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المستخلص:
تناول البحث موضوعاً هاماً أصبح تعيرها المنظمات المعاصرة أهمية كبيرة أال وهي الثقة

التنظيمية كمتغير مستقل وعالقتها بسلوك المواطنة التنظيمية كمتغير تابع والتي أجريت في مديرية

بلدية كركوك من خالل االعتماد على استمارة االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات والمعلومات

وبعد استخدام مجموعة من األساليب اإلحصائية توصلت الدراسة إلى نتيجة هامة هي

(وجود عالقة وتأثير قوي معنوي بين متغيرات الثقة التنظيمية ومتغيرات سلوك المواطنة التنظيمية
في مديرية بلدية كركوك) وكما توصلت إلى مجموعة من استنتاجات ووضعت مجموعة من

المقترحات كان من أهمها( :الحث على زيادة اهتمام المديرية بسلوكيات المواطنة التنظيمية من
خالل توفير المناخ المالئم ،نشر ثقافة المواطنة التنظيمية لزيادة والء العاملين للمنظمة وسيادة
آليات الرقابة الذاتية والمسؤولية المشتركة واألداء المتميز).

الكلمات االستداللية :الثقة التنظيمية ،سلوك المواطنة التنظيمية.
Abstract:
The research deals with an important subject, the modern organization
give it a great importance which is the Organizational confidence as an
independent variable, and its relation with the behavior of organizational
citizenship as a dependent variable, this study was carried on at Kirkuk
municipality depending on a questionnaire as a prime tool to collect the
data and formation using a number of statistical methods. the study
concluded an important result which is (there is a strong effect and
relation among the variables of organizational confidence and behavior of
organizational citizenship at Kirkuk municipality) the study also
concluded a group of conclusions put a number of suggestions among
them encouraging taking care of the behavior of
Organizational
citizenship providing a Suitable climate, enhancing the Culture of
Organizational citizenship to increase the loyalty of employees and flourish
the tools of self-control, common responsibility and create liable
responsibility and distinguished performance).
Keyword: Organizational confidence, behavior of organizational.

المقدمة:

أصبح التأقلم والتكيف مع المتغيرات المحلية والعالمية المعقدة إحدى المحاوالت المهمة

لمنظمات في القرن الحادي والعشرين ألجل المواكبة والتعايش معها من خالل االعتماد على

الموارد البشرية واشراكهم مشاركة فاعلة وكفوءة في الوصول إلى أهداف المنظمة المخططة وذلك
بمبادلة الثقة بين المنظمة وعامليها والتي تسهم في تعزيز السلوكيات اإليجابية لدى العاملين والتي
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قد تصل أحيانا إلى حد الدفاع عنها وتحسين صورتها وقد تزيد على سلوكيات الدور الرسمي مثل:

(اإليثار ووعي الضمير وقيم المواطنة والكياسة) .اهتم هذا البحث على تحليل العالقة بين الثقة

التنظيمية (متغير مستقل) وسلوك المواطنة التنظيمية (متغير معتمد) وعليه فإن محاور البحث

انحصر في النقاط التالية:

أوالا :منهجية البحث .ثاني ا :الخلفية النظرية .ثالث ا :الجانب التحليلي .رابع ا :االستنتاجات
والمقترحات.

أوالا_ منهجية البحث:

 1.1مشكلة البحث:

لم ينل دراسة دور الثقة التنظيمية في تعزيز سلوك المواطنة التنظيمية االهتمام الكافي على
صعيد المنظمات العراقية مما دفع الباحثان إلى دراسته محاوال إثارة بعض التساؤالت كمدخل

للمشكلة وهي:

أ .هل تمتلك المنظمة المبحوثة تصو ار واضحا عن مفهوم الثقة التنظيمية وسلوك المواطنة
التنظيمية؟

ب .ما مدى أهمية متغيرات الثقة التنظيمية وسلوك المواطنة التنظيمية في المنظمة المبحوثة؟
ج .ما طبيعة العالقة بين الثقة التنظيمية وسلوك المواطنة التنظيمية في المنظمة المبحوثة؟

د .ما التأثير الذي تلعبه أبعاد الثقة التنظيمية في تعزيز سلوك المواطنة التنظيمية في المنظمة
المبحوثة؟

 1.1هدف البحث:

يمكن تحديد أهداف البحث كاآلتي:

أ .إعطاء خلفية نظرية توضح المفاهيم والدالالت لمفهومي الثقة التنظيمية والمواطنة التنظيمية
للعينة المبحوثة.

ب .وصف وتشخيص متغيري الثقة التنظيمية و سلوك المواطنة التنظيمية في المنظمة المبحوثة.
ج .معرفة طبيعة العالقة بين الثقة التنظيمية وسلوك المواطنة التنظيمية في المنظمة المبحوثة.

د .توضح أبعاد الثقة التنظيمية األكثر عالقة وتأثي ار بأبعاد سلوك المواطنة التنظيمية في المنظمة
المبحوثة ألجل إبراز دورها.

 1.3فرضية البحث الرئيسة:

توجد عالقة تأثير ذات دالله معنوية لمتغيري الثقة التنظيمية وسلوك المواطنة التنظيمية في
المنظمة المبحوثة.
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 1.4مصادر جمع البيانات:
اعتمد الباحث في حصوله على البيانات المتعلقة بمشكلة البحث على المصادر اآلتية:
أ .األدبيات والكتب والرسائل واألطاريح الجامعية.

ب .استمارة االستبانة الموضوعة على وفق مقياس ليكرت الخماسي والمشار إليها في الملحق(.)1
ج .شبكة االنترنيت في بعض الجوانب التي يمكن االستفادة منها.

 1.1حدود الدراسة:

 .1الحدود الزمنية :تم إجراء هذه الدراسة في النصف الثاني في عام .2013

 .2الحدود المكانية :تم إجراء هذه الدراسة في مديرية بلدية كركوك (المقر الرئيسي).
 .3الحدود البشرية :تم إجراء هذه الدراسة على مجموعة من العاملين المتمثلة.
بـ (مسؤول قسم أو شعبة أو مهندس مشرف) في مديرية بلدية كركوك.

 .4الحدود الموضوعية :تمثل األبعاد والجوانب والمتغيرات التي سوف يتناولها البحث.
 1.1أدوات التحليل والمعالجة اإلحصائية للبيانات:
تم االعتماد على عددا من األساليب اإلحصائية ( )SPSSلتحليل البيانات ومعالجتها وقد

شملت األساليب التالية:

 .1التك اررات والنسبة المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لوصف متغيرات البحث
وتشخيصها.

 .2نسبة األهمية إلى مساحة المقياس(توزيع فيشر :)Fهي نسبة تستعمل لبيان درجة أهمية
استجابات المستجيبين على فقرات االستيبانة وتستخرج من حاصل قسمة الوسط الحسابي على
عدد درجات المقياس مضروبا بـ( )100ومن ثم تقارن نسبة اإلجابة عن مساحة المقياس مع

مستويات األهمية الستخراج درجة األهمية (الساعدي.)43:2006 ،

 .3تحليل التباين من طرف واحد ( )ANOVAلقياس مستوى المعنوية.

 .4تحليل البيانات على وفق مقاييس االلتواء والتفلطح لمعرفة شكل وهيئة منحنى التوزيع التكراري
وشكل قمته.
 1.1مخطط البحث:
تتطلب المعالجة المنهجية لمشكلة البحث في ضوء إطارها النظري وبيان توجهاته ومضامينه

الميدانية تصميم مخطط افتراضي يشير إلى أبعاد الثقة التنظيمية (متغير مستقلة) المؤثرة في سلوك
المواطنة التنظيمية (متغير معتمد) كما هو موضح في الشكل (.)1
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أبعاد الثقـــة التنظيميــــــة
النزعة الخيرية القدرة الذاتية

المشاعر

المواطنة التنظيمية
أبعاد سلوك
مخطط الدراسة
االيثار

وعي الضمير

قيم المواطنة

الصدق

الكياسة

شكل رقم ()1
المصدر :من إعداد الباحثين.

ثانيا_ الخلفية النظرية:

 2.1نشأة وتطور الثقة التنظيمية:
تعود نشأة وتطور موضوع الثقة إلى عقود بعيدة ولكن االهتمام العلمي بها بدا منذ العقد

الخامس من القرن الماضي كأحد الفروع المهمة في علم النفس إذ وضح ( )Eriksonإلى أن
األفراد يختلفون في ميولهم للثقة باآلخرين وان هذه الميول تنشأ من طفولتهم المبكرة وشخصياتهم

وتجاربهم في الحياة (الشكرجي )39-04:2008وجاءت الدراسات االجتماعية التي قام بها

) (Goffman,1963حول التفاعل االجتماعي و دوره المباشر للثقة في المحافظة على العمليات
االجتماعية ،وفي عقد السبعينات زاد االهتمام بمفهوم الثقة () (Trust Conceptمع تزايد االهتمام
على إشراك العاملين ضمن شعارات الديمقراطية الصناعية ،وجاءت األفكار األولى لمفهوم الثقة
ضمن الفعاليات التنظيمية من قبل ( )Luhman,1979إذ أكد على أهمية الثقة داخل المستويات

التنظيمية مما يؤدي ذلك إلى اتساع نطاق اإلشراف والتنسيق مع االهتمام على تكوين فرق العمل

األكثر كفاءة( )Straiter,2005:87وجاءت التطورات والتغيرات التي شهدتها المنظمات خالل عقد
التسعينات لتزيد الحاجة واالهتمام المتزايد بين علماء اإلدارة على تفعيل مفهوم الثقة واالبتعاد عن

منطلقات المدرسة الكالسيكية القائمة على (السلطة ،نطاق اإلشراف )...،واالقتراب من منطلقات
مدرسة العالقات اإلنسانية القائمة على (التعاون ،المحبة ،احترام اإلنسان )....ومع بداية القرن

الحالي ازداد اهتمام الفكر اإلداري بمفهوم الثقة إذ كانت المبادئ األساسية للنظرية اليابانية ()Z

تقوم على ثالثة مرتكزات مهمة هي(الثقة ،المهارة ،المودة) (الطائي.)61:2007،
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 2.2مفهوم الثقة التنظيمية:
وردت

تعاريف

كثيرة

الثقة

لمفهوم

التنظيمية

فقد

عرفها

الباحثان

(الدوري وصالح  )322-328:2009،بأنها (موجود استراتيجي قد يحقق الميزة التنافسية المستدامة

للمنظمة)

أما الباحثان (العنزي والساعدي )49-50:2004،فقد عرفا المفهوم بأنه

(عنصر من عناصر رأس المال االجتماعي التنظيمي الذي يمكن استثماره في خلق وتكوين القيمة

للمنظمة أسوة برؤوس أموالها األخرى) ويعرف كل من ) )Michael& Barton,2001:432إن
الثقة التنظيمية هي (إيمان طرف بأن الطرف األخر سوف ينجز التزاماته في عالقة معينة وبذلك
تصبح المعلومات المشتركة بين الطرفين شامله بشكل كبير ودقيقة ومنضبطة) وفي حين عرفها

) )Cerff,2004:2بأنها (حمل المبادئ لكل من الطرفين وتتطلب الحصول على درجة من اإليمان
والصدق بإنجاز الهدف المطلوب وان هذه القيم والمبادئ والمعايير األخالقية تكون نابعة من داخل

الفرد مثل( :األمانة والوالء والصدق) أما (الشكرجي )57:2008،فيعرف الثقة التنظيمية بأنها
(توقعات ومعتقدات ومشاعر إيجابية يحملها األفراد تجاه المنظمة التي ينتمون إليها والمرتبطة
بالممارسات والسلوكيات اإلدارية المطبقة والتي روعي فيها االلتزام بالقيم األخالقية العامة واإلدارية
الخاصة واالبتعاد عن كل ما يغير بالمصالح المشتركة) .ويرى الباحثان أن التعريف األخير هو
التعريف األقرب والمنسجم مع توجه البحث الحالي ويعبر عن المصطلح المراد في البحث محل

الدراسة.

 2.3أهمية بناء الثقة في المنظمة:
إن األهمية لبناء الثقة في المنظمة تمكن في النقاط اآلتية:

 .1عامل مهم في تحقيق التكامل للمنظمة ومفتاح رئيسي متوقع للسلوك الشخصي ألي شكل من
أشكال التفاعل اإلنساني(.)Dominguez Pels ,2004:1-40

 .2عامل أساسي وجوهري لفهم السلوك الجماعي والفردي بين األفراد والفعاليات اإلدارية والتبادل
االقتصادي واالستقرار االجتماعي أو السياسي إذ إنها عامل مهم لعالقات اجتماعية ثابتة
ومستقرة (العنزي ،الساعدي.)54:2004)،

 .3تشكل العنصر األساسي في الفاعلية التنظيمية إذ ليس هناك منظمة تستطيع العمل من دون
وجود الثقة بين العاملين وليس هناك قائد يستطيع إهمال العنصر القوي للثقة في ممارسة
األعمال(.(Gillespi &Mann ,2000:2

 .4إن بناء الثقة التنظيمية له تأثير كبير على مخرجات العمل داخل المنظمة فهي ذات عالقة
موجبة معنوية مع كل من األداء وسلوك المواطنة التنظيمية وهي ذات عالقة سالبه مع كل من

دوران العمل والغياب والصراع داخل المنظمة (الطائي.)64:2007،
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ونستنتج مما تقدم إن تكوين وبناء الثقة في المنظمة يعد شرطاً أساسياً لضمان التفاعل

والتبادل المشترك فبدون الثقة يصبح تحقيق أي هدف من األهداف المرسومة للمنظمة غير ممكن
ومستحيل التحقيق.

 1.4فوائد الثقة التنظيمية:
إن الفوائد المتحققة من الثقة تكمن في النقاط اآلتية(الخطيب ومعايعه)10-9:2009،

و(الدوري ،صالح:)334-324 :2009 ،

 .1الثقة التنظيمية عامل مهم في تقليل التكاليف من حيث قلة الحاجة إلى االعتماد على الهياكل
التنظيمية للمراقبة والسيطرة على سلوكيات الفرد والمجموعة.

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

والغياب والصراع في المنظمة.

 .3الثقة التنظيمية تشكل مصد اًر للميزة التنافسية من حيث امتالك المنظمة القدرة على اإلسهام في
تحقيق العوائد واستخدامها مستقبال.

 .4الثقة التنظيمية وسيلة لخلق القيمة عبر التبادل المستند إلى التعاون وانتاج رأس المال الفكري
من خالل تطوير قواعد سلوكية عامة للتعاون عبر الزمن ومضاعفة الرغبة في التبادل
االجتماعي.

 .5تلعب الثقة التنظيمية دو ار أساسيا في استثمار عنصر الوقت من خالل تامين االتصال والحوار
وانفتاح اكبر لحصول التبادل الفكري بين األطراف.

 2.5أبعاد الثقة التنظيمية:

هناك صعوبة في تحديد أبعاد محددة لقياس الثقة التنظيمية لكونها مفهوم إدراكي وغير
ملموس فضال عن ذلك يختلف قياس الثقة تبعا الختالف الدراسات والبحوث التي تناولها سواء

كانت على مستوى األفراد أو قياسها مابين المنظمات ونظ ار لقلة األبعاد التي تتعلق بالطرف األول

(الواثق) حسب عدد من الدراسات والبحوث مما دفع الباحثان إلى تبني أربعة أبعاد للثقة التنظيمية

وهي(النزعة الخيرية والقدرة الذاتية والمشاعر والصدق) وفيما يلي عرض مختصر لهذه األبعاد:
 .1النزعة الخيرية(اإلحسان):

ارتأى الباحثان استخدام (اإلحسان) كمرادف للنزعة الخيرية وورد اإلحسان في القران الكريم في
أكثر من موقع منها قوله سبحانه( :إن اهلل مع الذين اتقوا والذين هم محسنون) (النحل،)128 :
ويعرف بأنه (المدى الذي يعتقد فيه بأن الموثوق به يسعى إلى فعل الخير لمانح الثقة بعيدا عن

الميول للمصلحة الذاتية الضيقة) (الخطيب ومعايعه  .(20:2002،يرى الباحثان أن النزعة الخيرية
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هي المدى الواسع من القيم والمبادئ واألخالق لدى الفرد (الموثوق به) يسعى إلى تقديمها للطرف

الثاني (الواثق) من دون التفكير بأي دافع مادي أو مصلحة ذاتية.

 .2القدرة الذاتية:

تعرف القدرة الذاتية بأنها (األفعال والتصرفات التي يستطيع اإلنسان القيام بها فعال)

(فتحي )146:2003،وهي ترتبط بمجاالت (مواطن) القوة والضعف التي يمتلكها الفرد ويسعى
لتقديمها للطرف األخر ويرى الباحث إن القدرة هي (اإلمكانيات المخزونة لدى الفرد والتي تمكنه

من التعامل مع مشاكل العمل والقدرة على االبتكار وتحمل المسؤوليات المترتبة على ذلك ألجل

تحقيق األهداف المرسومة).

 .3المشاعر:

تعرف المشاعر بأنها(مجموعة من المهارات العاطفية التي تختلف من الفرد إلى أخر،وال
يمكن التعرف على قوة مشاعر الفرد والتنبؤ لتأثيرها على نفسه واآلخرين من حوله)

(إبراهيم )91-90:2001،ويرى الباحثان المشاعر هي مجموعة من األحاسيس والمهارات العاطفية
التي يتحلى بها الفرد تجاه عمله والتي تجعله متفائال عند قيامه باألفعال في تحقيق أهداف

المنظمة.

 .4الصدق:
القرن الكريم منها قوله تبارك وتعالى:
آ
الصدق ورد في أكثر من موقع في
(من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه) (األحزاب )23:وان أهمية الصدق في التواصالت
يحدد بحقيقة مهمة وهي حالما يتم الحط من قدرة الثقة فإن من الصعب استرجاعها بسبب توقف

العاملين والشركات عن اإلصغاء للمعلومات القادمة إليهم ) )James,et.al.,2008:139ويشير

(رسول )69-63:2007،إلى الصدق على انه درجة الصحة التي تقيس بها ما تريد قياسه ،ويرى
الباحثان انه يمكن إعطاء مفهوم للصدق على تحري االستقامة في العمل والقول وعلى نحو يقر
المطابقة بينهما ويجلي حقيقة الواقع.

 2.6مفهوم سلوك المواطنة التنظيمية:
يعرف سلوك المواطنة التنظيمية بأنه( :سلوك ايجابي واختياري فهو ال يحدد مسبقا بواسطة
إرشادات الدور وال يميز من خالل أنظمة المكافآت الرسمية وليس مصد اًر لنتائج تأديبية إذا لم يتم

القيام به بواسطة واجبات الوظيفية(محمد )7:2000 ،ويتفق الباحث ()Patti,et.al.,2004:216

على انه(السلوك االختياري الذي ال يوجد في بطاقة الوظيفة وال يلزم المدير أو الرئيس أو الفرد
القيام به ولكنه مهم ألداء الوظيفية وفعالية المنظمة).

يرى الباحثان أن المفهوم سلوك المواطنة التنظيمية هو(سلوك طوعي ذاتي يتخطى األدوار

الرسمية وال يرتبط بالدفع النقدي وال يخضع لقواعد رسمية ويسعى إلى تحقيق األهداف التنظيمية).
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 2.7أهمية سلوك المواطنة التنظيمية:

يمكن تحديد أهمية سلوك المواطنة التنظيمية في النقاط اآلتية:

 .1القيام باألدوار اإلضافية النابعة من سلوك المواطنة التنظيمية تؤدي إلى إمكانية تحقيق المنظمة
ألهدافها رغم ندرة الموارد المتاحة لديها ).(Somech & Drach-Zahavy,2004:281-283

 .2يسهم في تحسين األداء الكلي للمنظمة عن الطريق إدارة العالقات التبادلية بين العاملين في
األقسام و اإلدارات المختلفة(العامري.)23:2002،

 .3االنصياع للقيم التنظيمية والسياسات واللوائح والعمل على وفقها مثل الحضور و االنصراف
على وفق مواعيد العمل واستخدام الموارد التنظيمية االستخدام السليم(العامري.)68:2003،

 .4يحسن سلوك المواطنة التنظيمية من قدرة العاملين والمديرين على أداء وظائفهم بشكل أفضل
من خالل أعطائهم الوقت الكافي للتخطيط الفعال والتغلب على مشاكل العمل واطاعة القوانين

من دون أن يكون العامل مراقباً من قبل اآلخرين (.) Begum ,2005:11:

 2.8خصائص سلوك المواطنة التنظيمية:

تنحصر هذه الخصائص في النقاط اآلتية:

 .1الطوعية :هي سلوك تطوعي ينبع من األدوار اإلضافية التي يمكن أن يقوم به الفرد أي أنه
(ليس مفروضا في نظام توظيف الوظائف) (عبودي.)48:2008،

 .2االختيارية :هي سلوك اختياري فهو غير موجود في وصف الوظيفة الخاصة
بالفرد(حامد.)15:2007،

 .3التجرد من الرسمية :خاصية فيها الفرد ال يحصل على مكافأة بشكل مباشر من خالل نظم
الحوافز الرسمية المطبقة في المنظمة (.)Gastro,2004:3

 .4النفعية :سلوك قائم على تحقيق المنفعة لآلخرين سواء أكانوا أفرادا أم منظمات
(العطوي.)154:2007 ،
هناك نوع من اإلجماع بين الباحثين حول أبعاد سلوك المواطنة التنظيمية رغم وجود إضافات

أو حذف لدى البعض األخر منهم وسوف نتطرق وبشكل مختصر لألبعاد التي تناولتها الدراسة

وهي (العامري )70-69:2003،و(العطوي:)154:2007،

.1

اإليثار:

هو

مدى

قدرة

وقابلية

الفرد

على

المساعدة

اآلخرين

الذين

حوله

صور وأشكال
(الزمالء ،الرؤساء ،الزبائن) في أداء عملهم لتحقيق أهداف المنظمة وتأخذ
اً

المساعدة مجاالت عديدة منها( :المساعدة في الظروف االستثنائية ،االستغناء عن قسم من

اإلجازات لآلخرين ،المصالحة بين الزمالء).
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 .1وعي الضمير :سلوك تطوعي يفـوق الحـد األدنـى مـن المتطلبـات الوظيفيـة فـي مجـال الحضـور،
واحتـ ـرام اللـ ـوائح واألنظم ــة  ،واالس ــتراحات والعم ــل بجدي ــة لتط ــوير المه ــارات والس ــعي باس ــتمرار
لتحسين نتائج العمل قدر اإلمكان واالبتعاد عن األعمال الشخصية أثناء وقت العمل الرسمي.

 .3قييييم المواطنييية :هــي رغبــة الفــرد فــي المشــاركة فــي نشــاطات وفعاليــات المنظمــة غيــر الرســمية
كحضــور االجتماعــات التــي تعقــدها إدارة المنظمــة أو التقــدم بمقترحــات جديــدة لتطــوير ط ارئــق
العمــل فيهــا ،أو المســاهمة فــي مناقشــة الموضــوعات والقضــايا التــي تواجــه العمــل أو المنظمــة

والمحافظة على سمعة المنظمة.

 .4الكياسة :سلوك يقدم على محاولة الفرد منع المشاكل المتعلقة بالعمل من وقوعها وادراكه لتأثير
الســلوك فــي اآلخـرين ،وعــدم اســتغالله لحقــوق اآلخـرين ،وتجنــب إثــارة المشــاكل معهــم ،والحفــاظ

على موارد المنظمة.
ثالث ا_ الجانب التحليلي:

تــم توزيــع ( )06اســتمارة اســتبانة علــى عينــة البحــث وهــم مــن العــاملين المســؤولين فــي أقســام

وشعب المديرية (كالموارد البشرية والمالية والمخازن واإلحصاء والتدقيق والمشاريع) التـي تعـد إحـدى
المـديريات التابعــة لـو ازرة األشــغال والبلـديات ،تـم اسـتبعاد( )16اســتمارات لوجـود عيــوب وأخطـاء فيهــا
وبالتالي بلغ عدد االستمارات الصالحة للتحليل ( )06استمارة.

 3.1تحليل البيانات الشخصية:
الجدول ( )1يبين الصفات الشخصية والوظيفية لعينة البحث والتي شملت ( الجنس ،العمـر،
عدد سنوات الخدمة ،التحصيل الدراسي) واستخدم الباحثـان النسـب المئويـة فـي ،التحصـيل الد ارسـي)

واستخدما أيضاً النسب المئوية في تحليل هذه الصفات وهي كما يأتي:
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جدول رقم ()1

الصفات الشخصية والوظيفية لعينة البحث
الصفات الشخصية والوظيفية
الجنس

*

ذكر

أنثى

المجموع
*

العمر  36-11سنة

23
11

%06
% 20

06

%166
%13

0

 26 – 31سنة

%06
% 36
%0

26
16
2

 66 -21سنة

 06-61سنة

 01سنة فأكثر

*

التكرار

النسبة

%3

1

المجموع

06

المنصب مسؤول قسم

13
11
26

مسؤول شعبة
مهندس مشرف
المجموع

%166
%36
%10
%06
%166

06

عدد سنوات الخدمة
 0سنوات فأقل

 16 – 0سنوات
 10 – 11سنة
 36 – 10سنة
 30 -31سنة

30
16
1
2
1
3

%03
% 36
%10
%0
%3
%6

06

%166

 30سنة فأكثر
المجموع
*
التحصيل العلمي ( المؤهل )
دون اإلعدادية

-

7
1
11
33
3

اإلعدادية

-

الدبلوم التقني

-

البكالوريوس

-

الدبلوم العالي

المجموع
*

%16
%10
%33
% 66
%6

06

%166

الحالة االجتماعية
-

متزوج

-

أعزب

-

مطلق

-

أرمل

المجموع
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من خالل نظرة أولية للجدول ( )1نلحظ أن نسبة الذكور شكلت ( )% 06بينما شكلت نسبة

اإلناث ( )%20وهذا يعطي مؤش ارً أولياً عاماً على أن مديرية بلدية كركوك تعتمد على فئة
الذكور بشكل أكبر بسبب طبيعة المهام والنشاطات التي تمارسها واقتربت فئة الذكور عند قياس

الحالة االجتماعية لهم من (متزوج  )% 00بينما اقتربت فئة اإلناث من الحالة ذاتها من

(أعزب  )% 16مع وجود نسبة ( )%16للحالتين ( مطلق وأرمل) بالتساوي مما يتطلب ذلك وقفة

جادة لمعالجة هذه الظاهرة من خالل الدعوة على مشاركة الجهات والدوائر والمنظمات المعنية

باألمر ،االنتقال لحقل التحصيل العلمي نلحظ المؤهالت (البكالوريوس ،الدبلوم التقني ،اإلعدادية)
أخذت النسب األعلى وهي ( )% 10 ،%33 ،% 66على التوالي للعينة المبعوثة مما يدل على أن
المديرية تعتمد في أداء وتنفيذ مهامها على الكوادر ذات المؤهالت العلمية األولية دون العليا بسبب

أن أكثرية أعمالها ونشاطها هي تنفيذية واألقلية منها استشارية ،وعند االنتقال إلى حقل سنوات
الخدمة في المديرية نالحظ أن السنوات ( 00سنوات فأقل) 16–0( ،سنوات) 10–11( ،سنة)

أخذت النسب األعلى وهي ( )%10 ،%36 ،%03على التوالي مما يدل على أن المديرية ونتيجة
لحملة البناء واالعمار التي تشهدها المحافظة في كافة المجاالت وما خصصت لها من ميزانية

ضمن ميزانية المحافظة التي تعتمد بشكل كبير على ( )0دوالرات لكل برميل منتج قد عززت من

مواردها البشرية سواءً بالتعيين الجديد أو بشكل عقود لمواجهة المشاريع المستقبلية لها ،وعند

االنتقال إلى أعمار العينة المبحوثة نالحظ أن الفئات العمرية( 26 –31سنة)،

( 66 – 21سنة)36(،

سنة فأقل) شكلت أعلى أعمار العينة المبحوثة وهي

( )% 13 ، % 36 ، %06مما يدل على أن المديرية قد عززت مواردها البشرية بفئات عمرية
شابة وممارسة يمكن االعتماد عليها في تنفيذ وتحقيق خططها اإلستراتيجية للسنوات القادمة.

 3.2تحليل فيشر ( توزيع  ) Fللبيانات قيد البحث:
يعـ ـ ـد توزي ـ ــع ) (Fم ـ ــن أه ـ ــم التوزيع ـ ــات المس ـ ــتخدمة ف ـ ــي اإلحص ـ ــاء التطبيق ـ ــي وك ـ ــان فيش ـ ــر
) (R.A.Fisherأول مــن وصــفه فــي عــام ( 1236ال ـراوي ،)227 : 1216 ،مــن أهــم اســتخدامات
توزيع ) (Fقياس نسبة االستجابة على فقرات المقياس إذ تعطي هذه النسبة مدى العالقة وقوتها بين

متغيــري المشــكلة قيــد الد ارســة مــن خــالل حصــولها علــى المســتويات ( مهــم فمــا فــوق ) والجــدول ()3

يبين تحليل فيشر لبيانات العينة المبحوثة.
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جدول رقم ()2

تحليل فيشر لبيانات المستجيبين

المشـ ـ ـ ــاعر

X11
X12
X13
X14
X15

4.08
3.18
3.52
3.46
3.58

81.6
63.6
70.4
69.2
71.6

X16
X17
X18
X19
X20

4.28
4.10
3.98
3.86
4.06

85.6
82
79.6
77.2
81.2

النزعة الخيرية

مهم

اإليث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

X8
X7
X8
X9
X10

3.42
3.32
3.74
3.58
3.06

68.4
66.4
74.8
71.8
61.2

مهم
مهم
مهم
مهم
مهم

القدرة الذاتية

مهم

قيم المواطنة

X1
X2
X3
X4
X5

3.92
3.16
3.64
3.34
3.89

78.4
63.2
72.8
66.8
76.4

التنظيمية

التنظيمية

مهم
مهم
مهم
عالي األهمية
مهم

الكياسـ ـ ـ ــة

الحسابي

النسبية

الصـ ـ ـ ــدق

الثقة

العبارات

مستوى األهمية

مهم
مهم
مهم
عالي األهمية
عالي األهمية

وعي الضم ـ ـ ــير

الوسط

األهمية

المواطنة

مهم
مهم
عالي األهمية

المحصلة اإلحصائية

الوسط

األهمية

مستوى

الحسابي

النسبية

األهمية

X21
X22
X23
X24
X25

3.76
3.34
3.34
4.15
3.44

75.20
66.8
66.8
83
68.8

X26
X27
X28
X29
X30

3.02
4.18
3.32
3.06
4.21

60.4
83.6
66.4
61.2
84.2

X31
X32
X33
X34
X35

3.38
3.14
3.22
3.18
3.16

67.6
62.8
64.4
63.2
63.2

X36
X37
X38
X39
X40

3.24
3.28
4.11
3.06
3.10

64.8
65.6
82.2
61.2
62

العبارات

مهم
مهم
مهم
عالي األهمية
مهم
مهم
عالي األهمية
مهم
مهم
عالي األهمية
مهم
مهم
مهم
مهم
مهم
مهم
مهم
عالي األهمية

وجود عالقة قوية بين الثقة التنظيمية والمواطنة التنظيمية

من خالل نظرة للجدول ( )3نلحظ أن أغلب متغيرات العينة المبحوثة كانت نسبة االستجابة
على فقرات المقياس 3

(0

) (لي كرت ) الخماسي قد تجاوزت المستوى (مهم) بل وان بعضاً منها

أخذت مستوى عالي األهمية وهي في المتغير المستقل ) (X20,X17,X16,X11وفي المتغير

 ) 1تم احتساب نسبة اإلجابة عن مساحة المقياس عن طريق قسمة الوسط الحسابي الموزون إلى مساحة المقياس في اإلجابة وضروريا ً في ( )100وكما يأتي:
( الساعدي )33: 3003 ،
نسبة اإلجابة إلى مساحة المقياس = ( الوسط الحسابي 100 × ) 3 /
المستوى األول  :يقع بين (  ) % 1 - % 30ويمثل مستوى متدني األهمية
المستوى الثاني  :يقع بين (  ) % 31 - % 30ويمثل مستوى متوسط األهمية
المستوى الثالث  :يقع بين (  ) % 31 - % 30ويمثل مستوى مهم
المستوى الرابع  :يقع بين (  ) % 31 - % 100ويمثل مستوى عالي األهم
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المعتمد (التابع) في ) (X8,X30,X72,X24مما يدل وبشكل واضح إن ثقة العاملين في المديرية
تتعزز وتزداد وتظهر جميعاً في سلوكها التنظيمية في منظمتهم أثناء أدائهم للمهام الموكلة إليهم.
تحليل التباين من طرف واحد)  (ANOVAلبيانات العينة المبحوثة:

ُيعد التباين من أهم مقاييس التشتت المطلق وأكثرها استخداماً وذلـك لمـا يمتـاز بـه مـن مميـزات
جعلتــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه يقــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي مقدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاييس التشــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتت المطلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق ويعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف بأنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه:
( متوس ـ ـ ـ ــط انح ارف ـ ـ ـ ــات مجم ـ ـ ـ ــوع مربع ـ ـ ـ ــات ق ـ ـ ـ ــيم المتغي ـ ـ ـ ــر العشـ ـ ـ ـ ـوائي ع ـ ـ ـ ــن وس ـ ـ ـ ــطها الحس ـ ـ ـ ــابي

( الص ــفاوي ) 336 : 3661 ،والج ــدول ( )2يب ــين تحلي ــل التب ــاين م ــن ط ــرف واح ــد لبيان ــات العين ــة
المبحوثة.

جدول رقم ()2
تحليل التباين)(ANOVA

مصدر االختالف S.O.V
بين المتغيرات
الخطأ التجريبي داخل
المتغيرات
الكلي

مجموعة مربع االنحرافاتS.S.

متوسط مربعات االنحرافات
M.S.

40

3164.45

79.11

155

2764.425

14.17

195

5928.875

درجات الحريةd.f.

المحصلة اإلحصائية

قيمة F

المحسوبة

5.58

وجود عالقة معنوية جداً بين الثقة التنظيمية والمواطنة التنظيمية
**

عنــد مقارنــة قيمــة ) (Fالمحســوبة ) (5.58بقيمــة ) (Fالجدوليــة عنــد درجــة حريــة البســط ()6
ودرجة حرية المهام ( )120نجد ما يأتي:

* ) قيمة ) (Fالجدولية عند مستوى معنوية 2.120 = ( F.04) % 6
* ) قيمة ) (Fالجدولية عند مستوى معنوية 3.223 = ( F.01) % 1

نس ــتنتج مم ــا ذك ــر أع ــاله أن قيم ــة ) (Fالمحس ــوبة) (5.58ه ــي قيم ــة أكب ــر م ــن قيم ــة)(F
**

الجدولية بمستوى معنوية  % 1و  % 6مما يدل ذلك ويؤكد على وجود فروقات معنويـة جـداً

(حقيقية) بين المتغيرات المبحوثة وأن هذا االستنتاج صحيح في  %22بين المتغيرات وخطأ فـي

 % 1من المتغيرات المبحوثة.

 3.4تحليل البيانات على وفق مقاييس االلتواء والتفلطح واالرتباط والتحديد:

عد هذه المقاييس المهمة لمعرفة خصائص التوزيعات التك اررية من حيث التماثل أو االلتواء
تُ ّ
من جهة وتدبب القمة وتفلطحها من جهة أخرى ويعرف معامل أو مقياس االلتواء
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) (Skewness Measureبأنه( :انحراف منحنى التوزيع عن التماثل) وقد يكون االلتواء موجباً

(أي االلتواء إلى اليمن) أو سالبا (أي االلتواء إلى اليسار ويمكن قياس معامل االلتواء من خالل

المعادلة اآلتية:

م

معامل االلتواء =
ع

2

2

=

العزم الثالث

مكعب االنحراف المعياري

والهـدف مــن د ارســة االلتـواء هـو تكــوين فكـرة عــن شــكل وهيئـة منحنــى التوزيــع التكـراري واتجــاه
تكــدس التكـ اررات ممــا يعطــي مؤشـ ارً علــى وجــود عالقــة بــين متغيــري الد ارســة المبحوثــة ،أمــا معامــل

التفلطح فهو مقياس لقياس القمـم والتـي تكـون علـى ثالثـة أشـكال (مفلطحـة ،معتدلـة ،مدببـة) ويعـرف

معامل أو مقياس التفلطح ) (Kurtosis Measureبأنه (انحراف قمة منحى التوزيع التكـراري عـن
قمة المنحنى التكراري المعتدل (الطبيعي )) ويمكن قياس معامل التفلطح من خالل المعادلة اآلتية:

nf ( x  x  ) 4

2

f ( x  x ) 
 2

Ku 

معامل التفلطح

فإذا كانت ) ( ku=3سميت القمة أو التوزيع معتدالً واذا كانت ) ( ku > 3سميت القمة

مدببة واذا كانت ) ( ku < 3سميت القمة مفلطحة (المشهداني)160 :1210 ،

و (الصفاوي ) 272 :2112 ،وعند استخراج معامل االلتواء والتفلطح لمتغيري العينة المبحوثة نجد
أن قيمة معامل االلتواء للمتغير المستقل (الثقة التنظيمية) كانت( ) 0.425-وللمتغير المعتمد

(التابع) (المواطنة التنظيمية) كانت ) (1.037-أي ان قيمتهما سالبتين مما يدل على أن التواءهما
نحو اليسار (أي باتجاه واحد) وعند استخراج قيمة معامل التفلطح للمتغير الثقة التنظيمية نجد أنها

كانت ) (5.880وللمتغير المواطنة التنظيمية نجد أنها كانت ) (8.400مما يدل أن القيمتين هما
أكبر من ) (3أي أن قيمتي المتغيرين مدببتان وهذا يعطينا مؤش ارً على أن هناك نوعاً من

المواءمة واالنسجام في اتجاه المتغيرين وفي قيمتهما مما يحقق ذلك نوعاً من العالقة القوية بين
المتغيرين قيد الدراسة والبحث ويساعد تحليل االرتباط( )Rفي معرفة نوع العالقة وقوتها بين الثقة
التنظيمية وسلوك المواطنة وأن هذا التحليل قد يكون خطوة مبدئية لتحليل االنحدار()R2

(معامل التحديد) إذ بلغت نتائج اختبار عالقات االرتباط بين كل بعد من أبعاد الثقة التنظيمية

والمواطنة التنظيمية مجتمعة بـ( )67277مما يدل على قوة العالقة بين المتغير المستقل

(الثقة التنظيمية) والمتغير التابع (سلوك المواطنة التنظيمية) مما يحقق ذلك فرضية البحث الرئيسة
(توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية لمتغيرات الثقة التنظيمية ومتغيرات سلوك المواطنة التنظيمية

في بلدية كركوك) ولمعرفة مدى التأثير بين الثقة التنظيمية وسلوك المواطنة التنظيمية تم حساب
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معامل التحديد(  (R2والذي بلغ ( )%2076ويعني ذلك أن( )%2076من االختالفات في سلوك

المواطنة التنظيمية مجتمعة تعود إلى تأثير أبعاد الثقافة التنظيمية مجتمعة ويعود الباقي إلى
متغيرات عشوائية ال يمكن السيطرة عليها أو أنها داخلة في أنموذج االنحدار أصال وكما موضح

في الجدول (.)6

جدول رقم ()2
معامل االلتواء والتفلطح واالرتباط والتحديد لبيانات عينة البحث

المتغير
المقياس

الثقة التنظيمية

المواطنة التنظيمية

معامل االلتواء

0.425 -

1.037-

معامل التفلطح

5.880

8.400

معامل االرتباط

67277

معامل التحديد

2076

المحصلة اإلحصائية

وجود عالقة معنوية وذات تأثير بين الثقة التنظيمية وسلوك المواطنة التنظيمية

رابعا_ االستنتاجات والمقترحات:

 4.1االستنتاجات:

توصلت الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات هي:

 -1جــاءت نتــائج الد ارســة علــى أن هنــاك اتجاهــاً ايجابيــاً لــدى المســتجيبين بشــأن متغي ـرات الثقــة
التنظيميـة وبشـكل الــذي أسـهم فــي بنـاء درجــة مرضـية مـن الثقــة فـي ميــدان العمـل ممــا يـدل علــى
اهتمـام المديريـة بالثقـة التنظيميـة مــن خـالل تقـديم العـون للعــاملين والسـعي إلـى معالجـة مشــاكلهم

الوظيفية بل وحتى العائلية من خالل معرفة ميولهم ورغباتهم.

 -1توصلت الدراسة الميدانية إلى أن هنـاك سـلوكيات طوعيـة اختياريـة هـدفها تقـديم الـدعم لآلخـرين
وتذليل العقبات مما يدل أن سلوك المواطنة قـد شـغل حيـ ازً فـاعالً نتيجـة التفاعـل اإليجـابي بـين

متغيراته المكونة من ( اإليثار ،وعي الضمير ،قيم المواطنة ،الكياسة ).

 -3ارتف ـ ـ ـ ــاع مس ـ ـ ـ ــتويات أهمي ـ ـ ـ ــة المتغي ـ ـ ـ ــر المس ـ ـ ـ ــتقل ( الثق ـ ـ ـ ــة التنظيمي ـ ـ ـ ــة ) والمتغي ـ ـ ـ ــر المعتم ـ ـ ـ ــد
(سلوك المواطنة التنظيمية ) في المديرية المبحوثة بسبب أن أغلب فقرات االستبانة كانت معبـرة
ع ــن ج ــوهر متغيـ ـرات الد ارس ــة وأبعاده ــا إذ ت ــم تس ــجيل معظمه ــا مس ــتوى أهمي ــة تـ ـراوح م ــا ب ــين

(عالي األهمية ومهم).
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 -4أفرزت اإلحصائية نتائج الدراسة الميدانية وجود عالقة معنويـة وذات تـأثير بـين الثقـة التنظيميـة
وسلوك المواطنة التنظيميـة وهـذا مـا يؤكـد علـى أن الثقـة التنظيميـة تُعـد متغيـ ارً مسـتقالً مناسـباً
لحاالت سلوك المواطنة التنظيمية في مديرية بلدية كركوك.

 4.1المقترحات:

استناداً إلى ما تم التوصيل إليه فقد وجد من المناسب تقديم مجموعة من المقترحـات تسـاعد

وتع ــزز المديري ــة المبحوث ــة عل ــى تبن ــي الثق ــة التنظيمي ــة بم ــا يض ــمن مكانته ــا ونجاحه ــا وتتمث ــل ه ــذه

المقترحات فيما يأتي:

 -1اعتبار الثقة التنظيمية من الركائز األساسية في رسالة المنظمة انطالقاً من أن الثقة هي القائد
والدليل لكافة الفعاليات التنظيمية فمتى ما انتزعت الثقة أصبحت المنظمة في إعـداد المفقـودات
األمــر الــذي يســتوجب وضــع العديــد مــن اإلستحضــارات وتجنيــد اإلمكانيــات واســتنهاض القــدرات
وترجمتها بسياسات وبرامج لتذليل العقبات التي تعيق الثقة التنظيمية.

 -1الحــث علــى زيــادة اهتمــام المديريــة بســلوكيات المواطنــة التنظيميــة وتعزيزهــا لــدى العــاملين مــن
خالل توفير مناخ مادي ومعنوي يشجعهم على سلوك المواطنة التنظيمية السليمة.

 -3االهتمــام بالجانــب اإلعالمــي مــن خــالل نشــر ثقافــة المواطنــة التنظيميــة فــي المديريــة ممــا يخلــق
ذلك المسؤولية والرقابة الذاتية وعطاء وأداء عالٍ للمهام المناطة لهم.

 -4اللجــوء إلــى الهيكــل التنظيمــي المطلــوب ألجــل تقويــة العالقــة مــا بــين اإلدارة والعــاملين وتحقيــق
االتصال الفعال لديمومة النشاطات وتقليل المشاكل.

اوالا_ العربية:

المصادر والمالحق

القرآن الكريم

 .1الرسائل واالطاريح:

 .1الس ـ ــاعدي ،مؤي ـ ــد يوس ـ ــف نعم ـ ــة )3660( ،التعل ـ ــيم التنظيمي ـ ــة وال ـ ــذاكرة التنظيمي ـ ــة وأثره ـ ــا ف ـ ــي
اســتراتيجيات إدارة المـوارد البش ـرية ،د ارســة تشخيصــية تحليليــة فــي عينــة مــن المنظمــات الصــحية،
أطروحة دكتوراه غير منشورة ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة بغداد.

 .1الشــكرجي ،أســماء طــه نــوري ،)3661( ،أثــر العدالــة التنظيميــة والثقــة التنظيميــة فــي االحت ـراق
النفس ــي للع ــاملين ،د ارس ــة تطبيقي ــة آلراء عين ــة م ــن الع ــاملين ف ــي و ازرة التعل ــيم الع ــالي والبح ــث

العلمي ،رسالة دكتوراه في إدارة األعمال ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة بغداد.
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 .3الطائي ،رنا ناصر جبر ،)3667( ،األنمـاط القياديـة والثقـة التنظيميـة وأثرهـا فـي تحقيـق االلتـزام
التنظيمــي ،د ارســة تشخيصــية تحليليــة آلراء عينــة مــن المــديرين فــي شــركات القطــاع الصــناعي

المختلط ،رسالة ماجستير في إدارة األعمال ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة بغداد.
 .1المجالت العلمية والدوريات:

 .1العامري ،أحمـد بـن سـالم ،)3663( ،السـلوك القيـادي التحـويلي وسـلوك المواطنـة التنظيميـة فـي
األجه ـزة الحكوميــة الســعودية ،المجلــة العربيــة للعلــوم اإلداريــة ،المجلــد ،2 :العــدد ،1 :جامعــة

الملك ابن سعود ،المملكة العربية السعودية.

 .1العـامري ،أحمـد بـن مسـلم ،)3662( ،محـددات وآثـار سـلوك المواطنـة التنظيميـة فـي المنظمــات،
مجلة جامعة الملك ابن عبد العزيز ،المجلد ،10 /العدد ،3 /المملكة العربية السعودية.

.3

عب ــودي ،ص ــفاء إدري ــس ،)3661( ،أث ــر س ــلوك المواطن ــة التنظيمي ــة ف ــي تحقيقي ــة الفاعلي ــة،

(دراسة ميدانية ألراء عينة من رؤسـاء األقسـام فـي جامعـة الموصـل) ،مجلـة تنميـة ال ارفـدين ،المجلـد:

 ،26العدد ،23 :كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة الموصل.

 .4العـزي ،ســعد علـي ،الســاعدي ،مؤيـد يوســف نعمــة ،) 3666( ،الثقـة بــين اإلطـار الشخصــي لهــا
والمفه ــوم التنظيم ــي الح ــديث ،المجل ــة العراقي ــة للعل ــوم اإلداري ــة ،كلي ــة اإلدارة واالقتص ــاد ،جامع ــة

كربالء ،العدد .0

 .1العطوي ،عامر علي حسين ،)3667( ،أثر العدالة التنظيمية في األداء السياقي ،دراسة تحليلية
ألراء أعضــاء الكــادر التدريســي فــي كليــة اإلدارة واالقتصــاد ،جامعــة القادســية) ،مجلــة القادســية

للعلوم اإلدارية واالقتصادية ،المجلد ،2 :العدد.2 :

 .1محمد ،فتحي إبراهيم ،)3666( ،سلوكيات الدور اإلضافي المساعد واللفظي كـدليل علـى صـحة
التكوين والتنبؤ بـأداء العـاملين (د ارسـة تطبيقيـة) ،المجلـة العربيـة لـادارة ،المجلـد ،36 :العـدد3 :
القاهرة ،جمهورية مصر العربية.

. 3الكتب:

 .1إب ـ ـراهيم ،يحيـ ــى عبـ ــد الحميـ ــد ،)3661( ،التحـ ــديات اإلداريـ ــة واعداديـ ــة قيـ ــادات المسـ ــتقبل ،دار
التوزيع والنشر اإلسالمية ،السيدة زينب ،القاهرة ،مصر.

 .1ال ــدوري ،زكري ــا مطل ــك وص ــالح ،احم ــد عل ــي ،)3662( ،إدارة التمك ــين واقتص ــاديات الثق ــة ف ــي
منظمات أعمال األليفة الثالثة ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،عمان األردن.

 .3الخطيب احمد ،ومعايعه ،عادل سليم ،)3662( ،اإلدارة الحديثة :نظريات واستراتيجيات ونماذج
حديثة ،عالم الكتب للنشر والتوزيع ،إربد ،األردن.
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، كلي ــة الز ارع ــة والغابـ ــات: جامع ــة الموص ــل، الم ــدخل إل ــى اإلحصـ ــاء، خاش ــع محم ــود، الـ ـراوي.4
.1216

.3661 ، دار ابن األثير للطباعة والنشر: جامعة الموصل،) صفاء يونس(اإلحصاء، الصفاوي.1

، دار التوزيـع والنشـر االسـالمية، إيضاح وبيان، مصطلح أداري777 ،)3662( ، محمد، فتحي.1
. مصر، القاهرة،السيدة زينب

، مطبعـة دار السـالم: محمود حسن ( أصـول اإلحصـاء والطـرق اإلحصـائية ) بغـداد، المشهداني.1
.1210 ،الطبعة السادسة
: األنترنت.4

 أثر عالقة الفرد برئيسة إدراكه للدعم التنظيمي كمتغيرين، )3667( ، سعيد شعبان،_ حامد

 كلية، دراسة ميدانية،وسيطين على العالقة بين العدالة التنظيمية وسلوك المواطنة التنظيمية

، جامعة األزهر،التجارة

www.ksu.edu.sa/sites/community college in ZAlafiaj/dept.
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ed., Mc Graw – Hill, New York, san Francisco.
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2. Cerff, k., (2004), Establishing trust during organizational trust
formation: A single case study, international leader ship studies
conference, http: // www. Regent . edu / acad / sis. pu / olication.

)1( ملحق

بسم اهلل الرحمن الرحيم
) ( رقم االستمارة

استمارة استبانة

أخي الموظف المحترم

أختي الموظفة المحترمة

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

تعــد اســتمارة االســتبانة أداة بحثيــة مهمــة فــي الحصــول علــى البيانــات المهمــة والمســتخدمة فــي

انجاز البحوث العلمية الرصـينة وان هـذه االسـتمارة التـي بـين أيـديكم تـدور حـول الد ارسـة التـي تُعـدها
 د ارسـة آلراء عينـة مـن العـاملين:بعنوان ( دور الثقـة التنظيميـة فـي تعزيـز سـلوك المواطنـة التنظيميـة

في مديرية بلدية كركوك راجين موافقتكم على قراءة كافة فقراتها بعناية ودقة ووضع عالمة (√) أمام
الفق ـرات التــي تختارونهــا علمــا بــأن المعلومــات تســتخدم ألغ ـراض بحثيــة فقــط وســيتم التعامــل معهــا
.بسرية تامة وأخي ارً نشكر ونثمن جهودكم وتعاونكم معنا
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أوالا_ البيانات الشخصية:
*الجنس:

* العمر:

أنثى

ذكر
 36سنة فأقل

26 – 31

06 – 61

 – 01فأكثر

* التحصيل العلمي :إعدادية فما دون
بكالوريوس

* عدد سنوات الخدمة )0( :سنوات فأقل
(  ) 36 – 10سنة

* المنصب :مسؤول قسم

66 – 21
إعدادية

دبلوم تقني

دبلوم عالي

ماجستير

( )16 – 0سنة

( )30-31سنة

( )30سنة فأكثر

مسؤول شعبة أو وحدة

*الحالة االجتماعية :متزوج

( )10-11سنة

أعزب

مهندس مشرف

أرمل

مطلق

ثانيا :الثقة التنظيمية
ه ــي مق ــدار اإليم ــان ال ــذي يحمل ــه اآلخ ــرون وم ــا يقطع ــون م ــن وع ــود وتعه ــدات الرس ــمية وغي ــر

الرس ــمية ف ــي االلتـ ـزام بجمي ــع القـ ـ اررات والسياس ــات المعم ــول به ــا ألج ــل تحقي ــق المواطن ــة التنظيمي ــة

الصالحة.

 .1النزعة الخيرية :هي القيم والمبادئ التي يتحلى بها الفرد والذي يقدمها الطرف اآلخر بدون دافع

مادي أو مصلحة ذاتية وأن إدارة منظمتي:
درجة االستجابة
ت

اتفق

العبارات

بشدة

0
1

تشجيع األفكار اإلبداعية لدى العاملين وتدعمها

2

تمارس سياسات إدارية واضحة في العمل

3

تستخدم طرق فعالة في قضايا العاملين لديها

4

تحاول إشراك العاملين بكل القضايا التي تخص المنظمة

5

توفر المعلومات المطلوبة للعاملين عند الحاجة وتزويدهم بها
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بشدة

3
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 .1القدرة الذاتية :هي المخزون الذي يمتلكه الفرد عند تعامله مع مشاكل العمل والقدرة على تحمـل
المسؤولية ألجل الوصول إلى أهداف المنظمة المرسومة ،وان إدارة منظمتي:
ت

درجة االستجابة

العبارات

0

6

تثق بقدرة العاملين على تحمل المسؤوليات وحل مشاكل العمل

7

تطبق ق اررات مهمة تخص تطور قدرات العاملين

8

تسعى إلى زيادة القدرات والمهارات الفردية والجماعية للعاملين

9

تشجيع التنمية الذاتية لقدرات العاملين في مجاالت العمل المختلفة

10

توظف العالقات غير الرسمية في مجال العمل

6

3

2

1

 .3المشيياعر :هــي مــا يتحلــى بهــا الفــرد مــن األحاســيس والمهــارات الوجدانيــة تجــاه عملــه ممــا تجعلــه
متفائالً لألعمال المناطة به وان إدارة منظمتي:
ت

درجة االستجابة

العبارات

11

تركز على أسرار العمل

12

تستحضر إمكاناتها عند وجود الحاجة إليها

13

تستثمر طاقات العاملين فيها بشكل أفضل

14

تكشف عن نتائج تقييم األداء للعاملين فيها

15

تبدي اهتماماً جدياً في فهم وجهة نظر العاملين

0

6

2

3

1

 .4الصييدق :هــو تحــري االســتقامة فــي العمــل والقــول وبشــكل يحقــق التطــابق بينهمــا ويظهــر حقيقــة
الواقع وان إدارة منظمتي:
ت

درجة االستجابة

العبارات

16

تتعامل بصدق مع العاملين

17

تعمل على الحياد في جميع القضايا التي تخص العمل

18

تقدم الحقائق للعاملين دون حذف أو إضافة

19

تبتعد عن مبدأ االستغالل في التعامل مع العاملين

20

تعمل بصدق على تجاوز األزمات في العمل

0
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ثالثا_ سلوك المواطنة التنظيمية:
سـلوك وتصـرف يتخطــى األمـور الرســمية وال يـرتبط بالـدوافع النقديــة فهـو ســلوك طـوعي وذاتــي
يسعى إلى تحقيق األهداف المرسومة.
 .1اإليثار :قدرة الفرد في السعي على مساعدة اآلخرين في أداء عملهم بدون مقابل ومن حسن
ذاته لتحقيق أهداف المنظمة.
ت

درجة االستجابة

العبارات

0

21

أتعهد بإجراء المصالحة بين زمالئي في العمل عند حدوث خالف بينهم

22

يمكنني االستغناء عن قسم من إجازتي ألي زميل يكون بحاجة إليها

23

لدي االستعداد لانابة عن زمالئي في العمل عند حدوث خالف بينهم

24

أتكفل بتقديم أفضل الخدمات لزمالئي في العمل

25

أبدي قد ارً من المساعدة لزمالئي والسيما في الظروف االستثنائية

6

3

2

1

 .1قيم المواطنة :هي رغبة الفرد في المشـاركة وحضـور وتقـديم مقترحـات لفعاليـات ونشـاطات غيـر
رسمية في المنظمة ألجل المحافظة على سمعتها وتعزيز مكانتها.
درجة االستجابة

ت

العبارات

26

ألعب دو ارً فعاالً في اجتماعات المنظمة

27

أقدم مقترحات عملية فعالة في ميدان عملي

28

أتجنب استخدام ممتلكات المنظمة ألغراضي الشخصية

29

أتحدث عن انجازات منظمتي ألجل رفع مستواها ومكانتها

30

أقابل اإلساءة في العمل باإلحسان

0
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.3الكياسيية :ســلوك عقالنــي يهــدف إلــى حــل مشــاكل العــاملين وبشــكل يرضــي جميــع األط ـراف مــن
العاملين والمنظمة معا.
ت

درجة االستجابة

العبارات

0

31

أركز على كشف الجوانب اإليجابية لمنظمتي ألجل جذب انتباه العاملين

32

أقدم مساعدتي إلى كل من يطلب في العمل ألجل تحقيق عمل متكامل لمنظمتي

33

ابتعد عن خلق المشاكل بين زمالئي في العمل

34

الحياد والموضوعية أساس حديثي عن خصائص منظمتي

35

استشير زمالئي في الق اررات التي يهمهم ويؤثر عليهم

6

2

1

3

 .4وعيييي الضيييمير :س ــلوك إرادي وتط ــوعي يق ــوم ب ــه الف ــرد بـ ـوازع م ــن ض ــميره ف ــي الت ازم ــه بال ــدوام
والحضــور بالوقــت المقــرر والعمــل بأوقــات إضــافية مــن دون أجــر واحت ـرام ل ـوائح وتعليمــات المنظمــة

بدقة.
ت

درجة االستجابة

العبارات

0

36

يالزمني الحرص على االلتزام بتنفيذ قوانين العمل واجراءاته

37

أسعى دائماً لتحسين وتطوير نتائج العمل قدر المستطاع

38

ابتعد عن األعمال الشخصية أثناء وقت العمل الرسمي

39

أبذل قصارى جهدي الذاتي بتطوير مهاراتي في العمل

40

تالزمني الجدية في أداء مهامي الوظيفية
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