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	 : ملخص

املواطنة  �سلوك  م�ستوى  عن  الك�سف  اإىل  الدرا�سة  �سعت 
نحو  الأردنية  الإت�سالت  �رشكات  بتوجه  وعالقته  التنظيمية 
على  التعرف  وكذلك  فيها،  العاملني  نظر  وجهة  من  الأداء 
املواطنة  �سلوك  م�ستوى  على  الدميوغرافية  اخل�سائ�ص  اأثر 
م�ستويات  النتائج  اأظهرت  الأداء.  نحو  والتوجه  التنظيمية 
نحو  والتوجه  التنظيمية  املواطنة  �سلوك  من  لكل  مرتفعة 
�سلوك  م�ستوى  يف  معنوية  فروقات  ظهرت  كما  الأداء، 
امل�سمى  العمر،  اجلن�ص،  ملتغريات  تعزى  التنظيمية  املواطنة 
مب�ستوى  يتعلق  وفيما  الوظيفة.  يف  اخلربة  للوظيفة،  الوظيفي 
تعزى  معنوية  فروق  وجود  اأي�سا  تبني  الأداء،  نحو  التوجه 
الرتبة  املهني،  التخ�س�ص  العلمي،  املوؤهل  اجلن�ص،  ملتغريات 
واإيجابية،  قوية  اإرتباط  عالقة  وجود  النتائج  بينت  الوظيفية. 
توجه  وم�ستوى  التنظيمية  املواطنة  �سلوك  م�ستوى  بني 
لأبعاد  واإيجابي  قوي  اأثر  وجود  وكذلك  الأداء،  نحو  ال�رشكات 
ال�رشكات  توجه  على  جمتمعة  التنظيمية  املواطنة  �سلوك 
وتو�سي  لآخر.  بعد  من  اختلف  التاأثري  هذا  اأن  اإل  الأداء،  نحو 
العالقات  وتنمية  التنظيمية،  املواطنة  ل�سلوك  بتعزيز  الدرا�سة 

املوظفني.  بني  الإيجابية 

The Impact of Organizational Citizenship Be-
havior on Performance Orientation of Jordanian 
Telecommunication Companies from Employees′ 

Abstract: 

This research aimed at investigating the level 
of organizational citizenship behavior and its 
relationship and impact on performance orientation 
of Jordanian telecommunication companies. , 
and investigate the influence of demographical 
features with respect to organizational citizenship 
behavior on performance Orientation. The impact 
of organizational and background characteristics 
of employees on both organizational citizenship 
and performance orientation is explicated. Findings 
revealed a high level of both organizational 
citizenship behavior and performance orientation. 
Level of organizational citizenship behavior varies 
significantly with respect to gender, age, job title, and 
experience in the current job. Level of performance 
orientation varies significantly with respect to to 
gender, educational level, area of specialty, and job 
rank. Results showed a positive and strong connection 
between level of organizational citizenship and level 
of performance orientation

A strong positive relationship was uncovered. 
Evidence of strong positive impact of various 
organizational citizenship behavior dimensions 
over performance orientation has been provided. 
Certain measures should be taken to reinforce 
organizational citizenship behavior and build 
positives ties among employees. 
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مقدمة: 
بالعن�رش  متناميا  اهتماما  املا�سية  العقود  �سهدت 
تعّد  تعترب  اأنواعها  اختالف  على  املنظمات  اأ�سبحت  اإذ  الإن�ساين، 
اأ�سبح  هنا  من  وازدهارها.  جناحها  يف  احلا�سم  العامل  الإن�سان 
املنظمات  يف  الإن�ساين  بال�سلوك  اجلاد  الهتمام  ال�رشوري  من 
اأهداف  اأجل حتقيق  الأداء من  به وتوجيهه نحو  والتنبوؤ  وتف�سريه 
مدى  يتج�سد  الأداء  هذا  خالل  فمن  وفعالية.  بكفاءة  املوؤ�س�سة 
التكامل والتناغم بني خمتلف موارد املنظمة واأن�سطتها املوجهة 
لإنتاج ال�سلع واخلدمات. وعليه فاإن رفع م�ستوى التوجه وحت�سينه 
لال�ستخدام  النهائي  الإجناز  ركائز  اأهم  من  يكون  قد  الأداء  نحو 
 Robbins &( اأكد  وقد  املنظمات.  ملوارد  الأمثل  القت�سادي 
Judge. 2007( اأن املنظمات الناجحة يف حاجة ما�سة دائما اىل 

وينجزون  العتيادية،  واجباتهم  من  اأكرث  يوؤدون  الذين  العاملني 
اأ�سبحت متطلبا للموؤ�س�سات  اأعلى مما هو متوقع منهم، فاملرونة 
م�ستوى  يظهرون  الذين  العاملني  وجود  ي�ستدعي  مما  الإدارية، 
يكون  التي  فاملوؤ�س�سات  التنظيمية،  املواطنة  �سلوك  من  عاليا 
اإليه  اأعماله املوكلة  العمل فيها مقت�رشا على قيام كل فرد باأداء 
التنظيمية ي�سهم يف  فقط حمكوم عليها بالف�سل. ف�سلوك املواطنة 
الأهداف  لتحقيق  وتوجيهها  واملادية،  الب�رشية،  املوارد  ا�ستثمار 
بكفاية وفعالية، كما يوؤدي لتقليل مقاومة التغيري و�رشعة التكيف 
 )Williams & Anderson,1991( مع التطورات املحيطة باملنظمة
، وحت�سني الإنتاجية وزيادتها كما ونوعا، ويوؤدي كذلك اإىل بناء 
مناخ تنظيمي تعاوين اإيجابي ت�سوده عالقات التعاون وامل�ساركة 
املوارد  على  املحافظة  اإىل  يوؤدي  مما  والتميز،  الإبداع  وت�سجيع 
العمل  الراغبة يف  الكفاءات  الب�رشية املوجودة، وجذب املزيد من 
�سلوك  م�ستوى  ملعرفة  الدرا�سة  وت�سعى   .  )Podaskoff,1997(
املواطنة التنظيمية واأثره على توجه �رشكات الت�سالت الأردنية 

نحو الأداء. 

مشكلة الدراسة: 
�سلوك  مل�ستوى  معرفتنا  عدم  يف  الدرا�سة  م�سكلة  تتمثل 
وعالقته  الأردنية،  الت�سالت  �رشكات  يف  التنظيمية  املواطنة 
مب�ستوى توجهها نحو الأداء، وعليه ت�صعى الدرا�صة للإجابة على 

الأ�صئلة التالية: 
لدى . 1 التنظيمية  املواطنة  �سلوك  ممار�سة  م�ستوى  ما 

العاملني يف �رشكات الت�سالت الأردنية؟ 
نحو . 2 الأردنية  الإت�سالت  �رشكات  توجه  م�ستوى  ما 
الأداء؟ 
�سلوك . 3 من  كل  م�ستوى  يف  معنوية  فروق  توجد  هل 

الت�سالت  �رشكات  يف  الأداء  نحو  والتوجه  التنظيمية  املواطنة 
الأردنية تعزى للمتغريات ال�سخ�سية والوظيفية؟ 

�سلوك . 4 م�ستوى  بني  معنوية  ارتباط  عالقة  هنالك  هل 

الأردنية  الإت�سالت  �رشكات  توجه  وم�ستوى  التنظيمية  املواطنة 
نحو الأداء؟ . 

هل يوجد اأثر معنوي مل�ستوى �سلوك املواطنة التنظيمية . 5
على م�ستوى توجه �رشكات الإت�سالت نحو الأداء؟ 

أهمية الدراسة وأهدافها: 
املو�سوع  تناولت هذا  التي  املن�سورة  الدرا�سات  لقلة  نظرا   
للمكتبة  جديدة  اإ�سافة  الدرا�سة  هذه  ت�سكل  اأن  املاأمول  من  فاإنه 
الدرا�سة  تزود  اأن  يتوقع  اآخر  جانب  من  املجال.  هذا  يف  العربية 
املتعلقة مب�ستوى  الراجعة  بالتغذية  الأردنية  الت�سالت  �رشكات 
ال�رشكات  هذه  توجه  م�ستوى  وكذلك  التنظيمية،  املواطنة  �سلوك 

نحو الأداء. وعليه تهدف هذه الدرا�صة اإىل: 
التعرف على م�ستوى ممار�سة �سلوك املواطنة التنظيمية . 1

يف �رشكات الت�سالت الأردنية. 
التعرف على م�ستوى توجه �رشكات الت�سالت الأردنية . 2

نحو الأداء. 
على . 3 والوظيفية  ال�سخ�سية  املتغريات  اأثر  معرفة 

توجه  م�ستوى  وكذلك  التنظيمية،  املواطنة  �سلوك  من  م�ستوىكل 
�رشكات الت�سالت نحو الأداء. 

على . 4 التنظيمية  املواطنة  �سلوك  ممار�سة  تاأثري  معرفة 
توجه �رشكات الت�سالت الأردنية نحو الأداء. 

التعريفات اإلصطالحية ملتغريات الدراسة: 
يوؤديه ع�سو  ◄ اإن�ساين  �سلوك  التنظيمية:  املواطنة  �صلوك 

الدور  تتجاوز  ب�سورة  تطوعية  اأو  اختيارية  ب�سورة  املنظمة 
قدرتها على  ويزيد  املنظمة  اإيجابيا يخدم  اأثرا  الر�سمي، ويحدث 
هذا  قيا�س  ويتم   .  )podsakoff etal,1997( التنظيمي،  الأداء 
اخلم�صة  الأبعاد  يت�صمن  الذي  النموذج  على  بالإعتماد  املتغري 

)Organ,1994( التالية: 
Ú  الإيثار: ال�سلوك الهادف اإىل م�ساعدة الآخرين يف العمل

لأداء اأعمالهم بالطريقة ال�سحيحة، ويكون ال�سخ�ص م�ستعداً لبذل 
اجلهد والوقت مل�ساندة وت�سجيع الآخرين. 

Ú  احرتام على  العامل  حر�ص  واملجاملة:  الحرتام 
حقوقهم،  وت�ستغل  توؤذيهم  ل  طرق  وفق  والت�رشف  الآخرين، 
اأن ي�ستفيدوا منها، والعمل على  واإعطاء املعلومات للذين ميكنهم 

تفادي م�ساكل العمل وحلها. 
Ú  الروح الريا�سية: ت�سامح وال�سرب على املتاعب، واحلفاظ

على موقف اإيجابي عند �سري الأمور عك�ص الرغبات. 
Ú  الح�سا�ص باملواطنة واحلر�ص على املنظمة: امل�ساركة

ح�سور  على  واحلر�ص  املنظمة،  �سوؤون  يف  وامل�سوؤولة  البناءة 
ب�سورة  العمل  وتاأدية  الر�سمية‘  غري  والفعاليات  الجتماعات 

ت�ساعد يف املحافظة على �سمعة املنظمة. 
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Ú  بقدر لدوره  الفرد  اإجناز  العمل:  يف  والخال�ص  التفاين 
توجه  بجدية.  العمل  واأوقات  لوائح  واإحرتام  املطلوب  عن  يزيد 
ال�رشكة نحو الأداء: هو مدى الدعم وامليل واجلاذبية التي يحظى 
الأبعاد  ويت�صمن ذلك  بها الأداء من قبل املنظمة والعاملني فيها 
)خ�صاونة،  الأداء  نحو  املنظمات  توجه  ملدى  كموؤ�رشات  التالية 

 : )2012

اإىل  � العاملني  اأداء  تقييم  اإ�ستناد  العاملني:  اأداء  تقييم 
معايري مو�سوعية مبنية على طاقاتهم واأدائهم الفعلي. 

ترقية  � اإرتباط  مدى  الوظيفي:  ومنوهم  العاملني  ترقية 
املوظفني وتقدمهم الوظيفي باأدائهم الفعلي واإجنازاتهم. 

تعيني  � عند  للكفاءة  ولوائحها  املنظمة  ت�رشيعات  دعم 
املوظفني ل�ستثمار اأق�سى طاقاتهم ل�سالح العمل. 

الأداء الإبداعي والبتكاري: ت�سجيع الروؤ�ساء والت�رشيعات  �
التنظيمية لل�سلوكيات والأفكار الإبداعية والإبتكارية. 

على  � العاملني  حر�ص  الأداء:  نحو  العاملني  توجه 
للح�سول على  و�سعيهم  واحرتاف،  اإجناز مهامم وظائفهم مبهنية 

معلومات راجعة عن اأدائهم وتطوير قدراتهم ومهاراتهم. 

الدراسات العربية: 
�سلوك  م�ستوى  على حتديد  ركزت   )2007 )الزهراين،  درا�سة 
احلكومية  العام  التعليم  مدار�ص  ملعلمي  التنظيمية  املواطنة 
للبنني بجدة يف اململكة العربية ال�سعودية. وتو�سلت الدرا�سة اإىل 
ب�سفة عامة  املعلمني  لدى  التنظيمية  املواطنة  �سلوك  م�ستوى  اأن 
متو�سط، من وجهة نظر املديرين، يف حني يرى املعلمون اأن لديهم 
م�ستوى عاليا من �سلوك املواطنة التنظيمية. وقي �سياق اآخر قام 
التنظيمية  �سلوك املواطنة  تاأثر  2008( بدرا�سة م�ستوى  )حمارمة، 
مبجموعة من العوامل ال�سخ�سية، والوظيفية لدى موظفي الأجهزة 
متو�سطة  درجة  وجود  عن  الدرا�سة  وك�سفت  القطرية.  احلكومية 
ن�سبيا مل�ستوى �سلوك املواطنة التنظيمية، كما �سجل كل من بعدي 
املجاملة والإيثار اأعلى درجات املمار�سة مقارنة بباقي الأبعاد، 
وبينت الدرا�سة وجود اختالفات معنوية يف م�ستوى �سلوك املواطنة 
وكذلك  الإناث،  ول�سالح  املوظف  جن�ص  ملتغري  تبعا  التنظيمية، 
تبعا ملتغري �سنوات اخلربة يف الوظيفة احلالية، ول�سالح املوظفني 
امل�رشيف  القطاع  ويف  �سنوات.  خم�ص  من  الأقل  اخلربة  اأ�سحاب 
املواطنة  �سلوك  وجود  مدى  بدرا�سة   )2009 )ريان،  قام  الأردين 
التنظيمية لدى العاملني، ومدى توفر الثقة املتبادلة بني العاملني 
وروؤ�سائهم املبا�رشين يف القطاع امل�رشيف الأردين، واأثر كل من 
العاملني.  اأداء  على  املتبادلة  والثقة  التنظيمية  املواطنة  �سلوك 
�سمن  يندرج  متميزا  �سلوكا  يبدون  العاملني  اأن  الدرا�سة  وك�سفت 
اأدائهم  اإىل متيز  بالإ�سافة  التنظيمية،  املواطنة  ب�سلوك  يعرف  ما 
بالكفاءة واجلودة العالية. واأظهرت الدرا�سة اأي�سا اأن كال من �سلوك 
وروؤ�سائهم  العاملني  بني  املتبادلة  والثقة  التنظيمية  املواطنة 
القطاع  يف  العاملني  اأداء  م�ستوى  على  طرديا  توؤثر  املبا�رشين 
والثقة  التنظيمية  املواطنة  �سلوك  من  كل  تاأثري  واأن  امل�رشيف، 
املتبادلة بني العاملني وروؤ�سائهم املبا�رشين جمتمعني على اأداء 

العاملني اأكرب من تاأثري كل منهما منفردا. اأما )اأبازيد، 2010( فقد 
در�ص اأثر م�ستوى التمكني النف�سي على �سلوك املواطنة التنظيمية 
لدى العاملني يف موؤ�س�سة ال�سمان الجتماعي يف الأردن. واأظهرت 
النتائج م�ستوى عاليا للتمكني النف�سي و�سلوك املواطنة التنظيمية، 
كما تبني وجود اأثر للتمكني النف�سي يف �سلوك املواطنة، ومل تظهر 

فروقات يف اجتاهات العاملني تعزى للمتغريات ال�سخ�سية. 

الدراسات األجنبية: 
درجة  درا�سة  على   )Turnipseed & Rassuli,2005( ركز 
يف  التنظيمية  املواطنة  ل�سلوك  واملروؤو�سني  الروؤ�ساء  ممار�سة 
عن  الك�سف  اإىل  بالإ�سافة  الهند،  يف  ال�سيارات  لت�سنيع  �رشكات 
التنظيمية  املواطنة  �سلوك  بني  الرابطة  العالقة  وطبيعة  حجم 
والأداء. وتو�سلت الدرا�سة اإىل وجود اختالف وا�سح بني ت�سورات 
الروؤ�ساء واملروؤو�سني ملفهوم �سلوك املواطنة التنظيمية، بالإ�سافة 
اإىل توافر م�ستوى اأكرب ملمار�سة الروؤ�ساء ل�سلوك املواطنة مقارنة 
�سلوك  بني  واإيجابية  قوية  عالقة  النتائج  اأظهرت  باملروؤو�سني. 
املواطنة والأداء، حيث ارتبط الأداء اجليد واملتميز ب�سلوك املواطنة 
التنظيمية. من ناحية اأخرى قام )Zoghbi, 2007( بدرا�سة هدفت 
نحو  الجابية  والجتاهات  بالنف�ص  الثقة  تاأثري  مدى  اختبار  اإىل 
يف  التنظيمية  املواطنة  �سلوكيات  على  املنظمة  يف  املوظفني 
الجتاهات  اأن  النتائج  وك�سفت  الإ�سبانية.  احلكومية  اجلامعات 
ترتبط  كروؤ�ساء(  ولي�ص  )كاأ�سخا�ص  العمل  مديري  نحو  اليجابية 
بظهور �سلوكيات املواطنة التنظيمية، اإل اأن الثقة بالنف�ص كان لها 
 )Irene & Siu, 2009( الدور الكبري يف تعزيز هذه العالقة. وقام
بدرا�سة للتعرف على تاأثري كل من راأ�ص املال الجتماعي و�سلوك 
برنامج  يف  للم�ساركني  الوظيفي،  الأداء  على  التنظيمية  املواطنة 
الدرا�سة  وتو�سلت   . )ال�سني(  بكني  يف  التنفيذين  املديرين  تنمية 
العامل  اأداء  على  ال�سخ�سية  للعالقات  تاأثري  اأي  يوجد  ل  اأنه  اإىل 
ال�سيني، يف حني يتاأثر اأداوؤه ب�سكل �سلبي وكبري بالروابط العائلية. 
وبينت النتائج اأن �سلوك املواطنة له تاأثري كبري واإيجابي على اأداء 
 )Armenio & Neuza& Miguel, 2010( العاملني. هدفت درا�سة
اإىل اختبار تاأثري ال�ستقامة التنظيمية وال�سعادة على ظهور �سلوك 
املواطنة التنظيمية والأداء التنظيمي للعاملني ب�رشكات �سناعية 
العاملني  اأن حتلي  اإىل  الدرا�سة  . وتو�سلت  )الربتغال(  ل�سبونة  يف 
�سلوكيات  بروز  على  مبا�رش  تاأثري  له  التنظيمية  بال�ستقامة 
الذي  الو�سيط  الدور  اأهمية  النتائج  واأبرزت  التنظيمية،  املواطنة 
املواطنة  و�سلوك  التنظيمية  ال�ستقامة  بني  ال�سعادة  عامل  يلعبه 
لأثر  تناولها  �سابقاتها يف  احلالية عن  الدرا�سة  تتميز  التنظيمية. 
وهي  الأداء،  نحو  ال�رشكة  توجه  على  التنظيمية  املواطنة  �سلوك 
علم  بحدود  والأردنية  العربية  البيئة  يف  �سابقا  تدر�ص  مل  عالقة 

الباحثني 

الطريقة واإلجراءات: 
توافر  مدى  لر�سد  التحليلي  الو�سفي  املنهج  ا�ستخدام  مت 
الأداء،  نحو  والتوجه  التنظيمية  املواطنة  �سلوك  من  كل  اأبعاد 

بالإ�سافة اإىل التعرف على العالقة بينهما. 
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جمتمع الدراسة وعينتها: 

اأمنية،  زين،  )اأورجن،  �رشكات  اأربع  الت�سالت  قطاع  ي�سم 
الدرا�سة  اقت�رشت  ال�رشكات  ب�سيا�سة  متعلقة  ولأ�سباب   ، اإك�سرب�ص( 
على �رشكتي”اأمنية” و”زين”، والتي كونتا ما ن�سبته )50 %( من 
مبحوثني  على  ال�ستبانات  الباحثان  وزع  حيث  الدرا�سة،  جمتمع 
املعاينة  وحدة  الع�سوائية.اأما  الطبقية  العينة  بطريقة  اختيارهم  مت 
% من جمموع   16 اأي ما ن�سبته  والتحليل ف�سملت )230( موظفا، 
العا�سمة  يف  موظف   )1400( عددهم  البالغ  املعاينة  وحدة  اأفراد 
مقابل  يف  موظفا   )450( لديها  “اأمنية”  �رشكة  اأن  علما  عمان، 
املوزع  عدد  يو�سح   )1( “زين”.واجلدول  �رشكة  يف   )950(

وامل�سرتد من ال�ستبانات.
الجدول )1( 

عدد اإلستبانات الموزعة و المسترجعة.

ن�صبة �صاحلةم�صتبعدةم�صرتجعةموزعةال�رشكة
ال�صاحلة.

80 %8070565اأمنية

81,25 %1501266120زين

80,43 %23019611185جمموع

مصادر البيانات: 

امل�سادر  من  الإفادة  مت  الالزمة  البيانات  على  للح�سول 
وقد  اأجزاء،  ثالثة  من  تكونت  اإ�ستبانة  ت�سميم  جانب  اإىل  اجلاهزة، 
ت�سمن الأول منها البيانات ال�سخ�سية، يف حني ت�سمن اجلزء الثاين 
اأبعاد �سلوك املواطنة التنظيمية: بعدالإيثار  )21( فقرة موزعة على 
)الفقرات 8  - 11( ، وبعد الإحرتام واملجاملة )الفقرات12  - 15( 
الإح�سا�ص  وبعد   ،  )19  -   16 )الفقرات  الريا�سية  الروح  وبعد   ،
باملواطنة )الفقرات20 - 24( ، وبعد التفاين يف العمل )الفقرات25 
Podsa�( وقد ا�ستعان الباحثان باملقايي�ص التي ا�ستخدمها. )28   
koff,1993( و )Organ 1988،( .اأما اجلزء الثالث فت�سمن )22( فقرة 

)الفقرات  العاملني  ترقية  بعد  الأداء:  التوجه نحو  اأبعاد  موزعة على 
 )36  -  32 العاملني نحو الأداء، )الفقرات  ، بعد توجه   )31  - 29
، بعد الأداء الإبداعي )الفقرات37  - 41( ، بعد تقييم اأداء العاملني 
)الفقرات42  - 47( ، بعد ت�رشيعات املنظمة )الفقرات 48  - 50( 
.وقد مت ال�ستعانة بدرا�سة )اخل�ساونة،2012( لهذا الغر�ص.مت توزيع 
)15( مفردة خالل فرتتني  قوامها  ا�ستطالعية  ال�ستبانه على عينة 
خمتلفتني، كما مت التاأكد من ثبات الأداة عند التوزيع النهائي، حيث 

�سجلت ن�سبة كرومباخ األفا )0،95( واجلدول )2( يو�سح ذلك.
الجدول )2( 

نتائج إختبار كرومباخ ألفا ألبعاد الدراسة وأداة الدراسة ككل.

عد
م م.ثبات2م.ثبات1الب

م م.ثبات2م.ثبات1البعدثبات3
ثبات3

ثار
لإي

ا

0,760,750,726
ترقية 

0.940.790.744العاملني

عد
م م.ثبات2م.ثبات1الب

م م.ثبات2م.ثبات1البعدثبات3
ثبات3

ام 
حرت

ا
ملة

جما
و

0,730,830,832
توجه 

العاملني 
نحو الأداء

0.930.820.875

وح 
ر

سية
ا�

لري
ا

0,710,710,701
اإداء اإبداع 

0.900.870.864وابتكار

�ص 
�سا

اإح
نة 

واط
امل

ب

0,740,720.778
تقييم اأداء 

0.960.750.894العاملني

يف 
ين 

تفا مل
الع

0,720,850,731
ت�رشيعات 

0.760.800.859املنظمة

نة 
واط

م
مية

ظي
لتن

ا

0,870,880,913
التوجه 

0960.930943نحو الأداء

ت 
ثبا

كل 
ه ك

لأدا
ا

0,950,930,954 -  -  -  - 

املعاجلة اإلحصائية ومقياس التحليل: 

الإح�سائية  الأ�ساليب  با�ستخدام  البيانات  معاجلة  متت 
املتعدد  النحدار  حتليل   ، لالرتباط  »بري�سون«  ومعامل  الو�سفية، 
واختبار   ،  )T( اإختبار  الثنائي،  التباين  حتليل  التدريجي،  واملتعدد  
اخلما�سي(  )ليكرت  مقيا�ص  ا�ستخدام  مت  البعدية.كما  للمقارنة  �سيفيه 
لالإجابات  احل�سابية  املتو�سطات  قيم  ح�ساب  ومت  الأ�سئلة  ل�سياغة 

وكما هو مو�سح يف اجلدول )3( : 
الجدول )3( : 
مقياس التحليل.

درجة درجة عالية
متو�صطة

درجة 
منخف�صة

53.52.51

متغريات الدراسة: 

ا�صتملت الدرا�صة على املتغريات التالية: 

Ú  املواطنة �سلوك  ممار�سة  درجة  وهو  امل�ستقل:  املتغري  اأول: 
التنظيمية.

Ú .ثانيا: املتغري التابع: م�ستوى التوجه نحو الأداء الوظيفي
Ú  ،اجلن�ص للمبحوثني:  والوظيفية  ال�سخ�سية  اخل�سائ�ص  ثالثا: 

والعمر، واملوؤهل العلمي ومدة اخلدمة بالإ�سافة اىل: 
اإداري،  � الأوىل  فئات  ثالث  ويت�سمن  املهني:  التخ�س�ص 

والثانية مهند�ص وفني، والثالثة خدمة الزبائن.
ق�سم  � رئي�ص  الأوىل  فئتني  يت�سمن  للوظيفة:  الوظيفي  امل�سمى 

ورئي�ص وحدة، اأما الثانية فهي موظف تنفيذي.
خدمة  � اإىل  املتغري  هذا  وي�سري  املنظمة:  يف  املوظف  رتبة 

املوظف احلالية اأو ال�سابقة يف مواقع اإ�رشافية.
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أثر سلوك املواطنة التنظيمية على التوجه نحو األداء 
في شركات االتصاالت األردنية من وجهة نظر العاملني فيها

أ.د أنيس صقر حسني اخلصاونة
شهري الوناس  سليمان   أ. مينة 

خصائص عينة الدراسة حسب املتغريات الشخصية والوظيفية: 

الجدول )4( 
توزيع أفراد العينة تبعًا إلى المتغيرات الشخصية والوظيفية.

ن�صبة  %تكرارامل�صتوىاملتغرين�صبة  %تكرارامل�صتوى املتغري 

اجلن�ص

10958.9ذكر

الرتبة 
الوظيفية

1058.56روؤ�ساء

8043.2مروؤو�سني7641.1اأنثى

185100جمموع185100.0جمموع

العمر

4423.8اأقل من 25 �سنة

اخلربة يف 
الوظيفة

510452.2 �سنوات فاأقل

65429.2 - 10 �سنوات2610456.2 - 35 �سنة

2714.6اأكرث من 11 �سنة3720.0اأكرث من 36 �سنة

185100جمموع185100.0جمموع

موؤهل علمي

3317.8دبلوم متو�سط فاأقل

امل�سمى 
الوظيفي

6233.5رئي�ص ق�سم/ وحده

12366.5موظف/ غري اإ�رشايف15282.2بكالوريو�ص فاأعلى

185100جمموع185100.0جمموع

التخ�س�ص 
املهني

10456.2اإداري

ال�رشكة

12064.9زين

6535.1اأمنية4122.2مهند�ص/ فني

4021.6خدمة الزبائن

185100جمموع185100.0جمموع

الإناث،  ن�سبة  من  اأعلى  الذكور  ن�سبة  اأن   )4( اجلدول  يبني 
 )% ، مقارنة مع ن�سبة )41،1   )% الذكور )58،9  اإذ بلغت ن�سبة 
العمرية  الفئة  كانت  تكرارا  الأكرث  العمرية  الفئة  اأن  كما  لالإناث، 
هذه  من  املبحوثني  ن�سبه  بلغت  اإذ   ، �سنة(   35  -  26( ال�سابة، 
م�ستقطب  الت�سالت  قطاع  اأن  يعني  مما   ،  )%  56.2( الفئة 
من   )%  82،2( ن�سبته  ما  فاإن  اآخر  جانب  ال�سابة.من  للعمالة 
بلغت  بينما  فاأعلى(  )البكالوريو�ص  درجة  يحملون  املبحوثني 
يوؤ�رش  ، مما   )%  17،8( ن�سبة حملة درجة )دبلوم متو�سط فاأقل( 
اأن  البكالوريو�ص فاأعلى.ويالحظ  ال�رشكات ت�ستقطب حملة  اأن  اإىل 
املهند�سون  اأما  الإداريني  من  هم   )،  )%  56،2( املبحوثني  جل 
املبحوثني  ن�سبة  بلغت  بينما   ،  )%  22،2( �سكلوا  فقد  والفنيون 
من تخ�س�ص خدمة الزبائن )21،6 %( .وبالتايل فاإن التخ�س�ص 
املهني ال�سائد هو الإداري، وهذا ين�سجم مع الطبيعة اخلدمية لهذه 
%( ،( من املبحوثني هم موظفون تنفيذيون،  ال�رشكات.و )66،5 
بينما �سكل روؤ�ساء الأق�سام والوحدات )33،5 %( .وقد بلغت ن�سبة 
من تقل �سنوات خربتهم عن )5 �سنوات( )56،2 %( ، بينما بلغت 
اأن  اإىل  يوؤ�رش  ، ،مما   )%  29،2( )6 10 �سنوات(  ن�سبة فئة اخلربة 
غالبية اأفراد املجتمع مت توظيفهم يف الفرتة التاأ�سي�سية لل�رشكتني.
وبلغت ن�سبة من �سغلوا وظائف اإ�رشافية )56،8 %( ، مقارنة مع 
اإىل  البيانات  اإ�رشافية.وت�سري  وظائف  ي�سغلوا  مل  ممن   )%  43،2(
اأن )64،9 %( من املبحوثني كانوا من �رشكة »زين« مقارنة مع 
ل�ستخدام  التفاوت  هذا  ويعود  »اأمنية«،  �رشكة  ،من   )%  35،1(

العينة الطبقية التنا�سبية عند اختيار عينة الدرا�سة.

حتليل نتائج الدراسة: 
املواطنة  ◄ �سلوك  م�ستوى  ملعرفة  الأول:  البحث  �صوؤال 

التنظيمية يف �رشكات الت�سالت مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية 
والنحرافات املعيارية لأبعاد �سلوك املواطنة التنظيمية، واجلدول 

)5( يو�سح ذلك.
الجدول )5( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد سلوك المواطنة التنظيمية منفردة 
ومجتمعة.

م�صتوى الرتبةاأ.مم.حالأبعادم 

مرتفع4.390.612الإيثار1

مرتفع4.550.611الحرتام واملجاملة2

مرتفع4.370.603الروح الريا�سية3

مرتفع4.350.604الإح�سا�ص املواطنة 4

مرتفع4.110.755التفاين والإخال�ص يف العمل5

مرتفع4.350.51اأبعاد �صلوك املواطنة التنظيمية جمتمعة.

املواطنة  ل�سلوك  الكلي  املتو�سط  اأن   )5( جدول  يظهر 
 )0.51( مقداره  معياري  باإنحراف   )4.35( بلغ  قد  التنظيمية 
باأخالقيات  للتحلي  العاملني  وهذا م�ستوى مرتفع يعك�ص حما�ص 
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اأبعاد �سلوك املواطنة  املواطنة التنظيمية.ويت�سح اأي�سا اأن جميع 
متو�سطاتها  تراوحت  فقد  مرتفع،  مب�ستوى  جاءت  التنظيمية 
›الحرتام  بعد  جاء  وقد   ،  )4.55  -  4.11( بني  احل�سابية 
واملجاملة‹ باملرتبة الأوىل، مبتو�سط ح�ساب يبلغ )4.55( ، يليه 
بعد ›الإيثار‹ يف املرتبة الثانية، مبتو�سط ح�سابي )4.39( ، تاله 
بلغ  ح�سابي  مبتو�سط  الريا�سية‹  ›الروح  بعد  الثالثة  املرتبة  يف 
باملواطنة  ›الإح�سا�ص  بعد  جاء  الرابعة  املرتبة  ويف   ،  )4.37(
يف  ›التفاين  بعد  جاء  واأخرياً   ،  )4.35( بلغ  ح�سابي  مبتو�سط   ‹
العمل.‹اإن ح�سول بعد ›الإحرتام واملجاملة‹ على اأعلى درجة يدل 
وذلك  امل�ساكل،  يف  الوقوع  جتنب  اإىل  ي�سعون  العاملني  اأن  على 
وامل�ساهمة  وخ�سو�سياتهم،  الآخرين  حقوق  احرتام  خالل  من 
على  ت�ساعدهم  التي  واخلربات  باملعلومات  زمالئهم  تزويد  يف 
العاملني،  الكبري لدى  الالنتماء  اإىل  اأدائهم لعملهم.وقد يعزى ذلك 
يف  اأهميتهم  لهم  اأع�ساء  باأنهم  لديهم  والإدراك  ال�سعور  عزز  اإذ 
اإىل  ال�سبب  ال�رشكة، وكذلك قد يرجع  العمل ويتوقف عليهم جناح 
اأن العاملني يولون اهتماما ملثل هذه املمار�سات بو�سفها م�سدرا 
هذه  معنوية  من  بينهم.وللتحقق  املتبادل  والحرتام  للتفاهم 
النتائج مت تطبيق اختبار )T( على اأبعاد �سلوك املواطنة التنظيمية 

واجلدول )6( يو�سح ذلك.
الجدول رقم )6( 

تطبيق اختبار )One Sample T - Test( على أبعاد سلوك المواطنة التنظيمية منفردة 
ومجتمعة.

درجات Tالبعدم 
احلرية 

دللة 
اح�صائية 

0.00*31.20184بعد الإيثار.1

0.00*34.47184بعد الحرتام واملجاملة.2

0.00*31.11184بعد الروح الريا�سية.3

0.00*30.43184بعد الإح�سا�ص باملواطنة.4

0.00*20.01184بعد التفاين والإخال�ص يف العمل.5

اأبعاد �صلوك 
0.00*35.81184املواطنة التنظيمية جمتمعة.

. )α ≥0.05( دالة إحصائية عند مستوى *

يظهر اجلدول )6( وجود م�ستوى مرتفع من �سلوك املواطنة 
الفقرات  جلميع  احل�سابية  املتو�سطات  ح�ساب  مت  وقد  التنظيمية، 
التالية  واجلداول  وجمتمعة،  منفردة  الأبعاد  جممل  عن  املعربة 

تو�صح ذلك.

Ú  اأولً: بعد الإيثار: ا�ستمل هذا البعد على اأربع فقرات.ويبني
اجلدول )7( املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية وترتيب 
الفقرات، وم�ستوى ممار�ستها لدى العاملني يف �رشكات الت�سالت.

جدول )7( .
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات بعد اإليثار.

م�صتوى رتبةاأ.مم.حالفقرة م 

1
اأ�ساعد زمالئي عندما يكون 

مرتفع4.460.851لديهم اأعباء عمل ثـقيلة.

2
اأ�ساعد يف توجيه العاملني 

اجلدد حتى واإن مل يطلب مني 
ذلك.

مرتفع4.460.751

3
اأ�سجع زمالئي على تعلم 

مهارات وتقنيات جديدة عند 
احلاجة اإىل ذلك.

مرتفع4.380.813

4
م�ستعد لتخ�سي�ص جزء من 

وقتي مل�ساعدة الآخرين ممن 
لديهم م�سكالت عمل.

4.25
0.85

مرتفع4

مرتفع - 4.390.61بعد الإيثار

جاءت  كلها  البعد  هذا  فقرات  اأن   )7( اجلدول  يظهر 
الإيثار  لبعد  احل�سابية  املتو�سطات  تراوحت  اإذ  مرتفع،  مب�ستوى 
اللتني   )2  ،1( للفقرتني  اأعالها  وكان   ،  )4.46  -  4.25( بني 
اأعباء  لديهم  يكون  عندما  لزمالئه  املوظف  م�ساعدة  اإىل  ت�سريان 
مل  واإن  حتى  اجلدد  العاملني  توجيه  يف  وامل�ساعدة  ثـقيلة،  عمل 
 )4،46( و   )4،46( بلغت  ح�سابية  ومبتو�سطات  ذلك،  منه  يطلب 
على التوايل.بينما كان اأدناها للفقرة )4( التي ت�سري اإىل ا�ستعداد 
الذين  الآخرين  مل�ساعدة  وقته  من  جزء  لتخ�سي�ص  املوظف 
هذه  .وتعني   )4،25( بلغ  ح�سابي  مبتو�سط  عمل،  م�سكالت  لديهم 
النتائج اأن حتلي العاملني باملواطنة التنظيمية قد ظهر من خالل 
نحو  اأكرث  تنعك�ص عرب توجههم  والتي  بالإيثار  �سلوكيات حتليهم 
م�ساعدة زمالئهم الذين لديهم اأعباء عمل كثرية، ومن خالل تقدمي 
الوعي  اإىل منو  ذلك  يعود  وتطويره.وقد  العمل  لتح�سني  اقرتاحات 
لتعزيز  الزمالة  رابطة  تقوية  ب�رشورة  واقتناعهم  العاملني  لدى 
لل�رشكة  التناف�سية  امليزة  على  وللحفاظ  والإنتاجية  التعاون 
مقارنة بال�رشكات الأخرى.كما تبني اأن العاملني م�ستعدون كذلك 
لتخ�سي�ص جزء من اأوقاتهم للم�ساعدة يف توجيه زمالئهم اجلدد، 
اإىل  ذلك  يعود  وقد  املحتملة،  العمل  م�ساكل  تخفيف  على  والعمل 
�سعور العاملني الذين يظهرون هذا ال�سلوك بالإجناز وحتقيق الذات، 

وكذلك ال�سعادة عند م�ساعدتهم لزمالئهم.
Ú  على البعد  هذا  ا�ستمل  واملجاملة:  الحرتام  بعد  ثانياً: 

اأربع فقرات، ويبني اجلدول )8( املتو�سطات احل�سابية والنحرافات 
املعيارية وترتيب الفقرات، وم�ستوى ممار�ستها لدى العاملني يف 

�رشكات الت�سالت.
الجدول )8( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بعد ›االحترام والمجاملة‹.

م�ستوى الرتبةاأ.مم.حالفقرة م 

1
اأحرتم حقوق وخ�سو�سيات 

مرتفع4.690.6511زمالئي يف العمل.
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أثر سلوك املواطنة التنظيمية على التوجه نحو األداء 
في شركات االتصاالت األردنية من وجهة نظر العاملني فيها

أ.د أنيس صقر حسني اخلصاونة
شهري الوناس  سليمان   أ. مينة 

م�ستوى الرتبةاأ.مم.حالفقرة م 

2
اأت�ساور مع زمالئي يف 

العمل الذين قد يتاأثرون 
بقراراتي.

مرتفع4.450.784

3
اأقدم الت�سجيع والدعم 
املعنوي لزمالئي يف 

الأوقات ال�سعبة.
مرتفع4.520.802

4

اأقوم بتزويد زمالئي 
باملعلومات واخلربات 

املنا�سبة التي ت�ساعدهم 
على اأداء اأعمالهم على 

اأح�سن وجه كلما لزم الأمر.

مرتفع4.540.763

مرتفع - 4.550.61بعد الحرتام واملجاملة

يظهر اجلدول )8( اأن فقرات هذا البعد كلها جاءت مب�ستوى 
و  'الحرتام  لبعد  احل�سابية  املتو�سطات  تراوحت  اإذ  مرتفع، 
التي   )1( للفقرة  اأعالها  ، وكان   )4.69  - 4.45( املجاملة' بني 
اإىل احرتام املوظف حلقوق وخ�سو�سيات زمالئه، مبتو�سط  ت�سري 
ح�سابي بلغ )4،69( ، بينما كان اأدناها للفقرة )4( التي ت�سري اإىل 
قيام املوظف بتزويد زمالئه باملعلومات كلما لزم الأمر ومبتو�سط 
يتجهون  العاملني  اأن  النتائج  هذه  .وتعني   )4،45( بلغ  ح�سابي 
نحو جتنب حدوث م�ساكل، من خالل احرتام حقوق الآخرين وعدم 
التعدي عليها، والعمل على الت�ساور مع زمالئهم.وقد يعود ال�سبب 
مريحة  اأجواء  توفر  ال�رشكات  داخل  العمل  بيئة  اأن  اإىل  ذلك  يف 

للعمل، وتعتمد على احلوار واملناق�سة.
Ú  ثالثاً: بعد الروح الريا�صية: ا�ستمل هذا البعد على اأربع

والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات   )9( اجلدول  ويبني  فقرات 
املعيارية وترتيب الفقرات، وم�ستوى ممار�ستها لدى العاملني يف 

�رشكات الت�سالت.
جدول )9( .

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات بعد ‘الروح الرياضية’.

م�صتوى الرتبةاأ.مم.حالفقرة م 

1
ل اأق�سي الوقت يف التذمر 
وال�سكوى من العمل اأو من 

الآخرين.
مرتفع4.190.894

2

اأهتم بالمتيازات واجلوانب 
الإيجابية للوظيفة التي 

اأ�سغلها اأكرث من اهتمامي 
باجلوانب ال�سلبية التي ل 

تن�سجم مع رغباتي.

مرتفع4.300.873

3
اإذا اأخطاأت يف حق اأي من 

زمالئي فاإين اأتقدم لالعتذار 
منه.

مرتفع4.540.761

4
اأتقبل مالحظات واقرتاحات 

زمالئي حول اأي خطاأ يف 
اأدائي لعملي.

4.45
0.77

مرتفع2

مرتفع4.370.60بعد الروح الريا�صية

يظهر اجلدول )9( اأن فقرات هذا البعد كلها جاءت مب�ستوى 
الريا�سية'  'الروح  لبعد  احل�سابية  املتو�سطات  تراوحت  اإذ  مرتفع 
اإىل  ت�سري  التي   )3( للفقرة  اأعالها  .وكان   )4.54  -  4.19( بني 
اأن املوظف اإذا اأخطاأ يف حق اأي من زمالئه يتقدم بالعتذار منه، 
مبتو�سط ح�سابي بلغ )4،54( ، بينما كان اأدناها للفقرة )1( التي 
الآخرين،  اأو من  العمل  املوظف من  و�سكوى  تذمر  اإىل مدى  ت�سري 
حتلي  اأن  النتائج  هذه  .وتعني   )4،19( بلغ  ح�سابي  مبتو�سط 
العاملني باملواطنة التنظيمية قد ظهر من خالل �سلوكيات تعك�ص 
امل�ساكل  جتاه  وال�سرب  للت�سامح  املت�سمنة  الريا�سية'،  'الروح 
العمل  يف  الإيجابي  املوقف  على  واحلفاظ  املوؤقتة،  الب�سيطة 
واملبادرة لالعتذار من الآخرين يف حالة حدوث اإ�ساءة.وقد يعزى 
ال�سبب اإىل عدم رغبة العاملني باخلو�ص يف م�ساكل مع مديريهم 
اإر�ساء حاجاتهم،  ال�رشكة تعمل على  اأو زمالئهم، لت�سورهم باأن 
على  حفاظا  بع�سا  بع�سهم  م�ساكل  تفهم  منهم  تتوقع  وبالتايل 
اأهدافها  لتحقيق  اجلهد،  من  املزيد  بذل  ت�سمن  طيبة  عالقات 
املريح  النف�سي  باملناخ  الح�سا�ص  اإىل  ذلك  يعزى  واأهدافهم.وقد 
للعمل، وال�سعور باأن املدير مييل اإىل مناق�سة الق�سايا معهم حلل 

اخلالفات عن طريق احلوار واملناق�سة.
Ú  :رابعاً: بعد الإح�صا�س باملواطنة واحلر�س على املنظمة

ا�ستمل هذا البعد على خم�ص فقرات ويبني اجلدول )10( املتو�سطات 
احل�سابية وترتيب الفقرات، وم�ستوى ممار�ستها لدى العاملني يف 

�رشكات الت�سالت.
الجدول )10( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بعد ‘اإلحساس بالمواطنة والحرص 
على المنظمة’.

م�صتوى رتبةاأ.مم.حالفقرة م 

1

اأحر�ص على ح�سور 
اللقاءات والندوات غري 
الر�سمية التي تعقدها 

ال�رشكة 

مرتفع4.010.965

2
اأتابع بانتظام قراءة 

اإعالنات ومذكرات وتعاميم 
ال�رشكة املوجهة للعاملني.

مرتفع4.270.964

3
اأتاأقلم مع كل التطورات 

التي يتطلبها جناحي يف 
عملي بال�رشكة.

مرتفع4.490.712

4
اأهتم واأحر�ص على اإعطاء 

�سورة اإيجابية لالآخرين عن 
�رشكتي 

مرتفع4.610.711

5
م�ستعد للقيام مبهام غري 

مطلوبة مني للم�ساعدة على 
حت�سني �سورة ال�رشكة 

4.39
0.77

مرتفع3

بعد الإح�صا�س املواطنة 
مرتفع 4.350.60واحلر�س على املنظمة

مب�ستوى  جاءت  البعد  هذا  فقرات  اأن   )10( اجلدول  يبني 
مرتفع، اإذ تراوحت املتو�سطات احل�سابية لبعد 'الإح�سا�ص باملواطنة 
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4.61( ، وكان اأعالها للفقرة )4( التي ت�سري اإىل  ' بني )4.01 - 
لالآخرين  اإيجابية  �سورة  اإعطاء  على  وحر�سه  املوظف  اهتمام 
اأدناها  كان  بينما   ،  )4،61( بلغ  ح�سابي  ومبتو�سط  �رشكته،  عن 
اللقاءات  ح�سور  على  املوظف  حر�ص  اإىل  ت�سري  التي   )1( للفقرة 
على  ت�ساعد  والتي  ال�رشكة،  تعقدها  التي  الر�سمية  غري  والندوات 
�سلوك  فاإن  .وعليه   )4،01( بلغ  مكانتها، مبتو�سط ح�سابي  تعزيز 
املواطنة التنظيمية يتجلى من خالل 'الإح�سا�ص باملواطنة ' الذي 
يتحلى به العاملون عرب اهتمامهم احلقيقي ب�رشكتهم، والنخراط 
بن�ساطاتها، وامل�ساركة البناءة يف �سوؤونها، واحلر�ص على اإعطاء 
بالعتزاز  �سعورهم  اإىل  ذلك  يعزى  عنها.وقد  اإيجابية  �سورة 
ما  اأن  واعتبار  نحوه  التزامهم  من  يعزز  مما  لعملهم  والنتماء 
يربطهم بال�رشكة يتجاوز عقد العمل الر�سمي واحل�سور يف اأوقات 

الدوام.
Ú  ا�ستمل هذا العمل:  والإخل�س يف  التفاين  خام�صاً: بعد 

البعد على اأربع فقرات ويبني اجلدول )11( املتو�سطات احل�سابية 
والنحرافات املعيارية وترتيب الفقرات، وم�ستوى ممار�ستها لدى 

العاملني يف �رشكات الت�سالت.
الجدول )11( .

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات بعد التفاني واإلخالص في العمل.

م�صتوى الرتبةاأ.مم.حالفقرة م

1
اأقوم باأن�سطة تتجاوز املهام 

مرتفع4.110.923الرئي�سية لوظيفتي.

2
م�ستعد للعمل ل�ساعات 

مرتفع3.711.334اإ�سافية دون اأجر.

3
اأتقيد بتعليمات وقواعد 

ال�رشكة وذلك بدافع �سخ�سي 
ذاتي.

مرتفع4.480.811

4

اإذا اأنهيت واجباتي الوظيفية 
قبل انتهاء موعد العمل 

فاإنني اأحاول اإيجاد عمل 
منتج اإ�سايف لأداءه دون 

توقع مكافاأة.

4.13
0.91

مرتفع2

مرتفع 4.110.75بعد التفاين والإخل�س يف العمل

يظهر اجلدول )11( وجود م�ستوى عال من �سلوك املواطنة 
لهذا  مرتفع  م�ستوى  البعد  هذا  فقرات  كل  �سجلت  وقد  التنظيمية، 
ال�سلوك، اإذ تراوحت املتو�سطات احل�سابية لبعد 'التفاين والإخال�ص 
اأعالها للفقرة )3( التي  4.48( ، وكان  يف العمل' بني )3.71 - 
بدافع  وذلك  ال�رشكة،  وقواعد  بتعليمات  املوظف  تقيد  اإىل  ت�سري 
كان  بينما   ،  )4،48( بلغ  ح�سابي  مبتو�سط  منه،  ذاتي  �سخ�سي 
اأدناها للفقرة )2( التي ت�سري اإىل ا�ستعداد املوظف للعمل ل�ساعات 
.وبالتايل   )3،71( بلغ  ح�سابي  ومبتو�سط  اأجر  دون  اإ�سافية 
ممار�سة  خالل  من  يتجلى  التنظيمية  املواطنة  �سلوك  اأن  يتبني 
من  يتج�سد  الذي  العمل'،  يف  والإخال�ص  'التفاين  لبعد  العاملني 
ل�سلوكياتهم،  ي�سعونها  التي  للمعايري  العاملني  اإخال�ص  خالل 

وحر�سهم على التقيد بتعليمات ال�رشكة وقواعدها، والجتاه نحو 
اإجناز ما هو اأبعد من متطلبات دورهم الر�سمي.وقد يعود ذلك اإىل 
حر�ص العاملني على ق�ساء الوقت الكايف لإجناز اأعمالهم، نتيجة 
اإح�سا�سهم مب�سوؤولية اأدوارهم واأهميتها يف حتقيق اأهداف ال�رشكة، 
الأخالقي  اللتزام  ب�رشورة  العاملني  اإح�سا�ص  اإىل  يعزى  قد  كما 
نحو عملهم، والذي قد يعود اإىل اإميانهم بروؤية �رشكتهم ور�سالتها 

واأهمية م�ساهمتهم يف حتقيقها.
�رشكات  ◄ توجه  م�ستوى  ملعرفة  الثاين:  البحث  �صوؤال 

احل�سابية  املتو�سطات  ح�ساب  مت  الأداء،  نحو  الإت�سالت 
والنحرافات املعيارية لأبعاد توجه ال�رشكة نحو الأداء واجلدول 

)12( يو�سح ذلك: 
الجدول )12( .

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد توجه الشركة نحو األداء منفردة 
ومجتمعة.

متو�صط البعدم 
ح�صابي

انحراف 
م�صتوى الرتبةمعياري

1
ترقية العاملني 

مرتفع3.830.874ومنوهم الوظيفي

2
توجه العاملني نحو 

مرتفع3.970.732الأداء

3
 الأداء الإبداعي 

مرتفع3.910.813والإبتكاري

مرتفع3.740.905 تقييم اأداء العاملني4

5
ت�رشيعات املنظمة 

مرتفع4.030.831ولوائحها

يبني اجلدول )12( اأن املتو�سط الكلي لأبعاد توجه ال�رشكة 
�رشكات  توجه  م�ستوى  فاإن  وعليه   ،  )3.88( بلغ  قد  الأداء  نحو 
الإت�سالت نحو الأداء كان مرتفعا، وقد يعزى ذلك اإىل كون هذه 
�سابة  ب�رشية  موارد  ا�ستقطاب  من  مكنها  مما  حديثة،  ال�رشكات 
م�ستوى  على  ذلك  انعك�ص  وقد  التخ�س�سات،  خمتلف  من  وموؤهلة 
خا�ص.كما  ب�سكل  الأداء  نحو  توجهها  وعلى  عام،  ب�سكل  ن�ساطها 
يت�سح من اجلدول اأن جميع اأبعاد توجه ال�رشكة نحو الأداء منفردة 
اإذ تراوحت متو�سطاتها احل�سابية  جاءت بدرجة تقييمية مرتفعة، 
املرتبة   ‘ املنظمة  ‘ت�رشيعات  بعد  واحتل   )4.03  -  3.74( بني 
العاملني  ‘توجه  بعد  يليه   ،  )4.03( بلغ  الأوىل، مبتو�سط ح�سابي 
نحو الأداء’ يف املرتبة الثانية، مبتو�سط ح�سابي بلغ )3.97( ، ثم 
جاء يف املرتبة الثالثة بعد ‘الأداء الإبداعي والإبتكاري’ مبتو�سط 
ح�سابي بلغ )3.91( .وبالتايل ي�ستدل اأن بعد ‘ت�رشيعات املنظمة 
‘ ح�سل على املرتبة الأوىل، مما يعني اأن الت�رشيعات لها اأثر كبري 
الت�رشيعات  اأن  اإىل  يف توجه ال�رشكات نحو الأداء، وقد يعود ذلك 
املعتمدة ذات كفاءة ومرونة عالية، وت�سهم يف دعم التوجه العام 
لل�رشكات نحو الأداء، من خالل ا�ستنادها فعليا اإىل مبادئ الكفاءة.
وللتحقق من معنوية النتائج مت تطبيق اختبار )T( على اأبعاد توجه 

ال�رشكة نحو الأداء، واجلدول )13( يو�سح ذلك.
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أثر سلوك املواطنة التنظيمية على التوجه نحو األداء 
في شركات االتصاالت األردنية من وجهة نظر العاملني فيها

أ.د أنيس صقر حسني اخلصاونة
شهري الوناس  سليمان   أ. مينة 

الجدول )13( .
نتائج اختبار )One Sample T - test( على أبعاد توجه الشركة نحو األداء منفردة 

ومجتمعة.

درجات Tالأبعادالرقم 
احلرية 

الدللة 
الإح�صائية 

1
ترقية العاملني 

0.00*13.01184ومنوهم الوظيفي

2
توجه العاملني نحو 

0.00*18.14184الأداء

3
الأداء الإبداعي 

0.00*15.42184والبتكاري

0.00*11.150184تقييم اأداء العاملني4

5
ت�رشيعات املنظمة 

0.00*16.85184ولوائحها

اأبعاد التوجه ال�رشكة 
0.00*17.57184نحو الأداء جمتمعة.

. )α ≥0.05( دالة إحصائية عند مستوى *

يظهر اجلدول )13( وجود م�ستوى مرتفع من توجه ال�رشكات 
والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ح�ساب  مت  الأداء.وقد  نحو 
وذلك  الأداء،  نحو  ال�رشكة  توجه  اأبعاد  من  كل  لفقرات  املعيارية 

على النحو التايل: 
Ú  اأول: بعد ترقية العاملني ومنوهم الوظيفي: ا�ستمل هذا

البعد على ثالث فقرات ويبني اجلدول )14( املتو�سطات احل�سابية 
لدى  تقييمها  وم�ستوى  الفقرات،  وترتيب  املعيارية  والنحرافات 

العاملني يف ال�رشكات املبحوثة.
الجدول )14( .

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات بعد ‘ترقية العاملين ونموهم 
الوظيفي’.

م�صتوى رتبةاأ.مم.حالفقرة م 

1

تعتمد فر�ص التطور 
الوظيفي للموظف على 

الأداء اجليد ملهام 
الوظيفه

مرتفع4.210.921

2

تعتمد فر�ص الرتقية 
على الأداء اأكرث من 

العالقات ال�سخ�سية 
بالرئي�ص 

مرتفع3.761.162

3

تتاح فر�ص النمو 
والرتقية للوظائف 

اأعلى للجميع ب�سكل 
من�سف وعادل.

3.54
1.12

مرتفع3

بعد ترقية العاملني 
مرتفع 3.830.87ومنوهم الوظيفي

يظهر اجلدول )14( اأن فقرات هذا البعد كلها جاءت مب�ستوى 
مرتفع، اإذ تراوحت املتو�سطات احل�سابية لبعد 'ترقية العاملني' بني 
)3.54 - 4.21( ، اإذ كان اأعالها للفقرة )1( التي ت�سري اإىل اعتماد 
فر�ص املوظف يف التطور الوظيفي على اأدائه الفعلي اجليد وتنفيذه 

ملهام وظيفته، مبتو�سط ح�سابي بلغ )4، 21( ، بينما كان اأدناها 
للجميع  اأعلى  وظائف  اإىل  والرتقية  بفر�ص  املتعلقة   )3( للفقرة 
.وتوؤ�رش   )3،54( بلغ  ح�سابي  مبتو�سط  وعادل،  من�سف  ب�سكل 
توجه  يف  كبري  ب�سكل  ت�سهم  العاملني  ترقية  اأن  اىل  النتائج  هذه 
ال�رشكات  اعتماد  اإىل  ذلك  �سبب  يرجع  وقد  الأداء،  نحو  ال�رشكات 
على معايري واأ�س�ص دقيقة يف الرتقية ترتبط ب�سكل اأ�سا�سي بالأداء 

الفعلي ملهام املوظف.
Ú  ثانيا: بعد توجه العاملني نحو الأداء: ا�ستمل هذا البعد

احل�سابية  املتو�سطات   )15( اجلدول  ويبني  فقرات،  خم�ص  على 
لدى  تقييمها  وم�ستوى  الفقرات  وترتيب  املعيارية  والنحرافات 

العاملني يف �رشكات الت�سالت.
الجدول )15( .

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات بعد ›توجه العاملين نحو األداء‹.

م�صتوى رتبةاأ.مم.حالفقرة م 

1
ميار�ص املوظفون 

مهام وظائفهم 
باحرتاف ومهنية.

مرتفع3.910.955

2

يبذل املوظفون اأق�سى 
جهودهم لإجناز 
وحتقيق اأهداف 

وظائفهم.

مرتفع3.930.964

3

يعمل املوظفون بجدية 
على تطوير قدراتهم 
ومهاراتهم املتعلقة 

بوظائفهم

مرتفع4.030.831

4

ي�سعى املوظفون 
للح�سول على 

معلومات راجعة عن 
نتائج اعمالهم 

مرتفع3.970.873

5

يعمل املوظفون يف 
ال�رشكة على حت�سني 

م�ستوى اأدائهم يف 
�سوء املعلومات 

الراجعة التي يح�سلون 
عليها من قبل 

روؤ�سائهم.

4.01
0.84

مرتفع2

بعد توجه العاملني
مرتفع 3.970.73نحو الأداء

يظهر اجلدول )15( اأن فقرات هذا البعد كلها جاءت مب�ستوى 
لبعد'توجه  احل�سابية  املتو�سطات  تراوحت  حيث  مرتفع،  تقييم 
العاملني نحو الأداء' بني )3.91 - 4.03( ، وكان اأعالها للفقرة 
)3( املت�سلة مبدى عمل املوظفني يف ال�رشكة بجدية على تطوير 
 ،  )4.03( بلغ  ح�سابي  مبتو�سط  الوظيفية،  ومهاراتهم  قدراتهم 
املوظفني  ممار�سة  مبدى  املتعلقة   )1( للفقرة  اأدناها  كان  بينما 
بلغ  ح�سابي  مبتو�سط  ومهنية،  باحرتاف  ال�رشكة  يف  ملهامهم 
يف  مرتفع  الأداء  نحو  العاملني  توجه  اأن  هذا  .ويعني   )3.91(
الكربى  الغالبية  اأن  اإىل  ال�سبب  يعزى  وقد  الت�سالت  �رشكات 
للعمالة يف هذه ال�رشكات عمالة �سابة وموؤهلة ومتحم�سة لالإجناز، 
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كما اأن توفر ظروف ومتغريات اأخرى يتطلبها الأداء اجليد يف هذه 
احلوافز  وتكافوؤ  وعدالة  وت�سجيعه،  الإبداع  دعم  مثل  ال�رشكات 
اأكرث حر�سا على تطوير قدراتهم، يف  العاملني  واملكافاأت، يجعل 

�سوء املعلومات الراجعة التي يح�سلون عليها من روؤ�سائهم.
Ú  ثالثا: بعد الأداء الإبداعي والبتكاري: ا�ستمل هذا البعد

احل�سابية  املتو�سطات   )16( اجلدول  ويبني  فقرات  خم�ص  على 
والنحرافات املعيارية وترتيب الفقرات، وم�ستوى ممار�ستها لدى 

العاملني يف �رشكات الت�سالت.
جدول رقم )16( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات بعد ›األداء اإلبداعي واالبتكاري‹.

م�صتوى الرتبةاأ.حم.حالفقرة م 

1

تخ�سع املقرتحات 
الإبداعية للمروؤو�سني 

للدرا�سة اجلادة من 
قبل الروؤ�ساء.

مرتفع3.940.922

2

يتم تكرمي وتقدير 
املوظفني املبدعني 

يف العمل من قبل 
روؤ�سائهم.

مرتفع3.861.124

3

يحظى املوظفون 
املبدعون بفر�ص اأكرب 

للتقدم الوظيفي من 
غري املبدعني

مرتفع3.861.044

4

ت�سجع قوانني 
و�سيا�سات ال�رشكة 

العاملني على الإبداع 
والبتكار يف العمل.

مرتفع3.920.953

5
ت�سجع ال�رشكة توظيف 

وتطبيق الأفكار 
البتكارية يف العمل.

مرتفع3.990.961

بعد الأداء الإبداعي 
مرتفع3.910.81والإبتكاري

يبني جدول )16( اأن فقرات هذا البعد كلها جاءت مب�ستوى 
'الأداء  لبعد  احل�سابية  املتو�سطات  تراوحت  اإذ  مرتفع،  تقييم 
اأعالها  وكان   ،  )3.99  -  3.86( بني  والبتكاري'  الإبداعي 
وتطبيق  لتوظيف  ال�رشكة  ت�سجيع  مبدى  املتعلقة   )5( للفقرة 
الأفكار البتكارية يف العمل، مبتو�سط ح�سابي بلغ )3.99( ، بينما 
املوظفني  تكرمي  مبدى  املتعلقتني   )3  ،2( للفقرتني  اأدناها  كان 
املبدعني يف العمل وتقديرهم من قبل روؤ�سائهم، ومدى ح�سولهم 
على فر�ص اأعلى للتقدم الوظيفي يف ال�رشكة مقارنة مع زمالئهم 
على   )3.86(  )3.86( بلغا  ح�سابيني  مبتو�سطني  املبدعني،  غري 
له  كان  الإبداعي  الأداء  ت�سجيع  اأن  النتائج  هذه  التوايل.وتعني 
اإ�سهام كبري يف حتفيز العاملني على الأداء، مما كان له الأثر الكبري 
يف توجه ال�رشكات نحو الأداء.وقد يعزى ذلك اإىل ت�سجيع الروؤ�ساء 
والت�رشيعات لل�سلوكيات والأفكار الإبداعية والبتكارية والتعامل 

معها بجدية ودرا�ستها وتوظيفها على اأر�ص الواقع.

Ú  البعد على ا�ستمل هذا  العاملني:  اأداء  تقييم  بعد  رابعا: 
�ست فقرات ويبني اجلدول )17( املتو�سطات احل�سابية والنحرافات 
يف  العاملني  لدى  تقييمها  وم�ستوى  الفقرات،  وترتيب  املعيارية 

�رشكات الت�سالت.
الجدول )17( .

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات بعد ‘تقييم أداء العاملين’.

م�صتوى رتبةاأ.مم.حالفقرةم

1
يركز الروؤ�ساء على 

انتقاد الأداء ال�سعيف 
ولي�ص الأ�سخا�ص.

مرتفع3.851.082

2
يتم تقدير ومكافاأة 

الأداء اجليد للموظف 
من قبل روؤ�سائه.

مرتفع3.881.051

3

ت�ستند عملية تقييم 
اأداء املوظف من قبل 

روؤ�سائه اإىل اأ�س�ص 
مو�سوعية.

مرتفع3.781.044

4

ل يوؤثر اختالف 
املوظف بالراأي مع 

رئي�سه �سلبا على تقرير 
اأدائه ال�سنوي 

مرتفع3.511.186

5

ل يوؤثر اإمتداح املوظف 
لرئي�سه املبا�رش 

اإيجابيا على تقرير 
اأدائه ال�سنوي.

مرتفع3.611.215

6
يعك�ص تقرير الأداء 

ال�سنوي للموظف يف 
ال�رشكة اأداءه الفعلي.

3.81
1.11

مرتفع3

مرتفع 3.740.90بعد تقييم اأداء العاملني

يظهر اجلدول )17( اأن فقرات هذا البعد كلها جاءت مب�ستوى 
اأداء  'تقييم  لبعد  احل�سابية  املتو�سطات  تراوحت  اإذ  مرتفع،  تقييم 
العاملني' بني )3.51 - 3.88( .وكان اأعالها للفقرة )2( املتعلقة 
مبتو�سط  للموظف،  اجليد  لالأداء  الروؤ�ساء  ومكافاأة  تقدير  مبدى 
ح�سابي بلغ )3.88( ، بينما كان اأدناها للفقرة )4( املت�سلة مبدى 
اأدائه  تقرير  على  �سلبا  رئي�سه  مع  بالراأي  املوظف  اختالف  تاأثري 
اأن  النتائج  هذه  .وتعني   )3.51( بلغ  ح�سابي  مبتو�سط  ال�سنوي، 
نحو  ال�رشكات  توجه  يف  كبري  اإ�سهام  له  للعاملني  الأداء  تقييم 
خ�سو�سا  الإدارية،  العمليات  معظم  يف  يوؤثر  اأنه  خا�سة  الأداء، 
التدريب والرتقيات والدافعية.وقد يعود ذلك اإىل ثقة العاملني باأن 
وكذلك  وعادلة،  ودقيقة  مو�سوعية  التقييم  يف  املعتمدة  الأ�س�ص 
ثقتهم باأن روؤ�ساءهم يقدرون العمل اجليد للمروؤو�سني وي�ستندون 

اإليه يف التقييم.
Ú  ا�ستمل هذا ولوائحها:  املنظمة  ت�رشيعات  بعد  خام�صا: 

البعد على ثالث فقرات ويبني اجلدول )18( املتو�سطات احل�سابية 
لدى  تقييمها  وم�ستوى  الفقرات،  وترتيب  املعيارية  والنحرافات 

العاملني يف �رشكات الت�سالت.
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أثر سلوك املواطنة التنظيمية على التوجه نحو األداء 
في شركات االتصاالت األردنية من وجهة نظر العاملني فيها

أ.د أنيس صقر حسني اخلصاونة
شهري الوناس  سليمان   أ. مينة 

الجدول )18( .
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات بعد ›تشريعات المنظمة ولوائحها‹.

م�صتوى رتبةاأ.مم.حالفقرةم 

مرتفع4.070.942تت�سف ت�رشيعات ال�رشكة بتوجهها نحو حتقيق اجلدارة والكفاءة يف الأداء.1

مرتفع3.910.953يتم تطبيق اأ�س�ص ومعايري اجلدارة والكفاءة عند تعيني موظفني ال�رشكة2

مرتفع4.100.921ت�سجع اللوائح والت�رشيعات املعمول بها يف هذه ال�رشكة املوظفني على ا�ستخدام اأق�سى طاقاتهم وقدراتهم الكامنة ل�سالح العمل.3
بعد ت�رشيعات

مرتفع 4.030.83املنظمة ولوائحها

جميعها  جاءت  البعد  هذا  فقرات  اأن   )18( اجلدول  يظهر 
لبعد  احل�سابية  املتو�سطات  تراوحت  اإذ  مرتفع،  تقييم  مب�ستوى 
'ت�رشيعات املنظمة ولوائحها' بني )3.91 - 4.10( ، وكان اأعالها 
املعمول  والت�رشيعات  اللوائح  ت�سجيع  مبدى  املتعلقة   )3( للفقرة 
بها يف ال�رشكة املوظفني على ا�ستخدام اأق�سى طاقاتهم وقدراتهم 
الكامنة ل�سالح العمل، مبتو�سط ح�سابي بلغ )4.10( ، بينما كان 
اجلدارة  ومعايري  اأ�س�ص  تطبيق  مبدى  املتعلقة   )2( للفقرة  اأدناها 
بلغ  ح�سابي  مبتو�سط  ال�رشكة،  يف  املوظفني  تعيني  عند  والكفاءة 
)3.91( .وتعني هذه النتائج اأن الت�رشيعات واللوائح املعتمدة يف 
�رشكات الت�سالت لها اأثر كبري يف توجهها نحو الأداء، وقد يعود 
ذات كفاءة ومرونة عالية  املعتمدة  الت�رشيعات  اأن  اإىل  ذلك  �سبب 

�سكليا،  الأداء فعليا ل  والكفاءة يف  وموجهة نحو حتقيق اجلدارة 
طاقاتهم  اأق�سى  ا�ستخدام  اإىل  مييلون  العاملني  جعل  ما  وهذا 

والعمل بجدية اأكرب، واإظهار قدراتهم الإبداعية الكامنة.
�صوؤال البحث الثالث: ملعرفة مدى وجود فروق معنوية  ◄

يف م�ستوى كل من �سلوك املواطنة التنظيمية والتوجه نحو الأداء 
املتو�سطات  ح�ساب  مت  والوظيفية،  ال�سخ�سية  للمتغريات  تعزى 
احل�سابية لإجابات املبحوثني على اأبعاد �سلوك املواطنة التنظيمية 
والوظيفية،  الجتماعية  خل�سائ�سهم  تبعًا  وجمتمعة،  منفردة 

واجلدول )19( يو�سح ذلك
الجدول )19( 

متوسطات الحسابية وانحرافات المعيارية ألبعاد سلوك المواطنة التنظيمية تبعًا للمتغيرات الشخصية والوظيفية

عددم�صتوىمتغري
اإح�صا�س روح ريا�صيةاحرتام وجماملةاإيثار

مواطنة تنظيميةتفاين يف العملباملواطنة 

اأ.مم.حاأ.مم.حاأ.مم.حاأ.مم.حاأ.مم.حاأ.مم.ح

اجلن�ص
1094.410.604.530.644.360.634.310.594.030.784.330.53ذكر

764.370.614.580.564.390.564.410.624.210.714.39اأنثى
0.49

العمر

444.230.694.410.714.220.684.300.613.940.774.230.55اأقل من 25 �سنة

261044.410.594.590.544.420.524.370.584.120.774.380.48 - 35 �سنة

374.520.504.580.674.420.704.360.674.260.664.420.54اأكرث من 36 �سنة 

موؤهل علمي
334.450.444.580.514.520.384.530.394.260.654.470.32دبلوم متو�سط فاأقل

1524.380.644.540.634.340.634.310.634.080.774.330.54بكالوري�ص/ واأعلى 

تخ�س�ص 
مهني

1044.400.574.540.604.350.604.360.634.170.774.370.52اإداري

414.430.554.540.534.430.524.220.524.130.604.340.41مهند�ص/ فني 

404.310.754.580.724.360.684.460.603.920.844.330.59خدمة الزبائن

م�سمى 
وظيفي 

624.540.534.620.614.440.604.370.654.320.704.450.53رئي�ص ق�سم/ وحدة 

موظف تنفيذي/ غري 
1234.320.634.510.614.340.604.340.584.000.764.300.50اإ�رشايف

خربة يف 
الوظيفة 

51044.360.664.600.644.380.634.320.624.040.814.340.55 �سنوات فاأقل

6544.410.534.490.454.380.404.430.514.140.704.370.40 - 10 �سنوات

274.460.544.470.764.310.794.310.704.310.624.370.58اأكرث من 11 �سنة

رتبة 
وظيفية.

1054.450.574.570.604.400.594.370.614.190.774.390.51رئي�ص

804.320.644.520.634.340.614.330.604.000.724.300.52مروؤو�ص
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ي�سري اجلدول )19( اإىل وجود فروق ظاهرية بني املتو�سطات 
للخ�سائ�ص  تبعًا  التنظيمية  املواطنة  �سلوك  لأبعاد  احل�سابية 
الإح�صائية  الدللة  وملعرفة  للمبحوثني،  والوظيفية  الجتماعية 

لهذه الفروق مت ح�صاب مايلي: 
Ú  )T( اإختبار  اإ�ستخدام  مت  اجلن�س:  متغري  ح�صب  اأول: 

منفردة  باأبعادها  التنظيمية  املواطنة  �سلوك  م�ستوى  لتحديد 
وجمتمعة، تبعًا ملتغري اجلن�ص، واجلدول )20( يو�سح ذلك

الجدول )20( .
نتائج إختبار )Independet Samples T - Test( لمستوى سلوك المواطنة 

التنظيمية تبعًا لمتغير الجنس.

درجة املجالم�صدر
دللة قيمة Tحرية

اإح�صائية

اجلن�ص

10,4500.653الإيثار

0.534 - 10,623الحرتام واملجاملة

0.689 - 10,401الروح الريا�سية

اإح�سا�ص باملواطنة 
0.312 - 11,014وحر�ص على املنظمة

التفاين والإخال�ص يف 
0.011 * - 11,601العمل

0.393 - 10,857�سلوك املواطنة التنظيمية 

. )α ≥0.05( دالة إحصائية عند مستوى *

م�ستوى  يف  معنوية  فروق  وجود  عدم   )20( اجلدول  يبني 
�سلوك املواطنة التنظيمية تعزى اإىل متغري اجلن�ص، وذلك يف اأبعاد; 
‘الإيثار’، و ‘الحرتام واملجاملة’، و ‘الإح�سا�ص باملواطنة ‘، و ‘الروح 
الريا�سية’، وكذلك يف الأبعاد جمتمعة.وتبني وجود فروق معنوية 
يف البعد املتعلق ‘ بالتفاين والإخال�ص يف العمل ‘ فقط.وبالعودة 
للجدول )19( تبني اأن الفروق كانت ل�سالح الإناث مبتو�سط ح�سابي 
، بينما بلغ املتو�سط احل�سابي للذكور )4.03( .وتدل  بلغ )4.21( 
النتائج اأن م�ستوى �سلوك املواطنة ل يختلف باختالف اجلن�ص اإل يف 
بعد ‘التفاين يف العمل’ ل�سالح الإناث، مما يعني وجود توجه لالإناث 
لإجناز اأدوارهن بدرجة تزيد عن املطلوب منهن اأكرث من اأقرانهن من 
الذكور، وقد يعود ال�سبب اإىل �سعور املراأة بجهود ال�رشكة يف اإدماجها 
ودعم تطورها الوظيفي دون متييز، مما ولد لديها اإح�سا�سا باإثبات 

وجودها والتفاين يف عملها.
Ú  التباين حتليل  تطبيق  مت  العمر:  متغري  ح�صب  ثانيا: 

اأبعاد �سلوك املواطنة التنظيمية منفردة وجمتمعة،  الأحادي على 
تبعًا ملتغري العمر، واجلدول )21( يو�سح ذلك.

 الجدول رقم )21( .
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي )One - Way ANOVA( لمستوى سلوك المواطنة 

التنظيمية تبعًا للعمر.

متو�صط د.حريةمج.مربعاتاملجالم�صدر
دللة Fمربعات

اإح�صائية

0.66320.3320.8980.409الإيثارالعمر

متو�صط د.حريةمج.مربعاتاملجالم�صدر
دللة Fمربعات

اإح�صائية

العمر

الحرتام 
0.045*2.30521.1523.146واملجاملة

الروح 
1.38520.6921.9530.145الريا�سية

اإح�سا�ص 
0.46620.2330.6480.524باملواطنة 

التفاين 
والإخال�ص 

يف العمل
0.50020.2500.4660.628

�سلوك 
املواطنة 

التنظيمية 
0.81120.4061.5700.211

. )α ≥0.05( دالة إحصائية عند مستوى *

م�ستوى  يف  معنوية  فروق  وجود  عدم   )21( اجلدول  يبني 
 ; اأبعاد  يف  وذلك  العمر،  اإىل  تعزى  التنظيمية  املواطنة  �سلوك 
واحلر�ص  باملواطنة  و’الإح�سا�ص  الريا�سية’،  ‘الروح  و  ‘الإيثار’، 
على املنظمة’، و’التفاين والإخال�ص يف العمل’، والأبعاد جمتمعة.
تبني اأي�سا وجود فروق معنوية بني املتو�سطات احل�سابية يف بعد 
‘الحرتام واملجاملة’ فقط تبعًا للعمر، وملعرفة م�سادر الفروق مت 

تطبيق اختبار )Scheffe( ، واجلدول )22( يو�سح ذلك.
الجدول )22( 

نتائج تطبيق إختبار )Scheffe( على بعد ‘االحترام والمجاملة’ تبعًا لمتغير العمر.

متو�صط العمر
ح�صابي

اأقل من 
25 �صنة

 - 26
35 �صنة

اأكرث من 
36 �صنة

0.18*4.41اأقل من 25 �سنة

0.18*264.59 - 35 �سنة

4.58اأكرث من 36 �سنة

. )α ≥0.05( دالة إحصائية عند مستوى *

الفئات  بني  كانت  الفروق  مواقع  اأن   )22( اجلدول  يظهر 
الفئة  ل�سالح   ، �سنة(   35  -  26( و   ، �سنة(   25 )اأقل من  العمرية 
، بينما   )4.59( بلغ  ، مبتو�سط ح�سابي  35�سنة(   - 26( العمرية 
 )4.41( 25 �سنة(  )اأقل من  العمرية  للفئة  بلغ املتو�سط احل�سابي 
.وهذا يعني اأن هنالك م�ستوى اأعلى ل�سلوك املواطنة التنظيمية يف 
 ، 35�سنة(   -  26( العمرية  الفئة  لدى  واملجاملة’  ‘الحرتام  بعد 
وقد يعود �سبب ذلك اإىل اأن هذه الفئة ذات عمر اأكرب ن�سبيا، وتتمتع 
بامل�سوؤولية  اأكرب  ب�سعور  ميدها  مما  اأكرث،  وخربات  فكري  بن�سج 

نحو زمالء العمل وم�ساعدتهم والت�ساور معهم.
Ú  اإ�ستخدام مت  العلمي:  املوؤهل  متغري  ح�صب  ثالثا: 

باأبعادها  التنظيمية  املواطنة  �سلوك  لتحديد م�ستوى   )T( اإختبار 
 )23( واجلدول  العلمي،  املوؤهل  ملتغري  تبعًا  وجمتمعة،  منفردة 

يو�سح ذلك.
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أثر سلوك املواطنة التنظيمية على التوجه نحو األداء 
في شركات االتصاالت األردنية من وجهة نظر العاملني فيها

أ.د أنيس صقر حسني اخلصاونة
شهري الوناس  سليمان   أ. مينة 

الجدول )23( .
اختبار )Independent Samples T - Test( لمستوى سلوك المواطنة التنظيمية 

تبعًا للمؤهل العلمي.

درجات البعدامل�صدر
دللة قيمة Tحرية

اإح�صائية

املوؤهل 
العلمي

10,6830.495الإيثار

10,3590.720الحرتام واملجاملة

11,5390.126الروح الريا�سية

اإح�سا�ص باملواطنة 
11,0230.056وحر�ص على املنظمة

التفاين والإخال�ص 
11,2600.209يف العمل

�سلوك املواطنة 
11,4650.145التنظيمية 

م�ستوى  يف  معنوية  فروق  وجود  عدم   )23( اجلدول  يظهر 
باأبعادها  الت�سالت  �رشكات  يف  التنظيمية  املواطنة  �سلوك 
اأن  اإىل  ذلك  يرجع  العلمي.وقد  للموؤهل  تعزى  ومنفردة  جمتمعة 
حمدد،  تعليمي  م�ستوى  اإىل  بال�رشورة  يحتاج  ل  املواطنة  �سلوك 
واإمنا هو �سلوك متاح لأ�سحاب املوؤهالت العلمية جميعا املختلفة 

لالنخراط فيه.
Ú  رابعا: ح�صب متغري التخ�ص�س املهني: مت تطبيق حتليل

منفردة  التنظيمية  املواطنة  �سلوك  اأبعاد  على  الأحادي  التباين 
يو�سح   )24( واجلدول  املهني،  التخ�س�ص  تبعًا ملتغري  وجمتمعة 

ذلك.
الجدول )24( .

إختبار تحليل التباين األحادي لمستوى سلوك المواطنة التنظيمية تبعًا لمتغير التخصص 
المهني.

درجة مج.مربعاتالأبعادم�صدر
حرية

متو�صط 
دللة Fمربعات

اإح�صائية

تخ�س�ص 
مهني

0.09720.0480.1310.877الإيثار

الحرتام 
0.41920.2090.5720.566واملجاملة

الروح 
0.56620.2830.7980.452الريا�سية

اإح�سا�ص 
1.16620.5831.6220.200باملواطنة 

التفاين يف 
0.59320.2970.5530.576العمل

�سلوك املواطنة 
0.15520.0770.3000.741التنظيمية 

م�ستوى  يف  معنوية  فروق  وجود  عدم   )24( اجلدول  يبني 
ل  اأنه  يعني  مما  املهني،  للتخ�س�ص  التنظيمية  املواطنة  �سلوك 
يختلف م�ستوى �سلوك املواطنة التنظيمية يف �رشكات الت�سالت 
باختالف التخ�س�ص املهني.وقد يعود ذلك اإىل اأن �سلوك املواطنة 
هو �سلوك نحتاج اإليه، ويتم ت�سجيع ممار�سته يف كل التخ�س�سات 

دون ا�ستثناء.
Ú  مت للوظيفة:  الوظيفي  امل�صمى  متغري  ح�صب  خام�صا: 

التنظيمية  املواطنة  �سلوك  م�ستوى  لتحديد   )T( اإختبار  اإ�ستخدام 
تبعًا للم�سمى الوظيفي للوظيفة، واجلدول )25( يو�سح ذلك.

الجدول )25( .
إختبار )Independent SamplesT - Test( لمستوى سلوك المواطنة التنظيمية 

تبعا للمسمى الوظيفي.

درجة الأبعادامل�صدر
حرية

قيمة 
T

دللة 
اإح�صائية

امل�سمى 
الوظيفي

11,3750,119الإيثار

11,1440,254الحرتام واملجاملة

11.0520.294الروح الريا�سية

اإح�سا�ص باملواطنة 
10.2610.794وحر�ص على املنظمة

التفاين والإخال�ص 
0.007*12,746يف العمل

�سلوك املواطنة 
11,4570.065التنظيمية جمتمعة

. )α ≥0.05( دالة إحصائية عند مستوى *

م�ستوى  يف  معنوية  فروق  وجود  عدم   )25( اجلدول  يبني 
وذلك  الوظيفي  امل�سمى  ملتغري  تعزى  التنظيمية  املواطنة  �سلوك 
يف الأبعاد املتعلقة; ‘بالإيثار’، و ‘الروح الريا�سية’، و ‘الإح�سا�ص 
واملجاملة’  و’الحرتام  املنظمة’،  على  واحلر�ص  باملواطنة 
معنوية  فروق  وجود  تبني  فقد  اأخر  جانب  جمتمعة.من  والأبعاد 
العمل’  يف  والإخال�ص  التفاين   ‘ لبعد  احل�سابية  املتو�سطات  بني 
تبعًا ملتغري امل�سمى الوظيفي، وملعرفة م�سادر الفروق مت الرجوع 
الوظيفي  امل�سمى  ل�سالح  الفروق  اأن  تبني  حيث   )19( جدول  اإىل 
)رئي�ص ق�سم/ رئي�ص وحدة( مبتو�سط ح�سابي بلغ )4.32( ، بينما 
بلغ املتو�سط احل�سابي لفئة )موظف تنفيذي( )4.00( ، مما يعني 
باأعمال  للقيام  املوظفني  من  اإ�ستعدادا  اأكرث  الأق�سام  روؤ�ساء  اأن 
اأن وجود  اإىل  ذلك  يعود  وقد  الر�سمية،  اأدوارهم  تزيد عن  اإ�سافية 
العامل يف م�ستويات اإدارية عليا يتيح له املجال للت�رشف بحرية 
التنفيذية حيث تنح�رش  امل�ستويات  العاملني يف  اأكرب على عك�ص 
على  قدرتهم  من  يحد  مما  التنفيذية،  اجلوانب  يف  �سالحياتهم 
اإدراك  اإىل  ال�سبب  يعود  قد  تطوعية.كما  �سلوكيات  يف  النخراط 
يف  اإيجابي  تاأثري  ذات  قدوة  ت�سكل  و�سلوكياته  اأفعاله  اأن  القائد 

حتفيز الأفراد نحو اأفعال تطوعية مماثلة.
Ú  مت احلالية:  الوظيفة  يف  اخلربة  متغري  ح�صب  �صاد�صا: 

املواطنة  �سلوك  اأبعاد  على  الأحادي  التباين  حتليل  ا�ستخدام 
احلالية،  الوظيفة  خربة  ملتغري  تبعًا  وجمتمعة  منفردة  التنظيمية 

واجلدول )26( يو�سح ذلك.
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الجدول )26( .
تحليل التباين األحادي لمستوى سلوك المواطنة التنظيمية تبعًا لمتغير الخبرة في الوظيفة 

الحالية.

متو�صط د.حريةمج.مربعاتالأبعادم�صدر
دللة Fمربعات

اإح�صائية

اخلربة 
يف 

الوظيفة 
احلالية

0.24520.1230.3320.718الإيثار

الحرتام 
0.036*2.48621.2433.394واملجاملة

الروح 
1.42120.7112.0050.138الريا�سية

اإح�سا�ص 
0.27120.1360.3780.686باملواطنة 

التفاين 
واإخال�ص 
يف العمل

0.16920.0840.1570.855

�سلوك 
املواطنة 

التنظيمية 
0.44520.2230.8610.424

. )α ≥0.05( دالة إحصائية عند مستوى *

م�ستوى  يف  معنوية  فروق  وجود  عدم   )26( اجلدول  يبني 
ملتغري  تعزى  الت�سالت  �رشكات  يف  التنظيمية  املواطنة  �سلوك 
اخلربة يف الوظيفة احلالية، وذلك يف الأبعاد املتعلقة ‘بالإيثار’، 
على  واحلر�ص  باملواطنة  و’الإح�سا�ص  الريا�سية’،  و’الروح 
جمتمعة،  والأبعاد  العمل’  يف  والإخال�ص  و’التفاين  املنظمة’، 
اإح�سائية بني املتو�سطات  يف حني تبني وجود فروق ذات دللة 
‘ تبعًا ملتغري اخلربة  ‘الحرتام واملجاملة  احل�سابية فقط يف بعد 
اإختبار  تطبيق  مت  الفروق  م�سادر  وملعرفة  احلالية،  الوظيفة  يف 

)Scheffe( ، واجلدول )27( يو�سح ذلك.
الجدول )27( 

نتائج إختبار )Scheffe( على بعد ‘االحترام والمجاملة’ تبعًا لمتغير الخبرة في الوظيفة 
الحالية.

املتو�صط اخلربة
احل�صابي

5 �صنوات 
فاأقل

 10 - 6
�صنوات

اأكرث من 
11 �صنة

0.23*54.60 �سنوات فاأقل

64.49 - 10 �سنوات

0.23*4.47اأكرث من 11 �سنة

. )α ≥0.05( دالة إحصائية عند مستوى *

م�ستويات  كانت بني  الفروق  مواقع  اأن   )27( اجلدول  يبني 
م�ستوى  ل�سالح  �سنة(   11 من  )اأكرث  و   ، فاأقل(  )5�سنوات  اخلربة 
بينما   ،  )4.60( بلغ  ح�سابي  مبتو�سط   ، فاأقل(  �سنوات   5( اخلربة 
بلغ املتو�سط احل�سابي مل�ستوى اخلربة )اأكرث من 11 �سنة( )4.47( 
.وهذا يعني اأن م�ستوى �سلوك املواطنة ليختلف باإختالف اخلربة 
ل�سالح  واملجاملة‹،  ›الحرتام  بعد  يف  اإل  احلالية،  الوظيفة  يف 
اأن  اإىل  ذلك  �سبب  يعود  .وقد  فاأقل(  �سنوات   5( اخلربة  م�ستوى 
�سنوات  خم�ص  عن  خربتهم  تقل  الذين  الق�سرية  اخلربة  اأ�سحاب 

منهم  املطلوب  امل�سوؤوليات  حجم  من  متاأكدين  غري  اأو  ليعرفون 
يجعلهم  مما  وا�سع،  ب�سكل  يحددونها  فاإنهم  وبالتايل  اإجنازها، 
اأن  املمكن  من  التي  امل�ساكل  اإحداث  لعدم  وجتنبا  حر�سا  اأكرث 
ي�سببوها لزمالئهم.كما قد يعود �سبب ذلك اإىل اأن هوؤلء العاملني 
مما  ال�رشكة،  مع  والتكيف  البقاء  يف  الكبرية  الرغبة  لديهم  تتوفر 
الإيجابية لعملهم، واأكرث تقبال  اأكرث تركيزا على اجلوانب  يجعلهم 
للم�سايقات واملفاجاآت الب�سيطة يف عملهم وي�سربون عليها دون 

�سكوى اأو تذمر.
Ú  اإ�ستخدام مت  الوظيفية:  الرتبة  متغري  ح�صب  �صابعا: 

باأبعادها  التنظيمية  املواطنة  �سلوك  م�ستوى  لتحديد   )T( اإختبار 
 )28( واجلدول  الوظيفية،  الرتبة  ملتغري  تبعا  وجمتمعة،  منفردة 

يو�سح ذلك.
الجدول )28( .

إختبار )Independent Samples T Test( لمستوى سلوك المواطنة 
التنظيمية بأبعادها تبعًا للرتبة الوظيفة.

درجة الأبعادم�صدر
حرية

قيمة 
T

دللة 
اإح�صائية

الرتبة 
الوظيفية

11,4460.150الإيثار

10,5190.604الحرتام واملجاملة

10,6490.517الروح الريا�سية

الإح�سا�ص باملواطنة 
10,3700.712واحلر�ص على املنظمة

التفاين والإخال�ص يف 
11,7640.079العمل

�سلوك املواطنة 
11,180التنظيمية جمتمعة.

0.240

م�ستوى  يف  معنوية  فروق  وجود  عدم   )28( اجلدول  يظهر 
�سلوك املواطنة التنظيمية باأبعاده منفردة وجمتمعة تعزى ملتغري 
الرتبة الوظيفية، مما يعني اأنه ل تختلف ممار�سة �سلوك املواطنة 
اأن  اإىل  ذلك  مرد  يكون  الوظيفية.وقد  الرتبة  باختالف  التنظيمية 
املواطنة  ل�سلوك  ممار�سته  على  توؤثر  ل  للعامل  الوظيفية  الرتبة 
اأن العاملني يتحلون بروح املواطنة التنظيمية  التنظيمية، مبعنى 

عند اإ�سغالهم ملنا�سب اإ�رشافية اأو غري اإ�رشافية.
Ú  يف الفروق  ملعرفة  ال�رشكة:  ا�صم  متغري  ح�صب  ثامنا: 

و«اأمنية«  »زين«  �رشكتي  بني  التنظيمية  املواطنة  �سلوك  م�ستوى 
مت تطبيق اختبار )T( على اأبعاد �سلوك املواطنة تبعًا ملتغري ا�سم 

ال�رشكة واجلدول )29( يو�سح ذلك.
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الجدول )29( .
اختبار )T Test( لمستوى سلوك المواطنة التنظيمية بأبعاده منفردة ومجتمعة تبعًا لمتغير اسم الشركة.

دللة اإح�صائيةدرجة حريةقيمة Tاأ.مم.حال�رشكةالأبعاد

4.390.61زينالإيثار
0.071830.94

4.380.59اأمنية

احرتام وجماملة
4.570.57زين

0.921830.35
4.490.67اأمنية

4.380.54زينروح الريا�سية
0.401830.68

4.340.68اأمنية

اإح�سا�ص باملواطنة حر�ص على املنظمة
4.400.56زين

1.701830.09
4.240.66اأمنية

تفاين واإخال�ص يف العمل
4.380.70زين

0.921830.35
4.290.83اأمنية

�سلوك املواطنة التنظيمية 
4.380.46زين

1.041830.29
4.290.59اأمنية

م�ستوى  يف  معنوية  فروق  وجود  عدم   )29( اجلدول  يظهر 
�سلوك املواطنة التنظيمية باأبعاده جمتمعة ومنفردة تبعا ملتغري 
ال�رشكة التي يعمل بها املبحوث.وقد يرجع ال�سبب اإىل طبيعة العمل 
امل�سرتكة ل�رشكتي "زين"و"اأمنية" وتخ�س�سهما يف جمال خدمات 
الإت�سالت التي تفر�ص عليهما تبني ت�رشيعات ولوائح متقاربة، 
�سخ�سية  موؤهالت  ذات  الب�رشية  موارد  ا�ستقطاب  احتمال  وكذلك 
�سلوكيات  على  ينعك�ص  الذي  الأمر  مت�سابهة  ووظيفية  وعلمية 
ملا  التنظيمية.ا�ستنادا  املواطنة  �سلوكيات  �سمنها  ومن  الأفراد 
�سبق، اأظهرت متغريات )اجلن�ص، العمر، امل�سمى الوظيفي للوظيفة، 

يف  معنوية  فروقات  وجود  وحدها  احلالية(  الوظيفة  يف  اخلربة 
م�ستوى �سلوك املواطنة التنظيمية.

فروق  ◄ هناك  كان  اإذا  ملعرفة  الرابع:  البحث  �صوؤال 
معنوية يف م�ستوي توجه �رشكات الت�سالت نحو الأداء تعزى اإىل 
املتغريات ال�سخ�سية والوظيفية، مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية 
تبعًا  الأداء،  نحو  ال�رشكة  توجه  اأبعاد  على  املبحوثني  لإجابات 

خل�سائ�سهم ال�سخ�سية والوظيفية، واجلداول التالية تو�سح ذلك: 
الجدول )30( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد توجه الشركة نحو األداء تبعًا للمتغيرات الشخصية والوظيفية.

عددم�صتوىمتغري
توجه العاملني ترقية العاملني 

نحو الأداء
اأداء ابداعي 

وابتكاري
تقيم اأداء 
العاملني 

ت�رشيعات 
املنظمة 

توجه ال�رشكة 
نحو الأداء 

اأ.مم.حاأ.مم.حاأ.مم.حاأ.مم.حاأ.مم.حاأ.مم.ح

اجلن�ص
1093.690.853.920.723.790.843.640.913.950.813.790.69ذكر

764.050.864.040.734.090.723.880.884.130.844.020.66اأنثى

العمر

443.840.873.950.793.850.933.770.873.931.003.860.72اأقل من 25 �سنة

261043.810.903.990.693.880.803.650.974.010.793.850.70 - 35 �سنة

373.900.823.940.764.090.653.950.714.170.704.000.60اأكرث من 36 �سنة

موؤهل علمي
334.080.864.220.674.020.664.020.714.400.534.130.55دبلوم متو�سط فاأقل

1523.780.873.910.733.890.833.680.933.940.863.830.70بكالوريو�ص فاأعلى
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عددم�صتوىمتغري
توجه العاملني ترقية العاملني 

نحو الأداء
اأداء ابداعي 

وابتكاري
تقيم اأداء 
العاملني 

ت�رشيعات 
املنظمة 

توجه ال�رشكة 
نحو الأداء 

اأ.مم.حاأ.مم.حاأ.مم.حاأ.مم.حاأ.مم.حاأ.مم.ح

تخ�س�ص 
مهني

1043.930.803.930.743.950.793.790.874.000.813.900.66اإداري

413.610.933.960.593.800.803.590.873.910.763.770.67مهند�ص/ فني

403.820.974.090.813.950.873.771.024.220.933.950.77خدمة الزبائن

م�سمى 
وظيفي 

623.950.813.980.704.000.793.840.884.050.763.950.67رئي�ص ق�سم/ وحدة

موظف تنفيذي/ 
1233.780.903.970.743.870.813.690.914.010.863.850.69غري اإ�رشايف

خربة يف 
الوظيفة 

احلالية

51043.710.923.960.743.880.903.710.983.930.933.830.75 �سنوات فاأقل

10 �سنوات  - 6543.960.804.060.644.000.623.770.834.140.653.960.55

274.050.763.830.843.900.793.800.744.170.683.920.65اأكرث من 11 �سنة

الرتبة 
الوظيفية 

1053.890.813.970.713.960.793.850.754.120.783.950.62رئي�ص

803.760.943.960.763.850.833.591.053.900.883.800.76مروؤو�ص

املتو�سطات  بني  ظاهرية  فروق  وجود   )30( اجلدول  يظهر 
للمتغريات  تبعًا  الأداء  نحو  ال�رشكة  توجه  مل�ستوى  احل�سابية 
ال�سخ�سية والوظيفية، وملعرفة الدللة الإح�سائية لهذه الفروق مت 

اإجراء ما يلي: 
Ú  لتحديد )T( اأول: ح�صب متغري اجلن�س: مت اإ�ستخدام اإختبار

م�ستوى توجه ال�رشكة نحو الأداء باأبعادها منفردة وجمتمعة، تبعًا 
ملتغري اجلن�ص واجلدول )31( يو�سح ذلك.

الجدول )31( 
إختبار ) Independent Samples T - Test( لمستوى توجه الشركة نحو األداء 

تبعًا لمتغير الجنس.

درجات الأبعادامل�صدر
دللة قيمة Tحرية

اإح�صائية

اجلن�ص

1ترقية العاملني ومنوهم توظيفي
 - 

2,842
* 0.005

1توجه العاملني نحو الأداء
 - 

1,090
0.277

1الأداء البداعى والبتكاري
 - 

2,497
* 0.013

1تقيم اأداء العاملني
 - 

1,775
* 0.041

1 ت�رشيعات املنظمة ولوائحها
 - 

1,704
* 0.043

1اأبعاد توجه ال�رشكة نحو الأداء جمتمعة
 - 

2,292
* 0.023

. )α ≥0.05( دالة إحصائية عند مستوى *

)31( وجود فروق معنوية يف م�ستوى توجه  يبني اجلدول 
ال�رشكات نحو الأداء يف الأبعاد اخلم�سة جمتمعة تعزى اإىل متغري 
بلغ  بينما   ، اجلن�ص ل�سالح الإناث، مبتو�سط ح�سابي بلغ )4،02( 
فروق  وجود  اأي�سا  تبني  .كما   )3،79( للذكور  احل�سابي  املتو�سط 
الوظيفي’،  ومنوهم  العاملني  ترقية   ’ اأبعاد:  من  كل  يف  معنوية 

املتو�سط  بلغ  بينما   ،  )4،05( ح�سابي  مبتو�سط  الإناث،  ل�سالح 
احل�سابي للذكور )3،69( ; وبعد ‘الأداء الإبداعى والبتكار’ ل�سالح 
الإناث مبتو�سط ح�سابي بلغ )4،09( ، بينما بلغ املتو�سط احل�سابي 
للذكور )3،79( ; وبعد ‘تقييم اأداء العاملني’ ل�سالح الإناث مبتو�سط 
 ; ، بينما بلغ املتو�سط احل�سابي للذكور )3،64(  ح�سابي )3،88( 
بلغ  ح�سابي  مبتو�سط  الإناث  ل�سالح   ‘ املنظمة  ‘ت�رشيعات  وبعد 
)4،13( ، بينما بلغ املتو�سط احل�سابي للذكور )3،95( .ومن جانب 
اآخر تبني عدم وجود فروق معنوية يف بعد ‘ توجة العاملني نحو 
اأن  الإناث يرين  اأن  اإىل  النتائج  الأداء’، تبعًا ملتغري اجلن�ص.توؤ�رش 
العاملني،  اأداء  وتقييم  والبتكاري،  الإبداعي  والأداء  الرتقيات، 
وت�رشيعات املنظمة، موجهة ب�سكل اأكرب نحو الأداء، مقارنة مع ما 
يعتقده الذكور.وقد يعود ذلك اإىل �سعور املراأة العاملة بالتقدير وهو 
العن�رش  ما ينعك�ص من خالل ت�رشيعات املنظمة وجهودها ل�سم 
الن�سوي للن�ساطات والوظائف يف ال�رشكات، وثقتها بعدالة تقييم 
التي  لالأهمية  اإدراكها  اإىل جانب  اجلن�ص،  النظر عن  بغ�ص  الأداء، 

توليها ال�رشكة لأفكارها الإبداعية واأعمالها البتكارية.
Ú  التباين ا�ستخدام حتليل  مت  العمر:  متغري  ح�صب  ثانيا: 

منفردة  باأبعادها  الأداء  نحو  ال�رشكة  توجه  مل�ستوى  الأحادي 
وجمتمعة، تبعًا ملتغري العمر، واجلدول )32( يو�سح ذلك.

الجدول )32( 
تحليل التباين األحادي لمستوى توجه الشركة نحو األداء بأبعاده منفردة ومجتمعة تبعًا 

لمتغير العمر.

متو�صط د.حريةمج.مربعاتالأبعادم�صدر
دللة Fمربعات

اإح�صائية

العمر

ترقية العاملني 
ومنوهم 
توظيفي

1.30720.6540.9410.392

توجه العاملني 
0.07720.0390.0750.928نحو الأداء
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متو�صط د.حريةمج.مربعاتالأبعادم�صدر
دللة Fمربعات

اإح�صائية

العمر

الأداء البداعى 
1.60620.8031.2680.284والبتكاري

تقيم اأداء 
0.87220.4360.5700.567العاملني

 ت�رشيعات 
املنظمة 

ولوائحها
1.02720.5140.8430.432

التوجه الكلي 
0.15820.0790.1800.835نحو الأداء.

يبني اجلدول )32( عدم وجود اأي فروق معنوية يف م�ستوى 
التوجه يف �رشكات الت�سالت نحو الأداء تعزى اإىل متغري العمر، 
باإختالف  الأداء  نحو  العاملني  توجه  يختلف  ل  اأنه  يعني  مما 
اأنه من  العاملني يجدون  اأن  اإىل  ال�سبب  العمرية، وقد يعود  فئتهم 
بغ�ص  واإحرتافية،  مهنية  بكل  مهامهم  لإجناز  �سعيهم  ال�رشوري 

النظر عن اأعمارهم.
Ú  ثالثا: ح�صب متغري املوؤهل العلمي: مت اإ�ستخدام اإختبار

منفردة  باأبعادها  الأداء  نحو  ال�رشكة  توجه  م�ستوى  لتحديد   )T(
وجمتمعة تبعًا ملتغري املوؤهل العلمي، واجلدول )33( يو�سح ذلك.

الجدول )33( 
نتائج إختبار )Independent Samples T - Test( لمستوى توجه الشركة نحو 

األداء تبعًا للمؤهل العلمي.

درجات الأبعادامل�صدر
دللة قيمة Tاحلرية

اإح�صائية

املوؤهل 
العلمي

ترقية العاملني 
0.043*11,804ومنوهم توظيفي

توجه العاملني نحو 
0.026*12,244الأداء

الأداء البداعى 
10,8610.390والبتكاري

0.047*11,995تقيم اأداء العاملني

 ت�رشيعات املنظمة 
0.003*12,963ولوائحها

اأبعاد التوجه نحو 
0.023*12,295الأداء جمتمعة 

. )α ≥0.05( دالة إحصائية عند مستوى *

م�ستوى  يف  معنوية  فروق  وجود   )33( اجلدول  يبني 
التوجه نحو الأداء تعزى اإىل املوؤهل العلمي ل�سالح موؤهل )دبلوم 
متو�سط فاأقل( ، مبتو�سط ح�سابي بلغ )4،13( مقارنة مع متو�سط 
اأن  تبني  .كما  فاأكرث(  )بكالوريو�ص  ملوؤهل   )3،83( بلغ  ح�سابي 
التوجه نحو الأداء على كل من  هنالك فروقا معنوية يف م�ستوى 
 ، فاأقل(  )دبلوم متو�سط  ل�سالح موؤهل  العاملني،  ’ ترقية  الأبعاد: 
مبتو�سط ح�سابي بلغ )4،08( ، بينما بلغ املتو�سط احل�سابي ملوؤهل 
الأداء،  العاملني نحو  ‘توجه  ، وبعد   )3،78( فاأكرث(  )بكالوريو�ص 

ل�سالح موؤهل )دبلوم متو�سط فاأقل( مبتو�سط ح�سابي بلغ )4،22( ، 
بينما بلغ املتو�سط احل�سابي للموؤهل )بكالوريو�ص فاأكرث( )3،91( 
، وبعد ›تقييم اأداء العاملني‹ ل�سالح موؤهل )دبلوم متو�سط فاأقل( 
احل�سابي  املتو�سط  بلغ  بينما   ،  )4،02( بلغ  ح�سابي  مبتو�سط   ،
املنظمة  ت�رشيعات   ‹ وبعد   ،  )3،68( فاأكرث(  )بكالوريو�ص  لفئة 
ولوائحها‹ ول�سالح موؤهل )دبلوم متو�سط فاأقل( ، مبتو�سط ح�سابي 
)بكالوريو�ص  ملوؤهل  احل�سابي  املتو�سط  بلغ  بينما   ،  )4،40( بلغ 
فاأكرث( )3،94( .ومن جانب اآخر تبني عدم وجود فروق معنوية يف 
العلمي.واإ�ستنادا  للموؤهل  تبعًا  والإبتكاري‹،  الإبداعي  ›الأداء  بعد 
اإىل ما �سبق فاإن حملة موؤهل )دبلوم متو�سط فاأقل( يعتقدون باأن 
وكذلك  اأدائهم،  وتقييم  الأداء،  نحو  وتوجههم  العاملني،  ترقيات 
ت�رشيعات املنظمة، ت�سهم يف توجه ال�رشكات نحو الأداء ب�سكل اأكرب 
مما يعتقده حملة موؤهل )بكالوريو�ص فاأكرث( .وقد يرجع ال�سبب يف 
تكون طموحاتهم  املنخف�ص  العلمي  املوؤهل  اأ�سحاب  اأن  اإىل  ذلك 
وعملهم،  تفكريهم  على طريقة  يوؤثر  قد  ال�رشكة، مما  حمدودة يف 
وجتعلهم مييلون لالكتفاء باإتقان اأعمالهم واإجنازها بحرفية دون 

الرتقاء اإىل التفكري الإبداعي.
Ú  ا�ستخدام مت  املهني:  التخ�ص�س  متغري  ح�صب  رابعا: 

حتليل التباين الأحادي على اأبعاد توجه ال�رشكة نحو الأداء تبعًا 
ملتغري التخ�س�ص املهني، واجلدول )34( يو�سح ذلك.

الجدول )34( 
تحليل التباين األحادي )One - Way ANOVA( لمستوى توجه الشركة نحو األداء تبعًا 

للتخصص المهني.

متو�صط د.حريةمج.مربعاتالأبعادم�صدر
دللة Fمربعات

اإح�صائية

تخ�س�ص 
مهني

ترقية العاملني 
1.15020.5750.8270.439ومنوهم توظيفي

توجه العاملني 
1.43820.7191.3910.252نحو الأداء

الأداء البداعى 
0.69320.3460.5470.580والبتكار

تقيم اأداء 
0.28020.1400.1830.833العاملني

 ت�رشيعات 
0.037*4.09422.0473.361املنظمة ولوائحها

0.75120.3760.8590.425التوجه نحو الأداء 

. )α ≥0.05( دالة إحصائية عند مستوى *

م�ستوى  معنوية  فروق  وجود  عدم   )34( اجلدول  يظهر 
املختلفة  باأبعاده  الإت�سالت  �رشكات  يف  الداء  نحو  التوجه 
املنظمة  ‘ ت�رشيعات  بعد  باإ�ستثناء  املهني،  التخ�س�ص  اإىل  تعزى 
للتخ�س�ص  تبعًا  الفروق  هذه  مثل  وجود  اأظهر  الذي  ولوائحها’ 
 )Scheffe( اختبار  ا�ستخدام  مت  الفروق  م�سادر  وملعرفة  املهني، 

، واجلدول )35( يو�سح ذلك.
الجدول )35( 
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إختبار )Scheffe( على بعد تشريعات المنظمة ولوائحها تبعًا للتخصص المهني.

املتو�صط التخ�ص�س املهني
مهند�س/ اإدارياحل�صابي

فني
خدمة 
الزبائن

0.31*4.00اإداري

3.91مهند�ص/ فني

0.31*4.22خدمة الزبائن

. )α ≥0.05( دالة إحصائية عند مستوى *

اأن مواقع الفروق كانت بني تخ�س�سي  يظهر اجلدول )35( 
الزبائن(  )خدمة  تخ�س�ص  ل�سالح  الزبائن(  )خدمة  و  )اإداري( 
احل�سابي  املتو�سط  بلغ  بينما   ،  )4.22( بلغ  ح�سابي  مبتو�سط   ،
بتخ�س�ص  العاملني  اأن  يعني  .وهذا   )4.00( )اإداري(  لتخ�س�ص 
)خدمة الزبائن( يعتقدون باأن ت�رشيعات املنظمة ت�سهم يف توجه 
العاملون  يعتقده  مما  اأكرب  ب�سكل  الأداء  نحو  الت�سالت  �رشكات 
عمل  اأن  اإىل  ال�سبب  يرجع  الأخرى.وقد  الإدارية  بالتخ�س�سات 
املوظفني ذوي تخ�س�ص )خدمة زبائن( يغلب عليه الطابع الفني 
الروتيني املربمج، ول يتطلب التعامل ب�سكل مبا�رش مع ت�رشيعات 
ت�رشيعات  على  ال�سامل  اطالعهم  عدم  اإىل  يف�سي  مما  املنظمة، 
تقديرات  من  نابعة  اآراوؤهم  تكون  رمبا  لهذا  جيد،  ب�سكل  املنظمة 
مع  حمدودة  ولتعامالت  فردية  لتجارب  �سخ�سية  وتقييمات 

ت�رشيعات املنظمة لي�ص اأكرث.
Ú  مت للوظيفة:  الوظيفي  امل�صمى  متغري  ح�صب  خام�صا: 

الأداء  نحو  ال�رشكة  توجه  م�ستوى  لتحديد   )T( اإختبار  ا�ستخدام 
للوظيفة  الوظيفي  للم�سمى  تبعًا  وجمتمعة  منفردة  باأبعادها 

واجلدول )36( يو�سح ذلك.
الجدول )36( 

إختبار )Independent SamplesT - Test( لمستوى توجه الشركة نحو األداء تبعًا 
للمسمى الوظيفي 

درجات الأبعادامل�صدر
دللة قيمة Tاحلرية

اإح�صائية

امل�سمى 
الوظيفي

ترقية العاملني 
11,2430.216ومنوهم توظيفي

توجه العاملني 
10,1020,919نحو الأداء

الأداء البداعى 
11,0230,308والبتكار

تقيم اأداء 
11,0430.298العاملني

 ت�رشيعات 
10.3320.740املنظمة ولوائحها

اأبعاد التوجه نحو 
10,9560.346الأداء جمتمعة.

يت�سح من اجلدول )36( عدم وجود فروق معنوية يف م�ستوى 
الوظيفي للوظيفة، مما  الأداء تعزى للم�سمى  ال�رشكات نحو  توجه 

نحو  الت�سالت  �رشكات  يف  العاملني  توجه  يختلف  ل  اأنه  يعني 
ال�سبب يف  للوظيفة، وقد يرجع  الوظيفي  باإختالف امل�سمى  الأداء 
ذلك اإىل اأن العاملني من كل خمتلف امل�ستويات الإدارية يجدون اأن 
من ال�رشوري والطبيعي �سعيهم اإىل اإجناز مهامهم ووظائفهم بكل 

مهنية واإحرتافية، بغ�ص النظر عن م�سمياتهم الوظيفية.
Ú  مت احلالية:  الوظيفة  يف  اخلربة  متغري  ح�صب  �صاد�صا: 

ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي مل�ستوى توجه ال�رشكة نحو الأداء 
احلالية،  الوظيفة  خربة  ملتغري  تبعًا  وجمتمعة  منفردة  باأبعاده 

واجلدول )37( يو�سح ذلك.
الجدول )37( 

إختبار تحليل التباين األحادي لمستوى توجه الشركة نحو األداء تبعًا لمتغير الخبرة في 
الوظيفة الحالية.

متو�صط د.حريةمج.املربعاتالأبعادم�صدر
دللة Fاملربعات

اإح�صائية

خربة 
يف 

الوظيفة 
احلالية

ترقية 
العاملني 
ومنوهم 
الوظيفي

2.19921.0991.5820.208

توجه 
العاملني 

نحو الأداء
1.36720.6831.3220.269

الأداء 
البداعى 
والبتكار

1.43020.7151.1290.326

تقيم اأداء 
1.16420.5820.7600.469العاملني

 ت�رشيعات 
املنظمة 

ولوائحها
0.29920.1500.2460.783

التوجه نحو 
0.53020.2650.6060.547الأداء 

م�ستوى  يف  معنوية  فروق  وجود  عدم   )37( يبني اجلدول 
الأداء  نحو  ومنفردة  جمتمعة  باأبعاده  الت�سالت  �رشكات  توجه 
تعزى اإىل متغري اخلربة، مما يعني اأنه ل يختلف التوجه نحو الأداء 
اأن  اإىل  الوظيفة احلالية.وقد يعود �سبب ذلك  باإختالف اخلربة يف 
للعاملني  يتح  مل  وبالتايل  ن�سبيا،  الإن�ساء  حديثة  ال�رشكات  هذه 
يتم  الأ�سا�ص  يف  اأنه  اإىل  اإ�سافة  طويلة،  خربات  اإكت�ساب  فيها 
اختيار املوظفني ال�ساغلني لوظائفهم احلالية متا�سيا مع متطلبات 
ووظائفهم  مهامهم  اإجناز  على  قدرة  اأكرث  يجعلهم  مما  وظائفهم، 

بكل مهنية واإحرتافية، بغ�ص النظر عن خربتهم.
Ú  ا�ستخدام مت  الوظيفية:  الرتبة  متغري  ح�صب  �صابعا: 

باأبعاده  الأداء  نحو  ال�رشكة  توجه  م�ستوى  لتحديد   )T( اختبار 
 )38( واجلدول  الوظيفة،  الرتبة  ملتغري  تبعًا  وجمتمعة،  منفردة 

يو�سح ذلك.
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أثر سلوك املواطنة التنظيمية على التوجه نحو األداء 
في شركات االتصاالت األردنية من وجهة نظر العاملني فيها

أ.د أنيس صقر حسني اخلصاونة
شهري الوناس  سليمان   أ. مينة 

الجدول )38( 
اختبار )Independent Samples T - Test( لمستوى توجه الشركة نحو األداء 

تبعًا للرتبة الوظيفية.

دللة قيمة Tدرجةحريةالأبعادامل�صدر
الإح�صائية

الرتبة 
الوظيفية.

ترقية العاملني 
11,0340.303ومنوهم توظيفي

توجه العاملني 
10,0770.939نحو الأداء

الأداء البداعى 
10,8770.382والبتكار

تقيم اأداء 
0.049*11,924العاملني

 ت�رشيعات 
0.021*11,747املنظمة ولوائحها

اأبعاد التوجه نحو 
0.016 *11,911الأداء جمتمعة.

. )α ≥0.05( دالة إحصائية عند مستوى *

)38( وجود فروق معنوية يف م�ستوى توجه  يبني اجلدول 
ال�رشكات نحو الأداء يف الأبعاد اخلم�سة جمتمعة، تعزى اإىل متغري 
قيادية  منا�سب  �سغلوا  الذين  العاملني  ل�سالح  الوظيفية،  الرتبة 
مبتو�سط ح�سابي بلغ )3،95( ، بينما بلغ املتو�سط احل�سابي للذين 
مل ي�سغلوا منا�سب قيادية )3،80( .وفيما يتعلق بالأبعاد منفردة 
الأداء  نحو  التوجه  م�ستوى  يف  معنوية  فروقات  وجود  تبني  فقد 
اأداء العاملني’، ل�سالح العاملني الذين  ’تقييم  يف كل من الأبعاد: 
�سغلوا منا�سب اإ�رشافية مبتو�سط ح�سابي بلغ )3،85( ، بينما بلغ 
 ;  )3،59( اإ�رشافية  منا�سب  ي�سغلوا  مل  للذين  احل�سابي  املتو�سط 
وبعد’ ت�رشيعات املنظمة ‘، ل�سالح الذين �سغلوا منا�سب اإ�رشافية 
احل�سابي  املتو�سط  بلغ  بينما   ،  )4،12( بلغ  ح�سابي  مبتو�سط 
اآخر تبني  اإ�رشافية )3،90( .ومن جانب  للذين مل ي�سغلوا منا�سب 
و’توجة   ،‘ العاملني  ‘ترقية  ابعاد;  يف  معنوية  فروق  وجود  عدم 
الوظيفية. للرتبة  تبعًا  الإبداعى’،  و’الأداء  الأداء’،  نحو  العاملني 

وا�ستنادا اإىل ما �سبق فاإن العاملني الذين ميار�سون الإ�رشاف على 
اآخرين يعتقدون باأن هنالك م�ستوى اأعلى من التوجه نحو الأداء يف 
اجلوانب املتعلقة بتقييم الأداء وت�رشيعات املنظمة، مقارنة مع من 
مل ي�سغلوا وظائف اإ�رشافية، وقد يرجع �سبب ذلك اإىل اأن الذين �سغلوا 
وظائف اإ�رشافية كان لديهم فر�سة اأكرب لالإطالع على طرق تقييم 
الأداء، والت�رشيعات املتبعة يف املنظمة نتيجة طبيعة عملهم، مما 

جعل اآراوؤهم م�ستندة اإىل خرباتهم ال�سخ�سية وجتاربهم الفعلية.
Ú  كان اإذا  ملعرفة  ال�رشكة:  ا�صم  متغري  ح�صب  ثامنا: 

اإ�ستخدام  هنالك فروق يف م�ستوى توجه ال�رشكتني نحو الأداء مت 
اختبار )T( على اأبعاد توجه ال�رشكة نحو الأداء تبعا لإ�سم ال�رشكة، 

واجلدول رقم )39( يو�سع ذلك.
الجدول رقم )39( .

اختبار )Independent Samples T - Test( ألبعاد توجه الشركة نحو االداء تبعًا 
لمتغير اسم الشركة

قيمة اأ.مم.حال�رشكةالأبعاد
T

درجة 
احلرية

دللة 
اإح�صائية

ترقية العاملني 
ومنوهم الوظيفي

3.790.87زين
0.78183

0.10 3.900.86اأمنية

قيمة اأ.مم.حال�رشكةالأبعاد
T

درجة 
احلرية

دللة 
اإح�صائية

توجة العاملني 
نحو الداء

4.020.71زين
1.321830.14

3.870.73اأمنية

الأداء البداعى 
والبتكار

3.940.74زين
0.731830.09

3.850.91اأمنية

تقيم اأداء 
العاملني

3.820.83زين
1.691830.23

3.580.99اأمنية

ت�رشيعات 
املنظمة ولوائحها

4.130.78زين
2.511830.31

3.820.86اأمنية

التوجه الكلي 
لل�رشكات 
نحو الأداء 

3.930.64زين
1.391830.14

3.780.74اأمنية

م�ستوى  يف  معنوية  فروق  وجود  عدم   )39( اجلدول  يظهر 
طبيعة  اإىل  ذلك  �سبب  يرجع  الأداء.وقد  نحو  ال�رشكتني  توجه 
ا�ستخدام  تتطلب  حيث  الت�سالت،  جمال  يف  لعملهما  امل�سرتكة 
تعيني  يف  للكفاءة  وم�ستندة  مت�سابهة  وت�رشيعات  اأداء  معايري 
مل  ال�سخ�سية  املتغريات  اإن  املوظفني.واخلال�سة  وترقية  وتقييم 
توؤثر على توجه ال�رشكتني نحو الأداء، با�ستثناء متغريات )اجلن�ص، 
الرتبة الوظيفية، والتخ�س�ص املهني( ، التي اأظهرت وجود فروقات 

معنوية.
ارتباط  ◄ اإذا كان هنالك عالقة  ملعرفة  اخلام�س:  ال�صوؤال 

معنوية بني �سلوك املواطنة التنظيمية وم�ستوى التوجه نحو الأداء، 
اأبعاد  متو�سطات  بني  بري�سون  الرتباط  م�سفوفة  ا�ستخدام  مت 

املتغريين، واجلدول )40( يو�سح ذلك.
الجدول )40( 

معامل اإلرتباط بيرسون بين أبعاد سلوك المواطنة التنظيمية وأبعاد توجه الشركة نحو األداء 
منفردة ومجتمعة.

اإحرتام/ اإيثارالأبعاد
جماملة 

روح 
ريا�صيه

اإح�صا�س 
باملواطنة 

تفاين/ 
عمل 

مواطنه 
تنظيمية 

1الإيثار

الحرتام 
0.6181*واملجاملة

الروح 
0.6641*0.566*الريا�سية

اإح�سا�ص 
0.6481*0.623*0.543*باملواطنة 

تفاين يف 
0.5141*0.501*0.450*0.642*العمل

املواطنة 
0.7801*0.830*0.820*0.812*0.821*التنظيمية 

ترقية 
ومنو 

العاملني 
*0.286*0.218*0.397*0.373*0.441*0.429
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- t قيم βالأبعاد
value

دللة 
اح�صائية

0.85 - 0.18 - 0.01الحرتام واملجاملة

0.00*0.2913.55الروح الريا�سية

اإح�سا�ص باملواطنة 
0.00*0.2192.78وحر�ص على املنظمة

التفاين والإخال�ص يف 
0.00*0.303.90العمل

اأبعاد �سلوك املواطنة 
0.00*0,65611,75التنظيمية جمتمعة 

. )α=0.01( دالة إحصائية عند مستوى *

باأبعاده  التنظيمية  املواطنة  �سلوك  اأن   )41( اجلدول  يبني 
اإيجابي ومعنوي على توجه ال�رشكات نحو الأداء. اأثر  جمتمعة له 
اأبعاد; › التفاين والإخال�ص يف العمل‹ و‹  اأن كل من  كما يت�سح 
الروح الريا�سية‹ و‹ الإح�سا�ص باملواطنة › هي ذات تاأثري معنوي 
بعد  من  كال  اأن  النتائج  الأداء.واأكدت  نحو  ال�رشكات  توجه  على 
على  معنوي  اأثر  لهما  يوجد  واملجاملة‹ ل  و‹الحرتام  ›الإيثار‹، 
توجه ال�رشكات نحو الأداء.واإ�ستنادا اإىل نتائج م�سفوفة الرتباط 
اأبعاد  بني  معنوية  ارتباطات  وجود  تبني  فقد   )40( اجلدول  يف 
�سلوك املواطنة التنظيمية، كما اأكدت اأي�سا نتائج حتليل النحدار 
املواطنة  �سلوك  اأبعاد  تاأثري  يف  اختالفات  وجود  على  املتعدد 
على توجه ال�رشكات نحو الأداء.ولتحديد مدى هذا التباين فقد مت 
ا�ستخدام حتليل النحدار املتعدد التدريجي واجلدول )42( يو�سح 

ذلك: 
الجدول )42( 

تحليل االنحدار التدريجي للتباين في توجه الشركات نحو األداء الذي تفسره أبعاد سلوك 
المواطنة التنظيمية.

ترتيب دخول 
الأبعاد ذات 

التاأثري
 R تباين م�صرتك م.اإرتباط

R²
تغري/ تباين 

R² دللة

0.00*0,5830,3400,340روح الريا�سية

روح الريا�سية 
0.00*0,6600,4350,095+تفاين يف العمل

روح ريا�سية 
+تفاين يف 

العمل+ اإح�سا�ص 
باملواطنة 

0,6710,4610,026*0.00

اأبعاد �سلوك 
املواطنة 

التنظيمية 
جمتمعة

0,6710,461 - *0.00

. )α=0.01( دالة إحصائية عند مستوى *

�سلوك   )R( اإرتباط  معامل  قيمة  باأن   )42( اجلدول  يبني 
بلغت  الأداء  نحو  الت�سالت  �رشكات  بتوجه  التنظيمية  املواطنة 
، وهي   )0.46( بلغت   )R²( قيمة  اأن  تبني  ، يف حني   )%  67،1(
التنظيمية  املواطنة  �سلوك  اأن  على  تدل  ومعنوية  عالية  قيمة 

اإحرتام/ اإيثارالأبعاد
جماملة 

روح 
ريا�صيه

اإح�صا�س 
باملواطنة 

تفاين/ 
عمل 

مواطنه 
تنظيمية 

توجه 
العاملني 

لالأداء
*0.443*0.458*0.576*0.588*0.345*0.592

اأداء 
ابداعى 
وابتكار

*0.442*0.441*0.487*0.444*0.502*0.571

تقيم اأداء 
0.530*0.509*0.403*0.468*0.342*0.420*العاملني

ت�رشيعات 
0.573*0.492*0.552*0.463*0.432*0.358*املنظمة 

التوجه 
0.671*0,559*0,562*0,583*0,461*0,485*نحو الأداء 

. )α=0.01( دالة إحصائية عند مستوى *

�سلوك  اأبعاد  بني  الرتباط  معامل  اأن   )40( اجلدول  يظهر 
الأداء  نحو  ال�رشكة  توجه  واأبعاد  جمتمعة  التنظيمية  املواطنة 
جمتمعة قد بلغ ) 67،1%( ، وهي قيمة عالية ومعنوية، مما يوؤ�رش 
على ارتباط كبري وطردي بني �سلوك املواطنة والتوجه نحو الأداء.
املواطنة  �سلوك  اأبعاد  بني  الرتباط  معامالت  اأن  اجلدول  ويبني 
منفردة وجمتمعة معنوية، واأن اأعلى قيمة ارتباط كانت بني بعد‹ 
›الإحرتام واملجاملة‹ حيث بلغت )66،4  الريا�سية‹ وبعد  الروح 
الذي  فاملوظف  مرتابطان،  البعدين  هذين  اأن  يعني  مما   ،  )%
الآخرين  مع  للتعامل  ا�ستعدادا  اأكرث  يكون  ريا�سية  بروح  يتمتع 
بلطف وجماملة، وكذلك من يتعامل ب�سلوكيات تعرب عن املجاملة 
واللطف فال بد له اأن يتحلى بروح ريا�سية عالية.كما تبني اأي�سا اأن 
جميع معامالت الرتباط بني اأبعاد �سلوك املواطنة منفردة واأبعاد 
توجه ال�رشكة نحو الأداء منفردة، كانت معنوية، اإذ وجد اأن اأعلى 
› الإيثار‹، و‹ الإحرتام واملجاملة‹،،  اأبعاد  لكل من  ارتباط  قيمة 
بعد  مع  كانت   ،‹ باملواطنة  الإح�سا�ص   ‹ و  الريا�سية‹،  ›الروح  و 
العمال  م�ساعدة  اأن  على  يدل  الأداء‹.وهذا  نحو  العاملني  توجه   ‹
ب�سوؤون  والهتمام  امل�ساكل،  جتاه  بالت�سامح  والتحلي  لبع�سهم، 
املنظمة وامل�ساركة امل�سوؤولة يف �سوؤونها ترتبط معا وتوؤثر اإيجابا 
على اإجناز املهام مبهنية.جاءت اأعلى قيمة ارتباط لبعد ›التفاين 
تفاين  اأن  اإىل  ي�سري  العاملني‹، مما  اأداء  ›تقيم  بعد  العمل‹ مع  يف 
يزيد  بقدر  اأدوارهم  التوجه لإجناز  العمل، من خالل  العاملني يف 
عن املطلوب ياأتي نتيجة اإدراكهم باأن تقييم اأدائهم ي�ستند اأ�سا�سا 

اإىل اأدائهم الفعلي املبني على معايري مو�سوعية.
�صوؤال البحث ال�صاد�س: ملعرفة اإذا كان هنالك اأثر معنوي  ◄

مل�ستوى �سلوك املواطنة التنظيمية على توجه �رشكات الت�سالت 
نحو الأداء، فقد مت تطبيق حتليل النحدار املتعدد واجلدول )41( 

يو�سح ذلك.
الجدول )41( 

تحليل االنحدار المتعدد ألثر أبعاد سلوك المواطنة التنظيمية على توجه شركات االتصاالت 
نحو األداء 

- t قيم βالأبعاد
value

دللة 
اح�صائية

0.020.270.78الإيثار
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أثر سلوك املواطنة التنظيمية على التوجه نحو األداء 
في شركات االتصاالت األردنية من وجهة نظر العاملني فيها

أ.د أنيس صقر حسني اخلصاونة
شهري الوناس  سليمان   أ. مينة 

الأداء. نحو  التوجه  يف  التباين  من   )%46  ( ن�سبته  ما  يف�رش 
اأبعاد �سلوك املواطنة فقط دخلت يف  اأن ثالثة من  ويبني اجلدول 
معادلة خط النحدار وهي; ‘الروح الريا�سية’ و ‘التفاين يف العمل’ 
‘الإيثار’  بعدي  ا�ستبعاد  مت  حني  يف  باملواطنة’،  و’الإح�سا�ص 
‘الروح  بعد  دخول  مت  املعادلة.وقد  من  واملجاملة’  ‘الإحرتام  و 
بلغ   )R( اإرتباط  مبعامل  النحدار  خط  معادلة  اإىل  الريا�سية’ 
)58،3 %( مع توجه ال�رشكات نحو الأداء، وبتباين م�سرتك مقداره 
)0،34( ، وتال ذلك دخول بعد ‘التفاين والإخال�ص يف العمل’ اإىل 
معادلة خط النحدار مبعامل اإرتباط م�سرتك )R( بن�سبة )66 %( 
مع توجه ال�رشكات نحو الأداء، وبتباين م�سرتك مقداره )0،435( 
‘التفاين والإخال�ص يف  الريا�سية’ و بعد  ‘الروح  اأن بعد  ، مبعني 
العمل’ يف�رشان معا ما ن�سبته )43،5 %( من التباين يف التوجه 
ما  يف�رش  العمل’  يف  ‘التفاين  بعد  باأن  ذلك  الأداء.ويوؤكد  نحو 
الأداء.وتال  نحو  �رشكات  توجه  يف  التباين  من   )%  9،5( ن�سبته 
الإنحدار  ‘ اإىل معادلة خط  باملواطنة  ‘الإح�سا�ص  بعد  ذلك دخول 
مبعامل اإرتباط م�سرتك )R( ن�سبته )67،9 %( مع توجه ال�رشكات 
نحو الأداء، وبتباين م�سرتك بلغ )0،461( ، مبعنى اأن بعد ‘الروح 
الريا�سية’ و بعد ‘ التفاين يف العمل’ و بعد ‘الإح�سا�ص باملواطنة 
‘ تف�رش ما ن�سبته )46،1 %( من التباين يف التوجه نحو الأداء اأي 
اأن بعد ‘الإح�سا�ص باملواطنة ‘ يف�رش ما ن�سبته )2،6 %( من هذا 

التباين.
اأدوارهم  اإجناز  العاملني نحو  بناءا على ما�سبق فاإن اجتاه 
�سوؤون  يف  البناءة  وامل�ساركة  املطلوب،  امل�ستوى  عن  يزيد  بقدر 
نحو  التوجه  يف  للتباين  املف�رشة  ال�سلوكيات  من  كانت  املنظمة، 
العمل،  متاعب  جتاه  بالت�سامح  العاملني  حتلي  اأن  الأداء.كما 
اأكرث  من  كانت  الإيجابية  املواقف  على  احلفاظ  على  وقدرتهم 
ال�سلوكيات املف�رشة للتباين يف التوجه نحو الأداء.وقد يعود ذلك 
اإىل اأن التوجه نحو الأداء يتاأثر ب�سلوكيات العاملني الذين يتمتعون 
بروح ريا�سية عالية، وميلكون قدرة اأكرب على الت�سامح، وي�ستعدون 
لتقبل اأعباء العمل، مما يعني اأن امتالكهم للروح الريا�سية العالية 
مكنهم من الرتكيز على اجلوانب الإيجابية يف اأعمالهم، واكت�ساب 

توجهات اإيجابية نحوها.

ملخص نتائج الدراسة: 
ميكن تلخي�س اأهم ما تو�صلت اإليه مبا ياأتي: 

لدى . 1 التنظيمية  املواطنة  ل�سلوك  مرتفع  م�ستوى  يوجد 
 )4.35( بلغ  ح�سابي  مبتو�سط  الت�سالت،  ب�رشكات  العاملني 
بعد  و�سجل  مرتفع،  م�ستوى  املواطنة  اأبعاد  جميع  واأظهرت   ،

‘الحرتام واملجاملة’ اأعلى م�ستوى.
نحو . 2 الت�سالت  �رشكات  لتوجه  مرتفع  م�ستوى  يوجد 

اأبعاد  جميع  واأظهرت   )3.88( احل�سابي  متو�سطه  بلغ  اإذ  الأداء، 
‘ت�رشيعات  بعد  وكان  مرتفعة،  م�ستويات  الأداء  نحو  التوجه 

املنظمة ‘ اأعالها، 

ل توجد وجود فروق معنوية يف م�ستوى �سلوك املواطنة . 3
التنظيمية تعزى اإىل متغريات املوؤهل العلمي، التخ�س�ص املهني، 
الرتبة الوظيفية، ا�سم ال�رشكة، يف حني تبني وجود مثل هذه الفروق 
تبعا ملتغريات اجلن�ص، العمر، امل�سمى الوظيفي للوظيفة، اخلربة يف 

الوظيفة احلالية.
�رشكات . 4 توجه  م�ستوى  يف  معنوية  فروق  توجد  ل 

الوظيفة  خربة  العمر،  متغريات  اإىل  تعزى  الأداء  نحو  الت�سالت 
تبني  حني  يف  ال�رشكة،  ا�سم  للوظيفة،  الوظيفي  امل�سمى  احلالية، 
العلمي،  املوؤهل  اجلن�ص،  ملتغريات  تعزى  معنوية  فروق  وجود 

التخ�س�ص املهني، الرتبة الوظيفية.
 يوجد عالقة ارتباط كبرية وطردية بني �سلوك املواطنة . 5

التنظيمية وتوجه �رشكات الت�سالت نحو الأداء وتبني اأن جميع 
اأعلى  اأن  اإل  بينها،  فيما  التنظيمية مرتبطة  املواطنة  �سلوك  اأبعاد 
و’الحرتام  الريا�سية’  ‘الروح  بعدي  بني  كانت  اإرتباط  قيمة 

. )% واملجاملة’ بن�سبة بلغت )66،4 
باأبعاد . 6 التنظيمية  املواطنة  �سلوك  اأبعاد  جميع  ترتبط 

توجه ال�رشكة نحو الأداء منفردة وجمتمعة، واأن اأعلى قيم ارتباط 
الروح  و’  واملجاملة’،  الإحرتام  و’  ‘الإيثار’،  لأبعاد;  �سجلت 
املنظمة’،  على  واحلر�ص  باملواطنة  الإح�سا�ص  و’  الريا�سية’، 
اأعلى  الأداء’، يف حني جاءت  العاملني نحو  ‘توجه  كانت مع بعد 
قيم ارتباط لبعد ‘التفاين والإخال�ص يف العمل’مع بعد ‘تقييم اأداء 

العاملني’.
يوجد اأثر قوي واإيجابي ل�سلوك املواطنة التنظيمية على . 7

توجه ال�رشكات نحو الأداء بلغ )65،6 %( .وبينت النتائج اختالف 
تاأثري اأبعاد املواطنة على هذا التوجه، اإذ ظهر اأن اأبعاد; ‘التفاين يف 
الأكرث  ‘، هي  باملواطنة  الريا�سية’ و’الإح�سا�ص  ‘الروح  العمل’ و 
واملجاملة’  ‘الإحرتام  و  ‘الإيثار’  بعدا  ي�سجل  مل  حني  يف  تاأثريا، 
تاأثري يذكر يف التوجه نحو الداء رغم ممار�سة العاملني مب�ستوى 

عايل لهذين البعدين.
يف�رش �سلوك املواطنة التنظيمية ما ن�سبته ) 46%( من . 8

الأكرث  الريا�سية’ هي  ‘الروح  واأن  الأداء  نحو  التوجه  التباين يف 
بن�سبة  العمل’  يف  ‘التفاين  ثم   )%  34( وبن�سبة  للتباين  تف�سريا 

)9،5 %( من التباين

التوصيات: 
الدرا�صة يو�صي  اإليها هذه  يف �صوء النتائج التي تو�صلت 

الباحثان بالآتي: 

واإبراز . 1 لتحفيز  طرق  باإيجاد  الت�سالت  �رشكات  قيام 
والحرتام  الإيثار  بعد  ممار�سة  يف  الإيجابية  والأوجه  الآثار 
عقد  خالل  من  وذلك  الأداء،  نحو  بالتوجه  وربطها  واملجاملة، 
�سلوكيات املواطنة  العاملني مبفهوم  لزيادة وعي  برامج تدريبية 
ومتى  كيف  اإظهار  جانب  اإىل  الإيجابية،  واأثارها  التنظيمية 
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اأن �سلوك املواطنة  يجدر بالفرد النخراط فيها، اآخذين بالعتبار 
ومكان.وتو�سي  زمان  لكل  ال�سالح  بال�سلوك  لي�ص  التنظيمية 
يف  املبالغة  دون  للحيلولة  الالزمة  باتخاذ الإجراءات  الدرا�سة 
املجامالت التي تعمل على التغا�سي عن بع�ص امل�ساكل الب�سيطة 
يف احلياة التنظيمية وجتاهلهاعلى اأمل اأن حتل من تلقاء ذاتها اأو 
التعامل مع مواقف قد تخلق م�ساكل  الن�سحاب منها للتحرر من 
ثقة  تعزيز  طريق  عن  ذلك  يتم  اأن  منها.وميكن  اأكرب  و�رشاعات 
وجهات  عن  لتعبري  اأمامهم  املجال  وفتح  بروؤ�سائهم،  العاملني 

نظرهم باملزيد من احلرية.
خالل . 2 من  العاملني  لدى  التطوعية  ال�سلوكيات  تعزيز 

تنمية العالقات الإيجابية بني املوظفني كال�سداقة والزمالة، عن 
طريق تقوية مهارات التفكري والت�سال ال�سخ�سي لديهم، وين�سح 
باأن تقوم اإدارة املوارد الب�رشية باإدراج معايري ترتبط ب�سلوكيات 
معايري  وتو�سيع  اجلدد  العاملني  وتعيني  ا�ستقطاب  عند  املواطنة 
بها  يقوم  التي  التطوعية  ال�سلوكيات  من  جمموعة  لت�سمل  تقييم 

الفرد، والعمل على مكافاأة �سلوكيات املواطنة التنظيمية.
عالقة . 3 حول  امل�ستقبلية  الدرا�سات  من  مزيد  اإجراء 

اأخرى  قطاعات  يف  اأخرى  مبتغريات  التنظيمية  املواطنة  �سلوك 
هذا  لأهمية  اإبرازا  وذلك  وغريها،  الطبية  ال�سناعية  كالقطاعات 
اأن  املنظمات.ومبا  وفاعلية  كفاءة  وم�ساهمته يف حتقيق  ال�سلوك 
التنظيمية  املواطنة  �سلوك  ممار�سة  اأن  اىل  ت�سري  الدرا�سة  نتائج 
نحو  املبحوثة  ال�رشكات  توجه  يف  التباين  من   )%46  ( تف�رش 
ال�رشكات  على  اأخرى  بدرا�سات  بالقيام  الباحثان  يو�سي  الأداء، 
الأخرى  العوامل  ملعرفة  الت�سالت،  �رشكات  باقي  وعلى  ذاتها، 

الكامنة وراء توجه املنظمات نحو الأداء.

املصادر واملراجع: 

أواًل: املراجع العربية: 	

املواطنة . 1 �سلوك  على  النف�سي  التمكني  ”اأثر   .  )2010( ريا�ص.  اأبازيد، 
جامعة  جملة  الأردن”،  يف  الإجتماعي  ال�سمان  موؤ�س�سة  يف  للعاملني 

 .516 493، النجاح لالأبحاث العلوم الإن�سانية،24 )2( 

احلكومية . 2 املنظمات  توجه  “م�ستوى   .  )2012( اأني�ص.  اخل�ساونة، 
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أثر سلوك املواطنة التنظيمية على التوجه نحو األداء 
في شركات االتصاالت األردنية من وجهة نظر العاملني فيها

أ.د أنيس صقر حسني اخلصاونة
شهري الوناس  سليمان   أ. مينة 


