات المواطنة التنظيمية؟
ما ىو دور الثقة التنظيمية في زيادة تأثير تبادلية القائد-العضو في سموك المواطنة التنظيمية ؟

ثانٍا:اهمٍت البحث



يعد ىذا البحث من أوائل الدراسات والبحوث في حدود عمم الباحثة الذي تناول متغيرات البحث مجتمعة عمى

مستوى الوطن العربي عموماً والعراق خصوصا في ربط نظرية تبادلية القائد-العضو بمتغيرات حديثة في

الفكر االداري والتنظيمي وىي (سموك المواطنة التنظيمية والثقة التنظيمية) والتي يمكن عدىا اضافة نوعية

في ىذا المجال.



بيان أىمية متغيرات البحث مجتمعة عبر القاء الضوء عمى آخر ما ورد في أدبيات الفكر االداري



المساعدة في الوصول الى توصيات قد تساعد عمى تحسين وتطوير اداء موظفي الوزارة من جانب



اسيام النتائج العممية لمبحث وتوصياتو في اجراء دراسات أعمق بالنسبة لمميتمين بيا عن طريق

والتنظيمي.

والوصول الى الغايات المنشودة التي تسعى الييا الوزارة من جانب آخر.

االستفادة منيا في تطوير أداء مؤسساتيم.

ثالثا:اهذاف البحث /يسعى ىذا البحث الى تحقيق األىداف اآلتية :



تقديم عرضاً نظرياً توضيحياً لممفاىيم المتعمقة بمتغيرات البحث (ـتبادلية القائد –العضو ،سموك المواطنة
التنظيمي و الثقة التنظيمية ) بغية زيادة معرفة القارئ بيذه المواضيع الحديثة مجتمعة واطبلعو عميو من
خبلل استعراض بعض ما اوردتو االدبيات التي تيسرت لمباحثة ذات العبلقة بموضوع البحث.




الكشف عن اىمية متغيرات البحث ودورىا في تحسين كفاءة اداء الوزارة المبحوثة.
الكشف عن تأثير المتغير الوسيط المتمثل بالثقة التنظيمية عمى متغيري (تبادلية القائد –العضو وسموك
المواطنة التنظيمي) .



تشخيص عبلقة االرتباط واالثر بين متغيرات البحث الثبلثة (تبادلية القائد –العضو،سموك المواطنة
التنظيمية  ،الثقة التنظيمية ).

 فتح المجال لمباحثين لبلنطبلق نحو دراسات وبحوث مستقبمية حول دور وتأثير (تبادلية القائد – العضو )
وعبلقتو بمتغيرات اخرى في مجاالت تطبيقية اخرى.
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رابعا:حذود البحث





الحدود المكانية -:مركز وزارة اليجرة والميجرين العراقية.
الحدود البشرية -:تضمنت عينة من (مديري عامين ،رؤساء اقسام  ،مسؤولي شعب).
الحدود الزمنية -:امتدت البحث العممية من الفترة المحصورة بين( ).46-5آذار .4102

خامسا :منهح البحث

اعتمد البحث المنيج الوصفي التحميمي  ،الذي يعد احد اشكال التحميل والتفسير العممي المنظم لوصف

ظاىرة او مشكمة محددة وتصويرىا كمياً عن طريق جمع البيانات والمعمومات المقننة عن الظاىرة او المشكمة
وتصنيفيا وتحميميا واخضاعيا لمدراسة الدقيقة لموصول الى تعميمات مقبولة (جمعة .)716 ،4100:

سادسا :االمنىرج الفرضً

يعتمد انموذج البحث الذي وضعتو الباحثة عمى األساس النظري الذي تناول متغيرات البحث

(تبادلية القائد-العضو ،سموك المواطنة التنظيمية والثقة التنظيمية) ويوضح الشكل ( )0عبلقات االرتباط والتأثير
 ،اذ تشير األسيم ذات االتجاىين الى عبلقات االرتباط فيما تشير األسيم ذات االتجاه الواحد الى عبلقات

التأثير ،أما السيم المستمر فيشير الى عبلقة التأثير غير المباشر.
وتشمل متغيرات البحث-:

 المتغير المستقل أو التوضيحي :ويتمثل بمتغير تبادلية القائد –العضو والذي يقاس من خبلل خمسة أبعاد

(التأثير ،الوالء ،المساىمة ،االحترام الميني ،الدعم).

 المتغير الوسيط :ويمثمو متغير الثقة التنظيمية ويقاس من خبلل خمسة ابعاد ىي (الجدارة  ،االنفتاح،

القدرة عمى التنبؤ،االىتمام بالعاممين ،االستقامة).

 المتغير التابع(المعتمد) :والذي يمثمو متغير سموك المواطنة التنظيمية ويقاس بخمسة ابعاد ايضا ىي

(اإليثار ،الكياسة ،الروح الرياضية ،الضمير الحي ،المشاركة الطوعية).
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األنموذج الفرضي لمبحث
متغير مستقل

تبادلية القائد-
العضو
التأثير
 -الوالء

متغير وسيط

متغير (معتمد)

الثقة التنظيمية

سلوك المواطنة
التنظيميااليثار

الجدارة
االنفتاح

الكياسة

االسهام

االستقامة

الروح الرياضية

الدعم

االهتمام بالعاملين

المشاركة الطوعية

االحترام المهني

القدرة على التنبؤ

الضمير الحي

المصدر (اعداد الباحثة)

سابعا :فرضٍاث البحث

 .1توجد عبلقة ارتباط ذات داللة معنوية بين تبادلية القائد –العضو بأبعادىا (التأثير ،الوالء ،المساىمة،

االحترام الميني ،الدعم) والثقة التنظيمية بأبعادىا (الجدارة  ،االنفتاح ،االىتمام بالعاممين ،القدرة عمى
التنبؤ ،االستقامة).

 .2توجود عبلقة ارتباط ذات داللة معنوية بين تبادلية القائد-العضو بأبعادىا (التأثير  ،الوالء ،المساىمة،

االحترام الميني ،الدعم) وسموك المواطنة التنظيمية بأبعاده (االيثار ،الكياسة ،الروح الرياضية ،الضمير

الحي ،المشاركة الطوعية).

 .3توجود عبلقة ارتباط ذات داللة معنوية بين الثقة التنظيمية بأبعادىا (الجدارة ،االنفتاح ،االىتمام بالعاممين،
القدرة عمى التنبؤ ،االستقامة) وسموك المواطنة التنظيمية بأبعاده (االيثار ،الكياسة ،الروح الرياضية،

الضمير الحي ،المشاركة الطوعية).

 .4تؤثر تبادلية القائد-العضو بأبعادىا تأثي ارً موجباً وذو داللة معنوية في الثقة التنظيمية.

 .5تؤثر تبادلية القائد-العضو بأبعادىا تأثي ارً موجباً وذو داللة معنوية في سموك المواطنة التنظيمية.
 .6تؤثر الثقة التنظيمية بأبعادىا تأثي ارً موجباً وذو داللة معنوية في سموك المواطنة التنظيمية.
 .7يزداد تأثير تبادلية القائد-العضو في سموك المواطنة التنظيمية من خبلل الثقة التنظيمية.
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ثامنا :التعارٌف االخرائٍت

)Leader-Member Exchange ( LMX

اوال :تبادلية القائد -العضو

ىي منظور لمقيادة تؤطر عبلقات العمل الشخصية الثنائية بين القائد والعضو كونيم العجمة المحركة ليذه

العبلقة وبإعتبارىم مشاركين في عممية مستمرة من التفاعبلت والتبادالت االيجابية اإلجتماعية لتحقيق النجاح
التنظيمي.

وينشأ ىذا التفاعل عن طريق األبعاد التي جرى اعتمادىا في المقياس الذي تم استعمالو في دراسة

( )Yousaf:2008والذي اعتمد بدوره عمى مقياس) )Liden.R & Maslyn.J:1998واألبعاد ىي:
 التأثير:Affect

وىو التأثير المتبادل ألعضاء العبلقة الثنائية عمى بعضيم البعض والذي يعتمد بشكل اساسي عمى

الدافع الذاتي أكثر من العمل والقيم المينية .

 الوالء :Loyalty

المدى الذي يدعم كل من القائد والعضو بعضيم البعض بشكل عمني عمى المستويين الميني

والشخصي.

 المساىمة :Contribution

ىي مقدار العمل ونوعيتو الذي يأتي بو كل عضو من اعضاء العبلقة الثنائية الديناميكية بأتجاه تحقيق

االىداف التبادلية .

 االحترام الميني :Professional respect:

يشير الى التقدير المتبادل الذي يممكو الطرفان فيما يتعمق بالقدرات المينية لكل منيما.

 الدعم :Support

الدرجة التي يثمن بيا اعضاء العبلقة الثنائية جيود وأسيامات احدىما االخر والتي تؤدي الى تحقيق

االىداف المشتركة .

ثانيا :سموك المواطنة التنظيمية Organizational citizenship behavior
سموك تقديري يختاره الموظف لمقيام بو طواعية يتخطى السموك الرسمي المحدد في وصف الوظيفة وغير
مرتبط بنظام المكافآت الرسمي وال ينتظر الفرد لمحصول منو عمى أي مردود مادي ،إذ انو ال يحاسب عميو اذا لم

يقم بو عمى اعتبار انو دور استثنائي يؤثر بشكل ايجابي في رفع كفاءة وفاعمية األداء لممنظمة وأعضائيا.

وتتضمن األبعاد اآلتية استبانة لقياس سموك المواطنة التنظيمية وفقاً لمدراسة التي اجراىا الباحث

((Organ:1988

كما

في

()Wan:2009،02

()Öztürk:2010,21

)Unuvar:2006,17(،

(الزيدي( )Jahangir et al :2004،81( )Ebbikink:2008,10( )4118،52:الرقاد ،ابو دية ،4104:

)825
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 االيثار :Altruism

ويعني مساعدة وحب الغير  ،بما يشكل سموكا يدعم فرد معين بميمة ذات صمة من الناحية التنظيمية،

فضبل عن االبتعاد عن االنانية في اثناء تأدية العمل داخل المنظمة .
 الكياسة/المجاممة :Courtesy

مدى مساىمة الفرد في منع المشاكل في المنظمة وتسييل االستعمال البناء لموقت والجيد.

 الروح الرياضية :Sporting spirit

ىي مدى تحمل الشخص وتقبمو لبعض اإلحباطات والمضايقات التي يتعرض ليا في المنظمة باإلضافة

الى قيامو بأد اء العمل في ظروف اقل من الظروف المطموبة لمعمل بدون اظيار التذمر او الشكوى او الممل

.

 الضمير الحي :Conscientiousness

يصف سموك الفرد التقديري الذي يتجاوز الحدود الدنيا من متطمبات الوظيفة ،فيما يتعمق بأتباع الفرد

لقواعد ولوائح واجراءات المنظمة دون ان يكون ىناك رقيب .

 المشاركة الطوعية :Civic Virtue

تشير الى سموك الفرد التطوعي الذي يعبر عن المشاركة البناءة والمسؤولة في أدارة أمور المنظمة

واإلىتمام بمصيرىا والحرص عمى نجاحيا وتطورىا .

ثالثا :الثقة التنظيمية

Organizational Trust

ىي قرار الطرف األول سواء كان ( فرد او منظمة او جماعة ) النابع عن رغبتو بأن يكون معرضاً ألفعال

الطرف اآلخر عن طريق اتفاق شفيي يحمي حقوق ومصالح الطرفين استناداً الى المبادئ االخبلقية التي تحكم

العبلقة بينيما".

وتشمل االبعاد التالية التي جرى اعتمادىا في المقياس الذي استخدمو ) )Mishra :1996و(Shockley-

 ،.) Zalabak et al:2000.في حين تم قياس بعد االستقامة في ضوء مقياس دراسة (Mayer and
) davis 1999كما في () Dietz & Hartog: 2006
 الجدارة :Competence

وىي الخصائص التي تشير الى المقدرة والتأثير والمعرفة والفعل عمى ما ىو مطموب ،ويعتبر الحائز عمى

الثقة جدي ار بيا

 االنفتاح :Openness

وىو مجموعة من المبادئ التي يجدىا مانح الثقة مقبولة عند التزام الحائز عمى الثقة بيا .

 القدرة عمى التنبؤ : Predictability.

اعتقاد مانح الثقة بأن تصرفات الحائز عمييا يمكن التنبؤ بيا مسبقاً.

 االىتمام بالموظفين :Concern for employees

تتضمن اىتمامات المنظمة ورؤسائيا بالموظفين من مشاعر الرعاية والتعاطف والتسامح والسبلمة

وتساىم الجيود الخالصة في فيم المشاعر في ارتفاع مستويات الثقة في اي عبلقة.
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 االستقامة :Integrity

أدراك مانح الثقة بأن الحائز عمى الثقة يمتزم بمجموعة المبادئ التي يجدىا مانح الثقة مقبولة ،مثل

امتبلكو شعور بالعدالة أو أن تكون أفعالة متطابقة مع أقوالو.

تاسعا :مجتمع وعينة البحث

يعد تحديد الموقع الذي يجري فيو البحث أم ارً في غاية األىمية ،وألختبار الفرضيات ميدانياً قد اختارت

الباحثة وزارة اليجرة والميجرين العراقية ،وىي وزارة تعنى بشؤون المياجرين والمرحمين داخمياً وخارجياً ،وحرصا

من الباحثة عمى ان تكون العينة ممثمة لمجتمع البحث  ،جرى اعتماد اسموب المعاينة العشوائية الطبقية

( )Stratified random Samplingوىي احدى األساليب األحصائية المستعممة في اختيار عينة البحث

المبلئم يتم من خبلليا تقسيم مفردات المجتمع  Populationالى عدد من المجتمعات الجزئية
ٍ
عندئذ كل مجتمع
 ، Subpopulationمفردات كل منيا متجانسة فيما بينيا ولكنيا مختمفة فيما بينيا ويسمى
جزئي بالطبقة  Stratumاو الشريحة وبالتالي يمكن سحب عينة عشوائية من كل طبقة ثم تجمع ىذه العينات
العشوائية المختمفة في عينة واحدة أكبر تسمى بالعينة العشوائية الطبقية(البياتي ،القاضي .)051 ،4101:

وقد بمغ حجم عينة البحث ( )68فرد موزعة عمى ثبلث طبقات ويوضح الجدول( )0بشكل تفصيمي توزيع عينة
البحث وعدد االستمارات الموزعة والمسترجعة.

جدول رقم ( )0توزيع عينة البحث وعدد االستبانات الموزعة والمسترجعة

عينة البحث

العدد الواجب

الموزع فعبل

المسترجع

نسبة االسترجاع

مدراء عامين

2

2

4

%61

رؤساء اقسام

04

02

04

%14

مسؤولي شعب

24

22

24

%15

المجموع

68

50

65

%14

التوزيع

المصدر من اعداد الباحثة

وبالنظر الى الجدول اعبله يتبين ان عدد االستمارات المسترجعة والصالحة لمتحميل االحصائي  65استبانة .

ويمكن من خبلل الجدول ( )4توضيح اىم خصائص عينة البحث في ضوء المعمومات الشخصية
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جدول رقم ()4السمات الديموغرافية لعينة البحث
.السمة

الفئة

العدد

النسبة المئوية

الجنس

ذكور
اناث

22
44
65

60.7
39.3
100

48
02

48.2
23.2

المجموع
العمر

اقل من  41سنة
21-21
21-21
61-61

المجموع
التحصيل الدراسي

الوظيفية
المجموع

4

3.6

65

100

دبموم
بكالوريوس

5
20

10.7
73.2

ماجستير

2

7.2

65

100

08
42
7
2

30.4
42.9
14..3
5.3

65

100

اعدادية

المجموع
عدد سنوات الخدمة

02

46

اقل من  6سنوات
01-5
06-00
41-05

اكثر من  40سنة

6

2

8.9

7.1

المصدر:اعداد الباحثة

ويبلحظ من خبلل مؤشرات الجدول( )2االتي:
أ-

انخفاض نسبة االناث في العينة اذ بمغت نسبتيم ( )%21.2مقابل ( )%51.8لمذكور وتعد ىذه النسبة

طبيعية نظ ار لطبيعة عمل الوزارة الذي يحتاج الى االنتشار عمى عموم رقعة القطر والعمل في المناطق

البعيدة عن مركز الوزارة.

ب -تعد فئة  21-21ىي النسبة االكبر مما يعطي مؤشر عمى وجود اجيال شابة يمكن اشتثمارىا في
المستقبل.

ت -غالبية العينة ىم من حممة البكالوريوس وبنسبة بمغت(  )%82.4وىذا يدل عمى ان الوزارة المبحوثة تعتمد
عمى ذووي المؤىبلت لتولي ميام االدارة .

ث -معظم افراد العينة تراوحت سنوات خدمتيم  01-5ما نسبتو ( )%24.1في حين توزعت بقية العينة عمى
سنوات الخدمة االخرى.
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عاشرا:ادوات البحث
من اجل تحقيق أىد اف البحث واغناؤه بالمعمومات الكافية  ،فقد اعتمدت الباحثة عمى المصادر المكتبية العربية واالجنبية
التي تناولت متغيرات البحث وما وفرتو الشبكة العالمية لممعمومات (االنترنت)،كما واعتمدت الباحثة االستبانة كمصدر

رئيس لجمع البيانات والمعمومات التي تتعمق بالجانب الميداني لمبحث وقد تألفت من ( )84فقرة غطت ثبلث متغيرات

رئيسية وخمسة عشر بعدا فرعياً وقد اعتمدت االجابة عمى فقرات االستبانة عمى مقياس ( )Likertالخماسي ،وتتكون
االستبانة من جزئين يتضمن الجزء االول المعمومات الشخصية لعينة البحث في حين تضمن الجزء الثاني من االستبانة

الفقرات التي تقيس االبعاد الرئيسية والفرعية لمتغيرات البحث والجدول ( )2يوضح ذلك

الجدول ( )2األبعاد الرئيسة والفرعية لمتغيرات البحث وفقراتيا مع المقياس المعتمد

المتغيرات الرئيسة

االبعاد الفرعية

ارقام الفقرات

عدد الفقرات

التأثير

6-0

6

الوالء

1-5

2

المساىمة

02-01

2

االحترام الميني

08-02

2

الدعم

44-07

6

االيثار

48-42

6

الكياسة

24-47

6

الروح الرياضية

28-22

6

الضمير الحي

24-27

6

المشاركة الطوعية

28-22

6

الجدارة

64-27

6

االنفتاح

68-62

6

القدرة عمى التنبؤ

54-67

6

االىتمام بالعاممين

58-52

6

االستقامة

84-57

6

تبادلية القائد -
العضو

سموك المواطنة
التنظيمية

الثقة التنظيمية

المصدر(اعداد الباحثة)

الحادي عشر :االساليب االحصائية
اعتمدت الباحثة االساليب االحصائية االتية:
 النسب المئوية والتك اررات Percentages
 الوسط الحسابيMean

 االنحراف المعياريStandard deviation

 معامل االختبلف Coefficient of Variation C.V
 معامل ارتباط بيرسون Pearson

 معامل االنحدار الخطي البسيط Simple linear regression coefficient
 تحميل المسارPath-Analysis

المقياس المعتمد

))Liden&Maslyn:1998

مقياس()Organ:1988

مقياس()Mishra:1996ومقياس
( Shockley-Zalabak et
2000.،al

)(Mayer and Davis 1999
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احملىر الثانً /االطار النظري للبحث

اوال :تبادلية القائد -العضو))Leader-member exchange
 .0مفيوم تبادلية القائد-العضو

تعد نظرية تبادلية القائد-العضو احدى النظريات المعاصرة والميمة في القيادة التنظيمية من خبلل تركيزىا

عمى طبيعة العبلقات بين القائد(الرئيس) والعضو(المرؤوس) وتتجسد طبيعة ىذه العبلقات في عممية التأثير بين

الطرفين.

يرجع اصول النظرية كرد فعل لمفيوم "نمط القيادة المتوسطة " ()Average leadership style

( )Schriesheim et al : 1999 , 64الذي إفترض بأن القائد يستعمل اسموب موحد في التعامل مع جميع

الموظفين داخل التنظيم ( )Grean and Uhl- bien :1995وىذا ما أكدت عميو جميع النظريات التقميدية
التي فسرت القيادة عمى إنيا دالة في كل من الخصائص الشخصية والسموكية والموقفية لمقائد إال إن الباحثين

في ذلك الوقت أدركوا بأن ىذا النمط لن يكتب لو االستمرار ،ألنو أغفل جانبا ميما من جوانب تعزيز العبلقات
االجتماعية بين القائد وأعضائو ( )Liden : Graen :1980 , 451اال وىي العبلقات الثنائية التبادلية بين
القائد والعضو التي يسودىا اإلحترام والثقة والدعم المتبادل بينيما لموصول الى النجاح التنظيمي.

واستمرت مساىمات الباحثين في ىذا المجال كجيود الباحثين ( )Graen , Dansereau , Hagaالذين

طوروا نيجاً بديبلً لدراسة القيادة ) (Barbuto ,Gifford :2012 , 19من خبلل التركيز عمى العبلقات
الثنائية المتميزة التي تنشأ بين القائد والعضو ،عرفت حينيا بنظرية "الترابط الثنائي العمودي" Vertical dyad

 Linkageوذلك في منتصف سبعينات القرن الماضي ( )Vecchio, Gobdel :1984 , 5ألن تركيزىا

كان عمى عمميات التأثير المتبادل بين الثنائيات العمودية التي تتألف من شخص يممك سمطة مباشرة عمى
شخص آخر ( )Yukl :2006 , 117وىو مفيوم مرادف لتبادلية القائد –العضو Leader –member

، exchangeفيي واحدة من النظريات القميمة التي توضح بأن القادة يستعممون أساليباً مختمفة مع كل عضو

(.)Liden , Graen :1980 , 451

اذ عرض الباحث ( )Soldner :2009, 2فكرة النظرية كما مبينة في الشكل ( )4التي مفادىا أن القائد يميز

بين المرؤوسين عن طريق تشكيل مجموعتين تضم كل مجموعة عدداً من األعضاء داخميا و يطمق عمى

المجموعة االولى باألعضاء داخل المجموعة ( )in-groupإذ إنيم يمتمكون خصائص مماثمة لما يمتمكو القائد

ويتميزون بدرجة عالية من الثقة والوالء واإلحترام واإللتزام ويكون القائد قاد ارً عمى انجاز كثير من الميام

بفاعمية عند العمل مع تمك المجموعة ،وىذه المجموعة تتصف بالقدرة عمى انجاز الميام واألعمال فضبلً عن

الرغبة في العمل ووضع أساليب مبتكرة لغرض تعزيز أىداف المجموعة  ،وتثميناً لجيودىم يقوم القائد بالمقابل

بمنحيم مزيداً من الفرص والدعم واإلىتمام ومسؤوليات أضافية لممشاركة في إتخاذ بعض الق اررات ،وىكذا فأنيم
يشكمون حمقة عمل مع القائد لتحقيق أىداف المنظمة (.)Lunenberg :2010 , 2
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اما المجموعة الثانية فيطمق عمييا باألعضاء خارج المجموعة ( )out-groupفإنيم يعممون خارج دائرة

القائد ويمتزمون بالميام الرسمية المحددة ليم وفق العقد الرسمي لمعمل مع درجة أقل من الثقة والوالء واالحترام،

ومن ثم اليحصمون عمى دعم واىتمام وثقة قائدىم بل يحصمون فقط عمى المميزات المحددة ليم طبقاً لوظائفيم
ولذلك توصف العبلقة بين ىذه المجموعة والقائد بأنيا عبلقة ذات جودة منخفضة (. ) Lee :2000, 41
التوافق الشخصي,
كفاءة التابعين,
الشخصية المنفتحة

الشكل ( )4مفيوم نظرية تبادلية القائد-العضو

القائد
عبلقات رسمية

تفاعل عالي
العضو 1

الثقة
العضو 2

داخل المجموعة

العضو 3

العضو 4

العضو 5

العضو 6

خارج المجموعة

Source :( Robbins, S.: 2005," essentials of Organizational behavior", 11Th ED,
)person education, Inc, USA
وعمى الرغم من تعدد الدراسات والبحوث التي تناولت نظرية تبادلية القائد-العضو  ،LMXاال انو اختمف

الكتاب والباحثون في تحديد مفيوميا  ،فقد طرحت مفاىيم متعددة جاءت لتنسجم مع رؤى الباحثين المتنوعة،

فإتجو بعض الباحثين أمثال ( )Graen , Haga , Dansereau:1975بالتركيز عمى عمميات صنع الدور
في تعريف النظرية اذ عرفت بأنيا "نظرية لمقيادة توضح عمميات صنع الدور بين القائد والعضو عمى أساس
العبلقات اإلجتماعية التي تتطور بمرور الوقت ( .)Yukl and Michel :2006 88-89

في حين ركز باحثون آخرون عمى العبلقات الشخصية في تعريف نظرية تبادلية القائد-العضو ومن ىذه

التعاريف ما جاء بو ( )Graen :1976إذ عرفيا بأنيا "العبلقات التبادلية الشخصية بين القائد والعضو" ( Lee

 ،):2000 ,15فيما ذىب آخرون باعتبار تبادلية القائد –العضو عبلقات ثنائية  ،إذ عرفيا & Castro
) )Coglisor :1999بأنيا" العبلقات الثنائية الديناميكية بين القائد والعضو اذ يقوم القائد من خبلليا بتطوير
عبلقات مختمفة مع كل عضو من أعضاء داخل المجموعة عمى إنفراد " (.)Becker et al :2005 , 145
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أما تفسير مفيوم تبادلية القائد -العضو بوصفيا تبادل إجتماعي فقد عرفيا ( Deluga &Perry

 ):1991و( " )Deluga 1992بأنيا عبلقات تبادلية إجتماعية تؤطر العبلقة بين القائد والعضو عمى أساس
الثقة،الوالء،الدعم،المكافآت الرسمية وغير الرسمية ،التأثير المتبادل مع التركيز عمى بعد اإلحساس بالمصير

المشترك لمطرفين ) )Schriesheim et al :1999 , 72وضمن المنظور ذاتو عرف ( Mayer :2004 ,

 )7تبادلية القائد-العضو بأنيا "منظور قائم عمى أساس العبلقات تركز عمى عمميات التبادل االجتماعي بين
القادة واالعضاء المعتمدة عمى الثقة واالحترام وااللتزام ".

تستخمص الباحثة مما تقدم ان ما تم استعراضو من وجيات نظر ال تخمو من التباين حول تعريف مفيوم

تبادلية القائد-العضو  LMXوىذا التباين واإلختبلف نجم عنو عدم وجود تعريف موحد ،كونو ناتج عن اختبلف
اىتمامات الدارسين والباحثين واختبلف الزاوية التي ينظر الى نظرية تبادلية القائد-العضو من خبلليا  ،وأمام
كل ذلك يمكن الوصول الى تعريف يتناول النظرية بمفيوم شمولي يجمع اكبر قدر ممكن من األفكار التي طرحيا

الباحثين آنفاً "ىي منظور لمقيادة تؤطر عبلقات العمل الشخصية الثنائية بين القائد والعضو كونيم العجمة
المحركة ليذه العبلقة وبإعتبارىم مشاركين في عممية مستمرة من التفاعبلت والتبادالت االيجابية اإلجتماعية

لتحقيق النجاح التنظيمي".

 4اىمية تبادلية القائد-العضو
 تساىم في تحقيق النتائج التنظيمية (األداء العالي  ،الرضا الوظيفي ،االلتزام التنظيمي،انخراط اعضاء داخل
المجموعة في سموكيات المواطنة التنظيمية ،إنخفاض دوران العمل) وىذا ما أوضحو عديد من الباحثين

امثال.)Graen & Uhl-Bien:1995(،)Vecchio & Gobdel:1984(،)Soldner:2009,5( ،

 دورىا الفريد في تفسير ظاىرة القيادة من خبلل سعييا لمتركيز عمى نوعية العبلقات الثنائية بين القائد
والعضو وامكانية تأطيرىا والسعي لجعميا منسجمة مع متطمبات عمل المنظمة (الخفاجي ،منصور،4101:

.)77

 تزداد أىمية تبادلية القائد-العضو من خبلل تعامميا مع التغيرات في نشاطات أعضاء المنظمة كاإلثراء

الوظيفي ( )Uhl-Bin & Graen:1995والذي يعرف بأنو"توفير الرغبة والتحفيز لدى الفرد بالوظيفة

المناطة بو وجعميا غنية بمسؤولياتيا ومستوعبة لطاقتو ومياراتو بحيث ال يكون عممو سطحياً او ىامشياً
او مجرد نشاط (مطر )40 ،4117:اذ ان القادة بأمكانيم التأثير عمى خصائص عمل األعضاء من خبلل
إعطائيم المزيد من الفرص لتحقيق اإلستقبللية في العمل وتمكينيم لميام تحتاج الى ميارات مختمفة

وبالمقابل قدرة األعضاء عمى القيام بيذه الميام مما يعطي أىمية لبلثراء الوظيفي وقدرتو عمى تعميق

العبلقة الثنائية والذي يولد عبلقات تبادلية ذات جودة عالية لتحقيق أىداف المنظمة.
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.2ابعاد تبادلية القائد-العضو
من المسائل الميمة التي ناقشيا الباحثين في نظرية تبادلية القائد-العضو ىو طبيعة العبلقات بين القائد

والعضو ) )Dienesch , Liden: 1986, 624وان القضية الرئيسة تتمثل في جودة ونوعية تمك العبلقة
وانعكاساتيا ايجابياً عمى مستويات األداء ،وبالتأكيد الذي يجسد ىذه العبلقة ويقيم نوعيتيا ىي األبعاد المرتبطة

بيا (، )Kong :2008, 3اذ عرف الباحث ( )Breukelen et al :2006 ,302االبعاد بأنيا مجموعة من
العناصر أو المكونات التي تحدد جودة العبلقة التبادلية التي اذا ما توافرت تؤدي حتماً الى عبلقات ذات جودة

عالية وفي حال عدم توافرىا تؤدي الى عبلقات ذات جودة منخفضة .

وقد تناول الباحثون دراسة تبادلية القائد-العضو من خبلل عدة ابعاد مختمفة ،اال ان االبعاد االساسية والتي
اخذت حي از من اىتمام معظم الباحثين يمكن حصرىا بخمسة ابعاد ىي (التأثير  ،الوالء ،المساىمة ،االحترام
الميني ،الدعم)( وىي ذات االبعاد التي تبناىا البحث الحالي) وفيما يأتي استعراض لتمك االبعادFarahbod : :

)( Yousaf:2008 ,13) ، )et al :2012, 895

 التأثير : Affectىو التأثير المتبادل ألعضاء العبلقة الثنائية عمى بعضيم البعض والذي يعتمد بشكل أساسي
عمى الدافع الذاتي أكثر من العمل والقيم المينية .

 الوالء  : Loyaltyالمدى الذي يدعم كل من القائد والعضو بعضيم البعض بشكل عمني عمى المستويين
الميني والشخصي.

 المساىمة : Contributionىي مقدار العمل ونوعيتو الذي يأتي بو كل عضو من اعضاء العبلقة الثنائية
بإتجاه تحقيق األىداف المتبادلة  ،ومستوى المساىمة لكل عضو تتأثر بصعوبة وأىمية الميام التي يقوم بيا

أعضاء العبلقة ولذلك فأن المساىمة تركز عمى السموك المرتبط بالميام لؤلعضاء (.)Kong 2008 , 3

 االحترام الميني : Proffitonal respectيشير الى اإلحترام المتبادل الذي يممكو الطرفين فيما يتعمق
بالقدرات المينية لكل منيما .

 الدعم : Supportىو الدرجة التي يثمن بيا أعضاء العبلقة الثنائية مجيودات ومساىمات أحدىما اآلخر
والتي تؤدي الى تحقيق األىداف المشتركة ).)Eisenberger et al :1986 ,502

ثانياً :سموك المواطنة التنظيميةOrganizational citizenship behavior

.0مفيوم سموك المواطنة التنظيمية"

يعد مفيوم سموك المواطنة التنظيمية من المفاىيم الحديثة نسبياً في الفكر االداري وخاصة في البيئة العربية

 ،اذ يمقى ىذا المفيوم إىتماماً كبي ارً من قبل الباحثين والمفكرين لعبلقتو الوثيقة بأىم عنصر بالمنظمة وأغبلىا

قيمة وىم العاممون ( ابو تايو .)062 ،4104:

ويعد ( )Organمن اوائل الباحثين في سموكيات المواطنة التنظيمية الذين استخدموا عبارة Organizational

" )OCB) "citizenship behaviorداللة عمى سموك العاممين المفيد من الناحية التنظيمة فيو سموك غير
محدد وانما يحصل اختياري لمساعدة اآلخرين في تحقيق مياميم). (Dipaola & Hoy 2005, 36
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ونظ ار ألىمية ىذا المفيوم بالنسبة لمباحثين والمختصين فقد تعددت وتباينت رؤاىم والزاوية التي ينظرون

لمموضوع من خبلليا مما أدى الى بروز عدد من االتجاىات في تعريف سموك المواطنة التنظيمية ،فقد ركز

اإلتجاه األول عمى سموكيات الدور االضافي او تخطي الواجبات الرسمية ،وضمن ىذا االتجاه عرف كل من

( )Konvonsky & Pugh :1994 , 656بأنيا " سموك الموظف الذي يتجاوز نداء الواجب الرسمي  ،وغير
معترف بو ضمن ىيكل المكافآت الرسمي لممنظمة"

عرفيا(
ٍ
اما االتجاه الثاني فقد ركز عمى السموكيات الطوعية التقديرية  ،وضمن ىذا اإلتجاه

 ) Smith et al :1983بأنيا" مساىمات فردية اختيارية  ،تتسم بطابع الطواعية والتي تتعدى إطار الواجبات
الرسمية والمكآفات التعاقدية إلنجاز الميام المحددة في مكان العمل "( .)Organ :1997, 86أو كونيا "سموك

اختياري تقديري يتجاوز توقعات الدور الحالي ويعود بالفائدة عمى المنظمة وييدف الى مساعدتيا ويعزز من

أدائيا "(.)Jahngir et al : 2004 , 76

في حين ركز االتجاه الثالث عمى الجانب االجتماعي  ،إذ عرفيا ) .)Organ:1997, 95بأنيا "األداء

الذي يدعم البيئة االجتماعية النفسية التي يحصل فييا اداء الميام" ،أو كونيا "سموك ايجابي طوعي من

العاممين في المنظمة تجاه العاممين االخرين أو المنظمة نفسيا بما يساعد في تعزيز البيئة االجتماعية وخمق

أسس التعاون من جية وتعزيز أداء المنظمة وفاعميتيا من جية أخرى "(الزيدي .)61 ،4118:

وفي ضوء ما تقدم وانسجاماً مع ىدف البحث يمكن الوصول الى تعريف يتناول مفيوم سموك المواطنة

التنظيمية بشكل شمولي ينسجم مع األفكار التي طرحيا الباحثين آنفاً اذ ترى الباحثة بأنو "-:سموك تقديري

يختاره الموظف لمقيام بو طواعي ة يتخطى السموك الرسمي المحدد في وصف الوظيفة وغير مرتبط بنظام
المكافآت الرسمي وال ينتظر الفرد لمحصول منو عمى أي مردود مادي إذ انو ال يحاسب عميو اذا لم يقم بو عمى

اعتبار انو دور استثنائي يؤثر بشكل ايجابي في رفع كفاءة وفاعمية األداء لممنظمة وأعضائيا ".
.4اىمية سموك المواطنة التنظيمية

كي تتمكن المنظمات من أن تكون فاعمة فأن سموك المواطنة التنظيمية كشكل من اشكال السموك المنتج يعد

ضرورياً ليا (. )Lock:2005, 29

ومما الشك فيو ان المورد البشري يمعب دو ار حيوياً في انتاج ىذا السموك ،وىذا السبب دفع العديد من

المنظمات

لتشجيع

موظفييا

عمى

المشاركة

بواسطة

تحفيزىم

لتحقيق

األىداف

التنظيمية

( )Mansoor et al:2012, 568بأعتبار ان سموك المواطنة التنظيمية  OCBظاىرة مرتبطة بالرؤية
المنظمية وما تممكو تمك المنظمة من قيم ورسالة واىداف وموارد بشرية متميزة وىياكل وادارة وقيادات وثقافة

تنظيمية كميا تدعم حدوث مثل ىذه السموكيات وتشجع عمى ادائيا وتسيم بفاعمية وكفاءة ونجاح المنظمة
(الزوبعي . )24 ،4101:
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وان أىمية سموك المواطنة التنظيمية تنبع من النتائج واآلثار االيجابية الكثيرة التي يمكن تحقيقيا لممنظمة وىي

عمى النحو االتي( -:حواس )40 ،4112:

أ -يعمل سموك المواطنة عمى تحسين انتاجية العمل بأعتباره مصد ارً مجانياً ليا.

ب -يعمل سموك المواطنة عمى تحسين قدرات وميارات العاممين والمدراء عمى حد سواء.

ت -يعمل سموك المواطنة عمى اشاعة روح االلتزام بين العاممين وحل المشاكل التي تواجييم وتواجو العمل ككل.
ث -يعمل سموك المواطنة عمى تحسين مستوى فاعمية وكفاءة المنظمة.

ج -يقمل سموك المواطنة لدى العاممين من مستوى التسرب الوظيفي ليم.

 .2ابعاد سموك المواطنة التنظيمية

تتحدد االبعاد الرئيسية لسموك المواطنة التنظمية التي تبناىا البحث الحالي عمى وفق انموذج ( ،(Organألنو

يمثل كافة األنماط السموكية لسموكيات المواطنة التنظيمية وقد اعتمده كثير من الباحثين أمثال ( Wan:2009,

( )Unuvar:2006,17(، )Öztürk:2010,21( )14الزيدي)Ebbikink:2008, 10( )52 ،4118:
(( )Jahangir et al :2004, 79الرقاد ،ابو دية  )825 ،4104:ومن أىم أبعاد ىذا االنموذج ىي(االيثار،
الكياسة ،الروح الرياضية ،الضمير الحي ،المشاركة الطوعية) وفيما يأتي اشارة الى ىذه االبعاد:

.1

االيثار  – Altruismويعني مساعدة وحب الغير بما يشكل سموكا يدعم فيو فرد معين بميمة ذات صمة من
الناحية التنظيمية فضبل عن االبتعاد عن االنانية في اثناء تأدية العمل داخل المنظمة .

.2

الكياسة – Courtesyمدى مساىمة الفرد في منع المشاكل في المنظمة وتسييل االستعمال البناء لموقت
والجيد.

.3

الروح الرياضية  – Sporting spiritوىي مدى تحمل الشخص وتقبمو لبعض اإلحباطات والمضايقات
التي يتعرض ليا في المنظمة  ،باإلضافة الى قيامو بأداء العمل في ظروف اقل من الظروف المطموبة

لمعمل بدون اظيار التذمر او الشكوى او الممل

.4

الضمير الحي  – Conscientiousnessيصف سموك الفرد التقديري الذي يتجاوز الحدود الدنيا من
متطمبات الوظيفة فيما يتعمق باتباع الفرد لقواعد ولوائح واجراءات المنظمة دون ان يكون ىنالك رقيب.

.5

المشاركة الطوعية  – Civic virtueوتشير الى سموك الفرد التطوعي الذي يعبر عن المشاركة البناءة
والمسؤولة في ادارة امور المنظمة واالىتمام بمصيرىا والحرص عمى نجاحيا وتطورىا .

ثالثاً:الثقة التنظيمية Organizational trust

.0مفيوم الثقة التنظيمية
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ان المتتبع لظاىرة الثقة يجد انيا قديمة قدم االشكال البدائية لممجتمع البشري ( Mollering et al:

 ،)2004, 557إذ تعد عنص ارً ميماً في العبلقات االنسانية البناءة ألنو يخمق التكاتف ويعطي الناس الشعور

باالمن( ،)Pusa & Tolvanen : 2006, 30وتعد شرطاً أساسياً مسبقاً لجميع العبلقات االجتماعية
( ،)Hassan & Semerioz : 2010 , 69لكن االىتمام العممي بالثقة بدأ في خمسينات القرن المنصرم
بوصفيا موضوعاً رئيسياً في عمم النفس (الطائي. )51 ،4118:

إذ ان األفراد يختمفون في ميوليم لمثقة باآلخرين وىذا األختبلف يعود الى اختبلف الميول التي تنشأ من

طفولتيم المبكرة وشخصياتيم وتجاربيم في الحياة (الشكرجي  ،)52 ،4117 :وفي ستينيات القرن الماضي
برزت أفكار الثقة في عمم االجتماع اذ وصف ) )Coffman: 1963في دراستو االجتماعية حول التفاعل
االجتماعي الدور الجوىري لمثقة في المحافظة عمى العمميات االجتماعية ()Mollering et al: 2004, 558

أما في مرحمة السبعينيات تبمور مفيوم ودور الثقة ضمن السياقات التنظيمية وان األفكار األولى قدمت

ألول مرة من قبل ) (Luhman 1979الذي أكد بدوره عمى اىمية الثقة داخل العبلقات التنظيمية (الطائي:
 )51 ،4118اذ عدىا من الناحية الوظيفية كآلية لمحد من التعقيد االجتماعي (. )Straiter, 2005: 87

وفي ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي ومع ظيور العولمة  ،التغيرات في ظروف العمل فأن الخبلفات

التي اصبحت أكثر وضوحاً مع بروز أىمية العدالة داخل مكان العمل ،وظيور تكنولوجيا المعمومات مع استبدال

المنظمات التقميدية بالمنظمات اليرمية ،قد ازداد عمى أثرىا اإلىتمام بمفيوم الثقة التنظيمية ،وىذا بدوره تطمب
انشاء العمميات التنظيمية ليس عمى أساس القوة وانما عمى اساس الثقة ألنيا تتيح تبادل فاعل لممعمومات في

المنظمة وتقمل عممياً من تكاليف العمل وبالتالي زيادة كفاءة المنظمة

).)Martins: 2000, 27(،)341

Yilmaz & Atalay: 2009,

وانطبلقاً مما سبق عرفت الثقة التنظيمية بأنيا استعداد المنظمة اعتماداً عمى ثقافتيا وسموكيات االتصال في
العبلقات والتبادالت ألن تكون قابمة لمتأثر بأفعال اآلخرين بناءاً عمى اعتقاد بان الطرف اآلخر سواء كان

(فرد او منظمة او مجموعة) جدير ،منفتح ،صادق ،يعتمد عميو ،متماثل مع األىداف والمعايير والقيم المشتركة"

(.)Shockly-Zalabak et al:2000, 4

كما عرفت بأنيا "االيمان العام والثقة بنوعية وقابمية اشخاص معينين (زمبلء عمل  ،الرئيس المباشر،االدارة

العميا ) والرغبة باالعتماد عمييم عمى اساس تصرفيم كما متوقع منيم فضبلً عن عدم االىتمام بمراقبة ومتابعة

سموكيم"( ، )Chen & Dhillon:2003, 304ويراىا ( )Yilmaz, Atalay:2009, 343بأنيا "التوقعات
االيجابية ألعضاء المنظمة حول تطبيقات وسياسات المنظمة بأنيا ستخدم مصالحيم وتحقق أىدافيم ".

ومما سبق وانسجاماً مع ىدف البحث ترى الباحثة ان الثقة التنظيمية ىي "" قرار الطرف األول سواء كان (

فرد او منظمة او جماعة ) النابع عن رغبتو بأن يكون معرضاً ألفعال الطرف اآلخر عن طريق اتفاق شفيي
يحمي حقوق ومصالح الطرفين استناداً الى المبادئ االخبلقية التي تحكم العبلقة بينيما""

.4اىمية الثقة التنظيمية

تستمد الثقة التنظيمية اىميتيا من الدور الذي تضطع بو في المنظمة ،فقد عدىا الكثير من الباحثين المركب

السحري في الحياة التنظيمية  ،الزيت الذي يقمل االحتكاك ،الرابط الذي يجمع االجزاء المنفصمة معاً والمحفز

الذي يسيل العمل ( ،)Gunpath: 2006, 27ويمكن اجمال اىم مزايا وفوائد الثقة التنظيميةMsanjila & ( :
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دور تبادلية القائد  -العضو في سلوك المواطنة التنظيمية على وفق
الثقة التنظيمية بحث تحليلي في مركز وزارة الهجرة والمهجرين
( )Afsarmanesh: 2010, 254شاىين Atalya (، )Gunpath: 2006, 14-15 ( ،)58 ،4101 :
)Rousseau et al : 1998, 394(، )& Yalmiz :2009, 343

 .0تحفز الثقة األعضاء لقبول المسؤوليات في حالة كون المعمومات غير مؤكدة وغير كاممة .

 .4تساعد الثقة في تحقيق األىداف المشتركة من خبلل تشجيع تبادل المعمومات وتبادل المعرفة.

 .2تعمل الثقة عمى تشجيع أعضاء المنظمة عمى تجنب السموك االنتيازي من خبلل التعاون بينيم.
 .2تساعدالثقة في تفعيل اإلتصال المفتوح بين أعضاء المنظمة والحد من الصراعات داخميا.
 .6تؤدي الثقة الى اإلنفتاح واإلستعداد لئلستماع وقبول النقد.
 .5تؤدي الثقة الى زيادة القدرة عمى التنبؤ واإلعتمادية.
 .8تعمل الثقة عمى تسييل عمل اإلدارة.

 .7تسيل الثقة فرص مواجية المخاطر واألزمات مع تعزيز األشكال التنظيمية القادرة عمى التكيف

 2ابعاد الثقة التنظيمية

تعددت االتجاىات التي حدد بموجبيا الباحثين ابعاد الثقة التنظيمية ،وعمى الرغم من تعدد تمك االتجاىات اال

انيا لم تقد الى تناقضات حادة في مضمون تمك االبعاد ،اال انيا كانت تعكس التباينات في الرؤى الفمسفية ليم،

ويمكن حصر االبعاد االساسية التي اخذت اىتمام اغمب الدراسات بخمسة ابعاد:

الجدارة -: Competenceوتشير الى الخصائص المتمثمة بالميارات والخبرات والمعرفة والفعل عمى ما ىو
مطموب (ابراىيم  )54 ،4111:ويعتبر الحائز عمى الثقة جدي ار بيا الداء العمل عمى اكمل وجو ومساعدة

االخرين في حل المشكبلت التي تواجييم داخل العمل (الزىراني.)08 ،4100:

االنفتاح  -:Opennessىي مجموعة المبادئ التي يجدىا مانح الثقة مقبولة عند التزام الحائز عمى الثقة بيا

(.)Shockley-Zalabak et al :2000, 9

القدرة عمى التنبؤ  -:Predictability.اعتقاد مانح الثقة بأن تصرفات الحائز عمييا يمكن التنبؤ بيا
مسبقاً.وىذا يعني ان القدرة عمى التنبؤ تعتمد تحديداً عمى ثبات واتساق سموك الطرف االخر ( & Daitz

)Hartog:2006, 560

االىتمام بالموظفين -:Concern for employeesوتتضمن اىتمامات المنظمة ورؤسائيا بالموظفين من
مشاعر الرعاية والتعاطف والتسامح والسبلمة وتساىم الجيود الخالصة في فيم المشاعر في ارتفاع مستويات

الثقة في اي عبلقة) Shockley-Zalabak et al :2000, 9.

االستقامة  : Integrityأدراك مانح الثقة بأن الحائز عمى الثقة يمتزم بمجموعة المبادئ التي يجدىا مانح الثقة
مقبولة ،مثل امتبلكو شعور بالعدالة أو أن تكون أفعالة متطابقة مع أقوالو.)Mayer et al 1995, 720(.

احملىر الثالث/اجلانب العملً للبحث

اوال :تشخيص ووصف متغيرات البحث في الوزارة المبحوثة
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 .0تشخيص ووصف واقع تبادلية القائد-العضو في الوزارة المبحوثة استنادا الى مستوى اجابات عينة
البحث :يضم متغير تبادلية القائد-العضو وىو المتغير المستقل خمسة ابعاد(التأثير ،الوالء ،المساىمة،
االحترام الميني ،الدعم) وكما موضح في الجدول()2

جدول رقم ( )2مستوى اجابات عينة البحث عن متغير تبادلية القائد -العضو
المتغير
(المجال)

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.89

1.06

2.75

1.77

.2اشعر أن افكاري وارائي محط اىتمام مسؤولي المباشر

2.81

1.18

.2

.2اشعر بغياب القدوة الحسنة التي تقدم النصح والتوجيو لمعاممين

4.12

0.05

.6

..6أرى في مسؤولي المباشر شخصا ودودا ومقبوال لمجميع

2.15

1.11

االجمالي

3.69

20.4

.5يشجع مسؤولي اعمالي ويمدحني امام االخرين

4.00

1.04

 .8يدافع مسؤولي عني امام االخرين في حالة وقوعي بخطأ غير مقصود.

3.89

1.06

.7اتحدث باعتزاز عن مسؤولي امام االخرين .

4.09

0.92

.1ادافع عن ق اررات مسؤولي في حال غيابو ووجوده بيننا

4.09

0.94

4.02

0.095

3.89

1.11

.00ال امانع ببذل قصارى جيدي النجاز عممي .

2.55

1.67

.04

 .04يستخدم مسؤولي صبلحياتو ونفوذه لمساعدتي اذا ما لزم األمر .

2.10

0.10

.02

.02مساىماتي انا ومسؤولي مقبولة عمى مستوى العمل الحالي

4.04

0.66

4.13

0.36

.02اعجب بالميارات المينية التي يمتمكيا مسؤولي في مجال عممو

3.77

1.13

.06احترم وبشدة إلمام مسؤولي بالمجاالت الوظيفية المحددة لو

4.16

0.89

 .05يبدي مسؤولي اعجابو لما اممكو من معرفة وميارة في العمل

3.96

0.74

3.61

1.14

3.88

20.2

.07

.07يعد العمل مع مسؤولي ذا قيمة ومعنى

3.84

1.02

.01

.01يؤمن مسؤولي بقدراتي ومياراتي الوظيفية

4.14

0.62

.41

 .41احصل دائما عمى دعم ايجابي من قبل مسؤولي خاصة عند تحقيقي

3.91

0.90

.40

.40يتفيم مسؤولي مشكبلتي واحتياجاتي في العمل

3.89

0.91

.44

 .44أبدي اعجابي باالسموب المبدع والبناء الذي يعتمده مسؤولي في

3.77

1.03

الفقرات

المحور

.0مسؤولي في العمل من نوع االشخاص الذي احب ان أتخذه صديقاً

.0

.4يتمتع مسؤولي المباشر بروح الفكاىة والمرح في العمل

.4
التاثير.2

.5

تبادلية القائد  -العضو

.8
الوالء
.7
.1

االجمالي
.01
.00
المساىمة

.

 .01اؤدي العمل لمسؤولي الى ابعد من المجاالت الوظيفية المخصصة لي

االجمالي
.02
.06
االحترام
.05
الميني
.08

 .08تنسجم الميارات المينية التي امتمكيا مع ميارات مسؤولي والتي

تصب في مصمحة العمل

االجمالي

الدعم

لبلداء المكمف بو

انجاز الميام
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دور تبادلية القائد  -العضو في سلوك المواطنة التنظيمية على وفق
الثقة التنظيمية بحث تحليلي في مركز وزارة الهجرة والمهجرين
االجمالي
اجمالي تبادلية القائد -العضو

03.9

20.1

3.92

1.21

 .0التأثير  :حقق ىذا البعد وسطاً حسابياً بمغ ( )3.69وىي اكبر من قيمة الوسط الفرضي والبالغ ( )2وىذا
يعني بأن اجابات العينة لبعد التأثير كانت اجابات معتدلة وتتجيو نحو االتفاق وبأنحراف معياري (،)0.43

وجاءت الفقرة ( )6والمتعمقة برؤية المسؤول المباشر كشخص ودود ومقبول لمجميع بأعمى وسط حسابي ،اذ
حصمت عمى وسط حسابي مقداره ( ،)2.15أما أقل تشتت فكان في االجابة عن الفقرة ( )4اذ بمغ ( ،)1.77في
حين اعمى تشتت كان في االجابة عن الفقرة ( )2وبمغ ( ،) 0.05وىذه اشارة الى وجود بعد التأثير المتبادل لدى

افراد عينة البحث .

 .4الوالء :أشارت النتائج ان الوسط الحسابي لبعد الوالء بمغ ( ،)4.02وىذا يعني بأن اجابات العينة ليذا
البعد كانت متجية نحو االتفاق واالتفاق التام وبأنحراف معياري (،)0.095وىذا يشير الى ان العاممون

يتميزون بوالء عالي لمسؤولييم المباشرين ،وكانت الفقرتين ( )1( )7قد حققتا اعمى وسط حسابي ومقداره

( ،)2.11اذ حققت الفقرة ( )7اقل تشتت و بمغت ( ،)1.14في حين اعمى تشتت في االجابات كان في الفقرة
( )8اذ بمغ (.)0.15

 .2المساىمة :اشارت النتائج ارتفاع مستوى ىذا البعد في االجابة اذ اشارت النتائج الى ان الوسط الحسابي
بمغ ( ،) 4.13وىذا يعني بأن اجابات العينة لبعد المساىمة كانت متجية وبشكل عال نحو االتفاق واالتفاق التام

وبأنحراف معياري (،)0.36وىذا يشير الى ان العاممون يتميزون بمساىمة عاليو سواء اكانت لعمميم ام

لمسؤولييم المباشرين و قد حققت الفقرة ( )00اعمى وسط حسابي ومقداره ( ،)2.55مع اقل تشتت ومقداره

( ،)1.67في حين كانت الفقرة ( )01قد حققت اقل وسط حسابي عمى الرغم من انو ايجابي واعمى تشتت اذ
بمغا ( )2.71و( )0.00عمى التوالي .

 .2االحترام الميني :بمغ الوسط الحسابي ليذا البعد ( ،)3.88وىذا يعني بأن اجابات العينة لبعد االحترام الميني

تشير الى اتفاق المستجيبين عمى وجود االحترام الميني المتبادل ما بين العاممين ورؤسائيم المباشرين

وبأنح ارف معياري قدره ( ،)0.24وجاءت الفقرة ( )06بأعمى وسط حسابي ومقداره ( ،)4.16في حين حققت
الفقرة ( )08اقل وسط حسابي واعمى تشتت اذ بمغا ( )2.50و( )1.14عمى التوالي.

 .6الدعم :اتجيت اجابات العينة لمتغير الدعم نحو االتفاق وىذا ماأكده الوسط الحسابي العام ليذا البعد
الفرعي اذ بمغت قيمتو ( ،)3.90وىي اكبر من قيمة الوسط الحسابي الفرضي وبأنحراف معياري ( ،)0.14و

حققت الفقرة ( )01اعمى وسط حسابي واقل تشتت ومقدارىما ( )0.62( ،)4.12عمى التوالي ،في حين حصمت

الفقرة ( )44عمى اقل وسط حسابي واعمى تشتت اذ بمغا ( )3.77و( )1.12عمى التوالي.

اما ما يتعمق باستعمال معامل االختبلف لغرض معالجة البيانات والوقوف عمى مستوى اجابات العينة وترتيب

ابعاد متغير تبادلية القائد -العضو فقد اعتمد عمى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية فضبل عن معامل
االختبلف لفقرات ابعاد ىذا المتغير وكما يظير ذلك في جدول ( )6االتي:
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الثقة التنظيمية بحث تحليلي في مركز وزارة الهجرة والمهجرين
جدول ()6ابعاد متغير القائد -العضو عمى وفق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
ومعامل االختبلف

تسمسل

المتغير

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

معامل االختبلف

االىمية النسبية

0

التاثير

3.69

20.4

11.65

الخامس

4

الوالء

4.02

0.095

2.36

االول

2

المساىمة

4.13

0.36

8.72

الرابع

2

االحترام الميني

3.88

20.2

6.19

الثالث

6

الدعم

03.9

20.1

3.58

الثاني

عكست االجابات في الجدول اعبله قيم معامل االختبلف فضبلً عن األىمية النسبية ألبعاد متغير تبادلية
القائد-العضو ،اذ جاء ترتيب اجمالي بعد الوالء بالمرتبة االولى مما يعني ىذا ان اجابات افراد العينة ضمن بعد
الوالء كانت اقل تشتتاً واألكثر تجانساً ومبلئمة وأىمية عن باقي أبعاد المتغير االخرى المكونة لممقياس ،فيما
احتل بعد الدعم المرتبة الثانية يميو بعد االحترام الميني في حين كان بعد التأثير في المرتبة االخيرة من حيث
األىمية ،ويعود تفسير ىذه النتائج الى ان اجابات االفراد بشأن الوالء كانت اكثر تمرك از واقل انحرافا عن باقي
اجابات االبعاد االخرى مما جعمو االكثر اىمية.
.4تشخيص ووصف واقع سموك المواطنة التنظيمية في الوزارة المبحوثة

يضم متغير سموك المواطنة التنظيمية وىو المتغير المعتمد خمسة ابعاد(االيثار ،الكياسة  ،الروح الرياضية ،

الضمير  ،المشاركة الطوعية ) .وكما موضح في الجدول()5

جدول رقم ( )5مستوى اجابات عينة البحث عن متغير سموك المواطنة التنظيمية

المتغير
(المجال)

الحسابي

المعياري

 .0اساعد األخرين ألداء ميماتيم السيما في الظروف غير االعتيادية

4.46

0.63

 .4ال ييمني تقديم خدمات وجيود الى زمبلئي الجدد في العمل

4.02

1.21

 .2اتعاون مع زمبلئي المتأخرين عن اداء العمل في انيائو منعاً من تراكمو

4.30

0.63

 .2اضحي بمصمحتي الشخصية من اجل زمبلئي في العمل وبما يخدم اىداف المنظمة

3.89

0.91

 .6اتنازل عن ايام اجازاتي الى زميل آخر يحتاجيا .

4.14

0.92

4.16

0.22

المحور

االيثار
سموك المواطنة التنظيمية

الوسط

االنحراف

الفقرات

االجمالي

الكياسة

.5ال اتعدى عمى حقوق األخرين في العمل

4.73

0.45

.8اقوم بخطوات ايجابية لحل المشكبلت التي تحدث بين الزمبلء.

4.27

0.77

.7انتبو لؤلثر الذي قد يسببو سموكي عمى االخرين .

4.36

0.64

.1اتشاور مع الزمبلء االخرين في حال اتخاذي قرار قد يؤثر عمييم الحقاً.

4.52

0.63

4.66

0.48

4.51

0.19

.01اتجنب اثارة المشاكل في العمل

االجمالي
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الروح
الرياضية

.00اتقبل النصح واالرشاد بسرور عندما أخطئ

4.45

0.63

.04ال أعترض أذا ما أتجيت االمور في االتجاه المعاكس لرغباتي في العمل

2.91

1.07

.02اتقبل المصاعب والمتاعب التنظيمية دون ادنى شكوى او تذمر

3.55

1.16

.02اغض النظر عن المضايقات البسيطة التي قد تحدث في بيئة العمل
.06أفسح المجال لبلخرين من داخل المنظمة وخارجيا لمتعبير عن وجيات نظرىم حتى وان كانت
سمبية

الضمير

3.91

0.90

1.89

0.82

االجمالي

3.34

0.99

.05انفذ دائماً القوانين والقواعد التي تضعيا المنظمة من غير حاجة الى رقابة ومتابعة

3.73

1.10

.08اتجنب قدر االمكان التمتع باإلجازات واإلستراحات غير الضرورية

4.00

1.03

.07أحرص عمى المواضبة في الحضور لمعمل وعدم التغيب والتأخير

4.50

0.63

.01أعمل في اوقات إضافية من دون اجر اذا اقتضت المصمحة العامة ذلك

3.91

1.08

.41أتردد لمبقاء في العمل لساعات إضافية حتى لو كانت مصمحة العمل تتطمب ذلك

3.32

1.34

االجمالي

3.89

.40اشارك زمبلئي باألفكار التي من شأنيا تحسين اداء المنظمة

4.55

0.43
0.57

.44أحرص عمى المشاركة بكافة الندوات والؤلجتماعات التي تقيميا المنظمة وابداء الرأي تجاه
المشاركة
الطوعية

سياساتيا وتبني ستراتيجياتيا

3.93

0.97

 .42أقنع زمبلئي بأن المشاركة في الرأي من شأنيا تحسين األداء الجماعي وليس األداء الفردي

4.39

0.68

.42اقدم مقترحات مفيدة الى زمبلئي تسيم في تحفيز العمل بروح الفريق

4.38

0.59

.46ال يمتمك زمبلئي الشعور بالمسؤولية المشتركة في انجاز االعمال

3.54

1.03

االجمالي
اجمالي سموك المواطنة التنظيمية

.1

4.16

0.42

4.01

0.63

االيثار  :بمغ الوسط الحسابي لبعد االيثار ( ،)4.16وىي اكبر من قيمة الوسط الفرضي والبالغ ( )2وىذا

يعني بأن اجابات افراد العينة لبعد االيثار كانت عالية وتتجو نحو االتفاق واالتفاق التام وبأنحراف معياري مقداره

( ،)0.22وقد حققت الفقرة ( ) 0والمتعمقة بمساعدة األخرين ألداء ميماتيم وخاصة في الظروف غير االعتيادية

عمى اعمى وسط حسابي بمغ مقداره ( ،)2.25وبأقل تشتت اذ بمغ ( ،)0.63في حين اعمى تشتت كان في

االجابة عن الفقرة ( )4والمتمثمة بعدم االىتمام بتقديم خدمات وجيود الى زمبلء جدد في العمل وبمغ (،)0.40

عمما ان ىذه الفقرة ( ) 4تعد فقرة ليا مقياس سمبي وىذا ما دلت النتيجة لمتوسط عدد المجيبين ( ،)2.14اذ
دلت عمى اتجاه المجيبين الى عدم االتفاق وعدم االتفاق التام نحو ىذه الفقرة مما سوف يسمط الضوء الى وجود

روح التعاون بين الموظفين القدامى ومحاولة مساعدة زمبلئيم الجدد في العمل.
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.2

الكياسة :حقق ىذا البعد مستوى عالي في االجابة سواء االجمالية منيا او الفرعية لمفقرات المكونة ليا ،اذ

اشارت النتائج الى ان الوسط الحسابي لممتغير بمغ قيمتو ( ،)4.51وىو اعمى من قيمة الوسط الفرضي ()2

وبأنحراف معياري ( ،)0.19وحصمت الفقرة ( ) 5والمتمثمة بعدم التعدي عمى حقوق األخرين في العمل عمى

اعمى وسط حسابي وبأقل تشتت ومقدارىما ( )2.82و ( )0.45عمى التوالي  ،في حين جاء اقل وسط حسابي

واعمى تشتت في اجابات الفقرة ( )8اذ بمغا ( )4.27و (  )0.77عمى التوالي عمى الرغم من ارتفاع مستوى
االجابة مقارنة مع الوسط الفرضي واتجاىيا نحو االتفاق و االتفاق التام بشكل ٍ
عال .

.3

الروح الرياضية  :اشارت النتائج الى اعتدال مستوى ىذا البعد في االجابة واقترابو من الوسط الفرضي اذ

بمغ الوسط الحسابي ( ،)3.34وبأنحراف معياري ( ،)0.99وقد حققت الفقرة ( )00عمى اعمى وسط حسابي
ومقداره ( )4.45مع اقل تشتت ومقداره ( ،)0.63في حين حصمت الفقرة ( )06عمى اقل وسط حسابي واعمى
تشتت اذ بمغا ( )1.89و ( )0.82عمى التوالي مما يعني اتجاه المجيبين نحو عدم فسح المجال لآلخرين من
داخل المنظمة وخارجيا لمتعبير عن وجيات نظرىم حتى وان كانت سمبية.

.4

الضمير :بمغ الوسط الحسابي ليذا البعد ( ،)2.71وىذا يعني بأن اجابات العينة تشير الى اتفاق عينة

البحث عمى وجود الضمير الميني لمعاممين داخل الوزارة ومما يعزز ىذه النتيجة قيمة األنح ارف المعياري
( ،)1.04وجاءت الفقرة ( )07بأعمى وسط حسابي ومقداره ( )4.50مع اقل تشتت ( ،)0.43في حين حصمت

الفقرة ( )41عمى اقل وسط حسابي واعمى تشتت اذ بمغا ( )2.24و( )0.22عمى التوالي ،وىذا يعكس ان
المستجيبين ال يترددوا في عمل اي شئ في سبيل تحقيق مصمحة الوزارة حتى لو تطمب ذلك العمل لساعات

اضافية.

.5

المشاركة الطوعية  :اتجيت اجابات العينة لبعد المشاركة الطوعية نحو االتفاق واالتفاق التام وىذا ماأكده

الوسط الحسابي والذي بمغت قيمتو ( )2.05وىي اكبر من قيمة الوسط الحسابي الفرضي وبأنحراف معياري
( ،)0.42وفي الوقت الذي حصمت عميو الفقرة ( )40عمى اعمى وسط حسابي واقل تشتت ومقدارىما ()2.66
( )1.68عمى التوالي ،جاءت الفقرة ( )46لتحقق ادنى وسط حسابي واعمى تشتت اذ بمغا ( )2.62و()1.12

عمى التوالي عمما ان ىذه الفقرة تعد فقرة سمبية مما يشير ان ىذا المتوسط يدل عمى اتجاه االجابة نحو عدم

اال تفاق واالتفاق التام مما يدل عمى ان العاممون يمتمكون الشعور بالمسؤلية في انجاز اعماليم.

وبأستخدام معامل االختبلف لغرض معالجة البيانات والوقوف عمى مستوى اجابات العينة وترتيب ابعاد متغير

سموك المواطنة التنظيمية فقد اعتمد عمى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية فضبل عن معامل

االختبلف لفقرات ابعاد ىذا المتغير وكما يظير ذلك في جدول ( )8االتي
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جدول ( )8ابعاد متغير سموك المواطنة التنظيمية عمى وفق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل
االختبلف

تسمسل

المتغير

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

معامل االختبلف

االىمية النسبية

0

االيثار

4.16

0.22

5.29

الثاني

4

الكياسة

4.51

0.19

4.21

االول

2

الروح الرياضية

3.34

0.99

29.64

الخامس

2

الضمير

3.89

0.43

11.05

الرابع

6

المشاركة الطوعية

4.16

0.42

10.10

الثالث

ان االجابات اعبله تشير الى قيم معامل االختبلف فضبل عن األىمية النسبية ألبعاد متغير سموك المواطنة
التنظيمية ،اذ جاء ترتيب اجمالي بعد الكياسة بالمرتبة االولى مما يعني ىذا ان اجابات افراد العينة ضمن ىذا

البعد كانت اقل تشتتا واكثر تجانسا ومبلئمة وأىمية عن باقي أبعاد المتغير االخرى المكونة لممقياس ،فيما احتل

بعد االيثار المرتبة الثانية يميو بعد المشاركة الطوعية ثم بعد الضمير في حين كان بعد الروح الرياضية في

المرتبة االخيرة من حيث األىمية ،وىذا يعني ان اجابات االفراد بشأن بعد الكياسة كانت االكثر تمرك از واالقل

انحرافاً عن باقي اجابات األبعاد االخرى مما جعل ىذا البعد من أكثر أبعاد سموك المواطنة التنظيمية أىمية من

وجية نظر افراد عينة البحث.

.2تشخيص ووصف واقع الثقة التنظيمية في الوزارة المبحوثة
تضم الثقة التنظيمية وىي المتغير الوسيط خمسة ابعاد ىي(الجدارة ،االنفتاح ،القدرة عمى التنبؤ ،االىتمام

بالعاممين ،االستقامة) والجدول( )7يوضح ذلك:

جدول رقم ( )7مستوى اجابات عينة البحث عن متغير الثقة التنظيمية

المتغير
(المجال)

المحور

الجدارة

الفقرات

الوسط الحسابي

االنحراف
المعياري

.0يممك زمبلئي في العمل الكفاءة في اداء وظائفيم

3.91

0.90

.4يمتمك مسؤولي في العمل المقدرة الخاصة التي تؤىمو ليكون ناجحاً

4.02

0.86

.2يمتمك زمبلئي القدرة عمى حل المشكبلت الميمة في العمل

3.64

0.90

.2لدي قناعة تامة بكفاءة المنظمة في اداء عممياتيا وانشطتيا

3.39

1.09

.6يتمتع مسؤولي في العمل بالقدرة عمى اظيار االحكام السميمة عند اتخاذ الق اررات الميمة
بشأن الوظيفة.
الثقة التنظيمية

3.73

0.98

3.74

0.24

.5استطيع مصارحة مسؤولي بشكل مباشر عند سير العمل بشكل خاطئ.

4.18

0.72

.8امتمك حرية كاممة في االختبلف بوجيات النظر مع مسؤولي .

3.71

1.14

.7يتمكن مسؤولي من الحصول عمى المعمومات التي تعيق العمل اوالً بأول .

3.70

0.91

االجمالي

االنفتاح

 .1أتمكن من الحصول عمى المعمومات الكافية بشأن الق اررات التنظيمية المتخذة المؤثرة عمى

3.66

0.96

.01اتمكن من الحصول عمى معمومات تبين مستوى التقييم الذي احصل عميو

3.52

0.91

االجمالي

3.75

0.25

وظيفتي.
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القدرة عمى
التنبوء

.00يمتمك مسؤولي في العمل سموكا متسقا ويمكن االعتماد عميو.

3.79

1.09

.04يفي زمبلئي في العمل بألتزاماتيم تجاه اآلخرين

3.80

0.88

.02يفي زمبلئي في العمل بالوعود التي يقطعونيا .

3.55

0.93

.02ال يمكن التنبؤ بسموك زمبلئي في العمل مسبقاً

2.55

1.01

3.75

0.86

3.49

0.53

2.38

1.14

3.05

1.27

..07يحرص مسؤولي في جيوده الرامية لمتواصل مع العاممين

3.66

1.03

.01يبدي مسؤولي اىتماماً بأن اكون دائما بأحسن حال

3.68

1.06

2.68

1.11

3.09

0.58

.40أعتقد ان زمبلئي في العمل منفتحين وصريحين معي

3.64

0.80

.44أعتقد ان استقامة زمبلئي في العمل عالية

3.88

0.83

.42يتصف مسؤولي في العمل باألنصاف في التعامل مع االخرين

3.50

1.03

.42يقول مسؤولي في العمل الحقيقة حتى لو كانت غير مرغوبة

3.57

1.13

.46يحقق زمبلئي النجاح في العمل دون اإلضرار باألخرين

3.77

0.95

االجمالي

3.67

0.15

اجمالي الثقة التنظيمية

3.55

20.4

.06يعبر زمبلئي عن مشاعرىم الحقيقية حول المسائل الميمة في العمل
االجمالي
.05تبدي المنظمة اىتماماً برفاىية العاممين وسعادتيم
االىتمام
بالعاممين

.08يبدي مسؤولي اىتماماً لحل مشكبلتي الخاصة

.41تيتم المنظمة بتمبية احتياجاتي ورغباتي الميمة
االجمالي

االستقامة

 .1الجدارة  :أشارت النتائج ان ىذا البعد قد حقق وسطاً حسابياً بمغ ( )3.74وىي أكبر من قيمة الوسط

الفرضي والبالغ ( ،) 2وىذا يدل عمى ان اجابات افراد العينة لمحور الجدارة كانت معتدلة وتتجو نحو اال تفاق

وبأنحراف معياري مقداره ( )0.24مما يعكس ىذا وجود اعتقاد بجدارة زمبلء العمل عمى نحو مرضي من ناحية
قدرتيم عمى أداء الميام وامتبلكيم المعرفة المطموبة ألداء األعمال المنوطة بيم .وحصمت الفقرة ( )4والمتعمقة

بأمتبلك المسؤول المقدرة الخاصة ألداء ميماتو ليكون ناحجاً عمى أعمى وسط حسابي مع اقل تشتت كان

مقدارىما ( )4.02و( )0.86عمى التوالي ،في حين اعمى تشتت كان في االجابة عن الفقرة ( )2والمتمثمة بوجود
قناعة تامة بكفاءة المنظمة في اداء عممياتيا وانشطتيا وبمغ ( )1.09عمما ان ىذه الفقرة حصمت عمى اقل

متوسط لعدد المجيبين وبمغ ( )2.21وىو اعمى من الوسط الفرضي.

 .2االنفتاح :سجل ىذا البعد مستوى معتدل في االجابة ،اذ اشارت النتائج الى ان الوسط الحسابي قد بمغت

قيمتو ( )3.75وبأنحراف معياري ( ،) 0.25وىذا يعني ان الوسط الحسابي ليذا البعد ىي اعمى من قيمة الوسط
الفرضي ( )2وىذا مؤشر جيد عمى ان افراد عينة البحث يمتمكون صفة االنفتاح والصراحة في كل ما يصب في

مصمحة العمل ،اذ حصمت الفقرة ( )5والمتمثمة (بأستطاعة العاممين مصارحة مسؤولييم بشكل مباشر عندما
يسير العمل بشكل خاطئ) عمى اعمى وسط حسابي واقل تشتت ومقدارىما ( )1.84( )4.18عمى التوالي  ،في

حين كان اعمى تشتت في االجابات ظير في الفقرة ( )8اذ بمغ (.)0.02

مجمة العموم االقتصادية واإلدارية المجمد  41العدد  87لسنة 4102

137

دور تبادلية القائد  -العضو في سلوك المواطنة التنظيمية على وفق
الثقة التنظيمية بحث تحليلي في مركز وزارة الهجرة والمهجرين
 .3القدرة عمى التنبوء  :بمغ الوسط الحسابي ليذا البعد ( )2.21وبأنحراف معياري (،)0.53وىذا مؤشر عمى

اعتدال مستوى االجابة واقترابو من الوسط الفرضي ،وحصمت الفقرة ( )04والمتعمقة بأيفاء زمبلء العمل

بألتزاماتيم تجاه اآلخرين عمى اعمى وسط حسابي ومقداره ( ، )3.80في حين حققت الفقرة العكسية ( )02اقل

وسط حسابي اذ بمغ ( ) 2.55وىو ادنى من الوسط الفرضي مما يعني اتجاه المجيبين نحو عدم االتفاق بامكانية
تنبوء العاممين بسموك زمبلئيم في العمل بشكل مسبق مما قد ينتج عنو اعتقاد او تصور بعدم وجود ثقة لدى

العاممين.
ً

 .4االىتمام بالعاممين :حقق ىذا البعد وسطاً حسابياً بمغ ( )3.09وبأنحراف معياري مقداره ( ،)0.58ولما كان

الوسط الفرضي مساوياً( ) 2عمى مساحة المقياس ،وىذا يشير الى تقارب قيمة الوسط الحسابي بالوسط الفرضي

لممقياس وىذا ا ن دل عمى شئ فانو يدل عمى وجود ثقة لمعاممين بمنظمتيم لكن ليست ثقة مطمقة وعدم تأكدىم
من ناحية اىتمام المنظمة بالعاممين لدييا سواء اكانت من خبلل محاولة حل مشاكميم او البحث عن رفاىية

العاممين لدييا او في تمبية حاجاتيم ورغباتيم.

وحصمت الفقرة ( )01التي أشارت الى ان (مسؤولي الوزارة يبدون اىتماماً بأن يكون موظفييم بأحسن حال)،

عمى اعمى وسط حسابي ومقداره ( ، )3.68في حين حققت الفقرة ( )05اقل وسط حسابي اذ بمغ ( )2.38وىذا
يشير الى وجود تصور لدى عينة البحث بعدم اىتمام منظمتيم لرفاىيتيم وسعادتيم .

 .5االستقامة  :بمغ المجمل العام لبعد االستقامة ( ،)3.67بأنحراف معياري( ،)0.15وىي أكبر من قيمة

الوسط الحسابي الفرضي ( )2وىذا مايشير الى ان اجابات العينة لمتغير االستقامة اتجيت نحو االتفاق في

االجابة حول وجود االستقامة من وجية نظر العينة المدروسة ،اذ حققت الفقرة ( )44أعمى وسط حسابي بمغ

(  ،)3.88وىذا يدل بأن ىنالك اتفاقاً لعينة البحث عمى وجود استقامة عالية لزمبلء العمل ،في حين حصمت
الفقرة ( )42عمى أقل وسط حسابي ( ،)2.61عمماً ان ىذه القيمة كانت اعمى من الوسط الفرضي .

أما أقل تشتت في اإلجابات كان عند الفقرة ( )40إذ بمغت قيمة االنحراف المعياري ليا ( )1.71أما أعمى

تشتت في اإلجابات فقد ظير في الفقرة ( )42الخاصة (يقول مسؤولي في العمل الحقيقة حتى لو كانت غير
مرغوبة) اذ بمغ االنحراف المعياري ليا ( )0.02وىذا يعكس التزام افراد عينة البحث بالمعايير االخبلقية

كالصراحة والصدق والتي تؤىميم ليكونوا جديرين بالثقة.

ولغرض الوقوف عمى مستوى اجابات العينة وترتيب أبعاد متغير الثقة التنظيمية فقد اعتمد عمى كل من

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االختبلف لفقرات ابعاد ىذا المتغير وكما يظير ذلك في

جدول ( )9االتي

جدول ( )9ابعاد متغير الثقة التنظيمية عمى وفق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االختبلف

تسمسل

المتغير

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

معامل االختبلف

االىمية النسبية

0

الجدارة

3.74

0.24

6.42

الثاني

4

االنفتاح

3.75

0.25

6.67

الثالث

2

القدرة عمى التنبوء

3.49

0.53

15.19

ال اربع

2

االىتمام بالعاممين

3.09

0.58

18.77

الخامس

6

االستقامة

3.67

0.15

4.09

االول
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دور تبادلية القائد  -العضو في سلوك المواطنة التنظيمية على وفق
الثقة التنظيمية بحث تحليلي في مركز وزارة الهجرة والمهجرين
اشارت نتائج االجابات في الجدول المذكور آنفا الى قيم معامل االختبلف فضبل عن االىمية النسبية البعاد متغير

الثقة التنظيمية ،اذ جاء ترتيب اجمالي بعد االستقامة بالمرتبة االولى مما يعني ىذا ان اجابات افراد العينة ضمن

ىذا البعد كانت اقل تشتتا واألكثر تجانساً ومبلئمة وأىمية عن باقي أبعاد المتغير االخرى ،فيما احتل بعد الجدارة

المرتبة الثانية يميو بعد االنفتاح ثم بعد القدرة عمى التنبوء في حين كان بعد االىتمام بالعاممين في المرتبة

االخيرة من حيث األىمية.

ثانياً :تحميل عبلقات االرتباط بين متغيرات البحث

 .0تحميل العبلقة بين تبادلية القائد – العضو والثقة التنظيمية.

ييدف ىذا المحور الى اختبار الفرضية الرئيسية االولى والتي نصت عمى "وجود عبلقة ذات داللة معنوية

بين تبادلية القائد-العضو والثقة التنظيمية عمى مستوى المتغيرات الرئيسية واالبعاد الفرعية" اذ وضح الجدول()01

قيم معامل االرتباط بين متغير تبادلية القائد – العضو بأبعاده الفرعية (التاثير ،الوالء ،المساىمة ،االحترام الميني،
الدعم) وبين متغير الثقة التنظيمية بأبعاده الفرعية (الجدارة ،االنفتاح ،القدرة عمى التنبوء ،االىتمام بالعاممين

،االستقامة) اضافة الى المستوى االجمالي لكبل المتغيرين وكانت نتائج تحميل االرتباط عمى وفق األتي:

جدول( )01قيم االرتباط بين متغيري تبادلية القائد-العضو و الثقة التنظيمية

العبلقات المعنوية

الثقة
اجمالي الثقة
التنظيمية

%

العدد

100

6

**0.642

االستقامة

االىتمام

القدرة عمى

التنظيمية

االنفتاح

الجدارة

**0.528

التاثير

بالعاممين

التنبوء

**0.370

**0.693

**0.397

**0.612

تبادلية القائد-
العضو

100

6

**0.618

**0.389

**0.659

**0.393

**0.549

**0.518

الوالء

100

6

**0.511

*0.313

**0.495

**0382

**0.556

**0.354

المساىمة

100

6

**0.688

**0.486

**0.742

**0.488

**0.478

**0.595

االحترام الميني

100

6

**0.680

**0.462

**0.764

**0.421

**0.539

**0.557

الدعم

100

6

**0.717

**0.464

**0.771

**0.471

**0.611

**0.591

36
100

اجمالي تبادلية
القائد-العضو

6

6

6

6

6

6

العدد

العبلقات

100

100

100

100

100

100

%

المعنوية

* االرتباط ذات داللة معنوية عند مستوى  1.16ودرجة حرية 62

** االرتباط ذات داللة معنوية عند مستوى  1.10ودرجة حرية 62

اذ يتضح من خبلل نتائج الجدول اعبله ان جميع العبلقات بين متغير تبادلية القائد-العضو والثقة التنظيمية

عمى المستوى االجمالي وعمى مستوى االبعاد الفرعية كانت معامبلت ارتباط معنوية موجبة عند مستوى () 1.10
و( )1.16وبنسبة  ،%011وكان أعمى ارتباط بين اجمالي تبادلية القائد-العضو واالىتمام بالعاممين .إذ بمغ (،)0.771

وىو ارتباط طردي عالي المعنوية عند مستوى داللة ( ،)1.10أما اقل ارتباطا فكان بين بعدي المساىمة واالستقامة اذ بمغ

( ،)0.313وىو ارتباط طردي معنوي عند مستوى داللة ( ،)1.16وىذا يدل عمى ان نوعية العبلقات التبادلية تعتمد عمى
عوامل الجدارة بالثقة والتي تزيد من جودة ىذه العبلقة داخل الوزارة المبحوثة

 .4تحميل العبلقة بين تبادلية القائد-العضو وسموك المواطنة التنظيمية
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الثقة التنظيمية بحث تحليلي في مركز وزارة الهجرة والمهجرين
ييدف ىذا المحورالى اختبار الفرضية الرئيسية الثانية والتي مفادىا" وجود عبلقة ذات داللة معنوية بين تبادلية

القائد -العضو وسموك المواطنة التنظيمية عمى مستوى المتغيرات الرئيسية واالبعاد الفرعية"،اذ يوضح الجدول

( )01معامل االرتباط بين متغير تبادلية القائد – العضو بأبعاده الفرعية (التاثير ،الوالء ،المساىمة ،االحترام

الميني ،الدعم) وبين متغير سموك المواطنة التنظيمية بأبعاده الفرعية (االيثار،الكياسة ،الروح
الرياضية،الضمير،المشاركة الطوعية ) وكذلك عمى المستوى االجمالي لكبل المتغيرين

جدول( )00قيم االرتباط بين متغيري تبادلية القائد-العضو وسموك المواطنة التنظيمية

العبلقات المعنوية
%

العدد

اجمالي سموك
المواطنة

سموك المواطنة
المشاركة الطوعية

الضمير

الروح الرياضية

الكياسة

االيثار

التنظيمية
تبادلية القائد-

التنظيمية

العضو

16.67

1

0.183

-0.012

0.197

*0.286

-0.056

0.122

التاثير

0

0

0.154

-0.027

0.238

0.245

-0.027

-0.001

الوالء

0

0

0.106

-0.086

0.253

0.087

-0.038

0.054

المساىمة

33.33

2

*0.284

0.052

0.259

**0.357

0.092

0.115

االحترام الميني

33.33

2

*0.266

0.032

0.227

**0.408

-0.014

0.158

الدعم

33.33

4

0.232

-0.0002

*0.270

*0.325

-0.013

0.099

7

2

0

1

4

0

0

العدد

33.33

0

16.67

66.67

0

0

%

19.44

اجمالي تبادلية
القائد-العضو

* االرتباط ذات داللة معنوية عند مستوى  1.16ودرجة حرية 62

** االرتباط ذات داللة معنوية عند مستوى  1.10ودرجة حرية 62

اشارت النتائج ان معامل االرتباط بين اجمالي متغير تبادلية القائد – العضو ومتغير سموك المواطنة التنظيمية قد

بمغ( ،) 0.232وىو ارتباط موجب ليس ذو داللة معنوية ،وبمغت نسبة عبلقات االرتباط بين اجمالي تبادلية
القائد – العضو وسموك المواطنة التنظيمية .%19.44

وكان أعمى ارتباط بين بعدي الدعم والروح الرياضية إذ بمغ ( ،)0.408وىو ارتباط معنوي عند مستوى

داللة ( ،)1.10أما اقل ارتباط فكان مع بعد المشاركة الطوعية إذ بمغ ( )0.0002وىو ارتباط سالب ضعيف

جدا وغير معنوي.

 .2تحميل العبلقة بين الثقة التنظيمية وسموك المواطنة التنظيمية

ييدف ىذا المحور الى اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة والتـي مفادىـا" وجـود عبلقـة ذات داللـة معنويـة بـين

الثقــــة التنظيميــــة وســــموك المواطنــــة التنظيميــــة عمــــى مســــتوى المتغيــــرات الرئيســــية واالبعــــاد الفرعيــــة" ويبــــين

الجدول()04مصفوفة عبلقات ارتباط (بيرسون) بين الثقة التنظيمية و سموك المواطنة التنظيمية

العبلقات

المعنوية
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الثقة التنظيمية بحث تحليلي في مركز وزارة الهجرة والمهجرين
جدول( )04قيم االرتباط بين متغيري سموك المواطنة التنظيمية و الثقة التنظيمية
العبلقات المعنوية

اجمالي الثقة
التنظيمية

%

العدد

الثقة
االستقامة

االىتمام بالعاممين

القدرة عمى التنبوء

االنفتاح

التنظيمية

الجدارة

سموك المواطنة
التنظيمية

16.67

1

0.211

*0.285

0.203

0.159

0.255

-0.022

االيثار

0

0

0.080

0.075

-0.014

0.113

0.131

0.058

الكياسة

83.33

5

**0.473

**0.595

**0.453

**0.352

0.238

*0.310

الروح الرياضية

50

3

*0.286

*0.296

0.204

*0.308

0.194

0.204

الضمير

66.67

4

**0.351

**0.345

0.199

**0.372

0.074

**0.488

المشاركة الطوعية

100

6

**0.445

**0.504

*0.334

**0.416

*0.277

*0.333

اجمالي المواطنة التنظيمية

19
52.78

4

5

2

4

1

3

العدد

العبلقات

66.67

83.33

33.33

66.67

16.67

50

%

المعنوية

* االرتباط ذات داللة معنوية عند مستوى  1.16ودرجة حرية 62

** االرتباط ذات داللة معنوية عند مستوى  1.10ودرجة حرية 62

يتضح من نتائج الجدول اعبله بمغ معامل االرتباط بين اجمالي متغير سموك المواطنة التنظيمية ومتغير الثقة

التنظيمية ( ،) 0.445وىو ارتباط موجب لو داللة معنوية عالية  ،وبمغت نسبة عبلقات االرتباط بين اجمالي

سموك المواطنة التنظيمية والثقة التنظيمية  .%52.78وكان أعمى ارتباط بين بعدي الروح الرياضية و

االستقامة إذ بمغ ( ،)0.595وىو ارتباط طردي عالي المعنوية عند مستوى داللة ( ،)1.10أما اقل ارتباطا فكان
بين بعدي الكياسة واالىتمام بالعاممين اذ بمغ ( ،)0.014وىو ارتباط عكسي غير معنوي ضعيف جدا مما يؤشر
الى ضعف العبلقة ما بين ىذين البعدين .

ثالثاً :تحميل عبلقات التاثير بين متغيرات البحث

 .0تحميل اثر تبادلية القائد-العضو في الثقة التنظيمية:

يوضح الجدول ( )02نتائج تحميل أثر تبادلية القائد –العضو(اجمالي وأبعاد فرعية) كمتغير مستقل في الثقة
التنظيمية كمتغير معتمد ،بأستعمال أنموذج االنحدار الخطي البسيط وكانت النتائج كاآلتي:

جدول ( )02نتائج تأثير متغير تبادلية القائد -العضو في الثقة التنظيمية بأستعمال االنحدار الخطي البسيط
قيمة معامل بيتا B

قيمة معامل

قيمة F

مستوى الداللة

المتغيرات التوضيحية

قيمة الثابت

التاثير

1.542

0.552

الوالء

1.713

0.457

0.382

المساىمة

1.039

0.608

0.261

19.105

االحترام الميني

1.463

0.538

0.474

48.57

يوجد تأثير

الدعم

1.266

0.584

0.462

46.324

يوجد تأثير

اجمالي تبادلية القائد  -العضو

0.844

0.691

0.514

57.217

يوجد تأثير

المحسوبة

()1.16

0.412

37.78

يوجد تأثير

33.41

يوجد تأثير
يوجد تأثير

التحديد

2

R
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أشارت نتيجة تحميل أنموذج االنحدار حول أثر اجمالي متغير تبادلية القائد -العضو في الثقة التنظيمية الى

تحقق أثر معنوي بينيما ،اذ بمغت قيمة  Fالمحسوبة ( ،)57.217وىي أكبر من قيمة  Fالجدولية بدرجة حرية

( ،)0,62وىذا ما فسرتو أيضاً قيم كل من معامل التحديد البالغ قيمتو ( ،)0.514وكذلك قيمة  Bالبالغة
( ،)0.691وتبعاً ليذه النتيجة تم قبول الفرضية الرئيسية الرابعة والتي مفادىا (تؤثر تبادلية القائد-العضو
بأبعادىا تأثي ارً موجباً وذو داللة معنوية في الثقة التنظيمية).

 .4تحميل اثر تبادلية القائد-العضو في سموك المواطنة التنظيمية:
يوضح الجدول ( ) 02ادناه نتائج اختبار الفرضية الخامسة والتي مفادىا" تؤثر تبادلية القائد-العضو

بأبعادىا تأثي ارً موجباً وذو داللة معنوية في سموك المواطنة التنظيمية".

جدول ( )02نتائج تأثير متغير تبادلية القائد -العضو في سموك المواطنة التنظيمية
بأستعمال االنحدار الخطي البسيط
قيمة معامل

قيمة معامل
التحديد R 2

قيمة F

المحسوبة

()1.16

0.033

1.867

اليوجد تأثير

1.320

اليوجد تأثير
اليوجد تأثير

مستوى الداللة

المتغيرات التوضيحية

قيمة الثابت

التاثير

3.702

0.086

الوالء

3.763

0.062

0.024

المساىمة

3.729

0.069

0.011

0.615

االحترام الميني

3.544

0.121

0.081

4.738

يوجد تأثير

الدعم

3.526

0.125

0.071

4.127

يوجد تأثير

3.537

0.122

0.054

3.062

اليوجد تأثير

اجمالي تبادلية القائد-
العضو

بيتا B

قيمة  Fالجدولية تحت مستوى داللة ) (0.05ودرجة حرية (2.12= )1, 54
أشارت نتيجة انموذج تحميل االنحدار حول أثر اجمالي تبادلية القائد -العضو في سموك المواطنة التنظيمية الى
عدم تحقق أثر معنوي بينيما ،اذ بمغت قيمة  Fالمحسوبة ( ،)3.062وىي أقل من قيمة  Fالجدولية بدرجة

حرية ( ،)0,62وطبقاً ليذه النتيجة فأن ىنالك مبر ارً لرفض الفرضية الرئيسية الخامسة والتي مفادىا (وجود أثر
معنوي لمتغير تبادلية القائد  -العضو في سموك المواطنة التنظيمية).

 .2أثر الثقة التنظيمية في سموك المواطنة التنظيمية

يوضح الجدول ( )06نتائج تحميل أثر الثقة التنظيمية(اجمالي وابعاد فرعية) كمتغير مستقل في سموك المواطنة
التنظيمية كمتغير معتمد بأستعمال أنموذج االنحدار الخطي البسيط وكانت النتائج كاآلتي:
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جدول ( )06نتائج تأثير متغير الثقة التنظيمية في سموك المواطنة التنظيمية باستعمال االنحدار الخطي البسيط
مستوى

قيمة معامل

قيمة معامل
التحديد R 2

قيمة F

المحسوبة

الجدارة

3.447

0.151

0.111

6.720

يوجد تأثير

اال نفتاح

3.506

0.135

0.077

4.482

يوجد تأثير

القدرة عمى التنبوء

3.279

0.210

0.173

11.316

يوجد تأثير

االىتمام بالعاممين

3.644

0.120

0.112

6.783

يوجد تأثير

االستقامة

3.107

0.247

0.254

18.406

يوجد تأثير

3.153

0.242

0.198

13.325

يوجد تأثير

المتغيرات

التوضيحية

اجمالي الثقة
التنظيمية

قيمة الثابت

بيتا B

الداللة

()1.16

قيمة  Fالجدولية تحت مستوى داللة ) (0.05ودرجة حرية (2.12= )1, 54
اشارت نتيجة تحميل االنحدار في الجدول اعبله حول دراسة اثر اجمالي متغير الثقة التنظيمية في سموك

المواطنة التنظيمية الى تحقق اث ار معنويا عند مستوى (،)1.16اذ بمغت قيمة  Fالمحسوبة ( ،)13.325وىي

أكبر من قيمة  Fالجدولية بدرجة حرية ( ،)0,62وىذا ما فسرتو قيمة معامل التحديد البالغة ( ،)0.198وىذا
يعني ان بعد االستقامة فسر ما نسبتو ( ،)%01.7من التباين الحاصل في سموك المواطنة التنظيمية ،وان قيمة

 Bالتي بمغت ( ،)0.242التي اشارت فييا ان اي تغير بوحدة واحدة في متغير الثقة التنظيمية سيؤدي بالنتيجة
الى تغيير في سموك المواطنة التنظيمية بمقدار( ،)0.247وتبعا ليذه النتيجة فأن ىنالك مبر ارً بقبول الفرضية
الرئيسية السادسة (وجود اثر معنوي لمتغير الثقة التنظيمية كأجمالي وكأبعاد في سموك المواطنة التنظيمية).

 .2اسموب تحميل المسار

في ىذه الفقرة سيتم العمل عمى تحميل اتجاىات تاثير متغير تبادلية القائد-العضو في سموك المواطنة
التنظيمية من خبلل متغير الثقة التنظيمية او من دونو كما موضح في الجدول ( )05لغرض التحقق من

ايجابية او سمبية ىذا التأثير في تعزيز سموك المواطنة التنظيمية وقدرة كل متغير او بعد فرعي بشكل منفرد عمى
التاثير المباشر وغير المباشر والذي يحدد من جانب اخر اىمية كل متغير فرعي مقارنة بالمتغيرات الفرعية

التوضيحية االخرى  ،وقد استعمل ليذا الغرض اسموب تحميل المسار ) (Path analysisالذي يعرض االساليب
االحصائية الميمة التي يمكن استعماليا في تحميل معامبلت االرتباط بين المتغيرات وتقسيميا الى تأثيرات مباشرة

وغير مباشرة  ،اي ان تحميل المسار يعطي المعمومات التي يمكن ايجادىا من تحميل االنحدار ] .الزيدي:

[4118،012

ويعرف التأثير المباشر الى العبلقة السببية المباشرة بين كل من المتغير التوضيحي  Xومتغير االستجابة Y

 ،اي انو في حالة حصول تغير في المتغير التوضيحي  Xيؤدي إلى حدوث تغير مباشر في متغير االستجابة Y
مع االشارة الى ان بقية المتغيرات في االنموذج السببي يبقى أثرىا ثابتا.
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اما التأثير الغير مباشر فيشير الى العبلقة غير المباشرة بين كبل المتغيرين التوضيحي واالستجابة (، )Y , X

اذ يكون المتغير  Xمؤث ار في متغير االستجابة  Yعبر متغيرات وسيطة أو عبر مسببات أخرى ].ابراىيم

[081-087، 4111:

جدول ( )05نتائج تحميل المسار في تأثير ابعاد متغير تبادلية القائد – العضو في متغير سموك المواطنة التنظيمية عبر
متغير الثقة التنظيمية

المتغير المستقل

المتغير المعتمد

)(LMX

)(OCB

تأثير مباشر

تأثير غير مباشر عبر الثقة
التنظيمية

تأثير كمي

التاثير

-0.175

0.358

0.183

الوالء

-0.196

0.35

0.154

-0.164

0.270

0.106

-0.042

0.326

0.284

-0.046

0.312

6450.

-0.179

0.411

0.232

المساىمة
االحترام الميني
الدعم
اجمالي تبادلية القائد-
العضو

سموك المواطنة
التنظيمية

حقق متغير تبادلية القائد  -العضو تأثي ار مباش ارً في أجمالي سموك المواطنة بمقدار( )-0.179وىي تدل

عمى أن ىناك تأثي ار مباش ار عكسيا بينيما و ليس ذو داللة معنوية ،أما التأثير غير المباشر لمتغير تبادلية
القائد  -العضو عمى أجمالي سموك المواطنة عبر الثقة التنظيمية فكان ( )0.411وىي نتيجة جيدة ذو داللة
معنوية تفسر تأثير تبادلية القائد  -العضو في سموك المواطنة عبر الثقة التنظيمية .أما التأثير الكمي (المباشر

وغير المباشر) فقد بمغ ( )0.232وىو تأثير ليس ذو داللة معنوية.

ومما سبق تستنتج الباحثة ان كل التأثيرات المباشرة كانت سالبة وضعيفة ،وان كل التأثيرات غير

المباشرة كانت جيدة  ،وعمى ضوء ىذه النتائج تم قبول الفرضية السابعة والتي مفادىا(يزداد تأثير تبادلية القائد

العضو في سموك المواطنة التنظيمية من خبلل الثقة التنظيمية).
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اوال:االستنتاجات:

.1

احملىر الرابع/االستنتاخاث والتىصٍاث

وجود مستوى ٍ
عال لمتغيرات البحث  ،داخل وزارة اليجرة والميجرين ،وان ىنالك ترابط كبير بين أبعادىا

الفرعية.

.2

وجود عبلقات ايجابية قوية بين ثنائيات تبادلية القائد-العضو والثقة التنظيمية  ،اذ كمما تطورت جودة
ونوعية العبلقات بين الرئيس والمرؤوس كمما زاد ذلك من مستوى الثقة التنظيمية داخل الوزارة.

.3

ضعف عبلقة تبادلية القائد-العضو بسموكيات المواطنة التنظيمية ،عمى الرغم من تحقق مستوى عالي من
تبادلية القائد العضو اال انيا لم تشجع المرؤوسين عمى االنخراط في سموكيات تطوعية خارج نطاق العمل
الرسمي .

.4

ارتبطت الثقة التنظيمية بأستعداد العاممين عمى تبني سموكيات المواطنة التنظيمية داخل الوزارة المبحوثة،
وىذا يعني انو كمما ارتفع مستوى الثقة التنظيمية كمما زادت من سموكيات المواطنة التنظيمية التي يمارسيا

المرؤوسين.

.5

تبين ان لمثقة التنظيمية دور ميم في زيادة تأثير تبادلية القائد-العضو في سموك المواطنة التنظيمية ،اذ

ان وجود عوامل الجدارة بالثقة تؤدي الى زيادة مستويات نوعية العبلقات التبادلية وبالتالي زيادة سموكيات

المواطنة التنظيمية وىو ما يعزز االداء ويطور العبلقات االجتماعية ويحقق كفاءة وفاعمية الوزارة.

ثانياً :التوصيات:

 .0يتطمب االستثمار البناء لقدرات وقابميات القيادات في كل المستويات التنظيمية اعتماداً عمى مضمون نظرية
تبادلية القائد-العضو ،لما لو من أثر ايجابي عمى اداء الوزارة امام تحديات الظروف الحالية التي تواجييا
منظمات العراق.

 .4اعادة النظر في معايير تقييم األداء السنوي لموظفي الوزارة  ،واعتبار سموك المواطنة التنظيمية أحد ىذه
المعايير اليامة عند منح الجدارة واشغال المناصب الوظيفية

 .2اتاحة الفرص القامة ورش عمل وندوات لمبحث في كيفية تعزيز الثقة التنظيمية داخل الوزارة.

 .2توظيف تكنموجيا االتصاالت والمعمومات لمتنسيق مع بعض الجامعات العربية والعالمية لبلستفادة من
خبراتيم واصداراتيم من البحوث العممية في مجال االدارة والذي يسيم في امكانية اطبلع مسؤولي الوزارة
عمى اىم المستجدات الفكرية التي باالمكان االستفادة منيا في تحسين اداء موظفي الوزارة بشكل خاص
وكفاءة عمل الوزارة بشكل عام.
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المصادر -اوال :المصادر العربية

.1
.2

البياتي ،محمود،والقاضي ،دالل ،)4101(،البحث العممي واساليبو بأستخدام البرنامج ) )spssط 4مطبعة البينة.
ابراىيم،ليث خميل ،)4111(،تأثير الثقة التنظيمية والصراع البناء في رأس المال االجتماعي دراسة استطبلعية آلراء

عينة من العاممين في معيد التدريب النفطي ،رسالة ماجستير في ادارة االعمال غير منشورة ،كمية االدارة واالقتصاد-
جامعة بغداد.

.3

الزىراني،احمد بن حسن ،)4100(،الثقة التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية بالطائف وعبلقتيا بالسموك االداري

االبداعي ،رسالة ماجستير في ادارة االعمال ،جامعة ام القرى-المممكة العربية السعودية.

.4

الزوبعي ،مجيد حميد ،)4101(،اثر أبعاد سموكيات المواطنة التنظيمية في استراتيجيات تمكين فرق العمل دراسة

استطبلعية تحميمية في عينة من مدينة الطب ،رسالة ماجستير في ادارة االعمال غير منشورة،كمية االدارة واالقتصاد -جامعة
بغداد.

.5

الزيدي،ناظم جواد ،)4118(،العبلقة بين سموك المواطنة التنظيمية والقيادة التحويمية وأثرىما في تفوق المنظمات
اطروحة دكتوراه فمسفة في عموم ادارة االعمال غير منشورة كمية االدارة واالقتصاد-جامعة بغداد.

.6

الشكرجي،اسماء طو ،)4117(،تأثير كل من العدالة التنظيمية والثقة المنظمية في االحتراق النفسي لمعاممين دراسة
استطبلعية آلراء عينة من العاممين في وزارة التعميم العالي والبحث العممي ،اطروحة دكتوراه في االدارة العامة ،كمية

االدارة واالقتصاد -جامعة بغداد.

.7

الطائي ،رنا ناصر ،)4118(،األنماط القيادية والثقة التنظيمية وأثرىا في تحقيق االلتزام التنظيمي دراسة تطبيقية آلراء
عينة من المديرين في شركات القطاع الصناعي المختمط ،رسالة ماجستير في ادارة االعمال غير منشورة ،كمية االدارة

واالقتصاد -جامعة بغداد

.8

حواس ،اميرة رفعت ، ) 4112( ،اثر االلتزام التنظيمية والثقة في االدارة عمى العبلقة بين العدالة التنظيمية وسموكيات
المواطنة التنظيمية بالتطبيق عمى البنوك التجارية في القاىرة ،رسالة ماجستير.

.9

شاىين،ماجد ابراىيم،)4101(،مدى فاعمية وعدالة نظام تقييم اداء العاممين في الجامعات الغمسطينية وأثره عمى االداء
الوظيفي والوالء والثقة التنظيمية دراسة مقارنة بين الجامعة االسبلمية وجاعة االزىر .رسالة ماجستير في ادارة االعمال،

الجامعة االسبلمية –غزة.

.11

الرقاد ،ىناء خالد،و أبو دية ،عزيزة،)4104(،الذكاء العاطفي لدى القادة االكادميين في الجامعات االردنية الرسمية

وعبلقتو بسموك المواطنة التنظيمية لدى أعضاء الييئة التدريسية،مجمة الجامعة االسبلمية لمدراسات التربوية والنفسية ،

العدد الثاني ،المجمد العشرون.

.11

أبو تايو ،بندر عبدالكريم ،)4104(،أثر العدالة التنظيمية عمى سموك المواطنة التنظيمية في مراكز الو ازرات

الحكومية في االردن ،مجمة الجامعة االسبلمية لمدراسات االقتصادية واالدارية ،المجمد العشرون  ،العدد الثاني،
ص(.)075-026

.12

جمعة ،عارف أسعد ،)4100(،واقع المفاىيمن التربوية البيئية في مناىج التربية االسبلمية "دراسة ميدانية في

مدارس محافظة دمشق"  ،مجمة جامعة دمشق ،المجمد  ،48العدد  ،2+2ص(.)144-771

.13

منصور ،طاىر محسن ،والخفاجي ،نعمة عباس  )4101(،نظرية المنظمة مدخل عمميات،دار اليازوري لمنشر

عمان.
والتوزيعَ -
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.14

.غزة- الجامعة االسبلمية- كمية التجارة، رسالة ماجستير،قطاع غزة

A- Books:

المصادر االجنبية:ًثانيا

1. Robbins S. (2005), essentials of Organizational behavior, 11th ED, person education,
Inc, USA.

2. Yukl G (2006), Leadership in organizations, 6th ED, Pearson Education International,
U.S.A.

3.
4.
5.
6.

B- Articles:
Barbuto J., Gifford G., (2012), Motivation and LMX: evidence counter to similarity
attraction theory, International Journal of leadership studies, Vol. 7, Iss.1, pp.18-28.
Becker J., Halbesleben. J. & O'Hair H.,(2005), Defensive Communication and
Burnout in the Workplace: The Mediating Role of Leader- Member Exchange,
Communication Research Reports, Vol. 22, No. 2, , pp. 143-150.
Breukelen W., Schyns B. & Blanc P., (2006), Leader-Member Exchange Theory and
Research: Accomplishments and Future Challenges, Sage Publication, vol. 2, no.3, pp.
295-316.
Chen S.C. & Dhillon G., (2003), Interperting dimensions of consumer, trust in ECommerce, Information Technology and Management, Vol. 4, Iss. 2-3, pp. 303-318.

7. Dietz G. & Hartog D., (2006), Measuring trust inside organizations, Emerald Group
Publishing, Vol. 35, No. 5, pp. 557-588.

8. Dipaola M.F. & Hoy W., (2005), Organizational citizenship of faculty and
achievement of high school students, High school Journal, Vol. 88, No. 3, pp. 35-44.
9. Eisenberger R., Huntington R., Hutchinson S. & Sowa D., (1986), perceived
organizational support, Journal of Applied psychology (71) pp.500-507
10. Farahbod F., Azadehdel M. Dizgah M. & Jirdehi M., (2012), Organizational
citizenship behavior: the role of organizational justice and LMX , Interdisciplinary
Journal of contemporary research in business, vol. 3, no. 9, pp. 893-903.
11. Graen G. & Uhl-Bien M., (1995), Relationship-Based Approach to Leadership:
Development of Leader-Member exchange theory of Leadership over 25 years
Applying a Multi-Level Multi-Domain Perspective, Leadership Quarterly, Vol.6, No.
2, PP. 219-247
12. Hassan M., Semarcioz F., (2010), Trust in Personal and Impersonal Forms Its
Antecedents and Consequences: A Conceptual Analysis within Organizational
Context, International Journal of Management and information system, Vol. 14, No.
2, pp.67-84.
13. Jahangir N., Akbar M., Haq M., (2004), Organizational Citizenship behavior: its
nature and Antecedent , BRAC University Journal, Vol. 1, No.2, pp. 75-85.
14. Konovsky M. & Pucg S.D., (1994), Citizenship behavior and social exchange,
Academy of Management Journal, Vol.37, No.3, pp. 656-669.
15. Liden R., Graen G., (1980), Generalizabilityof the Vertical Dyad Linkage Model of
Leadership, Academy of management ajournal, Vol.23, No.3, pp.451-465.

147

4102  لسنة87  العدد41 مجمة العموم االقتصادية واإلدارية المجمد
 العضو في سلوك المواطنة التنظيمية على وفق- دور تبادلية القائد
الثقة التنظيمية بحث تحليلي في مركز وزارة الهجرة والمهجرين

16. Lunenburg F.C., (2010), Leader-Member exchange theory: another perspective on the
leadership process, International journal of management, Business and
Administration, vol.13, no. 1, pp. 1-5.
17. Mansoor N., Aslam H., Javad T., Ashraf F., (2012), Exploring Organizational
Citizenship Behavior and its Critical Link to Employee Engagement for Effectual
Human Resource Management in Organizations, Mediterranean Journal of Social
science, Vol. 3, No.1, pp. 567-576.
18. Martins N., (2000), Developing a trust model for assisting management during
change, Journal of Industrial Psychology, Vol. 26, No. 3, pp. 27-31.
19. Mayer R., Davis J. & Schoorman F., (1995), An interactive model of organizational
trust, Academy of Management Review, Vol. 20, No. 3, pp. 709-734.
20. Mollering G., Bachmann R. & Lee H., (2004), Understanding Organizational Trust
Foundations, Constellations and Issues of Operationalisation, Journal of Management
Psychology, Vol.19, No 6, pp. 656-670.
21. Msanjila S. & Afsarmanesh H., (2010), FETR: A framework establish trust
relationships among organization in VBE, Journal Intell Manuf, Vol. 21, pp.251-265
22. Organ D., (1997), Organizational citizenship behavior: its construct clean-up time,
Human performance, Vol.10, No. 2, pp. 85-97.
23. Puusa A. & Tolvanen U., (2006), Organizatinal identity and trust, Electronic Journal
of Business Ethics and organization studies, Vol. 11, No. 2, pp.29-33
24. Rezai H. & Sabzikaran E. (2012), Exploring the effect of organizational citizenship
behavior on human resources productivity enhancement, Kuwait chapter of Arabian
Journal of Business and Management Review, Vol. 1, No. 7, pp. 1-15
25. Rousseau D., Sitkin S., Burt R. & Camerer C. , (1998), Introduction to special topicb
forum not so different after all:A cross-discipline view of trust, Academy of
Management Review, Vol.23, No. 3, pp. 393-404
26. Schriesheim C., Castro S. & Cogliser C., (1999), LME research: A comprehensive
review of theory, measurement, and data-analytic practices, Leadership
Quarterly,vol. 10, No.(l), pp. 63-113.
27. Shockly-Zalabak P., Ellis K. &Cesaria R., (2000), Measuring organizational trust,
International Association of Business Communication
28. Straiter K., (2005), The Effects of Supervisors' Trust of Subordinates and their
Organization on Job Satisfaction and Organizational Commitment, International
Journal of leadership Studies, Vol. 1, Iss. 1, pp. 86-101.
29. Vecchio R. & Gobdel B., (1984), the vertical dyad linkage model of leadership:
problems and prospects, Organizational behavior and human performance (34), pp.
5-20
30. Yilmaz A., Atalay C., (2009), A theoretical analyze on the concept of trust in
organizational life, European Journal of Social Science, Vol .8, No. 2, pp. 341-352.
C- Thesis and Distributions:
31. Ebbikink L., (2008), Organizational citizenship behavior, afact in small
organizations? Master thesis in Business Administration. University of Twente.
32. Gunpath D., (2006), Employee perception of trust in managers of different gender,
submitted for the degree of Master of Arts, in the faculty of Humanities at the
University of Witwatersrand, Johannesburg.
33. Lee R.H., (2000), An Empirical Study of Organizational Justice as a Mediator of the
Relationships among Leader-Member Exchange and Job Satisfaction, Organizational
Commitment, and Turnover Intentions in the Lodging Industry, Dissertation doctor
of philosophy, Virginia Polytechnic Institute and State University, U.S.A.

141

4102  لسنة87  العدد41 مجمة العموم االقتصادية واإلدارية المجمد
 العضو في سلوك المواطنة التنظيمية على وفق- دور تبادلية القائد
الثقة التنظيمية بحث تحليلي في مركز وزارة الهجرة والمهجرين

34. Lock A., (2005), the relationship between individualistic/ collectivistic orientation and
organizational citizenship behavior and the possible influence of leadership study,
Master thesis, Work Organization & Management, Faculty of Social Sciences,
Erasmus University Rotterdam- Netherland.
35. Mayer D.M., (2004), Are you in or out? a group-lever examination of the effect LMX
on justice and customer satisfaction, Dissertation Doctor of philosophy, University of
Mariland- U.S.A.
36. Soldner J.L., (2009), Relationship among LMX, OCB, organizational commitment,
gender, and dyadic duration in a rehabilitation organization, Dissertation doctor of
philosophy, Southern Illinois University Carbondale.
37. Unuvar T.G., (2006), An integrative model of job characteristics , job satisfaction ,
organizational commitment and organizational citizenship behavior , Dissertation
Submitted in Partial Fulfillment of the Requirement for the Degree of Doctor of
Philosophy in Business Administration, Middle east technical University.
38. Wan S., (2009), The relationship between transformation leadership behavior and
organizational citizenship behavior, Thesis Submitted to the Centre for Graduate
Studies, University Utara Malaysia, In Fulfillment of the Requirement for the Degree
of Masters of Management.
39. Yusaf A., (2008), The role of organizational justice in the relationship between LMX,
organizational commitment and intent to turnover, M.SC, thesis, University of
Twente- Netherlands.
40. Öztürk F., (2010), determinants of OCB among knowledge workers: the role of job
characteristics, job satisfaction, and organizational commitment , Master thesis of
Business Administration, Middle east technical University.
D-book chapter and research Paper:
41. Kong D.,( 2008) Relationships of LMX with its antecedent, and consequence with
context, research paper, John M. Olin Business School Washington University.
42. Yukl G. & Michel J.W.,(2006) , Proactive influence tactics and leader-member
exchange, book chapter In C. A. Schriesheim & L. L. Neider (Eds.), Power and
influence in organizations: New empirical and theoretical perspectives, chapter 4 (pp.
87-103). Greenwich, CT: Information Age Publishing.

141

4102  لسنة87  العدد41 مجمة العموم االقتصادية واإلدارية المجمد
 العضو في سلوك المواطنة التنظيمية على وفق- دور تبادلية القائد
الثقة التنظيمية بحث تحليلي في مركز وزارة الهجرة والمهجرين

The role of leader-member exchange in the organizational citizenship
behavior according to organizational trust
Analytical research at the center of Ministry of Migration and Displaced

Abstract
This research aimed to examine the correlation and influence of leadermember exchange in the organizational citizenship behavior in the existence of
organizational trust as mediator variable among workers in ministry of migration
and displaced, has been collecting data and information relating to research by
designing questionnaire was distributed to the stratified random sample included
(56) member of the workers in the ministry mentioned, and through the use of
several statistical method were the main findings of research was the existence of a
correlation relationship and influence between leader- member exchange and
organizational trust, while the results confirmed no correlation and influence exist
between leader- member exchange and organizational citizenship behavior. The
research ended with a group of Conclusions The most prominent of the
organizational trust important role in increasing the impact of leader- member
exchange of the Organizational Citizenship Behavior, And it recommended that
research on the need for the Planning Directorate in the Ministry of Displacement
and Migration work poll periodically to the views of staff for the running of the
ministry and the relationship between supervisor and there Subordinates, it would
provide for the heads of sources to develop their performance as well as enhance
their openness and transparency, which requires that takes presidents including
posed by subordinates of Notesand ideas.

Keywords/ Leader-member exchange theory, organizational citizenship
behavior, organizational trust.

