تأثير العوامل الديمغرافية في
المواطنة التنظيمية
(دراسة ميدانية ألراء العاملين
في المصارف الحكومية
والخاصة في مدينة الفلوجة)
د .مخلص شياع علي الجميلي
معاون العميد /ماجستير ادارة اعمال
المعهد التقني االنبار /هيئة التعليم التقني

تأثير العوامل الديمغرافية في المواطنة التنظيمية...

المقدمة:
تواجه المصارف التجارية الحكومية والخاصة تحديات كبيرة من اجل تدلديخ خلدمات
مصلريية االيلة المولتول لاملوان يين .يل

سللل الوتلت تواجله للصا المصلارف تلاونا مت ايللدة

مللن اج ل تابيللة النابللات المتىاامللة اا ل الخللدمات المصللريية .وياىللا الى صللر البدللر دو ار
لام للا واواو لليا يل ل تد للديخ ل للصا الخ للدمات لامل لوان ين بمو للتول يت او للا مل ل ال للورة التك ولوجي للة
واوتخداخ احدث م تجات لصا ال ورة .واايه يان االلتماخ بالى صر البدر ي لصا الم املات
لل للو مل للن الل للخ التمامل للات االدارات المصل للريية خاصل للة ي ل ل

ومتنابات ا.

مل للن ادت الم ايول للة مل للن حل للدت ا

ومن اج االرتداء باداء الىاماين ي المصارف التجارية الحكوميلة والخاصلة...البد
من مىرية وتحديد الىوام المؤ رة ي واوكيات الموان ة الت ايمية والىم اا ريل مولتوالا
لللدل الىللاماين ولللو لللدف توللى لتحديد له االدارات المصللريية ولللصا الد اروللة ربمللا تدللدخ خدمللة
ااميللة ل للصا االدارات اصا كا للت توللتخدخ االوللاوا الىامل يل حل مدللكئت ا واالرتدللاء بادا للا

بما يت اوا م التنور الم دود.

منهجية الدراسة
أوال  :مشكلة الدراسة.

من الاوالر الت ايمية الت ك ر الحديث ا ا وأجريت حول ا الىديد من الد ارولات

ا للالرة الموان للة الت ايمي للة والتل ل تى ل ل ىلل ل أ م للدل يد للوخ الموا للف بممارو للة الو للاوكيات
الت ايميللة خللارا نللاا واجباتلله الروللمية دون ان يكللون لديلله توت ل ي ل الحصللو اا ل مللردود

مىين .وبالرغخ من وجلود اهلميلة المىنلاة ل لصا الموتلوا يل السكلر االدار الحلديث .ىال ىن
المحللاوالت ي ل ب للاء تصللور دللام يحللدد أوللبابه أو الىوام ل المحللددة لوجللودا وكللصل ا للارا او
ال تا ج المترتبة اايه الت ا تاياة وخصوصا ي البي ة االدارية الىراتية .وتد الحا الباحث ان
ادارات المصل للارف الحكومي ل للة وااللايل للة ك يل ل ل ار ماتو ل للتخدخ ا ل للاخ المكاي ل ل ت والحل ل لواي المادي ل للة
والمى ويللة ل يللادة ا تاجيللة الىللاماين لللدي ا واالرتدللاء بللاالداء الل موللتويات متددمللة .ورغللخ الميللة
صل ل ال اللاخ االيجللاب ي ل حيللاة الم امللة ي ل ن الدللا مين اا ل االدارة بحاجللة ال ل الم يللد مللن

الد اروللات والبحللوث لمىريللة االوللباا المكام لله وراء تللد
الىاماين ي م امات خ او ارتدا ا ال موتويات متددمة.

مجلة دنانير /العدد االربع
82
8

موللتويات الموان للة الت ايميللة لللدل

تأثير العوامل الديمغرافية في المواطنة التنظيمية...

ثانيا :اهمية الدراسة والحاجة اليها

ت ب المية الدراوة ملن ا لا تىلالج موتلواا لاملا يمكلن ان يكلون لله ا لر كبيلر يل

توتل لليه مس ل للوخ الموان ل للة الت ايميل للة وابىادلل للا لل للدل ادارات المصل للارف الحكوميل للة والخاصل للة

وبالتال مىرية االوباا الت تؤد ال تحوين موتول الموان ة الت ايمية لدل الىلاماين مملا
يتر ا ار ايجابيا اا ادا خ وا جا ات خ ي تدديخ الخدمة المصلريية خاصلة وان اغالا دل ار ه
المجتم ل ل تتىام ل ل م ل ل لل للصا المووول للات ان حيويل للة الدنل للاا المصل للري والميتل لله ي ل ل الحيل للاة
االتتصللادية ال باللد يسللرا اا ل البللاح ين يلل مجللا االدارة اختللاا المواتللي االواوللية
الحدي ة لادراوة والتحاي

خاصة وان بىا مؤووات لصا الدناا تىلا

ملن تلد

الخلدمات

المصريية المددمة.

ثالثا :اسئلة الدراسة

تحاو الدراوة االجابة ان االو اة التالية:
ماموللتول وللاو الموان للة الت ايميللة كمللا يدركلله الىللاماون ي ل المصللارف الحكوميللة

والخاصة ي مدي ة الساوجة؟

لل ل للا ائتللة ارتبانيللة صات داللللة احصللا ية بللين الىوامل الديماراييللة والموان للة

الت ايمية كمتاير مىتمد؟
لل ل للا تبللاين ي ل االد ار

حللو الموان للة الت ايميللة بللين الىللاماين يل المصللارف

الحكومية والخاصة؟

رابعا  :اهداف الدراسة

ترم لصا الدراوة ال تحديا االلداف التالية

تحدي للد مس للوخ الموان للة الت ايمي للة وابى للادا المختاس للة والميت لله لام ام للات المصل لريية

الحكومية والخاصة.
بي للان مو للتول و للاو الموان للة الت ايمي للة ل للدل الى للاماين يل ل المص للارف الحكومي للة
والخاصة.
بيللان ييمللا اصا كا للت ل للا ائتللة بللين المتاي لرات الديماراييللة والموان للة الت ايميللة

كمتاير مىتمد.

مىريللة ييمللا اصا كا للت ل للا اختئيللات ي ل موللتويات وللاوكيات الموان للة الت ايميللة
بين المصارف الحكومية والخاصة.
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خامسا :فرضيات الدراسة

السرتللية االولل ل  :التوج للد اختئي للات صات دالل للة مى ويللة ب للين المص للارف الحكومي للة

والخاصة من حيث موتويات الموان ة الت ايمية.
السرتية ال ا ية :ل ا ائتة موجبة

صات داللل ل ل ل لله احصل ل ل ل للا ية بل ل ل ل للين المتاي ل ل ل ل لرات

الديماراييل ل للة االج ل الحالل ل للة االجتماايل ل للة المؤل الىام الخبرة الىمل ل للر وبىل ل للد الموان ل ل للة
الت ايمية.
السرتية ال ال ة :ل ا ا ر صو داللة احصا ية لامتايرات الديماراييلة االج ل الحاللة

االجتمااية المؤل الىام الخبرة الىمر ي الموان ة الت ايمية كمتاير مىتمد.

سادسا  :مجتمع الدراسة وعينتها

تللخ اختيللار مصللري ال اريللدين  44والردلليد يللرا الللرحمن ليم ل ئن الدنللاا المص لري

الحكل للوم ي ل ل مدي ل للة الساوجل للةييما تل للخ اختيل للار مصل للري بال للداد واالول للئم ويم ل ل ئن الدنل للاا
المصللري الخاص ل خ تو ي ل ا 05اوللتبا ة اختللىت جميى للا لاد اروللة والتحاي ل بىللد اوللتئم ا
بالكام .

سابعا :اداة جمع البيانات

تتكون اداة الدراوة من تومين لما :

الدول للخ االو – ويتتل للمن المىاومل للات صات الصل للاة بىي ل للة الد ارول للة نبدل للا لامتاي ل لرات
الديمارايية االج ل الحالة االجتمااية المؤل الىام

الخبرة الىمر

الدو للخ ال للا – ويتت للمن تو للىة يدل لرات ت للمن مدي للال اليك للرت الخماول ل وال للص
يحوا االو ان لاسدرات اا ال حو التال :
موايا جدا

ويم

ا 0درجات

موايا

ويم

ا 4درجات

محايد

ويم

ا 3درجات

الاوايا

ويم

ا 2درجة

الاوايا بددة

ويم

ا 1درجة

وتد تو ات السدرات لتدم بىد الموان ة الت ايمية ول :
البىد الم ام وتديو ا السدرات من ا0 – 1
البىد السرد وتديو ا السدرات من ا 9 – 6
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وتلخ ااتملاد االولتبا ه المصلممة ملن تيل ا Becker & Randall , 1994وبىلد

اجراء بىا التكيف ااي ا ويا مديال  Likertالخماو

ثامنا :االساليب االحصائية

تلخ اولتخداخ الر ملة االحصلا ية ا spss 10الغلراا تحايل البيا لات تلمن بر لامج

الحاوللوا وتللخ اوللتخداخ النللرا االحصللا ية لاللرا االجابللة اا ل او ل اة الد اروللة ويرتلليات ا
امداييل االحصاء الوصس

مصسوية ارتبان بيروون تحاي اال حدار المتىدد .

تاسعا  :انموذج الدراسة

الدللك رتللخ ا 1يم ل اال مللوصا السرت ل لاد اروللة كمللا تصللورا الباحللث ي ل تحاي ل

الىئتة بين الىوام الديمارايية كمتايرات موتداة والموان ة الت ايمية ببىدي ا كمتاير مىتمد.
دك رتخ ا 1موصا التحاي االيترات لادراوة

الت ايمة

البىد الم ام

الج ل
الىوام الديمارايية

الموان ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للة

الحالل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للة

االجتمااية

المؤل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل
الىام

البىد السرد

الخبرة
الىمر
اتصميخ الباحث

عاشرا :صدق وثبات الدراسة

ارا الباحث االوتبا ه اا ا 4محكمين من ااتاء ال ي ة التدريوية المختصلين

يل ل حد ل ادارة االام للا لاللرا تحك لليخ يدرات للا .وت للخ ااتمادل للا بى للد االخ للص بمئحاللات خ وت للخ
اوتخداخ مىام اكرو باخ لتحديد درجة بات االداة وكا لت درجلة ال بلات الكايلة ا58,2 =a
ول

وبة مرتسىة ومدبولة
الجانب النظري.
المواطنة التنظيمية.
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اوال :مفهوم المواطنة التنظيمية وأبعادها Organizational citizenship
المفهوووم :تىللددت التىللاريف التل ت اولللت مس للوخ الموان للة الت ايميللة اال ان الم للا مللا نرحلله
ا Organا 1995وال للص ا للرف يي لله ولللاو الموان للة الت ايمي للة اا ل ل ا لله ولللاو التنلللوا
االختيللار الللص الي للدرا تحللت اللاخ الحلواي الروللم ي ل الم امللة وال للادف الل تى ي ل اداء

الم املة و يلادة يىاليت لا وكساءت لا ا . odgan ,1999;40ويحلدد للصا التىريلف مس لوخ ولاو
الموان للة ب لله و للاو اختي للار بنبيىت لله ول لليل جل ل ءار م للن متناب للات ال للدور الر يول ل الرو للم

لامواسي وي درا تمن لصا المس وخ ك االاما واال دلنة التل يؤدي لا الموالف خلارا م امله

الرومية وتؤد ال تحوين االداء لام امة.

وي تىريف اخر ي ن الموان ة الت ايميلة تم ل درجلة الولاو اال ولا

اللص يؤديله

اتللو الم امللة بصللورة اختياريللة او تنواية ويحللدث ا ل ارر ايجابيللا يصللا ي ل خدمللة الم امللة
و يادة تدرت ا اا االداء الت ايم

دون احتواا صل الولاو اا يلا تلمن جلدو المكايل ت

والحواي الرومية ا. padsakoff8etal…..1997

وبصل ي ن لصا الواو يتتمن اجماالر الى اصر التالية:

يتجاو لصا الواو اك ر مما لو موصوف ي اال امة الرومية لام امة.

يمتا ا ه صو نبيىة اختيارية او تنواية.
اليوجد له مكاي ة محددة مبادرة ي

ااخ الحواي الروم لام امة.

م خ جدار لئداء ال اجه والسىا لام امة ا. Netmeyer and Boles ; 1997

 -8األبعاد األساسية لمفهوم المواطنة التنظيمية.

ل ا من يرل ان واو الموان ة الت ايمية يم

بىدين اواويين ولما:

البعد التنظيمي

بمى ل ان ل للا وللاوكا تنوايللا ي للدف ال ل خيللر الم امللة واالرتدللاء ب دا للا والىم ل

اا اوتمرارلا ي الحياة وبدا ا.
البعد الفردي

وي للدف ال ل موللاادة االخ لرين مللن الىللاماين ي ل الم امللة لاديللاخ باامللال خ والتىللاون

مى خ ولو ي ال اية يوالخ ي تحديا الداف الم امة كك ا. Bolon , 1997
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ول ا اتجاا اخر يرل ان ولاو الموان لة الت ايميلة يدلوخ اال أولال خمولة ابىلاد

ر يوة ل :

التفاني في األداء Dedication
ويم

درجة ا خران اتو الم امة ي تدديمه لاج د والولاو والل أر ال اصله لملا

ييه مصاحة الم امة الت يىم يي ا
االتزان النفسي Serf – Equilibrium
ويم

اا اللتخا

درجلة تماول اتلو الم املة يل أيكلارا ومدلاارا وت اااتله وتد ارتله الراجحلة

ملن المىيدلات واال ح اريلات التل يواج لا ا لاء الىمل

ويل اوتحولان مئ له

لما يصدر ا ه ي احكاخ وتسويرات اWilliams and Anderson,1991
ادراك المسؤولية Responsibility conscientious ness
ويم

درجة حر

اتو الم امة اا اتماخ واجباته وتجاو لا ملن خلئ حرصله

المتااف حولا واالنم ان اا حون ا ارلا و تا ج ا لام امة.
العالقات المنفتحة Open-Minded Relationships

ويم ل درجللة اوللتيىاا اتللو الم امللة لمختاللف االراء والتوج للات المتداخاللة ابللر

الىئتات الت ايمية لام امة والتكيف مى ا دون ان يلؤ ر يل انا له ومولتول ادا له المل مو .
اDeluga,1994
السلوك الخالق Creative Beharior

ويم ل ل درجل للة السى ل ل الحول للن والمبل للادرة االبداايل للة ي ل ل تص ل لريف الدل للؤون االداريل للة

والت ايميللة الدا مللة بالم امللة بمللا يى ل
االس داو

مللن تيمللة الم امللة وحاوت للا ي ل ال ل سل والجمااللة

2550

ثانيا:الدراسات العربية.

 -1دراسة( الفهداوي)5002 ,

لللديت الد اروللة ال ل مىريللة ائتللة الموان للة الت ايميللة م ل التاييللر التحللول ي ل

الللدوا ر الحكوميللة لمدي للة الكللر االرد يللة .وب للصا نللور الباحللث اوللتبا ه تتكللون مللن ا 36يد لرة
لديل للال المتاي ل لرات واالبىل للاد وتل للد وتل للىت ئ ل للة او ل ل اة باالتل للاية ال ل ل خمل للل يرتل لليات

وتوصات الدراوة ال ادد من ال تا ج م ا-:
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جللاءت تصللورات المبحللو ين لامتايللر الموللتد االموان للة الت ايميللة بدرجللة مرتسىللة

وبمتوون حواب

مددارا ا . 3801

تب ل ل مسل للاليخ المدل للاركة واالدارة بااللل للداف والمراجىل للة المول للتمرة لتل للمان التحسي ل ل
المى و لئاتاء والىاماين ي الدوا ر االدارية.
 -5دراسة (العامري)5002 ,

لللديت الد اروللة ال ل التىريللف بمس للوخ وللاو الموان للة الت ايميللة وتدص ل محدداتلله

وا ارا ي مختالف الم امات ويل ت صلل ملن خلئ ب لاء تصلور دلام يحلدد مختالف الىوامل
المؤ را ي ا ورا وال تا ج المترتبة اايه .خرجت لصا الد ارولة ب تيجلة مسادللا ان ل لصا الولاو

ا ل للا ار متىل للددة تدل للم تحول للين مول للتول الكسل للاءة والسىاليل للة الت ايميل للة واالرتدل للاء لمول للتول الل للرو
المى وية لاىاماين والحد من التورا الوايس .
 -3دراسة (عريشة :)1991,لديت الد ارولة الل تحديلد الىوامل الملؤ رة يل ولاوكيات اللدور
االتاي وواوكيات الدور الروم لئيراد ي م امات الىمل

ابلر اوتدصلاء ا 341اتلو

م خا 23مدريار تمن م امات ام مت واة وتوصات الدراوة ال :

 -ل ا محلددات م ملة تلؤ ر يل تسولير ولاوكيات اللدور االتلاي ا لد المبحلو ين

ول خصا

الوايسة وخصا

بي ة الىم .

 ل ا دور كبير لاىدالة ي الت ير اا الواوكيات االتايية. -4دراسة(العامري)5005,

حاولللت لللصا الد اروللة ال ل التىريللف بمس للوخ الموان للة الت ايميللة والميتلله لام امللات

الصحية والكدف ان موتواا ي الموتدسيات الحكومية يل المماكلة الىربيلة الولىودية .حيلث
تللخ اوتدصللاء ا 205مديراوتوصللات الد اروللة ال ل وجللود موللتول متللد

لاموان للة الت ايميللة

ك للصل كد للست الد ارو للة ا للن وج للود ارتب للان ت للو ب للين ام للر الم للدير ورؤيت لله لمو للتول الموان للة
الت ايميللة لللدل مواسيلله .ووجللد ايتللا يللروا جولريللة بللين الىللرا واالجا للا مللن الىللاماين ي ل
الموتدسيات الحكومية ي مدي ة الرياا.

ثالثا  :الدراسات االجنبية

 -1دراسة ()wanger and Rush,2000
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توصلات الد ارولة الل تحديلد بىللا الىوامل المللؤ رة اال وللاو الموان لة الت ايميللة

وم ا امر المواف من خئ ت يرا اا بىا المتايرات الوولينةيدد اتتله ان الملواسين
الصاار ي الون يا رون لصا ال وا من الواو الوباا تختاف ان الكبار وتبين ان امر
الموا للف يح للدد ارت لله لاىمل ل م للن خ للئ صلل ل تج للد ان كب للار الو للن يتمتى للون بحاج للات اتل ل
لئ جا وتحديا الصات واكبر لئ تماء االجتماا والىئتات اال وا ية االمر اللص يلؤ ر اال
توج ات خ حو ا سو خ واامال خ واالخري سسل الوتلت اللص ي لتخ صلاار الولن بموتلوا الىداللة

والىمايات التبادلية الت يتخ بموجب ا الموا ة بلين مايبصلو له ملن ج لد مدابل مايحصلاون اايله
من مردودومن ل ا يمكن الدو ان الىوام المؤدية ال ا ور ولاو الموان لة الت ايميلة ا لد
االيراد تختاف باختئف اامارلخ.
 _5دراسة ( )Organ and Ryan,1995كدست لصا الدراوة ان تل ير الىديلد ملن الىوامل
يل ولاو الموان لة الت ايملة م ل اولاوا الديلادة وخصلا

الوايسلة وحاجلات السلرد الىايلا

لا مللو وخدمللة المواللف يل الم امللة ولللصا يؤكللد ان ل للا الىديللد مللن الىوامل المول ولة اللن

ا ور او اختساء لصا الواو ي الم امات.
 _2دراسة ()Morrison , 1994

رك ل ت لللصا الد اروللة حللو تىريسللات الللدور ووللاو الموان للة الت ايميللةحيث اجريللت

الدراوة ميدا يا يل مجمل نبل امريكل كبيلر وكا لت اي لة الد ارولة مكو له ملن ا 317أداريلا
وتوصات الدراوة لا تا ج التالية:
ان تس للاوت االلتل ل اخ االجتم للاا ل للدل ايل لراد الىي للة ادل الل ل تس للاوت تص للورات خ ح للو
واوكيات الدور الروم و حو واوكيات الدور االتاي .

ان المبح للو ين يا للرون اد ارك للات م او للبة ح للو الموان للة الت ايمي للة اصا تول للد ل للدي خ

الدىور بان لصا ي درا تمن الواو الروم وليل خارجه.

الجانب العملي من الدراسة
 -1خصائص عينة الدراسة

يوته الجدو رتخا 1التحاي الوصس لمتايرات الدراوة الديمارايية االج ل الحالة

االجتمااي للة المؤل الىام م للدة الخبرة الىم للر ويئح للا ان ال للصكور يد للكاون و للبة ٪66م للن
مجموا المبحو ين.
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ييم للا كا ل للت و للبة المت ل ل وجين ٪76وتراوح للت مول للتويات خ التىايمي للة بل للين االاداديل للة

والد ادة الجامىية حيث باات ولبة الحاصلاين اال دل ادة البكاوريلول ٪75وللصا يدلير الل

تددخ موتويات التىايخ لدل الىي ة المبحو ةاما اام الخبلرة يدلد جلاءت ي لة ا-21ياك ر وتات لا
ي ةا 25-16بال وبتين االاا تياوا م الس ات االخرىاما بخصو

االىمر وكون الس لةا-41

 05ل الس ة االكبر وبة بين الس ات االخرل يىكلل المىلد الىملر االك لر تبلوال لاىمل يل
المصارف الحكومية والخاصة باالتاية ال التجا ل الواته بين ااما الخبرة والىمر لدل

اي ة الدراوة.

-8مستوى اجابات عينة الدراسة(اختبار الفرضية االولى):

يوت ل له الجل للدو رتل للخا 2المتوول للن الحول للاب واال ح ل لراف المىيل للار الجابل للات اي ل للة

الد ارو للة تج للاا بى للد الموان للة الت ايمي للةويئحا ان البى للد الس للرد يل ل المص للارف الحكومي للة
والخاصللة تللد حص ل اا ل ااا ل المتووللنات حيللث باللا المتووللن الحوللاب ي ل المصللارف
الحكوميلة ا 4 – 0ويللا مديللال ليكللرت الخماول ان اي لة الد اروللة يل المصللارف الحكوميللة
تتجه بدوة ال لصا البىد.

جدو رتخ ا1
الخصا
اوال:الج ل
صكر
ا

الديمارايية اليراد الىي ة
التكرار
33
17

ال وبة الم وية
٪66
٪34

ا يا:الحالة االجتمااية
اا ا

18

٪84

مت وا

32

٪76

ال ا:المؤل الىام
2

٪16

اادادية وبية
دباوخ ي

7

٪14

بكاوريول

35

٪70

رابىا:و وات الخبرة

مجلة دنانير /العدد االربع
89
0

تأثير العوامل الديمغرافية في المواطنة التنظيمية...
خمل و وات يات

3

٪6

10-6و وات

18

٪84

15-11و ة

10

٪80

80–16و ة

18

٪84

–81ياك ر

13

٪86

خاموا:الىمر
--13

80و ة يات
30-81و ة

٪86

40-31و ة

15

٪30

50-41و ة

17

٪34

-51ياك ر

5

٪10

امللا المصللارف الخاصللة يللان اي للة الد اروللة يي للا لللدي ا ا نبللاا ايجللاب تجللاا البىللد
السللرد  .اص كللان المتووللن الحوللاب ا 4.4وبللا حراف مىيللار باللاا .,06ولللصا يؤد لر تنللابا
االتجالللات لللدل المبحللو ين ي ل المصللارف الحكوميللة والخاصللة تجللاا البىللد السللرد لاموان للة

الت ايمية.

ييمل للا حص ل ل البىل للد الت ايم ل ل لاموان ل للة اا ل ل المتوول للن الحول للاب ا 3.0وبل للا حراف
مىيار بااا 5.929ي المصلارف الخاصلة.اما المصلارف الحكوميلة يلان البىلد الت ايمل تلد
حص اا متوون حواب ا 4با حراف مىيار ا. 5.932
ويئحلا ملن تلا ج اجابلات اي يلة الد ارولة يل المصلارف الحكوميلة والخاصلة اتجللاا

موتول االجابات حو البىد السرد وللصا يؤدلر ان ل لا ا نبلاا تلو وايجلاب للدل الىلاماين
يل المصللارف الحكوميللة والخاصللة تجللاا البىللد السللرد لاموان للة الت ايميللة .ولللصا يؤكللد صللحة
السرتلية االولل التل مسادللا االتوجلد اختئيلات صات دالللة مى ويلة بلين المصلارف الحكوميللة
والخاصة من حيث موتويات الموان ة الت ايمية .

جدو رتخا2

المتوون الحواب واال حراف المىيار لبىد الموان ة الت ايمية
المصارف

بىد الموان ة

المتل ل للو

اال ل للح
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البىد الت ايم

المصارف الخاصة
N:25

المصارف الحكومية
N:25

ك اجابات الىي ة
N:50

ون الحواب
3.5

البىد السرد

4.4

البىد الت ايم

4

البىد السرد

4.5

البىد الت ايم

3.7

البىد السرد

4.4

راف المىيار
989
.
256
.
938
.
256
.
986
.
256
.

-3اختبوار الفرضوية الثانيوة فووي الدراسوة :الىئتلة االرتبانيلة بلين المتايلرات الديماراييللة
الموتداة وبىد الموان ة الت ايمية.
الجل للدو رتل للخ ا 3يوتل لله الىئتل للة االرتبانيل للة بل للين المتاي ل لرات الدمياراييل للة وبىل للد
الموان ة الت ايمية.ويئحا ان ل ا ائتة موجبة ومى وية بين متايلر الجل ل والبىلد السلرد
لاموان ل للة وبوات ل ل ا 5.275ا ل للد مول للتول ا ٪0ووجل للود ائتل للة ارتبل للان تل للىيسة وغيل للر دالل للة

احصا يا بين متاير الج ل والبىد الم ام لاموان ة.
جدو رتخا3

مىامئت ارتبان بيروون لاىئتة بين المتايرات الموتداة والمتاير التابىالموان ة الت ايمية
N:50
اجمال البىدين
البىد السرد
البىد الم ام
ابىاد الموان ة الت ايمية
المتايرات الموتداة
الج ل

X1
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*.870

**.443
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الحالة االجتمااية

*.875

.840

.075

X2
المؤل ل ل ل ل الىام ل ل ل ل

*.820

*.305

*.827

X3
الخبلرة

X4

.174

.092

.024

الىملر

X5

.162

.816

.819

**مى و ا د موتول ٪1
*مى و ا د موتول ٪0

وبوتل ل ا 5.219ا للد المو للتويينا٪0و. ٪1وك للصل وج للود ائت للة ارتباني للة موجب للة
ومى وية ا لد المولتول ا ٪1بلين متايلر الجل ل وبىلد الموان لة الت ايميلة االجملال وبواتل
ا . 5.443ييمللا اا للر الجللدو رتللخا 3ان ل للا ائتللة موجبللة ومى ويللة بللين متايللر الحالللة
االجتمااية والبىد الم ام لاموان ة وبوات ا 5.270ا د موتول دالللة احصلا ية ٪0وائتلة

موجبة غير مى وية م البىد السرد لاموان ة.

امللا متايللر المؤل ل الىام ل يللان ل للا ائتللة موجبللة ومى ويللة م ل بىللد الموان للة
الت ايبميللة وبوات ل ا 5.2,5لابىللد الم ام ل وا 58350لابىللد السللرد ا للد موللتول .٪0ييمللا لللخ
يوللج متايللر الخب لرة ايللة ائتللة موجبللة م ل ا مللن البىللدين لاموان للة ومللن ل للا يمكللن تبللو

السرت للية ال ا ي للة يل ل الد ارو للة ومسادل للا ا ل للا ائت للة صات دالل للة احص للا ية ب للين المتايل لرات
الديمارايي ل ل ل للة االج ل الحال ل ل ل للة االجتمااي ل ل ل للة المؤل الىام الخبرة الىمر وبى ل ل ل للد الموان ل ل ل للة
الت ايمية .وصل لتحدا اغاا يدرات ا.
-4اختبوووار الفرضوووية الثالثوووة فوووي الدراسوووة :ل للا ا للر صو داللللة احصللا ية لامتايللرات
الديمارايي للة يل ل الموان للة الت ايمي للة كمتاي للر مىتم للد للخ او للتخداخ م للوصا اال ح للدار المتى للدد

واختبار )(tواختبار)(fل صا السرتية وكما يا -:

جدو رتخا4
تا ج تحاي اال حدار المتىدد
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اختبار ا ر المتايرات الديمارايية الموتداة ي الموان ة الت ايمية
T
B
 Bالخنل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل
المتايرات الموتداة
eta
المىيار
المحووبة
3
4
12
4
الج ل X1
3.60
.30
.1
.08
0
3
21
4
الحالة االجتمااية X2
2.48
.89
.1
.32
1
3
10
2
المؤل الىام X3
2.05
.80
.6
.23
4
0
05
0
الخبرة X4
.02
.64
.2
.21
8.
3
08
1
الىمر X5
876
.74
.5
.92

T
الجدولية
0
.02
0
.47
0
.41
6
.89
0
.28

أ -يتتلله مللن ال تللا ج االحصللا ية ي ل الجللدو رتللخ)(4ان المتاي لرات الموللتداةاالج ل الحالة
االجتماايل ل ل ل للة المؤل الىام الىمر ل ل ل ل ل للا تل ل ل ل للا ير صو داللل ل ل ل للة احصل ل ل ل للا ية ي ل ل ل ل ل المتايل ل ل ل للر
المىتمداالموان ل للة الت ايميل للة ااتمادا االل ل ان تل لليخ

)(tالمحول للوبة اكبل للر مل للن تيمت ل للا

الجدوليةمما يدتت تبو السرتية ال ال ة ي الدراوة والتل تل

اال ان ل لا ا لر صو

داللللة احص للا ية لامتايللرات الديمارايي للة الموللتداة يل ل الموان للة الت ايمي للة كمتايللر مىتم للد
نالما تحددت اغاا ا اصرلا.
ا -اختبار صحة السرتية ال ال ة:ل ا ا ر صو داللة احصا ية لامتايرات الديمارايية الموتداة
االج ل الحالللة االجتماايللة المؤل الىام الخبرة الىمر ي ل الموان للة الت ايميللة كمتايللر

مىتمد.

جدو رتخ)(5
تا ج تحاي التباين لاتاكد من صئحية ال موصا الختبار السرتية ال ال ة
F
F
مجم ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للوا درجل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للة متوول ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للن
التساصي
الجدولية
المحووبة
المربىات
الحرية
المربىات
0
6
6
5
403
اال حدار
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3.
الخنا

.81
424

6.

االجمال

4

9.

مىامل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل
التحديد

9

_
_

_

_
_

_
_

_
_

_

588
.

_

1

4

827

4.62

.46

4

0.02

_

R
2
الخنل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل
المىيار

382
0 .1

يتتلله مللن الجللدو رتللخ) (5بللات صللئحية ال مللوصا الختبللار السرتللية ال ال للة.حيث

تؤدل ل للر ال تل ل للا ج ال ل ل لواردة ييل ل لله تل ل للا ير اغال ل للا المتاي ل ل لرات المول ل للتداة المبحو ل ل للة ي ل ل ل المتايل ل للر
المىتمداالموان لة الت ايمية اوللت ادا الل ارتسللاا تيملة )(fالمحوللوبة الن تيمت للا الجدوليلة والتل
بااللت ) 4.662ا للد موللتول مى ويللةا  0.01ودرجللات حريللة ا . 5.44حيللث ان المتاي لرات
الموللتداة تسوللر مامدللدارا ا ٪0,.,مللن التبللاين ي ل الموان للة الت ايميللة كمتايللر مىتمللد .ول ل

توة تسويرية مرتسىة وبيا.مما يد اا ان ل ا ا ار م ما لامتايرات الديمارايية ي الموان ة

الت ايمية.

النتائج والتوصيات
اوال :النتائج
يمكن تاخي

الخ ال تا ج الت خرجت ب ا الدراوة باالت :

 .1كدست الدراوة ان ل ا موتول م اولا لاموان لة الت ايميلة للدل الىلاماين يل المصلارف
الحكومية والخاصةوان ل ا اتجالات اتول لابىد السرد من الموان ة الت ايمية.
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 .2اا للرت الد اروللة ان ل للا ائتللة ايجابيللة صات داللللة مى ويللة بللين المتاي لرات الديماراييللة
الموتداة وبىد الموان ة الت ايمية ادا متاير الخبرة حيث لخ يولج مايدلير الل وجلود
ائتة م بىد الموان ة.
 .3اا رت الدراوة وجود ت ير مى و لك من متايرات االج ل الحاللة االجتماايلة المؤل
الىام الىمر ي المتاير المىتمد الموان ة الت ايمية.
 .4ادارت الدراوة ال ان المتايرات الديمارايية المولتداة تسولر مامدلدارا  ٪0,.,ملن التبلاين
ي ل الموان للة الت ايميللة ولللصا تللوا تسو لليرية مرتسىللة تتس للا ملل اغاللا الد اروللات التلل تللخ
االنئا ااي ا ..وم ا دراوة االس داو

. 2554

ثانيا :التوصيات:
من خئ ال تا ج الت تلخ التوصل الي لا يل الد ارولة يل ن الباحلث يلدرا التوصليات
الىم اية الم اوبة والت تىبر ان انار الدراوة الىاخ وااللداف الت وىت ال تحديد ا
تللرورة ان تتب ل ل ادارات المص للارف الحكومي للة والخاصللة ك يل ل ار مللن المس للاليخ التل ل
تىكلل ابىللاد الموان للة الت ايميللة والىمل اال تروليخ ا لللدل الىللاماين بمللاي ىكل صلل ايجابيللا
اا االداء واال جا .
تللرورة التىللرف اال الىوامل المللؤ رة يل وللاو الموان للة الت ايميللة وتحديللد ارلللا
االيجابية وااتبار صل من اولويلات االدارة يل المصلارف الحكوميلة والخاصلة اال حلد ولواء
وكصل دراوة ال تا ج المترتبة اال ولاو الموان لة كالكسلاءة والسىاليلة والتولرا اللوايس :
وما ال صل .
التوصي ة بىدد دورات تدريبية ي مجا واو الموان ة الت ايمية ولك الىاماين ي
المصارف الحكومية والخاصة لتىميا مباد ا والتىريف ب بىادلا و ارللا االيجابيلة يل ادلااة
رو التىاون واال وجاخ والىم بروحية السريا الواحد.
ترورة وت

ااخ متددخ لاحواي المادية والمى ويلة يتلمن اداللة اولتخدامه ملن تبل ادارات

المصارف يواف لصاله الج ود واهاما اإلتايية.
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المستخلص:
يىللد مس للوخ الموان للة الت ايميللة مللن المسللاليخ الحدي للة وتللد حا ل بالتمللاخ رجللاالت
السكر االدار المىاصر لما له من ا ار ايجابية اا اداء الم امة.

ي ل للدف ل ل للصا البح ل للث الل ل ل التىريل ل لف بمس ل للوخ الموان ل للة الت ايمي ل للة والميت ل لله لدن ل للاا

المصارف نالما كا ت الخدمة المصريية ترورة اتتصادية ومالية.
والج تيال موتول الموان ة الت ايمية ي المصلارف التجاريلة الحكوميلة اال اريلدين
والرديد والخاصة االمصرف االوئم – مصرف باداد ي مدي ة الساوجلة يدلد تلخ اوتدصلاء
ا 05من الىاماين ي للصا المصلارف ملن خلئ اولتبا ة االدت ل لصا الالرا ولدلد تبلين ملن
خئ اوتخداخ االواليا االحصا ية ي التحاي الىام بان ل ا موتويات مرتسىلة لاموان لة
الت ايمي للة ل للدل الى للاماين يل ل ل للصا المؤوو للات كم للا يب للين ا لله اليوج للد يروت للات صات دالل لله
احصا ية بلين المصلارف الحكوميلة والخاصلة ييملا يتىالا بمولتول الموان لة الت ايميلة واخيل ار
تدمت الدراوة اددا من التوصيات الت تتوايا م

تا ج ا.
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Abstract
Organizational citizen ship is one of modern concepts
which interested by contemporary administrative thinkers, because
of its effects on organization performance This research aims to
explain O.C and its impotence to bank. sector because of the
economic and financial necessity of banking services.
To measure the level of O.C. in governmental and private
commercial banks in Falluja we investigated (50)employees in these
banks through questionnaire prepared for this purpose .
It showed through using statiscal methods in scientific
analysis, that there are high levels of O.C. to employees of these
enterprises. Also it showed that there are no significant differences
between governmental and prorate banks.
Finally the study submitted a number of
recommendations agreed with its results.
The researcher
January,2013.
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