المجلة العراقية للعلوم االدارية

العدد ()47

المجلد))12

دور إدارة االنطباع يف تؼزيز سلىك املىاطنت التنظيميت  -دراست حتليليت آلراء ػينت من التدريسني يف
الكلياث احلكىميت

1

الباحثان
أ.م .د .ميثاق هاتف الفتالوي

كرار نزار نوري الكروي

كلية اإلدارة واالقتصاد /جامعة كربالء
ممخص-:
ٌَدف ٌذا البحث إلى التعرف عمى دور ادارة االىطباع في تعزيز سموك الهواطىة التىظيهية لعيىة هن الهالك التدريسي في

أربعة كميات حكوهية بمغت ) (121تدريسياً ولتحقيق ٌدف البحث وهن خالل االطالع عمى البحوث والدراسات األجىبية

اعتهد الباحثان هقاييس عالهية لقياس هتغيرات البحث ،إذ تم االعتهاد عمى ىهوذج) (Bolino&Turnley:1999ليهثل ابعاد
إدارة االىطباع )التعزيز الذاتي  ،الحظوة ،التهثيل ،الترٌيب ،التوسل) وتم االعتهاد عمى ىهوذج) (Dickinson:2009ليهثل
ابعاد سموك الهواطىة التىظيهية (اإليثار ,وعي الضهير ,الكياسـة ,الهشاركـة الطوعية ،الروح الرياضية) ,وقد استخدهت استهارة
االستبيان كأداة رئيسة لجهع البياىات  .وبغية الوصول الى أٌداف البحث صيغت هجهوعة هن الفرضيات التي تتضهن
اختبار عالقة االرتباط بين أبعاد إدارة االىطباع وأبعاد سموك الهواطىة التىظيهية وعن طريق استخدام عدد هن األدوات
اإلحصائية الهالئهة هثل الهتوسط الحسابي واالىحراف الهعياري وهعاهل االرتباط البسيط) (Pearsonتم اختبار ٌذي
الفرضيات .وفي ضوء ذلك تم الوصول إلى الىتائج ان ادارة االىطباع لً دور هعىوي في سموك الهواطىة التىظيهية لدى عيىة
البحث في الكميات الهبحوثة (عمى الهستوى الكمي) وتوصي بالعهل عمى ايجاد ىوع هن القىاعات بين ابعاد ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍالىﻁباﻉ َ
سموك الهواطىة التىظيهية لغﺭﺽ ﺍيجاﺩ ثقافة ﺍخالقية ههيﺯﺓ إذ ان ٌذي القىاعة يهكن يحققٍا بافضل صَﺭﺓ عىﺩها يستىد ﺍلى
قىاعاﺕ حقيقية هو لﺩو ﺍالﺩﺍﺭﺓ ﺍلعميا.
Abstract
The objective of this research is to identify the role of impression Management in
enhancing organizational citizenship behavior of a sample of the teaching staff in the four
state colleges amounted to (121) of teaching and to achieve the goal of research and
through access to research and foreign studies researcher adopted global standards for
measuring research variables, as it has been relying on model (Bolino & Turnley:1999) to
ingratiation,

management(Self-promotion,
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to represent the dimensions of organizational citizenship behavior (altruism, consciousness,
courteous , civic virtue, sportsmanship) questionnaire has been used as a key tool for data
collection. In order to reach the objectives of the research were formulated A set of
assumptions that include test correlation between impression and dimensions of
organizational citizenship behavior management dimensions and by using a number of
appropriate statistical tools such as the mean and standard deviation and coefficient of
simple correlation (Pearson) was test these hypotheses. In light of this it has been reached
results that impression management had a significant role in organizational citizenship
behavior among a sample search at colleges surveyed (at the macro level) and
recommends to work to find some kind of convictions between the dimensions of impression
management and organizational citizenship behavior for the purpose of finding a distinctive
ethical culture as This conviction can achieve the best image when it is based on a true
convictions from the presence of Top Management.

المقدمة-:
ان الهتتبع لتطور الفكر االداري في اآلوىة االخيرة يالحظ تحول البحث هن الىهاذج التقميدية الهتىوعة الى جيل جديد هن
الىهاذج تتىاسب هع التطورات في البيئة الخارجية وها تتطمبً هن هواكبة هستهرة لكل جواىبٍا الهتسارعة التغيير وهن تمك
الهتطمبات هوضوعة إدارة االىطباع وٌو خمق تصورات جديدة هرغوبة لدى االخرين تجاي الهىظهة وسياساتٍا او تغيير تمك
االفكار الهأخوذة عىٍا لٍدف هعين لدافع شخصي .فضال عن كون ذلك ضروري في التفاعالت االجتهاعية اذا تتضهن
إدارة االىطباع هجهوعة هن القدرات والهٍارات التي تتهثل في " هحاولة الشخص السيطرة عمى االىطباعات التي يصوغٍا
االخرين حولً"َ .عمـى ﺍلﺭغن هو ﺍختالﻑ ﺍالساليﺏ ﺍلتي تهاﺭﺱ فيٍا عهمية تَكون االىطباع َعمى هختمﻑ ﺍلهـستَياﺕ
التىظيهية فاو ﺍلضﺭَﺭﺓ تتﻁمﺏ ﺍلَقَﻑ عمى ﺍلﺩﺭجة ﺍلتي تهاﺭﺱ فيٍا ٌذي ﺍالساليﺏ َهـو ثـن تحﺩيﺩ السموكيات ﺍلهتﺭتبة
عميٍا في كوىٍا ﺍخالقية ﺍن ال ﺍخالقية هن خالل استثهار ابعاد ادارة االىطباع ( التعزيز الذاتي ،الحظوة ،التهثيل  ،الترٌيب ،
التوسل) عىد تطبيق السموكيات التطوعية التي تسٍم بشكل كبير في تعزيز فاعمية الهىظهة إذ ان العىصر البشري أصبح اليوم
عاهالً حاسهاً في ىجاح الهىظهة واكتسابٍا لمهيزة التىافسية ,كذلك فأن ٌذا العىصر البشري يجب أن تكون لً حرية التصرف
بهساحات هعيىة في بعض الهواقف يتعدى بٍا حدود واجباتً الرسهية لههارسة دور إيجابي غير رسهي وٌو ها يعرف
بسموكيات الهواطىة التىظيهية  ,والتي اذا ها اُستثهرت بالصورة الصحيحة فأىٍا تكون بحد ذاتٍا هيزة تىافسية لمهىظهة األهر
الذي يؤدي بٍا الى الىجاح والتهيز .وسموك الهواطىة التىظيهية تتهثل ًبأبعادٌا (اإليثار ،وعي الضهير ،الكياسة ،الهشاركة
الطوعية  ،الروح الرياضية) .وعميً فقد تىاول البحث أربعة هباحث تهثل األول بهىٍجية البحث والثاىي بالجاىب الىظري  ،في

حين كان الثاىي بالجاىب الهيداىي واختتم البحث باالستىتاجات والتوصيات.
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املبحث األول
منهجيت البحث

أوال :مشكمة البحث:
تتجسد هشكمة البحث بدافعين ٌها دافع فكري وهعرفي ودافع هيداىي  ,اذ يتعمق الدافع الفكري والهعرفي بها اثبتتٍا هراجعة
الباحث لمفكر اإلداري لهتغيرات البحث ( إدارة االىطباع  ,وسموك الهواطىة التىظيهية) التي هاتزال قيد التشكيل والتأثير الفكري
في هستوى الىظرية وه جاالت التطبيق ( السيها إدارة االىطباع )  ،اذ لم يصل الجدل الفكري الى هستوى الىضج الهعرفي بين
الكتاب والباحثين عن هاٌية القدرة التفسيرية إلدارة االىطباع لمتباين في هستوى تجذر سموك الهواطىة التىظيهية لدى االفراد ها
شكل دافعا لمباحثين لمخوض في دراسة ٌذي الهتغيرات .اها الدافع الهيداىي فقد تهثل بها يمهسً الهٍتم والهختص في البيئة
التعميهية في الجاهعات العراقية والسيها هجتهع البحث هن اىخفاض في هستوى األداء ( اذا ها قورىت ببعض الكميات العراقية
والعالهية وخاصا التصىيف العالهي لمجاهعات الذي لم يظٍر لتمك الكميات وجاهعاتٍا فيً هوقعا هتقدها) فضال عن الشعور
الهمهوس عىد اكثر األساتذة والهوظفين بعدم الرضا واالىزعاج في الكثير هن السياسات واإلجراءات والتي تعكس بهجهمٍا
وجود هشاكل كثيرة قد يكون احد هسبباتٍا عدم االٌتهام بالهتغيرات السموكية الفاعمة في البيئة االجتهاعية لمجاهعة وهدى
تأثير ٌذي الهتغيرات عمى هجريات عهل الجاهعة وهىٍا ( إدارة االىطباع وسموك الهواطىة التىظيهية) وتتجمى هشكمة البحث
بشكل اكثر وضوحا عبر التساؤالت االتية-:
 -1ها هستوى أٌهية الهتغيرات الهدروسة ( إدارة االىطباع وسموك الهواطىة التىظيهية ) هن وجٍة ىظر الٍيئة التدريسية في
الكمية ؟
 -2ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى العالق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين ابع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد إدارة االىطب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــموك الهواطىــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة التىظيهيــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وطبيعتٍــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ؟
 -3ها اثر ابعاد إدارة االىطباع في سموك الهواطىة التىظيهية ؟

ثانيا :أهمية البحث:
 -1تطبيق أفكار هوضوع البحث في كميات الجاهعات العراقية هجتهع البحث وٌذا بحد ذاتً يهثل ىقطة هٍهة ألن دراسة
هشاكل وقضايا ٌذا القطاع قد يساعدي عمى تحقيق اٌدافً لها يتهتع بً هن أٌهية كبيرة تىعكس عمى أداء وسموك الهجتهع .
 -2أٌهية الهتغيرات الهبحوثة كظواٌر إدارية حاسهة وحرجة ,إذ يركز ٌذا البحث ويربط بين هتغيرين هٍهين ( ادارة
االىطباع وسموك الهواطىة التىظيهية) لٍا تأثير كبير عمى أداء الهىظهات.
 -3األٌهية التطبيقية لمدراسة التي تعد هحاولة لتحميل وتشخيص دور ادارة االىطباع بأبعادٌا في سموك الهواطىة التىظيهية
لدى عيىة البحث والتي سيسٍم في هعرفة توجً الكميات عيىة البحث ىحو تبىي الفمسفات الفكرية والهعرفية الحديثة التي تعزز
هن التكاهل بين توجٍات الفرد والهىظهة فيها يخص هتغير ادارة االىطباع واىعكاس ذلك في تحقيق وتعزيز سموك الهواطىة
التىظيهية وتأثير ذلك في تحقيق الكميات ألفضل الىتائج العمهية التي تمبي هتطمبات تعزيز ادائٍا والتىفيذ الواقعي والفعمي
لرسالتٍا العمهية والتربوية لرفد البمد بالهالكات القادرة عمى حل هعضالتً الهختمفة.
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ثالثا :أهداف البحث:
في ضوء هشكمة البحث وأٌهيتٍا يسعى البحث الى تحقيق األٌداف اآلتية:
 -1بىاء تأطير هفاٌيهي وهعرفي هتكاهل لهتغيرات البحث األساسية ،والهتهثمة ب ـ (إدارة االىطباع وسموك الهواطىة التىظيهية)
هن خالل االطالع عمى اٌم الطروحات العمهية الخاصة بٍذي الهوضوعات ،في هحاولة جادة لتقديم الهىٍج الفكري الذي
يؤسس لالىتقال الى االجابات الهالئهة عن تساؤالت الهعضمة الفكرية لمدراسة الحالية.
 -2الكشف عن هستوى توافر ابعاد ادارة االىطباع داخل الهىظهة الهبحوثة (كميات الجاهعات العراقية)  ,وهن خالل
السموكيات التي يظٍرٌا االفراد في تعاهالتٍم والتحري عن أهكاىية االستفادة هن ادارة االىطباع داخل الهىظهة لتطوير سموك
الهواطىة التىظيهية لٍا.
 -3تشخيص هقاييس إدارة االىطباع وسموك الهواطىة التىظيهية.
 -4اقتراح التوصيات الهحددة لتعزيز إدارة االىطباع بالشكل الذي يسٍم ويدعم تعزيز سموك الهواطىة التىظيهية في الهىظهة
الهبحوثة.

رابعا :نطاق البحث وحدودها (معرفية  ،ميدانية  ،زمانية).
تتجسد الحدود الهعرفية لمبحث في هحورين االول ادارة االىطباع وتتضهن ابعاد (التعزيز الذاتي  ,الحظوة ،التهثيل ،الترٌيب
،التوسل) وثانيا سموك الهواطىة التىظيهية وتتضهن ابعاد(االيثار ،وعي الضهير ،الكياسة ،الهشاركة الطوعية ،الروح
الرياضية) وت رجع االصول الفكرية لٍا الى عمم الهىظهة وبشكل ادق السموك التىظيهي الها الحدود الهيداىية لمدراسة فتهثمت
بعدد هن الكميات الحكوهية والبالغ عددٌا ) (4كمية كهجتهع لمبحث أها افراد العيىة فٍم) التدريسيون) وحسبا احصائيات
الكميات هجتهع البحث وٌي كميات(الطب والصيدلة الجاهعة الهستىصرية) و(الكمية التقىية الطبية) و(كمية تربية المغة
اإلىكميزية جاهعة بغداد) بمغ عدد األساتذة فيٍا ) (450بهختمف األلقاب وجاء اختيار األساتذة كعيىة هن اجل االفادة هن
الثقافة التي يتهتعون بٍا والدرجة العمهية .وتم توزيع )  ( 210استهارة أستباىً  ،والهسترجع هىٍا كان ) (121أستباىً  .كها
ستعتهد الحدود الزهىية لمجاىب التطبيقي لمدراسة في الكميات لغاية اىجاز عهميات الجهع الضرورية الختبار ىهوذج فرضيات
البحث التي اهتدت لمهدة هن  2015/5/10ولغاية .2015/6 /2

خامسا :منهج البحث:
اعتهد البحث عمى الهىٍج الوصفي التحميمي  ،إذ استخدهت هىٍج الوصفي في وصف البياىات الهتعمقة بعيىة البحث عن
الهتغيرات الرئيسة والفرعية لمبحث ،واستخدهت الهىٍج التحميمي في عالقات االرتباط والتأثير.
سادسا :مخطط البحث الفرضي:
في ضوء هشكمة البحث واٌدافً ,جرى تصهيم هخطط البحث الفرضي والذي يعبر عن العالقة الهىطقية بين الهتغيرين
الرئيسين وكها هوضح في الشكل ).(1
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 (1المتغير المستقل( :إدارة االىطباع) وتتهثل ابعادي بــ( التعزيز الذاتي  ,الحظوة ،التهثيل ،الترٌيب ،التوسل).
 (2المتغير المعتمد( :سموك الهواطىة التىظيهية) وتتهثل ابعادي بــ(االيثار ،وعي الضهير ،الكياسة ،الهشاركة الطوعية،
الروح الرياضية).
تكون حركة الهخطط بوجود عالقة ارتباط وتأثير هباشر بين كل هن الهتغير الهستقل(إدارة االنطباع) بأبعادي والهتغير التابع
( سموك المواطنة التنظيمية) بأبعادي.
H1

إدارة االنطباع







سلوك المواطنة
التنظيمية

التعزيز
الذاتي
الحظوة
التمثيل
الترهيب
التوسل








االيثار
وعي الضمير
الكياسة
المشاركة
الطوعية
الروح
الرياضية

H2
شكل رقم()1
المخطط الفرضي لمبحث

سابعا :فرضيات البحث-:
تستىد ٌذي البحث الى فرضيتين رئيستين وعمى الىحو اآلتي-:
أ -الفرضية الرئيسة االولى -:توجد عالقة ارتباط ذات داللً هعىوية بين ابعاد إدارة االىطباع و سموك الهواطىة التىظيهية في
العيىة الهبحوثة وتىبثق هىٍا الفرضيات الفرعية االتية:
 (1الفرضية الفرعية االولى -:توجد عالقة ارتباط ذات داللً هعىوية بين بعد التعزيز الذاتي وسموك الهواطىة التىظيهية في
العيىة الهبحوثً.
 (2الفرضية الفرعية الثانية -:توجد عالقة ارتباط ذات داللة هعىوية بين بعد الحظوة وسموك الهواطىة التىظيهية في العيىة
الهبحوثً.
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 (3الفرضية الفرعية الثالثة -:توجد عالقة ارتباط ذات داللة هعىوية بين بعد التهثيل وسموك الهواطىة التىظيهية في العيىة
الهبحوثً.
 (4الفرضية الفرعية الرابعة -:توجد عالقة ارتباط ذات داللة هعىوية بين بعد الترٌيب وسموك الهواطىة التىظيهية في العيىة
الهبحوثً.
 (5الفرضية الفرعية الخامسة -:توجد عالقة ارتباط ذات داللة هعىوية بين بعد التوسل وسموك الهواطىة التىظيهية في العيىة
الهبحوثً.
ب -الفرضية الرئيسة الثانية -:توجد عالقة تأثير ذات داللة هعىوية بين إدارة االىطباع بأبعادي و سموك الهواطىة التىظيهية
وتىبثق هىٍا الفرضيات الفرعية االتية.
 (1الفرضية الفرعية االولى -:توجد عالقة تأثير ذات داللً هعىوية لبعد التعزيز الذاتي وسموك الهواطىة التىظيهية في العيىة
الهبحوثً.
 (2الفرضية الفرعية الثانية -:توجد عالقة تأثير ذات داللً هعىويً لبعد الحظوة وسموك الهواطىة التىظيهية في العيىة
الهبحوثً.
 (3الفرضية الفرعية الثالثة -:توجد عالقة تأثير ذات داللً هعىويً لبعد التهثيل وسموك الهواطىة التىظيهية في العيىة
الهبحوثً.
 (4الفرضية الفرعية الرابعة -:توجد عالقة تأثير ذات داللً هعىويً لبعد الترٌيب وسموك الهواطىة التىظيهية في العيىة
الهبحوثً.
 (5الفرضية الفرعية الخامسة -توجد عالقة تأثير ذات داللً هعىويً لبعد التوسل وسموك الهواطىة التىظيهية في العيىة
الهبحوثً.

ثامنا :التعريفات اإلجرائية لمتغيرات البحث ومقاييسها
 -1إدارة االىطباع-:
ٌي العهمية التي هن خاللٍا يحاول الفرد السيطرة عمى اىطباعات األفراد األخرين التي تشكل ذاتً َ هحاولة التأثير في تعابير
األفراد األخرين تجاي فرد ها هن خالل بعض السموكيات هثل ﺍستعهال ﺍلعباﺭﺍﺕ ﺍلصَتية ﺍَ غيﺭ ﺍلصَتية التي تكهل اىهاط
السموك لمشخص.
وقد اعتهد الباحثان هقياس( )Bolino&Turnley:1999الذي يتضهن األبعاد اآلتية-:
 .1التعزيز الذاتي ٌ-:و تقديم الشخص لىفسً بوصف هن خالل الكفاءة العالية هع فيها يتعمق بالهٍارات أو قدرات هعيىة.
 .2الحظوةٌ -:ي العهمية التي تظٍر السموكيات التي يتم استخداهٍا هن لدن الجٍات التىظيهية لجعل الهىظهة األكثر جاذبية
لآلخرين.
 .3التهثيل-:هحاولة االفراد خمق اىطباع بأىٍم هتفوقون اخالقيا ،وصالحين في الهجتهع.
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 .4الترٌيبٌ -:و االسموب الذي يىظر اليً هن لدن االخرين لً عمى أىً عىيد وذو شخصية قوية.
 .5التوسل -:وتعىي الظٍور بهظٍر العاجز أو تعيس الحظ ،وقد تثير لدى اآلخرين الشعور بواجب رعاية الفرد .وتتضهن
تقميل قيهة الذات وطمب الهساعدة ،واذا أسرف الفرد في استخدام ٌذي االستراتيجية ،فإىً سيىظر إليً عمى أىً كسول وكثير
الهطالب.
 -2سموك المواطنة التنظيميةٌ -:و السموك التطوعي االختياري الذي ال يىدرج تحت ىظام الحوافز الرسهي في الهىظهة
والٍادف الى تعزيز اداء الهىظهة وزيادة فعاليتٍا وكفاءتٍا.
وقد اعتهد الباحثان هقياس( (Dickinson:2009الذي يتضهن األبعاد اآلتية-:
 .1االيثار -:ويقصد بً هدى قدرة الفرد عمى هساعدة اآلخرين الذين حولً (الزهالء ،الرؤساء) في أداء عهمٍم لتحقيق أٌداف
الهىظهة.
 .2وعي الضهير -:يتضهن ٌذا البعد الطاعة ،احترام وقت الحضور لمعهل ،الدقة ،الترتيب ،االعتىاء بههتمكات الهىظهة،
والتصرف بوقت العهل.
 .3الكياسة -:تشهل عهمية التعاهل هع الزهالء باحترام ،وهىع حدوث الهشاكل هن خالل حفظ الهعموهات التي تدخل في
هفيدة في اوقات هعيىة.
ق ارراتٍم وىشاطاتٍم والتي يهكن ان تؤثر فيٍم سمبا اذا ها تسربت ألخرين قد يجدوٌا ٌ
 .4الهشاركة الطوعية :تشير الى سموك الفرد التطوعي الذي يعبر عن الهشاركة البىاءة والهسؤولة في أدارة أهور الهىظهة
واالٌتهام بهصيرٌا والحرص عهى ىجاحٍا وتطورٌا.
 .5الروح الرياضية -:وتعىي تحهل الهشاق وهتاعب العهل ،وعدم الراحة ،واإلجٍاد الىاتج عن ههارسات هٍام العهل.

تاسعا :مصادر وأساليب جمع البيانات والمعمومات
اعتهد البحث عمى ىوعين هن األساليب في جهع البياىات والهعموهات يهكن أجهالٍا باالتي:
 .1الجانب النظري:
استعان الباحث في تغطية ٌذا الجاىب هن البحث بها ٌو هتوافر هن الهصادر العربية واألجىبية التي تىاولت هوضوع
البحث هن كتب ودوريات وبحوث ودراسات ورسائل جاهعية ,كها تهت االفادة هن خدهات شبكة الهعموهات العالهية (
االىترىت).
 .2الجانب التطبيقي:
اعتهد الباحثان الهصادر الهختمفة لجهع البياىات والهعموهات الستكهال الجاىب العهمي هن البحث وكاالتي:
 المقابالت الشخصية  :وشهمت عدد هن التدريسين في ٌذي الكميات بٍدف توضيح أٌداف وأٌهية البحث وهدى أهكاىية
تىفيذي في الهىظهة الهبحوثة ،واإلفادة هن الهعموهات والبياىات التي تم الحصول عميٍا.
 االستبانة  :استخدهت االستباىة بوصفٍا أداة رئيسة في جهع البياىات ,إذ تعد االستباىة هن الوسائل الهٍهة في جهع
البياىات ،ويشيع استخداهٍا في البحث االجتهاعي حيىها تكون البياىات الهطموبة لٍا صمة وثيقة بهشاعر األفراد
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عاش ارً -:األساليب اإلحصائية المستخدمة-:
هن اجل تحميل استجابات أفراد العيىة واختبار فرضيات البحث وقياسٍا ،تم االستعاىة بهجهوعة هن الوسائل االحصائية ،
فضالً عن توظيف البرىاهج اإلحصائي الجاٌز ( .(SPSS v.21وفيها يأتي أٌم األساليب اإلحصائية الهستعهمة في البحث.
أ -الوسط الحسابي الهوزون
ب -االىحراف الهعياري
ج -كروىباخ ألفا
د -االرتباط البسيط R
ٌـ تحميل االىحدار الهتعدد
و -اختبارF
ز -اختبارT
املبحث الثاني
االطار النظري

اوالً :ادارة االنطباع
 -1هفٍوم سموك الهواطىة التىظيهية-:
اجتهاعية هع اآلخرين ىجد فيٍا أىفسىا أهام حقائق عن الواقع ،
في حياتىا اليوهية و أثىاء هسيرتىا غالبا ها تواجٍىا تفاعالت
َ
فأحياىاً ىفحص الوجً اآلخر وىالحظ هالهحً رغم ألفتىا لوجوي الكثيرين أو ىتفحص ها يمبسً اآلخرون أو حتى ىبرات أصواتٍم

ىكون اىطباعاتىا الشخصية عىً ٌل ىتقبمًُ ؟ أم ىعدي غير هقبول أي
أو تكويىٍم الجسهي لٍذي الهتغيرات وغيرٌا تحدد كيف َ
ذي سهات ال تألفٍا اىفسىا؟  .وعهمية االىطباع ٌي واحدة هن أكثر الهجاالت الىاشئة في هجال بحوث هقابمة اختيار
االشخاص لموظائف فالىظرة السريعة أو المقاء السريع الخاطف يحدد أحياىا الكثير هن االىطباعات عن الشخص وهدى تقاربىا
عىا؟( Posthuma et
بأن سهاتً الشخصية و العاهة بعيدةً َ
الىفسي هىً وىتساءل في داخمىاٌ ،ل يهكن أن ىتقبمً؟ أم ىشعر َ
َ
 .)al,2002:8لذا فأن عهمية تكوين االىطباعات ٌي عهمية تقويم اآلخرين وهدى إهكاىية الحكم عمى سموكٍم وخصالٍم
البدىية وتضم خصائصٍم بهعىى أوسع هشاعرٌم لحظات التفاعل األولى ,هدى التقبل أو ىقيضًُ ،
الخارجية
الداخمية و
الىفسية و َ
َ
َ

ي لمشخصية .وعميً عرف االىطباع عمى اىً " القدرة العقمية التي ىهمكٍا لفٍم شيء عن
البشاشة أو التجٍم في الشكل الظاٌر َ

شخصية الفرد اآلخر لىكون عىً صورة بوصفً اىساىا ذا خصائص هعيىة تشكل شخصية ههيزة " )Anderson,2013:125

) .و بعدها تم التعرف عمى االىطباع والكيفية التي يهكن تكويىٍا لدى االفراد  ،فالبد هن االٌتهام في ادارة ٌذا الهفٍوم
خاصة اىً يعد هن الهفاٌيم التي يهكن ان تعكس سموكيات الفرد تجاي االخرين .وعميً يهكن ان يشار ادارة االىطباع عمى
(اىٍا عهمية التحكم في الهعموهات وتوجيٍٍا هن أجل توجيً أراء اآلخرين ىحو خدهة أٌداف شخصية أو اجتهاعية  ،وٌي
أيضا األٌداف التي يسعى الفرد لموصول إليٍا باتباع أساليب سموكية هعيىة لخمق تصورات جديدة هرغوبة لدى اآلخرين
تجاًٌ أو تغيير األفكار الهأخوذة عىً وذلك لتحقيق ٌدف هعين .أي اىً يعد ٌدفا في توجيً رأي اآلخرين هع استخدام
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السيطرة عمى الهعموهات إها بالوضع الشخصي أو االجتهاعي ) .(Drory&Zaidman,2007:292ويهكن تعريف ادارة
االىطباع عمى اىٍا العهمية يسعى االفراد هن خاللٍا التأثير في تصورات االخرين عن صورتٍم الشخصية( Rosenfeld et
 .)al,1995:33او ٌي العهمية يحاول االفراد هن خاللٍا التأثير عمى تصور اآلخرين لصورتىا لديٍم هن خالل تىظيم
وهراقبة الهعموهات أثىاء التفاعل االجتهاعي .فٍو يعد لبىة أساسية في هجال االتصاالت الشخصية ،وذلك بٍدف تعزيز
الصفات الهرغوبة (.)Leary&Kowalski,1990:34

وٌذا التعريف يهاثل ها جاء بً

بيىها كان لـ

) )Hooghiemstra,2000:56رأي آخر اذ أىٍا " فرع هن عمم الىفس االجتهاعي اذ يعرض الفرد سموكً والذي هن شأىً ان
يسفر عن تقييم إيجابي هن لدن اآلخرين") .(Rahman,2012:2في حين يربط ) (Collett,2005:330ادارة االىطباع
بهفٍوم الذات ويعرفٍا باىٍا " ابراز بعض الحقائق واخفاء االخرى  ،ويرتبط هفٍوم ادارة االىطباع بهفٍوم الذات واحترام الذات
والكفاءة والهزاج واالعتقاد الذاتي"  ،اي هن وجٍة ىظر) ")Merkl&Brennan,2007:119دراسة كيفية تهثيل الفرد ىفسً
اهام االخرين والىظر اليً بعين العطف هن لدن االخرين "  .او (ٌي العهمية التي يحاول فيٍا الىاس التأثير عمى صور
اآلخرين أثىاء تفاعمٍم االجتهاعي ،إها بشكل شعوري او غير شعوري) ) .(Lievens&Peeters,2008:174وتشير إدارة
االىطباع الى "الجٍود التي يبذلٍا ال شخص الفاعل في إىشاء وصياىة وحهاية صورتً الذاتية خالف تمك الصورة الهدركة هن
لدن الجهٍور الهستٍدف تجاًٌ( .)Bolino et al.,2008:1080وتشير ىظريات إدارة االىطباع بأن الدافع اإلىساىي األساس
سواء داخل أو خارج الهىظهات ٌو تفادي التقييم السمبي(.)Jain,2012:90
وتعرف أيضا بأىٍا ىوع هن السموك الذي هن خاللً يجعل الهرؤوس لً هكاىة ههيزة في ذٌن الهشرف هن خالل إظٍار بأىً
هوظف يعهل بجد ) .)Adnan&Latif,2013:1ويرى (فىدي واخرون )96:2013،ان ادارة االىطباع ٌي وسيمة وليس غاية
في حد ذاتٍا ،كها اىٍا سموك ٌادف بوعي ،يهكن تحقيقً عبر عدد هن االساليب ،كها ويظٍر في التفاعل االجتهاعي
والهواقف الهختمفة .وتشير إدارة االىطباع لىشاط الهعموهات والسيطرة هن أجل توجيً الرأي والرأي اآلخر في خدهة أٌداف
شخصية أو اجتهاعية .عمى الرغم هن أن االفراد يهكىٍم إدارة االىطباعات عن أي شيء تقريبا ،واالفراد غالبا يهكىٍم إدارة
اىطباعات اآلخرين عن أىفسٍم ،وٌو ىوع فرعي هن إدارة االىطباع الذي غالبا ها يسهى العرض
الذاتي) .)Schlenker&Pontari,2000:199او تعرف عمى اىٍا ٌي العهمية التي هن خاللٍا الىاس يقدهون أىفسٍم
لآلخرين لخمق والحفاظ عمى التصور الهرغوب في عقول اآلخرين الهٍهين وتثير االستجابة الهطموبة
) .)Aggarwal,andKrishnan,2012:5ووفقا لـ ) (Frink&Ferris,1998:1260إدارة االىطباع ٌي ىتيجة طبيعية لمتأثر
بتفاعل اإلىسان بغض الىظر عن الىوايا .وادارة االىطباع ٌي عهمية واعية أو غير واعية الهوجٍة الٍدف الذي يسعى االفراد
هن خاللٍا لمتأثير في تصورات اآلخرين عن شخص ها أو شيء أو حدث .يقوهون بذلك عن طريق تىظيم وهراقبة الهعموهات
في التفاعل االجتهاعي ) .)Piwinger&Ebert,2001:2ويرى الباحث ان إدارة االىطباع عمى اىٍا ﺍلعهمية ﺍلتي هو خاللٍا
يحاَل ﺍلفﺭﺩ ﺍلسيﻁﺭﺓ عمى ﺍىﻁباعاﺕ ﺍالفﺭﺍﺩ ﺍالخﺭيو ﺍلتي تشﻜل ﺫﺍتً َهحاَلة التأثير في تعابيﺭ ﺍالفﺭﺍﺩ ﺍالخﺭيو تجاي
فرد ها هن خالل بعض السموكيات هثل ﺍستعهال ﺍلعباﺭﺍﺕ ﺍلصَتية ﺍَ غيﺭ ﺍلصَتية ﺍلتي تﻜهل ﺍىهاﻁ ﺍلسمَﻙ لمشخص.
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 -2ابعاد إدارة االنطباع-:
العالهان) )Jones&Pittman,1982طو ار هجال التصىيف إلدارة االىطباع بشكل واسع وذلك بٍدف هىٍجً هجهوعة
هتىوعة هن سموكيات إدارة االىطباع  .ويحدد التصىيف خهس فئات هن السموكيات إلدارة االىطباع التي يشيع استخداهٍا هن
لدن األفراد .وفيها يمي توضيح لتمك التصىيفات هن خالل الشكل االتي الذي يوضح ٌذي االبعاد الخهسة ويميً شرح تمك
االبعاد-:

التعزيز
الذاتي
التوسل

الحظوة
ادارة
االنطباع

الترهيب

التمثيل

شكل()2
ابعاد إدارة االنطباع
الهصدر هن اعداد الباحثان
أ -الحظوة
يشير هفٍوم الحظوة الى اىً " توليد اىطباع لدى الفرد باىً شخص هحبوب لدى االخرين ويثير اىفعاالً ههاثالً
ىحوي) .)Mohamed&Gardner,2004:134ان األفراد الذين يستخدهون الحظوة يقوهون بفعل االعهال الهفضمة أو
يستخدهوا اإلطراء لمحصول عمى اإلعجاب هن الجهٍور .اذ يهكن لمجٍات الفاعمة تطوير صورة إيجابية عن طريق هدح
إىجازات الىاس اآلخرين أو هظٍرٌم الخارجي( .)Bolino&Turnley,1999:191فاألفراد الذين ٌم ٌدف اإلطراء يهيمون إلى
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هثل الحظوة و الغرور بوصفٍا دافع القيادة .فضال عن ذلكٌ ،م أقل عرضة إلى التشكيك في أٌداف صدق الشخص الهتهمق
(.)Swann et al,1992:393
ب -تعزيز الذات-:
التعزيز الذاتي ٌو تقديم الشخص لىفسً بوصفً ذا كفاءة عالية فيها يتعمق بالهٍارات أو قدرات هعيىة  .والهروج الذاتي
يؤدي الى تحقيق اإلسىاد ب اختصاصً  .وقد يبدو في الهقام األول شكل آخر هن أشكال الحظوة  ،اال ان الهروج الذاتي يهكن
ان يستخدم االتصاالت كوصف لذاتً ويىظر إليً بعدي يهثل الكفاءة او القدرة .والٍدف هن استخدام ٌذي االستراتيجية ٌو عادة
غاية

واحدة

وفورية

الغرض

هىٍا

الحصول

هثال

عمى

قبول

في

إحدى

الجاهعات

أو

وظيفة

جديدة).)Tedeschi&Riess,1981:13
ج -الترهيب-:
يىطوي ٌذا البعد عمى سموك يٍدف هن وراءي التأثير في الشخص الهستٍدف هن خالل أسموب الترٌيب  ،اذ يشير الى
قوتً أو قدرتً عمى الهعاقبة ،وٌو فن استخدام السمطة هن اجل أن يىظر إليً بصفتً خط ار عمى االخرين ،ويقال ٌىا ان
الشخص الهؤثر يستخدم الترٌيب ،والٍدف الرئيس هىً ٌو ان يىظر اليً هن لدن االخرين عمى أىً عىيد وذو شخصية قوية.
و يستخدم الفرد الترٌيب هن أجل اىجاز اعهالً  ،السيها عىدها يعيق الجهٍور أو يتداخل هع تحقيق اٌداف عهمً
(.)Bolino&Turnley,2003:239
د -التمثيل- :
وٌو الشكل اآلخر هن أشكال إدارة االىطباع  ،يحاول االفراد هن خاللً خمق اىطباع بأىٍم هتفوقون أخالقيا ،واىٍم اشخاص
فاضمين ،أو صالحين .وغالبا ها يصور التهثيل عن طريق الهبالغة بالدرجة التي تساوي هعاىاة احدٌم هن الهعاهمة السيئة
عمى أيدي اآلخ رين أو عاىى هن الهصاعب الهفرطة ويٍدف ٌذا االسموب إلى تكوين اىطباع عن الفرد يهيزي عن االخرين،
كها أىٍا تثير اىفعاالت الشعور بالذىب عىد اآلخرين أو أىً يؤدي إلى تقميد اآلخرين لمفرد الذي يستخدم ٌذا التكتيك وخطورة
الهبالغة فيً(.)Arif et al,2011:716
ه -التوسل-:
وتعىي الظٍور بهظٍر العاجز أو تعيس الحظ  ،وقد تثير لدى اآلخرين الشعور بواجب رعاية الفرد .وتتضهن تقميل قيهة
الذات وطمب الهساعدة  ،واذا أسرف الفرد في استخدام ٌذي االستراتيجية ،فإىً سيىظر إليً عمى أىً شخص كسول وكثير
الهطالب .ويبدو ها قدهىاي أن كل هن ٌذي االستراتيجيات تتضهن تقديم الذات بطريقة توصف بأىٍا إيجابية إال ان استراتيجية
التوسل تتضهن التقميل هن قدر الذات أهام اآلخرين ،و يعمن الشخص ٌىا عن ىقاط ضعفً هن أجل الحصول عمى التعاطف
او يصور ىفسً بأىً عاجز لمحصول عمى هساعدة هن اآلخرين).)Jain,2012:92
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ثانياً :سموك المواطنة التنظيمية
 -1هفٍوم سموك الهواطىة التىظيهية-:
ىالت الهفاٌيم السموكية هوضع اٌتهام الباحثين وال ُكتاب كوىٍا العصب الذي يتحكم في كل هفاصل الهىظهة فان أي خمل
يظٍر سيكون لٍا تبعات كبيرة عمى هستمدن أي هىظهة ٌادفة الى الىهو واالستهرار في ظل تحديات العصر  .فقد بيىت
األدبيات اإلدارية بخصوص سموك الهواطىة التىظيهية ( )OCBباىً هفٍوم هتعدد األبعاد يتضهن جهيع السموكيات االيجابية
ذات الصمة بالهىظهة ،وأعضائٍا  ،كاالشتراك الكاهل والهسؤول في الهىظهات و هن أٌم الهسهيات الهرادفة التي أطمقت عمى
ٌذا الىهط هن السموك ٌي سموكيات الهواطىة التىظيهية و سموك الدور اإلضافي (الزوبعي .)37: 2010,اذا شٍدت
ىظر لعالقتٍا الوطيدة
ايدا بسموكيات الهواطىة التىظيهية ،والعواهل الهؤثرة فيٍاا؛ وذلك ًا
الهىظهات في العقود األخيرة
اٌتهاها هتز ً
ً

بأداء الهىظهات ،واهكاىية االفادة هىٍا هن لدن اإلدارات لتوجيً السموك التىظيهي وقد ظٍر ٌذا الهفٍوم بشكل واضح في
ىٍاية السبعيىات عىدها عرفً ( )Organ,1977عمى " اىً ذلك الجٍد التعاوىي الذي يقوم بً العاهمين والذي يعكس سموكياتٍم
االبتكارية التعاوىية" .وعاد) )Organ,1988:4بصياغة وابعاد اخرى وعرفً عمى " اىً سموك طوعي يقوم بً الفرد يتعدى
حدود دوري الرسهي وهتطمبات وظيفتً وال تشهمً لوائح الهىظهة الخاصة بهكافآت وترقيات العاهمين" .ويرى
(سميهان )2001:197،أن سموك الهواطىة التىظيهية لً ابعاد اخرى ال يترتب عمى الفرد ىظام الحوافز (عقوبات أو هكافآت)
كوىً ال يدخل ضهن الدور الرسهي لمفرد وعرفً باىً " هجهوعة هن السموكيات اإليجابية التطوعية التي يؤديٍا الفرد عن رغبة
واختيار و بها ٌو أبعد هن سموكيات الدور الرسهي وال تدخل ضهن الىظام الرسهي لمهكافآت ،كها ال توجد عقوبات تترتب
عمى ٌذي السموكيات وتعد بالغة األٌهية لؤلداء الوظيفي الفعال  .و يعرفٍا( )Schnake&Dumbler,2003:284عمى أىً
"سموك خارج الدور الذي يتحدد هن خالل الوصف الوظيفي لمفرد ،وال يترتب عميً حوافز في حالة حدوثً ،أو عقاب في حالة
عدم حدوثً هن لدن الهىظهة ،ولكىٍا تستفيد هىً بشكل أو بآخر لتحسين كفاءة وأداء الهىظهة" .وعرفً
( )Moideenkutty,2005:92بأىً" السموك الذي يسٍم بطريقة غير هباشرة في ىجاح الهىظهة هن خالل الهحافظة عمى
الىظام االجتهاعي فيٍا" .ويعرفً كل هن ( " )Chiu&Chen,2008:1بأىً سموك ذاتي غير هكمف يحتوي عمى هجهوعة هن
التصرفات ال تعتبر اه ار هباش ار هن رئيس العهل او تىفيذ لهتطمبات العهل الرسهية" .ويظٍر) (Robbinsالدافع العقالىي
لسموك الهواطىة التىظيهية إذ يعدٌا " سموك عقالىي ال يشكل جزءاً هن هتطمبات العهل الرسهي لمهوظف ولكىً هع ذلك يرفع
هن الفعالية التىظيهية"(ٌواري وشرع . )128: 2009،ويشير (الزوبعي )40: 2010,الى اىٍا سموكيات أضافية تىسب الى
ذات الفرد وٌي ليست ضهن الدور الرسهي ،وذات صيغة اجتهاعية  -ولكىٍا أيضاً هؤشر عن هدى رضا العاهمين عن
هىظهتٍم  ،وكذلك تعد هن األدوار الههيزة .وتصدر عن هوارد بشرية هتهيزة" .ويعرف ايضا " بأىً عبارة عن سمسمة هن
السموكيات التي تتسم بىكران الذات التي تتم هن لدن األفراد العاهمين هن أجل رفاٌيتٍم وتحقيق أٌداف الهىظهة وهع ذلك،
فإن أساس ثروة أي هىظهة ٌو العاهمين فيٍا وتهكيىٍم سيعطي فرصة أكبر لزيادة إىتاجية التىظيهية  ،هن خالل تهتع
العاهمين بحقوقٍم في العهل وسوف تجمب فوائد عديدة لمهىظهة" ( )Stayyebeh et al.,2015:384ويتضح هن ٌذا
التعريف الى تغيير واضح في اسموب التعبير عن ٌذا الهفٍوم إذ اقترن بىكران الذات في حالة جٍل الهىظهة لها يهتمكً الفرد
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هن كيىوىة وقوة داخمية قد تكون لٍا أبعاد حقيقية إذا ها استثهرت في صالحٍا هن خالل تهكين افرادٌا هن ابداء اراءٌم
واهكاىياتٍم الفعالة .
 -2أهمية سموك المواطنة التنظيمية -:
تكهن أٌهية سموك الهواطىة التىظيهية هن خالل الوظائف واألدوار التي تؤديٍا داخل الهىظهة وتفعيل آثارٌا الداخمية فيٍا
ويهكن تىاول أٌهية سموك الهواطىة التىظيهية هن خالل الهحاور اآلتية-:
أ -يهد سموك الهواطىة التىظيهي اإلدارة بوسائل لمتفاعل بين األفراد داخل الهىظهة تؤدى إلى زيادة الىتائج اإلجهالية
الهحققة.
ب -ىظ اًر لىدرة الهوارد بالهىظهات  ،فإن القيام باألدوار اإلضافية التي تىبع هن سموك الهواطىة التىظيهي يؤدى إلى إهكاىية
تحقيق الهىظهة ألٌدافٍا.
ج -يحسن سموك الهواطىة التىظيهي هن قدرة زهالء العهل والهديرين عمى أداء وظائفٍم بشكل أفضل هن خالل إعطائٍم
الوقت الكافي لمتخطيط الفعال والجدولة وحل الهشاكل(كردي.)48 : 2011
اها (حواس )21: 2003فقد حددت األٌهية هن خالل:
أ -تؤدي سموك الهواطىة الى تحسين اىتاجية العهل بوصفٍا هصد ار هجاىياً لٍا.
ب  -يعهل سموك الهواطىة عمى تحسين قدرات وهٍارات العاهمين والهديرين عمى حد سواء.
ج  -يعهل سموك الهواطىة عمى اشاعة روح االلتزام بين العاهمين وحل الهشاكل التي تواجٍٍم وتواجً العهل ككل.
د  -يؤدي سموك الهواطىة الى تحسين هستوى فاعمية وكفاءة الهىظهة.
ٌـ  -يقمل سموك الهواطىة لدى العاهمين هن هستوى التسرب الوظيفي لٍم.
وان أٌهية سموك الهواطىة التىظيهية عمى هستوى األداء الكمي لمهىظهة تتركز في الىقاط االتية :
أ -عمى اعتبار أن الهوارد في الهىظهات ىادرة فإن القيام باألدوار اإلضافية التي تىبع هن سموك الهواطىة التىظيهية يؤدي إلى
إهكاىية تحقيق الهىظهة ألٌدافٍا ورؤاٌا ورسالتٍا واستراتيجيتٍا.
ب −إن سموك الهواطىة التىظيهية يزود اإلدارة بوسائل لمتفاعل بين األفراد داخل الهىظهة تؤدي لزيادة الىتائج اإلجهالية
الهتحققة.
ج -إن سموك الهواطىة التىظيهية يزيد هن قدرة زهالء العهل والهديرين عمى أداء وظائفٍم بالشكل األفضل هن خالل إعطائٍم
الوقت الكافي لمتخطيط الفعال والهستهر والتشخيص الهبكر لؤلزهات وحل الهشاكل.
 -3أبعاد سموكيات المواطنة التنظيمية-:
أ -االيثار-:
ٌو السموك التمقائي الهوجً ىحو اعضاء الهىظهة ( الرؤساء والزهالء) في الهٍام الهتعمقة بالعهل وكيفية اىجازي ،او الهساعدة
وهد يد العون في الهشكالت الشخصية لٍم ،فضال عن هساعدة
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وعثهان .)112:2012،او ٌو عبارة عن سموك اختياري ،يقوم بً الفرد طواعية لهساعدة زهالئً في العهل ،في حل
هشكالتٍم الهتعمقة بالعهل ،وهساعدة العاهمين الجدد لمتعرف عمى أساليب وطرق إىجاز هٍاهٍم وهساعدة زهالء العهل في
إتهام أعهالٍم الهتراكهة وايضا ىكران الذات هن اجل العهل عمى تطوير هىظهتٍم (.)Podsakoff , et al ,2000:519
ب -وعي الضمير- :
ٌو إخالص الفرد لهثاليات يضعٍا كهعيار لسموكياتً ،فيتجً إلى إىجاز دوري في الهىظهة بأسموب يزيد عن الهستوى الهعروف
أو الهتوقع هىً ،حيث يقوم الهوظف بالسموك الذي يتعدى الحدود الدىيا لهتطمبات العهل الرسهي لمهؤسسة في هجال احترام
األىظهة ,والعهل بجدية تاهة ،وخدهة الهصمحة العاهة ولو كاىت عمى حساب الهصمحة الشخصية والتخطيط هسبقا لضهان
اىجاز العهل في هواعيدي الهحددة(.(Allameh et al,2013:134
ج -الكياسة-:
تبدو أٌهية ٌذا البعد واضحة هن الحاالت التي يتطمب فيها أداء العهل ضرورة التىسيق هع أفراد أو هجهوعات عهل هختمفة
وها يترتب عمى ذلك هن تدعيم روح التعاون البىاء بدال هن االستغراق في حوارات جدلية غير هفيدة و هدى هساٌهة الهوظف
في هىع وقوع الهشكالت التي يهكن أن يتعرض لٍا زهالؤي ،وادراكً لتأثير سموكً في اآلخرين ،فضال عن رغبة الفرد في
الهبادرة باالتصال باآلخرين  ،و تقديم الىصح والهعموهات الضرورية لمزهالء ،واحترام رغبات الزهالء وخصوصياتٍم ،وتجىب
إثارة الهشكالت هعٍم(الزٌراىي.)28:2007،
د -المشاركة الطوعية -:
وتعىي هشاركة الهوظف البىاءة في الحياة االجتهاعية لمهىظهة ،والشعور بالهسؤولية والحرص عمى هتابعة أىشطتٍا كحضور
االجتهاعات غير الرسهية والىدوات واالطالع عمى الىشرات التي تصدرٌا الهىظهة واعالىاتٍا والحرص عمى سهعة الهىظهة
والدفاع عىٍا وتقديهٍا لآلخرين بصورة جيدة و الحرص عمى تتبع التطورات في هجال عهمً وتقديم االقتراحات البىاءة لتحسين
العهل وتطويري (.)Yung & Pearson,2011:7
هـ  -الروح الرياضية-:
يشير سموك الروح الرياضية الى ان الهوظف عميً أن ال يشكو عىد هواجٍة القضايا التشغيمية التي ال يهكن تجىبٍا،
الهضايقات العهل وسوء الهعاهمة التي قد تحدث أثىاء العهل .وٌذا يعىي عهوها أن تكون أكثر تساهحا ،وتجىب تقديم شكوى
هفرط وتكون أكثر إيجابية تجاي قضايا العهل هن خالل تجسيد سموك الفرد ىحو استيعاب االشياء غير الهىاسبة والتي تحصل
في

بيئة

العهل هن

دون شكوى

او

تذهر ،باإلضافة

االخرين(.(Purnama,2013:90

810

إلى

التساهح

والصبر واإلحساس بهشكالت

المجلة العراقية للعلوم االدارية

العدد ()47

المجلد)) 12

املبحث الثالث
اجلانب الؼملي للبحث
اوالً:عرض وتحميل النتائج في ضوء إجابات العينة(الوصف االحصائي).
 -1الوصف االحصائي الخاص بإدارة االنطباع وتحميل استجابات المبحوثين

سيتم في ٌذي الفقرة التعرف عمى واقع إدارة االىطباع في الكميات عيىة البحث  ،إذ سيتم هقارىة األوساط الحسابية

إلجابات العيىة عن الفقرات هع قيهة الوسط الفرضي لً والبالغ ( ،)3وذلك ألن الهقياس الهحدد ٌو هقياس ليكرت الخهاسي ،

والفقرات التي تضهىٍا الهقياس وٌي ( )25فقرة توزعت عمى خهسة أبعاد ٌي (التعزيز الذاتي ،الحظوة  ،التهثيل  ،الترٌيب ،
والتوسل).
 -1التعزيز الذاتي -:في ضوء أىهوذج البحث الهفترض تم دراسة ُبعد التعزيز الذاتي كأحد أبعاد إدارة االىطباع  ،ويظٍر
الجدول ( )1األوساط الحسابية واالىحرافات الهعيارية هن وجٍة ىظر التدريسين هن عيىة البحث  ،لقد حقق ٌذا البعد وسطاً
حسابياً بمغ ( )3.7272باىحراف هعياري ( )0.9236ولها كان الوسط الهعياري هساوياً ( )3عمى هساحة الهقياس .فإن ذلك

ُيشير إلى أن ُبعد التعزيز الذاتي هن وجٍة ىظر أفراد العيىة ٌو بهستوى عالي ،أي اىً تحقق لديٍم  .فقد حققت الفقرة ()2
الهتعمقة بالسعي الكتساب هعارف جديدة هن اجل التفوق عمى االخرين أعمى وسط حسابي إذ بمغ ( )4.0083أها الفقرة ()4

فقد حققت أقل وسط حسابي ( ، )3.5455أها أقل تشتت في اإلجابات فكان عىد الفقرة ( )2إذ كان االىحراف الهعياري

وبىاء
( .)0.75824أها أعمى تشتت في اإلجابات فقد ظٍر في الفقرة ( )4فقد بمغ االىحراف الهعياري لٍا (.)1.08781
ً
عمى الىتائج الهذكورة يستخمص الباحثان أن بعد التعزيز الذاتي لدى أفراد العيىة كان هستق اًر  .إذ حققت الفقرات

( )1،2،3،4،5أوسا ط حسابية أعمى هن الوسط الهعياري وٌذي إشارة إلى وجود لمتعزيز الذاتي هن وجٍة ىظر الهبحوثين ،
وٌو هؤشر جيد لوجود ٌذا االعتقاد بإدارة االىطباع هن خالل االعتقاد بالتعزيز الذاتي .وٌذا يشير الى تحقق ٌذا البعد لدى

عيىة البحث هن خالل الىتائج الهتحققة بىسب جيدة وٌذا يدل عمى االٌتهام الذي توليً عيىة البحث بجواىب الخبرة والهعرفة
والسعي هن خاللٍا لكسب الهعرفة والتفوق في الهىظهة الذي سيىعكس ايجابا عمى الهىظهة ككل.
جدول()1
(وصف لفقرات التعزيز الذاتي ضهن هتغير ادارة االىطباع)
ت

األسئمة

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

1

تتحدث بفخر عن خبرتك او هٍاراتك في العهل

3.6446

1.05562

2

تسعى الكتساب هعارف جديدة تجعل هىك هتفوقا عمى اقراىك

4.0083

.75824

3

تحاول ان تمفت اىتباي االخرين باىك ذو قيهة هىظهة

3.6281

.83798

4

تأسر الهعرفة لكوىك هختص في هجال هعين

3.5455

1.08781

5

تسعى الن يعرف االخرين بإىجازاتك في العهل

3.8099

.87858

3.7272

اإلجهالي

المصدر :اعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج الحاسبة اإللكترونية.
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 -2الحظوة-:
حقق ٌذا الهتغير وسطاً حسابياً ( )3.6264باىحراف هعياري ( ، )0.9668وٌو أعمى هن الوسط الفرضي البالغ (، )3
وٌذا ُيشير إلى أن افراد عيىة البحث تستخدم الحظوة بهستوى جيد وٌذاها يشير لً وسطً الحسابي .والجدول رقم () 2
يوضح إجابات أفراد العيىة حول فقرات الحظوة أذ حققت الفقرة ( )6أعمى وسط حسابي إذ بمغ ( ،)3.7190أها أقل وسط

حسابي فقد حققتً الفقرة رقم ( )7إذ بمغ الوسط الحسابي ( .)3.4380أها أقل تشتت في اإلجابات فكان لمفقرة ( )6إذ بمغ
االىحراف الهعياري لٍا ( ).93294ها ُيشير إلى أتفاق اإلجابات باعتقاد أفراد العيىة بوجود خاصية ترك االىطباع الجيد لدى

زهالء العهل هن خالل اإلشادة بإىجازاتٍم .أها أعمى تشتت فقد كان لمفقرة ( )10إذ بمغ االىحراف الهعياري ( )1.01761ها

يعىي ارتفاع هستوى التفاوت في إجابات العيىة عن استخدام االطراء لمتقرب هن الزهالء في العهل .وعاهةً ُيهكىىا القول أن
ٌذا البعد ال يعاىي هن ضعف في حمقاتً الهتهثمة بالفقرات ) ،(6,7,8,9,10ويعود ذلك إلى أن كل األوساط الحسابية أعمى

هن الوسط الهعياري والبالغ ( )5ها ُيظٍر بشكل عام إلى ارتفاع ىسبة استخدام بعد الحظوة لدى العاهمين في الهىظهة
الهبحوثة .ويتبين لىا ان ٌذا البعد قد حقق ىسب جيدة وٌذا ها يشير الى اتفاق عيىة البحث عمى اىٍا ال تمجأ الى تقميد

سموكيات االخرين وطرق تعاهمٍم بل لديٍم سموكياتٍم الخاصة التي تترك االىطباع االيجابي عىٍم وتهييزٌم عن االخرين
وٌذا ها يدعم شخصيتٍم الهتهيزة وتفردٌم بسموكيات هعيىة ،وربها يهىحٍم ذلك كارزهة خاصة تجعمٍم اكثر جاذبية بين
زهالئٍم.
جدول ()2
(وصف لفقرات الحظوة ضهن هتغير ادارة االىطباع)
ت
6
7
8
9
10

الوسط

األسئمة

الحسابي

تسعى الى ترك اىطباع عىك لدى العاهمين باىك شخصية ههيزة
ولطيفة هن خالل االشادة بإىجازاتٍم
تفتخر بىفسك اهام زهالئك حتى يروك شخصا الهعا
تفضل تقديم شخصيتك القوية لزهالئك لتبين لٍم اىك
شخص قيادي في العهل
تٍتم بهصمحة زهالئك وحياتك الشخصية لتبين لٍم
اىك شخص هثالي
تقضي وقت كبير باالستهاع لهشاكل الزهالء في العهل

اإلجهالي

3.7190

.93294

3.4380

1.00741

3.6612

.93589

3.6860

.94015

3.6281

1.01761

3.6264

المصدر :من اعداد الباحثين باالعتماد عمى مخرجات الحاسبة اإللكترونية.
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 -3التمثيل-:
حقق ٌذا الهتغير وسطاً حسابياً بمغ ( )3.32396وباىحراف هعياري ( )1.03118وٌو أعمى هن الوسط الفرضي اذا
حققت الفقرة ( )11والخاصة بالعهل الشاق واإلخالص فيً أعمى وسط حسابي أن بمغ ( )3.8264أها أقل وسط حسابي فقد
حققتً الفقرة ( )15إذ بمغ ( ) 2.9587والهتعمقة بالعهل في أيام العطل إلظٍار االٌتهام الشديد بالعهل .أها أقل تشتت فكان
عىد الفقرة ( )11إذ بمغ االىحراف الهعياري ( .).94585أها أعمى تشتت في اإلجابات فقد كان عىد الفقرة ( )15إذ بمغ
االىحراف الهعياري (.)1.09085
وبىاء عمى الىتائج الهذكورة يستخمص الباحثان أن االعتقاد ببعد التهثيل كان عالياً لدى إجابات أفراد العيىة  ،إذ كاىت
ً

جهيع األوساط الحسابية بالىسبة لمفقرات ( )11,12,13,14,15أعمى هن الوسط الفرضي البالغ ( .)3ويظٍر هن خالل
الىتائج ان عيىة البحث تعهل بإخالص وتفاىي وهن اجل االيحاء لؤلخرين اىٍم اشخاص همتزهين.
جدول ()3
(وصف لفقرات التهثيل ضهن هتغير ادارة االىطباع)
ت

األسئمة

الوسط الحسابي االنحراف المعياري

11

العهل الذي تقوم بً شاق أحياىا وتخمص بً

3.8264

.94585

12

تبقى دائها لوقت هتأخر ألىك تعهل بجد

3.5041

1.02570

13

تحاول التظاٌر باالىشغال حتى وان لم تكن

3.1488

1.08521

هكمف بعهل
14

تعتقد ان وصولك هبك ار الى هكان العهل

3.1818

1.00830

هبك ار سوف يوحي اىك شخص همتزم
15

تعهل احياىا في يوم العطمة إلظٍار اٌتهاهك

2.9587

1.09085

وحرصك الشديد في العهل
3.3239

اإلجهالي

1.03118

المصدر :من اعداد الباحثين باالعتماد عمى مخرجات الحاسبة االلكترونية.
 -4الترهيب-:
حقق ٌذا الهتغير وسطاً حسابياً ( )2.38842وباىحراف هعياري ( )0.97692وٌذا يوضح أن الوسط الحسابي اقل هن
الوسط الفرضي البالغ ( .)3وكاىت الفقرة ( )16والهتعمقة باستخدام زهالء العهل الترٌيب في العهل لمحصول عمى ها يريدون
أعمى وسط حسابي .اذ بمغ ( )2.6033أها أقل وسط حسابي فقد حققتً الفقرة ( )20والهتعمقة باستخدام العىاد هن اجل رفض
بعض العهال الهىاطة بك اذ بمغ الوسط الحسابي ( .)2.2314أها أقل تشتت في اإلجابات فكان عىد الفقرة (. )17إذ بمغ
االىحراف الهعياري ( )0.94955أها أعمى تشتت فكان عىد الفقرة (. )16إذ بمغ االىحراف الهعياري (.)0.99565
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وبىاء عمى الىتائج الهذكورة آىفاً يستخمص الباحثان .اذ كاىت كل األوساط الحسابية لمفقرات ( )16,17,18,19,20اقل
ً

هن الوسط الهعياري البالغ ( ) 3اال اىٍا هوجودة بىسب هعيىة وٌذا يشير الى البيئة العراقية الخاصة بىشوء الفرد العاهل في
العائمة والهجتهع فضال عن أجواء العهل والثقافة السائدة التي تعزز العديد هن السموكيات السمبية هثل استخدام الترٌيب بالقوة
هن خالل الهركز الوظيفي او القدرة الهادية او حتى الوصول الى هىطق استخدام أذية االخرين هن اجل اجبارٌم عمى تمبية ها
يريد الفرد  ،فضال عن وجود حالة عدم الثقة الشائعة بشكل كبير في البيئة الوظيفية العراقية التي تجعل االفراد يخافون اليوم
هن الكالم عن عهمٍم خوفا هن استخداهٍا ضدٌم في الهستمدن والخ هن الهخاوف ،إال اىً اىسجاها هع الهىطق العمهي فٍذا
البعد لم يحقق هتوسط اعمى هن الفرضي أي اىً غير هىعكس في بيئة العهل بشكل كبير واىها بىسب هعيىة.
جدول ()4
(وصف لفقرات الترٌيب ضهن هتغير ادارة االىطباع)
الوسط الحسابي

ت

األسئمة

16

يستخدم زهالئك الترٌيب في العهل

2.6033

االنحراف المعياري
.99565

لمحصول عمى ها يريدون
17

ترفض الحوار هع االخرين بها يخص

2.4793

.94955

عهمك
18

تتعاهل بشدة هع زهالئك عىها

2.3058

.99031

يتدخمون في عهمك
19

تمجأ الى القوة أحياىا في حال رفض

2.3223

.96794

زهالئك لق اررتك
20

تستخدم العىاد هن اجل رفض بعض

2.2314

.98116

االعهال الهىاطة بك
2.3884

اإلجهالي

0.97692

المصدر :من اعداد الباحثين باالعتماد عمى مخرجات الحاسبة االلكترونية.
-5التوسل-:
حقق ٌذا الهتغير وسطاً حسابياً ( )2.0198وباىحراف هعياري ( )0.88471وٌذا يوضح أن الوسط الحسابي اقل هن
الوسط الفرضي البالغ ( .)3وكاىت الفقرة ( )25والهتعمقة ادعاء الهعرفة أقل بها تفعمً يجىب التدريسين التىقالت غير
الهرغوبة أعمى وسط حسابي .اذ بمغ ( )2.0826أها أقل وسط حسابي فقد حققتً الفقرة ( )23والهتعمقة باستخدام التظاٌر
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بالعجز الستهالة االخرين لمهساعدة اذ بمغ الوسط الحسابي ( .)1.9504أها أقل تشتت في اإلجابات فكان عىد الفقرة ()23
.إذ بمغ االىحراف الهعياري ( )0.82514أها أعمى تشتت فكان عىد الفقرة (. )21إذ بمغ االىحراف الهعياري (.)0.93508
وبىاء عمى الىتائج الهذكورة آىفاً يستخمص الباحثان .اذ كاىت كل األوساط الحسابية لمفقرات ()21،22،23،24،25
ً

أعمى هن الوسط الفرضي البالغ ( ) 3وٌذا يشير الى عدم تحقق ٌذا البعد لدى عيىة البحث رغم ان الىتائج أظٍرت وجود
بعض الفقرات لكن بهستويات قميمة وهىخفضة وقد يعود السبب الى التحيز االدراكي لدى الهستجيبين اذ يسعى الفرد بطبيعتً
الى ابعاد الصفات التي يعتقد اىٍا غير هقبولة اجتهاعيا عىً ويىزي ىفسً عن فعل اشياء قد تجعل هىً شخصا غير هقبول
لدى هجتهع العهل  ،لكن ٌذي الظواٌر تجد وقعٍا لدى البعض االخر وقد يصرح عىٍا وخاصة اذا كان شخص هجٍول وٌذا
ها أظٍرتً الىتائج هن اجابات بعض االفراد العيىة عمى وجود ٌذي الحاالت لديٍم ولكن بهستوى هىخفض.
()5
(وصف لفقرات التوسل ضهن هتغير ادارة االىطباع)
ت
21

الوسط

األسئمة

الحسابي

تتظاٌر بعدم الهعرفة و القدرة لمحصول عمى هساعدة

االنحراف المعياري

2.0248

.93508

2.0165

.84640

23

التظاٌر بأىك عاجز الستهالة االخرين لهساعدتك.

1.9504

.82514

24

تظاٌرك بالحاجة إلى هساعدة الىاس .

2.0248

.89873

2.0826

.91821

22

25

االخرين.
تحاول الحصول عمى تعاطف االخرين هن اجل عهل
األشياء الهىاطة بك.

تدعي بان هعرفتك أقل بها تفعمً يجىبك التىقالت غير
الهرغوبة.

2.01982

اإلجهالي

0.88471

المصدر :من اعداد الباحثين باالعتماد عمى مخرجات الحاسبة االلكترونية.
 -2عرض واقع متغير البحث سموك المواطنة التنظيمية وتحميل استجابات المبحوثين.
تسعى ٌذي الفقرة الى تسميط الضوء عمى دراسة هتغير سموك الهواطىة التىظيهية في العيىة هوضوعة البحث والتحميل.
وقد أشارت الىتائج ها يأتي:
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 -1االيثار-:
جدول()6
وصف لفقرات االيثار ضهن هتغير (سموك الهواطىة التىظيهية)
ت
26

األسئمة

الحسابي

المعياري

4.0000

.98319

4.0826

.69025

28

تقوم بتغطية هٍام زهالئي عىدها يطمبون هىي ذلك.

4.1570

.76385

29

ترغب في االتصال والتىسيق هع زهالئي في العهل.

4.0331

.70633

30

تتدخل إلصالح الىزاع بين زهالء العهل خوفا عميٍم هن الهشاكل.

4.0083

.75824

27

ترغب بهساعدة زهالء العهل الجدد لتحسين بيئة العهل.

الوسط

االنحراف

أحب هساعدة كل هن يطمب الهساعدة هن
األقسام والشعب والوحدات األخرى لكي يتحقق عهل هتكاهل لكميتي

4.0562

اإلجهالي

0.78037

المصدر :من اعداد الباحثين باالعتماد عمى مخرجات الحاسبة االلكترونية.
سجل ٌذا الهتغير وسطاً حسابياً بمغ ( . )4.0562باىحراف هعياري ( )0.78037وٌو أعمى هن الوسط الهعياري  ،وتشير
الىتيجة الى وجود االيثار بين التدريسين بدرجة جيدة وٌي حالة هرضية ،ألن االيثار ٌو أحد السموكيات التي تدعم وتطور
الهىظهات وهن الجدول ( )30سجمت الفقرة ( )28الخاصة في القيام بتغطية هٍام الزهالء في العهل عىدها يطمبون ذلك ،
أعمى وسط حسابي إذ بمغ ( .)4.1570أها الفقرة ( )26سجمت اقل وسط حسابي إذ بمغ ( )4.000وكان أقل تشتت في
ىصيب الفقرة ( )27إذ بمغ االىحراف الهعياري ( ،)0.69025ها يؤكد أتفاق أفراد العيىة عمى اإلجابة عمى الفقرة الهذكورة .
أها أعمى تشتت فكان لمفقرة ( )26إذ بمغ االىحراف الهعياري ( )0.98319وتشير ٌذي الىتائج إلى االٌتهام بهتغير اإليثار،
وذلك لها يقدهً األفراد التدريسين هن الهساعدة لآلخرين وتوجيٍٍم إلى تحقيق أٌداف الكمية وٌذا يعكس بأن التدريسين
يقوهون بهساعدة زهالئٍم حتى وقت غيابٍم حتى تطمب ذلك وقتا اضافياً.
 -2وعي الضمير-:
كها ٌو هبين في الجدول ( )7حقق ٌذا الهتغير وسطاً حسابياً بمغ ( )3.9801وباىحراف هعياري قدري ( )0.81579وٌو أعمى
هن الوسط الهعياري ،وتعىي الىتيجة الهذكورة أن وعي الضهير بين التدريسين هوجود وبدرجة جيدة في الهىظهة .
وسجمت الفقرة ( )35والخاصة بالوصول في وقت هبكر غالبا وبدأ العهل فو ار أعمى وسط حسابي بمغ ( . )4.1818في
حين سجمت الفقرة ( )32والخاصة بأٌهية أعالم رئيس العهل عىدها ال يتهكن هن الحضور لمعهل  .أقل وسط حسابي إذ بمغ
(.)3.5702
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أها أقل تشتت فكان لمفقرة ( .)34أذ بمغ االىحراف الهعياري ( .).71186أها أعمى تشتت فكان لمفقرة ( . )32أذ بمغ
االىحراف الهعياري ( )1.07878وتشير ٌذي الىتائج إلى السموك التطوعي لمفرد الذي يفوق الحد األدىى هن هتطمبات الوظيفة
واحترام جهيع الموائح واألىظهة ،والق اررات والسياسات اإلدارية وايضاً ها يقدهً األفراد هن الهساعدة لآلخرين وتوجيٍٍم إلى
تحقيق أٌداف الكميات والتكفل بتقديم أفضل الخدهات لمزهالء في العهل.
جدول()7
وصف لفقرات وعي الضهير ضهن هتغير (سموك الهواطىة التىظيهية)
ت
31

الوسط الحسابي

األسئمة
تمتزم بقواعد واجراءات الكمية حتى وان لم يراقبىي احد أو لم

4.0331

االنحراف المعياري
.79513

يكن ٌىاك عمي أي دليل.
32

تٍتم بأعالم رئيسك بالعهل عىدها

3.5702

1.07878

ال تتهكن هن الحضور لمعهل
33

تستطيع أن أواجً تحديات و صعوبات

4.0165

.77442

جديدة خالل العهل.
34

4.0992

تحاول دائها دراسة كيفية زيادة

.71186

جودة خدهات كميتك.
35

عمى األغمب تصل في وقت هبكر وتبدأ

4.1818

.71880

عهمي فورا.
3.9801

اإلجهالي

0.81579

المصدر :من اعداد الباحثين باالعتماد عمى مخرجات الحاسبة االلكترونية.
 -3الكياسة-:
حقق ٌذا الهتغير وسطاً حسابياً بمغ ( )4.03470وباىحراف هعياري ( .)0.73548وٌو أعمى هن الوسط الهعياري .
وتشير ٌذي الىتيجة إلى وجود الكياسة وبدرجة كبيرة  ،وهن الجدول ( )32سجمت الفقرة ( )36الخاصة بتجىب إيذاء اآلخرين
عىدها تشترك هعٍم في الهوارد أعمى وسط حسابي أذ بمغ ( .)4.1488أها أقل وسط حسابي فقد حققتً الفقرة ( )37والخاصة
ب تشجيع زهالء العهل عمى استثهار أوقات االجتهاعات في الحديث عن األسبقيات التي تٍم الكمية بدل الخوض في القضايا
الجاىبية .إذ بمغ الوسط الحسابي (.)3.9504
أها أقل تشتت فقد حققتً الفقرة ( )36إذ بمغ االىحراف الهعياري ( ،).65398وٌذا يدل عمى أتفاق عيىة البحث عمى اإلجابة
عن ٌذي الفقرة  ،أها أعمى تشتت فكان لمفقرة ( )37إذ بمغ االىحراف الهعياري ( )0.78370ويشير ذلك الى عدم تجاوز
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التدريسين عمى حقوق األخرين والسعي الى عدم اثارة الهشاكل هع الزهالء والهبادرة الى هىع حدوث الهشاكل التي قد تقع بين
الزهالء.
جدول()8
وصف لفقرات الكياسة ضهن هتغير (سموك الهواطىة التىظيهية)
الوسط الحسابي

ت

األسئمة

36

تتجىب إيذاء اآلخرين عىدها تشترك هعٍم

4.1488

االنحراف المعياري
.65398

في الهوارد.
37

تشجع زهالئك عمى استثهار أوقات االجتهاعات في الحديث عن

3.9504

.78370

األسبقيات التي تٍم الكمية بدل الخوض في القضايا الجاىبية
38

هستقبل كميتىا يبعث عمى الفخر كمها اتحدث عىٍا بإيجابية في

4.0165

.76358

الهجتهع.
تقدم هقترحات هفيدة إلى زهالئك الهوظفين

39

4.0413

.74606

تسٍم في تحفيز العهل الفرقي والجهاعي
40

أعهد إلى كشف الجواىب االيجابية لهىظهتي

4.0165

.73011

بغية جذب االفراد هن الهىظهات االخرى
4.03470

اإلجهالي

0.73548

المصدر :من اعداد الباحثين باالعتماد عمى مخرجات الحاسبة االلكترونية.
 -4المشاركة الطوعية-:
يتبين هن الجدول ( )9سجل ٌذا الهتغير وسطاً حسابياً بمغ ( )3.8595وباىحراف هعياري ( )0.80781وٌو أعمى هن
الوسط الهعياري ،وتشير ٌذي الىتيجة إلى وجود سموك وعي الضهير تجاي الزهالء وبشكل جيد وٌو ها يدل عمى وجود سموك
الهواطىة التىظيهية بدرجة جيدة في الهىظهة الهبحوثة .
وسجمت الفقرة ( ) 45والخاصة بالسعي الى تقديم اآلراء السديدة إلدارة الكمية ألىٍا ذات جدوى لهستمدىٍا أعمى وسط
حسابي إذ بمغ ( .)4.0331وحققت الفقرة ( )42والخاصة بفسح الهجال آلخرين هن داخل الكمية وخارجٍا لمتحدث عن
سمبيات الكمية بغية تصحيحٍا أقل وسط حسابي أذ بمغ ( .)3.7355أها أقل تشتت فكان هن ىصيب الفقرة ( )44أذ بمغ
االىحراف الهعياري ( ) .66328وٌو يدل عمى أتفاق عيىة البحث عمى اإلجابة عن الفقرة الهذكورة  .أها أعمى تشتت فقد كان
لمفقرة ( )41إذ بمغ االىحراف الهعياري ( )92806وذلك يعطي هؤش ار عمى السعي لهواكبة التغيرات التي تط أر عمى عهمٍم
واالشتراك في الهٍام التي ال تطمبٍا العهل الرسهي ولكىٍا لتطوير العهل وهىح األفراد التدريسيون الهشاركة في االجتهاعات
التي تعقدٌا إدارة الكمية ،أو الهساٌهة في هىاقشة الهوضوعات والقضايا التي تواجٍٍا والهحافظة عمى سهعة الكمية.
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جدول()9
وصف لفقرات الهشاركة الطوعية ضهن هتغير (سموك الهواطىة التىظيهية)
ت

األسئمة
تٍتم بالوظائف التي ال تطمب هىك رسهيا

41
42
43
44

الوسط الحسابي

لكىٍا هٍهة لصورة الكمية
تفسح الهجال آلخرين هن داخل الكمية
وخارجٍا لمتحدث عن سمبيات الكمية بغية تصحيحٍا
تتمٍف لكي تسهع أخبار عن كميتك هن الغرباء ألىً اهر
يعىيك.
تعهل بعد أوقات الدوام الرسهية إن اقتضت الهصمحة

45

العاهة ذلك
تسعى الى تقديم اآلراء السديدة إلدارة الكمية
ألىٍا ذات جدوى لهستقبمٍا

اإلجهالي

االنحراف
المعياري

3.8264

.92806

3.7355

.88288

3.7438

.78027

3.9587

.66328

4.0331

.78458

3.8595

0.80781

المصدر :من اعداد الباحثين باالعتماد عمى مخرجات الحاسبة االلكترونية.
 -5الروح الرياضية-:
يتبين هن الجدول ( )10سجل ٌذا الهتغير وسطاً حسابياً بمغ ( )4.11072وباىحراف هعياري ( )0.73399وٌو أعمى هن
الوسط الهعياري ،وتشير ٌذي الىتيجة إلى وجود الروح الرياضية تجاي الزهالء وبشكل جيد وٌو ها يدل عمى وجود سموك
الهواطىة بدرجة جيدة في الهىظهة الهبحوثة .
وسجمت الفقرة ( )49والخاصة بتجىب التركيز فيها ٌو خاطئ والتركيز عمى الجواىب االيجابية أعمى وسط حسابي إذ بمغ
( .)4.2314وحققت الفقرة ( )47والخاصة بتجىب العهل عىدها يكون هتراكها أقل وسط حسابي أذ بمغ (.)3.9669
أها أقل تشتت فكان هن ىصيب الفقرة ( )50أذ بمغ االىحراف الهعياري ( ).64057وٌو يدل عمى أتفاق عيىة البحث عمى
اإلجابة عن الفقرة الهذكورة  .أها أعمى تشتت فقد كان لمفقرة ( )47إذ بمغ االىحراف الهعياري ( ).84591وتشير ٌذي الىتائج
إلى استعداد األفراد العاهمين العهل في ظروف عهل هختمفة هن اجل تحقيق أٌداف الكمية و أن الهبحوثين يسعون الى
العهل بروح رياضية ،ولديٍم اإلهكاىية عمى تحهل ضغوط الهىافسة الشريفة هع زهالئٍم في العهل.
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جدول()10
وصف لفقرات الروح الرياضية ضهن هتغير (سموك الهواطىة التىظيهية)
ت

الوسط الحسابي

األسئمة

االنحراف المعياري

46

تىفذ الهٍام الهطموبة هىك هن دون تذهر.

4.0661

.76087

47

تتجىب العهل عىدها يكون هتراكها.

3.9669

.84591

48

تتمدن الىصيحة والهشورة هن جهيع زهالئي

4.0909

.73030

49

تتجىب التركيز فيها ٌو خاطئ وتركز عمى

4.2314

.69234

في العهل.

الجواىب االيجابية.
تتمدن الىصح واإلرشاد بسرور.

50
اإلجهالي

4.1983
4.11072

.64057
0.73399

المصدر :من اعداد الباحثين باالعتماد عمى مخرجات الحاسبة االلكترونية
ثانياً :اختبار نموذج العالقات
 -1اختبار عالقات االرتباط-:
أ  -:اختبار الفرضية الرئيسية االولى -:توجد عالقة ارتباط ذات داللً هعىوية بين إدارة االىطباع بأبعادي و سموك الهواطىة
التىظيهية في العيىة الهبحوثة.
جدول ()11
قيم معامل االرتباط بين ادارة االنطباع بأبعاده وسموك المواطنة التنظيمية
العالقة

Pearson

N

)Sig. (2-tailed

Correlation
إدارة االىطباع – سموك الهواطىة التىظيهية

**0 .675

121

0.000

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
المصدر :من اعداد الباحثين باالعتماد عمى برنامجSPSS V. 21
الجدول السابق يوضح عالقات االرتباط بين ادارة االىطباع بأبعادي وسموك الهواطىة التىظيهية ولدن تفسير ىتائج الجدول يجب
االشارة الى ان الحرف ( )Nيشير الى حجم العيىة والتي كاىت ( )121تدريسي  ،وتشير كمهة ( )2-tailedالى ىوع االختبار
اها االختصار ( ) Sigالهوجود في الجدول فاىً يشير الى اختبار هعىوية هعاهل االرتباط هن خالل هقارىة ( )Tالهحسوبة هع ))T
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الجدولية هن غير ان تظٍر قيهٍا في الجدول فوجود العالهة (**) يدل عمى هعىوية االرتباط عىد هستوى (  . )0.01و يتضح
هن الىتائج الواردة في الجدول هايمي :
تشير البياىات الظاٌرة في الجدول وجود عالقة ارتباط إيجابية ذات داللة هعىوية عىد هستوى هعىوية ( )%1بين ادارة
االىطباع بأبعادي ،سموك الهواطىة التىظيهية ،إذ بمَ َغت قيهة ه ِ
عاهل االرتباط البسيط بيىٍها ( )0.675وتشير ٌذي القيهة إلى
َ
ُ
قوة العالقة بيىٍها ،و يعىي ذلك ادراك التدريسيين عيىة البحث إلدارة االىطباع وهدى ارتباطٍا بسموك الهواطىة التىظيهية.
ّ
وتنبثق من الفرضية الرئيسة األولى الفرضيات الفرعية االتية.
 (1الفرضية الفرعية االولى -:توجد عالقة ارتباط ذات داللً هعىوية بين بعد التعزيز الذاتي وسموك الهواطىة التىظيهية في العيىة
الهبحوثً.
جدول ()12
قيم معامالت االرتباط بين التعزيز الذاتي وسموك المواطنة التنظيمية
العالقة

N

Pearson

)Sig. (2-tailed

Correlation
تعزيز الذات – سموك الهواطىة التىظيهية

**0.688

0.000

121

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
المصدر :من اعداد الباحثين باالعتماد عمى برنامجSPSS V. 21
يظٍر هن الهعموهات الواردة هن الجدول وجود عالقة ارتباط إيجابية ذات داللة هعىوية عىد هستوى هعىوية ( )%1بين التعزيز
الذاتي و سموك الهواطىة التىظيهية ،إذ بمَ َغت قيهة ه ِ
عاهل االرتباط البسيط بيىٍها ( )0.688وتشير ٌذي القيهة وفقاً لتىصيف قوة
َ
ُ

هعىوية ( ,)%1و يعىي ذلك ادراك عيىة البحث لبعد التعزيز الذاتي وهدى
االرتباط إلى عالقة ارتباط ايجابية قوية ،عىد هستوى
ّ

ارتباطً بسمك الهواطىة التىظيهية وٌذي الىتيجة تعكس قوة اسموب تعزيز الذات الهبىي عمى استحضار السموكيات عبر هجهوعة

هن صفات الكفاءة والجاذبية ها يدعم قبول الفرضية الفرعية االولى.
 (2الفرضية الفرعية الثانية -:توجد عالقة ارتباط ذات داللً هعىوية بين بعد الحظوة وسموك الهواطىة التىظيهية في العيىة
الهبحوثً.
جدول ()13
قيم معامل االرتباط بين بعد الحظوة وسموك المواطنة التنظيمية
العالقة

Pearson

N

)Sig. (2-tailed

Correlation
الحظوة – سموك الهواطىة التىظيهية

**0.558
818

121

0.000
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** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
المصدر :من اعداد الباحثين باالعتماد عمى برنامجSPSS V. 21
يتبين هن الجدول اعالي وجود عالقة ارتباط إيجابية ذات داللة هعىوية عىد هستوى هعىوية ( )%1بين الحظوة و سموك الهواطىة
ِ
قوة العالقة بيىٍها ضهن هستوى(عالقة
التىظيهية ،إذ َبمَ َغت قيهة ُهعاهل االرتباط البسيط بيىٍها ( )0.558وتشير ٌذي القيهة إلى ّ
هعىوية ( ,)%1و يعىي ذلك ادراك عيىة البحث لبعد الحظوة وهدى ارتباطً
ارتباط قوية) ،وها يدعم ٌذي العالقة ،عىد هستوى
ّ

بسموك الهواطىة التىظيهية وٌذي الىتيجة تعكس قوة اسموب الحظوة وٌذا يؤشر قبول الفرضية الفرعية الثاىية

 (3الفرضية الفرعية الثالثة -:توجد عالقة ارتباط ذات داللً هعىوية بين بعد التهثيل وسموك الهواطىة التىظيهية في العيىة
الهبحوثً.
جدول ()14
قيم معامل االرتباط بين بعد التمثيل وسموك المواطنة التنظيمية
العالقة

N

Pearson

)Sig. (2-tailed

Correlation
التهثيل – سموك الهواطىة التىظيهية

**0. 774

0.000

121

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
المصدر :من اعداد الباحثين باالعتماد عمى برنامجSPSS V. 21
تشير الىتائج اعالي الى وجود عالقة ارتباط إيجابية ذات داللة هعىوية عىد هستوى هعىوية ( )%1بين التهثيل و سموك الهواطىة
ِ
قوة العالقة بيىٍها وٌي ضهن هستوى
التىظيهية ،إذ َبمَ َغت قيهة ُهعاهل االرتباط البسيط بيىٍها ( )0. 774وتشير ٌذي القيهة إلى ّ
هعىوية ( ,)%1و يعىي ذلك ادراك عيىة البحث لبعد التهثيل وهدى ارتباطً بسموك
(عالقة ارتباط قوية هوجبة) عىد هستوى
ّ
الهواطىة التىظيهية وبٍذا تمدن الفرضية الفرعية الثالثة.

 (4الفرضية الفرعية الرابعة -:توجد عالقة ارتباط ذات داللً هعىوية بين بعد الترٌيب وسموك الهواطىة التىظيهية في العيىة
الهبحوثً.
جدول ()15
قيم معامل االرتباط بين بعد الترهيب وسموك المواطنة التنظيمية
Pearson

العالقة

N

)Sig. (2-tailed

Correlation
**-0.046

الترٌيب– سموك الهواطىة التىظيهية

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
المصدر :من اعداد الباحثين باالعتماد عمى برنامجSPSS V. 21
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تشير الىتائج أعالي وجود عالقة ارتباط سمبية ذات داللة إحصائية عىد هستوى هعىوية ) (% 1بين الترٌيب و سموك الهواطىة
التىظيهية ،إذ بمَ َغت قيهة ه ِ
عاهل االرتباط البسيط بيىٍها ( )-0.046وتشير ٌذي القيهة إلى سمبية العالقة بيىٍها وٌي ضهن
َ
ُ
هعىوية ( ,)%1و يعىي ذلك ان بعد الترٌيب ال يهكن ان تىعكس بشكل
هستوى (ال توجد عالقة او ضعيفة جداً) عىد هستوى
ّ
إيجابي في تعزيز سموك الهواطىة التىظيهية لدى عيىة البحث ها يعىي رفض الفرضية الفرعية الرابعة.

 (5الفرضية الفرعية الخامسة -:توجد عالقة ارتباط ذات داللً هعىوية بين بعد التوسل وسموك الهواطىة التىظيهية في العيىة
الهبحوثً.

جدول ()16
قيم معامل االرتباط بين بعد التوسل وسموك المواطنة التنظيمية
Pearson

العالقة

N

)Sig. (2-tailed

Correlation
التوسل– سموك الهواطىة التىظيهية

-0.035

0.000

121

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
المصدر :من اعداد الباحثين باالعتماد عمى برنامجSPSS V. 21
يتبين كهن الجدول أعالي وجود عالقة ارتباط سمبية عىد هستوى هعىوية ) (% 1بين التوسل و سموك الهواطىة التىظيهية ،إذ
بمَ َغت قيهة ه ِ
عاهل االرتباط البسيط بيىٍها ( )-0.035وتشير ٌذي القيهة إلى سمبية العالقة بيىٍها وٌي ضهن هستوى( ال
َ
ُ
هعىوية ( ,)%1و يعىي ذلك ان بعد التوسل لم يتحقق لدى العيىة في اىعكاسً
توجد عالقة او ضعيفة جداً) عىد هستوى
ّ
وارتباطً في تعزيز سموك الهواطىة التىظيهية بشكل إيجابي ها يعىي رفض الفرضية الفرعية الخاهسة.

 -2اختبار عالقات التأثير بين متغيرات البحث وتحميمها وتفسيرها :
أ -:اختبار الفرضية الرئيسية الثانية
تشير الفرضية الرئيسية الثاىية لمتأثير الى(توجد عالقة تأثير ذات داللة هعىوية بين إدارة االىطباع بأبعادي و سموك
الهواطىة التىظيهية) و هن خالل الجدول (  ) 17ىتائج هقدار االىحدار الخطي البسيط  .لغرض تقدير اثر ادارة االىطباع
في سموك الهواطىة التىظيهية .
جدول ()17
قيم نموذج االنحدار لمتغيرات البحث ()121 = N
إدارة االنطباع

F calculated

F tabular

R²

9.712

6.85

0.455

سموك المواطنة التنظيمية

المصدر :من اعداد الباحثين باالعتماد عمى برنامجSPSS V. 21
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أذ يتضح هن الجدول ها يأتي :
اوالً -:إن قيهة ( )Fالهحسوبة لؤلىهوذج الهقدر بمغ ( )9.712وٌي اكبر هن القيهة ( )Fالجدولية البالغة ( )6.85عىد
هستوى داللة ( . )0.01و بىاءا عميً تمدن الفرضية وٌذا يعىي وجود تأثير ذو داللة إحصائية هعىوية إلدارة االىطباع في
سموك الهواطىة التىظيهية و بدرجة ثقة (.)%99
ثانياً -:هن خالل قيهة هعاهل التحديد ( )R²البالغة ( )0.455يتضح بان ادارة االىطباع قادر عمى تفسير ها
ىسبتً( )%44.5هن التغيرات التي تط أر عمى سموك الهواطىة التىظيهية .أها الىسبة البالغة( )%54.5فتعزى إلى هساٌهة
هتغيرات أخرى غير داخمة في أىهوذج البحث .
ومن الفرضية الرئيسية تنبثق الفرضيات الفرعية االتية.
 (1الفرضية الفرعية االولى -:توجد عالقة تأثير ذات داللً هعىوية لبعد التعزيز الذاتي في سموك الهواطىة التىظيهية .وتظٍر
ىتائج الجدول ( )18ها يأتي :
جدول ( ) 18
قيم نموذج االنحدار لمتغيرات البحث ()121 = N
R²

تعزيز الذات

0 .296
سموك المواطنة التنظيمية

المصدر :من اعداد الباحثين باالعتماد عمى برنامجSPSS V. 21
بعد تعزيز الذات قاد اًر عمى تفسير ها ىسبتً ()%29.6
هن خالل قيهة هعاهل التحديد ( )R²البالغة ( )0 .296يتضح بان ُ
هن التغيرات التي تط أر عمى الهتغير التابع سموك الهواطىة التىظيهية  .أها الىسبة البالغة ( )%70.4فتعزى إلى هساٌهة

هتغيرات أخرى غير داخمة في أىهوذج البحث اذاً تمدن الفرضية.
 (2الفرضية الفرعية الثانية -:توجد عالقة تأثير ذات داللً هعىوية لبعد الحظوة وسموك الهواطىة التىظيهية في العيىة
الهبحوثً .وتظٍر ىتائج الجدول ( )19ها يأتي :
جدول ( ) 19
قيم نماذج االنحدار لمتغيرات البحث ()121 = N
R²

الحظوة

0 .357
سموك المواطنة التنظيمية
المصدر :من اعداد الباحثين باالعتماد عمى برنامجSPSS V. 21
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بمغت قيهة هعاهل التحديد ( )0 .357( )R²أي أن ُبعد الحظوة يفسر ها ىسبتً ( )%35.7هن التغيرات التي تط أر عمى
سموك الهواطىة التىظيهية  .و الىسبة الباقية ( )%64.3تساٌم بٍا هتغيرات أخرى غير داخمة بالىهوذج اذاً تمدن الفرضية.

(3الفرضية الفرعية الثالثة -:توجد عالقة تأثير ذات داللً هعىوية لبعد التهثيل وسموك الهواطىة التىظيهية في العيىة
الهبحوثً .وتظٍر ىتائج الجدول ( )20ها يأتي :
جدول ()22
قيم نموذج االنحدار لمتغيرات البحث ()121 = N
R²

التمثيل

0 .443
سموك المواطنة التنظيمية
المصدر :من اعداد الباحثاين باالعتماد عمى برنامجSPSS V. 21
بمغت قيهة هعاهل التحديد ( )0 .443()R²أي أن ُبعد التهثيل يفسر ها ىسبتً ( )%44.3هن التغيرات التي تط أر عمى
التهثيل  .و الىسبة الباقية ( )%55.7تساٌم بٍا هتغيرات أخرى غير داخمة بالىهوذج اذاً تمدن الفرضية.

(4الفرضية الفرعية الرابعة -:توجد عالقة تأثير ذات داللً هعىوية لبعد الترٌيب وسموك الهواطىة التىظيهية في العيىة
الهبحوثً .وتظٍر ىتائج الجدول ( )21ها يأتي :
جدول ()21
قيم نموذج االنحدار لمتغيرات البحث ()121 = N
R²

الترهيب

0.023
سموك المواطنة التنظيمية
المصدر :من اعداد الباحثين باالعتماد عمى برنامجSPSS V. 21
بمغت قيهة هعاهل التحديد ( )0.023( )R²أي أن ُبعد الترٌيب ال يفسر ايجابياً ( )%2.3هن التغيرات التي تط أر عمى سموك
الهواطىة التىظيهية  .و ٌذا يدل عمى اىعكاس ايجابي لمكميات الهبحوثة في تعاهمٍا هع افرادٌا اها الىسبة ( )0.023لهقدار

التفسير فٍي ضئيمة جدا تشابً العدم في التأثير وقد تعود ظٍور ٌذي الىسبة هن التفسير لقضايا تتعمق بىفسية بعض
الهستجيبين وٌي ىسبة ال تشكل هقدار يعتد بً اذاً ترفض الفرضية.
 (5الفرضية الفرعية الخامسة -:توجد عالقة تأثير ذات داللً هعىوية لبعد التوسل وسموك الهواطىة التىظيهية في العيىة
الهبحوثً .وتظٍر ىتائج الجدول ( )22ها يأتي :
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جدول ()22
قيم نماذج االنحدار لمتغيرات البحث ()121 = N
R²

التوسل

0.007
سموك المواطنة التنظيمية
المصدر :من اعداد الباحثين باالعتماد عمى برنامجSPSS V. 21
بمغت قيهة هعاهل التحديد ( )0.007( )R²أي أن ُبعد التوسل يفسر ها ىسبتً ( )%0.07هن التغيرات التي تط أر عمى

سموك الهواطىة التىظيهية  .و الىسبة الباقية ( )%99.3تساٌم بٍا هتغيرات أخرى غير داخمة بالىهوذج  .وبالىظر لٍذي الىسبة
ىجدٌا ضئيمة جدا وال يعتد بٍا وقد تعود الى اسباب تتعمق بإجابة افراد العيىة  ،وال يهكن االعتهاد عميٍا لتبيان التأثير بين
بعد التأثير وسموك الهواطىة التىظيهية اذاً ترفض الفرضية.
املبحث الرابغ
االستنتاجاث والتىصياث

اوالً -االستنتاجات
 .1يظٍر هن خالل البحث ان الكميات عيىة البحث تٍتم وبشكل رئيس ببعدي إدارة االىطباع التعزيز الذاتي والحظوة
وٌذا يأتي هن خالل هقارىة أداء التدريسيين هع الىتائج التي يحققٍا في ضوء الدعم الهادي والهعىوي لٍم.
 .2يحاول الهالك التدريسي تعزيز ذواتٍم اهام زهالئٍم هن خالل آليات هقىعة هثل قول الحقيقة او اهتالك الهعرفة
التاهة بالعهل.
 .3يسعى التدريسيون الى تضخيم االحداث االيجابية التي يحققوىٍا في العهل وذلك لزيادة االىطباع االيجابي عىٍم
لدى األخرين.
 .4اظٍرت ىتائج الوصف اإلحصائي الهتعمقة بهتغير سموك الهواطىة التىظيهية وجود تمدن عالي لدى أفراد عيىة
البحث اتجاي ههارساتٍم لٍذا السموك أي أىٍم يهارسون بشكل عالي بعض السموكيات التي تتهثل بهد يد العون
لمزهالء اآلخرين وتجىبٍم لصعوبات وهشكالت العهل والى عدم التذهر والشكوى وابداءٌم روح التساهح والصبر
فضالً عن اىغهاسٍم بالهشاركات البىاءة في الحياة االجتهاعية لمكمية.

 .5أظٍر البحث أن الهالك التدريسي في الكميات الهبحوثة يشعرون بهستوى ٍ
عال هن الهواطىة التىظيهية وفقًا
لهقياس البحث .ولعل ذلك يعكس الهىاخ التىظيهي اإليجابي في الجاهعة ،حيث تسود هشاعر التساهح والهودة
واالحترام بين الزهالء وااللتزام بالكياسة في التعاهل والحرص عمى جمب السهعة الطيبة لمكمية.
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ثانيا -:التوصيات
 .1ﺍلعهل عمى ﺍيجاﺩ ىَﻉ هو القىاعات بيو ابعاد ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍالىﻁباﻉ َ سموك الهواطىة التىظيهية لغﺭﺽ ﺍيجاﺩ ثقافة
ﺍخالقية ههيﺯﺓ ﺍﺫ ﺍو ٌذي القىاعة يهكن يحققٍا بافضل صَﺭﺓ عىﺩها يستىد ﺍلى قىاعاﺕ حقيقية هو لﺩو ﺍالﺩﺍﺭﺓ
ﺍلعميا.
 .2حﺙ الهالكات التدريسية عمى ﺍىتٍاﺝ ﺍسمَﺏ ﺍلتعاهل ﺍالخالقي في سموكياتٍم ﺍليَهية هع ﺍالفﺭﺍﺩ االخرين كي
يتسىى لالخﺭيو ﺍلتعاﻁي عمى ىحَ ﺍخالقي هع هفاٌين ﺍلعهل ﺍلهىاﻁ بٍن َها لﺫلﻙ هو اىعكاسات عمى ﺍلسهعة
ﺍلﻁيبة ﺍلتي قﺩ تحضى بٍا ﺍلكمية.
 .3ضرورة ان تولي الكميات االٌتهام بتىهية سموكيات الهواطىة التىظيهية ،وها الحظً الباحثان وها عكستً ىتائج البحث
هن وجود استعداد لدى اغمب التدريسين لمتحمي بٍذي السموكيات ،كوىٍا تهثل جواىب إىساىية هشرقة وتعزز هن كفاءة
و جودة العهل داخل الكميات الهبحوثة ويهكن تىهية سموك الهواطىة الصالحة وبىاءي هن خالل عدة عواهل هىٍا
(زيادة الرضا الوظيفي)  ،واقىاع التدريسين بأىٍم هثاالً حسىاً لتبىي سموك الهواطىة الصالحة.
 .4يعد الهورد البشري هن أٌم الهوارد الهوجودة في أي هىظهة وٌو سبب وهصدر لمكثير هن
السموكيات ،واألدوار ،الرسهية وغير الرسهية فعمى الكميات الهبحوثة االٌتهام بٍذا الهورد الهٍم ،هن خالل االرتكاز عمى
سياسات الهوارد البشرية في االختيار ،والتعيين ،والتدريب ،والهكافأة والتحفيز.
 .5االفادة هن الهعطيات الىفسية والسموكية في تحسين اىطباعات التدريسيين وبالتىسيق هع هراكز البحوث الهتخصصة.
املصادر
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