
 
 
 

 

 
 

 

 

The Reality of Organizational Citizenship Behavior and its relationship to Mental Image of 

Sudanese Universities Applied to Omdurman Islamic University (Female Students 

Complex) 
 

 محمد حنان عثمان عمسيبالدكتورة/ 

 ، جمهورية السودانجامعة أم درمان اإلسالمية، العلوم اإلدارية المساعد، كليةأستاذ إدارة األعمال 

 المستخلص:  

 السودانية نظيمية وعالقته بالصورة الذهنية للجامعاتسلوك المواطنة التممارسة الكشف عن واقع  هدفت هذه الدراسة إلى        

ثالث درمان اإلسالمية )مجمع الطالبات(، وذلك من خالل اختبار  أمعضوات هيئة التدريس والموظفات بجامعة وجهة نظر من 

ة بأبعاده بين سلوك المواطنة التنظيمي 0.0.≥ توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  في:متمثلة  فرضيات

توجد فروق ذات داللة 0 والصورة الذهنية ، الكياسة، الروح الرياضية، السلوك الحضاري، وعي الضمير()اإليثار المختلفة

بين آراء عضوات هيئة التدريس والموظفات بجامعة أم درمان اإلسالمية نحو سلوك  0.0.≥ عند مستوى معنوية إحصائية 

عند مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية 0 )الوظيفة، ومدة الخدمة، والمؤهل العلمي( المواطنة التنظيمية تعزى لمتغيرات

بين آراء عضوات هيئة التدريس والموظفات بجامعة أم درمان اإلسالمية نحو الصورة الذهنية تعزى لمتغيرات  0.0.≥ معنوية 

ي لجمع البيانات الخاصة بالجزء النظري والدراسات تّم استخدام المنهج التاريخ )الوظيفة، ومدة الخدمة، والمؤهل العلمي(0

 071) 1111البالغ  استخدام االستبيان لجمع البيانات من مجتمع الدراسة كما تم   وكذلك المنهج الوصفي التحليلي0 السابقة،

ئة عضوة هي 07) 111بلغت منهما  لكل %.1طبقية بنسبة عينة عشوائية موظفة(، باختيار  040و تدريس،هيئة عضوة 

 0(1.0) االستبيانات الصالحة عدد وكان( موظفة 00تدريس، و

، ، وتحليلل التبلاين األحلاديمعاملل ارتبلاط بيرسلون باستخدامواختبار الفرضيات ( لتحليل البيانات (SPSSأُستِخدم برنامج        

بلين سلللوك المواطنللة  0.0. ≥وجلود عالقللة ذات داللللة إحصلائية عنللد مسلتوى معنويللة  توصللت الدراسللة إللى عللدة نتلائج أهمهللا:

بللين آراء  0.0.≥ عنللد مسللتوى معنويللة عللدم وجللود فللروق ذات داللللة إحصللائية  0التنظيميللة بأبعللاده المختلفللة، والصللورة الذهنيللة

عضوات هيئة التدريس والموظفات بجامعة أم درمان اإلسالمية نحو سلوك المواطنة التنظيمية تعزى لمتغيرات )الوظيفة، وملدة 

بين آراء عضوات هيئة التلدريس  0.0.≥ عند مستوى معنوية فروق ذات داللة إحصائية  عدم وجود0 لمؤهل العلمي(الخدمة، وا

والموظفات بجامعة أم درملان اإلسلالمية نحلو الصلورة الذهنيلة قلد تعلزى لمتغيلري )الوظيفلة، وملدة الخدملة( بينملا توجلد فلروق 

   من التوصيات0بعدد تعزى لمتغير )المؤهل العلمي(، كما خرجت الدراسة 

 ، الكياسة، الروح الرياضية، وعي الضمير0اإليثار، سلوك المواطنة التنظيمية، الصورة الذهنية الكلمات المفتاحية:



 
 
 

 

 
 

 

 

The Reality of Organizational Citizenship Behavior and its relationship to Mental Image of 

Sudanese Universities Applied to Omdurman Islamic University (Female Students 

Complex) 

 

Abstract: 

     This study aimed to reveal the reality of the practice of organizational citizenship behavior 

and its relationship to the mental image of Sudanese universities from the viewpoint of female 

teaching staff and female employees at the Islamic University of Omdurman (Female Students 

Complex), through testing three hypotheses represented in: There is a statistically significant 

relationship at a significant level ≤ 0.05 between the behavior of organizational citizenship in its 

various dimensions (altruism, courtesy, Sportsmanship, cultural behavior, conscientiousness) and 

mental image. There is statistically significant differences at the level of significance ≤ 0.05 

between the opinions of teaching staff and employees at Omdurman Islamic University towards 

the behavior of organizational citizenship refer to variables (job, duration of service, and 

educational qualification). There is statistically significant differences at the level of significance 

≤ 0.05 between the opinions of teaching staff and employees at Omdurman Islamic University 

towards the mental image refer to the variables (job, duration of service, and educational 

qualification). The historical method was used to collect data for the theoretical part and previous 

studies, also the descriptive analytical method. The questionnaire was also used to collect data 

from the study population of 1116 (571 teaching staff and 545 employees), by selecting a 

stratified random sample with a rate of 10% for each of them amounting to 112 (57 teaching staff 

and 55 employees) and the number of valid questionnaires (105). SPSS program was used  for 

data analysis and hypothesis testing, using the " Pearson correlation coefficient", and " One way 

ANOVA ". The study reached several results, the most important of which are: There is a 

statistically significant relationship at the level of significance ≤ 0.05 between organizational 

citizenship behavior with its various dimensions and mental image. There aren't   statistically 

significant differences at the level of significance ≤ 0.05 between the views of female teaching 

staff and employees towards organizational citizenship behavior due to variables (job, duration 

of service, and educational qualification). 



 
 
 

 

 
 

 

 There aren't statistically significant differences at the level of significance ≤ 0.05 between the 

views of teaching staff and employees towards the mental image may be return to the two 

variables (job, and duration of service) while there are differences return to the variable 

(academic qualification), as the study came out with a number of recommendations. 

Keywords: Organizational citizenship behavior, mental image, Altruism, civility, 

sportsmanship, conscientiousness 

   المقدمة:

 عد سلوك المواطنة التنظيمية واحداً من المفاهيم اإلدارية المعاصرة التي استحوذت على اهتمام الكثير من الباحثينيُ       

ال يمكن ألي  البشري الذي الكادر ه بأهم مورد من موارد المؤسسة والمتمثل فيوالعاملين في حقل اإلدارة، وذلك الرتباط

المجتمعات المتقدمة أن  الكثير من الدراسات والتجارب في  وقد أثبتت أهدافها بدون فهمه بوضوح0 مؤسسة أو منظمة تحقيق

 القوى البشرية المؤهلة وطريقة سلوكها في بيئة العمل هي أداة اإلبداع الرئيسة وهي أيضاً أداة المنافسة اإليجابية0 وهذا السلوك

يسمى " سلوك المواطنة التفاعل اإليجابي غير الرسمي بين العاملين وهو ما السلوك الرسمي إلى االهتمام ب ما تعدىيقصد به 

فإن  أن ه يتجاوز ما تفرضه عقود العمل وقوائم الوصف الوظيفي إلى الكثير من السلوكيات الطوعية اإليجابية بما والتنظيمية"0 

 ما أدى إلىم الحرية والتصرف وإعطائهمالعاملين  ظهر جلياً في تمكيني على العالقات الداخلية قد يكون له أثٌر إيجابيذلك 

 ساهم في رفع واالرتقاء بكفاءة المنظمة وفعاليتها0بدوره ينعكس على المخرجات الكلية ويذلك و ،اإلبداع واالبتكار

يكون هذا تعني االنطباع الذي يُكونه المجتمع عن المؤسسة المعينة، وهو مرتبط بالمشاعر، وقد إن  الصورة الذهنية       

وهو قابالً للتغيير0 كما يالحظ  ،االنطباع إيجابياً أو سلبياً، صحيحاً أو خاطئاً، كما أن ه يتأثر بمدى اإلدراك واالتجاهات والتنشئة

أن  المنظمات والمؤسسات تنفق الكثير من األموال لبناء الصورة الذهنية، مما يعني أن  الصورة الذهنية أصبحت من أهم عوامل 

ينعكس فيما يقدمونه من و اإلنتاجية،ألن ها تعمل على رفع الروح المعنوية للعاملين مما يؤدي إلى رفع قدراتهم التنظيمي جاح الن

 العمالء والمستفيدين0من في رفع ثقة الجمهور الخارجي  وبالتالي يساهمأو خدمات(،  )سلعمنتجات سواء كانت 

تي تقدم خدمات كبيرة للمجتمع سواء في جانب البحث العلمي أو تنمية الات المؤسسات الجامعية من المؤسس عتبرتُ       

رفع أدائها وتحسينه باستمرار0 مما جعلها تهتم بتشكيل صورة ذهنية حسنة لدى  فال بد منالمجتمع، ولكي تضمن بقاءها 

ي المؤسسات العلمية األخرى المتمثل ف الخارجي كذلك جمهورهاو األكاديميين والعاملين،ومن الطالب  جمهورها الداخلي

بل يتطلب  ،يعد كافياً أن تُعنى بها إدارة العالقات العامة فقط الذهنية من الفعاليات المهمة لها إذ لموأصبحت الصورة  والمجتمع0

 ،استراتيجيةأهمية  تعملية بناء وتطوير الصورة الذهنية الحسنة ذا مما جعلذلك تضافر وتكامل جهود جميع اإلدارات 

أي ) رأس مال العالقات ما يُسمىوالمتمثل فيالصورة الذهنية للجامعة تمثل إحدى مكونات رأس المال الفكري  صبحتوأ

ة أصبح غاية رئيسة لكل مؤسسة، وعليه يمكن القول إن  بناء صورة ذهنية مميز مع الجمهور الداخلي والخارجي(0العالقات 

 تتمكن من البقاء واالستمرارية، عليهاتكون مستوفية لشروط المواطنة الصالحة و سيما المؤسسات التعليمية التي إذا أرادت أنال

 0لها والمميزة المواطنة التنظيمية باعتباره ركناً رئيساً لبناء الصورة الذهنية الممتازة تهتم بسلوكأْن 



 
 
 

 

 
 

 

 :مشكلة الدراسة وتساؤالتها

الب عليها قد يكون أحد العوامل المميزة لها كمؤسسات ناجحة، وقد الط إن  إقبالبما أّن الجامعات هي مستودع المعرفة ف      

قد تزايد خاصة من  األخيرة من القرن الحالي تفي السنوا اإلسالميةدرمان  أمجامعة ب الحظت الباحثة أن  أعداد القبول لاللتحاق

العام  فيحيث بلغ عدد الطالبات  المؤدية لذلك األسباب لمعرفةأدى إلى تساؤل الباحثة  جانب الطالبات في الكليات المختلفة، مما 

علماً بأن  هناك شطر للطالب قد يناظر ذلك العدد  م(1.19،)علي محمد (،طالبة ...11) ما يزيد على م.1.19/1.1الدراسي 

 لتنظيميةسلوكيات المواطنة اوبما أنَّ  تميزها عن غيرها من الجامعات. وقد يدل ذلك على ميزة تنافسية للجامعةأو يقل، 

في  كبيرٌ  للعاملين لها دور كبير في تحقيق النجاح التنظيمي والذي يؤدي بدوره إلى تحقيق الميزة التنافسية، كما قد يكون له دورٌ 

  -التالي: رسم وترسيخ صورة ذهنية حسنة عن الجامعة فقد جاءت تساؤالت الدراسة على النحو 

 جمععضوات هيئة التدريس والموظفات بملدى المواطنة التنظيمية المختلفة  سلوككل بعد من أبعاد  ما هو مستوى توفر -1  

 ؟بالجامعة محل الدراسة الطالبات 

 الصورة الذهنية للجامعة؟ عنالطالبات  جمععضوات هيئة التدريس والموظفات بم هي تصورات وآراء ما -1 

وتحسين الصورة  الطالبات جمعلتدريس والموظفات بمهيئة اعضوات هل توجد عالقة بين سلوك المواطنة التنظيمية لدى  -3 

 الذهنية للجامعة؟

 أهداف الدراسة: 

 -تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:

من الناحية ا ممن خالل تناوله ميةسلوك المواطنة التنظيمية والصورة الذهنية للمؤسسات التعلي يتسليط الضوء على مفهوم -1

 ة العلمية في وسط الباحثين واألكاديميين0بغرض نشر المعرف النظرية

 الطالبات عن الجامعة0 جمعمحاولة معرفة الصورة الذهنية لدى عضوات هيئة التدريس والموظفات بم -1

الطالبات والصورة  جمعسلوكيات المواطنة التنظيمية لدى عضوات هيئة التدريس والموظفات بم عالقة االرتباط بين معرفة -3

 0ةالذهنية للجامع

 جمعالمواطنة التنظيمية لدى عضوات هيئة التدريس والموظفات بم تقديم توصيات تفيد متخذي القرار في دعم سلوكيات -4

  ها في التحسين المستمر للصورة الذهنية للجامعة لدى جمهورها الخارجي0لالستفادة من الطالبات بالجامعة

 أهمية الدراسة:

الدراسة في المكتبات السودانية على وجه هذه وث والدراسات التي تناولت الربط بين متغيري نظراً لقلة البح  -األهمية العلمية:

في هذا المجال، وكذلك إفادة نية مكتبة السودالل فإن  أهميتها تكمن في أن ها قد تكون إضافة علمية ةالباحثالخصوص على حد علم 

 الباحثين والدارسين0



 
 
 

 

 
 

 

ن تساعد نتائج ومخرجات هذه الدراسة في إفادة المسئولين ومتخذي القرار في معرفة الدور أ ةمل الباحثتأ -األهمية العملية:

في تشكيل الصورة الذهنية الحسنة  –إن تم االهتمام بها وتشجيعها  -سلوكيات المواطنة التنظيمية للعاملين  الكبير الذي تلعبه

 والمميزة للمؤسسات عامة والمؤسسات التعليمية خاصة0

 -الدراسة:فرضيات  

  -من خالل المشكلة واألهداف تعمل الدراسة على اختبار الفرضيات التالية: 

بلين سللوك المواطنلة التنظيميلة لعضلوات هيئلة  0.0.≥ عند مستوى معنوية توجد عالقة ذات داللة إحصائية  -الفرضية األولى:

 -وتفرعت منها الفرضيات التالية:. للجامعةالتدريس والموظفات بجامعة أم درمان اإلسالمية وتحسين الصورة الذهنية 

اإليثار لدى عضلوات هيئلة التلدريس والموظفلات بجامعلة بين  0.0.≥ عند مستوى معنوية توجد عالقة ذات داللة إحصائية  -1 

 أم درمان اإلسالمية وتحسين الصورة الذهنية للجامعة0

ين الكياسة لدى عضلوات هيئلة التلدريس والموظفلات بجامعلة ب 0.0.≥ عند مستوى معنوية توجد عالقة ذات داللة إحصائية  -1

 أم درمان اإلسالمية وتحسين الصورة الذهنية للجامعة0

بين الروح الرياضية لدى عضوات هيئة التلدريس والموظفلات  0.0.≥ عند مستوى معنوية توجد عالقة ذات داللة إحصائية  -3

 للجامعة0 بجامعة أم درمان اإلسالمية وتحسين الصورة الذهنية

بللين السلللوك الحضللاري لللدى عضللوات هيئللة التللدريس  0.0.≥ عنللد مسللتوى معنويللة توجللد عالقللة ذات داللللة إحصللائية  -4

 والموظفات بجامعة أم درمان اإلسالمية وتحسين الصورة الذهنية للجامعة0

هيئلة التلدريس والموظفلات بلين وعلي الضلمير للدى عضلوات  0.0.≥ عند مستوى معنوية توجد عالقة ذات داللة إحصائية  -0

 بجامعة أم درمان اإلسالمية وتحسين الصورة الذهنية للجامعة0

بلين آراء عضلوات هيئلة التلدريس والموظفلات  0.0.≥ عند مسلتوى معنويلة توجد فروق ذات داللة إحصائية  -الفرضية الثانية:

 )الوظيفة، ومدة الخدمة، والمؤهل العلمي(0بجامعة أم درمان اإلسالمية نحو سلوك المواطنة التنظيمية تعزى لمتغيرات 

بين آراء عضوات هيئة التدريس والموظفات  0.0.≥ عند مستوى معنوية توجد فروق ذات داللة إحصائية  -الفرضية الثالثة:

 بجامعة أم درمان اإلسالمية نحو الصورة الذهنية تعزى لمتغيرات )الوظيفة، ومدة الخدمة، والمؤهل العلمي(0

(، والمتغير التابع طنة التنظيميةسلوك الموا) تم وضع نموذج الدراسة ليوضح المتغير المستقل والمتمثل في -راسة:نموذج الد

 ( 1(، وذلك في الشكل ) الصورة الذهنية) المتمثل في

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

 (: أنموذج الدراسة1شكل )

 

 م0202المصدر: إعداد الباحثَة، من خالل فرضيات الدراسة، 

 -مصطلحات الدراسة:

أعمال وأدوار تطوعية واختيارية تتجاوز نظام المكافآت والحوافز الرسمية، ويمارسها "  -سلوك المواطنة التنظيمية:      

الموظفون بهدف إشباع حاجاتهم ولمساعدة اآلخرين وتعود بالفائدة على المنظمة ككل، وتسهم في زيادة تماسك المنظمة وتحقيق 

 (3300م،1.11جيد والعوفي،) عبد الم " أهدافها وفعاليتها

" هي التصور العقلي الذي يتكون في أذهان الناس عن الشركات والمؤسسات المختلفة، والنابعة إما عن  :الصورة الذهنية      

التجربة المباشرة أو غير المباشرة، وقد تكون عقالنية أو غير عقالنية، وقد تعتمد على األدلة والوثائق، أو على اإلشاعات 

قوال غير الموثوقة، ولكنها في النهاية تمثل واقعاً بالنسبة لمن يحملونها في أذهانهم عن الخدمات أو المنتجات المقدمة لهم " واأل

 (110م،1.11الفتاح، )عبد

 -منهج الدراسة:

منهج المسح وصف الظاهرة من خالل  للنظري، وكذلك منهج دراسة الحالة تم  استخدام المنهج التاريخي لسرد الجانب ا     

 االجتماعي، باإلضافة إلى المنهج الوصفي التحليلي الختبار فرضيات الدراسة0

 -مصادر وأدوات جمع البيانات:

والرسائل  العلمية أستخدم الباحث المصادر الثانوية للحصول على الجانب النظري، وذلك من خالل الكتب والمجالت       

 الدراسة0 مجتمعبيانات من الصادر األولية متمثلة في االستبيان لجمع العلمية واالنترنت، كما تم استخدام الم

 

 المتغير المستقل

 ظيميةسلوك المواطنة التن
 اإليثار
 الكياسة

 الروح الرياضية
 السلوك الحضاري

 وعي الضمير )االلتزام العام(

 التابع المتغير

الصورة 
 الذهنية



 
 
 

 

 
 

 

 -حدود ومجاالت الدراسة:

 جامعة أم درمان اإلسالمية )مجمع الطالبات(0 المجال المكاني: 

 0  م.1.1م/1.19العام الدراسي  المجال الزماني: 

 سالمية )مجمع الطالبات(0بجامعة أم درمان اإل عضوات هيئة التدريس والموظفات المجال البشري:

الربط بين سلوكيات المواطنة التنظيمية لدى عضوات هيئة التدريس والموظفات بمجمع الطالبات بالجامعة  المجال الموضوعي:

 .لالستفادة منها في التحسين المستمر للصورة الذهنية للجامعة

 -هيكل الدراسة:

 ة0تتكون الدراسة من مقدمة وثالثة مباحث وخاتم      

تشتمل المقدمة على مشكلة الدراسة وتساؤالتها، أهداف الدراسة، أهمية الدراسة، فرضيات الدراسة، نموذج الدراسة،       

 منهج الدراسة، حدود ومجاالت الدراسة، وهيكل الدراسة0مصطلحات الدراسة، 

ه، ، خصائصتهأهميو همن حيث مفهوم تنظيميةسلوك المواطنة اليتناول المبحث األول اإلطار النظري للدراسة متمثالً في      

أبعادها ، هاأنواع ،هاوسمات ها، خصائصتهاأهميو هامفهوموكذلك الصورة الذهنية من حيث  0ه، ومحدداته، أبعادهأنماطو هأنواع

المواطنة  وك)سل باإلضافة إلى الدراسات السابقة المتعلقة بمتغيري الدراسة 0العوامل المؤثرة في تشكيلها، وخطوات تحسينهاو

 والصورة الذهنية(0التنظيمية 

نتائج البيانات والمبحث الثاني على اإلطار التطبيقي مشتمالً على إجراءات الدراسة الميدانية، وعرض وتحليل  يحتويبينما      

 واختبار الفرضيات0

 أما الخاتمة تتضمن خالصة النتائج والتوصيات0       

 لدراسات السابقةوا المبحث األول: اإلطار النظري

 Organizational citizenship behaviorسلوك المواطنة التنظيمية  -أوالا 

 -:وأهميته سلوك المواطنة التنظيمية مفهوم -1

 Informalم ظهر في علم اإلدارة ما يسمى بالتنظيم غير الرسمي )1931في ثالثينيات القرن الماضي وفي العام       

organization )م جاء ليؤكد على ضرورة التعاون بين أعضاء المنظمة لتحقيق مصالح وأهداف المنظمة0 وقد وهذا المفهو

والبحوث التي اهتمت بالسلوكيات التطوعية،  كان نقطة البداية لالهتمام بالسلوك غير الرسمي للعاملين، ثم توالت الدراسات

المواطنة التنظيمية( وذلك في نهاية السبعينات  )سلوك تطورات كثيرة في علم اإلدارة حتى ظهر ما يسمى بدورها أنتجتالتي و

حيث كانت  ( الذي يعتبر األب الراعي لهذا المفهوم،Dennis W. Organوبداية الثمانينات من القرن الماضي على يد العالم )

 ده بالسلوكيات التطوعية0بصدد تفسير العالقة بين الرضاء واإلنتاجية هي األساس الهتمام الباحثين من بع الدراسة التي أجراها



 
 
 

 

 
 

 

إال أن  هناك من يرى أن  أول  (110م، 1.17أصبح هذا المفهوم أحد أهم المجاالت في علم السلوك التنظيمي )ظاظا، بالتالي و

كما أن  هذا المسمى قد سبقته عدة تسميات منها سلوك  (1.0م،1.17) دعنا، ( Katz-من أشار لهذا المصطلح هو العالم )كاتز

 0سلوك المواطنة التنظيمية أخيراً مسمىاإلضافي، سلوك المواالة أو الدعم االجتماعي، ثم  الدور

ف سلوك المواطنة التنظيمية بأن ه:       السلوك التقديري الزائد عن الدور الرسمي للفرد، والذي يساعد على تحقيق الفعالية  " ُعرِّ

 (110م، 1.17)ظاظا،  "التنظيمية

عبارة عن مجموعة من السلوكيات الطوعية التي ال تشكل جزءاً رسمياً من مهام الموظف، لكنها يمكن أن  " ه:بأن   فِ كما ُعرّ     

  (010م،1.17)سعيد، "متكون فعالة في تحسين وظائف التنظي

فه بأن ه:     از بالطبيعة التصرفات اإليجابية الزائدة عما هو موصوف رسمياً في المنظمة، والتي تمت " أيضاً هناك من عر 

في نظام الحوافز اإلداري للمنظمة، وهي ذات أهمية وصراحة غير اإلكراهية، وغير الخاضعة للمكافأة مباشرة  االختيارية

 (3010م،1.11والعوفي،  المجيد )عبد " لفعالية المنظمة ونجاحها

بح مطلباً للكثير من منظمات اليوم التي تعمل الذي أص ةإن  هذه المفاهيم تشير وتؤكد على أهمية سلوك المواطنة التنظيمي      

وذلك ألن ه يحقق فوائد كثيرة للمنظمة والعاملين معاً من خالل تحسين األداء الفردي  0وزيادة فعاليتها على تحسين أدائها،

تعزيز بقاء المنظمة والمؤسسي، إدارة الوقت بشكٍل فعال، تحسين العمليات التنظيمية وتنمية اإلبداع واالبتكار، باإلضافة إلى 

) فيما يلي ة هذا السلوكأهميعدد من النقاط التي توضح  ذكريمكن  وعليه وقدرتها على المنافسة وحمايتها من األخطار0

 -:(13م،1.10المصري،

 داء بالنسبة للعاملين بعكس العمل الروتيني0خلق الحماس في األ -أ  

 0الذي يناسب الموظف وقتالتيار نوع األداء، وإتاحة الفرصة لممارسة الديمقراطية من حيث اخ -ب 

 على األداء0 اً بتوطيد العالقات بين األفراد والجماعات، مما ينعكس إيجا -ج 

 زيادة كفاءة وفاعلية الموظف في العمل0 -د  

 -خصائص سلوك المواطنة التنظيمية: -0

العديد من الخصائص والسمات والتي يمكن تلخيصها في من المفاهيم السابقة لسلوك المواطنة التنظيمية يمكن استنباط       

 -(:14م،1.17اآلتي ) دعنا،

 أن ه سلوك مرتبط باألدوار اإلضافية التي تتعدى حدود الواجبات الوظيفية األساسية0 -أ 

 أن ه سلوك تطوعي واختياري غير ملزم للفرد، ألن ه لم يُنص عليه ضمن الوصف الوظيفي الرسمي0 -ب 

 ه سلوك يتوقع أْن يؤخذ في االعتبار عند ظهور فرصة تنافسية في المنظمة0أن   -ج 



 
 
 

 

 
 

 

 أن ه سلوك ينعكس إيجاباً على تنمية فعالية المنظمة واالرتقاء باألداء الكلي لها0 -د 

 أن ه سلوك ينتج عن مجموعة من األفعال وليس فعالً واحداً، ويختلف من منظمة إلى أخرى0 -ه

 -نة التنظيمية وأنماطه:سلوك المواط أنواع -3

بالنسبة ألنواعه أما لسلوك المواطنة التنظيمية، وكذلك سميت أنماط،  أن  هناك أنواعالحظ من الخصائص المذكورة سابقاً يُ       

  -(:01م،1.10فهناك من حصرها في نوعين فقط هما )أبو سمعان،

مثل مساعدة الزمالء في العمل، وتقديم اقتراحات لتحسين صورة  سلوكيات إيجابية: وهي التي يمارسها الفرد العامل طواعية -أ 

 المنظمة0

عن االستياء من أوضاع العمل، وعدم  سلوكيات جودة االمتناع: وهي السلوكيات التي يمتنع عنها الفرد مثل عدم التعبير -ب 

 إثارة المشاكل والشكوى والتذمر0

 -(:114م،1.17)سعدون وغيات وبزايد، ها في ثالثة أنواع هيصكما أن  هناك من لخ      

سلوك المواطنة الموجه نحو المنظمة: ويتضمن السلوكيات التي تعكس االلتزام والوالء للمنظمة، وتشمل أيضاً االمتثال  -أ 

 للقواعد والسياسات واإلجراءات المنصوص عليها0

لوكيات التي تساعد وتدعم أفراد المنظمة مثل مساعدة سلوك المواطنة الموجه نحو األفراد العاملين بالمنظمة: ويتضمن الس -ب 

 الزمالء تطوعياً في حل المشاكل المتعلقة بالعمل، أو في الوقاية من حدوث المشاكل0

 0سلوك المواطنة نحو الزبون -ج 

 -(:113-111م، 1.10)مناصرية وبن ختو، أما من أطلق عليها أنماط فقد أجملها في عدد من السلوكيات منها      

 مساعدة الزمالء فيما يتعلق بشئون العمل، وكذلك الشئون الشخصية0 -أ 

 مساعدة العمالء والمراجعين في أمور ال تتعلق بالسلع والخدمات المقدمة0 -ب 

 اقتراح تحسينات تنظيمية أو إدارية أو إجرائية من أجل جعل المؤسسة أكثر نجاحا0ً -ج 

 والدفاع عنها بما يساهم في تحسين سمعتها عند اآلخرين0تقديم المؤسسة لآلخرين بصورة جيدة  -د 

 -أبعاد سلوك المواطنة التنظيمية: -4

 -(:10م، 1.10)المصري، يمكن تحديد أبعاد سلوك المواطنة التنظيمية في خمسة أبعاد هي      

غير مباشر لحل مشكالتهم : هو نمط من السلوك يقوم به الموظف لمساعدة اآلخرين بشكل مباشر أو Altruismاإليثار  -أ 

 المتعلقة بالعمل داخل المنظمة حتى عندما ال يسألون، أو عندما يتغيبون عن العمل0



 
 
 

 

 
 

 

: ويطلق عليه اللباقة واللطف والمجاملة وهو السلوك الذي يحرص فيه الموظف على منع وقوع Courtesyالكياسة  -ب 

 قيام بمشاكل معهم0المشكالت المتعلقة بالعمل، وتجنب استغالل اآلخرين أو ال

: ويطلق عليه الضمير الحي والطاعة العامة، ويقصد به إخالص الفرد لمثاليات Conscientiousnessوعي الضمير  -ج 

 يضعها كمعيار لسلوكه حيث يقوم بالعمل بجدية تامة، ويقدم المصلحة العامة على حساب مصلحته الشخصية0

ة العامل في التسامح، وقدرته على تحمل المشكالت والمهام الصعبة وهي رغبSportsmanship: الروح الرياضية  -د 

ر أو شكوى0  واستعداد لتقبُّل المضايقات التنظيمية دون تذمُّ

: ويسمى فضيلة المواطنة هو إظهار سلوك االنتماء للمؤسسة والوالء لها وتحسين Civic Virtueالسلوك الحضاري  -ه 

 سمعتها والدفاع عنها0

 -ك المواطنة التنظيمية:محددات سلو -5

الرضاء واالنتماء(، ومجموعة  )مثلحصرت هذه المحددات في مجموعة من المتغيرات منها متغيرات اتجاهات العاملين       

القيم وأنماط السلوك(،  مثل)الشخصية الدعم التنظيمي، النمط القيادي(، ومجموعة المتغيرات  )مثلمتغيرات بيئة العمل 

(0 وكل هذه تعتبر محددات 11-.1م، 1.11، االجتماعية( )نادرالسن، الخبرة، الحالة  )مثلات الديموغرافية ومجموعة المتغير

 ذات تأثير على سلوك المواطنة التنظيمية والذي ينعكس على الفعالية التنظيمية0

  Mental imageالصورة الذهنية  ثانياا:

 -وأهميتها: الصورة الذهنيةمفهوم  -1

سبباً  االتي تزيد من الميزة التنافسية المستدامة للمؤسسات، مما يجعله لصورة الذهنية إحدى الموارد غير الملموسةتعتبر ا      

في جذب واالحتفاظ بالكفاءات وأصحاب المقدرات العالية من الموظفين0 وقد ظهر مصطلح الصورة الذهنية إلى الوجود في 

 ذا المصطلح له عالقة بالمنشآت التجارية، وهو مشتق من الكلمة الالتينيةم على يد العالم جراهام داالس، وه19.1العام 

image  (110م، 1.17، )محمدوالتي تعني رسم أو شكل أو صورة، وتعادلها في العربية انطباع أو فكرة 

فْت الصورة الذهنية بأن ها      ها مواقفه واتجاهاته نحو مجموعة السمات والمالمح التي يدركها الجمهور ويبني على أساس : "ُعرِّ

" المنظمة أو الجماعة، وتتكون هذه الصورة عن طريق الخبرة الشخصية للجمهور القائمة على االتصال المباشر

 (4.10م، 1.13،)العادلي

فْت بأن ها: " صورة شاملة يتم تشكيلها بواسطة المتغيرات مثل المنتجات الفريدة واالقتصادية والسياسي       ة، والتنمية كذلك ُعرِّ

المختلفة"  اإلعالموجي، ويتم نقلها بواسطة أنواع لواألحداث التاريخية، والعالمات ومستوى التصنيع، والتطور التكنو

 (10م، 1.11، )العسيري



 
 
 

 

 
 

 

أما بالنسبة ألهمية الصورة الذهنية للمؤسسة فهي بشكٍل عام تشكل عامالً مهماً في تسويق أهداف المؤسسة في أداء       

تنافسية، كما تزودها بفرص جديدة إذا الميزة ال تحقيقتها0 ومن أهم الفوائد التي تكسبها الصورة الذهنية للمؤسسات رسال

الخير وبدوي وعبد هللا،  )عبدالتي تقود إلى بقاء المنظمة وتطورها  االستراتيجيةوبالتالي تعتبر إحدى األصول  ،تعرضت ألزمة

 (0 7م،1.17

 -:الذهنيةخصائص وسمات الصورة  -0

 -(:111م،1.19العابدين، )زينتتسم الصورة الذهنية بالعديد من الخصائص منها       

 لها إطاراً زمنياً سابقاً، بمعنى أن ها قديمة0  -أ 

 لها إطاراً ذاتياً حسياً، أي تنبع من قدرة الفرد على استيعاب المثير0 -ب 

 تختلف من فرد آلخر0 -ج 

 من أن  ذلك ليس مقياساً أساسياً في كل األحوال0 تتسم بالعاطفة، بالرغم -د

 ديناميكية أي غير ثابتة0 -ه

 ( عدم الدقة، وتخطي حدود المكان، والتنبؤ بالمستقبل170م،1.17وقد أضاف إليها )محمد،     

 -:الصورة الذهنية أنواع -3

 -(:71م،1.10،)معمريإلى عدة أنواع هي  صنفت الصورة الذهنية       

 ورة المرآة: وهي التي ترى المؤسسة نفسها من خاللها0الص -أ 

 الصورة الحالية ) المدركة(: وهي التي يرى بها اآلخرون المؤسسة -ب 

 الصورة المرغوبة: وهي التي ترغب المؤسسة أْن تكونها في أذهان الجمهور0 -ج 

 ى الجمهور0المنافسين وتأثيرهم عل العتبارفي ا الصورة المثلى: وهي الصورة التي يمكن أن تتحقق إذا أخذت المؤسسة -د 

 الصور  المتعددة: وهي التي تكونها االنطباعات المحايدة فتكون الصورة إيجابية أحياناً، وتكون سلبية أحياناً أخرى0 -ه 

 -:العوامل المؤثرة في تكوينهاو أبعاد الصورة الذهنية -4

 -(:13م، 1.17)بن الشيخ،  تتمثل أبعاد الصورة الذهنية في       

 البُعد المعرفي: وأساسه المعلومات والمعارف التي يحصل عليها األفراد0 -أ 



 
 
 

 

 
 

 

 البُعد الوجداني: ويقصد به الميل باإليجاب أو السلب تجاه موضوع معين0 -ب 

 البُعد السلوكي: أي التنبؤ بسلوك األفراد، والذي يعكس اتجاهاتهم0 -ج 

ن الصورة الذهنية عن المؤسسة، باإلضافة إلى عوامل أخرى تساهم في تشكيلها مثل رؤية إن  هذه األبعاد مجتمعة تكوِّ       

ورسالة المؤسسة وثقافتها، هوية المؤسسة )اسمها وشعارها(، تواصل المؤسسة مع الجماهير، والمسئولية االجتماعية 

قة، الحاجات والتفضيالت الشخصية، الكلمة المنطوتعلقة بالزبون مثل وكذلك أضيفت عوامل أخرى م (1.0م،1.10،)معمري

 (100م، 1.11وتجارب الزبون السابقة مع المؤسسة ) العسيري،

 -الصورة الذهنية:خطوات تحسين  -5

 -(:م4..1للعمل على تحسين الصورة الذهنية للمؤسسة ال بد من إتباع بعض الخطوات مثل)باصرة،      

 ترغب المؤسسة في تكوينها0 التقييم الداخلي وتحديد الصورة الذهنية التي -أ 

 معرفة الصورة الذهنية الحالية التي يحملها الجمهور عن المؤسسة0 -ب 

 التصميم والتنفيذ لخطط العمل0 -ج 

 التسويق داخلياً وخارجياً للصورة الذهنية المستهدفة0 -د 

 التدقيق والمراجعة0 -ه 

 -ثالثا: الدراسات السابقة:

 -:المواطنة التنظيمية سلوك الدراسات المتعلقة بمحور -1

هدفت الدراسة إلى اختبار طبيعة العالقات بين أبعاد االلتزام التنظيمي كمتغير وسيط في  -(:977،م1.11حسني، دراسة )

العالقة بين أبعاد الصمت التنظيمي كمتغير مستقل وأبعاد المواطنة التنظيمية كمتغير تابع، تم استخدام االستبيان لجمع 

، وزعت على عينة عشوائية من العاملين بشركات قطاع وإلكترونياستبيان ورقي  371التي بلغ عددها بيانات الدراسة 

الحكومي بمحافظة القاهرة0 توصلت الدراسة إلى وجود أهمية لاللتزام التنظيمي كمتغير وسيط، وأن  تدعيمه يقلل  األدوية

ظيمية من جهة أخرى، كما اختتمت الدراسة بعدد من من الصمت التنظيمي من جهة، ويدعم أبعاد سلوك المواطنة التن

 التوصيات0

عملت الدراسة على الكشف عن مستوى أعضاء هيئة التدريس لسلوك المواطنة التنظيمية  -(:373،م1.19 )شهريدراسة 

حليلي تم في الجامعات الحكومية الجزائرية من وجهة نظر قادتها األكاديميين، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي الت

( موظف ممن يشغلون مناصب قيادية في كلية االقتصاد والتجارة والتسيير ..1توزيع استبيان لعينة عشوائية بعدد )

 بجامعتي )بومرداس( و )الجزائر(0 



 
 
 

 

 
 

 

في تقدير المبحوثين لمستوى  0.0.≥ أكدت نتائج الدراسة على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

اء هيئة التدريس لسلوك المواطنة التنظيمية تعزى فقط لمتغير المؤهل العلمي، كذلك توصلت إلى وجود ممارسة أعض

مستويات متوسطة من ممارسة أعضاء هيئة التدريس لسلوك المواطنة التنظيمية من وجهة نظر القادة األكاديميين0 

 وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات0

فت هذه الورقة إلى شرح كيفية تحسين سلوك المواطنة التنظيمية ، وكذلك كيفية تطوير هد -(: Chien,2019,1دراسة )     

خطة للحصول على أو اكتساب سلوك مواطنة تنظيمية مستمر من خالل نظام رسمي، ووضع بيئي غير رسمي في مكان 

مواطنة التنظيمية0 كما قدمت مقترح العمل0 كما ركزت الورقة على وضع تحديد واضح للعالقة بين الفعالية التنظيمية وسلوك ال

تطبيقي كمحاولة للوصول إلى مخرجات تعمل على تحسين هذا السلوك0 وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط بين 

ة وسلوك المواطن وغيرها(، (، وموارد المنظمة، ومسئولية الموظفين، والثقافة التنظيمية)اإليجابيالعمل الجيد  )مناخكٍل من 

 التنظيمية الذي يعتبر أفضل وسيلة لتحقيق الفعالية التنظيمية وبأقل تكلفة0

التي يمكن ( وللغة الدافعةلالتصال الفعال)الوسيط هدفت الدراسة إلى اختبار الدور  -(:710م،1.11دراسة )عطية والمقدم،      

وقد تم جمع البيانات عن طريق االستبيان  للتابعين له، أن يستخدمها القائد الخادم في التأثير على سلوكيات المواطنة التنظيمية

منها صالحة للتحليل، وقد تم تحليل البيانات التي جمعت  493، تم استرداد .00الذي وزع على عينة عشوائية طبقية بلغت 

 خادم على التزام تابعيه، باستخدام العامل التوكيدي وأسلوب نمذجة المعادلة البنائية، توصلت النتائج إلى أن  تأثير القائد ال

وعلى سلوكيات المواطنة التنظيمية لديهم يتوقف على استخدامه للغة الدافعة، كما خرجت الدراسة بعدد من التوصيات التطبيقية 

 والبحثية0

تعزيز  نماط القيادية الحديثة فيمعرفة دور األ ىهدفت هذه الدراسة إل -(:1.3م،1.11وسعيفان وعبدهللا، )يغموردراسة      

لدى الموظفين العاملين في البنوك األردنية، وقد تم  اختيار أربعة أنماط قيادية هي القيادة التحويلية،  سلوك المواطنة التنظيمية

 ..1القيادة التبادلية، القيادة األخالقية، والقيادة الساكنة االنطوائية0 أُستخدم االستبيان لجمع البيانات من عينة عشوائية بلغت 

0 وقد أظهرت نتائج الدراسة أن  ألنماط القيادة التحويلية والتبادلية واألخالقية أثراً 390ظف، كانت الصالحة منها للتحليل مو

إيجابياً على سلوك المواطنة التنظيمية للموظفين، بينما كان لنمط القيادة الساكنة أثٌر سلبي على سلوك المواطنة التنظيمية 

 اسة بعدد من التوصيات0للموظفين0 كما خرجت الدر

ف على مستوى االغتراب الوظيفي، ومستوى سلوك المواطنة  هدفت الدراسة إلى -(:7م،1.17دراسة )سعيد،      التعرُّ

التنظيمية وتحديد طبيعة العالقة بينهما، وكذلك معرفة الفروق بين متوسطات استجابات المبحوثين تبعاً للمتغيرات الديموغرافية 

في وزارة األوقاف والشؤون الدينية في محافظات غزة0 أُتبع المنهج الوصفي التحليلي، وتم جمع البيانات عن لدى العاملين 

0 توصلت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة عكسية ذات داللة 179طريق االستبيان الذي وزع على عينة عشوائية بسيطة بلغت 

 يمية، كما خرجت بعدد من التوصيات0       إحصائية بين االغتراب الوظيفي وسلوك المواطنة التنظ



 
 
 

 

 
 

 

تعتبر هذه الورقة دراسة استطالعية لظاهرة سلوك المواطنة التنظيمية منذ ظهور  -(:(Velicovska,2017,40دراسة       

قة هذا المصطلح في أدبيات اإلدارة إلى العصر الحاضر، من حيث تعريفه والتغيرات التي طرأت عليه، هذا بجانب تحليل العال

بينه وبين بعض المفاهيم األخرى القريبة منه والمرتبطة به مثل الثقافة التنظيمية، االتجاهات، القيم وغيرها0 ومن خالل التحليل 

تم اكتشاف أن  إمكانية إدارة هذا السلوك يعتمد على دور القائد باعتباره عامل محفِّز لتعزيز سلوك المواطنة التنظيمية، هذا وقد 

 ت(0 وأوصالدراسة متفقة مع نتائج ستة عشر مجلة علمية في متخصصة في هذا المجال )سلوك المواطنة التنظيمية جاءت نتائج

 الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات المستقبلية حول هذا المفهوم باعتباره جديداً بعض الشيء0

ف على العالقة بين سلوك المواطنة التنظيمية هدفت هذه الدراسة التعرُّ  -(:111م، 1.17دراسة )سعدون وغيات وبزايد،      

واإلبداع اإلداري، وأجريت على عينة من إطارات مؤسسة سوناطراك فرع المصب بوهران، وذلك بالتطبيق على عينة 

إطار، وبإتباع المنهج الوصفي التحليلي، وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة ارتباط بين  ..1عشوائية مكونة من 

 ة التنظيمية واإلبداع اإلداري0المواطن

ف على مستوى سلوك المواطنة التنظيمية لدى أعضاء الهيئة  -(:171م،1.11دراسة )رسول،       هدفت هذه الدراسة إلى التعرُّ

التدريسية في كليات وأقسام التربية الرياضية في جامعات صالح الدين وسوالن وكوية، تم استخدام المنهج الوصفي، وكذلك 

منها صالحة للدراسة، وتم التحليل باستخدام الوسط الحسابي  .7تدريسياً كانت  10ر الشامل بتوزيع االستبيان على الحص

واالنحراف المعياري ومعامل االرتباط، وتحليل التباين0 وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة معنوية في مستوى 

 ة في محل الدراسة، كما خرجت بعدد من التوصيات0     سلوك المواطنة التنظيمية لدى الكوادر التدريسي

إن  هدف هذه الدراسة هو التقدير والتنبؤ بسلوك المواطنة التنظيمية لدى  -(: Hatami& et al,2016,97 دراسة(     

ء الوظيفي0 ، وذلك باالعتماد على عوامل الرضاتركيا ي منالموظفين العاملين في وزارة الشباب والرياضة في الجزء الغرب

 فرداً، تم   111من مجتمع الموظفين في كل إدارات الوزارة والبالغ عددهم  114 عينة بلغتوهي دراسة تطبيقية أجريت على 

لتحليل البيانات، أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ذات داللة  SPSSبرنامج جمع البيانات عن طريق االستبيان، كما أستخدم 

وظيفي بكل أبعاده وسلوك المواطنة التنظيمية، كما أظهر اختبار المتغيرات المتوقعة أن  بُعد المناخ إحصائية بين الرضاء ال

 الختالف في سلوكيات المواطنة التنظيمية للموظفين0معنوياً ل يكون له تفسيراً التنظيمي يمكن أن 

ف7م،1.10دراسة ) المصري،       ة بين االنغماس الوظيفي وسلوك المواطنة على العالق (: هدفت هذه الدراسة إلى التعرُّ

التنظيمية لدى األطباء العاملين في المستشفيات الحكومية بقطاع غزة، اعتمد الباحث على المنهج الوصفي، واستخدم االستبيان 

مستشفى حكومي0 أظهرت النتائج وجود عالقة طردية بين  13طبيباً في  110الستطالع رأي عينة عشوائية طبقية بلغت 

عاطفي، معرفي، وسلوكي( مع سلوك المواطنة التنظيمية، كما أظهرت وجود فروق  )انغماساالنغماس الوظيفي بجميع أبعاده 

ذات داللة إحصائية حول مستوى سلوك المواطنة التنظيمية لألطباء العاملين في المستشفيات الحكومية وفقاً لمتغيري العمر، 

داللة إحصائية حول االنغماس الوظيفي تبعاً لمتغيرات العمر، الجنس، المسمى واسم المستشفى، وكذلك وجود فروق ذات 

الوظيفي، سنوات الخدمة، المؤهل العلمي، واسم المستشفى0 وقد خرجت الدراسة بعدد من التوصيات من أهمها: تعظيم وغرس 

 0قيم سلوك المواطنة التنظيمية واالنغماس الوظيفي عند األطباء على اختالف شخصياتهم



 
 
 

 

 
 

 

 الصمت التنظيميأبعاد إن  هدف هذه الدراسة بحث تجريبي عن تأثير  -(:(Acaray& Akturan,2015,472دراسة       

موظفاً بالمركز الرئيس إلحدى الشركات الخاصة المتعددة  411على سلوك المواطنة التنظيمية، تم جمع البيانات من عينة بلغت 

دار0 وقد أوضحت النتائج وجود تبيان، وتم اختبار الفرضيات بواسطة تحليل االنحالجنسية في استانبول وذلك عن طريق االس

( وسلوك المواطنة التنظيمية، بينما يوجد تأثير )اإلذعانتأثير سلبي بين كٍل من بُعدي الصمت الدفاعي، وصمت االستسالم 

 اجتماعي بين بُعد الصمت االجتماعي وسلوك المواطنة التنظيمية0

 -:الصورة الذهنية ورعلقة بمحالدراسات المت -0

هدفت إلى اختبار وتحليل عالقتي االرتباط واألثر بين أبعاد التسويق الفيروسي وتحسين  -(:1،م1.11دراسة )أبو عجوة،

، والكشف عن الفروق بين استجابات الصورة الذهنية من وجهة نظر عمالء شركة االتصاالت الفلسطينية الخلوية )جوال(

بحوثة، تم توزيع استبانة للحصول على البيانات، أشارت نتائج تحليل البيانات إلى وجود اثر ذو داللة العينة الم أفراد

إحصائية بين أبعاد التسويق الفيروسي وتحسين الصورة الذهنية للشركة موضع الدراسة، وكذلك وجود فروق ذات داللة 

 0 كما خرجت الدراسة بعدد من التوصيات0إحصائية في متوسطات إجابات المبحوثين تعزى للمتغيرات الشخصية

سعت الدراسة إلى التعرف على مدى فاعلية دور العالقات العامة في تشكيل الصورة  -(:، يم.1.1دراسة ) النوافلة،

الذهنية للشركات لدى الجمهور الخارجي ) الصيادلة(، توصلت نتائج الدراسة إلى أن  فاعلية األساليب المستخدمة في بناء 

رة الذهنية للشركة قد حصلت على درجة متوسطة من إجابات المبحوثين، وكذلك العوامل المؤثرة في تحسين الصو

الصورة الذهنية0 كما أظهرت النتائج أن  عملية التواصل بين الشركة وجمهورها تعاني من بعض المعيقات في مقدمتها 

 لصورة الذهنية للشركة0ضعف القدرة االتصالية لممثلي الشركة مما ينعكس سلباً على ا

ف على الدور االتصالي ألنشطة العالقات العامة  تهدف-(:171-.17م،1.19زين العابدين،دراسة )       هذه الدراسة إلى التعرُّ

في قياس اتجاهات الجمهور نحو الجامعة ) قياس الصورة الذهنية(، أستخدم المنهج الوصفي التحليلي عن طريق المسح الشامل 

مبحوث من ممارسي العالقات العامة في خمس جامعات حكومية رئيسة في بغداد، وتم جمع البيان بواسطة  1.4لعدد 

االستبيان، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين النشاط االتصالي للمؤسسة الجامعية 

قة ارتباط ذات داللة معنوية بين النشاط االتصالي للجامعة وجود عالومتطلبات ممارسي العالقات العامة في الجامعة، وكذلك 

  0 كما خرجت الدراسة بعدد من التوصيات0اإللكترونيةوالعالقات العامة 

معرفة والتحقق من أثر الثقافة التنظيمية على  الدراسة إلىهذه هدفت  -(:1.17،1الخير وبدوي وعبد هللا، )عبددراسة       

بوزارة التخطيط والمرافق العامة في والية القضارف بالسودان، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي إدارة الصورة الذهنية 

0 وباستخدام التحليل اإلحصائي أظهرت النتائج 91التحليلي، وقد وزع استبيان على عينة عشوائية من الموظفين البالغ عددهم 

فة التنظيمية إدارة الصورة الذهنية، وأن ه يوجد تأثير معنوي وجود عالقة قوية موجبة وذات داللة إحصائية معنوية بين الثقا

للثقافة التنظيمية على إدارة الصورة الذهنية يرجع لثالثة متغيرات هي العدالة، فرق العمل، والصفوة، كما خرجت بعدد من 

 التوصيات0



 
 
 

 

 
 

 

ف على دو-(:311م،1.17محي الدين ومحمود،دراسة )        ر أخالقيات العمل في تحسين الصورة هدفت الدراسة إلى التعرُّ

استقصاء آراء عينة من العاملين في بعض المنظمات الخدمية الربحية  فيها الذهنية للمنظمات، وهي دراسة استطالعية، تم  

عن مبحوث، وذلك باستخدام االستبيان لجمع البيانات التي تم تحليلها  117لغ عددهم ابوالالعاملة في إقليم كوردستان العراق 

معامل االرتباط وتحليل االنحدار البسيط والمتعدد، توصلت نتائج التحليل إلى وجود عالقة  باستخدام SPSS طريق برنامج

أخالقيات العمل والصورة الذهنية، وكذلك وجود تأثير معنوي ألخالقيات العمل على الصورة الذهنية، كما ارتباط معنوية بين 

  خرجت الدراسة بعدد من التوصيات0

هدفت الدراسة إلى الكشف عن الصورة الذهنية لمهنة المكتبات والمعلومات من خالل دراسة  -(:1م،1.11)القبالن، دراسة     

المنهج الوصفي التحليلي، وذلك كمحاولة لمعرف كيف يرى المجتمع هذه المهنة، وكان مجتمع الدراسة يشمل كافة  بإتباععلمية 

ستخدام االستبيان الذي وزع إلكترونياً على وسائل التواصل االجتماعي، جاء حجم العينة بعدد أطياف المجتمع في السعودية، وبا

وكانت النتائج تشير إلى تشوش وعدم 0 ممثالً فيه السعوديين وغيرهم من الجنسيات ومن كل األعمار والمستويات التعليمية 134

إذا ما  ، إال أن هم رأوا أن  الصورة الذهنية قد تكون أفضل مستقبالً استقرار في الصورة الذهنية لدى المبحوثين عن مهنة المكتبات

وبناءاً على نتائج تم  القيام بعدد من اإلجراءات لتعزيزها باالستفادة من التقنية الحديثة من خالل شبكات التواصل االجتماعي0 

ات والمعلومات، وذلك من أجل رفع االنطباعات الذاتية التحليل تم  اقتراح عدد من التوصيات لتعزيز الفهم الحقيقي لمهنة المكتب

  لألفراد بما يتوافق مع الطموح المستقبلي لهذه المهنة0

 -تعقيب على الدراسات السابقة ومقارنتها بالدراسة الحالية:

نات، أما أوجه الفرق فقد اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في استخدام العينة واالستبيان كأداة لجمع البيا      

سلوك المواطنة التنظيمية الحظت الباحثة أن  معظم الدراسات ي الدراسة، بالنسبة للمتغير المستقل فيما يتعلق بمتغيرظهرت 

م(، 1.17 ) سعيد، (، ودراسةم1.11 التي تم  سردها كدراسات سابقة قد جعلته متغيراً تابعاً مثل دراسة )عطية والمقدم،

جعلته متغيراً مستقالً قد  إال أن  هناك دراسة واحدة(، (Acaray& Akturan,2015(، ودراسة 0 1.1المصري،ودراسة )

هذه الدراسة وهي دراسة )رسول، من م(، بينما هناك دراسة قريبة الشبه 1.17سة) سعدون؛ وغيات؛ وبزايد،درا وهي

وكذلك  ،لدى المبحوثين إال أنها لم تربطه بأي متغير آخرم( التي حاولت التعرف على واقع سلوك المواطنة التنظيمية 1.11

م( فقد كانت اكثر تشابهاً مع هذه الدراسة حيث ركزت على معرفة مدى ممارسة أعضاء هيئة التدريس 1.19دراسة ) شهري ،

أما  راسة الحالية0عن الد ينمختلف الدراستين  لمما جعلسلوك المواطنة التنظيمية لكنها لم تربطه بمتغير الصورة الذهنية، 

مما يجعلها مشابهة لهذه  -أيضاً  الصورة الذهنية فقد جعلته معظم الدراسات السابقة المذكورة متغير تابع التابع وهو لمتغيرا

م(، وحاولت دراسة ) 1.11م(، ودراسة ) محي الدين؛ ومحمود، 1.17مثل دراسة ) عبد الخير وبدوي وعبد هللا، - الدراسة

0 وبالتالي يمكن القول بأن  الدراسة الحالية فكانت مختلفة ( الكشف عن الصورة الذهنية دون ربطها بأي متغيرم1.11القبالن، 

 المكانية0 مختلفة عن الدراسات المذكورة من حيث متغيراتها، وكذلك من حيث البيئة

 



 
 
 

 

 
 

 

 المبحث الثاني: اإلطار التطبيقي للدراسة 

 الدراسللة إجللراءات خللالل مللن وذلللك للدراسللة، التطبيقللي الجانللبعلللى  وءتسللليط الضلل الجللزء مللن الدراسللة هللذا فللييللتم 

 علرض يلتم حيلث االسلتبيان، فلي المتمثللة الدراسلة أداة وباسلتعمال ،()مجملع الطالبلات درملان اإلسلالمية أم جامعلة فلي الميدانية

 الفرضيات0 اختبار لكوكذ النتائج وتحليل

 -الميدانية: الدراسة أوالا: منهجية -1

سلوك  لوصف التحليلي، الوصفي لمنهجا هو بأكملها الدراسة وتحليل وصف أجل المناسب من المنهج ن  إ سة:الدرا منهج -1

 0الميداني الجانب معطيات لالتحليلي لتحلي المنهج استخدام تم   كما الصورة الذهنية،ب وعالقتهالمواطنة التنظيمية 

 تسعى التي واألهداف وطبيعة البيانات المطلوبة، تساؤالتها،و للدراسة، الموضوعي المجال من انطالقاً  الدراسة: مجتمع -0

درمان  بجامعة أم الطالبات جمععضوات هيئة التدريس والموظفات بم الدراسة من مجتمع الباحثة حددت تحقيقها،الدراسة ل

 .م(1.19)حامد: (040(، والموظفات )071(، حيث تمثل عضوات هيئة التدريس )1111والبالغ عددهم ) اإلسالمية

( %.1) من نسبة مكونة المدروس المجتمع الطبقية من الدراسة بطريقة العينة العشوائية عينة اختيار تم   عينة الدراسة: -3

( أي 0470، بينما عدد الموظفات كان )ة( عضو07( أي )0771لكل طبقة منهما، حيث بلغ عدد عضوات هيئة التدريس )

كلها،  ( استبانة على عينة الدراسة وتم استرجاعها111تم توزيع عدد )( مفردة، و 111( موظفة، أي ما مجموعه )00)

 (1موضحة في جدول )(، بياناتها %93770( استبانة سليمة، تم استخدامها في التحليل بنسبة استرجاع بلغت )1.0منها )

 (: االستبيانات الموزعة والمعادة1جدول )

 النسبة% العدد البيان

 %93770 1.0 لحة للتحليلاالستبيانات المعادة والصا

 %1710 7 االستبيانات المعادة والغير صالحة للتحليل

 %.7. . االستبيانات التي لم يتم إرجاعها

 %122 110 موزعةمجموع االستبيانات ال

 م0202، بيانات الدراسة الميدانيةمن  ،المصدر: إعداد الباحثة

 اتجاهلات لقيلاس خصيصلاً  اسلتبيان بنلاء تلم السلابقة، والدراسلات ظلريالن اإلطلار فلي ورد ما على باالعتماد الدراسة: أداة -0

 ين:أجز إلى االستبيان قسم هذا وقد للدراسة، الرئيسة ألبعادل وفقا العينة، مفردات

ملدة الخدملة، الوظيفلة،  الدراسلة )الفئلة العمريلة، عينلة ألفلراد )الوظيفياة( الشخصاية البياناات : ويتضلمناألول الجزء -

 ي(0العلم المؤهلو

علللى التعلرف  ويشلتمل علللى أبعلاد الدراسللة والتلي مللن خاللهلا يللتم :)الموضااوعية( البيانااات األساساية: الجازء الثااني -

 -( عبارة تمثل متغيرات الدراسة وفقاً لما يلي:30أبعاد و عدد ) متغيرات الدراسة، ويشتمل هذا القسم على ستة

 بارات0( ع0( ويشتمل على عدد )اإليثار: يقيس )البُعد األول

 ( عبارات00( ويشتمل على عدد )الكياسة: يقيس )البُعد الثاني

 ( عبارات00( ويشتمل على عدد )الروح الرياضية: يقيس )البُعد الثالث



 
 
 

 

 
 

 

 ( عبارات00( ويشتمل على عدد )السلوك الحضاري: يقيس )البُعد الرابع

 ( عبارات00( ويشتمل على عدد )وعي الضمير: يقيس )الخامس البُعد

 ( عبارات1.0( ويشتمل على عدد )الصورة الذهنية: يقيس )السادس عدالبُ 

 (، والذي يتراوح من Likart Scaleدرجة االستجابات حسب مقياس ليكرت الخماسى ) كما تم قياس      

 (10(، كما هو موضح في جدول رقم )أوافق بشدة ، الأوافق، ال رأي، أوافق،ال أوافق مطلقاً )

  الخماسي ليكرت لمقياس تقديريال (: الميزان0جدول )

 المستوى االتجاه المرجح الوسط الوزن النسبي درجة الموافقة

 عدم الموافقة مطلقاً  1779 - 1 1 ال أوافق مطلقاً 
 منخفض

 عدم الموافقة 1709 - .171 1 ال أوافق

 متوسط الحياد 3739 - .171 3 ال رأي

 الموافقة 4719 - .374 4 أوافق
 مرتفع

 الموافقة بشدة 0 - .471 0 شدةأوافق ب

 مSPSS ،0202من التحليل اإلحصائي  ،المصدر: إعداد الباحثة

 خلالل ملن وكلذلك صلدقها، االسلتبيان ملن حيلث فلي المتمثلة الدراسة أداة على هنا التركيز سيتمالدراسة:  أداة وثبات صدق -4

 0الميداني للتطبيق اوصالحيته هذه األداة ثبات مدى يقيس الذي كرونباخألفا  معامل حساب

 -من االختبارات هما: نوعين بإجراء قامت الباحثة الدراسة أداة صدق من للتأكد :الدراسة أداة صدق -أ

المحكمين من االستعانة بمجموعة الدراسة ألداة الظاهري الصدق من التحقق : تطلبالظاهري )صدق المحكمين( الصدق 

مناسبة العبارات الواردة  مدى لمعرفة اختصاصاتهم خبرتهم في من االستفادة بقصد األعمال إدارة في المتخصصين

 صورته في وتصميمه االستبيان تعديل تم مالحظات األساتذة على اً وبناء 0وهدفها الدراسة لموضوع في االستبيان

 القياس0 في دقة وموضوعية أكثر المقياس جعل مما النهائية،

الصدق البنائيStructure Validity :الذي يقيس مدى تحقيق األهداف  ةس صدق األداصدق البنائي أحد مقايييعتبر ال

قد الوصول إليها، ويبين مدى ارتباط كل بُعد من أبعاد الدراسة مع الدرجة الكلية لفقرات االستبيان، و ةالتي تريد األدا

 .(3) الباحثة باستخدام معامل ارتباط بيرسون للتحقق من ذلك كما في جدول قامت

  معامل االرتباط بين درجة كل بُعد من االستبيان والدرجة الكلية لالستبيان (:3)جدول     

 مستوى الداللة معامل ارتباط بيرسون عاداألب

 0,000 7111. اإليثار

 0,000 .709. الكياسة

 0,000 7114. الروح الرياضية



 
 
 

 

 
 

 

 0,000 7111. السلوك الحضاري

 0,000 7111. وعي الضمير )االلتزام العام(

 0,000 7791. الصورة الذهنية

 (2025أقل من ) معنوية داللة مستوى عند إحصائياا  دال معامل االرتباط* 

 مSPSS ،0202من نتائج التحليل اإلحصائي  ،المصدر: إعداد الباحثة

ة أقل من جميع معامالت االرتباط في جميع أبعاد االستبيان دالة إحصائية عند مستوى دالل ( أن  3يتضح من جدول )  

 درجة توافر القيم هذه ( كحد أعلى، وتعنى7791.( كحد أدني و).709.تراوحت قيمة معامل االرتباط ما بين ) كما(، 7.0.)

 الدراسة أبعاد قياسفي الباحثة  عليها اعتمدت التي المقاييس ن  أب القول يمكن ثمن وم الدراسة ألبعاد الصدق البنائي من عالية

وبذلك تعتبر جميع  ،نتائجها وتحليل الدراسة أهداف تحقيق في اإلجابات هذه على االعتماد من يمكن ي، مماالبنائ بالصدق تتمتع

 أبعاد االستبيان صادقة لما وضعت لقياسه0

 -الدراسة: أداة ثبات -ب

 العينة أفراد على تطبيقها تكررما  إذا تقريباً  انفسه ستكونالنتائج  ت أداة الدراسة، والذي يعني أن  ثبا من التأكد أجل من

القيمة مقبولة إحصائياً لهذا المقياس  كون(، وتCronbach's Alpha) لفا كرونباخمعامل أ اختبارها عن طريق تم  وقد  أنفسهم،

 (40) في جدول كما النتائج جاءت وقد( فأكثر، %.1)عندما تعادل 

 (خكرونبا ألفا)باستخدام معامل الدراسة  ألبعاد الصدق الذاتي(: 4جدول )

 األبعاد م
عدد 

 الفقرات

 الفأمعامل 

 كرونباخ

الصدق 

 الذاتي*

 0,809 655,. 5 اإليثار 1

 0,817 668,. 5 الكياسة 0

 0,852 726,. 5 الروح الرياضية 3

 0,838 702,. 5 السلوك الحضاري 4

 0,827 684,. 5 وعي الضمير )االلتزام العام( 5

 0,946 894,. 12 الصورة الذهنية 6

 0,947 897,. 35 العباراتجميع 

 : هو عبارة عن الجذر التربيعي لمعامل الثبات* الصدق الذاتي

 مSPSS ،0202من نتائج التحليل اإلحصائي  ،المصدر: إعداد الباحثة

ألفا كرونباخ الخاصة باألبعاد  معامل بلغت قيمة قيم معامل ألفا كرونباخ كلها مرتفعة، حيث ( أن  4يظهر من جدول رقم )

 ( في أقصى قيمة له، 7194.( في أدني قيمة له و)7100.)



 
 
 

 

 
 

 

 بُعد لكل مرتفعة الصدق الذاتي قيمة كانت وكذلك (،7197.كما بلغت قيمة معامل ألفا كرونباخ الخاصة باالستبيان ككل )

 مرتفع، صدق الذاتيال معامل أن  يعني  (، وهذا7947.فقرات االستبيان ) لجميع الصدق الذاتي قيمة وكانت االستبيان أبعاد من

االستبيان يتمتع بدرجة ثبات مرتفعة تجعل منه أداة مقبولة جداً  ( فهذا يعني أن  %.1وبشكل عام ما دامت كل القيم أكبر من )

 وصالحة للدراسة0

 -األساليب اإلحصائية المستخدمة: -3

االجتماعيللة  للعلللوم مللن خللالل االسللتبيان باسللتخدام الحزمللة اإلحصللائيةبتحليللل البيانللات التللي تللم جمعهللا  الباحثللة قامللت

(SPSSوقد تم االعتملاد عللى علدد معلين ملن األسلاليب اإلحصلائية فلي تحليلل البيانلات التلي احتواهلا االسلتبيا ،) ن وتمثللت هلذه

 -األساليب فيما يلي:

 أفرادها تجاه عبارات االستبيان0 : لوصف خصائص عينة الدراسة وتحديد استجاباتالمئوية والنسب التكرار -1

: لقياس مدى تحقق كل عبلارة ملن عبلارات أداة الدراسلة، والوسلط الحسلابي اإلجملالي )العلام( (Meanالوسط الحسابي ) -1

 لكل بُعد من أبعاد االستبيان، وذلك من أجل ترتيب العبارات حسب األهمية لنتائج الدراسة0

الدراسلة لكلل  أفلرادللتعلرف عللى ملدى انحلراف )تشلتت( اسلتجابات  :(Standard Deviationاالنحراف المعيااري ) -3

 عبارة من عبارات متغيرات الدراسة، ولكل بُعد من األبعاد الرئيسية عن وسطها الحسابي0

 0االستبيان عبارات ثبات من للتحقق -(:Cronbach's Alphaكرونباخ ) ألفا معامل -4

 ملن والتحقلق والتابعلة المسلتقلة المتغيلرات بلين العالقلة لمعرفلة -:(Pearson Correlationبيرساون ) ارتبااط معامال -0

 االستبيان0 لعبارات البنائي الصدق

كانللت هنالللك فللروق ذات داللللة  إذامللا للتعللرف علللى  (:ONE WAY ANOVAاسااتخدام تحلياال التباااين األحااادي ) -6

الشخصية والوظيفيلة التلي تنقسلم إللى  إحصائية في اتجاهات أفراد مجتمع الدراسة حول أبعاد الدراسة باختالف متغيراتهم

 أكثر من فئتين0

 -الدراسة: فرضيات واختبار النتائج وتحليل ثانياا: عرض

 عينة من جمعها تم   التي للخصائص الشخصية مفصالً  تحليالً  العنصر هذا يتضمنالشخصية:  البيانات تحليل مناقشة -4

 0ذلك يوضح (0وجدول ) ،)مجمع الطالبات( درمان اإلسالمية الدراسة في جامعة أم

 الشخصية الخصائص حسب العينة أفراد (: توزيع5جدول )

 النسبة المئوية % التكرار ات الشخصيةبيانال المتغيرات

 الفئة العمرية

 8,6% 9 سنة .3وأقل من  .1

 29,5% 31 سنة .4وأقل من  .3

 38,1% 40 سنة .0وأقل من  .4

 23,8% 25 سنة فأكثر .0

 %122 125 المجموع

 10,5% 11 سنة 0أقل من  مدة الخدمة



 
 
 

 

 
 

 

 31,4% 33 سنة 10وأقل من  0

 38,1% 40 سنة 10وأقل من  10

 20,0% 21 سنة فأكثر 10

 %122 125 المجموع

 الوظيفة

 40,0% 42 موظف

 3,8% 4 رئيس قسم

 5,7% 6 مدير إدارة

 50,5% 53 عضو هيئة تدريس

 %122 125 المجموع

 لعلميالمؤهل ا

 8,6% 9 شهادة ثانوية

 22,1% 24 جامعي

 68,6% 72 فوق الجامعي

 %122 125 المجموع

 مSPSS ،0202من نتائج التحليل اإلحصائي ، المصدر: إعداد الباحثة

 -( ما يلي:0جدول )نتائج يتبين من 

 4)ملن  نأعملاره تتراوح بحوثات الالتيالم أن   السابق الجدول الحظ منيُ : متغير الفئة العمرية حسب العينة أفراد توزيع. 

سلنة(  .4وأقلل ملن  .3) نملا بلي أعملارهنتراوح التي تفئة ال تليهم(، %3171أعلى نسبة بواقع ) نسنة( سجل .0أقل من و

الالتلي (، وأخيلراً سلجلت فئلة %1371سنة فلأكثر( بنسلبة ) .0ما بين )الالتي تتراوح أعمارهن (، تلتها فئة %1970بنسبة )

( أي أكثلر ملن نصلف %7171أكثلر ملن ) الحلظ أن  وعليله يُ  (0%171سنة( أقلل نسلبة ) .3وأقل من  .1)أعمارهن تتراوح 

الحيويلة تعنلي  ألن  مرحللة الشلبابالجامعلة، أدائهلن فلي ينعكس إيجابلاً عللى  قد، وهذا اباتأفراد العينة المبحوثة من فئة الش

 0يوبالتالي العطاء الث ر والنشاط

 وأقلل ملن  10ما بين ) نمدة خدمتهالالتي تتراوح فئة  يبين الجدول السابق أن   مدة الخدمة: متغير حسب ينةالع أفراد توزيع

 الالتي تراوحت مدة خدمتهن(، تليها فئة %3171( جاءت في المرتبة األولى بنسبة )سنة 10

(، %.1ة فلأكثر( بنسلبة بلغلت )سلن 10)الالتي تراوحت مدة خلدمتهن ها فئة ت(، ثم تل%3174سنة( بنسبة ) 10وأقل من  0)

عليلله  (0%1.70سللنة( وذلللك بنسللبة بلغللت ) 0)أقللل مللن الالتللي تراوحللت مللدة خللدمتهن وجللاءت فللي المرتبللة األخيللرة فئللة 

 سنوات، ومن ثلم   0مدة خدمة تفوق الـ نلهفي عينة الدراسة  ات( من المبحوث%1970نسبة ) أن   يمكن القولكمالحظة عامة 

 أكثر إذا توفرت الظروف البيئية المالئمة0 للعطاء تمؤهال ن  فه

 حيلث بلغلتأعللى  نعضلوات هيئلة التلدريس كانلت نسلبته الجلدول أن  نتائج بين ت الوظيفة: متغير حسب العينة أفراد توزيع 

 ئيسلات(، وجلاءت نسلبة ر%077اإلدارات ) يرات(، بينما بلغت نسبة مد%.4نسبة الموظفات بمقدار ) اته(، ثم تل0.73%)

 (0%371ام أخيراً حيث بلغت )األقس



 
 
 

 

 
 

 

 

 علللى الشللهادات فللوق  الحاصللالتنسللبة  يظهللر مللن الجللدول السللابق أن  المؤهاال العلمااي:  متغياار حسااب العينااة أفااراد وزيااعت

عللى الشلهادات الجامعيلة حيلث بلغلت  تها فئلة الحاصلالت(، ثم تل%1171) نسيطرت على التوزيع إذ بلغت نسبته الجامعية

ملن خلالل ملا  (0%171) نعللى شلهادة ثانويلة إذ بلغلت نسلبته تالحاصلال اتجاءت فئة الموظف (، وأخيراً %1171) ننسبته

عللى شلهادات جامعيلة وفلوق الجامعيلة، وهلذا مؤشلر جيلد يمثلل  تحاصلال ات( من المبحوثل%9174سبق يالحظ أن نسبة )

 0سواء من عضوات هيئة التدريس أو الموظفات بالجامعة تالمستوى المعرفي العالي للعامال

 -واإلحصاء الوصفي ألبعاد الدراسة: التكراري التوزيع -5

وسط الحسابي واالنحراف لبمناقشة أبعاد الدراسة من خالل استخدام التكرارات والنسب المئوية وا الباحثة تقام

وزيع التكراري وذلك للتعرف على درجة الموافقة بين أفراد عينة الدراسة تجاه عبارات أبعاد الدراسة، وفيما يلي الت ،المعياري

 هواإلحصاء الوصفي لكل بُعد على حد

 -:بُعد اإليثار تحليل ومناقشة عبارات -1

 للدى عينة الدراسلة حلول ملدى تلوفر بُعلد اإليثلار آراء من خالل تحليل ومناقشة عبارات هذا البُعد معرفة الباحثة تهدف

 (10)النتائج موضحة كما في جدول  جاءت، حيث مبحوثاتال

 حول بُعد اإليثار الدراسة عينة واإلحصاء الوصفي إلجابات التكراري وزيعالت (:6جدول )

 العبارات
التكرار 

 والنسبة

 درجة الموافقة لبُعد اإليثار
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

االتجاه 

 العام
أوافق 

 بشدة
 ال رأي أوافق

ال 

 أوافق

ال أوافق 

 مطلقاا 

أساعد زمالئي على 

لموكلة القيام بالمهام ا

 لهم دون انتظار مقابل

 0 3 1 21 80 عدد

 أوافق بشدة 0,637 4,70
% %76,2 %20,0 %1,0 %2,9 %0,0 

أقدم المساعدة 

لزمالئي عندما يكون 

 لديهم أعباء كثيرة

 0 0 0 35 70 عدد

 أوافق بشدة 0,474 4,67
% %66,7 %33,3 %0,0 %0,0 %0,0 

أتعاون مع رؤسائي 

على ألداء األعمال 

 أحسن وجه

 0 0 0 29 76 عدد

 أوافق بشدة 0,449 4,72
% %72,4 %27,6 %0,0 %0,0 %0,0 

أقوم بمساعدة الزمالء 

الجدد وأفُيدهم 

 بخبراتي

 0 0 1 20 84 عدد

 أوافق بشدة 0,432 4,79
% %80,0 %19,0 %1,0 %0,0 %0,0 

 أوافق بشدة 0,565 4,60 0 0 4 34 67 عددأقدم مصلحة العمل 



 
 
 

 

 
 

 

على المصلحة 

 الشخصية
% %63,8 %32,4 %3,8 %0,0 %0,0 

 20335 40,2 إجمالي بُعد اإليثار
أوافق 

 بشدة

 مSPSS ،0202من نتائج التحليل اإلحصائي ، المصدر: إعداد الباحثة

 مرتفعة، نتائجهاسة كان درمان اإلسالمية من وجهة نظر عينة الدر في جامعة أم توفر بُعد اإليثار ( أن  1يتضح من جدول )      

أفراد عينة الدراسة يوافقون  (، وهذا يدل على أن  7330.( وبانحراف معياري ).477) إليثارا حيث بلغ الوسط الحسابي لبُعد

 اإليثار0 بُعدتوفر  على بشدة

 -بُعد الكياسة )اللطف(: تحليل ومناقشة عبارات -0

بُعلد الكياسلة  تلوفر راء عينلة الدراسلة حلول ملدىالبُعلد معرفلة آمناقشلة عبلارات هلذا ملن خلالل تحليلل و الباحثلة تهدف 

  0(7، حيث كانت النتائج موضحة كما في جدول )المبحوثات في )اللطف(

 حول بُعد الكياسة )اللطف( الدراسة عينة واإلحصاء الوصفي إلجابات التكراري التوزيع (:,جدول )

 العبارات
التكرار 

 والنسبة

 كياسة )اللطف(درجة الموافقة لبُعد ال
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

االتجاه 

 العام
أوافق 

 بشدة
 ال رأي أوافق

ال 

 أوافق

ال أوافق 

 مطلقاا 

أتجنب افتعال المشاكل 

 الشخصية في العمل

 0 0 1 14 90 عدد
 أوافق بشدة 0,387 4,85

% %85,7 %13,3 %1,0 %0,0 %0,0 

أقـوم بمشـورة زمالئي 

إذا كانللللت  فللللي العمللللل

 قراراتي تؤثر بهم

 0 1 6 44 54 عدد

 أوافق بشدة 0,649 4,44
% %51,4 %41,9 %5,7 %1,0 %0,0 

أبتعللد عللن التللدخل فللي 

خصوصلليات الللزمالء 

 في العمل

 0 2 2 25 76 عدد

 أوافق بشدة 0,615 4,67
% %72,4 %23,8 %1,9 %1,9 %0,0 

أدعللم الللزمالء معنويللاً 

 في األوقات الصعبة

 0 0 4 33 68 عدد
 أوافق بشدة 0,563 4,61

% %64,8 %31,4 %3,8 %0,0 %0,0 

 أحترم حقوق اآلخرين
 0 0 2 15 88 عدد

 أوافق بشدة 0,434 4,82
% %83,8 %14,3 %1,9 %0,0 %0,0 

 20353 4064 إجمالي بُعد الكياسة)اللطف(
أوافق 

 بشدة



 
 
 

 

 
 

 

 مSPSS ،0202إلحصائي من نتائج التحليل ا، المصدر: إعداد الباحثة

درمان اإلسالمية من وجهة نظر عينة الدراسة كانت  في جامعة أم توفر بُعد الكياسة )اللطف( ( أن  7يتضح من جدول )      

أفراد  (، وهذا يدل على أن  7303.( وبانحراف معياري )4711) الكياسة )اللطف( مرتفعة، حيث بلغ الوسط الحسابي لبُعد نتائجه

 الكياسة )اللطف(0 بُعدتوفر  على بشدة اسة يوافقونعينة الدر

 -:بُعد الروح الرياضية تحليل ومناقشة عبارات -3

 بُعلد اللروح الرياضليةتلوفر راء عينة الدراسة حلول ملدى مناقشة عبارات هذا البُعد معرفة آمن خالل تحليل و الباحثة تهدف   

 (10)، حيث كانت النتائج موضحة كما في جدول المبحوثات في

 بُعد الروح الرياضيةحول  الدراسة عينة واإلحصاء الوصفي إلجابات التكراري التوزيع (:4جدول )

 العبارات
التكرار 

 والنسبة

 درجة الموافقة لبُعد الروح الرياضية
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

االتجاه 

 العام
أوافق 

 بشدة
 ال أوافق ال رأي أوافق

ال أوافق 

 مطلقاا 

بلللللل النقلللللد بسلللللعة أتق

 صدر ودون تذمر 

 0 2 3 55 45 عدد
4,36 0,637 

أوافق 

 0,0% 1,9% 2,9% 52,4% 42,9% % بشدة

أحلللاول ضلللبط اللللنفس 

بعلللللدم اإلكثلللللار ملللللن 

 الشكوى

 0 2 1 53 49 عدد

4,42 0,617 
أوافق 

 0,0% 1,9% 1,0% 50,5% 46,7% % بشدة

أتقبلللل التغيلللرات فلللي 

ظروف العمل بصلدر 

 رحب

 0 1 4 48 52 عدد

4,44 0,619 
أوافق 

 0,0% 1,0% 3,8% 45,7% 49,5% % بشدة

التلللزم بحلللدودي تجلللاه 

 حدود اآلخرين

 0 1 2 30 72 عدد
4,65 0,571 

أوافق 

 0,0% 1,0% 1,9% 28,6% 68,6% % بشدة

أتابع دائملاً اإلعالنلات 

الداخليلللللللة بحلللللللرص 

 واهتمام

 4 5 20 47 29 عدد

 أوافق 0,997 3,88
% %27,6 %44,8 %19,0 %4,8 %3,8 

 20444 4035 إجمالي بُعد الروح الرياضية
أوافق 

 بشدة

 مSPSS ،0202من نتائج التحليل اإلحصائي  ،المصدر: إعداد الباحثة

درمان اإلسالمية من وجهة نظر عينة الدراسة  في جامعة أم بُعد الروح الرياضيةدرجة توفر  ( أن  1يتضح من جدول )      

 (، وهذا يدل على أن  7411.( وبانحراف معياري )4730) الروح الرياضية سط الحسابي لبُعدلوكانت مرتفعة، حيث بلغ اائجه نت

 0الروح الرياضية بُعدتوفر  لىع أفراد عينة الدراسة يوافقون بشدة



 
 
 

 

 
 

 

 -بُعد السلوك الحضاري: تحليل ومناقشة عبارات -4

بُعلد السللوك  تلوفر راء عينلة الدراسلة حلول ملدىارات هلذا البُعلد معرفلة آمناقشلة عبلملن خلالل تحليلل و الباحثلة تهدف 

 (90، حيث كانت النتائج موضحة كما في جدول )المبحوثات في الحضاري

 عد السلوك الحضاريبُ  حول الدراسة عينة واإلحصاء الوصفي إلجابات التكراري التوزيع (:9جدول )

 العبارات
التكرار 

 والنسبة

 عد السلوك الحضاريدرجة الموافقة لبُ 
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

االتجاه 

 العام
أوافق 

 بشدة
 ال أوافق ال رأي أوافق

ال أوافق 

 مطلقاا 

أهتم بمستقبل المؤسسلة 

 وتطورها

 0 0 0 31 74 عدد
4,70 0,458 

أوافق 

 0,0% 0,0% 0,0% 29,5% 70,5% % بشدة

أحللرص علللى حضللور 

 االجتماعللات المرتبطللة

 بالعمل

 0 1 1 29 74 عدد

4,68 0,546 
أوافق 

 0,0% 1,0% 1,0% 27,6% 70,5% % بشدة

أهللللتم بنجللللاح فعاليللللات 

وأنشطة المؤسسلة دون 

 أن يطلب مني ذلك

 0 4 15 40 46 عدد

4,22 0,832 
أوافق 

 0,0% 3,8% 14,3% 38,1% 43,8% % بشدة

أحلللرص عللللى تحسلللين 

صلللللللللللورة وسلللللللللللمعة 

 المؤسسة أمام اآلخرين

 0 0 0 25 80 عدد

4,76 0,428 
أوافق 

 0,0% 0,0% 0,0% 23,8% 76,2% % بشدة

أتقللدم دائمللاً بمقترحللات 

 لتطوير العمل وتحسينه

 0 2 4 40 59 عدد
4,49 0,667 

أوافق 

 0,0% 1,9% 3,8% 38,1% 56,2% % بشدة

 20424 ,405 إجمالي بُعد السلوك الحضاري
أوافق 

 بشدة

 مSPSS ،0202من نتائج التحليل اإلحصائي ، باحثةالمصدر: إعداد ال

درمان اإلسالمية من وجهة نظر عينة الدراسة  درجة توفر بُعد السلوك الحضاري في جامعة أم ( أن  9يتضح من جدول )

ى (، وهذا يدل عل74.1.( وبانحراف معياري )4707) السلوك الحضاري مرتفعة، حيث بلغ الوسط الحسابي لبُعد نتائجه كانت

 بُعد السلوك الحضاري0توفر  على أن أفراد عينة الدراسة يوافقون بشدة

 -بُعد وعي الضمير )االلتزام العام(: تحليل ومناقشة عبارات -5

بُعد وعي الضمير توفر راء عينة الدراسة حول مدى آتهدف الباحثة من خالل تحليل ومناقشة عبارات هذا البُعد معرفة  

 0(.1، حيث كانت النتائج موضحة كما في جدول )وثاتالمبح في )االلتزام العام(

 



 
 
 

 

 
 

 

 بُعد وعي الضمير حول الدراسة عينة واإلحصاء الوصفي إلجابات التكراري التوزيع (:12جدول )

 العبارات
التكرار 

 والنسبة

 درجة الموافقة لبُعد وعي الضمير )االلتزام العام(
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

االتجاه 

 العام
افق أو

 بشدة
 ال أوافق ال رأي أوافق

ال أوافق 

 مطلقاا 

أتقيللللد تمامللللاً بمواعيللللد 

الحضللور واالنصللراف 

 من العمل

 0 2 3 32 68 عدد

4,58 0,647 
أوافق 

 0,0% 1,9% 2,9% 30,5% 64,8% % بشدة

أقوم بإعالم جهة العملل 

مسللبقاً عنللدما ال أتمكللن 

 من الحضور

 0 1 1 28 75 عدد

4,69 0,543 
ق أواف

 0,0% 1,0% 1,0% 26,7% 71,4% % بشدة

أتقبللللل االسللللتمرار فللللي 

العمللل لمللا بعللد سللاعات 

الللللدوام الرسللللمي عنللللد 

 الحاجة

 1 1 8 33 62 عدد

4,47 0,76 
أوافق 

 بشدة
% %59,0 %31,4 %7,6 %1,0 %1,0 

أسلللللتغل وقتلللللي للقيلللللام 

بالعمل على أكمل وجله 

 )بإتقان وتفاني(

 0 0 1 20 84 عدد

4,79 0,432 
أوافق 

 0,0% 0,0% 1,0% 19,0% 80,0% % بشدة

أتعامللللللل بعنايللللللة مللللللع 

األجهللزة والمعللدات فللي 

 مكان العمل

 0 0 2 19 84 عدد

4,78 0,46 
أوافق 

 0,0% 0,0% 1,9% 18,1% 80,0% % بشدة

 20346 4066 إجمالي بُعد وعي الضمير )االلتزام العام(
أوافق 

 بشدة

 مSPSS ،0202ن نتائج التحليل اإلحصائي م ،المصدر: إعداد الباحثة

درمان اإلسالمية من وجهة نظر عينة  درجة توفر بُعد وعي الضمير )االلتزام العام( في جامعة أم ( أن  .1يتضح من جدول )

( وبانحراف معياري 4711وعي الضمير )االلتزام العام( ) مرتفعة، حيث بلغ الوسط الحسابي لبُعد نتائجهالدراسة كانت 

 بُعد وعي الضمير )االلتزام العام(0توفر على  أفراد عينة الدراسة يوافقون بشدة (، وهذا يدل على أن  7311.)

 -بُعد الصورة الذهنية: تحليل ومناقشة عبارات -6

راء عينلة الدراسلة حلول ملدى بُعلد الصلورة الذهنيلة آتهدف الباحثة من خالل تحليل ومناقشة عبارات هذا البُعلد معرفلة  

 (110، حيث كانت النتائج موضحة كما في جدول )لمبحوثاتالدى 

 



 
 
 

 

 
 

 

 بُعد الصورة الذهنية حول الدراسة عينة واإلحصاء الوصفي إلجابات التكراري التوزيع (:11جدول )

 العبارات
التكرار 

 والنسبة

 درجة الموافقة لبُعد الصورة الذهنية
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

االتجاه 

 العام
أوافق 

 شدةب
 ال أوافق ال رأي أوافق

ال أوافق 

 مطلقاا 

تتميللللللللللز الجامعللللللللللة 

بالسللمعة الطيبللة بللين 

 فئات المجتمع

 1 3 11 42 48 عدد

4,27 0,835 
أوافق 

 1,0% 2,9% 10,5% 40,0% 45,7% % بشدة

تتلللوفر بالجامعلللة كلللل 

التخصصلللللات التلللللي 

تتناسللللب مللللع سللللوق 

 العمل

 1 12 13 38 41 عدد

 أوافق 1,033 4,01
% %39,0 %36,2 %12,4 %11,4 %1,0 

تعملللل الجامعلللة عللللى 

اسللللتقطاب الكفللللاءات 

 من العاملين

 5 11 24 47 18 عدد

 أوافق 1,044 3,59
% %17,1 %44,8 %22,9 %10,5 %4,8 

عللللى تعملللل الجامعلللة 

الخلللللللللدمات  تقلللللللللديم

 التعليمية بجودة عالية

 3 12 23 46 21 عدد

 أوافق 1,016 3,67
% %20,0 %43,8 %21,9 %11,4 %2,9 

تعملللل الجامعلللة عللللى 

تلللوفير بيئلللة جامعيلللة 

 مريحة للطالب

 9 14 27 33 22 عدد

 أوافق 1,208 3,43
% %21,0 %31,4 %25,7 %13,3 %8,6 

تعملللل الجامعلللة عللللى 

تعزيللز العالقللات مللع 

الجمهللللور الخللللارجي 

)مللن الللزوار وأوليللاء 

 األمور، وغيرهم(

 2 11 20 54 18 عدد

 أوافق 0,938 3,71
% %17,1 %51,4 %19,0 %10,5 %1,9 

تسعى الجامعة لتوفير 

 الراحة للعاملين

 10 20 37 29 9 عدد
 محايد 1,094 3,07

% %8,6 %27,6 %35,2 %19,0 %9,5 

يقوم العاملون بوضلع 

شللعار الجامعللة علللى 

 كافة المراسالت

 3 11 27 40 24 عدد

 أوافق 1,033 3,68
% %22,9 %38,1 %25,7 %10,5 %2,9 



 
 
 

 

 
 

 

يقللللللللللدم العللللللللللاملون 

المعلومللللات بشللللفافية 

ومصللللللللداقية لمللللللللن 

 يطلبها

 4 13 27 37 24 عدد

 أوافق 1,087 3,61
% %22,9 %35,2 %25,7 %12,4 %3,8 

يلتلللللللللزم العلللللللللاملون 

بإعطللللللللاء صللللللللورة 

 إيجابية عن الجامعة

 5 7 15 51 27 عدد

 أوافق 1,039 3,84
% %25,7 %48,6 %14,3 %6,7 %4,8 

 أوافق 20,41 3069 إجمالي بُعد الصورة الذهنية

 مSPSS ،0202من نتائج التحليل اإلحصائي  ،المصدر: إعداد الباحثة

درمان اإلسالمية من وجهة نظر عينة الدراسة  جامعة أم عن درجة توفر بُعد الصورة الذهنية ( أن  11يتضح من جدول )

(، وهذا يدل على أن 7741.( وبانحراف معياري )3719) بُعد الصورة الذهنيةكانت فيها مرتفعة، حيث بلغ الوسط الحسابي ل

 على بُعد الصورة الذهنية0 أفراد عينة الدراسة يوافقون

 -الدراسة: فرضيات اختبار -6

 ون لمعرفلة العالقلة بلين المتغيلر المسلتقل )سللوك المواطنلة التنظيميلة( بأبعلادهباستخدام معامل االرتباط بيرسل الباحثة قامت

 ≥ذا كانت قيمة معامل االرتباط عنلد مسلتوى دالللة معنويلة إ حيث يتم قبول الفرضية 0والمتغير التابع )الصورة الذهنية(المختلفة 

(، وفيمللا يلللي اختبللار كللل 0,05)≤ ذا كانللت قيمللة معامللل االرتبللاط عنللد مسللتوى داللللة معنويللة (، ويللتم رفللض الفرضللية إ0,05)

 0هفرضية على حد

بااين ساالوك المواطنااة التنظيميااة  2.25≥ عنااد مسااتوى معنويااة  : توجااد عالقااة ذات داللااة إحصااائيةاألولااى الفرضااية الرئيسااة

 فرضلياتالمنهلا  تتفرعلو. الصورة الذهنية للجامعةتحسين درمان اإلسالمية و لعضوات هيئة التدريس والموظفات بجامعة أم

  -التالية والتي يوضح اختبارها فيما يلي:الفرعية 

بين اإليثار لدى عضوات هيئة التدريس والموظفات بجامعلة أم  0.0.≥ مستوى معنوية عند قة ذات داللة إحصائية توجد عال /1

 درمان اإلسالمية وتحسين الصورة الذهنية للجامعة0

ورة الباحثة باستخدام معامل االرتباط بيرسون لمعرفة العالقة بين المتغير المستقل )اإليثار( والمتغير التابع )الص قامت

 (110)كما في جدول  الذهنية( وجاءت قيم معامل االرتباط للفرضية األولى

 ( و)الصورة الذهنية(اإليثار(: يوضح العالقة بين )10جدول )

 .711. (rقيمة معامل االرتباط )

 7.14. مستوى الداللة

 دال )توجد عالقة طردية ضعيفة( القرار

 (2025أقل من ) معنوية داللة ستوىم عند إحصائياا  دال معامل االرتباط* 

 مSPSS ،0202من نتائج التحليل اإلحصائي  ،المصدر: إعداد الباحثة



 
 
 

 

 
 

 

( بمستوى داللة .711.( و)الصورة الذهنية( تقدر بـ)اإليثارقيمة معامل االرتباط بين ) ( أن  11يتضح من جدول )

 العامالت في ه كلما زاد اهتمامر( و)الصورة الذهنية(، أي أن  ه توجد عالقة طردية ضعيفة بين )اإليثا(، وهذا يعني أن  7.14.)

 0للجامعة الصورة الذهنية إلى تحسينالجامعة بـ )اإليثار( كلما أدى ذلك 

درمان اإلسالمية،  جامعة أملاإليثار والصورة الذهنية  بين 0.0.≥ مستوى معنوية عند إذاً: توجد عالقة ذات داللة إحصائية 

 0األولى مما يعني قبولهاالفرضية وهذا يؤكد صحة 

الكياسة لدى عضوات هيئة التدريس والموظفات بجامعة بين  0.0. ≥مستوى معنوية عند توجد عالقة ذات داللة إحصائية  /0

 أم درمان اإلسالمية وتحسين الصورة الذهنية للجامعة0

غير المستقل )الكياسة( والمتغير التابع الباحثة باستخدام معامل االرتباط بيرسون لمعرفة العالقة بين المت قامت

 (13))الصورة الذهنية( وجاءت قيم معامل االرتباط للفرضية الثانية كما في جدول 

 (: يوضح العالقة بين )الكياسة( و)الصورة الذهنية(13جدول )

 7179. (rقيمة معامل االرتباط )

 7.17. مستوى الداللة

 دال )ال توجد عالقة( غير القرار

 (2025أقل من ) معنوية داللة مستوى عند إحصائياا  دال عامل االرتباطم* 

 مSPSS ،0202من نتائج التحليل اإلحصائي  ،المصدر: إعداد الباحثة

( بمستوى داللة 7179.قيمة معامل االرتباط بين )الكياسة( و)الصورة الذهنية( تقدر بـ) ( أن  13يتضح من جدول )

 توجد عالقة بين )الكياسة( و)الصورة الذهنية(0 ه ال(، وهذا يعني أن  7.17.)

درمان اإلسالمية،  جامعة أملوالصورة الذهنية  بين الكياسة 0.0.≥ مستوى معنوية عند إذاً: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية 

 0مما يعني عدم قبولها وهذا يؤكد عدم صحة الفرضية الثانية

الروح الرياضية لدى عضوات هيئة التلدريس والموظفلات بين  0.0.≥ وى معنوية مستعند توجد عالقة ذات داللة إحصائية  /3

 بجامعة أم درمان اإلسالمية وتحسين الصورة الذهنية للجامعة0

الباحثة باستخدام معامل االرتباط بيرسون لمعرفة العالقة بين المتغير المستقل )الروح الرياضية( والمتغير التابع  قامت

 (14)جاءت قيم معامل االرتباط للفرضية الثالثة كما في جدول )الصورة الذهنية( و

 ((: يوضح العالقة بين )الروح الرياضية( و)الصورة الذهنية14جدول )

 .711. (rقيمة معامل االرتباط )

 7.31. مستوى الداللة

 دال )توجد عالقة طردية ضعيفة( القرار

 (2025أقل من ) معنوية داللة مستوى عند إحصائياا  دال معامل االرتباط* 

 مSPSS ،0202من نتائج التحليل اإلحصائي  ،المصدر: إعداد الباحثة



 
 
 

 

 
 

 

( بمستوى .711.) قيمة معامل االرتباط بين )الروح الرياضية( و)الصورة الذهنية( تقدر بـ ( أن  14يتضح من جدول )

ه كلما زاد اهتمام رياضية( و)الصورة الذهنية(، أي أن  ه توجد عالقة طردية ضعيفة بين )الروح ال(، وهذا يعني أن  7.31.داللة )

 0للجامعة الصورة الذهنية إلى تحسينالجامعة بـ )الروح الرياضية( كلما أدى ذلك العامالت في 

درمان  جامعة أملوالصورة الذهنية  الرياضية الروحبين  0.0.≥ مستوى معنوية عند إذاً: توجد عالقة ذات داللة إحصائية 

 0مما يعني قبولها مية، وهذا يؤكد صحة الفرضية الثالثةاإلسال

السلللوك الحضللاري لللدى عضللوات هيئللة التللدريس  بللين 0.0.≥ مسللتوى معنويللة عنللد توجللد عالقللة ذات داللللة إحصللائية  /4

 والموظفات بجامعة أم درمان اإلسالمية وتحسين الصورة الذهنية للجامعة0

رسون لمعرفة العالقة بين المتغير المستقل )السلوك الحضاري( والمتغير الباحثة باستخدام معامل االرتباط بي قامت

 (100)التابع )الصورة الذهنية( وجاءت قيم معامل االرتباط للفرضية الثالثة كما في الجدول 

 ((: يوضح العالقة بين )السلوك الحضاري( و)الصورة الذهنية15جدول )

 73.0. (rقيمة معامل االرتباط )

 1..7. لةمستوى الدال

 دال )توجد عالقة طردية ضعيفة( القرار

 (2025أقل من ) معنوية داللة مستوى عند إحصائياا  دال معامل االرتباط* 

 مSPSS ،0202من نتائج التحليل اإلحصائي  ،المصدر: إعداد الباحثة

( 73.0.( تقدر بـ)قيمة معامل االرتباط بين )السلوك الحضاري( و)الصورة الذهنية ( أن  10يتضح من جدول )

ه كلما ه توجد عالقة طردية ضعيفة بين )السلوك الحضاري( و)الصورة الذهنية(، أي أن  (، وهذا يعني أن  1..7.بمستوى داللة )

 0للجامعة الصورة الذهنية إلى تحسينالجامعة بـ )السلوك الحضاري( كلما أدى ذلك العامالت ب زاد اهتمام

درمان  جامعة أملالسلوك الحضاري والصورة الذهنية  بين 0.0.≥ مستوى معنوية عند إحصائية إذاً: توجد عالقة ذات داللة 

 0مما يعني قبولها اإلسالمية، وهذا يؤكد صحة الفرضية الرابعة

وعلي الضلمير للدى عضلوات هيئلة التلدريس والموظفلات  بلين 0.0.≥ مستوى معنويلة عند توجد عالقة ذات داللة إحصائية  /5

 رمان اإلسالمية وتحسين الصورة الذهنية للجامعة0بجامعة أم د

الباحثة باستخدام معامل االرتباط بيرسون لمعرفة العالقة بين المتغير المستقل )وعي الضمير( والمتغير التابع  قامت

 (110))الصورة الذهنية( وجاءت قيم معامل االرتباط للفرضية الثالثة كما في الجدول 

 (بين )وعي الضمير( و)الصورة الذهنية (: يوضح العالقة16جدول )

 ..73. (rقيمة معامل االرتباط )

 1..7. مستوى الداللة

 دال )توجد عالقة طردية ضعيفة( القرار

 (2025أقل من ) معنوية داللة مستوى عند إحصائياا  دال معامل االرتباط* 

 مSPSS ،0202من نتائج التحليل اإلحصائي  ،المصدر: إعداد الباحثة



 
 
 

 

 
 

 

( بمستوى ..73.قيمة معامل االرتباط بين )وعي الضمير( و)الصورة الذهنية( تقدر بـ) ( أن  11ضح من جدول )يت

 ه كلما زاد اهتمامه توجد عالقة طردية ضعيفة بين )وعي الضمير( و)الصورة الذهنية(، أي أن  (، وهذا يعني أن  1..7.داللة )

 0للجامعة الصورة الذهنية إلى تحسينذلك الجامعة بـ )وعي الضمير( كلما أدى ب العامالت

درمان  جامعة أملوعي الضمير والصورة الذهنية  بين 0.0.≥ مستوى معنوية عند إذاً: توجد عالقة ذات داللة إحصائية 

 0مما يعني قبولها اإلسالمية، وهذا يؤكد صحة الفرضية الخامسة

عضوات هيئة التدريس  آراء  في ≥ مستوى معنوية عند  توجد فروق ذات داللة إحصائية -الفرضية الرئيسة الثانية:

تعزى لمتغيرات )الوظيفة، ومدة الخدمة، والمؤهل سلوك المواطنة التنظيمية نحو درمان اإلسالمية  والموظفات بجامعة أم

 العلمي(.

لخدمة، والمؤهل العلمي(، لإلجابة على هذه الفرضية تم طرح عدد من األسئلة الديموغرافية حول )الوظيفة، ومدة ا          

درمان اإلسالمية، وتم إجراء التحليل اإلحصائي باستخدام تحليل التباين األحادي  لعضوات هيئة التدريس والموظفات بجامعة أم

(ONE WAY ANOVAوفيما يلي عرض للنتائج التي تم التوصل له ،)(170من خالل جدول ) ا  

 التنظيمية بشأن الفروق في درجة االتجاه نحو سلوك المواطنةنتائج تحليل التباين األحادي  (:,1جدول )

أسم 

 المتغير
 مصدر التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 (Fقيمة )

مستوى 

 الداللة

الداللة 

 اإلحصائية

 الوظيفة

 0,039 3 0,118 بين المجموعات

 0,1 101 10,08 داخل المجموعات غير دال 0,758 0,393

 - 104 10,2 المجموع

مدة 

 الخدمة

 0,21 3 0,63 بين المجموعات

 0,095 101 9,568 داخل المجموعات غير دال 7.91. 17111

 - 104 10,2 المجموع

المؤهل 

 العلمي

 0,263 2 0,525 بين المجموعات

 0,095 102 9,673 داخل المجموعات غير دال 7.17. 17719

 - 104 10,2 المجموع

 مSPSS ،0202من نتائج التحليل اإلحصائي  ،المصدر: إعداد الباحثة

في اتجاهات عضوات هيئة  0.0.≥ عند مستوى معنوية ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 17يتضح من جدول )

متغيرات )الوظيفة، ومدة  درمان اإلسالمية مجمع الطالبات نحو سلوك المواطنة التنظيمية وفق التدريس والموظفات بجامعة أم

( على التوالي وهي قيم غير دالة إحصائياً عند 7393 ،17111 ،17719.) Fالخدمة، والمؤهل العلمي(، حيث بلغت قيمة 

 في جامعة أم ت)الوظيفة، ومدة الخدمة، والمؤهل العلمي( ال تؤثر في اتجاهات العامال (، مما يدل على أن  7.0.مستوى داللة )

 0، وذلك يعني عدم قبول الفرضيةأو عدم توفره بأبعاده المختلفة لديهن مية نحو توفر سلوك المواطنة التنظيميةدرمان اإلسال



 
 
 

 

 
 

 

عضوات هيئة التدريس  آراء في 2.25≥ عند مستوى معنوية توجد فروق ذات داللة إحصائية : الفرضية الرئيسة الثالثة

 ى لمتغيرات )الوظيفة، ومدة الخدمة، والمؤهل العلمي(.تعز الصورة الذهنية للجامعةنحو  والموظفات بالجامعة

لإلجابة على هذه الفرضية تم طرح عدد من األسئلة الديموغرافية حول )الوظيفة، ومدة الخدمة، والمؤهل العلمي(،       

يل التباين األحادي درمان اإلسالمية، وتم إجراء التحليل اإلحصائي باستخدام تحل لعضوات هيئة التدريس والموظفات بجامعة أم

(ONE WAY ANOVAوفيما يلي عرض للنتائج التي تم التوصل له ،)(110في جدول ) ا 

  نتائج تحليل التباين األحادي بشأن الفروق في درجة االتجاه نحو الصورة الذهنية (:14جدول )

 مصدر التباين أسم المتغير
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 (Fقيمة )

ستوى م

 الداللة

الداللة 

 اإلحصائية

 الوظيفة

 0,519 3 1,557 بين المجموعات

 0,55 101 55,58 داخل المجموعات غير دال 0,423 0,943

 - 104 57,14 المجموع

 مدة الخدمة

 0,191 3 0,573 بين المجموعات

 0,560 101 56,57 داخل المجموعات غير دال 0,796 0,341

 - 104 57,14 المجموع

المؤهل 

 العلمي

 1,734 2 3,468 بين المجموعات

 0,526 102 53,67 داخل المجموعات دال 0,041 3,295

 - 104 57,14 المجموع

 مSPSS ،0202من نتائج التحليل اإلحصائي  ،المصدر: إعداد الباحثة

اتجاهات عضوات هيئة في  0.0.≥ عنوية عند مستوى م( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 11يتضح من جدول )

درمان اإلسالمية مجمع الطالبات نحو الصورة الذهنية وفق متغيرات )الوظيفة، ومدة الخدمة(،  التدريس والموظفات بجامعة أم

 (، مما يدل على أن  7.0.( على التوالي وهي قيم غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة )7943 ،.7341.) Fحيث بلغت قيمة 

 0الصورة الذهنيةدرمان اإلسالمية نحو توفر  في جامعة أم ت)الوظيفة، ومدة الخدمة( ال تؤثر في اتجاهات العامال

في اتجاهات عضوات هيئة التدريس  0.0.≥ عند مستوى معنوية ه توجد فروق ذات داللة إحصائية بينما يتضح أن  

F (37190 )نية للجامعة تعزى لمتغير المؤهل العلمي حيث بلغت قيم درمان اإلسالمية نحو الصورة الذه والموظفات بجامعة أم

المؤهل العلمي له أهمية نحو الصورة الذهنية للجامعة لدى  (، وهذه النتيجة تشير إلى أن  7.0.وهي دالة إحصائياً عند مستوى )

 مؤهل العلمي فقط0إال فيما يتعلق بالجزء الخاص بمتغير الوذلك يعني عدم قبول الفرضية  عينة الدراسة0
 

 -النتائج والتوصيات:

 -أوالا: النتائج:

 جامعلة أملالصلورة الذهنيلة عالقتله بوسللوك المواطنلة التنظيميلة  الوقلوف عللى واقلعكان الهدف من هلذه الدراسلة هلو  

 -تائج التالية:إلى الن الباحثة درمان اإلسالمية، واستناداً على نتائج التحليل اإلحصائي، واختبار فرضيات الدراسة توصلت



 
 
 

 

 
 

 

( .477)اإليثاار دى عينة الدراسة بالجامعلة كانلت مرتفعلة، حيلث بللغ الوسلط الحسلابي لبُعلدل درجة اإليثار أظهرت النتائج أن   -1

  (73300.وبانحراف معياري )

( 4711) ةالكياسلل حيللث بلللغ الوسللط الحسللابي لبُعللد دى عينللة الدراسللة بالجامعللة كانللت مرتفعللة،للل درجللة الكياسللة تضللح أن  ا -1

 (73030.وبانحراف معياري )

 اللروح الرياضلية دى عينة الدراسة بالجامعة كانت مرتفعة، حيث بللغ الوسلط الحسلابي لبُعلدل درجة الروح الرياضية تبين أن   -3

 (74110.( وبانحراف معياري )4730)

السلللوك  بلللغ الوسللط الحسللابي لبُعللد دى عينللة الدراسللة بالجامعللة كانللت مرتفعللة، حيللثللل درجللة السلللوك الحضللاري تضللح أن  ا -4

 (74.10.( وبانحراف معياري )4707الحضاري)

وعلي  لدى عينة الدراسة بالجامعة كانت مرتفعة، حيث بلغ الوسط الحسابي لبُعلد درجة وعي الضمير )االلتزام العام( تبين أن   -0

 (7311.( وبانحراف معياري )4711()الضمير )االلتزام العام

على درجات عالية ملن الموافقلة عليهلا ملن قبلل أفلراد عينلة الدراسلة، وذللك فيملا  نتائج المذكورة أعاله جاءت بناءً ال إن  هذه      

الء الحاليين والجدد، وكذلك التعاون ملع الرؤسلاء، وتقلديم المصللح العاملة عللى يات إيجابية كثيرة مثل مساعد الزميتعلق  بسلوك

تلوافر مثلل هلذه السللوكيات  فهي تتفق مع الجانب النظري في األدبيات الذي يشلير إللى أن  المصلحة الشخصية وغيرها0 وبالتالي 

دراسللة )عبللد المجيللد نتللائج ين سللمعتها وهللي متفقللة مللع مللا ورد فللي سللمهللم لنجللاح المنظمللة وتحقيللق الفعاليللة فيهللا، وبالتللالي تح

 م(1.100)مناصرية وبن ختو،  م(، ودراسة1.11والعوفي،

الصلورة  دى عينة الدراسة بالجامعة كانت مرتفعة، حيث بلغ الوسلط الحسلابي لبُعلدل الصورة الذهنيةالوعي ب درجة تضح أن  ا -1

، )معملريدراسة وهذا يتفق مع  ن  معظم العبارات جاءت بالموافقة عليها0أل وذلك (77410.( وبانحراف معياري )3719الذهنية)

 ملن خلالل ذهنيلة تتمثلل فيملا تلراه المؤسسلة علن نفسلها ملن خلالل موظفيهلا أوأحلد أنلواع الصلورة ال م( التي تشير إلى أن  1.10

ين سللالتقيلليم الللداخلي مللن قبللل العللاملين يعتبللر واحللداً مللن خطللوات تح أن  م( فللي 4..1دراسللة )باصللرة،تفللق مللع تمللا ك ،نياآلخللر

 0الصورة الذهنية

بللين اإليثللار، والللروح  (7.0.أقللل مللن ) معنويللةأظهلرت نتللائج الدراسللة عللن وجللود عالقللة ذات داللللة إحصللائية عنلد مسللتوى  -7

 الرياضية، والسلوك الحضاري، ووعي الضمير وبين الصورة الذهنية0

بلين الكياسلة وبلين  (7.0.أقل من ) معنوية عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى إلىنتائج الدراسة  كما توصلت -1

  الصورة الذهنية0

، إال أن  ذلك قد التنظيمية السابقتين، فإن  عدم توفر الكياسة أو المجاملة ال يعني عدم توفر سلوك المواطنةبالنسبة للنتيجتين         

( إلى العمل على تعزيز هذا السلوك والحث عليه كما أوصت الكثير من الدراسات0 لكن تظل )الجامعة المبحوثة ينبه المؤسسة

ورة الذهنية موجودة وقوية من خالل عالقة االرتباط التي أظهرتها بقية األبعاد، العالقة بين سلوك المواطنة التنظيمية والص

 0م(1.10المصري،تفق من أدبيات الدراسة مثل دراسة )وهي بذلك ت

درملان  عضوات هيئة التدريس وموظفات جامعة أمآراء الدراسة عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين نتائج كشفت  -9

 تعزى لمتغيرات: )الوظيفة، ومدة الخدمة، المؤهل العلمي(0لوك المواطنة التنظيمية قد نحو ساإلسالمية 



 
 
 

 

 
 

 

عضللوات هيئللة التللدريس وموظفللات  آراءبينللت نتللائج التحليللل اإلحصللائي عللن عللدم وجللود فللروق ذات داللللة إحصللائية بللين  -.1

 ت: )الوظيفة، ومدة الخدمة(0عزى لمتغيرايمكن أن تُ  نحو الصورة الذهنية للجامعة درمان اإلسالمية جامعة أم

آراء عضللوات هيئللة التللدريس وموظفللات جامعللة أم درمللان كشللفت الدراسللة عللن وجللود فللروق ذات داللللة إحصللائية بللين  -11

 تعزى لمتغير المؤهل العلمي0اإلسالمية نحو الصورة الذهنية للجامعة 

سلوك المواطنة  الديموغرافية( في)المتغيرات الشخصية  أيضاً النتائج الثالث األخيرة تؤكد ما جاءت به الدراسات عن دور      

 م(0 1.11باعتبارها من المحددات التي تؤثر في هذا السلوك، وذلك باالتفاق مع العديد من الدراسات مثل )دراسة نادر،

 -ثانياا: التوصيات:

، فإن له يلتم عينة الدراسةلتنظيمية بمعدل مرتفع لدى استناداً إلى ما أشارت إليه نتائج الدراسة من توفر أبعاد سلوك المواطنة ا      

   -تي:التوصية باآل

علللى  نمللن عضللوات هيئللة التللدريس والموظفللات لتشللجيعهرسللن سلللوكيات المواطنللة التنظيميللة تحفيللز ومكافللأة الالئللي يما -1

   العمل0محيط في  لزميالتاالستمرار فيه ونقله ل

ثقافلة العملل  نشر لى ممارسة اللطف والمجاملة ) الكياسة( بدرجة أكبر، وكذلكتشجيع عضوات هيئة التدريس والموظفات ع -1

وذللك ملن خلالل عملل لقلاءات ونلدوات توضلح دور التعلاون واللطلف فلي تحسلين الصلورة الذهنيلة للجامعلة  ،التعاوني الطوعي

   داخلياً ومع المحيط الخارجي0

   0لتي تستخدم في تقييم األداءجعل سلوك المواطنة التنظيمية واحداً من المعايير ا -3

وسط األستاذات والموظفات لالرتقلاء بالجامعلة وتحسلين  اإليجابيةنشر مثل هذه المفاهيم بالجامعة تبني إدارة الجودة والتقويم  -4

   األمر الذي يكسبها ميزة تنافسية0 سمعتها وصورتها الذهنية

 امعة والعمل على تنفيذها وتحسينها باستمرار0لرسم الصورة الذهنية المستهدفة للج استراتيجيةوضع  -0

حول الكثير من المتغيرات التي تسلاعد عللى اكتسلاب وممارسلة سللوك المواطنلة التنظيميلة ملن  دراساتالمزيد من الإجراء  -,

 0قبل األستاذات والموظفات بالجامعة، مثل المناخ التنظيمي، القيادة الخادمة، وفرق العمل وغيرها

 

 المراجع

 -المراجع العربية:أوالا: 

محددات العدالة التنظيمية وعالقتها بسلوك المواطنة التنظيمية من وجهة  0م(1.10أبو سمعان، محمد ناصر راشد) -1

، كلية التجارة، الجامعة (رسالة ماجستير غير منشورة في إدارة األعمال)، نظر الضباط في جهاز الشرطة بقطاع غزة

  010غزة، ص اإلسالمية

م(0 دور التسويق الفيروسي في تحسين الصورة الذهنية لشركة االتصاالت الفلسطينية 1.11ام )أبو عجوة، حس -1

 10ص ،1(،0المحافظات الجنوبية، مجلة جامعة العين لألعمال والقانون، األمارات العربية المتحدة، ) – جوال-الخلوية

، ورقة عمل الذهنية بالمؤسسات الخيريةدور العالقات العامة في بناء الصورة  0(م4..1باصرة، محمد بن محسن ) -3

 ديسمبر0  14مقدمة في اللقاء السنوي الخامس للجهات الخيرية بالمنطقة الشرقية، المملكة العربية السعودية، 



 
 
 

 

 
 

 

: دراسة حالة مؤسسة اتصاالت أثر اإلعالن في تحسين الصورة الذهنية للمؤسسة الخدمية 0(م1.17بن الشيخ، هاجر) -4

، )مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة الماستر(، قسم العلوم التجارية، كلية العلوم قال موبيليسالجزائر للهاتف الن

 130االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح، الجزائر، ص

وك م(0 الدور الوسيط لاللتزام التنظيمي في العالقة بين الصمت التنظيمي وأبعاد سل1.11حسنى، محمد شميس ) -0

المواطنة التنظيمية بالمؤسسات العامة: دراسة ميدانية على شركات قطاع الدوية الحكومي بمحافظة القاهرة، مجلة 

 9770ص ،3(،11البحوث المالية والتجارية، جامعة بور سعيد، مصر، )

)رسالة  ووسطها،سلوك المواطنة التنظيمية في مديريات التربية والتعليم شمال الخليل م(0 1.17دعنا، صباح جوهر ) -1

 110-.1ماجستير غير منشورة في إدارة األعمال(، كلية الدراسات العليا، جامعة الخليل، فلسطين، ص ص 

(0 مستوى سلوك المواطنة التنظيمية لدى أعضاء الهيئة التدريسية في كليات 1.11رسول، عبد الحكيم مصطفى ) -7

، 41، مجلة دراسات وبحوث التربية الرياضية، ةوكوي وأقسام التربية الرياضية في جامعات صالح الدين وسوران

1710 

مجلة م(0 العالقات العامة االلكترونية وعالقتها ببناء صورة المؤسسة الجامعية، 1.19زين العابدين، محمد جياد ) -1

 1110، 31، كلية اإلعالم، جامعة تكريت العراق، آداب الفراهيدي

: دراسة اإلداري باإلبداعم(0 المواطنة التنظيمية وعالقتها 1.17) ة، نجابوفلجة؛ وبزايدسعدون، سمية؛ وغيات،  -9

-ليابسكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة جياللي ، مجلة آفاق فكريةميدانية بمؤسسة سوناطراك )وهران(، 
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ي وعالقته بسلوك المواطنة التنظيمية لدى العاملين في وزارة االغتراب الوظيفم(0 1.17سعيد، محمد عودة عبد هللا ) -.1

ماجستير غير منشورة(، أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا، غزة، فلسطين،  )رسالة، األوقاف والشئون الدينية

 010ص 

ين في منظمة الهالل م(0 دراسة العوامل المحددة لسلوك المواطنة التنظيمية لدى العامل1.17ظاظا، يمان حورية ) -11

الجامعة االفتراضية  ماجستير غير منشورة في إدارة األعمال(، )رسالة، ريفي دمشق فرع-السورياألحمر العربي 

 110السورية، دمشق، ص

م(0 أثر الثقافة التنظيمية على إدارة 1.17عبد الخير، فرح يس فرح؛ وبدوي، مأمون يس؛ وعبد هللا، بثينة آدم ) -11

المجلة ة بالوزارات الحكومية: وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة بوالية القضارف نموذجاً، الصورة الذهني

 10، 1،الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 .3م(0 الصورة الذهنية للمؤسسة العسكرية لدى الجمهور المصري بعد ثورة 1.13العادلي، مرزوق عبد الحكم )  -13

  30،4.10، جامعة سوهاج، مصر، يونيو، مجلة كلية اآلداب

م(0 دور التسويق االلكتروني في تحسين الصورة الذهنية للخدمات الصحية: 1.11عبد الفتاح، فادي عبد المنعم أحمد ) -14

ماجستير غير منشورة في إدارة  )رسالةدراسة حالة من وجهة نظر عمالء الشركة األردنية الفرنسية للتأمين، 

 110جامعة الشرق األوسط، األردن، ص األعمال(، كلية األعمال،



 
 
 

 

 
 

 

م(، العالقة بين العدالة التنظيمية وسلوك 1.11عبد المجيد، أشرف عبد التواب؛ والعوفي، زهور سمران مرزوق ) -10

-330، .1،مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفسالمواطنة التنظيمية لدى المشرفات التربويات بمدينة تبوك، 

3310 

وتغيير الصورة الذهنية لتحقيق األهداف  م(0 تطوير المهارات المتعلقة باإلعالم الجديد1.11 علي )العسيري، عبد هللا -11

 1،10(0، )مجلة العلوم االجتماعية والتربويةالوطنية، 

م(0 اللغة الدافعة كمتغير وسيط بين القيادة الخادمة وكل من 1.11عطية، غادة عادل؛ والمقدم، مصطفى صالح ) -17
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م األمني(، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، غير منشور مقدم لنيل درجة الماجستير في اإلعال )بحث، الخرطوم
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 صحيفة استبيان الموضوع:                         

 0000000 الكريمــــــةسعادة األخت 0000000000000000000000000000000000000000000000         

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته                                   

واقع سلوك المواطنة التنظيمية وعالقته بالصورة الذهنية للجامعات  أحيط سعادتِك بأن ي أقوم بعمل دراسة بعنوان:      

علماً بأّن  ،امعة أم درمان اإلسالمية )مجمع الطالبات(السودانية، بالتطبيق على عضوات هيئة التدريس والموظفات بج

إكمال هذه الدراسة ونجاحها يتوقف على كريم استجابتِك بالتكرم بإعطاء إجاباتك من خالل ملء االستبيان المرفق0 

راض عليه آمل منك االطالع على كل العبارات واإلجابة عليها بكل دقة وصدق، مع العلم أن  رأيك سوف يُستخدم ألغ

 البحث العلمي فقط، وسيكون موضع السرية0

 ( أمام اإلجابة التي تختارينها 0الرجاء وضع عالمة )       

 والتقدير ولكي مني خالص الشكر                                                                          

 د/ حنان عثمان عمسيب محمد                                                                           

 قسم إدارة األعمال –أستاذ مساعد                                                                          

 

 -أوالا: البيانات الشخصية:

                             سنة .3وأقل من  .1      -/ الفئة العمرية:1

 سنة .4وأقل من  .3                        

                                سنة .0وأقل من  .4                        

 سنة فأكـــــــــــــــــــــــــثر  .0 

 ســـــــــنة 0أقــــــــــل من          -/ مدة الخدمة:0

 سنة 10وأقـــــل من  0                         

 سنة                              10وأقل من  10

 ــــثرســـــنة فأكــــــــ 10

 عضو هيئة تدريس           مدير إدارة           رئيس قسم           موظف    -/ الوظيفة:1

 الجامعي شهادة ثانوية            جامعي                   فوق  -/ المؤهل العلمي:0

 -(:)الموضوعيةثانياا: البيانات األساسية 

يؤديه الفرد طواعية ويتعدى حدود الواجبات الوظيفية المحددة له، كما  وظيفيعبارة عن سلوك  -سلوك المواطنة التنظيمية:

 ومساعدة العاملين والتعامل معهم. وذلك من أجل تحقيق أهداف المنظمة أنه ال يتم مكافأته عليه، 

أوافق  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبارةال ت

 بشدة

ال  أوافق

 رأي

ال 

 أوافق

ال أوافق 

 مطلقاا 

 0اإليثار: سلوك تطوعي يهدف لمساعدة المدراء والزمالء والعمالء في احتياجاتهم وانجاز أعمالهم دون مقابل بُعد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

      .ار مقابلأساعد زمالئي على القيام بالمهام الموكلة لهم دون انتظ 1

      أقدم المساعدة لزمالئي عندما يكون لديهم أعباء كثيرة0 1

      أتعاون مع رؤسائي ألداء األعمال على أحسن وجه0 3

      أقوم بمساعدة الزمالء الجدد وأفيدهم بخبراتي0 4

      أقدم مصلحة العمل على المصلحة الشخصية0 0

  في عدم حدوث المشكالت لضمان االستقرار والهدوء للزمالء في العمل. الكياسة)اللطف(: المساهمة بُعد

      أتجنب افتعال المشاكل الشخصية في العمل0 1

م0أقـوم بمشـورة زمالئي في العمل إذا كانت قراراتي تؤثر به 1        

      .أبتعد عن التدخل في خصوصيات الزمالء في العمل 3

      .ي األوقات الصعبةأدعم الزمالء معنوياً ف 4

      أحترم حقوق اآلخرين0 0

 .بُعد الروح الرياضية: تقبل المضايقات دون شكوى وتذمر والحد من الخالفات في العمل

      أتقبل النقد بسعة صدر ودون تذمر0  1

      0أحاول ضبط النفس بعدم اإلكثار من الشكوى 1

      رحب0 أتقبل التغيرات في ظروف العمل بصدر 3

      التزم بحدودي تجاه حدود اآلخرين0 4

       أتابع دائماً اإلعالنات الداخلية بحرص واهتمام0 0

 بعد السلوك الحضاري: المشاركة البنَّاءة والمسئولة في إدارة المنظمة وتحسين سمعتها.

      أهتم بمستقبل المؤسسة وتطورها0 1

مرتبطة بالعمل0 أحرص على حضور االجتماعات ال 1       

ك0أهتم بنجاح فعاليات وأنشطة المؤسسة دون أن يطلب مني ذل 3        

       أحرص على تحسين صورة وسمعة المؤسسة أمام اآلخرين0 4

      أتقدم دائماً بمقترحات لتطوير العمل وتحسينه0 0

 0ت المؤسسة حتى في غياب الرقيبوعي الضمير )االلتزام العام(: القبول الذاتي لقواعد وإجراءابعد 

      أتقيد تماماً بمواعيد الحضور واالنصراف من العمل 1

      أقوم بإعالم جهة العمل مسبقاً عندما ال أتمكن من الحضور0 1

ند أتقبل االستمرار في العمل لما بعد ساعات الدوام الرسمي ع 3

 الحاجة

     

ي(0وجه )بإتقان وتفان أستغل وقتي للقيام بالعمل على أكمل 4       

      .أتعامل بعناية مع األجهزة والمعدات في مكان العمل 0



 
 
 

 

 
 

 

 ويقصد بها االنطباعات التي تتكون لدى األفراد عن المؤسسة. -الصورة الذهنية:

      تتميز الجامعة بالسمعة الطيبة بين فئات المجتمع0 1

      ع سوق العمل0تتوفر بالجامعة كل التخصصات التي تتناسب م 1

      تعمل الجامعة على استقطاب الكفاءات من العاملين0 3

      الخدمات التعليمية بجودة عالية0 على تقديمتعمل الجامعة  4

      تعمل الجامعة على توفير بيئة جامعية مريحة للطالب0 0

 على تعزيز العالقات مع الجمهور الخارجي0) من تعمل الجامعة 1

وار وأولياء األمور، وغيرهم(0الز  

     

      تسعى الجامعة لتوفير الراحة للعاملين0 7

      يقوم العاملون بوضع شعار الجامعة على كافة المراسالت0 1

      يقدم العاملون المعلومات بشفافية ومصداقية لمن يطلبها0 9

      يلتزم العاملون بإعطاء صورة إيجابية عن الجامعة0 .1

                                                                    

ولكم خالص الشكر والتقدير                                                                       
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