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ُ
أثـراملناخ األثيـري على العالقة بيـن تمكيـن العامليـن
وسلوكيات املواطنة التنظيمية:
دراسة تطبيقية على وزارة التعليم العالي
د .هويدا عزت أحمد محمد
أخصائي أول باملكتب اإلعالمي لوزيـر التعليم العالي
والبحث العلمي  -مكتب الوزيـر

امللخص

(((

ُ
تهدف الــدراســة إلــى تحليل أثـر «املـنــاخ األثيـري» على العالقة بيـن تمكيـن العامليـن وسلوكيات املواطنة التنظيمية
ُ
بوزارة التعليم العالي ،بهدف تقديم توصيات تساعد املنظمات على توفيـر املناخ األثيـري؛ لتبني نهج تمكيـن العامليـن ،بما
يعزز سلوكيات املواطنة التنظيمية لدى العامليـن فيها.
مجتمع وعينة الــدراســة يتمثل مجتمع الــدراســة فــي العاملون بــوزارة التعليم الـعــالــي ،والـتــي تتكون مــن أربــع قطاعات
رئيسة ،ويتـركز مجتمع الدراسة في (مديـري العموم ،ومديـري اإلدارات ،والعاملون في اإلدارة التنفيذية) ،وتم اختيار قطاع
مكتب الوزيـر بــوزارة التعليم العالي كعينة عشوائية بسيطة ممثلة ملجتمع الــدراســة ،حيث يشكل عــدد العامليـن في هذا
القطاع نسبة  %13.8من إجمالي قطاعات الوزارة.
ً
األساليب اإلحصائية املستخدمة في الدراسة تحقيقا ألهداف الدراسة ،والتأكد من صحة فروضها اعتمدت منهجية
معالجة البيانات التي تم جمعها من خالل قوائم االستقصاء على عدد من أساليب التحليل اإلحصائي املتقدمة منها حزمة
البـرامج اإلحصائية (.)SPSS–Version24
ُ
الكلمات املفتاحية :املناخ األثيـري  -تمكيـن العامليـن  -سلوكيات املواطنة التنظيمية.

املقدمة

ً
ً
اهتماما مالحظا بمواردها البشرية من خالل خلق أماكن عمل صحية تساعد ٌاألفراد على
آلت العديد من املنظمات
أن يشعروا بالرضا عن أنفسهم ،وعن أعمالهم؛ بما يساهم في تعزيـز أدائهم ( .)Wesarat et al., 2015: 78هو ما أطلق عليه
ُ
باملناخ األثيـري  Authentizotic Climateالــذي عرفه الباحثون في علم اإلدارة بأنه ُمناخ نف�سي يتكامل مع ثقافة املنظمة
(محمد.)2012 ،
هذا التـركيـز على العامليـن كنقطة أساسية في إدارة رأس املــال البشري دفع املنظمات إلى االهتمام بمفهوم تمكيـن
العامليـن ،)Dahou&Hacini, 2017( ،الذي يمثل الهدف منه على املدى الطويل التحسيـن املستمر ملستويات األداء الكلي
للمنظمة ،بينما يمثل الهدف العاجل أو التنفيذي على املــدى القصيـر االستغالل األمثل للكفاءات والـقــدرات الكامنة في
العامليـن باملنظمة (السيد.)2013 ،
لذا ،أهتم العلماء والباحثون في السلوك التنظيمي بدراسة سلوك األفراد في املنظمات ،وتقيمه ،وتفسيـره ،والتنبؤ
به من أجل تحقيق أهداف املنظمة بكفاءة وفعالية ،فاملنظمات تحتاج إلى تلك السلوكيات التنظيمية التي تساعدها على
النمو والنجاح في ظل بيئة تنافسية ،هذا السلوك التنظيمي أحدث تغيي ًـرا كبي ًـرا لعالقته الوثيقة بأهم عنصر في املنظمة،
وهــو العنصر البشري ،باإلضافة إلــى تأثيـره الحيوي على التماسك والتفاعل اإليجابي بيـن أعضاء املنظمة بما يساهم في
تحقيق الفعالية التنظيمية ()Ebrahimpour et al., 2011
ُ
ً
بناء عليه تسعى الباحثة في هذه الدراسة إلى التعرف على تأثيـر «املناخ األثيـري» على العالقة بيـن تمكيـن العاميـن
ً
عموما ووزارة التعليم العالي على وجه الخصوص على
وسلوكيات املواطنة التنظيمية؛ بهدف مساعدة منظمات األعمال
* تم استالم البحث في نوفمبر  ،2019وقبل للنشر في ديسمبر  ،2019وتم نشره في ديسمبـر .2021
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ُ
أثر املناخ األثيري على العالقة بين تمكين العاملين وسلوكيات املواطنة التنظيمية ...

ُ
تفعيل أبعاد املناخ األثيـري بها من خالل خلق أماكن عمل صحية يجد األفـراد معنى فيمــا يقومون به من أنشطة يومية،
باإلضافة إلــى تسليط الـضــوء على أهمية تمكيـن العامليـن؛ لتشجيع املنظمات على ّ
تبنيها لهذا النهج بما ٌيسهم فــي تعزيـز
سلوكيات املواطنة التنظيمية لدى العامليـن ،ملا له من نتائج إيجابية على مستوى أداء العامليـن وزيادة قدرتهم وتمكنيهما
من مواجهة التحوالت التي يشهدها العالم ً
حاليا.

املصطلحات الرئيسة للدراسة

ُ
اعتم ــدت الباحـ ــثة في تعريف متغيـرات الدراسـ ــة (املن ــاخ األثيـري ،وتمكيـن العامليـن ،وسلوكيــات املواطنة التنظيميــة)
على تعريف كل مـن ( )Lopes et al., 2013; Ndegwa, 2015؛( ،)Darsana, 2014وهو ما يوضحه جدول (:)1
جدول رقم ()1
املصطلحات الرئيسة للدراسة
املفهوم
املصطلح
ُ
امل ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاخ ال ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـ ــوفـ ـ ــر ال ـ ـق ـ ـي ـ ــم اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــة ،م ـ ـث ـ ــل ال ـ ـث ـ ـق ـ ــة ،وامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرح ،وال ـ ـ ـص ـ ـ ـراح ـ ـ ــة ،والـ ـتـ ـمـ ـكـ ـي ـ ـ ــن،
املُناخ األثيـري
 )Authentizoticواحـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرام ال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــرديـ ـ ـ ــة ،واإلنـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـُ ــاف ،وال ـ ـ ـع ـ ـ ـ ًمـ ـ ــل ال ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــاعـ ـ ــي ،والـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــم املـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــر ،واالن ـ ـ ـف ـ ـ ـتـ ـ ــاح
(Climate
ع ـ ـلـ ــى الـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ـ ـ ــر وي ـ ـت ـ ـسـ ــم هـ ـ ـ ــذا امل ـ ـ ـن ـ ـ ــاخ أيـ ـ ــضـ ـ ــا ب ـ ـكـ ــونـ ــه ص ـ ــدي ـ ــق لـ ـ ــأسـ ـ ــرة (.)Lopes et al., 2013
مـ ـصـ ـطـ ـل ــح ي ـ ـس ـ ـت ـ ـخـ ــدم ل ـل ـت ـع ـب ـي ـ ــر ع ـ ــن ال ـ ـط ـ ـرائ ـ ــق ال ـ ـتـ ـ ـ ــي يـ ـمـ ـك ــن ب ـ ـ ـه ــا لـ ـلـ ـع ــامـ ـلـ ـي ـ ـ ــن اتـ ـ ـخ ـ ــاذ الـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـرار ًات
تمكيـن العامليـن
 )Employeeدون اس ـ ـت ـ ـش ـ ــارة م ـ ــدرائ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ــم ،هـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـرارات يـ ـمـ ـك ــن أن تـ ـ ـك ـ ــون بـ ـسـ ـيـ ـط ــة أو ك ـ ـب ـ ـيـ ـ ـ ــرة ،اع ـ ـت ـ ـم ـ ــادا
(Empowerment
ع ـ ـلـ ــى درج ـ ـ ـ ــة الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ال ـ ـتـ ـ ـ ــي ت ـ ــوف ـ ــره ـ ــا املـ ـنـ ـظـ ـم ــة ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ف ـ ــي الـ ـع ــامـ ـلـ ـيـ ـ ــن (.)Ndegwa, 2015
سلوكيات املواطنة
التنظيمية سـلــوك يـتـجــاوز االلـتـ ـزامــات الــرسـمـيــة (خ ــارج ال ــدور) ال ي ــرتـبــط بــأي شـكــل مــن األش ـكــال املــالـيــة أو املـكــافــآت
(Organizational
 )Citizenship Behaviorsالعينية ،فهو يعتمد على السلوك االجتماعي لكل فرد في العمل بما يتجاوز املتوقع منه (.)Darsana, 2014
املصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على الدراسات السابقة

اإلطارالنظري والدراسات السابقة

قامت الباحثة بعرض املساهمات املعرفية السابقة العربية واألجنبية حسب التسلسل الزمنيً ،
بدءا من الدراسات
األقــدم إلــى األحــدث خــال الفتـرة مــن  2011إلــى 2019؛ لبيان التطور فــي هــذه الــدراســات ،والـتــي ســاعــدت فــي دعــم وتطويـر
ُ
مفاهيم كــل مــن (املـنــاخ األثـي ــري للمنظمة بــأبـعــاده الستة محل الــدراســة ،وتمكيـن العامليـن بــأبـعــاده األربـعــة ،وسلوكيات
املواطنة التنظيمية بأبعادها الخمسة) .وقد تم التوصل إلي:
ُ
الــدور املـهــم الــذي تلعبه أبـعــاد املـنــاخ األثيـري فــي التأثيـر على العامليـن فــي املنظمة ،وشـعــورهــم بالرفاهية النفسية،
والثقة في القادة ،وإدراكهم لفرص أفضل للتعليم والتنمية الشخصية قد يــؤدي إلى اإلبــداع في العمل ،ويسهل من تطبيق
استـراتيجية التمكيـن بها (( ،)Rego et al., 2012( ،)Manfred & Kets de Vries, 2011محمد،)Liul et al., 2013( ،)2012 ،
(( ،)Razak et al., 2016( ،)Gligorea, 2015( ،)Awaad, 2014سليم .)Ribeiro et al., 2018( ،)2017 ،كما إن أن معظم
ُ
هذه الدراسات أجمعت على أن التطبيق ّ
الفعال إلبعاد املناخ األثيـري له آثار إيجابية كبيـرة على املنظمات ،وما تحققه من
منافع وفوائد سيجعلها هي الفائزة في أســواق الغد ،وسيمنحها القدرة على التعامل مع التغيـرات والتطورات االقتصادية
ّ
املستمرةً ،
وبناء عليه تمكنت الباحثة من صياغة الفروض األول والثاني ،والرابع من فروض الدراسة.
األهمية الكبيـرة لتطبيق نهج تمكيـن العامليـن ،والتي تمكن املنظمة من االستجابة السريعة للتغيـرات البيئية ،على
اعتبار أنه توجه حديث واستـراتيجية قائمة بذاتها ،تندرج تحت االستـراتيجية العامة للمنظمة تقوم على مشاركة كل من
القادة والعامليـن على حد ســواء في املعلومات ،واتخاذ الـقـرارات ،وكــذا تكويـن الثقة بيـن اإلدارة واألف ـراد ،التي تتجسد في
الحرية واالستقاللية املمنوحة لهم ،وتحفيـزهم على العمل الجماعي (( ،)Tutar et al.,2011علي وأحمد ،)2013 ،باإلضافة
إلــى أن تمكيـن العامليـن كمفهوم إداري له عالقة بالعديد من املتغيـرات مثل سلوكيات املواطنة التنظيمية (& Chiang
( ،)Hsieh, 2012ج ــواد(Kariuki & Kiambati, 2017) ،(Noori & Azma, 2013) ،(Doc&Ulutas, 2018) ،)2012 ،
) ،(Dinka, 2018كـمــا إن عــدد كبيـر مــن هــذه ال ــدراس ــات (،)AbouElnaga & Imran, 2014) ،(Saif & Saleh, 2013
(املعایطة )Ukil, 2016( ،)Jo & Park, 2016( ،)Jindal & Gupta, 2016; Ndegwa, 2015( ،)2014 ،أجمعت على التأثيـر
ّ
الهام لتمكيـن العامليـن كأسلوب إداري يمكن االستفادة منه ملا له من أثـر إيجابي على أداء العامليـنً ،
وبناء عليه تمكنت
الباحثة من صياغة الفروض األول ،والثالث ،والرابع من فروض الدراسة.
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أن سلوكيات املواطنة التنظيمية هــو متغيـر متعدد األبـعــاد يـرتبط بعالقة مباشرة أو غيـر مباشرة مــع مجموعة
محددات أساسية ،منها الثقافة التنظيمية ،والرضا الوظيفي ،وااللتـزام التنظيمي ،والعدالة التنظيمية( .الطيب،)2012 ،
( ،)Dwomoh et al., 2019( ،)Yardan et al., 2014( ،)Sunaryo & Suyono, 2013( ،)Kasemsap, 2012هذا باإلضافة إلى
التأثيـر الجوهري لسلوكيات املواطنة التنظيمية على نجاح املنظمة ،وذلك لكون أن املنظمة غيـر قادرة من خالل التوجيهات الرسمية
للوظائف من اإلحاطة بمدى واسع من السلوكيات الضرورية واملطلوبة إلنجاز األهداف التنظيمية (( ،)Al-Mahasneh, 2015عبد
ّ
الحافظً ،)Demirel et al., 2018( ،)Daniel, 2016( ،)2015 ،
وبناء عليه تمكنت الباحثة من صياغة الفرضيـن الثاني ،والثالث،
والرابع من فروض الدراسة.

الدراسة االستطالعية

قامت الباحثة بدراسة استطالعية؛ لعينة مبدئية ّ
ميسرة قوامها ( ((()30مفردة من املجتمع األصلي للدراسة حسب
املستويات اإلداريــة (العليا  -الوسطى  -التنفيذية) للعامليـن بــاإلدارات العامة لقطاع مكتب الوزيـر بــوزارة التعليم العالي،
وذلــك بهدف( :زيــادة اإلحاطة باملتغيـرات محل الــدراســة ،والفهم الدقيق ملشكلة الــدراســة ،واملساهمة في صياغة أهــداف
ُ
ُ
ّ
والتوصل
وفروض الدراسة ،والتأكد من سهولة قراءة وفهم العبارات املدرجة في قائمة االستقصاء املعد لجمع البيانات،
إلى الصيغة النهائية لقائمة االستقصاء).
 - 1نتائج الدراسة االستطالعية
ّ
أن نسبة استجابات مفردات العينة االستطالعية إلى إجمالي قوائم االستقصاء املوزعة كان بنسبة  % 100حيث تبين
للباحثة من خالل استجابات عينة الدراسة االستطالعية ما يلي:
ُ
	-تختلف املستويات اإلداريــة فيما بينها من حيث درجة تأثيـر املناخ األثيـري ،حيث تأتي املستويات اإلداريــة العليا
فــي مقدمة املـسـتــويــات اإلداري ــة الـتــي تتجه إلــى املــوافـقــة على وجــود ُمـنــاخ أثـي ــري فــي املنظمة بقيمة وســط حسابي
( ،)22.50يليها اإلدارة الوسطى بقيمة وســط حسابي ( ،)20.66أمــا للوظائف التنفيذية تتجه نحو الحيادية في
ُ
شعور العامليـن بتأثيـر املناخ األثيـري بقيمة وسط حسابي (.)17.56
	-وجود فروق إحصائية بيـن العامليـن باإلدارة العليا مع كل من (اإلدارة الوسطى  -اإلدارة التنفيذية) ،حيث جاءت
النتائج لصالح اإلدارة العليا بقيمة وســط حسابي ( ،)15.91بينما جــاءت اإلدارة الوسطى ،والعامليـن بــاإلدارة
التنفيذية باتجاه محايد بقيمة وسط حسابي ( )12.53( ،)13على التوالي.
	-تختلف املـسـتــويــات اإلداري ــة فيما بينها مــن حـيــث درجــة ممارستهم لسلوكيات املــواطـنــة التنظيمية ،حـيــث تأتي
املستويات اإلداري ــة العليا فــي مقدمة املستويات اإلداري ــة التي تتجه إلــى ممارسة سلوكيات املــواطـنــة التنظيمية
فــي املنظمة بقيمة وســط حسابي ( ،)20.86بينما جــاءت اإلدارة الوسطى ،والعامليـن ب ــاإلدارة التنفيذية باتجاه
متساوي بقيمة متوسط حسابي (.)18.50
 - 2الفجوة اإلدارية
إن ما توصلت إليه الــدراســة االستطالعية من نتائج ساعدت الباحثة على التحقق من األهمية الكبيـرة ألثـر أبعاد
ُ
املناخ األثيـري على العالقة بيـن تمكيـن العامليـن وسلوكيات املواطنة التنظيمية ،إذ تعطي هذه النتائج مؤشرات مبدئية
لتأثيـر هــذا املتغيـر على مـحــددات كل من تمكيـن العامليـن وسلوك املواطنة التنظيمية ،وبالرغم من ذلــك لم تتناول أي
دراســة فحص هذا التأثيـر بشكل عملي في قطاع الخدمات «وزارة التعليم العالي» (على حد علم الباحثة) ،وهذا ما تسعى
الباحثة لتحقيقه في الدراسة الحالية.

مشكلة وتساؤالت الدراسة

تمثلت املشكلة الرئيسة لهذه الدراسة في مدى احتياج وزارة التعليم العالي كأحد املنظمات الحكومية عامة والخدمية خاصة
ُ
إلى ضرورة توافر املناخ األثيـري في اإلدارات التابعة لها ،وأثـره على العالقة بيـن تمكيـن العامليـن وسلوكيات املواطنة التنظيمية ملا
لهم من أهمية قصوى في زيادة كفاءة وفاعلية أداء الوزارةً .
وبناء عليه تسعى الباحثة إلى اإلجابة على التساؤالت التالية:

ً
((( استخدمت الباحثة عينة مكونة من ( )30مفردة ،إلنها عينة ميسرة للباحثة ،كما أنها تمثل تقريبا نسبة  11%من حجم عينة البحث.
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ُ
أثر املناخ األثيري على العالقة بين تمكين العاملين وسلوكيات املواطنة التنظيمية ...

-

ُ
1ما هي العالقة املتوقعة بيـن تطبيق أبعاد املناخ األثيـري وتمكيـن العامليـن وسلوكيات املواطنة التنظيمية في وزارة
التعليم العالي؟
ُ
2ما هي العالقة املتوقعة لتأثيـر أبعاد املناخ األثيـري على تطبيق تمكيـن العامليـن في الوزارة؟
ُ
3إلى أي مدى يؤدي تأثيـر أبعاد املناخ األثيـري في تعزيـز سلوك املواطنة التنظيمية في الوزارة؟
4ما هي العالقة املتوقعة بيـن تمكيـن العامليـن وسلوكيات املواطنة التنظيمية في الوزارة؟
5إلى أي مدى يؤدي تبني نهج تمكيـن العامليـن في تعزيـز سلوك املواطنة التنظيمية للعامليـن بالوزارة؟

أهداف الدراسة

تسعى الباحثة من خالل هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:
ُ
	-الـهدف األول :تحديد العالقة بيـن املناخ األثيـري وتمكيـن العامليـن وسلوكيات املواطنة التنظيمية.
ُ
	-الهدف الثاني :دراسة وتحليل أثـر املناخ األثيـري على العالقة بيـن تمكيـن العامليـن وسلوكيات املواطنة التنظيمية
بوزارة التعليم العالي.
	-الهدف الثالث :تحديد العالقة االرتباطية بيـن تمكيـن العامليـن وسلوكيات املواطنة التنظيمية.
ُ
	-الهدف الرابع :التعرف أثـر املناخ األثيـري على العالقة بيـن تمكيـن العامليـن وسلوكيات املواطنة التنظيمية في
وزارة التعليم العالي.
ُ
	-الهدف الخامس :تقديم توصيات تساعد املنظمات على توفيـر املناخ األثيـري؛ لتبني نهج تمكيـن العامليـن بما
يعزز سلوكيات املواطنة التنظيمية لدى العامليـن فيها.

فروض الدراسة

في ضوء مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها ،طرحت الباحثة الفروض التالية:
الفرض الرئيس األول:
ُ
يوجد تأثيـر معنوي ألبعاد املناخ األثيـري على تمكيـن العامليـن
يتفرع من الفرض الرئيس الفروض الفرعية التالية:
	-ف :1/1يوجد تأثيـر معنوي لروح األلفة (الصداقة) على تمكيـن العامليـن.
	-ف :2/1يوجد تأثيـر معنوي للثقة في القادة ومدى مصداقيتهم على تمكيـن العامليـن.
	-ف :3/1يوجد تأثيـر معنوي للتواصل الصريح واملفتوح مع القادة على تمكيـن العامليـن.
	-ف :4/1يوجد تأثيـر معنوي لفرص التعلم والتنمية الشخصية على تمكيـن العامليـن.
	-ف :5/1يوجد تأثيـر معنوي للعدالة التنظيمية على تمكيـن العامليـن.
	-ف :6/1يوجد تأثيـر معنوي للتوافق بيـن العمل واألسرة على تمكيـن العامليـن.

الفرض الرئيس الثاني:
ُ
يوجد تأثيـر معنوي ألبعاد املناخ األثيـري على سلوكيات املواطنة التنظيمية
يتفرع من الفرض الرئيس الفروض الفرعية التالية:
	-ف :1/2يوجد تأثيـر معنوي لروح األلفة (الصداقة) على سلوكيات املواطنة التنظيمية.
	-ف :2/2يوجد تأثيـر معنوي للثقة في القادة ومدى مصداقيتهم على سلوكيات املواطنة التنظيمية.
	-ف :3/2يوجد تأثيـر معنوي للتواصل الصريح واملفتوح مع القادة على سلوكيات املواطنة التنظيمية.
	-ف :4/2يوجد تأثيـر معنوي لفرص التعلم والتنمية الشخصية على سلوكيات املواطنة التنظيمية.
	-ف :5/2يوجد تأثيـر معنوي للعدالة التنظيمية على سلوكيات املواطنة التنظيمية.
	-ف :6/2يوجد تأثيـر معنوي للتوافق بيـن العمل واألسرة على سلوكيات املواطنة التنظيمية.
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الفرض الرئيس الثالث:
يوجد تأثيـر معنوي ألبعاد تمكيـن العامليـن على سلوكيات املواطنة التنظيمية
يتفرع من الفرض الرئيس الفروض الفرعية التالية:
	-ف :1/3يوجد تأثيـر معنوي للمرونة التنظيمية على سلوكيات املواطنة التنظيمية.
	-ف :2/3يوجد تأثيـر معنوي للفعالية الذاتية على سلوكيات املواطنة التنظيمية.
	-ف :3/3يوجد تأثيـر معنوي ملعنى وقيمة العمل على سلوكيات املواطنة التنظيمية.
	-ف :4/3يوجد تأثيـر معنوي للتأثيـر في اتخاذ القرارات على سلوكيات املواطنة التنظيمية.
الفرض الرئيس الرابع:
ُ
يوجد تأثيـر معنوي ألبعاد املناخ األثيـري على تمكيـن العامليـن وسلوكيات املواطنة التنظيمية
يتفرع من الفرض الرئيس الفروض الفرعية التالية:
	-ف :1/4يوجد تأثيـر معنوي لروح األلفة (الصداقة) على تمكيـن العامليـن وسلوكيات املواطنة التنظيمية.
	-ف :2/4يوجد تأثيـر معنوي للثقة في القادة ومدى مصداقيتهم على تمكيـن العامليـن وسلوكيات املواطنة التنظيمية.
	-ف :3/4يوجد تأثيـر معنوي للتواصل الصريح واملفتوح مع القادة على تمكيـن العامليـن وسلوكيات املواطنة التنظيمية.
	-ف :4/4يوجد تأثيـر معنوي لفرص التعلم والتنمية الشخصية على تمكيـن العامليـن وسلوكيات املواطنة التنظيمية.
	-ف :5/4يوجد تأثيـر معنوي للعدالة التنظيمية على تمكيـن العامليـن وسلوكيات املواطنة التنظيمية.
	-ف :6/4يوجد تأثيـر معنوي للتوافق بيـن العمل واألسرة على تمكيـن العامليـن وسلوكيات املواطنة التنظيمية.

متغيـرات الدراسة

ُ

في ضوء الفروض يمكن تحديد متغيـرات الدراسة ،والتي تنقسم إلى متغيـر مستقل ويمثله املناخ األثيـري ،ومتغيـريـن
تابعيـن ويمثلهما (تمكيـن العامليـن وسلوكيات املواطنة التنظيمية) ،وعلى النحو التالي:

 - 1املتغيـراملستقل:
يتمثل املتغيـر املستقل في الدراسة الحالية في املناخ األثيـري بأبعاده املختلفة ،وقد اعتمدت الباحثة في تحديد أبعاد
ُ
املناخ األثيـري على بعض الدراسات التطبيقية السابقة ،ومنها ما يوضحه الجدول التالي:
ُ

جدول رقم ()2
التعريف النظري والتطبيقي إلبعاد املتغيـراملستقل (املناخ األثيـري)
ُ

األبعاد
روح األلفة (الصداقة)
Spirit of Camaraderie

التعريف النظري
ُ
املناخ األثيـري ()Authentizotic Climate
ت ـت ـم ـثــل ف ــي ش ـع ــور ال ـعــام ـل ـيـ ــن ب ــأن ـه ــم ع ــائ ـل ــة واحـ ــدة  -تعظيم روح الفريق بيـن العامليـن.
املودة واملحبة بيـن العامليـن.
 نشر روح ُن
ي ـه ـت ـم ــو ب ـب ـع ـض ـهــم ال ـب ـع ــض ( - .)Daniels, 2000أن يتسم املناخ السائد باملنظمة أنه ُمناخ صديق.
الجانب التطبيقي

الثقة في القادة
الـشـعــور بالثقة فــي الـتـعــامــل مــع ال ـقــادة ،والـحــريــة في  -االتصاالت في أماكن العمل مفتوحة ومتاحة.
مصداقيتهم
ومدى
االختالف معهم ( - .)Herrbach & Mignonac, 2004التـزام القادة بالصدق واألمانة في تعامالتهم.
Trust
&
Credibility
 وفاء القادة بوعودهم.of the Leaders
ُ
االت ـص ــال امل ـف ـتــوح مــع ال ـق ــادة مـمــا يـشـعــر الـعــامـلـي ــن  -التواصل بصراحة ووضوح مع الرؤساء في العمل.
التواصل املفتوح
بالدعم االجتماعي املــوجــه إليهم ،ويتيح فــرص إبــداء  -الحرية في إبداء آراء العامليـن املختلفة مع الرؤساء.
والصريح مع القادة
 Open & Frank Communicationآراءهم ومقتـرحاتهم ،ويعزز من الرفاهية الوجدانية  -سعي الرئيس في العمل لوضع مقتـرحات العامليـن
لديهم ،وتقديـرهم لذاتهم ( .)Rego & Cunha, 2008موضع التنفيذ.
with the Leader
فرص التعلم والتنمية الشخصية إدراك ال ـ ـعـ ــام ـ ـل ـ ـيـ ـ ـ ــن ل ـ ـ ـف ـ ـ ــرص أف ـ ـ ـض ـ ـ ــل ل ـل ـت ـع ـل ــم التعلم بشكل مستمر.
قدرات ومهارات العامليـن املختلفة.
 Learning and Personalوال ـت ـن ـم ـيــة ال ـش ـخ ـص ـيــة وال ـت ـط ــوي ـ ــر ،ال ـ ــذي يـحـســن إمكانية تطويـر ً
 Development Opportunitiesرؤيـ ـتـ ـه ــم ل ــوظ ــائ ـف ـه ــم ( .)Rego & Cunha, 2008تتيح اإلدارة فرصا للتعليم والتنمية الشخصية.
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األبعاد
العدالة التنظيمية
Organizational Justice

التعريف النظري
ُ
املناخ األثيـري ()Authentizotic Climate
 املعاملة متوازنة لجميع العامليـن من حيث املكافآت.اتجاه العامليـن بمقارنة حالتهم
مع حالة زمالئهم  -نظام موضوعي وعادل للرواتب والحوافز والتـرقيات.
(.)Byrne,2003
اآلخريـن في العمل
 عدم التميـز في املعاملة بيـن الزمالء في العمل.الجانب التطبيقي

التو افق بيـن العمل واألسرة الدرجة التي تيهئ بها املنظمة الظروف أمام العامليـن  -تساعد املنظمة العامليـن على التوفيق بيـن العمل واألسرة.
 مساعدة العامليـن على االهتمام بأمورهم الشخصيةللتوافق بيـن عملهم وحياتهم األسرية
Reconciling Work
بعد ساعات العمل.
(.)Rego & Cunha, 2005
and Family
املصدر :إعداد الباحثة في االعتماد على الدراسات السابقة

 - 2املتغيـرات التابعة:
يتمثل هدف الدراسة في شرح وتفسيـر هذه املتغيـرات التابعة ،والتنبؤ بها ،وتتمثل هذه املتغيـرات في الدراسة الحالية
في متغيـريـن ،هما:

املتغيـراألول -تمكيـن العامليـن:
يتضمن هــذا املتغيـر مـقــومــات وأب ـعــاد تمكيـن الـعــامـلـي ــن ،وقــد اعـتـمــدت الـبــاحـثــة فــي تـحــديــد عـلــى بـعــض الــدراســات
التطبيقية السابقة ،ومنها ما يوضحه الجدول التالي:
جدول رقم ()3
التعريف النظري والتطبيقي ألبعاد متغيـرالدراسة (تمكيـن العامليـن)
التعريف النظري
األبعاد
تمكيـن العامليـن ()The Employee Empowerment
ت ـت ـم ـث ــل ف ـ ــي ت ـع ــزي ـ ـ ــز قـ ـ ـ ــدرة املـ ـنـ ـظـ ـم ــات ع ـلــى  -استقاللية العامل في تقريـر كيفية القيام بالعمل.
املرونة التنظيمية إع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ت ـ ـش ـ ـك ـ ـيـ ــل أن ـ ـظ ـ ـم ـ ـت ـ ـه ـ ــا ال ـ ـق ـ ــائ ـ ـم ـ ــة - ،السماح للعامليـن باتخاذ أي إجراء تضمن تحقيق جودة عالية
 Organizationalواالسـ ـتـ ـع ــداد مل ــواج ـه ــة ال ـت ـح ــدي ــات الـبـيـئـيـ للعمل الذي يؤديه.
)Limـة  -تعامل العامليـن مع املشكالت التي تواجه العمل دون الحاجة
Flexibility
ف ــي ال ــوق ــت امل ـن ــاس ــب (et al., 2011
للرجوع لرؤساء العمل.
الفعالية الذاتية ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرة الـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ــرد ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى إنـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ــاز م ـ ـ ـهـ ـ ــام  -فهم العامليـن لطبيعة العمل وتوفيـر املعلومات املطلوبة لآلخريـن
عـ ـمـ ـلـ ــه ب ـ ـن ـ ـج ـ ــاح اس ـ ـ ـت ـ ـ ـنـ ـ ـ ًـادا إل ـ ـ ـ ــى خـ ـب ـ ـ ـرات ــه بمنتهي الدقة والسرعة.
Competence
 - .)Carter,تعامل العامليـن بفاعلية مع ضغوط العمل.
(2009
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Self-efficacy
ر
 اتقان العامليـن املهارات الالزمة للقيام بعمل.ً
شعورا بالفخر واالعتـزاز للعامليـن في املنظمة.
معنى وقيمة العمل ي ـ ـم ـ ـث ـ ــل إحـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــاس الـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــرد بـ ـ ـ ـ ـ ــأن عـ ـمـ ـل ــه  -يمنح العمل
 Meaningي ـ ـس ـ ـت ـ ـحـ ــق جـ ـ ـه ـ ــده ووق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــه ،وأنـ ـ ـ ـ ـ ــه ي ـ ـ ــؤدى  -تشعر إدارة املنظمة بأهمية العامليـن كعنصر فاعل فيها.
of Work
رس ــال ــة ذات ق ـي ـمــة ( - .)Dee et al., 2003العمل له معنى وقيمة بالنسبة للعامليـن في املنظمة.
التأثيـرفي اتخاذ القرارات تمكن العامليـن من اتخاذ قرارات بشأن وظائفهم  -حرية العامليـن في اتخاذ القرارات املتعلقة بأداء العمل بجانب إمكانية
والـ ـسـ ـي ــاس ــات ال ـت ـ ــي ت ـض ـع ـهــا امل ـن ـظ ـم ــة وخ ــاص ـ تنفيذها.
Influence in
.)Ndegwa,ـة  -حرص الرؤساء على معرفة آراء العامليـن قبل اتخاذهم القرارات.
(2015
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Decision
Making
 قيام العامليـن بتصحيح بعض األخطاء بما لديهم من سلطة.الجانب التطبيقي

املصدر :إعداد الباحثة في االعتماد على الدراسات السابقة

املتغيـرالثاني  -سلوكيات املواطنة التنظيمية
اختلفت وجهات النظر في تحديد أبعاد سلوكيات املواطنة التنظيمية ،إال أن هناك اتجاهيـن ،هما،)Koopman, 2003( :
(أسماء ،يوسف)2012 ،
ُ
	-االتـجــاه األول :سـلــوك املــواطـنــة التنظيمية املــوجــه نحو األف ـراد ،وهــو بـعــد فــردي متعلق بمساعدة العامليـن اآلخــري ــن،
ومحاولة حل مشكالتهم ،ويشمل هذا السلوك كل من( :اإليثار ،واللياقة ،واللطف).
	-االتجاه الثاني :سلوك املواطنة التنظيمية املوجه نحو املؤسسة ،وهو سلوك املساعدة املوجه نحو املنظمة ،والــذي ال
ُيعد جـ ً
ـزءا مــن متطلبات العمل الرسمي ،ويشمل هــذا السلوك على كــل مــن( :وعــي الضميـر ،والــروح الرياضية ،والسلوك
الحضاري).
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ومن ثم اعتمدت الباحثة في تحديد سلوكيات ،املواطنة التنظيمية على الدراسات التي يوضحها الجدول التالي:
جـ ــدول رقم ()4
التعريف النظري والتطبيقي ألبعاد متغيـرالدراسة (سلوكيات املواطنة التنظيمية)
التعريف النظري
الجانب التطبيقي
األبعاد
سلوكيات املواطنة التنظيمية ()Organizational Citizenship Behaviors
نـ ـ ــوع م ـ ــن ال ـ ـس ـ ـلـ ــوك الـ ـتـ ـق ــدي ـ ـ ــري صـ ـم ــم خـ ـصـ ـي ـ ً
ـص ــا ملـ ـس ــاع ــدة  -مساعدة الزمالء عندما يكون لديهم أعباء كثيـرة.
اإليثار
ال ـع ــام ـل ـي ـ ــن اآلخ ــري ـ ـ ــن فـ ــي أداء واجـ ـب ــاتـ ـه ــم بـ ـكـ ـف ــاءة ،وم ـعــال ـجــة  -مساعدة العامليـن الجدد ونقل خبـرات العمل لهم.
Altruism
املـ ـشـ ـك ــات امل ـت ـع ـل ـق ــة بـ ــاألع ـ ـمـ ــال ( - .)Kolade et al., 2014التطوع بأعمال إضافية لتحسيـن وتطويـر العمل.
الكياسة أو املجاملة تشيـر إلــى الـسـلــوك ال ــذي يـقــوم بــه املــوظــف؛ لتجنب الــوقــوع في  -التشاور مع الزمالء عند اتخاذ قرار يؤثـر عليهم.
األخـطــاء املتعلقة بالعمل مــع اآلخــري ــن ( - .)Kolade et al., 2014حل الخالفات بيـن العامليـن في املنظمة.
Courtesy
 -تجنب إثارة املشكالت في العمل.

السلوك الحضاري س ـ ـلـ ــوك ـ ـيـ ــات الـ ـع ــامـ ـلـ ـيـ ـ ــن فـ ـ ــي املـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــاءة واملـ ـسـ ـئ ــول ــة  -الحرص على متابعة كل أنشطة املنظمة.
أو صدق املواطنة فـ ـ ـ ــي ت ـ ـط ـ ــوي ـ ـ ـ ــر امل ـ ـن ـ ـظ ـ ـم ـ ــة مـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ـ ــال املـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارك ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي م ـ ـهـ ــام  -حضور اللقاءات واالجتماعات املرتبط بالعمل.
وأنـ ـ ـشـ ـ ـط ـ ــة امل ـ ـن ـ ـظ ـ ـم ـ ــة غ ـ ـي ـ ـ ـ ــر ال ـ ــرسـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة ( - )Iplik, 2010احتـرم أنظمة وتعليمات املنظمة.
Civic Virtue
امل ـ ـسـ ــاه ـ ـمـ ــة ال ـ ـطـ ــوع ـ ـيـ ــة ل ـل ـع ــام ـل ـي ـ ــن ب ـ ـمـ ــا ي ـ ـت ـ ـج ـ ــاوز م ـت ـط ـل ـب ــات  -االلتـزام بمواعيد العمل املحددة.
وعي الضميـر
 Conscientiousnessال ـ ـقـ ــواعـ ــد وال ـ ـتـ ــوق ـ ـعـ ــات امل ـك ـت ــوب ــة م ـ ــن أجـ ـ ــل أداء ال ــواجـ ـب ــات  -االلتـزام باألنظمة والتعليمات املنظمة للعمل.
وامل ـ ـه ـ ــام الـ ـتـ ــي يـ ـقـ ــوم بـ ـ ـه ــا ( - )Sezgin, 2005; Iplik, 2010االهتمام بأداء العمل بعناية فائقة دون أخطاء.
تسامحا ،ويتجنب الشكوى بشكل مفرط وأن  -تجنب املشكالت التي تحدث أثناء العمل.
ً
أن يكون املوظف أك
الروح الرياضية
إيجابيةثـرتجاه قضايا العمل( - .)Budiman et al., 2014تقبل النقد بصدر رحب.
 Sportsmanshipيكون
ـر
ث
أك
 التسامح عن أية إساءة شخصية.املصدر :إعداد الباحثة في االعتماد على الدراسات السابقة

نموذج متغيـرات الدراسة

ّ
في ضوء نتائج الدراسة االستطالعية ،والدراسات السابقة ،وعرض مشكلة الدراسة ،وأهدافها ..تمكنت الباحثة من
اقتـراح اإلطار التالي:

املناخ األثيري
ويتفرع منه:
 (1روح األلفة (الصداقة)
 (2الثقة في القادة ومدى مصداقيتهم
 (3التواص ل ل ل الص ل ل لري واملفتل ل للوح م ل ل ل
القادة
 (4فرص التعلم والتنمية الشخصية
 (5العدالة التنظيمية
 (6التوافق بين العم واألسرة

(1
(2
(3
(4

ف1

ف4

العاملين -:تمكين
ويتفرع منه:
املرونة التنظيمية
الفعالية الذاتية
معنى وقيمة العم
التأثير في اتخاذ القرارات
ف3

سلوكيات املواطنة التنظيمية-:
ويتفرع منه:
 (1اإليثار
 (2الكياسة أو املجاملة
 (3السلوك الحضاري أو صدق املواطنة
 (4وعي الضمير
 (5الروح الرياضية

ف2

املصدر :من إعداد الباحثة ً
بناء على الدراسات السابقة

شكل رقم ( )1اإلطاراملقتـرح للدراسة
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ُ
أثر املناخ األثيري على العالقة بين تمكين العاملين وسلوكيات املواطنة التنظيمية ...

أهمية الدراسة

ُ

تكتسب أهمية الدراسة كونها أحد املساهمات النظرية والبحثية ذات الصلة بموضوع املناخ األثيـري وعالقته بتمكيـن
العامليـن وبسلوك املواطنة التنظيمية ،ومن ثم تتمثل أهمية الدراسة الحالية على الصعيد العلمي والتطبيقي فيما يلي:
 - 1األهمية العلمية للدراسة:
بكل مــن موضوعي املـنــاخ األثيـري وتمكيـن العامليـن كونهما مــن املفاهيم التي تحظى
تـحــاول الــدراســة تعميق الفهم ٍ
باهتمام كل من الباحثيـن واإلدارييـن ،األمر الذي قد يمثل إضافة جديدة للمعرفة في مجال السلوك التنظيمي.
ُ

 - 2األهمية التطبيقية للدراسة:
يمكن التعبيـر عن أهمية الدراسة من الجانب العملي فيما يلي:
ُ
	-تسهم الــدراســة فــي تعزيـز قــدرة وزارة التعليم العالي على تحقيق أهــدافـهــا فــي استثمار الـطــاقــات البشرية وتنمية
ً
إيجابيا على املجتمع.
قيمتها ،األمر الذي قد ينعكس
ُ
ُ
	-تمد الدراسة متخذي القرار بتوصيف منهجي لتأثيـر املناخ األثيـري ،مما قد يسهم في زيادة كفاءة العمل.
ُ
	-املساعدة في خلق ثقافة جديدة بوزارة التعليم العالي ،مؤداها توفيـر املناخ األثيـري فيها ،وأثـره على تمكيـن العامليـن
وسلوكيات املواطنة التنظيمية ،وما يتـرتب علية من تحقيق أهدافها وتحسيـن أدائها.
ُ
	-محاولة لفت أنظار متخذي القرار عند رسم سياسات املوارد البشرية بمراعاة تأثيـر املناخ األثيـري على العالقة
بيـن تمكيـن العامليـن وسلوكيات املواطنة التنظيمية.
ُ
	-الخروج بمؤشرات لتأثيـر املناخ األثيـري على العالقة بيـن تمكيـن العامليـن وسلوكيات املواطنة التنظيمية ،والتي
قــد تمثل مكمالت ّ
مهمة للمقاييس التقليدية لــأداء مثل :معدل غياب العامليـن ،ودوران العمل ،واالستغراق
الوظيفي ،وااللتـزام التنظيمي.

منهجية الدراسة

تتضمن منهجية الــدراســة تـحــديــد كــل مــن نــوع وم ـصــدر جـمــع الـبـيــانــات ،مجتمع وعـيـنــة ال ــدراس ــة ،وتـصـمـيــم قائمة
االستقصاء ،باإلضافة إلى تحديد أساليب التحليل اإلحصائي ،وحدود الدراسة ،وذلك كما يلي:
 - 1نوع ومصدرالبيانات
اعتمدت الباحثة على نوعيـن من البيانات إلتمام الدراسة هما:
 أالبيانات الثانوية :تم جمع وتحليل البيانات واملعلومات الواردة في الكتب والدراسات والدوريات العلمية العربيةواألجنبية التي تناولت موضوعاتها جوانب تتصل بمتغيـرات الدراسة.
ً
 بالبيانات األولـيــة :تم جمعها من خــال قائمة االستقصاء ،والتي تم إعــدادهــا بناء على املتغيـرات املـراد قياسها،واملــرتـبـطــة بـمــوضــوع ال ــدراس ــة ،وذل ــك فــي االع ـت ـمــاد على
ل
مــا تــم اإلج ـمــاع عـلـيــه فــي ال ــدراس ــات الـســابـقــة بـمــا يخص
جـدو رقم ()5
(((
القطاعات الرئيسة وأعداد العامليـن بوزارة التعليم العالي
املقاييس املستخدمة في الدراسة الحالية.
 - 2مجتمع الدراسة
يتمثل فــي العاملون ب ــوزارة التعليم الـعــالــي ،والـتــي تتكون من
أربع قطاعات رئيسة ،ويتـركز مجتمع الدراسة في (مديـري العموم،
ومديـري اإلدارات ،والعاملون في اإلدارة التنفيذية) بقطاع مكتب
الوزيـر بوزارة التعليم العالي .ويشكل عدد العامليـن في هذا القطاع
نسبة  %13.8مــن إجمالي قطاعات ال ــوزارة .ويــوضــح الـجــدول ()5
القطاعات الرئيسة بــالــوزارة ،وعــدد ونسبة العامليـن بكل قطاع،
وذلك على النحو التالي:
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عدد نسبة
املسلسل قطاعات وزارة التعليم العالي العامليـن العامليـن
%13.8 301
قطاع مكتب الوزيـر
1
 2قطاع الشئون الثقافية والبعثات %27.4 594
%33.54 725
قطاع التنمية والخدمات
3
%25.8 558
قطاع التعليم
4
%100 2178
اإلجمالي

املصدر :اإلدارة العامة لشئون األفراد بوزارة التعليم العالي2018 ،
((( مقابلة شخصية مع املسئوليـن باإلدارة العامة لشئون األفراد
بتاريخ  28مارس  2018خالل أوقات العمل الرسمية.
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 - 3عينة الدراسة:
فيما يلي عرض لحجم ونوع العينة وطريقة سحبها ووحدة املعاينة:
جـدول رقم ()6
عدد العامليـن باإلدارات العامة لقطاع مكتب الوزيـربوزارة التعليم العالي

 -أحجم العينة:

تم اختيار قطاع مكتب الوزيـر
بوزارة التعليم العالي كعينة عشوائية
ب ـس ـي ـطــة م ـم ـث ـلــة مل ـج ـت ـمــع الـ ــدراسـ ــة،
ويــوضــح ال ـجــدول ( )6اإلدارات الـتــي
يـشـمـلـهــا ال ـق ـطــاع وأع ـ ــداد الـعــامـلـي ــن
بها ،وذلك على النحو التالي(((:
وعليه ،استقرت الباحثة على
الـعــامـلـي ــن ب ـ ــاإلدارات الـعــامــة لقطاع
مكتب الــوزي ــر كعينة ممثلة ملجتمع
البحث وعددها (301مفردة) ،بنسبة
قدرها  %13.8من مجتمع البحث.

املسلسل اإلدارات العامة بقطاع مكتب يـر مديـري مديـري
اإلدارات العامليـن اإلجمالي النسبة
الوز العموم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

اإلدارة العامة للمكتب الفني لرئيس قطاع
مكتب الوزيـر
1
اإلدارة العامة لالتصال السيا�سي
اإلدارة العامة لالستطالع الرأي واملعلومات 1
1
اإلدارة العامة للتخطيط واملتابعة
اإلدارة العامة ملركز املعلومات
1
والتوثيق ودعم اتخاذ القرار
1
اإلدارة العامة للمكتب الفني للوزيـر
1
اإلدارة العامة للمتابعة
1
اإلدارة العامة للشئون القانونية
1
اإلدارة العامة لخدمة املواطنيـن
اإلدارة العامة للتفتيش املالي واإلداري 1
1
اإلدارة العامة للتعاون الدولي
--إدارة اإلحصاء املركزية
11
اإلجمالي
1

---

31

% 10.6 32

--3
3

5
31
13

% 1.9 6
% 11.6 35
% 5.6 17

3

8

12

% 3.9

3
2
3
2
3
2
--24

55
8
60
10
31
10
4
266

59
11
64
13
35
13
4
301

% 19.6
% 3.6
% 21.2
% 4.3
% 11.6
% 4.3
% 1.3
% 100

 بسحب العينة:ت ــم ت ــوزي ــع ق ــوائ ــم االس ـت ـق ـصــاء
ب ـ ـش ـ ـك ـ ــل ع ـ ـ ـشـ ـ ــوائـ ـ ــي مـ ـنـ ـتـ ـظـ ــم ع ـل ــى
مــدي ــري الـعـمــوم ،ومــدي ــري اإلدارات ،املصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي
والعامليـن ب ــاإلدارات العامة التابعة
ً
لقطاع مكتب الوزيـر ،حيث تم سحب ( )10مفردات عشوائيا على مدار ثالثون يوم عمل خالل شهري إبـريل ومايو ،2018
وذلك خالل أوقات العمل الرسمية؛ لتخفيض ّ
تحيز الزمان.
جــدول رقم ()7
أعداد ونسب استجابات اإلدارات العامة لقائمة االستقصاء

 جتوزيع العينة:فـ ـ ـ ـ ــي ض ـ ـ ـ ـ ـ ــوء م ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــوعـ ـ ــة م ــن
االفـ ـت ـ ـ ـراض ــات هـ ــي :خ ـط ــأ ال ـع ـي ـنــة فــي
مـجـتـمــع ال ـب ـحــث  ،%5وم ـعــامــل ثـقــة
 ،%95وح ـ ـي ـ ــث إن إج ـ ـم ـ ــال ـ ــي عـ ــدد
الـعــامـلـي ــن ب ـ ــاإلدارات الـعــامــة لقطاع
م ـك ـت ــب الـ ــوزيـ ـ ـ ــر امل ـم ـث ـل ـي ـ ــن مل ـج ـت ـمــع
ال ـب ـح ــث ( )301م ـ ـفـ ــردة ،تـ ــم ت ــوزي ــع
استمارات االستقصاء على اإلدارات
العامة للقطاع ،وذلــك كما يوضحه
الجدول رقم (.)7
 - 4وحدات املعاينة:
تـ ـشـ ـمـ ــل م ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ــري ال ـ ـع ـ ـم ـ ــوم،
وم ــدي ـ ـ ــري اإلدارات ،وال ـت ـن ـف ـيــذيـ ــن
ب ـ ـ ـ ـ ــاإلدارات الـ ـع ــام ــة ل ـق ـط ــاع مـكـتــب
(((

حجم
العينة االستجابات النسبة
إدارات قطاع مكتب الوزيـر
املسلسل
%94
31
اإلدارة العامة للمكتب الفني لرئيس قطاع مكتب الوزيـر 32
1
%83
5
6
اإلدارة العامة لالتصال السيا�سي
2
%77
27
35
اإلدارة العامة لالستطالع الرأي واملعلومات
3
%94
16
17
اإلدارة العامة للتخطيط واملتابعة
4
%83
10
اإلدارة العامة ملركز املعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار 12
5
%95
56
59
اإلدارة العامة للمكتب الفني
6
%100
9
11
اإلدارة العامة للمتابعة
7
%80
51
64
اإلدارة العامة للشئون القانونية
8
%92
12
13
اإلدارة العامة لخدمة املواطنيـن
9
اإلدارة العامة للتفتيش املالي واإلداري
10
%83 29
35

11
12

اإلدارة العامة للتعاون الدولي
إدارة اإلحصاء املركزية
اإلجمالي

13
4
301

املصدر :من إعداد الباحثة

مقابلة شخصية مع مديـري العموم والعامليـن بإدارات قطاع مكتب وزيـر التعليم العالي خالل شهري أبـريل ومايو 2018خالل أوقات العمل الرسمية.
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10
4
260

%83
%100
%86.4

ُ
أثر املناخ األثيري على العالقة بين تمكين العاملين وسلوكيات املواطنة التنظيمية ...

جــدول رقم ()8
الوزيـر بوزارة التعليم العالي ،ويوضح الجدول ( )8نسب واستجابات
أعداد نسب استجابات املستويات اإلدارية في توزيع االستمارة
مفردات العينة إلى إجمالي قوائم االستقصاء املوزعة.

- 5حدود الدراسة:
تتمثل حدود الدراسة فيما يلي:
	-قطاع مكتب الوزيـر بــوزارة التعليم العالي حيث إنه أحد
أهم قطاعات وزارة التعليم العالي األربعة(((.
	-مديـري العموم ،ومديـري اإلدارات ،والعامليـن باإلدارات
العامة لقطاع مكتب الوزيـر بوزارة التعليم العالي.

املسلسل اإلدارات العامة حجم
العينة االستجابات النسبة
بقطاع مكتب الوزيـر
% 100
11
11
اإلدارة العليا
1
% 91.6 22
24
اإلدارة الوسطى
2
%85.33 227
اإلدارة التنفيذية 266
3
%86.4 260
301
اإلجمالي

املصدر :من إعداد الباحثة

أساليب تحليل البيانات املستخدمة في الدراسة

ً
تحقيقا ألهــداف الدراسة ،والتأكد من صحة فروضها اعتمدت منهجية معالجة البيانات التي تم جمعها من خالل
قوائم االستقصاء على عدد من أساليب التحليل اإلحصائي املتقدمة منها حزمة البـرامج اإلحصائية (.)SPSS-Version 24

تحليل ومناقشة نتائج الـدراسـ ــة التطبـيـقـية:
ً
أول  -قياس درجة الصالحية واالعتمادية على أداة القياس:
قــامــت الـبــاحـثــة بـقـيــاس درجــة الـصــاحـيــة واالعـتـمــاديــة عـلــى أداة الـقـيــاس للتأكد مــن مــدى خـلـ ّـوهــا مــن خـطــأ القياس
العشوائي ،وبالتالي التأكد من أن املقياس املستخدم يعطي نتائج متطابقة في كل مــرة يتم فيها استخدامه لتحليل نفس
البيانات ،وذلك ً
وفقا ل ـ ُمعامل االتساق الداخلي ُومعامل ألفا كرونباخ.
ً
ثانيا  -التحليل اإلحصائي الوصفي:
قــامــت الـبــاحـثــة بــاسـتـخـراج اإلح ـصــاءات الــوصـفـيــة للمتغيـرات ،والـتــي تشمل (املـتــوسـطــات الحسابية واالنـحـرافــات
املعيارية ،وفتـرة الثقة للمتوسط) ،وتحليل التبايـن أحــادي االتجاه ( ،)One-Way ANOVAوفي حالة معنوية التبايـن تم
إجراء اختبار توكي ( )Tukeyللمقارنات املتعددة حسب املستويات اإلدارية (العليا  -الوسطى  -التنفيذية)؛ بهدف ّ
التعرف
ُ
على كيفية إدراك املستق�صي منهم لألبعاد ّ
املكونة ملتغيـرات الدراسة (املناخ األثيـري ،وتمكيـن العامليـن ،وسلوكيات املواطنة
التنظيمية) .وتم التوصل للنتائج التالية:
ُ
	-وجود تقييم إيجابي جيد لدى العامليـن في املستويات اإلدارية العليا والوسطى عن أبعاد املناخ األثيـري في املنظمة
محل الــدراســة ،حيث يأتي مستوى اإلدارة العليا في مقدمة املستويات اإلداريــة ،يليها مستوى اإلدارة الوسطى،
بينما كان مستوى اإلدارة التنفيذي صاحب أقل متوسط حسابي.
	-اختلفت املستويات اإلداريــة فيما بينهما من حيث متغيـرات تمكيـن العامليـن ،حيث يأتي مستوى اإلدارة العليا
في مقدمة املستويات اإلدارية ،يليها مستوى اإلدارة الوسطى ،في حيـن كان مستوى اإلدارة التنفيذي صاحب أقل
متوسط حسابي.
	-مستوى اإلدارة العليا جاء في مقدمة املستويات اإلدارية ،يليها مستوى اإلدارة الوسطى في حيـن كان مستوى اإلدارة
التنفيذي صاحب أقل متوسط حسابي ،من حيث متغيـر سلوكيات املواطنة التنظيمية.
اختبارفروض الدراسة:
تم استخدام األساليب اإلحصائية املناسبة لكل فرض ،حيث سيتم من خالل عرض نتائج اختبارات هذه الفروض؛
لتقييم مدى ّ
صحتها ،وبالتالي قبولها أو رفضها.
ّ
املتفرعة عنه من خالل تحليل
قامت الباحثة باختبار الفروض الرئيس (األول ،والثاني ،والثالث ،والرابع) ،والفروض
استجابات عينة الدراسة على عبارات متغيـرات هذا الفرض ،حيث تم استخدام معامل االرتباط البسيط ،تحليل االنحدار
املتعدد املتدرج ،والذي سيتم عرض نتائجه من خالل الخطوات التالية:
((( موقع وزارة التعليم العالي http://portal.mohesr.gov.eg/ar-eg/Pages/minister-sector.aspx
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جدول رقم ()9
 - 1اختبارالفرض الرئيس األول:
ُ
«يوجد تأثيـر معنوي ألبعاد املُناخ األثيـري على ُمعامل ارتباط بيـرسون بيـن املناخ األثيـري و أبعاده وتمكيـن العامليـن
معامل ارتباط بيـرسون
مستوى
املعنوية الداللة
القيمة

تمكيـن العامليـن»
ً
أول  -معامل االرتباط البسيط:
ُ
ي
ي
الفرض يوجد تأثيـر معنو ألبعاد املناخ األثيـر  0.000 **0.643معنوي
على تمكيـن العامليـن
قياس مدى قوة العالقة بيـن املتغيـر املستقل الرئيس
ُ
يوجد تأثيـر معنوي لروح األلفة
(املناخ األثيـري) واملتغيـر التابع (تمكيـن العامليـن)،
 0.000 **0.478معنوي
(الصداقة) على تمكيـن العامليـن
وذلك للفرض الرئيس األول وفروعه بواسطة ُمعامل
ي
القادة
في
للثقة
معنو
ـر
ي
تأث
يوجد
 0.000 **0.472معنوي
ارتـبــاط بيـرسون ،وذلــك كما هــو موضح فــي الجدول
ومدى مصداقيتهم على تمكيـن العامليـن
رقم (.)9
يوجد تأثيـر معنوي للتواصل الصريح  0.000 **0.516معنوي
واملفتوح مع القادة على تمكيـن العامليـن
ويستنتج ً
أيضا من الجدول ما يلي:
ي
التعلم
لفرص
معنو
ـر
ي
تأث
يوجد
 0.000 **0.524معنوي
ُ
والتنمية الشخصية على تمكيـن العامليـن
وجود عالقة ارتباط بيـن املناخ األثيـري وأبعاده
غيـر
يوجد تأثيـر معنوي للعدالة التنظيمية
(روح الصداقة ،والثقة في القادة ومدى مصداقيتهم،
 0.437 0.048معنويعلى تمكيـن العامليـن
وال ـت ــواص ــل ال ـصــريــح وامل ـف ـت ــوح م ــع الـ ـق ــادة ،وف ــرص
يوجد تأثيـر معنوي للتوافق بيـن العمل  0.000 **0.423معنوي
واألسرة على تمكيـن العامليـن
التعلم والتنمية الشخصية ،والـتــوافــق بيـن العمل
واألس ــرة) ،وتمكيـن العامليـن عند مستوى معنوية ** تشيـر إلى داللة إحصائية عند مستوى معنوي 0.01
 ،0.01فيما عــدا ُبعد العدالة التنظيمية فإنها غيـر
معنوية ،حيث بلغت مستوى املعنوية  ،0.437وبالتالي ال يوجد عالقة ارتباط بيـن العدالة التنظيمية وتمكيـن العامليـن.
ُ
قيم ُمعامل االرتباط إشارتها موجبة وهذا يدل على وجود عالقة ارتباط طردية متوسطة بيـن املناخ األثيـري وأبعاده
الفروض الفرعية

الفروض

(روح األلـفــة «الـصــداقــة» ،والـثـقــة فــي الـقــادة ومــدى مصداقيتهم ،والـتــواصــل الـصــريــح واملـفـتــوح مــع الـقــادة ،وفــرص التعلم
والتنمية الشخصية ،والتوافق بيـن العمل واألسرة) ،وتمكيـن العامليـن.

ً
ثانيا  -تحليل االنحداراملتعدد املتدرج:
ُ
إذا كان ألبعاد املناخ األثيـري تأثيـر ذو داللة إحصائية على تمكيـن العامليـن ،فإن الباحثة تتساءل هل جميع أبعاد
ُ
املناخ األثيـري لها درجة واحدة من التأثيـر؟
ُ
وعليه ،قامت الباحثة بأجراء تحليل االنحدار املتعدد املتدرج لبيان درجــات وأولويات تأثيـر أبعاد املناخ األثيـري (روح
األل ـ ـف ـ ــة «ال ـ ـ ـص ـ ـ ــداق ـ ـ ــة» ،والـ ـثـ ـق ــة
ف ــي ال ـ ـقـ ــادة ومـ ـ ــدى م ـصــداق ـي ـت ـهــم،
جدول رقم ()10
ُ
تحليل االنحداراملتعدد املتدرج لتأثيـرأبعاد املناخ األثيـري على تمكيـن العامليـن
وال ـت ــواص ــل ال ـصــريــح وامل ـف ـتــوح مع
ال ـق ــادة ،وف ــرص الـتـعـلــم والـتـنـمـيــة
القيمة الخطأ معامل الخطأ اختبار مستوى الداللة
املتغيـرات
املقدرة بيتا  Bاملعياري املعياري
 Tاملعنوية اإلحصائية
الشخصية ،والعدالة التنظيمية،
 0.000 7.008دالة
0.216 1.510
الجزء الثابت
والتوافق بيـن العمل واألسرة) على
فرص التعلم والتنمية الشخصية  0.000 6.358 0.329 0.042 0.265دالة
تـمـكـي ــن ال ـعــام ـل ـيـ ــن ،الـ ــذي يــوضــح
 0.001 3.469 0.185 0.037 0.127دالة
التوافق بيـن العمل واألسرة
نتائجه الجدول (.)10
التواصل الصريح واملفتوح مع القادة  0.007 3.738 0.114 0.043 0.124دالة
	-ي ـ ـت ـ ـضـ ــح م ـ ـ ــن ال ـ ـج ـ ــدول
 0.001 3.498 0.918 0.035 0.127دالة
روح األلفة (الصداقة)
ـرض
ال ـســابــق صـحــة الـفـ
الثقة في القادة ومدى مصداقيتهم  0.663 0.436 0.32 0.049 0.022غيـر دالة
ً
ال ــرئ ـي ــس األول ج ــزئ ــي ــا،
 0.882 0.148 0.007 0.036 0.005غيـر دالة
العدالة التنظيمية
2
ح ـيــث ال ـتــأث ـيـ ــر امل ـع ـنــوي معامل االرتباط (  0.678 =)Rمعامل التحديد (  0.460 = )Rالخطأ املعياري للنموذج= 0.422
لكل مــن( :فــرص التعلم قيمة اختبار ( 34.94 = )Fدرجة الحرية = (  )259مستوي الداللة =  0.000دالة عند 0.000
املصدر :نتائج تحليل بـرنامج SPSS Ver: 24
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والتنمية الشخصية ،والـتــواصــل املفتوح والصريح مــع الـقــادة ،وروح األلـفــة «الـصــداقــة» ،والـتــوافــق بيـن العمل
واألسرة).
ُ
	-ورفض الفرض الرئيس األول من حيث بعدي( :الثقة في القادة ومدى مصداقيتهم ،والعدالة التنظيمية.
ُ
َ
	-تـرتيب درجــات التأثيـر ألبعاد املناخ األثيـري على املتغيـر التابع (تمكيـن العامليـن) وفقا لقيمة ( ،)Tهي :فرص التعلم
والتنمية الشخصية ( ،)6.358يليه التواصل املفتوح والصريح مع القادة ( ،)3.738ثم روح األلفة «الصداقة» (.)3.498
من خالل العرض السابق ،وفي ضوء مراحل التحليل ونتائج اختبار الفروض الفرعية ،يمكن قبول الفرض الرئيس
األول ً
جزئيا ألبعاد فــرص التعلم والتنمية الشخصية ،والتواصل املفتوح والصريح مع الـقــادة ،وروح األلفة (الصداقة)،
والتوافق بيـن العمل واألسرة .ورفض الفرض ُلبعدي الثقة في القادة ومدى مصداقيتهم ،والعدالة التنظيمية.
ُ
وبذلك تكون الباحثة قد حققت الهدف األول للدراسة بتحديد طبيعة العالقة بيـن املناخ األثيـري وتمكيـن العامليـن
باملنظمة.
ُ
تـرى الباحثة أن التنفيذ ّ
الفعال ألبعاد املناخ األثيـري تعمل على تعزيـز تطبيق تمكيـن العامليـن باملنظمة كأداة
فعالة لألداء التنظيمي ،ورضا العامليـن وجودة الخدمة.

 - 2اختبارالفرض الرئيس الثاني:
«يوجد تأثيـر معنوي ألبعاد املُناخ األثيـري
على سلوكيات املواطنة التنظيمية»
معامل ارتباط بيـرسون
ً
الفروض
البسيط:
االرتباط
معامل
أول
القيمة املعنوية الداللة
ُ
ق ـيــاس م ــدى ق ــوة ال ـعــاقــة بـي ــن املـتـغـي ــر
الفرض يوجد تأثيـر معنوي ألبعاد املناخ األثيـري على  0.000 **0.314معنوي
سلوكيات املواطنة التنظيمية
امل ـس ـت ـقــل (املُ ـ ـنـ ــاخ األثـ ـي ـ ـ ــري) وامل ـت ـغ ـي ـ ــر ال ـتــابــع الرئيس
(سـ ـل ــوكـ ـي ــات امل ــواطـ ـن ــة ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـي ــة) ،وذلـ ــك
يوجد تأثيـر معنوي لروح األلفة (الصداقة)  0.000 **0.262معنوي
على سلوكيات املواطنة التنظيمية
ل ـل ـف ــرض ال ــرئ ـي ــس ال ـث ــان ــي وفـ ــروعـ ــه بــواس ـطــة
يوجد تأثيـر معنوي للثقة في القادة ومدى  0.002 **0.191معنوي
ُمعامل ارتباط بيـرسون ،وذلك كما هو موضح
مصداقيتهم على سلوكيات املواطنة التنظيمية
في الجدول (.)11
يوجد تأثيـر معنوي للتواصل الصريح واملفتوح  0.006 **0.171معنوي
مع القادة على سلوكيات املواطنة التنظيمية
مـ ــن خ ـ ــال ال ـ ـ ـج ــدول الـ ـس ــاب ــق نـسـتـطـيــع
يوجد تأثيـر معنوي لفرص التعلم والتنمية  0.000 **0.426معنوي
الشخصية على سلوكيات املواطنة التنظيمية
استنتاج ما يلي:
ُ
يوجد تأثيـر معنوي للعدالة التنظيمية على  0.581 0.034-غيـر
	-وجود عالقة ارتباط بيـن املناخ األثيـري
معنوي
سلوكيات املواطنة التنظيمية
وأب ـ ـع ـ ــاده (روح األل ـ ـفـ ــة «ال ـ ـصـ ــداقـ ــة»،
يوجد تأثيـر معنوي للتوافق بيـن العمل  0.006 **0.171معنوي
والـثـقــة فــي ال ـقــادة وم ــدى مـصــداقـيـتـهــم،
واألسرة على سلوكيات املواطنة التنظيمية
والتواصل الصريح واملفتوح مع القادة * ،تشيـر إلى داللة إحصائية عند مستوى معنوي 0.01
وف ــرص الـتـعـلــم والـتـنـمـيــة الـشـخـصـيــة،
ُ
والتوافق بيـن العمل واألســرة) ،وسلوكيات املواطنة التنظيمية عند مستوى معنوية  ،0.01فيما عدا بعد العدالة
التنظيمية فإنها غيـر معنوية ،حيث بلغت مستوى املعنوية  ،0.581وبالتالي ال يوجد عالقة ارتـبــاط بيـن العدالة
التنظيمية وسلوكيات املواطنة التنظيمية.
ُ
	-قيم ُمـعــامــل االرتـبــاط إشــارتـهــا موجبة وهــذا يــدل على وجــود عــاقــة ارتـبــاط طــرديــة متوسطة بيـن املـنــاخ األثيـري
وبعدي (روح األلفة «الصداقة» ،وفرص التعلم والتنمية الشخصية) ،وعالقة ارتباط طردية ضعيفة بيـن أبعاد
ُ
املناخ األثيـري (الثقة في القادة ومدى مصداقيتهم ،والتواصل الصريح واملفتوح مع القادة ،والتوافق بيـن العمل
واألسرة) ،وسلوكيات املواطنة التنظيمية.
الفروض الفرعية

جدول رقم ()11
ُ
ُمعامل ارتباط بيـرسون بيـن املناخ األثيـري و أبعاده وسلوكيات املواطنة
التنظيمية
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جدول رقم ()12
ثــانـ ًـيــا -تـحـلـيــل االن ـح ــداراملـتـعــدد
ُ
تحليل االنحداراملتعدد املتدرج لتأثيـرأبعاد املناخ األثيـري على سلوكيات املواطنة التنظيمية
املتدرج

ُ
إذا كان املناخ األثيـري تأثيـر
ذو داللة إحصائية على سلوكيات
املواطنة التنظيمية ،فإن الباحثة
ُ
ت ـت ـســاءل ه ــل جـمـيــع أب ـع ــاد امل ـنــاخ
األثـ ـي ـ ـ ــري ل ـه ــا درج ـ ـ ــة واحـ ـ ـ ــدة مــن
التأثيـر؟
وعـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــه ،ف ـ ـ ـق ـ ـ ــد ق ـ ــام ـ ــت
الباحثة بإجراء تحليل االنحدار
امل ـت ـعــدد امل ـت ــدرج ل ـب ـيــان درج ــات
ُ
املصدر :نتائج تحليل بـرنامج SPSS Ver: 24
وأول ـ ــوي ـ ــات تــأث ـي ـ ــر أبـ ـع ــاد امل ـن ــاخ
األثيـري (روح األلفة «الصداقة» ،الثقة في القادة ومدى مصداقيتهم ،والتواصل الصريح واملفتوح مع القادة ،وفرص
التعلم والتنمية الشخصية ،والتوافق بيـن العمل واألسرة ،والعدالة التنظيمية) على سلوكيات املواطنة التنظيمية،
والذي يوضح نتائجه الجدول رقم (.)10
	-يتضح من الجدول السابق صحة الفرض الرئيس الثاني ً
جزئيا من حيث التأثيـر املعنوي لكل من( :فرص التعلم
والتنمية الشخصية ،روح األلفة «الصداقة»).
	-رفض الفرض الرئيس الثاني من حيث األبعاد التالية( :التوافق بيـن العمل واألسرة ،والتواصل الصريح واملفتوح
مع القادة ،والثقة في القادة ومدى مصداقيتهم ،والعدالة التنظيمية).
ُ
َ
	-أن تـرتيب درجات التأثيـر ألبعاد املناخ األثيـري على تمكيـن العامليـن ،وفقا لقيمة ( ،)Tهي :فرص التعلم والتنمية
الشخصية ( ،)6.55يليه روح األلفة «الصداقة» (.)2.49
من خالل العرض السابق ،وفي ضوء مراحل التحليل ونتائج اختبار الفروض الفرعية ،يمكن قبول الفرض الرئيس
الثاني ً
جزئيا لبعدي فرص التعلم والتنمية الشخصية ،روح األلفة (الصداقة) ،ورفض الفرض ألبعاد الثقة في القادة ومدى
مصداقيتهم ،والتواصل املفتوح والصريح مع القادة ،والتوافق بيـن العمل واألسرة ،والعدالة التنظيمية.
ُ
وبذلك تكون الباحثة قد حققت الهدف الثاني للدراسة بتحديد طبيعة العالقة بيـن املناخ األثيـري وسلوك املواطنة
التنظيمية.
ُ
ت ــرى الباحثة أن التنفيذ الجيد ألبـعــاد املـنــاخ
جدول رقم ()13
األثـ ـي ـ ـ ــري (ف ـ ـ ــرص ال ـت ـع ـل ــم وال ـت ـن ـم ـي ــة ال ـش ـخ ـص ـيــة،
ُمعامل ارتباط بيـرسون بيـن تمكيـن العامليـن و أبعاده
وروح األلـفــة «ال ـصــداقــة» ،والـثـقــة فــي ال ـقــادة ومــدى
وسلوكيات املواطنة التنظيمية
مصداقيتهم ،والتواصل املفتوح والصريح مع القادة،
معامل ارتباط بيـرسون
الفروض
والـتــوافــق بيـن الـعـمــل واألس ــرة) يـعــزز مــن سلوكيات
القيمة املعنوية الداللة
املــواط ـنــة الـتـنـظـيـمـيــة لـلـعــامـلـي ــن فــي املـنـظـمــة ،بينما
العدالة التنظيمية ال تؤثـر على سلوكيات املواطنة الفرض يوجد تأثيـر معنوي ألبعاد تمكيـن العامليـن  0.000 **0.563معنوي
الرئيس على سلوكيات املواطنة التنظيمية
التنظيمية لــدى العامليـن حيث إن مفهوم العدالة
التنظيمية
يوجد تأثيـر معنوي للمرونة
 0.000 **0.359معنوي
نسبيا يتحدد ً
ً
مفهوما ً
على سلوكيات املواطنة التنظيمية
تبعا إلدراك الفرد.
 - 3اختبارالفرض الرئيس الثالث:
«يوجد تأثيـر معنوي ألبعاد تمكيـن العامليـن
على سلوكيات املواطنة التنظيمية»

الفروض الفرعية

القيمة الخطأ معامل الخطأ اختبار مستوى الداللة
املتغيـرات
املقدرة بيتا  Bاملعياري املعياري
 Tاملعنوية اإلحصائية
 0.000 16.99دالة
0.190 3.23
الجزء الثابت
فرص التعلم والتنمية الشخصية  0.000 6.55 0.409 0.037 0.241دالة
 0.017 2.49 0.164 0.031 0.075دالة
روح األلفة (الصداقة)
 0.524 0.638 0.041 0.032 0.021غيـر دالة
التوافق بيـن العمل واألسرة
التواصل الصريح واملفتوح مع القادة  0.169 1.380- 0.119- 0.038 0.052 -غيـر دالة
الثقة في القادة ومدى مصداقيتهم  0.779 0.281 0.025 0.044 0.012غيـر دالة
 0.499 0.677- 0.040- 0.032 0.022غيـر دالةالعدالة التنظيمية
معامل االرتباط ( 0.459=)Rمعامل التحديد (  0.210 = )R2الخطأ املعياري للنموذج= 0.3718
قيمة اختبار ( 11.239 = )Fدرجة الحرية = (  )259مستوي الداللة =  0.000دالة عند 0.00

يوجد تأثيـر معنوي للفعالية الذاتية على  0.000 **0.618معنوي
سلوكيات املواطنة التنظيمية
يوجد تأثيـر معنوي ملعنى وقيمة العمل  0.000 **0.430معنوي
على سلوكيات املواطنة التنظيمية
يوجد تأثيـر معنوي للتأثيـر في اتخاذ  0.000 **0.350معنوي
القرارات على سلوكيات املواطنة التنظيمية

* تشيـر إلى داللة إحصائية عند مستوى معنوي 0.01
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ً
أول  -معامل االرتباط البسيط:
قـيــاس مــدى قــوة الـعــاقــة بيـن املتغيـر
املستقل (تمكيـن العامليـن) واملتغيـر التابع
القيمة الخطأ معامل الخطأ اختبار Tمستوى الداللة
(س ـل ــوك ـي ــات امل ــواط ـن ــة ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـيــة) ،وذل ــك
املتغيـرات املقدرة بيتا  Bاملعياري املعياري
املعنوية اإلحصائية
ل ـل ـفــرض الــرئ ـيــس ال ـثــالــث وف ــروع ــه بــواسـطــة
 0.000 14.786دالة
0.155 2.286
الجزء الثابت
ُ
م ـع ــام ــل ارت ـ ـبـ ــاط ب ـي ـ ــرس ــون ،وذل ـ ــك ك ـم ــا هــو الفعالية الذاتية  0.000 9.744 0.538 0.037 0.363دالة
موضح في الجدول (.)13
التأثيـر في اتخاذ
 0.001 3.325 0.189 0.027 0.090دالة
القرارات
ل
من خالل الجدو نستطيع استنتاج ما معنى وقيمة العمل  0.036 2.110 0.125 0.030 0.063دالة
يلي:
 0.451 0.755غيـر دالة
املرونة التنظيمية 0.46 - 0.037 0.028 -
	-وج ـ ــود ع ــاق ــة ارتـ ـبـ ــاط ب ـيـ ــن تـمـكـي ــن
العامليـن وأبعاده (املرونة التنظيمية ،معامل االرتباط ( 0.661=)Rمعامل التحديد (  0.436 = )R2الخطأ املعياري للنموذج= 0.3129
قيمة اختبار ( 36.094 = )Fدرجة الحرية = (  )259مستوي الداللة =  0.000دالة عند 0.00
وال ـف ـعــال ـيــة ال ــذاتـ ـي ــة ،وم ـع ـنــى وقـيـمــة
املصدر :نتائج تحليل بـرنامج SPSS Ver: 24
العمل ،والتأثيـر في اتخاذ الـقـرارات)،
وسلوكيات املواطنة التنظيمية عند مستوى معنوية .0.01
	-قيم ُمعامل االرتباط إشارتها موجبة وهذا يدل على وجود عالقة ارتباط طردية جيدة بيـن تمكيـن العامليـن وأبعاده
(املــرونــة التنظيمية ،والفعالية الــذاتـيــة ،ومعنى وقيمة الـعـمــل ،والتأثيـر فــي اتـخــاذ ال ـق ـرارات) ،وسـلــوكـيــات املواطنة
التنظيمية.
جدول رقم ()14
تحليل االنحداراملتعدد املتدرج لتأثيـرأبعاد تمكيـن العامليـن
على سلوكيات املواطنة التنظيمية

ً
ثانيا  -تحليل االنحداراملتعدد املتدرج:
إذا كان تمكيـن العامليـن تأثيـر ذو داللة إحصائية على سلوكيات املواطنة التنظيمية ،فإنه الباحثة تتساءل هل جميع
أبعاد تمكيـن العامليـن لها درجة واحدة من التأثيـر؟
وعليه ،قامت الباحثة بأجراء تحليل االنحدار املتعدد املتدرج؛ لبيان درجات وأولويات تأثيـر أبعاد تمكيـن العامليـن
ً
تحديدا (املرونة التنظيمية ،والفعالية الذاتية ،ومعنى وقيمة العمل ،والتأثيـر في اتخاذ القرارات) على سلوكيات املواطنة
التنظيمية ،كما يوضحه الجدول (.)14
	-يتضح مــن الـجــدول السابق صحة الـفــرض الرئيس الثالث ً
جزئيا مــن حيث التأثيـر املعنوي لكل مــن( :الفعالية
الذاتية ،والتأثيـر في اتخاذ القرارات ،ومعنى وقيمة العمل).
	-رفض الفرض الرئيس الثالث من حيث ُبعد املرونة التنظيمية.
َ
	-أن تـرتيب درجات التأثيـر ألبعاد تمكيـن العامليـن على املتغيـر التابع (سلوك املواطنة التنظيمية) وفقا لقيمة (،)T
هي :الفعالية الذاتية ( ،)9.744يليه التأثيـر في اتخاذ القرارات ( ،)3.325ثم معنى وقيمة العمل (.)2.110
من خالل العرض السابق ،وفي ضوء مراحل التحليل ونتائج اختبار الفروض الفرعية ،يمكن قبول الفرض الرئيس الثالث
جز ًئيا؛ ألبعاد الفعالية الذاتية ،التأثيـر في اتخاذ القرارات ،معنى وقيمة العمل ،ورفض الفرض من حيث املرونة التنظيمية.
وبذلك تكون الباحثة قد حققت الهدف الثالث للدراسة بتحديد طبيعة العالقة بيـن تمكيـن العامليـن وسلوك املواطنة
التنظيمية.
تـرى الباحثة أن مستويات مرتفعة من تمكيـن العامليـن تستجلب مستويات مرتفعة من سلوك املواطنة التنظيمية
لــدى العامليـن فــي املنظمة ،حيث يلعب التمكيـن ً
دورا ً
مهما فــي تعزيـز السلوك االبـتـكــاري ،والــرضــا عــن العمل ،والتنظيم،
وتحسيـن األداء على مستوى الفريق واملستوى التنظيمي.
 - 4اختبارالفرض الرئيس الرابع:
ُ
«يوجد تأثيـر معنوي ألبعاد املناخ األثيـري على تمكيـن العامليـن وسلوكيات املواطنة التنظيمية»
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ً
أوال -معامل االرتباط البسيط:
ق ـي ــاس مـ ــدى قـ ــوة ال ـع ــاق ــة ب ـيـ ــن املـتـغـي ــر
ُ
املستقل (املناخ األثيـري) واملتغيـر التابع ( تمكيـن
معامل ارتباط بيـرسون
ال ـعــام ـل ـيـ ــن وس ـلــوك ـيــات امل ــواط ـن ــة الـتـنـظـيـمـيــة)،
الفروض
القيمة املعنوية الداللة
وذل ــك لـلـفــرض الــرئـيــس ال ـرابــع وفــروعــه بواسطة
ي
ي
على
ـر
ي
األث
ملناخ
ألبعاد
معنو
ـر
ي
تأث
يوجد
الفرض
ُمعامل ارتباط بيـرسون ،وذلك كما هو موضح في
 0.000 **0.569معنوي
الرئيس تمكيـن العامليـن وسلوكيات املواطنة التنظيمية
الجدول (.)15
يوجد تأثيـر معنوي لروح األلفة (الصداقة) على  0.000 **0.437معنوي
تمكيـن العامليـن وسلوكيات املواطنة التنظيمية.
م ـ ــن خ ـ ـ ــال الـ ـ ـج ـ ــدول ( )15ن ـس ـت ـط ـيــع
ي
مصداقيتهم
ومدى
القادة
في
للثقة
معنو
ـر
ي
تأث
يوجد
 0.000 **0.0399معنوي
استنتاج ما يلي:
على تمكيـن العامليـن وسلوكيات املواطنة التنظيمية.
ُ
	-وج ـ ــود ع ــاق ــة ارت ـ ـب ـ ــاط ب ـي ـ ــن املـ ـن ــاخ
يوجد تأثيـر معنوي للتواصل الصريح مع القادة على  0.000 **0.418معنوي
تمكيـن العامليـن وسلوكيات املواطنة التنظيمية.
األث ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــري وأب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاده (روح األل ـ ـفـ ــة
ي
الشخصية
والتنمية
التعلم
لفرص
معنو
ـر
ي
تأث
يوجد
«الصداقة» ،والثقة في القادة ومدى
 0.000 **0.544معنوي
على تمكيـن العامليـن وسلوكيات املواطنة التنظيمية.
م ـصــداق ـي ـت ـهــم ،والـ ـت ــواص ــل ال ـصــريــح
يوجد تأثيـر معنوي للعدالة التنظيمية على  0.448 0.047-غيـر
واملـفـتــوح مــع ال ـقــادة ،وف ــرص التعلم
معنوي
تمكيـن العامليـن وسلوكيات املواطنة التنظيمية.
وال ـت ـن ـم ـي ــة ال ـش ـخ ـص ـي ــة ،والـ ـت ــواف ــق
يوجد تأثيـر معنوي للتوافق بيـن العمل واألسرة على  0.000 **0.357معنوي
تمكيـن العامليـن وسلوكيات املواطنة التنظيمية.
بيـن العمل واألس ــرة) ،والـعــاقــة بيـن
تمكيـن العامليـن وسلوكيات املواطنة ** تشيـر إلى داللة إحصائية عند مستوى معنوي 0.01
ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـيــة ع ـن ــد م ـس ـت ــوى م ـع ـنــويــة
 ،0.01فيما عدا ُبعد العدالة التنظيمية فإنها غيـر معنوية ،حيث بلغت مستوى املعنوية  ،0.448وبالتالي ال يوجد
عالقة ارتباط بيـن العدالة التنظيمية وتمكيـن العامليـن وسلوكيات املواطنة التنظيمية.
ُ
	-قيم ُمعامل االرتباط إشارتها موجبة وهذا يدل على وجود عالقة ارتباط طردية متوسطة بيـن املناخ األثيـري وأبعاده
(روح األلفة «الصداقة» ،والثقة في القادة ومــدى مصداقيتهم ،والتواصل الصريح واملفتوح مع الـقــادة ،وفرص
التعلم والتنمية الشخصية ،والتوافق بيـن العمل واألسرة) ،والعالقة بيـن تمكيـن العامليـن وسلوكيات املواطنة.
الفروض الفرعية

جدول رقم ()15
ُ
ُمعامل ارتباط بيـرسون بيـن املناخ األثيـري و أبعاده
وتمكيـن العامليـن وسلوكيات املواطنة التنظيمية

ً
ثانيا  -تحليل االنحداراملتعدد املتدرج
ُ
إذا كان املناخ األثيـري تأثيـر ذو داللة إحصائية على العالقة بيـن تمكيـن العامليـن وسلوكيات املواطنة التنظيمية،
ُ
فإنه الباحثة تتساءل هل جميع أبعاد املناخ األثيـري لها درجة واحدة من التأثيـر؟
ع ـل ـي ــه ،ق ــام ــت ال ـب ــاح ـث ــة
جدول رقم ()16
بأجراء تحليل االنحدار املتعدد
ُ
تحليل االنحداراملتعدد املتدرج لتأثيـرأبعاد املناخ األثيـري
املتدرج؛ لبيان درجات وأولويات
تمكيـن العامليـن وسلوكيات املواطنة التنظيمية
ُ
تأثيـر أبعاد املناخ األثيـري (روح
القيمة الخطأ معامل الخطأ اختبار مستوى الداللة
املتغيـرات
األلـ ـف ــة «ال ـ ـصـ ــداقـ ــة» ،وال ـث ـقــة
املقدرة بيتا  Bاملعياري املعياري
 Tاملعنوية اإلحصائية
فــي ال ـقــادة وم ــدى مصداقيتهم،
 0.000 13.663دالة
0.173 2.367
الجزء الثابت
وال ـت ــواص ــل ال ـص ــري ــح وامل ـف ـتــوح فرص التعلم والتنمية الشخصية  0.000 7.55 0.409 0.033 0.253دالة
 0.013 2.51 0.140 0.029 0.074دالة
التوافق بيـن العمل واألسرة
م ـ ــع ال ـ ـ ـقـ ـ ــادة ،وف ـ ـ ــرص ال ـت ـع ـلــم
 0.001 3.49 0.208 0.028 0.099دالة
روح األلفة (الصداقة)
والـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـي ـ ــة،
والـتــوافــق بيـن العمل واألس ــرة) التواصل الصريح واملفتوح مع القادة  0.347 0.943 0.070 0.034 0.032غيـر دالة
الثقة في القادة ومدى مصداقيتهم  0.664 0.435 0.034 0.040 0.017غيـر دالة
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـع ـ ــاق ـ ــة بـ ـيـ ـ ــن ت ـم ـك ـي ـ ــن
 0.793 0.262- 0.013- 0.029 0.008غيـر دالةالعدالة التنظيمية
العامليـن وسـلــوكـيــات املواطنة
معامل االرتباط ( 0.638=)Rمعامل التحديد (  0.407 = )R2الخطأ املعياري للنموذج= 0.3390
ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـي ــة ،ال ـ ـ ــذي ي ــوض ـح ــه قيمة اختبار ( 28.900 = )Fدرجة الحرية = (  )259مستوي الداللة =  0.000دالة عند 0.00
نتائجه الجدول (.)16
املصدر :نتائج تحليل بـرنامج SPSS Ver: 24
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ُ
أثر املناخ األثيري على العالقة بين تمكين العاملين وسلوكيات املواطنة التنظيمية ...

	-يتضح من الجدول ( )16صحة الفرض الرئيس ً
جزئيا من حيث التأثيـر املعنوي لكل من( :فرص التعلم والتنمية
الشخصية ،وروح األلفة «الصداقة» ،والتوافق بيـن العمل واألسرة).
	-ورف ــض ال ـفــرض الــرئ ـيــس مــن حـيــث أب ـع ــاد( :ال ـتــواصــل ال ـصــريــح وامل ـف ـتــوح مــع ال ـق ــادة ،وال ـث ـقــة فــي ال ـق ــادة ومــدى
مصداقيتهم ،والعدالة التنظيمية).
ُ
	-أن تـرتيب درجات التأثيـر ألبعاد املناخ األثيـري على املتغيـر التابع ( تمكيـن العامليـن وسلوكيات املواطنة التنظيمية)
َ
وفقا لقيمة ( ،)Tهي :فرص التعلم والتنمية الشخصية ( ،)7.55يليه روح األلفة «الصداقة» ( ،)3.49ثم التوافق بيـن
العمل واألسرة ()2.51
من خالل العرض السابق ،وفي ضوء مراحل التحليل ونتائج اختبار الفروض الفرعية ،يمكن قبول الفرض الرئيس
الرابع ً
جزئيا ألبعاد فرص التعلم والتنمية الشخصية ،وروح الصداقة ،والتوافق بيـن العمل واألسرة ،ورفض الفرض ألبعاد
التواصل املفتوح والصريح مع القادة ،والثقة في القادة ،والعدالة التنظيمية .وبذلك تكون الباحثة قد حققت الهدف الرابع
ُ
للدراسة بتحديد طبيعة العالقة بيـن املناخ األثيـري وتمكيـن العامليـن وسلوكيات املواطنة التنظيمية.
ُ
تـرى الباحثة أن توافر أبعاد املناخ األثيـري خاصة فرص التعلم والتنمية الشخصية ،وروح الصداقة ،والتوافق بيـن
العمل واألســرة ،يؤثـر على العالقة بيـن تمكيـن العامليـن وسلوكيات املواطنة التنظيمية ،ويـرجع هذا إلى أن فرص التعلم
والتنمية الشخصية باإلضافة لروح الصداقة بيـن العامليـن يساعد العامليـن على التوافق بيـن العمل واألسرة ،ويؤدي إلى
تطبيق نهج تمكيـن العامليـن الذي بدوره يعزز من سلوكيات املواطنة التنظيمية لدى العامليـن في املنظمة محل الدراسة.
ً
ثالثا  -توصيات الدراسة
ّ
التوصل إليها ،يمكن للباحثة تقديم بعض التوصيات التي قد يؤدي
في ضوء مناقشة نتائج الدراسة التطبيقية التي تم
ُ
األخذ بها إلى تفعيل وتكامل دور املناخ األثيـري في تعزيـز تمكيـن العامليـن في املنظمات الخدمية وتنمية سلوكيات املواطنة
التنظيمية لدى العامليـن ،وذلك كما يوضحه الجدول التالي:
جدول رقم ()17
توص ـ ـ ـ ــيات الـ ــدراسـ ـ ـ ــة

ً
أوال

إيجاد بيئة عمل إيجابية ومناخ
تنظيمي من شأنه تدعيم املشاركة
الفاعلة للعامليـن وتعزز من أدائهم

ً
ثانيا

تطبيق مبادئ القيم األخالقية
ومعاييـر السلوك الوظيفي كجزء
من منظومة الشفافية والنـزاهة

رئس
قطاع
مكتب
الوزيـر
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رئس قطاع مديـري العموم
باإلدارات
مكتب
العامة
ـر
الوزي
ملكتب الوزيـر

ُ
االهتمام بتطبيق مفهوم املناخ
ً
ثالثا األثيـري بأبعاده كمدخل لتعزيـز
وتنمية العنصرالبشري
تكثيف املمارسات التي تدعو
ر ً
ابعا املديـريـن إلى اقتسام سلطة اتخاذ
القرار مع العامليـن لتحسيـن األداء
ورضاهم عن العمل
االحتفاظ بمستويات مرتفعة من
خامسا سلوكيات املواطنة التنظيمية لدى
ً
العامليـن تقتـرن بتمكينهم من تأدية
املهمات املوكلة لهم

 االتصال املفتوح مع العامليـن مما يشعرهم بالدعم االجتماعي املوجه إليهم. وضع مجموعة من االستـراتيجيات؛ لتحقيق التوازن بيـن العمل واألسرة. تعزيـز الشعور بالعدالة وعدم التمييـز بيـن العامليـن. مساعدة العامليـن على تجاوز الضغوط النفسية ومشقات الحياة اليومية. الحفاظ على إجراءات العمل التي تعطي األولية ألمان وسالمة العامليـن. تعريف العامليـن بمدونة السلوك الوظيفي للعامليـن ،والتي أصدرتها وزارةالتخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري سنه .2014
 االستمرار في تطبيق مدونة السلوك الوظيفي للعامليـن ،وهذا يجعلها ًجزءا
من ثقافة الوزارة وأخالقيات التعامل بيـن أفرادها.
 عقد اجتماعات أو لقاءات بصفة دورية مع العامليـن باإلدارة. منح فرص املشاركة في القرارات وقبول االقتـراحات. وضع إطار متكامل للمتابعة املستمرة للتعرف على اإليجابيات والسلبيات. إعطاء العامليـن حرية التصرف ألداء املهام الوظيفية. استخدام فرق العمل التي يشارك فيها العاملون. االتصال الفعال مع كل املستويات اإلدارية. تطويـر العالقات مع العامليـن بما يحقق املشاركة والقناعة؛ لتنفيذأهداف اإلدارة ،وتطويـر العمل الجماعي من خالل فرق العمل.
 تدعيم ُدور العامليـن في قدرتهم على حل مشكالت العمل. توفيـر املناخ املحفز للعامليـن؛ لتبني سلوكيات املواطنة التنظيمية منخالل إعطائهم الفرصة بإبداء آراءهم قبل اتخاذ القرارات الخاصة بهم
وإمدادهم باملعلومات التي تؤهلهم على إنجاز األعمال املطلوبة منهم بكفاءة.
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مــلحــق ( )1قائمة استقصاء موجهة للسادة العامليـن بقطاع مكتب وزيـرالتعليم العالي
من فضلك ضع عالمة (√) أمام الخانة التي تعبـرعن رأيك فيما يلي:
م

العبارة
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32
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

أشعر بـرفقة زمالء العمل أننا أسرة عمل منسجمة
تسود روح الود واملحبة بيـن العامليـن
يمكنني االعتماد على زمالئي في العمل
يفي القادة بوعودهم ملرؤوسيهم
االتصاالت بيـن العامليـن في أماكن العمل متاحة ومرنه
يتميـز رؤسائي في العمل بالصدق واألمانة في تعامالتهم
أتواصل بصراحة ووضوح مع رؤسائي في العمل
أشعر بالحرية في إبداء آرائي املختلفة مع آراء رؤسائي في العمل
يسعى رئيس في العمل لوضع مقتـرحاتي موضع التنفيذ
أحرص على االطالع على كل ما هو جديد في مجال عملي
يمكنني تطويـر ً قدراتي ومهاراتي املختلفة في عملي
تتيح لي اإلدارة فرصا للتدريب والتنمية الشخصية والتعليم
نظام الرواتب والحوافز والتـرقيات موضوعي وعادل
هناك عدالة تنظيمية في املعاملة بيـن الزمالء في العمل
ال يوجد تحيـز أو وساطة في التـرقيات
تساعدني اإلدارة على التوفيق بيـن العمل وحياتي األسرية
ً
جاهدا لتحقيق التوازن بيـن العمل واألسرة
أسعى
لدي الوقت الكافي الهتمام بأموري الشخصية واالجتماعية بعد ساعات العمل
أتعامل مع املواقف واملشكالت التي تحدث أثناء العمل بحكمة ومرونة
تسمح لي اإلدارة باتخاذ أي إجراء يضمن تحقيق جودة عالية في العمل الذي أؤديه
لدي فرصة إليجاد حلول مبتكرة ملشكالت عملي
أفهم طبيعة عملي وأوفر املعلومات املطلوبة لآلخريـن بمنتهي الدقة والسرعة
أستطيع التعامل بفاعلية مع ضغوط العمل
الالزمة للقيام بعملي
أتقن املهارات ً
يمنحني العمل شعورا بالفخر واالعتـزاز
تشعرني اإلدارة بأهميتي كعنصر فاعل فيها
إن مهام عملي لها معنى وقيمة بالنسبة لي
أقوم باملشاركة في اتخاذ القرارات املتعلقة بالعمل
يحرص رؤسائي في العمل على معرفة آرائي قبل قيامهم باتخاذ القرارات
تـرتبط مهام عملي بالوظائف األخرى التي يقوم بها زمالئي
ال أتـردد في مساعدة زمالئي عندما يكون لديهم أعباء عمل كثيـرة
أحرص على مساعدة زمالئي الجدد في التعرف على مهام الوظيفة
أقوم بأعمال إضافية؛ لتحسيـن وتطويـر العمل دون تكليف من اإلدارة
أتجنب إيذاء أو جرح مشاعر الزمالء في العمل
أتشاور مع الزمالء في العمل عند اتخاذهم إجراء أو قرار قد تؤثـر عليهم
أساهم في حل الخالفات وسوء التفاهم بيـن الزمالء في العمل
أحرص على حضور اللقاءات والندوات واالجتماعات املرتبطة بالعمل
أقدم العديد من االقتـراحات لتطويـر أداء العمل
أحتـرم اللوائح والقوانيـن والتعليمات املنظمة للعمل
أق�ضي ساعات العمل في أداء مهام عملي
اهتم بأداء عملي بعناية فائقة دون أخطاء
ألتـزم بمواعيد العمل املحددة
أتجنب تضخيم املشكالت التي قد تحدث أثناء العمل
أتقبل النقد بصدر رحب
أتسامح عن أية إساءة شخصية
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ABSTRACT
Institutions are facing today many rapid changes and transformations in pursuit of their objectives.
This has led them to reconsider the human capital through adopting new managerial concepts in the field
of human resource management. So, it is not surprising that authentizotic climate and its impact on managerial concepts have recently become of much more importance as authentizotic climate is a new trend and
a stand-alone strategy.
The general strategy of the institution is based on providing healthy workplaces helping individuals
to feel satisfied about themselves and their work, adopting an approach enabling workers to share information and decision making with leaders and other workers, establishing trust between management and
individuals which is embodied in giving them freedom and independence and motivating them to work
collectively within work teams and in transforming from a conventional administrative pattern into an open
democratic one which allows human resources to be responsible firstly and lastly for the success or failure
of the strategy. The strategy also leads to behaviors beyond what is required and beyond what is expected
of the official role through completing works exceeding job description to ensure the success and continuity
of the institution.
Accordingly, the researcher in this study is seeking to identify the impact of the authentizotic climate
on the relationship between worker empowerment and Behaviors of organizational citizenship with a view
to helping organizations in general and service ones in particular to apply the authentizotic climate concept
using their human resources in addition to spotting the light on the importance of empowering workers and
urging service organizations to adopt this approach thus contributing to promoting organizational citizenship Behaviors.

Keywords: Authentizotic Climate, Employee Empowerment, Organizational Citizenship Behaviors.
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