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الشكر والتقدير

ربنا لك الحمد حتى ترض ى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد منا يا رب حتى بعد الرضا  ,والصالة
والسالم على معلم البشرية وخاتم األنبياء واملرسلين أما بعد ...
وكما أوصانا رسولنا الكريم عليه الصالة والسالم بقوله  ( :ال يشكر هللا من ال يشكر الناس ) رواه أبو
هريرة رض ي هللا عنه .
لذلك ال يسعني إال أن أتقدم بالشكر والعرفان إلى كل من ساهم في إتمام هذا البحث وأخص بالذكر:
الدكتور الفاضل /يوسف عبد بحر ,الذي تفضل باإلشراف على رسالتي  ,وأثراها بتوجيهاته وأفكاره
السديدة ,وأعطاني من وقته الكثير ,فجزاه هللا خير الدنيا واآلخرة.
كما وأتقدم بعظيم الشكر والثناء للدكتور الفاضل /محمد جودت فارس على تشريفه لي كمناقش
داخلي ,والشكر الجزيل للدكتور الفاضل/وسيم الهابيل على تشريفه لي كمناقش خارجي لتفضلهم
بمناقشة رسالتي .
ً
وأتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أساتذة الصرح التعليمي الشامخ  ,جامعتي األزهر  ,خصوصا الهيئة
التدريسية بقسم إدارة األعمال ملا قدموه لي من مساعدة وأخص بالذكر الدكتور /محمد جودت
فارس ,والدكتور /وفيق حلمي األغا اللذين قدما لي الكثير من النصائح والتوجيهات القيمة  .كما
أتقدم بالشكر الجزيل للسادة املحكمين لتفضلهم بتحكيم أداة البحث وملا قدموه لي من نصائح
وتوجيهات إلثراء األداة وإخراجها بأفضل صورة .
كما أتقدم بالشكر والعرفان لوزارة الصحة في غزة لتعاونهم الرائع وأشكر مدراء املستشفيات الحكومية
واألطباء الذين لم يبخلوا علي بوقتهم وقدموا لي كافة أنواع التسهيالت والتعاون في تعبئة أداة البحث
وجمعها.
وأتقدم بالشكر أيضا لألستاذ/جميل حسنين على التدقيق اللغوي للبحث  ,وأشكر جميع من وقف
بجانبي طيلة مسيرتي التعليمية وساندني من قريب أو بعيد في إنجاح هذا البحث وإخراجه إلى النور .

الباحث

محمد شفيق المصري
ج

ملخص البحث
هدف هذا البحث ل لتعرف على العالقة بين االنغماس الوظيفي وسلوك المواطنة التنظيمية لدى األطباء

العاملين في المستشفيات الحكومية بقطاع غزة ,والتعرف على مستوى االنغماس الوظيفي ودرجة ممارسة
سلوك المواطنة التنظيمية لدى األطباء .واعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي في وصف الظاهرة

وتحليلها ,وتم استخدام االستبانة كأداة للبحث الستطالع آراء مجتمع البحث المكون من ( )1072طبيباً
وتم أخذ عينة طبقية عشوائية قوامها ( )285من األطباء فقط  ,وكانت نسبة االسترداد ( , )%95وشمل

البحث ( )13مستشفى حكومي .
وأظهرت نتائج البحث عن وجود عالقة طردية بين االنغماس الوظيفي وسلوك المواطنة التنظيمية  ,كما
بينت وجود عالقة طردية بين أبعاد االنغماس الوظيفي (االنغماس العاطفي ,االنغماس المعرفي,
االنغماس السلوكي) وسلوك المواطنة التنظيمية ,فيما أظهرت ارتفاع درجة ممارسة االنغماس الوظيفي
وسلوك المواطنة التنظيمية لألطباء العاملين في المستشفيات الحكومية ,وأظهرت وجود فروق ذات دالله

إحصائية حول مستوى سلوك المواطنة التنظيمية لألطباء في المستشفيات الحكومية وفقاً للمتغيرات

(العمر ,اسم المستشفى) ,وكذلك عدم وجود فروق ذات دالله إحصائية حول مستوى االنغماس الوظيفي
لألطباء في المستشفيات الحكومية وفقا للمتغيرات (الجنس ,الحالة االجتماعية) ,وعدم وجود فروق ذات

دالله إحصائية حول مستوى سلوك المواطنة التنظيمية لألطباء في المستشفيات الحكومية وفقا للمتغيرات

(الجنس ,الحالة االجتماعية ,المسمى الوظيفي ,سنوات الخدمة ,المؤهل العلمي) ,وأظهرت أن هناك فروق

ذات دالله إحصائية حول مستوى االنغماس الوظيفي لألطباء في المستشفيات الحكومية وفقا للمتغيرات

(العمر ,الجنس ,المسمى الوظيفي ,سنوات الخدمة ,المؤهل العلمي ,اسم المستشفى) .

كما قدم البحث مجموعة من التوصيات أهمها العمل على تطوير االنغماس العاطفي لدى األطباء في
المستشفيات الحكومية في قطاع غزة  ,وتعزيز االنغماس السلوكي عند األطباء في المستشفيات

الحكومية ,وزيادة مستوى الوعي بأهمية سلوك المواطنة التنظيمية لدى األطباء ونتائجه اإليجابية لصالح
المريض بشكل خاص والمستشفى بشكل عام  ,والعمل على تعظيم وغرس قيم سلوك المواطنة التنظيمية
واالنغماس الوظيفي عند األطباء على اختالف شخصياتهم واالهتمام بهم كونهم من أهم المواضيع

المتعلقة في الموارد البشرية في هذه اآلونة األخيرة .

د

Abstract
The purpose of this research study is to observe the relationship between job
involvement and the organizational citizenship behavior on doctors working at
the governmental hospitals. This study also aims at identifying the level of job
involvement and investigating the degree of doctors' practicing the behavior of
organizational citizenship. The researcher has used the descriptive analytical
approach in describing and analyzing the phenomenon. The questionnaire tool
has been used to view the opinions of the research society consisted of (1072)
doctors. A stratified random sample consisted of only 285 doctors was selected.
The return rate was (95%) .The research included 13 governmental hospitals.
The results of the study showed a positive relationship between job involvement
and the organizational citizenship behavior. As it showed a positive relationship
between job involvement dimensions(emotional involvement ,cognitive
involvement and behavioral involvement) and the organizational citizenship
behavior. The study also has showed a high degree of job involvement and
organizational citizenship behavior for doctors working at the organizational
hospitals according the variables (age, name of the hospital).The results of the
study have showed that there is no statistical difference on the level of doctors'
job involvement at the governmental hospitals according to the variables
(Gender, Marital Status).There is also no statistical difference on the level of
doctors' organizational citizenship behavior at the organizational hospitals
according to the variables (age, gender, position, years of service, scientific
qualifications, name of the hospital).
The research included a set of recommendations and the most important are: The
work on developing doctors' emotional job involvement at the governmental
hospitals in the Gaza strip. Enforcing the behavioral involvement for doctors at
the governmental hospitals Increasing the awareness level of organizational
citizenship importance for doctors and its results for patients particularly and
hospital generally. Working on maximizing and optimizing job involvement and
organizational citizenship for doctors regardless of their characters' differences
and caring about them since they are recently considered of the most important
human resources.
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الفصل األول
اإلطار العام للبحث
 مقدمة

 أوالا :مشكلة البحث

 ثانيا :متغيرات البحث

 ثالثا :فرضيات البحث
 رابعا :أهداف البحث

 خامسا :أهمية البحث

 سادس ا :مصطلحات البحث

مقدمة:

إن أنس ـ ــب وس ـ ــيلة لبح ـ ــث االنغم ـ ــاس ال ـ ــوظيفي ت ـ ــتم م ـ ــن خ ـ ــالل التركي ـ ــز عل ـ ــى المتغيـ ـ ـرات االجتماعي ـ ــة,
مث ـ ــل عملي ـ ــة التطبي ـ ــع االجتم ـ ــاعي الت ـ ــي تس ـ ــهم ف ـ ــي إيج ـ ــاد ج ـ ــزء ال يتجـ ـ ـ أز م ـ ــن ق ـ ــيم الف ـ ــرد الشخص ـ ــية.
فاإلنسـ ــان المـ ــنغمس فـ ــي عملـ ــه هـ ــو الـ ــذي ينظـ ــر إلـ ــى عملـ ــه علـ ــى أنـ ــه أهـ ــم جـ ــزء فـ ــي حياتـ ــه ,وينهمـ ــك

فيه على أنه غاية في حد ذاته.

كمـ ـ ــا إن اتسـ ـ ــاع رقعـ ـ ــة العـ ـ ــالم اليـ ـ ــوم بـ ـ ــالمتغيرات االقتصـ ـ ــادية واالجتماعيـ ـ ــة الس ـ ـ ـريعة والمتالحقـ ـ ــة إلـ ـ ــى
جان ـ ـ ــب رغب ـ ـ ــة المنظم ـ ـ ــات ف ـ ـ ــي االس ـ ـ ــتمرار وتحقي ـ ـ ــق أعل ـ ـ ــى عوائ ـ ـ ــد ممكن ـ ـ ــة أدى إل ـ ـ ــى تكثي ـ ـ ــف جه ـ ـ ــود

البـ ـ ــاحثين والمفك ـ ـ ـرين فـ ـ ــي مجـ ـ ــال اإلدارة للبحـ ـ ــث عـ ـ ــن سـ ـ ــلوكيات تنظيميـ ـ ــة تقـ ـ ــوم علـ ـ ــى أسـ ـ ــس علميـ ـ ــة

رشــ ـ ــيدة تسـ ـ ـ ــاعد المنظمـ ـ ـ ــة علـ ـ ـ ــى االرتقـ ـ ـ ــاء بمسـ ـ ـ ــتوى أدائهــ ـ ــم وتحقيـ ـ ـ ــق كينونتهـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ــي ظ ـ ـ ـ ـل المنافسـ ـ ـ ــة
االقتص ـ ـ ــادية القوي ـ ـ ــة ,وق ـ ـ ــد ش ـ ـ ــهد الغ ـ ـ ــرب ف ـ ـ ــي العق ـ ـ ــود األخيــ ـ ـرة اهتمام ـ ـ ــا مت ازي ـ ـ ــدا بس ـ ـ ــلوكيات المواطن ـ ـ ــة

التنظيميـ ـ ــة ,وذلـ ـ ــك لعالقتهـ ـ ــا الوطيـ ـ ــدة بـ ـ ــأداء المنظمـ ـ ــات وإلمكانيـ ـ ــة االسـ ـ ــتفادة منهـ ـ ــا مـ ـ ــن قبـ ـ ــل اإلدارات
لتوجيه السلوك التنظيمي وفقا لما تتطلبه مصلحة المنظمة.

إن العالم اليوم حيث التطورات السريعة في بيئة األعمال والتحديات والتهديدات المتزايدة ,وفي ظل التنافس

الشديد على الموارد المالية والبشرية المحدودة ,وفي ظل البيئة المتغيرة والمتقلبة ,فال شك أن كل منظمة

يهمها أن تكون قادرة على تحقيق أهدافها ,حيث ترى المنظمات أن جزء كبير من التحديات التي تواجهها

عند تحقيق أهدافها أن يتوفر لديها عاملين بسلوكيات مختلفة عن سابقيهم ,بحيث تكون مهاراتهم تالئم

العالم اليوم ,والذين بدورهم يشكل لهم مستقبل المنظمات ومستقبلهم الشخصي هاجساً ودافعاً لبذل المزيد
من الجهد والعمل لتحقيق أهدافهما المشتركة.

ويمكـ ــن ربـ ــط االنغمـ ــاس الـ ــوظيفي وسـ ــلوك المواطنـ ــة التنظيميـ ــة معـ ــا ألهميـ ــتهم فـ ــي تعزيـ ــز قـ ــيم وتعتبـ ــر
الم ـ ـوارد البش ـ ـرية مـ ــن أهـ ــم م ـ ـوارد المنظمـ ــة ,فهـ ــي المحـ ــرك األساسـ ــي لكـ ــل النشـ ــاطات التـ ــي ينـ ــتج عنهـ ــا

تحوي ـ ــل الم ـ ــدخالت إل ـ ــى مخرج ـ ــات ,وم ـ ــع أن المنظم ـ ــة تش ـ ــمل عناص ـ ــر متع ـ ــددة كاألعم ـ ــال والنش ـ ــاطات

والمـ ـ ـ ـوارد المتاح ـ ـ ــة واآلالت ,إال أن العنص ـ ـ ــر اإلنس ـ ـ ــاني يعتب ـ ـ ــر أه ـ ـ ــم ه ـ ـ ــذه العناص ـ ـ ــر عل ـ ـ ــى اإلط ـ ـ ــالق,

فهو الذي ينظم ويوزع األعمال ويوفر الموارد ويستخدمها(أبو تايه ,2012 ,ص.)21

إن لك ـ ــل ف ـ ــرد ف ـ ــي المنظم ـ ــة دو ار رس ـ ــميا يق ـ ــوم ب ـ ــه ي ـ ــتم تحدي ـ ــده م ـ ــن خ ـ ــالل وص ـ ــف الوظيف ـ ــة  ,إال أن ـ ــه

يوج ــد ن ــوع أخ ــر م ــن الس ــلوكيات زاد االهتم ــام بـــه م ــؤخ ار وه ــو س ــلوكيات ال ــدور اإلض ــافي  ,وم ــن أبعـ ــاد

س ـ ــلوك المواطن ـ ــة التنظيمي ـ ــة  :اإليث ـ ــار  ,ال ـ ــروا الرياض ـ ــية ,الك ـ ــرم والكياس ـ ــة  ,االلتـ ـ ـزام الع ـ ــام والس ـ ــلوك

الحض ـ ـ ــاري (معم ـ ـ ــري ,2014 ,ص . )14وبالت ـ ـ ــالي فـ ـ ـ ـ ن تحقي ـ ـ ــق أه ـ ـ ــداف منظم ـ ـ ــات األعم ـ ـ ــال ال ي ـ ـ ــتم
فقـ ـ ــط عـ ـ ــن طريـ ـ ــق األدوار األساسـ ـ ــية للعـ ـ ــاملين ولكـ ـ ــن أيضـ ـ ــا عـ ـ ــن طريـ ـ ــق أداء مـ ـ ــا أمكـ ـ ــن مـ ـ ــن األدوار

اإلضافية وهو ما يعرف بأنة " سلوكيات المواطنة التنظيمية " (زايد ,2000 ,ص.)32
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أوالا :مشكلة البحث:

إن االنغماس الوظيفي يؤدي إلى تحمل األطباء المسئولية االجتماعية وزيادة الطاقة اإلنتاجية في العمل
وتحقيق أهداف المؤسسة لما فيه من تعلق الطبيب في عمله ويصبح جزءاً مهماً في حياته أكثر فأكثر .

فقد المس الباحث من خالل عمله في مجمع الشفاء الطبي الذي يعتبر إحدى أكبر المستشفيات الحكومية

في قطاع غزة عن وجود بعض الشكاوي بحق األطباء  ,بأن الغالبية العظمى من األطباء يؤدي وظيفته
كروتين يومي فقط وقليل منهم يقوم بجهد ودور إضافي ,وأن تعامل أغلب األطباء مع المرضى في
المستشفيات الحكومية يختلف كلياً عن تعاملهم في العيادات الخاصة ,فقد الحظ الباحث أن الشكاوي

المقدمة بحق األطباء تتعلق باإلهمال واالستهتار بحالة المريض الصحية ,وفي ذات السياق فاألطباء
يعانون من كثرة عدد المرضى ومن عدم االستقرار في الرواتب  ,يدفع ثمنها الضحية وهم المرضى بشكل

أساسي  ,مما دفع الباحث للبحث في هذا المجال خصوصاً بأن هناك دراسات أثبتت أن االنغماس
الوظيفي يؤدي إلى رفع مستوى سلوك المواطنة التنظيمية وهذه الدراسات هي:

) Zhang (2013) , Ueda (2012) ,Chughtai (2008ولم تطبق هذه الدراسات على األطباء .
كما أن سلوك المواطنة التنظيمية يساعد على تخفيض حاجة المنظمة إلى تخصيص الموارد النادرة
لوظائف الصيانة ,والمحافظة على وحدة تماسك المنظمة ,واالستفادة من هذه الموارد لزيادة اإلنتاجية

الكلية للمنظمة ,ويساهم في تحسين قدرة المديرين وزمالء العمل على أداء أعمالهم عن طريق تخصيص
وقت أكبر للتخطيط الفعال ,وجدولة األعمال ,وحل المشاكل وما إلى ذلك (الفضلي ,2001 ,ص.)106

ومن المؤشرات على وجود مشكلة بحثية فقد أثبت سالم ( )2013أن هناك مشكلة في سلوك المواطنة
التنظيمية لدى المعلمين في مدارس وكالة الغوث في قطاع غزة في فلسطين ومتوفر بدرجة قليلة .وأثبت

العامري ( )2002أن سلوك المواطنة التنظيمية في مستشفيات و ازرة الصحة في الرياض متوفر في هذه
المستشفيات ولكنه بدرجة متدنية .كما وأورد عبد الرحمن ( )2005أن هنالك مشكلة في سلوك المواطنة

التنظيمية في القطاع العام في الكويت وأن هذه المشكلة تكون بدرجة أقل في القطاع الخاص .وأثبت

الحوسني ( )2011أن هنالك مشكلة في سلوك المواطنة التنظيمية في مستشفيات و ازرة الصحة في دولة
اإلمارات بسبب عدم المساواة بين الموظفين وأن الراتب غير الجيد هو من أسباب هذه المشكلة أيضا.

فيما أثبتت دراسة ) khan & Nemati (2010أن سلوك األطباء داخل المستشفيات تأثر بشكل كبير
بسبب االنغماس الوظيفي لدى األطباء.

ومن هنا ينبثق السؤال الرئيس للبحث :
ما عالقة االنغماس الوظيفي بسلوك المواطنة التنظيمية لألطباء في المستشفيات الحكومية في قطاع

غزة ؟
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ثانيا :متغيرات البحث:

المتغير المستقل  :االنغماس الوظيفي
ويمكن عرض أبعاد االنغماس الوظيفي حسب ( Yoshimura (1996إلى األبعاد التالية :
 االنغماس العاطفي
 االنغماس المعرفي

 االنغماس السلوكي
المتغير التابع :سلوك المواطنة التنظيمية
والشكل التالي يوضع ذلك:

شكل ( )1يوضح متغيرات البحث

المتغيرات الضابطة ( :الجنس ,الحالة االجتماعية ,العمر ,المؤهل العلمي ,سنوات الخدمة ,المسمى
الوظيفي ,اسم المستشفى )

سلوك المواطنة التنظيمية

االنغمــاس الــوظـيـفـي
 oاالنغماس العـاطـفي
 oاالنغماس المـعرفي
 oاالنغماس السـلوكي

Yoshimura, A. (1996)." A review and proposal of job involvement. Keio Business
بتصرف من الباحث Review"33:p180 .

4

ثالثا :فرضيات البحث:

الفرضية الرئيسة األولى :
توجد عالقة ذات دالله إحصائية عند مستوى ( )بين االنغماس الوظيفي و سلوك المواطنة
التنظيمية لألطباء في المستشفيات الحكومية  -قطاع غزة .
ويتفرع من الفرضية الرئيسة عدة فرضيات فرعية :

 توجد عالقة ذات دالله إحصائية عند مستوى ( )بين االنغماس العاطفي وسلوك المواطنة
التنظيمية لألطباء في المستشفيات الحكومية _ قطاع غزة .

 توجد عالقة ذات دالله إحصائية عند مستوى ( )بين االنغماس المعرفي وسلوك المواطنة
التنظيمية لألطباء في المستشفيات الحكومية _ قطاع غزة.

 توجد عالقة ذات دالله إحصائية عند مستوى ( )بين االنغماس السلوكي وسلوك المواطنة
التنظيمية لألطباء في المستشفيات الحكومية _ قطاع غزة .

الفرضية الرئيسة الثانية :

توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى ( )بين إجابات المبحوثين حول االنغماس

الوظيفي تعزى للمتغيرات الشخصية والتنظيمية التالية ( :الجنس ,الحالة االجتماعية ,العمر ,المؤهل
العلمي ,سنوات الخدمة ,المسمى الوظيفي ,اسم المستشفى).
الفرضية الرئيسة الثالثة:

توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى ( )بين إجابات المبحوثين حول سلوك المواطنة
التنظيمية تعزى للمتغيرات الشخصية والتنظيمية التالية( :الجنس ,الحالة االجتماعية ,العمر ,المؤهل
العلمي ,سنوات الخدمة ,المسمى الوظيفي ,اسم المستشفى).

رابع ا :أهداف البحث:
 التعرف على درجة ممارسة االنغماس الوظيفي لألطباء في المستشفيات الحكومية في قطاع غزةوعالقتها ببعض المتغيرات الشخصية والتنظيمية .

 بيان مستوى سلوك المواطنة التنظيمية لألطباء في المستشفيات الحكومية في قطاع غزة وعالقتهاببعض المتغيرات الشخصية والتنظيمية.

 -التعرف على طبيعة العالقة بين االنغماس الوظيفي وأبعاده وبين سلوك المواطنة التنظيمية.

 -التعرف على الفروقات بين اجابات المبحوثين حول االنغماس الوظيفي وسلوك المواطنة التنظيمية

تعزى للمتغيرات الشخصية والتنظيمية التالية( :الجنس ,الحالة االجتماعية ,العمر ,المؤهل العلمي,
سنوات الخدمة ,المسمى الوظيفي ,اسم المستشفى).
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 اقتراا حلول وتوصيات لتعزيز االنغماس الوظيفي في المستشفيات الحكومية بما يسهم في زيادةمستوى سلوك المواطنة التنظيمية لدى األطباء.

خامسا :أهمية البحث:

تظهر أهمية البحث كما يلي:

 -1األهمية العلمية:
تنبثق أهمية هذا البحث من حيوية الموضوع الذي تناوله وهو االنغماس الوظيفي وعالقته بسلوك المواطنة
التنظيمية لألطباء العاملين في المستشفيات الحكومية بقطاع غزة من خالل جهود المنظمات التي تسعى

إلرساء انغماس وظيفي قوي يسهم في تحسين األداء وزيادة اإلنتاجية وتعزيز سلوك المواطنة التنظيمية ,إذ

إن المتوقع أن يسهم هذا البحث في زيادة التراكم المعرفي من خالل النتائج التي تلقي بعض الضوء حول
دور االنغماس الوظيفي والمتطلبات الواجب توافرها لدعم االنغماس الوظيفي الذي يؤدي إلى تحسين

ظروف األطباء بما يؤدي إلى حثهم على سلوك المواطنة التنظيمية في العمل .

وتظهر األهمية العلمية للباحث في تحسين أداء الباحث في القدرة على إعداد األبحاث والدراسات بشكل
علمي متطور ومنظم كمتطلب للحصول على الدرجة العلمية (ماجستير إدارة األعمال).

 -2األهمية العملية:
شكل هذا البحث اإلطار المعرفي الخاص باالنغماس الوظيفي السائد في المستشفيات الحكومية  ,وبالتالي
ستقدم مساهمات ومعلومات جيدة فيما يتعلق باالنغماس الوظيفي السائد لدى األطباء  ,مما يمكن إدارات
المستشفيات من العمل على تعزيز سلوكيات المواطنة اإليجابية بهدف تجسيد وتطوير األداء وتعزيز
سلوكيات المواطنة التنظيمية لينسجم مع اتجاهات اإلدارة بما يحقق أهداف المستشفيات الحكومية.
وتظهر األهمية العملية للمجتمع حيث تعد المستشفيات الحكومية في قطاع غزة جزءاً مهماً جداً من
القطاع االجتماعي الفلسطيني  ,وبالتالي تعزيز سلوكيات المواطنة التنظيمية لألطباء في هذه المستشفيات
سينعكس بشكل إيجابي على المجتمع الفلسطيني بكافة شرائحه وتحسين ظروف الرعاية الصحية وتوفير
بيئة صحية للمريض لتلقي أفضل العالج  ,وباإلضافة إلى أن هذا البحث سيفتح آفاقا جديدة لمجاالت
البحث في االنغماس الوظيفي وسلوك المواطنة التنظيمية من جوانب متعددة.
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سادسا :حدود البحث:
الحدود المكانية :تم تطبيق البحث على  13مستشفى حكومي تابع لو ازرة الصحة الفلسطينية في قطاع
غزة -فلسطين.
الحدود الزمــــنية  :طبقت مفردات البحث خالل سنة  2015م .
الحدود البشرية  :طبق هذا البحث على األطباء العاملين في المستشفيات الحكومية التابعة لو ازرة الصحة
الفلسطينية من جميع التخصصات.
الحدود الموضوعية :ناقش هذا البحث العالقة بين االنغماس الوظيفي وسلوك المواطنة التنظيمية.
الحدود المؤسساتية :طبقت مفردات البحث على مستشفى مجمع الشفاء الطبي ,مستشفى كمال عدوان,
مستشفى أبو يوسف النجار ,مستشفى عبد العزيز الرنتيسي ,مستشفى العيون ,مستشفى النصر لألطفال,
مستشفى بيت حانون ,مستشفى محمد الدرة ,مستشفى الطب النفسي ,مستشفى تل السلطان ,مستشفى
شهداء األقصى ,مستشفى غزة األوروبي ,مستشفى مجمع ناصر الطبي.

سابع ا :مصطلحات البحث:
 -1التعريفات اصطالحا:

أ -االنغماس الوظيفي  :درجة التصاق الفرد نفسيا بعمله أو أهمية العمل بالنسبة لتصوره الذاتي عن
نفسه ككل (الفضلي ,2001 ,ص. )105

وقد عرف ) Yoshimura (1996,p.28أبعاد االنغماس الوظيفي على النحو التالي :
 االنغماس العاطفي :هو مدى قوة استمتاع الفرد بالعمل في وظيفته أو مدى حبه لعمله.

 االنغماس المعرفي :درجة قوة مشاركة الفرد في اتخاذ الق اررات الخاصة بوظيفته أو درجة أهمية
الوظيفة في حياته.

 االنغماس السلوكي :اتخاذ الفرد العامل دو اًر إضافيا بشكل طوعي أو اختياري ,أو للتفكير في العمل
بعد مغادرته.

ب -سلوك المواطنة التنظيمي" :تصرف الفرد التطوعي واالختياري ,والذي ال يندرج ضمن الوصف
الوظيفي ,أو ضمن التعليمات وعقد العمل ,أو تحت نظام الحوافز الرسمي في المنظمة ,والهادف إلى
تحقيق أهداف المنظمة ,وزيادة فعاليتها وكفاءتها (.)Min-Huei, 2006, p.43
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 -2التعريفات اإلجرائية:

أ -االنغماس الوظيفي :هو االستغراق في بيئة العمل بدرجة عالية وتجعل الفرد يحب بيئة العمل بكافة
جوارحه بشكل عام وعمله بشكل خاص.

 االنغماس العاطفي :مدى تأثير العاطفة على درجة تعلق الفرد بعمله وأن المشاعر واألحاسيس لها
دور كبير في حب الفرد لبيئة العمل.

 االنغماس المعرفي :أن يشعر الفرد بالمعرفة داخل بيئة العمل التي تجعله يشعر بأهمية وضعه
ومكانته للمنظمة.

 االنغماس السلوكي :أن يؤثر الفرد ويتأثر في بيئة العمل التي تجعل سلوكه بشكل ايجابي تجاه
المنظمة التي يعمل بها.

ب -سلوك المواطنة التنظيمية :هو السلوك الذي يشعر به الفرد بأنه مسئول عن كل ما هو حوله بشكل
طوعي ناتج عن حب العمل وبيئة العمل.
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الفصل الثاني
اإلطــار النظري

 المبحث األول :االنغماس الوظيفي

 المبحث الثاني :سلوك المواطنة التنظيمية

 المبحث الثالث :المستشفيات الحكومية في قطاع غزة
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المبحث األول :االنغماس الوظيفي
مقدمة:

من أكثر التفسيرات شيوعاً أن االنغماس الوظيفي قاعدته مبنية إلى حد كبير على نظريات الحوافز ,لذلك
ف نها تميل إلى التأكيد على الحاجات الفردية واشباعها في محيط العمل هي المحددات األساسية

لالنغماس الوظيفي .كما لها تفسيرات أخرى فتعتبر ظاهرة االنغماس الوظيفي من خالل دراسة المعايير
والقيم واألنماط االجتماعية المختلفة ,ومن هنا ف ن أنسب وسيلة لبحث االنغماس الوظيفي تتم من خالل

التركيز على المتغيرات االجتماعية ,مثل عملية التطبيع االجتماعي التي تسهم في إيجاد جزء ال يتج أز من
قيم الفرد الشخصية .فاإلنسان المنغمس في عمله هو الذي ينظر إلى عمله على أنه أهم جزء في حياته,

وينهمك فيه على أنه غاية في حد ذاته .

واالنغماس الوظيفي هو خلق بيئة عمل تمكن الموظفين من أن يكون لهم تأثير على الق اررات واإلجراءات

التي تؤثر على وظائفهم .وانغماس او مشاركة الموظفين هو إدارة وفلسفة القيادة حول كيفية تمكين
العاملين من المساهمة في التحسين المستمر ,والنجاا المستمر للمنظمة التي يعملون فيها.

ويقوم االنغماس الوظيفي على تمكين العاملين من المشاركة بأكبر قدر ممكن في كافة الق اررات المتعلقة

بالعمل والتخطيط .واشراك العاملين في أنشطة اتخاذ الق اررات والتحسين

والمستمر هو الجانب

االستراتيجي للمشاركة ,ويمكن أن تشمل نظم االقتراا ,وخاليا التصنيع ,وفرق العمل ,وفرق التحسين

المستمر واإلجراءات التصحيحية ,وحلقات الجودة ,والمناقشات الدورية مع المشرفين.

أوالا :مفاهيم لالنغماس الوظيفي:

مما أشار إليه قاسم ( ,2012ص )32من أنه رغم محاولة بعض الكتاب تسليط الضوء على مفهوم
االنغماس الوظيفي إال أنهم لم يقدموا منظو اًر ذا معنى لهذا المفهوم بحيث يمكن تعميمه عبر الثقافات

المختلفة  ,ومما حدا ببعض الكتاب إلى وصف هذا المفهوم بأنه يتسم بالتشويش والغموض المفهومي
وتعدد المصطلحات التي تحاول وصف مفهومه وهناك العديد من الكتاب الذين يتفقون مع هذه الرؤية

لالنغماس الوظيفي ,فهم يرون أن أحد العوامل الرئيسة التي تحدد االنغماس الوظيفي هي التوجهات القيمة
للفرد تجاه العمل ,والتي تكتسب في مرحلة مبكرة من مراحل عملية التطبيع االجتماعية له ,ويعبر يوسف

( ,2011ص )19عن هذا التوجه حين يشير إلى أن العالقات االجتماعية السليمة والودية تشكل شرطاً
ال غنى عنه لالنغماس الوظيفي ألنها تساعد على تشكيل اتجاه الفرد تجاه العمل.

وتعزي از للفكرة نفسها يؤيد الفضلي ( ,2001ص )100أن نزوع الفرد لاللتصاق بالعمل والمنظمة قد

يكون جزءاً من عملية انتماء اجتماعي أكبر تكمن جذورها في محاولة الفرد غرس قيم واتجاهات اآلخرين

في ذاته ,وقد نحى المغربي ( ,2004ص )45المنحى ذاته حينا ذكر أن درجة التباين في مستوى

10

االنغماس الوظيفي يمكن أن ترجع إلى اختالف توجهات القيم نحو العمل  ,والتي تم تعلمها منذ الصغر

كما وصفه كتاب آخرون بأنه يفتقر إلى إطار فكري دقيق .

ويرى مؤيدو هذا االتجاه  ,كما يشير ( Ueda (2012, p.51إلى أنه عندما يتبنى شخص قيمة أو

معيا اًر أو هدفاً أو نمطاً سلوكيا معيناً ,ف ن هذه تصبح مرشداً له في نشاطاته المستقبلية ,وتعني عملية
التبني قبول هذه المعايير أو القيم أو األهداف لتكون جزءاً من نظام السلوك الشخصي للفرد وطرق تفكيره

كما تعني ,حرفياً أن يتقمص الفرد الشخصية االجتماعية  ,وأنماط السلوك وسبل التفكير المختلفة  ,بحيث
تصبح هذه هي األساس لسلوكه وتفكيره في المستقبل  .وبالتالي ف ن جذور هذه النشاطات وسبل التفكير

ألي فرد تكمن في التجارب االجتماعية ".

ويختلف الباحث مع دراسة قاسم ( )2012حول مفهوم االنغماس الوظيفي ويعتبره سلوكاً ناتجاً عن رضاه

من العمل دفعته ليتعلق بعمله أكثر فأكثر ,واتفق الباحث أيضا مع دراسة يوسف ( )2011حول العالقات

االجتماعية وأهميتها في بيئة العمل  ,ويرى الباحث أن االنغماس الوظيفي يعد واحداً من أهم المداخل
المستخدمة لتنمية وتحسين جودة حياة العمل و التفاعل بين االنغماس الوظيفي وااللتزام بالعمل يجعل

الفرد المستغرق في وظيفته  ,لديه التزام أكثر نحو منظمته وأكثر بقاء فيها  ,حريصا على تنميتها وتطوير
عملياتها .وخصائص العمل بما تشتمل عليه من تنوع واستقاللية ونوعية المهام واألنشطة وكذلك التغذية

المرتدة  ,تلعب دو ار مهما في تنمية انغماس الفرد في عمله.

وأورد ( Permarupan, et al. (2013, p.44مجموعة تعاريف لالنغماس الوظيفي على النحو التالي:

 .1انغماس الذات :بأنه عبارة عن الحالة التي يكون فيها الشخص مدفوعا بدافع البحث عن مكانة
وظيفية مرموقة في عمله .ويضيف عندما يكون الشخص منهمكا باستخدام مواهبه ومستوعبا لوظيفته وله
عالقات اجتماعية جيدة مع رئيسه في العمل فعند ذلك يوصف بأنه متقمص لعمله.

 .2منغمس األنا :بأن يكون المرء منغمس األنا في عمل أو مهمة ما إلى الحد الذي يكون فيه تقديره
لذاته متأث ار بمقدار ما يدركه من مستوى أدائه.

 .3مركزية المقدرة :بأنها عبارة عن الدرجة التي يتأثر فيها تقدير اإلنسان لذاته .ف ذا كان العامل يعتقد
أن أدائه مركزي (أو أساسي) بالنسبة له ,عندئذ يمكننا القول أننا أمام أداء منغمس ذاتيا.

 .4المشاركة وقرار اإلنتاج :ربط االنغماس الوظيفي بقرار المشاركة وقرار اإلنتاج .فهذان النوعان من
الق اررات يتأثران بكيفية تصور اإلنسان للعديد من الخيارات ,إذ قد ينظر اإلنسان األكثر انغماسا إلى عدد

أقل من الخيارات المتاحة ,فهو يميل إلى المشاركة بحيوية أكثر في النشاطات المطلوب أداؤها في

المنظمة .وتعد الروا المعنوية بطريقه متصلة إلى حد كبير بموضوع االنغماس .

ويرى ) Chughtai (2008أن االنغماس الوظيفي يمثل الدرجة التي يندمج فيها الفرد مع الوظيفة التي

يمارسها ويستشعر أهميتها  ,ولهذا فاألمر هنا مرتبط بالنواحي العقلية والعاطفية معا ,إذ يتأثر االنغماس
بالعديد من المؤثرات منها المستوى العاطفي ويتضح ذلك من آثاره اإليجابية على الفرد مثال ذلك مشاعر
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الس عادة والرضا والتقدير العالي للذات  ,وعكس ذلك صحيح عندما ينخفض مستوى االستغراق  ,فيتضح
التأثير السلبي على مشاعر الفرد مثال ذلك القلق والضيق والكآبة واإلحساس باليأس.

ويمكن تلخيص مفهوم االنغماس الوظيفي في العناصر التالية كما أورده المغربي ( ,2004ص: )15
 -1العمل يمثل االهتمام األساسي في الحياة.
 -2المشاركة الفعالة في العمل .

 -3األداء يمثل األساس لتحقيق الذات.
 -4األداء مرتبط بالمفهوم الذاتي.

 -5أهمية الرقابة الذاتية في رفع مستوى األداء.

ثانيا :أهمية االنغماس الوظيفي.

ذكر الباحثون المنطاوي ( Mohsan, et al. (2011( , Khan & Jam (2011( ,)2007أهمية
االنغماس الوظيفي في النقاط التالية :

 يدخل في صميم العالقة الوظيفية  ,ألنه يتناول ما يفعله األفراد وكيف يتصرفون في أدوارهم وما الذي
يجعلهم ينتهجون سلوكا بطرائق أخرى من أجل تحقيق أهداف المنظمة وأهدافهم الشخصية على حد سواء.

 أن االنغماس الوظيفي يعد واحدا من أهم المداخل المستخدمة لتنمية وتحسين جودة حياة العمل  ,كما ترى
أن التفاعل بين االنغماس الوظيفي وااللتزام التنظيمي يجعل الفرد المستغرق في وظيفته لديه التزام تنظيمي

نحو منظمته وأكثر بقاء فيها ,حريصا على تنميتها وتطوير عملياتها .

 أن االنغماس الوظيفي يرتبط بأهمية العمل في حياة الفرد  ,فكلما كان العمل أكثر أهمية كلما كان
الموظف أكثر والء لعمله ولمنظمته  ,مما ينعكس بدوره على أداء األفراد.

 كما أن االنغماس الوظيفي له أثر كبير على إنتاجية وكفاءة الموظف.
 يعتبر عامالً مهماً في خلق وزيادة تحفيز الموظفين.

 مهم لتحقيق نمو األفراد والرضا الوظيفي في بيئة العمل.
 يستخدم االنغماس الوظيفي  ,وااللتزام التنظيمي في المؤسسات في توقع معدالت الغياب .
 جذب وتعيين الموظفين األكثر كفاءة والمحافظة عليهم.
 يعتبر عامالً أساسياً في السلوك التنظيمي .

 الزيادة في االنغماس الوظيفي تزيد من فعالية الموظف لتحقيق رضا الزبون مما يعزز ويبني صورة المنظمة
مما يزيد من ربحية المؤسسة .

 انخفاض مستوى االنغماس الوظيفي يجعل الموظف يشر باالنفعال بين ما يتوقعه في حياته وما يفعله في
وظيفته.

 ارتفاع مستوى االنغماس الوظيفي يقلل معدالت الغياب والتأخير عن العمل.
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ثالثا :إستراتيجيات تعزيز اال نغماس الوظيفي :

ذكر الباحثون العبادي ,والجاف ( Lawler & Hall (1970) , )2012استراتيجيات لتعزيز االنغماس
الوظيفي عن طريق:

 -1العمل نفسه :يجب أن يتلقى األفراد تعليقات ذات مغزى حول أدائهم  ,ويفضل من خالل تقييم األداء
واستخدام القدرات بحيث ينظر األفراد للوظيفة باعتبارها تتطلب استخدام القدرات التي يقيمونها من أجل

أداء الوظيفة بفعالية  .والتحكم الذاتي (االستقاللية) :يجب أن يشعر األفراد أن لديهم الفرصة لتحديد
األهداف الخاصة بهم وتحديد المسارات لتحقيق هذه األهداف.

 -2بيئة العمل  :وذلك بتحسين جوانب معينة من بيئة العمل خصوصاً االتصاالت  ,الموازنة بين العمل
والحياة وظروف العمل .

 -3القيادة :من خالل تنفيذ برمجيات التعلم التي تساعد على فهم كيفية توقعات عمل القادة والمهارات

التي يحتاجون الستخدامها  .وتشمل البرمجيات التدريب الرسمي ( وخاصة بالنسبة للمديرين المحتملين أو

المديرين في دورهم القيادي األول ) ,ويزداد التأثير عند مزج أساليب متنوعة من العلم مثل إعادة التعلم ,

التدريب والتوجيه.

-4فرص النمو الشخصي :وذلك بتعزيز ثقافة التعلم.

-5فرص المساهمة  :مما يتيح إنشاء بيئة عمل تمنح األفراد صوتاً من خالل تشجعيهم على أن يقولوا
كلمتهم  ,وتأكيد القيمة األساسية في المنظمة التي يجب أن تكون اإلدارة على استعداد وفي جميع

المستويات لالستماع واالستجابة ألية مساهمات يقدمها األفراد.

رابعا :خصائص االنغماس الوظيفي :
تتمثل في مجموعة من العوامل:

 .1االنغماس الوظيفي متغير يمثل الفروق الشخصية بين األفراد :تتمثل في (الدوافع /القيم/
االتجاهات /النوع).

 .2الخصائص الوظيفية :تتمثل في (الحافز/استقاللية الوظيفة/التنوع/توصيف المهام/المهام /التغذية
العكسية).

 .3الخصائص االجتماعية :تتمثل في(العمل مع اآلخرين /المشاركة في اتخاذ الق اررات /ومشاعر
النجاا) (قاسم ,2012 ,ص.)77

يرى الباحث أن االنغماس الوظيفي يعتبر مجموعة من الظروف تجمعت معاً ,كما أن االنغماس الوظيفي

هو الربط بين الفرد والظروف المختلفة .وأن انغماس الفرد في وظيفة معينه تتأثر بظروف وبيئة العمل

وبمدى إسهام الوظيفة الحالية في إشباع حاجاته األساسية .أما االنغماس في العمل بشكل عام أو أن

يكون العمل شيئا مركزيا في حياة اإلنسان فهو إحساس داخلي عن جوهر العمل في حياة اإلنسان ,األمر

الذي يجعل االنغماس الوظيفي صفة للفرد يحملها معه في كل الظروف .فالفرد المنغمس في وظيفته

يحصل على قدر معقول من التغذية الراجعة عن أدائه لعمله ,ويتمتع بنوع من االستقاللية في أدائه لعمله.
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كما يتيح له عمله فرصة تكوين صداقات مع زمالئه .ويتطلب عمله احتكاكا باآلخرين  ,وقد يكون الفرد

كبير في السن ولديه قدر كبير من الخبرة الوظيفية.
اً

خامسا :نظريات االنغماس الوظيفي:

بعض النماذج النظرية الموضوعة لتفسير االنغماس الوظيفي ومحدداته حسب )Dinc (2012, p.68

وتشمل:

-1نظرية التوقع.

-2نظرية التكامل .
-3المدخل التحفيزي.
-4المدخل السببي.

-5النموذج متعدد األبعاد .
 -1نظرية التوقع :

طورت من قبل العالم ) Vroom (1964وافترضت هذه النظرية أن على المدراء استثمار قبولهم
الشخصي لدى الموظفين والعمل على إلهامهم وزيادة حماسهم  ,وهذا يعتمد بدرجة أساسية على ميل

ورغبة الموظف في التصرف وفقا للنتائج المتوقعة من تصرفه.

ويتحدد انغماس الموظف بمستوى توقعاته ويظهر ذلك في دافعيته للعمل  ,وتكون نتائج هذا التفاعل كما

في الشكل التالي :

شكل رقم ( :)2يوضح نظرية التوقع

Vroom, V. (1964)."Ego-involvement, job satisfaction, and job performance", Personnel
Psychology.15:170.

واذا كانت توقعات الفرد أقل من حوافز المنظمة سيزداد انغماسه الوظيفي ,وفي المقابل عندما تكون
التوقعات أكبر من حوافز المنظمة سيقل انغماسه الوظيفي ).(Ho, 2006, p.33
 -2نظرية التكامل

قام ) Rabinowitz & Hall (1977بمراجعة األدبيات السابقة ومن خاللها توصال إلى نموذج يوضح
أن االنغماس الوظيفي يتكون من ثالثة أنواع من متغيرات العمل وهي ميول الفرد ,والموقف والتفاعل

بينهما  ,وتتساوى قوة العالقة بين المتغيرات الثالثة مع االنغماس الوظيفي ,وتتساوى أهمية الميول الفردية
وطبيعة الموقف في تفسير االنغماس الوظيفي ,ونموذج االنغماس الوظيفي حسب نظرية التكامل

ويوضحه الشكل التالي:
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شكل رقم ( :)3يوضح نظرية التكامل

Rabinowitz & Hall. (1977)."Organizational research on job involvement". Psychological
Bulletin.84:285.

على صعيد ميول الفرد ف ن االنغماس الوظيفي يعتمد على الصفات الشخصية للفرد ,ويظهر تأثيره في
بعض الخصائص كالعمر والجنس والحالة االجتماعية  ,ومركز الرقابة الداخلي والخارجية  ,وموقع السكن
,واالنغماس الوظيفي هو ميزة شخصية ,لذلك ال يمكن تغييره بسهولة من خالل المنظمة  ,وفي المدخل

الموقفي يظهر االنغماس الوظيفي على أنه االتجاهات الشخصية تجاه خصائص الوظيفة  ,ويتأثر بنمط
القيادة وفرص العمل ومشاركته في اتخاذ الق اررات ,وبعض العوامل االجتماعية ,ومزايا الوظيفة وأيضا قيم

المنظمة ,وفي التفاعل بين ميول الفرد والموقف توضح الخصائص الشخصية والبيئية اتجاهات العمل
والسلوكيات  ,وعندما تنسجم الخصائص الفردية للفرد مع الموقف سينتج بالطبع درجة عالية من االنغماس

الوظيفي ). (Ho, 2006, p.33-35
 -3المدخل التحفيزي:

طورت نظرية المدخل التحفيزي من قبل العالم ) , Kanungo (1982والذي قام بدمج المداخل المختلفة
لالنغماس الوظيفي بما في ذلك العوامل النفسية واالجتماعية مستخدماً المفهوم الذي ينص على أن
االنغماس الوظيفي يتأثر بخبرة الفرد االجتماعية المحتملة وأيضا بيئة العمل التي ممكن أن تلبي وتحقق

طلبه الشخصي  ,وافترضت هذه النظرية أن تصورات الموظف المتعلقة باحتماالت أن تحقق له الوظيفة

احتياجاته الشخصية هي األكثر تأثي ار على انغماسه الوظيفي.
 -4المدخل السببي :

قام ) Brown (1996بمراجعة الدراسات التجريبية التي تمت على االنغماس الوظيفي  ,وبناء على هذه
المراجعة توصل إلى النموذج الموضح بالشكل ( )4التالي ويفصل هذا النموذج محددات ونتائج االنغماس
الوظيفي ,والمتغيرات التي يرتبط بها بعالقات تبادلية  ,ويصف من خالل هذا المدخل الشخص المنغمس

وظيفياً على النحو التالي:
 من حيث الخصائص الشخصية:لديه إيمان شديد باختالفات العمل ,وحافز داخلي مرتفع ,وشعور عال باحترام الذات ,إال أن الشخص

المنغمس وظيفيا ال يمكن تمييزه من خالل الخصائص الديموغرافية.
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 -من حيث خصائص الوظيفة وسلوكيات اإلشراف:

يهتم الشخص المنغمس وظيفياً باألعمال ذات النتائج الهامة والتي بها درجة عالية من التحدي ,واألعمال

ذات المهمة المركبة والتي تحتاج ألنواع مختلفة من المهارات.
 -من حيث االتجاهات الوظيفية:

يتميز الشخص المنغمس وظيفيا بأن لديه درجة عالية من الرضا العام عن وظيفته وبشكل خاص عن
محتوى العمل وهو ما يسمى بالرضا الداخلي ,ويظل متحفظاً برضاه عن وظيفته حتى مع إدراكه لضعف
اهتمام مشرفه بمرؤوسيه ,أو أنه استبدادي .وذكر براون ) Brown (1996نتائج االنغماس الوظيفي كما
توصلت إليه الدراسات من أن وجود درجة عالية من االنغماس الوظيفي لدى األفراد يترتب عليه نتائج

هامة عديدة للمنظمات.

فنظرية المدخل السببي موضحة بالشكل التالي:

شكل رقم ( :)4يوضح نظرية المدخل السببي

قاسم ,مرفت :)2012(.نموذج ثالثي األبعاد للعالقة بين جودة حياة العمل الوظيفية وااللتزام التنظيمي واالستغراق في
العمل :دراسة ميدانية على العاملين بو ازرة الداخلية ,رسالة دكتوراه غير منشورة  ,جامعة عين شمس القاهرة  ,ص. 25

 -5نموذج متعدد األبعاد لالنغماس الوظيفي:

وقدم بواسطة ) Yoshimura (1996والذي أكد فيه على أن االنغماس الوظيفي ليس مفهوماً أحادي
األبعاد وانه يتكون من ثالثة أبعاد وهي:

 – 1االنغماس العاطفي :ويشير إلى مدى قوة استمتاع الفرد العمل في وظيفته أو مدى حبه لعمله.

 -2االنغماس المعرفي :ويشير إلى درجة قوة مشاركة الفرد في اتخاذ الق اررات الخاصة بوظيفته أو درجة
أهمية الوظيفة في حياته.

 -3االنغماس السلوكي :ويشير إلى اتخاذ الفرد العامل دو اًر إضافيا كأن يأخذ الفترة المسائية لتعزيز
مهاراته المتعلقة بوظيفته  ,أو للتفكير في العمل بعد مغادرته .
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الجدول التالي يوضح األبعاد الثالثة:

جدول رقم ( :)1أبعاد وخصائص االنغماس الوظيفي
الخصائص

األبعاد
االنغماس العاطفي

التعلق ,االستمتاع  ,االرتباط

االنغماس المعرفي

الحالة النفسية ,احترام الذات ,المشاركة الفعالة

االنغماس السلوكي

النوايا السلوكية ,السلوك خارج الدوائر ,التعلم والتطور التطوعي

Yoshimura, A. (1996)." A review and proposal of job involvement. Keio Business Review".
33: 175.

وكان ) Yoshimura (1996قد قسم نموذجاً متعدد األبعاد لالنغماس الوظيفي ومحدداته إلى ثالث فئات

رئيسة كما هي موضحة بالشكل التالي:

شكل رقم ( :)5يوضح نموذج متعدد األبعاد لالنغماس الوظيفي

Akhtar & Singh. (2010). Job involvement: A theoretical interpretation in different work settings.

-1المتغيرات الشخصية :وهي المتغيرات المرتبطة بالفرد مثل (الخبرة الشخصية ,وموقع التحكم وغيرها).

-2المتغيرات التنظيمية :وهي المتغيرات المرتبطة بالعمل مثل (نوع العمل ,وخصائص العمل ,والمشاركة
في اتخاذ الق اررات ,والرضا الوظيفي وغيرها).

 -3المتغيرات غير التنظيمية :وهي المتغيرات خارج الظروف الشخصية والتنظيمية.

سادسا :االنغماس الوظيفي وعالقته ببعض المتغيرات:
 .1االنغماس الوظيفي والرضا الوظيفي:
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كثي ار ما يحدث اقتران بين مفهومي االنغماس الوظيفي والرضا الوظيفي على الرغم من وجود اختالفات

بينهما فالرضا الوظيفي يشير إلى درجة التوجه العاطفي اإليجابي تجاه العمل والتي يعبر عنها بمدى

إشباع العمل لحاجات الفرد ,فالشخص الذي يتمتع بمستوى مرتفع من الرضا الوظيفي يحمل مواقف

إيجابية نحو الوظيفة ,ولكنها ليست بالضرورة تؤدي بالضرورة لالنغماس الوظيفي ( & Clinebell

.)Shadwick, 2005, p.89-91

وتشير الدراسات الحديثة على أنه يجب أال ينظر للرضا واالنغماس على أنهما متغيرات منفصلة ,بل
يجب األخذ في االعتبار التفاعالت المحتملة بينهما ,وتأثير ذلك التفاعل على المتغيرات األخرى ,مثل

االلتزام بالعمل ومستوى األداء والقدرة على اتخاذ الق اررات وتحمل المسئوليات ( Dick & Parkers,
.)2005, p.167

 .2االنغماس الوظيفي وااللتزام التنظيمي:
االنغماس الوظيفي إلى حد ما يشابه االلتزام التنظيمي ألن كليهما يبحثان في اهتمام الموظفين بعملهم,

ولكن االختالف بينهما أن االنغماس الوظيفي يبحث اهتمام الفرد بوظيفته الحالية أو األخيرة بالنسبة له,
بينما االلتزام التنظيمي هو رغبة واستعداد الموظف للبقاء كجزء من المنظمة في المستقبل ,لذا فمن

الممكن للموظف أن يكون منغمساً بشدة ولكنه غير ملتزم (.(Raymond & Mjoli, 2013, p.56
ويوضح الجدول التالي الفرق بين االنغماس الوظيفي والرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي:

جدول رقم ( :)2يوضح الفرق بين االنغماس (االستغراق) الوظيفي والرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي

(الخشان ,سلوك تنظيمي ,نسخة الكترونية)

 .3االنغماس الوظيفي واالندماج الوظيفي
يتعلق مصطلح االنغماس الوظيفي بالعالقة بين الصورة الذهنية للشخص وخصائص الوظيفة المبنية على

جاذبية العمل  ,لذا يمكن أن يكون الشخص منغمساً بدرجات متفاوتة في عمله  ,بينما في الجهة األخرى

االندماج الوظيفي يركز على رغبة الموظف الحقيقية في التأثير بشكل أفضل في المنظمة على أساس

الخصائص التنظيمية التي تدفعه لكي يستثمر عاطفيا ومعرفياً وسلوكياً في أداء المنظمة  ,االنغماس

الوظيفي هو مخرجات االندماج الوظيفي  ,ومن ناحية نظرية الموظف يكون منغمساً بدرجة عالية بسبب
تطابق قيمه الخاصة مع قيم الشركة وأهدافه الذاتية مع أهداف المنظمة  ,وأن االنغماس الوظيفي يتوسط

العالقة بين االلتزام التنظيمي واالندماج الوظيفي المنظمة (.)May & Harter , 2004, p.11
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 .4االنغماس الوظيفي وتمكين العاملين :

تمكين العاملين يعني إعطاء العاملين األكفاء الصالحيات والمسئوليات ومنحهم الحرية ألداء العمل

ليتصرفوا بطريقتهم طبقا ألحكامهم الشخصية دون تدخل مباشر من اإلدارة  ,مع توفير كافة الموارد وبيئة
العمل المناسبة  ,ويشعرون بملكيتهم لنتاج عملهم من خالل مشاركتهم في اتخاذ الق اررات مما يحقق

التوافق بين أهدافهم وأهداف المنظمة وبالتالي انغماسهم في العمل (. )Dalay, 2007, p.56
 .5االنغماس الوظيفي والوالء التنظيمي :

أن الوالء المهني يعني انجذاب األفراد أو تعلقهم بأهداف المنظمة بغض النظر عن القيم المادية المتحققة

م المنظمة  ,ويمكن أن يترجم هذا الوالء لعدة سلوكيات منها :

قبول العامل التام لألهداف والقيم التنظيمية  ,واستعداد العامل لبذل جهود استثنائية لمصلحة التنظيم بغية

الوصول إلى أهدافه  ,والرغبة الصادقة لدى العامل للمحافظة على االنتماء والعمل بفعالية  ,ويتضح من
خالل التعريف التداخل بين مفهوم الوالء المهني ( االنتماء المهني) واالنغماس الوظيفي إال أن الوالء
المهني يعكس والء الموظف للمنظمة بينما يشير االنغماس الوظيفي إلى اندماج الموظف في العمل بحد

ذاته (. (Raymond & Mjoli, 2013, p.40

 .6االنغماس الوظيفي والصراع بين العمل والعائلة :
بين ( Abd Razak, et al. (2011في دراستهم أن زيادة االنغماس الوظيفي تؤدي إلى زيادة صراع
الدور بطريقتين  ,األولى تكمن في أن زيادة االنغماس في أحد الدورين يزيد الوقت المخصص لذلك الدور

مما يؤدي إلى صعوبة تلبية توقعات الدور الثاني  ,وثانياً أن االنغماس في أحد األدوار يجل الفرد مشغوالً
ذهنيا فيه حتى ولو كان يؤدي وظيفته في الدور اآلخر  .وبالتالي ف ن الموظفين المنغمسين في وظائفهم

ينشغلون كثي اًر في النجاا في هذه الوظائف ويبذلون طاقة عالية للصول ألهدافهم على حساب دورهم

العائلي مما يؤدي إلى زيادة الضغوط الوظيفية وزيادة الصراع بين العمل والعائلة .

سابع ا :العوامل المؤثرة على االنغماس الوظيفي :

إ ن االنغماس الوظيفي لدى الموظفين الدائمين أعلى من الموظفين المؤقتين  ,أي أن بقاء الموظف في
المؤسسة يؤثر على انغماسه الوظيفي فهو يزيد من شعور الموظف بحاجته للعمل وأثر العمل في حياته

(.)Khan & Jam, 2011, p.53

ويختلف الباحث بخصوص الموظفين الدائمين فبعض الموظفين حين يصبح موظفاً دائماً يصبح أقل

انغماساً في عمله ألنه اطمأن على مستقبله الوظيفي في حين أن بعض الموظفين المؤقتين يكون أكثر
انغماسا حتى يثبت أنه جدير بالثقة  ,فتجد أحيانا الموظف المؤقت يعمل بطاقة عالية أكبر بكثير من
الموظف الدائم الذي ينتظر راتبه في نهاية كل شهر بشكل دائم .

ومن أهم العوامل المرتبطة باالنغماس الوظيفي طبيعة العمل  ,التصميم الوظيفي  ,كما تقلل ضغوط

العمل وعدم االستقرار الوظيفي من مستوى االستغراق الوظيفي ( ,)Khan & Jam, 2011, p.56وقد
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اعتبر ) Lawler & Hall (1970أن االنغماس الوظيفي يتأثر ببعض الخصائص الشخصية وبعض

العوامل المتعلقة بالعمل.

ثامنا :قياس االنغماس الوظيفي :

هناك مقاييس متعارف عليها في قياس االنغماس الوظيفي وهي :

أ -مقياس لودال وكينجر (: )Lodahl & Kenjer, 1965
يعتبر من أكثر المقاييس استخداما في قياس االنغماس الوظيفي ,وقد تم استخدام هذا المقياس في هذا
البحث ,ويتكون من  20فقرة حيث يتم تصميم المقياس على شكل مقياس ليكرت ذي النقاط الخمس
والمتراوا من موافق بشدة إلى غير موافق بشدة (الفضلي ,2011 ,ص.) 115

ب -مقياس كاننجو ( :)Kanungo, 1982وهو من المقاييس المعروفة لقياس االنغماس الوظيفي ,
ويتكون من ( )10فقرات ويصمم على شكل مقياس ليكرت ذي النقاط الخمس والمتراوا من موافق بشدة

إلى غير موافق بشدة ( .) Khan & Jam,2011,p.256

ت -مقياس وايت و راح ) :(White & Ruh, 1973هو مقياس يتكون من  9فقرات  ,ويصمم على
شكل مقياس ليكرت الخماسي والمتراوا من موافق بشدة الى غير موافق بشدة  ,ويحسب المتوسط
الحاصل عن إجابات على النقاط التسعة لينتج عندها النتيجة الفردية لالنغماس الوظيفي

).(Khan & Nemati, 2010, p.24

ث -مقياس باولي ):( Paullay, et al., 1994
وهو مقياس يتكون من  27فقرة  ,وتم تطويره من قبل ) Paullay, et al. )1994والذي قسم االنغماس
الوظيفي إلى جزأين هما  :دور الموظف ووضع الموظف  ,ويمثل الدور مدى انغماس الفرد في المهام

الخاصة بوظيفته  ,أما الوضع فيمثل الدرجة التي تجعل الفرد ينفذ مهام وظيفته الحالية منغمساً ,ويصمم

على شكل مقياس ليكرت السباعي ,والمتراوا بين موافق بشدة وغير موافق بشدة.

)(Diefendroff, et al., 2002, p.99

ويرى الباحث أن األشخاص ذوى االنغماس الوظيفي القوى يصبحون أقل احتماالً لترك العمل أو

الغياب ,بمعنى أنهم أكثر استق ار اًر في العمل ,هذا مع مالحظة أن كثرة الغياب قد ال يكون مرجعه فقط
قوة االنغماس من عدمه بل قد يرجع ألسباب أخرى منها الخلفية الثقافية .وان الموظف المنغمس أكثر

رغبة في التضحية من أجل المنظمة فاألشخاص ذوو االنغماس الوظيفي القوى يصبحون أيضاً بجانب
الرغبة في االستمرار بالمنظمة أكثر استعداداً للتضحية من أجل بقاء المنظمة واستمرارها ,وبالطبع ليس

من الضروري أن تكون التضحية ذات تكلفة عالية وانما قد تكفى بعض التصرفات البسيطة التي تؤكد قوة

انغماس الفرد تجاه المنظمة .وعلى كل إذا ما أخذنا في االعتبار المنافع الكثيرة  ,فالشك أن تكلفة
الحصول على االنغماس الوظيفي مبررة .
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المبحث الثاني :سلوك المواطنة التنظيمية
مقدمة:
خالل السنوات الماضية تم التركيز على مفهوم سلوك المواطنة التنظيمي .وهو سلوك غير محدد وال يرتبط

رسمياً بنظم الحوافز وتقييم األداء بالمنظمات  ,وهو سلوك هام لكل المنظمات حيث إن المنظمات التي

تعتمد فقط على السلوك الرسمي تعتبر نظم هشة سهلة الكسر  ,كما أن المنظمات يجب أن تترك جزءاً
من السلوك غير محدد لألفراد حتى يكون لديهم مقدرة على التعامل مع المواقف غير المتوقعة والتي

تتطلب التصرف االبتكاري من قبل األفراد.

إطار لكيفية تفسير وتحليل السلوك اإلنساني ,وذلك بغرض
إن علم السلوك التنظيمي يحاول أن يقدم ًا
مستقبال والسيطرة عليه أو التحكم فيه ,ويقصد بالسلوك االستجابات التي تصدر عن الفرد نتيجة
التنبؤ به
ً
الحتكاكه بغيره من األفراد أو نتيجة التصاله بالبيئة الخارجية من حوله ,ويتضمن السلوك بهذا المعنى

كل ما يصدر عن الفرد من عمل حركي أو تفكير أو سلوك لغوي أو مشاعر أو انفعاالت أو إدراك

(كردي ,2011 ,ص. )4

أوال :مفهوم سلوك المواطنة التنظيمية:

يعد مفهوم سلوك المواطنة التنظيمية أحد المفاهيم اإلدارية التي أنتجها الفكر اإلداري المعاصـر مـؤخرا,

وقـد استحوذت على اهتمام الكثير من الباحثين كونه يعتبر أحد أهم السلوكيات التي ستطور المنظمات
الحديثة ,حيث يـدور محور ارتكاز هذا المفهوم على الموظف الذي يعد أحد أهم الموارد التنظيمية ,
وباختفائه ال يتصور وجـود أي أسـاس تنظيمي ,فالعنصر البشري يمثل ركيزة التطور والتقدم في أي
منظمة ومجتمع (الهاجري,2003,ص.)34
لم يلق مفهوم سلوك المواطنة التنظيمية اتفاقا بين الباحثين والمهتمين ال حول اسمه ,وال حول تعريفـه,
فيمـا يتعلق باسمه فقد أطلق عليه تسميات مختلفة منها :سلوك الدور اإلضافي ( Extra-role

 ,)Behaviorوسلوك المـواالة أو الدعم أو التأييد االجتماعي( ,)Prosocial Behaviorوسلوك المواطنة
التنظيمية

( ,)Organizational Citizenship Behaviorالسلوك غير المكلف أو غير المفروض

( , )Non Mandated Behaviorوسلوك التلقائيـة المؤسسـية ( Institutional Spontaneity

 .)Behaviorوكما أن الباحثين لم يتفقوا حول مسمى هذا السلوك ,ف نهم لم يتفقوا أيضا حول تعريفـه .
فحسـب ) Scholl, et al.(1987فالذين سموه سلوك الدور اإلضافي عرفوه أنه "ذلك النمط من السلوك
الذي يصدر من الفرد ولـه تـأثير وظيفي إيجابي في أداء المؤسسة ككل ,ويقع خارج نطاق المتطلبات

الرسمية للوظيفة ويتضمن بعدا إيثاريا .
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أما ( Jawahar (2013,p.21فقد أطلق عليه سلوك المواالة أو الدعم أو التأييد االجتماعي وعرفه أنه
"مجموعة من األفعال لم تحدد بصورة مباشرة من قبل التوصيف الوظيفي ,ولكنها تجلب مصالح ومنافع
للمنظمة تسمو على المصلحة الفردية ".

وقد سمي السلوك غير المكلف أو غير المفروض ,وعرف أيضاً أنه "نمط مـن أنماط السلوك يقوم به

العامل وهو غير مكلف به رسمياً ضـمن اللـوائح الرسـمية والقانونيـة للمؤسسـة"(السعود ,وسلطان,2008 ,

ص.) 36

ويقصد بسلوك التلقائية المؤسسية وفقا لما جاء به ( Chughtai (2008, p.73ذلـك "السـلوك الذي

يؤديه الفرد اختيا ار عالوة على دوره الرسمي المحدد ,ويساعد على تحقيق الفاعلية التنظيمية

وسلوك المواطنة التنظيمية حسب ( Min-Huei )2006, p.43بأنه "السلوك التقديري الزائد عن الدور

الرسمي للفرد وتساعد على تحقيق الفعالية التنظيمية ".

كما عرفه ( Ueda (2012, p.87بأنه "السلوك غير االعتيادي الذي ال يعد جزءا مـن متطلبـات العمـل
الرسمي ويؤدي إلى زيادة كفاءة المؤسسة " .وقد عرفه عبد الرحمن ( ,2005ص )11بأنه سلوك وظيفي
يؤديه الفرد طواعية ويتعدى حدود الواجبات الوظيفية المحددة له .كما أنه ال يتم مكافأته من خالل هيكل

الحوافز الرسمية بالمنظمة .كما عرفه محارمة ( ,2008ص )42بأنه سلوك األدوار اإلضافية والتي
تتعدى حدود الوظيفة .وعرفه كذلك عودة ( ,2010ص )33بأنه السلوك االختياري الذي ال يوجد في
بطاقة وصف الوظيفة وال يلزم المدير أو الرئيس الفرد القيام به .كما عرفته سليمان ( ,2013ص)61

بأنه سلوك الدور اإلضافي  ,فهو سلوك اختياري يقوم به الفرد دون إجبار  ,كما أنه ال يرتبط بنظم

الحوافز الرسمية داخل المنظمة.

تطور في مفهوم سلوك المواطنة التنظيمية فقد كان في البداية مرتكز على الشخص نفسه
ويرى الباحث
اً

أما اليوم فالمؤسسات تقوم بالعمل على جعل العاملين يتحلون بهذا السلوك ,كما يرى الباحث أنه سلوك
اختياري يشير إلى مسئولية الفرد عن المشاركة أو المساهمة في تطوير الشركة مثل حضور االجتماعات
والندوات وأداء وظائف غير مطلوبة منه ,ولكنها تساعد الشركة على أداء أنشطتها والمبادرة بتقديم

النصيحة لآلخرين لتحسين اإلجراءات والعمليات بالشركة.

ويشير الباحث إلى أن سلوك المواطنة التنظيمية يتمثل في السـلوكيات اإليجابيـة ال ازئـدة عمـا هـو موصـوف

فــي األنظمــة الرســمية للمنظمــة ,ويمتــاز بالطبيعــة االختياريــة غيــر اإلكراهيــة ,وال تخضــع لمكافــأة محــددة
مباشـرة في نظـام الحـوافز الرسـمي للمنظمـة ,وذو أهميـة كبيـرة لـألداء النـاجح والفعـال للمنظمـة .وهـو سـلوك

فــردي نــابع مــن المبــادرة الذاتيــة ,ويخضــع لــإلرادة الح ـرة للفــرد ,وال توجــد عالقــة رســمية مباش ـرة بــين هــذا
الســلوك ومتطلبــات الوظيف ــة ,وعلــى الــرغم مــن أنــه ال يعــد أداء رســميا بحــد ذاتــه إال أنــه يســمح ويســهم فــي
تحقيق األهداف الكلية للمؤسسة .
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ثانيا :أهمية سلوك المواطنة التنظيمية:

لقــد حظـي موضــوع ســلوك المواطنــة بأهميــة كبيـرة مــن قبــل الفالســفة والبــاحثين االجتمــاعيين وحتــى علمــاء

الق ــانون والسياس ــة وك ــل حس ــب اختصاص ــه والغ ــرض ال ــذي يه ــدف إلي ــه ,كم ــا حظـ ـي باالهتم ــام م ــن قب ــل
المختصــين فــي اإلدارة العامــة وتجلــى هــذا االهتمــام مــن خــالل اإلصــدار الخــاص عــن موضــوع (المواطنــة
واإلدارة العامــة) فــي دوريــة اإلدارة العامــة األمريكيــة (عبــداه  ,وآخــرون ,2008 ,ص ,)16-15لمــا لهــذا

السلوك من أهمية كبيرة ودور فعال في نجاا المنظمة واستمرارها ,فالدور اإلضافي الذي يقوم به الموظف

يساهم بتحقيق أهداف المنظمة وكذلك زيادة قدرة الموظفين والمـدراء علـى أداء وظـائفهم بشـكل فعـال (نـوا,

 ,2013ص ,)22كمــا تتبلــور أهميــة ســلوك المواطنــة التنظيميــة بالنتــائج االيجابيــة للمنظمــة مــن العالقــات

الداخليــة إلــى النــاتج الكلــي واألهــداف الكليــة فهــي تــنظم العالقــات التبادليــة بــين األف ـراد وتحــافظ علــى وحــدة

المنظم ــة وتماســـكها وتســـاهم فـ ــي تطـــوير وتحســـين األداء وتعزي ــز كفـ ــاءة المنظمـــة وه ــذا يزيـــد مـــن حجـــم
المخرجات وتحقيق النجاا والتميز لما لسلوك المواطنة من مرونة والخـروج عـن الـدور الروتينـي ممـا يحفـز
على اإلبداع واالنتماء وحب العمل (أبو تايه ,2012 ,ص.)145

وقام الباحث بتلخيص أهمية سلوك المواطنـة التنظيميـة والمنـافع المستخلصـة منهـا والتـي يمكـن توضـيحها

بالنقاط اآلتية:

 .1تخفيف العبء المادي عن المنظمات فهو إضـافة حقيقيـة لمواردهـا بحيـث يسـمح بتوجيـه مـا كـان مقـر ار
أن تتحمله المنظمات من توظيف لبعض الموظفين للتوسع في خدماتها والتميز في األداء.
 .2يخلق الحماس في األداء وهذا ما يفتقده العمل الروتيني.

 .3يتيح الفرصة لممارسة الديمقراطية من حيث اختيار نوع األداء والوقت الذي يرغب المشاركة فيه.
 .4يوطد العالقات بين األفراد والجماعات مما ينعكس إيجابا على األداء المتميز.
 .5يزيد من فاعلية وكفاءة الموظف في العمل.

كما قدمت بعض الد ارسـات والبحـوث الخاصـة بأهميـة سـلوك المواطنـة التنظيميـة مجموعـة مـن الم ازيـا التـي

يمكــن إن يحققهــا هــذا الســلوك بالنســبة للمنظمــة والعــاملين والتــي تســمح بتكــوين مي ـزة تنافســية للمنظم ــات

لمواجهة المنافسين وتتبلور تلك المزايا في اآلتي:
 .1المزايا المتحققة للمنظمة:

يــؤدي هــذا الســلوك إلــى زيــادة الم ـوارد المتاحــة وكــذلك تقليــل الحاجــة إلــى آليــات الرقابــة التــي تكــون مكلفــة

( ,)Begam, 2005, p.12أمـا ( Somech (2004, p.280فأشـار إلـى التـأثير الجـوهري لسـلوك
المواطنـة التنظيميـة علـى نجـاا المنظمـة وذلـك لكـون المنظمـة تكـون عـاجزة مـن خـالل التوجيهـات الرســمية

للوظ ــائف م ــن اإلحاط ــة بم ــدى واس ــع م ــن الس ــلوكيات الض ــرورية والمطلوب ــة النج ــاز األه ــداف التنظيمي ــة,
وباالتجـاه نفسـه أكـدت د ارسـة ( Koopman (2003, p.15بـأن سـلوك المواطنـة يعـزز مـن بيئـة العمـل

بشـكل أفضـل داخـل المنظمـة ,وأخيـ ار أشـار ( Ladebo (2004, p.220إلـى أن لسـلوك المواطنـة دور

فــي انخفــاض معــدالت دوران العمــل والغيــاب ممــا يــؤدي إلــى تحقيــق االســتقرار التنظيمــي وازديــاد معــدالت
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األداء وتحسين اإلنتاجية وازدياد مستوى الكفاءة والفاعلية التنظيمية وتعزيز الثقة المتبادلة والرضا الوظيفي

ما بين األفراد وتخفيض الصراعات السلبية.
 .2المزايا المتحققة للعاملين:

ي ــوفر ه ــذا الس ــلوك القـــدرة عل ــى اإلب ــداع واالبتكـــار م ــن خ ــالل تنمي ــة وتعزيـ ــز ال ــدافع لإلنج ــاز والشـ ــعور
بالمسؤولية تجاه المنظمة ( ,)Bowler, 2006, p.258كما أن قيام العـاملين ب ظهـار سـلوكيات المواطنـة

قـد يــؤدي إلـى إيجــاد نــوع مـن االســتجابة الشــعورية ومـن ثــم تعزيـز العالقــات القائمــة بـين الـرئيس والمــرؤوس
تأثير ايجابياً علـى أداء المجموعـة ككـل وهـو مـا أشـارت
( ,)Koopman, 2003, p.6ويؤثر هذا السلوك
اً

إليه دراسة ( Makeinize (1997والتي شملت  40مجموعة عمل في مصنع للورق حيث أظهـرت تقيـيم
سلوكيات المواطنة التنظيمية لألعضاء فيما يتعلق باألداء الكلي للجماعة أعلى من أداء الفرد العامل ,كما

أظهرت نتائج هذه الدراسة بأن المسـتويات العاليـة مـن سـلوك المواطنـة بـين أعضـاء الجماعـة كانـت مقترنـة
مع إنتاجية عالية للجماعة ككل وعيوب أقل.

ثالث ا :أبعاد سلوك المواطنة التنظيمية:

من خالل الد ارسـات فقـد اختلفـت وجهـات النظـر فـي تحديـد أبعـاده ,إال أن هنـاك اتجـاهين ,فاالتجـاه األول

يقسمه إلى بعدين :بعد فردي متعلق بمساعدة الموظفين اآلخرين ومحاولة حل مشاكلهم ,وبعد منظمي وهو

سلوك المساعدة الموجه نحو المنظمة والذي ال يعد جزءا من متطلبات العمل الرسمي.

أما االتجاه الثاني فيقسمه إلى خمسة أبعاد وقد قسم علماء السلوك سلوك المواطنة التنظيمية إلى خمسة
أبعاد أساسية هي :اإليثار الكياسة والروا الرياضية والسلوك الحضاري ووعي الضمير

) , (Koopman, 2003),(Mackenzie, 1997(,(Organ, 1988والشكل التالي يوضح تلك األبعاد:
شكل رقم ( :)6أبعاد سلوك المواطنة التنظيمية

الدوسري ,سعد ".)2010(.سلوك المواطنة التنظيمية في األجهزة األمنية مستوياته ومحدداته ,رسالة دكتوراه غير منشورة
المملكة العربية السعودية  ,جامعة نايف العربية للعلوم األمنية – الرياض  ,ص.32
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-1اإليثار :Altruismويطلق عليه سلوكيات المساعدة وهو نمط من السلوك يقوم به العامـل أو الموظـف
لمسـاعدة اآلخرين بشكل مباشر أو غير مباشر لحل مشكالتهم المتعلقة بالعمل داخل المؤسسة

(السعود ,وسـلطان ,2008 ,ص.)24

-2الكياسة  :Courtesyويطلق عليها اللياقة واللطف أو المجاملة ,وهو السلوك الذي يحرص فيه
العامل أو الموظـف على منع وقوع المشكالت المتصلة بالعمل وتجنب استغالل اآلخرين والقيام بمشاكل
معهم ( محارمة ,2008 ,ص.)31
-3الضمير الحي  :Conscientiousnessوهناك من يطلق عليها الطاعة العامة وهو إخالص الفرد
لمثاليات يضعها كمعيار لسلوكياته ,فيتجه إلى إنجاز دوره في المنظمة بأسلوب يزيد عن المستوى
المعروف أو المتوقـع منـه ,حيث يقوم الموظف بالسلوك الذي يتعدى الحدود الدنيا لمتطلبات العمل
الرسمي للمؤسسة في مجال احتـرام األنظمـة ,والعمل بجدية تامة ,وخدمة المصلحة العامة ولو كانت على
حساب المصلحة الشخصية (.)Chughtai, 2008, p.23
-4الروح الرياضية  :Sportsmanshipوهي رغبة العامل في التسامح ,وقدرته على تحمـل المشـكالت

والمهـام الصعبة ,واستعداده لتقبل بعض اإلحباطات والمضايقات التنظيمية دون شكوى أو تذمر
(.)Chughtai, 2008, P.23
-5فضيلة المواطنة  :Civic Virtueويطلق عليها السلوك الحضاري ,وهي المشاركة البنـاءة المسئولة
فـي إدارة المؤسسة ,واالهتمام بمصلحتها ومصيرها ,واظهار سلوك االنتماء للمؤسسة والوالء لها من خـالل
تحسـين صـورتها وسمعتها والمحافظة على ممتلكاتها والدفاع عنها (السعود ,وسلطان ,2008 ,ص.) 30

وأشار الهاجري ( )2003إلى أن كال االتجاهين متكاملين فالذين اتبعوا االتجاه األول ال يرفضون االتجاه
الثـاني ألنه يمكن إدراج هذه األبعاد الخمسة من خالل هذين البعدين .
وقد صنف فيرلي وكالفام ) Virlee & Clapham (2003األبعاد الخمسة في بعدين كالتالي :

 -سلوك المواطنة الموجه نحو األفراد :ويشتمل هذا السلوك على كل من اإليثار والمجاملة .

 سلوك المواطنة الموجه نحو المؤسسة :ويشتمل هذا السلوك على كل من الضمير الحي والرواالرياضية وفضيلة المواطنة.

رابع ا :محددات سلوك المواطنة التنظيمية:

انطالقا من أهمية سلوك المواطنة التنظيمية في حياة المنظمات ,وبحثا عن أهم األسباب التي تقف

خلـف ظهـور أو اختفاء هذا السلوك حاول العديد من الباحثين في دراساتهم إلى إيجاد تفسير لهذه الظاهرة,
ومن أهم هذه العوامل التـي كشفت عنها الدراسات ما يلي:
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 - 1الرضا الوظيفي  :يقصد بالرضا الوظيفي الحالة العاطفية اإليجابية الناتجة عن تقييم الفرد لعمله فيما
يتعلق بالحوافز ,أسلوب اإلشراف ,الزمالء ,المناخ العام ....وأجريت العديد من الدراسات للكشف عن
العالقة بـين الرضـا وسـلوك المواطنة التنظيمية ( ,)Bolon, 1997وأكدت هذه الدراسات على أن الرضا
الوظيفي يعد أكبر محدد لسلوك المواطنة التنظيمية .ويمكن تفسير هذه العالقة إلى أن الموظف الراضي
عن عمله ينخرط في ممارسة بعض السـلوكيات التطوعيـة ,أو أن السـلوك التطـوعي مـا هـو إال عمليـة
تبادليـة ألولئـك الـذين أحسـنوا إليه (صباغ ,2008 ,ص.)44
ويعزز هذه النتائج أيضا التصنيف النظري ألهم السلوكيات المؤديـة إلـى تحقيق الفعالية التنظيمية والتي
يعد سلوك المواطنة التنظيمية أحد ركائزها األساسية ,وأن االهتمام بالنواحي الوجدانيـة والشعورية للموظف

مع ضرورة توفير بيئة مواتية لتحقيق مستويات عالية من الرضا الوظيفي تنعكس إيجابا في نشـر هذه

السلوكيات في المنظمة ( السحيمات ,2007 ,ص.)52

 - 2الوالء التنظيمي  :لقد تعددت تعاريف الوالء التنظيمي بتعدد المداخل الفكرية ألصحابها فهناك من
يعرفه "بمدى قوة ارتباط الفرد وتفاعله مع منظمة العمل" ,وفريق آخر يراه بأنه "االستعداد والرغبة في زيادة
طاقة العمل والوالء للنظـام االجتماعي" ,وفريق ثالث ينظر إليه على أنه االعتقاد القوي في قيم التنظيم
وأهدافه ,واالستعداد لبذل مزيد مـن الجهـد لمنظمة العمل ,والرغبة القوية للبقاء في المنظمة(حواس,
 ,2003ص .)71وعليه فالوالء التنظيمي هو مدى ارتباط الفرد بقـيم ومعتقدات وأهداف المنظمة ,ودرجة
استعداده لبذل الجهد في سبيل نجاا واستمرار المنظمة ,يرافق ذلك كلـه الرغبـة القوية في االستمرار في
العمل بهذه المنظمة  .لقد أخذت دراسة تأثير الوالء التنظيمي على سلوك المواطنة التنظيمية بعدا كبي ار في
أدبيات السلوك التنظيمي وذلك بقصد معرفة طبيعة ودرجة العالقة بينهما وكيف أن الوالء يشكل محددا
مهمـا لسلوك المواطنة التنظيمية ,حيث يرى بولون ) Bolon (1997أن الوالء يحدد االتجـاه السـلوكي
عنـدما تكـون التوقعات من نظام الحوافز قليلة ,كما إنه مسئول عن السلوك الذي ال يعتمد أساسا على
المكافأة والعقاب ,وبالتالي فـ ن سلوك اإليثار عند الموظف يشير إلى شدة والء الموظف للمنظمة التي
يعمل فيه.
 - 3العدالــة التنظيميــة  :يتكــون مفهــوم العدال ـة التنظيميــة مــن ثالثــة أبعــاد رئيس ـة :عدالــة التوزيــع ,عدالــة
اإلجراءات ,وعدالة التعـامالت .تعنـي عدالـة التوزيـع مـدى شـعور الموظـف بـأن مـا يحصـل عليـه مسـاو لمـا
يبذله من جهد مقارنة بزمالئه ,فـي حـين يقصـد بعدالـة اإلجـراءات مـدى إحسـاس المـوظفين بـأن اإلجـراءات

المتبعة في تحديـد المكافـآت التنظيميـة عادلـة كاشـتراكه فـي مناقشـة األسـس التـي يـتم بموجبهـا عمليـة تقـويم

أدائــه ,أمــا مــا يتعلــق بعدالــة التعــامالت فيقصــد بهــا مســتوى العالقــة بــين الـرئيس والمرؤوســين خــالل عمليــة
تقــويم األداء ,وهــذه األبعــاد تبقــى مترابطــة ومتداخلــة وتــؤدي فــي النهايــة إل ــى إحســاس المــوظفين بالعدالــة
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التنظيميــة فــي المنظمــات .ولقــد كشــفت الد ارســات الميدانيــة عــن وجــود عالقــة قويــة بــين إحســاس المــوظفين

بالعدالـة التنظيميـة وسـلوك المواطنـة التنظيميـة ,فالعدالة التنظيمية تؤثر إيجابيا في مكونات سلوك المواطنة

التنظيميـ ــة ,وذلـ ــك ألن إحسـ ــاس المـ ــوظفين بالمس ــاواة واإلنص ــاف سـ ـواء فيم ــا يتعل ــق بعدال ــة اإلجـ ـراءات أو
التوزي ــع أو التع ــامالت تول ــد لدي ــه الش ــعور بالمسـ ــؤولية تجـ ــاه منظم ــة العم ــل ,وبالت ــالي القي ــام ب ــالكثير م ــن

الممارسات التطوعية غير الرسمية أو سلوك المواطنة التنظيمية (زايد ,2000 ,ص.)45

 - 4القيادة اإلدارية  :تعد القيادة اإلدارية أحد أهم العوامل المؤثرة في البيئة التنظيمية ,وفي بناء وتكوين
قيم ومبـادئ وثقافة المنظمة ,والتي بدورها تؤثر تأثي ار بالغا في سلوكيات المـوظفين فـي مختلـف المسـتويات

اإلداريــة ,ومــا مــن شــك ف ـ ن للممارســات التطوعيــة أو ســلوكيات المواطنــة التنظيميــة التــي يقــوم بهــا القــادة
المسئولون انعكاساتها المباشرة على قيم وأفعال سلوك المرؤوسين الذين يسـتلهمون التوجيـه واإلرشـاد مـنهم,

وفـي هـذا الصـدد كشــفت د ارسـة ( Pillia, et al. (1999ود ارسـة ) Podsakoff, et al. (1990عـن
وجود عالقة قويـة بـين القيـادة التحويليـة وسـلوك المواطنـة التنظيميـة علــى اعتبـار أن القائـد التحـويلي يعمـل

دوما على حفز موظفيه للقيام بأكثر مما هو متوقع منهم عن طريق العمل كقــدوة لهــم واحتـرامهم واالهتمـام
بحاجاتهم وتقديمها على حاجاته الشخصية مما يعظم من مستوى ثقة مرؤوسيه فيه  ,وفـي هـذا الخصوص

أورد ( Pillia, et al. )1999أن الموظــف يقــوم بســلوكيات تطوعيــة عنــدما يكــون مســتوى ثقتــه برئيس ــه
عاليـة والعكس صحيح .

تأثير واضحا علـى
 - 5السن  :بينت بعض الدراسات ( Wanger & Rush (2000أن لعمر الموظف
اً

ســلوكيات المواطنــة التنظيميــة مــن خــالل تــأثيره علــى بعــض المتغي ـرات الوســيطة .فقــد اتضــح أن العوامــل
واألسباب المؤدية إلى ظهــور هــذا النـوع مـن السـلوك تختلـف بـاختالف السـن ,فعمـر الموظـف يحـدد نظرتـه

للعمــل ,ففــي الوقــت الــذي يهــتم فيــه ص ــغار الس ــن بموضــوع العدالــة والعمليــات التبادليــة التــي يــتم بموجبهــا
الموازنة بين ما يبذلونه من جهد مقابل ما يحصـلون عليــه مــن مـردود ,نجـد كبـار السـن يهتمـون بالعالقـات
االجتماعية واألخالقية التي تم بناؤها عبر الزمن.

 - 6األقدميـة  :إن لمــدة خدمــة الموظــف بالمنظمــة دور فــي وجــود ســلوك المواطنــة التنظيميــة أو اختفائــه,
فقــد أثبتــت بعــض البحــوث الميدانيــة مثــل ( Organ & Rayan (1995أن هنــاك عالقــة ســلبية بــين
األقدمية وسلوك المواطنة التنظيميـة ,وتبــين أن المـوظفين الجـدد يظهـرون هـذا النـوع مـن السـلوك أكثـر مـن
الموظفين ذوي الخدمة الطويلـة ,ويعـود السـبب فـي ذلـك إلـى أن الموظـف الجديـد لـم يـتمكن بعـد مـن معرفـة
وتحديد واجباته بدقة ,وبالتالي يحددها بشكل واسع ,وبمرور الزمن يتكيف مع النظام االجتماعي للمنظمـة,
وتقل درجة الغموض لديه يصبح أكثر قدرة على تحديد أدواره بدقـة ممـا يترتـب عليـه التقليـل مـن النشـاطات

التطوعية اإلضافية التي يقوم بها .

 - 7الــدوافع الذاتيــة :يقصــد بالــدوافع الذاتيــة حاجــات الفــرد الداخليــة لإلنجــاز وتحقيـق الــذات ,والتــي تعمــل
علـى تحريـك السلوك والعمليات النفسـية ,وتـرتبط الـدوافع الذاتيـة بسـلوك المواطنـة التنظيميـة مـن خـالل قيــام
الموظـف فـي النهايـة باالنخراط بممارسات تطوعيـة فـي مجـال عملـه خـارج الـدور الموصـوف لـه رسـميا فـي
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منظمته ودون توقعه الحصول على أي مردود مقابل ذلك .وبالتالي يمكـن القـول بـأن الموظـف الـذي يتمتـع
بالدوافع الذاتية يكون مياال أكثر مـن غي ـره إلــى ممارسـة سـلوك المواطنـة التنظيميـة ,وذلـك ألنهـا تسـاهم فـي

إشباع حاجاته الداخلية المتمثلة باإلنجـاز وتحقيـق الـذات (العامري ,2002 ,ص.)77

-8الثقافـــة التنظيميـــة :تمثــل الثقافــة التنظيميــة أحــد أهــم العوامــل المــؤثرة فــي ســلوك األف ـراد فــي مختلــف
المنظمــات ,ويعرفه ــا شــاين ( Schein (1989, p.124بأنها":نســق مــن االفت ارضــات األساســية التــي
أوج ــدت أو اكتش ــفت أو ط ــورت بواسـ ــطة جماعـ ــة معين ــة م ــن األفـ ـراد م ــن أج ــل مواجه ــة مش ــكالت التكي ــف

الخارجي والتكامل والتنسيق الداخلي ,والتي استطاعت الثبات لفترة طويلة من الزمن ,وعملت بشكل مرض
ألف ـراد الجماعــة ,ممــا جعلهــا مــن الثوابــت ال ارســخة التــي ي ــتم تلقينه ــا وتدريس ــها لألعضــاء الجــدد باعتبارهــا

المــنهج الصــحيح لــإلدراك والتفكيــر والشــعور عنــد التعامــل مــع تلــك المشــاكل" .وأورد Schein (1989,
) p.124أن ت ــأثير الثقاف ــة التنظيميــة علــى ســلوك المواطنــة التنظيميــة يــأتي مــن خــالل مــدى تشــجيعها أو
رفض ــها لمث ــل ه ــذا الن ــوع م ــن الس ــلوك ,فـ ـ ذا ك ــان الس ــائد ف ــي المنظم ــة أن يم ــارس الموظف ــون أنماط ــا م ــن
السلوكيات التطوعية ,ويشجعون على القيام بذلك ,ف ن جميع أفـراد المنظمة سيتأثرون بذلك وسينعكس ذلك
علـى ســلوكهم وأفعــالهم ,أمــا إذا كانــت الثقافــة التنظيميــة تؤكــد علــى أن يقــوم الموظــف بمــا هــو مطلــوب منــه

فقط ,ف ن حجم الممارسات التطوعية محدودا للغاية ,وعليه ف ن الثقافة التنظيميـة تـؤثر إمـا ســلباً أو إيجابيـاً
على سلوك المواطنة التنظيمية تبعا لالعتقادات التي تقوم عليها هذه الثقافة .

-9السياسة التنظيمية :تعني السياسة التنظيمية النشاطات التنظيمية الداخلية الهادفة إلى تطـوير
واسـتخدام المصـادر المختلفة للقوة لتحقيق األهداف التي يسعى إليها الشخص في المواقف التي تكون فيها

الخيارات غامضة وغير متوقعـة ,فالسياسة التنظيمية هي القوة غير الرسمية وذات الطبيعة غير الشرعية.
ويتسم الوجه السلبي للسياسة التنظيميـة بسـعي الشخص أو الجماعة لتحقيق المصالح الذاتية والسيطرة
على اآلخرين والنظر إلى األمور بعين المنافسة التي ينبغـي أن يكون فيها طرف خاسر وآخر رابح.

وترتبط السياسة التنظيمية بسلوك المواطنة التنظيمية من خـالل تأثيرهـا علـى النواحي المختلفة للحياة في
المنظمة ,فارتفاع مستوى ودرجة السياسة التنظيمية يزيد من الممارسـات السـلوكية غيـر الرسمية

والالشرعية سعيا وراء تحقيق األهداف الشخصية ,أو حتى تلك المتعلقة بالعمل .هذا الوضع يتناقض مع
األسس التي يقوم عليها سلوك المواطنة التنظيمية حيث تقل الممارسات التطوعية في المنظمة مع زيادة

حدة السياسة التنظيميـة نظ ار لما يصاحب ذلك من ضعف الرضا الوظيفي والثقة العامة بالنظام ,وكذلك
ضعف اإلحساس بالعدالـة التنظيميـة والتي ترتبط جميعها ارتباطا قويا بسلوك المواطنة التنظيمية

(عالء الدين ,2013 ,ص.)89

مما سبق نجد أن اآلثار اإليجابية المتعددة لسلوك المواطنة التنظيمية متعددة تمثل أهمها في تحسين

مستوى كفاءة وفعالية تحقيق األهداف ,ورفع الروا المعنوية للعاملين ,وزيادة قدرة المنظمة على التكيف

واإلبداع ,والحد من التسرب الوظيفي ,وزيادة فرص النجاا واالستمرار للمنظمة(الدوسري,2010 ,
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ص .)75ويبين الشكل التالي محددات وآثار سلوك المواطنة التنظيمية (مدخالت ومخرجات سلوك
المواطنة التنظيمية):

شكل رقم ( :)7محددات وآثار سلوك المواطنة التنظيمية

الدوسري ,سعد:)2010(.سلوك المواطنة التنظيمية في األجهزة األمنية مستوياته ومحدداته ,رسالة دكتوراه غير منشورة
المملكة العربية السعودية  ,جامعة نايف العربية للعلوم األمنية – الرياض  ,ص .35

ويشير الباحث أن سلوك المواطنة التنظيمية من المفاهيم اإلدارية الحديثة وكان موضع اهتمام العديد من

الباحثين الذين أصبحوا يهتمون به كثي اًر لالرتقاء بمستوى أداء المنظمة والعاملين على حد سواء  ,ويدور
محور ارتكاز هذا المفهوم حول الموظف الذي يعد أهم الموارد التنظيمية على اإلطالق  ,وال أحد يتصور

وجود أي أساس تنظيمي بدون وجود موظفين ,فالموارد البشرية هي بيئة لالبتكار والتعاون التطوعي
والسلوك التعاوني وهذه طاقة إيجابية توصل المجتمعات إلى قمة التطور واالزدهار في مختلف المجاالت.

خامسا :العالقة بين االنغماس الوظيفي وسلوك المواطنة التنظيمية
مقدمة:
إن دراسة االنغماس الوظيفي أصبح مهماً لجميع المؤسسات والمنظمات في السنوات األخيرة نظ اًر ألهمية

هذا المفهوم وعوائده على المنظمات  ,ويعد مفهوم سلوك المواطنة التنظيمية من المفاهيم الحديثة أيضاً
والتي يجب البحث واالهتمام بها لكونها ترفع كفاءة المنظمات وتزيد من اإلنتاجية ويمكن الربط بين هذين

المتغيرين (االنغماس الوظيفي وسلوك المواطنة التنظيمية) بهذا البحث نظ اًر ألن هناك دراسات تمت في
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مجتمعات أجنبية مختلفة وبيئات مختلفة عن الواقع العربي – على حد علم الباحث  -درست االنغماس

الوظيفي وسلوك المواطنة التنظيمية معاً مثل دراسة )Zhang , Ueda (2012) , Chughtai (2008

) (2013فأظهرت النتائج لديهم أن ارتفاع االنغماس الوظيفي لدى العاملين يؤدي إلى ارتفاع سلوك
المواطنة التنظيمية لديهم وان هناك عالقة طردية بين االنغماس الوظيفي وسلوك المواطنة التنظيمية.
وتوصلت هذه الدراسات إلى أن االنغماس الوظيفي يمكن استخدامه للتنبؤ بسلوك المواطنة التنظيمية
ويرجع الباحثون ) Zhang (2013) , Ueda (2012) , Chughtai (2008السبب في ذلك إلى :
 أن األفراد الذين يشعرون بمستوى مرتفع من الراحة النفسية والقدرة على حل المشكالت واتخاذ
الق اررات ,تكون حالتهم المعنوية جيدة  ,وبالتالي ف نهم يميلون إلى انتهاج سلوك المواطنة التنظيمي.

 إن نجاا االنغماس الوظيفي يسهم في حدوث سلوك المواطنة التنظيمية لدى المرؤوسين وهذا

يصب في مصلحة الجميع  ,وسينظر الموظف إلى عمله بأنه ذو معنى أكبر من ذي قبل ,

وسيقوم بالجمع بين األهداف الشخصية وأهداف العمل أيضاً  ,وسيعزز المديرون فرص عملهم من

خالل تطوير المهارات المطلوبة مثل  :مهارات القيادة  ,ومهارات التدريب .

 إن األشخاص الذين يكافحون من أجل تحقيق األهداف المؤسسة المشتركة التي تتالقى مع
متطلبات األطراف المعنية ,ومنهم العمالء  ,خاصة وان االستثمار في البشر هو مكسب مدى

الحياة .

أ -معوقات القيام باالنغماس الوظيفي وسلوك المواطنة التنظيمية
إن عدم إسهام الموظفين في المنظمات اإلدارية بسلوكيات الدور اإلضافي ومدى التعلق وحب العمل
يعود إلى مجموعة من المعوقات أهمها حسب ): Ueda (2012, p.87
 .1عدم إشراك الموظفين في الق اررات التي تهم المنظمة  ,فضالً عن عدم تقوية توجهاتهم اإليجابية نحو
المنظمة .

 .2عجز ثقافة المنظمة وقيم المنظمة عن التخفيف من ضغوط العمل  ,فالضغط الشديد يؤثر على
كفاءة الموظفين وعلى سلوكياتهم اإلضافية اإليجابية  ,مما ينعكس سلبياً على تميز أدائهم.

 .3عدم إتاحة الفرصة للموظفين للتعبير عن آرائهم وعدم رضاهم تجاه وظائفهم  ,مما يقف عائقاً أمام
الموظفين للقيام بسلوكيات غير محسوبة .

 .4افتقار معظم المنظمات اإلدارية إلى تحقيق العدالة التنظيمية  ,التي إن وجدت ف نها تشكل حاف اًز قوياً
لسلوك المواطنة التنظيمية.
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معوقات أخرى تؤثر على االنغماس الوظيفي وسلوك المواطنة التنظيمية لدى األفراد  ,منها حسب

): Chughtai (2008, p.102

 فقدان الثقة من جانب العاملين والرؤساء الذي يؤدي إلى الالمباالة واالغتراب  ,وعدم الرضا وقلةالدافعية للعمل.
 العوامل االجتماعية واالقتصادية ,وهياكل األجور والمرتبات  ,والعوامل اإلدارية التي تتعلق بعدماالستقرار اإلداري والوظيفي .

ب-

الجوانب اإليجابية لالنغماس الوظيفي وسلوك المواطنة التنظيمية

ذكر ) Zhang (2013أن االنغماس الوظيفي وسلوك المواطنة التنظيمية يعدان أحد القضايا الرئيسة التي
يجب أن تتبوأ مكانة مرموقة في سلم أولويات الممارسين لإلدارة  ,لما يتمتعان به من إيجابيات تنظيمية

وتحقق مستوى أداء متميز ويعود ذلك لألسباب التالية :
 يؤديان إلى تخفيف العبء المادي عن المؤسسات فهو إضافة حقيقية إلى مواردها بحيث يسمح
بتوجيه ما كان مقر اًر أن تتحمله المؤسسات من توظيف لبعض العاملين للتوسع في خدماتها والتميز

في أدائها .

 يمتازان في خلق الحماس في األداء وهذا ما يفتقده العمل الروتيني.
 يخلقان اإلحساس باالنتماء لدى المؤسسات.

 يتيحان الفرصة لممارسة الديمقراطية من حيث اختيار نوع األداء والوقت الذي يرغب المشاركة فيه.
 يطوران العالقات بين األفراد والجماعات مما ينعكس إيجاباً على األداء المتميز .
 يزيدان من فاعلية وكفاءة الموظف في العمل .
 يزيدان من مستوى الرضا عن العمل .

ويرى الباحث أن االهتمام الحالي حول كيفية دفع العاملين وتحفيزهم على بذل جهود تفوق متطلبات العمل
الرسمي يساعد المنظمات لالرتقاء لألعلى ويعتبر سلوك المواطنة التنظيمية هو نشاط فردي واختياري

يتسم بطابع الطواعية  ,ويتعدى إطار الواجبات الرسمية المحددة وتضمن رموز واشارات إيثارية أو تعاونية
وال يترتب عليها أية مكافأة أو عقاب  .ومع ذلك فهي ضرورية ألي منظمة لتحقيق النجاا التنظيمي

واالرتقاء بمستوى األداء اإلجمالي والمحافظة على التوازن الداخلي للتنظيم  ,في حين يعتبر االنغماس
الوظيفي مهم جداً للموظف والمؤسسة معاً فالموظف يتعلق بعمله أكثر ويساهم في زيادة كفاءة المؤسسة
وزيادة اإلنتاجية .
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المبحث الثالث :المستشفيات الحكومية في قطاع غزة
مقدمة:
إن المستشفيات الحكومية في قطاع غزة تعاني بسبب الحصار الخانق المفروض عليها من قبل االحتالل

الصهيوني ,فالحصار ال يشمل عدم إدخال المواد الصحية فقط بل يشمل العنصر البشري كافه من أطباء
ومرضى...الخ ,فيقع على عاتق اإلنسان الفلسطيني العمل والبحث والتطوير لخدمة أهداف المجتمع

المدني بشكل مكثف وبكل السبل ,وال ينحصر فقط في كيفية أدائه لعمله ,وانما يتعدى ذلك باعتباره
المحرك الرئيس لكل األدوات واألجهزة والمعدات والمواد األخرى التي تصل في النهاية إلى منتج أو خدمة
تقدمها المؤسسة  ,ف ن تحقيق الكفاءة والفعالية في تقديم الخدمات الصحية يعتبر أم ار ضروريا للمجتمع.

ويرى الباحث أن وضع خططاً استراتيجية للموارد البشرية الستثمار وأفكار ومواهب وابتكارات العاملين في

المهن الصحية المختلفة والبحث في كيفية تعظيم االستفادة من قدراتهم المتوافرة لديها والنظر إليها

باعتبارها مخزونا فكريا ومعرفيا يساهم بفعالية في إدارة المؤسسة في العمل وتحقيق األهداف.

إن االرتقاء بالكادر البشري والعمل على تطويره هو من أهداف الو ازرة اإلستراتيجية وأهم أولويات خطط
الو ازرة التطويرية  ,كما أن الو ازرة استطاعت أن تحقق نقلة نوعية بالكادر الصحي من خالل ابتعاثها عدداً
من األطباء للحصول على الدرجات العليا وكذلك االرتقاء بالمخرجات التعليمية والبيئة العلمية والعملية

بكافة جوانبها .وان و ازرة الصحة الفلسطينية هي المقدم الرئيس للخدمات الصحية الثانوية ( المستشفيات )
في قطاع غزة  ,وتسعى جاهدة لالرتقاء بالخدمات الصحية مع التركيز على التخصصات النوعية كجراحة

القلب والقسطرة القلبية وجراحة األعصاب واألقسام التخصصية في طب األطفال  ,باإلضافة لتطوير أداء
الكادر الطبي والفني من خالل الدورات التدريبية الداخلية والخارجية واستجالب الوفود الطبية العالمية

والكفاءات الفلسطينية للعمل في مستشفيات الو ازرة  .يعمل النظام الصحي الفلسطيني تحت ظروف
استثنائية تتمثل في الحصار " اإلسرائيلي "المستمر على قطاع غزة منذ عام  2006والذي يمثل انتهاكا
واضحا لحقوق اإلنسان بشكل عام وينعكس بصورة واضحة على جميع القطاعات وفي رأسها القطاع

الصحي متمثال في نقص إمدادات الدواء والمستلزمات الطبية واألجهزة الطبية .تعمل و ازرة الصحة
الفلسطينية والمؤسسات الصحية األخرى جاهدة للحفاظ على استم اررية تقديم الخدمات للمواطن بل وتحقيق

الكثير من اإلنجازات التي تعكس اإلرادة والرغبة الحقيقية للرقي بالخدمات الصحية المقدمة للجمهور

الفلسطيني .باإلضافة الى ذلك ف ن االنقسام بين شطري الوطن والحصار واإلغالق المستمر للمعابر يولد
مزيدا من الضغوط على النظام الصحي الفلسطيني في ظل محدودية الموارد والزيادة المطردة على

الخدمات الصحية (التقرير السنوي النهائي للمستشفيات الحكومية في غزة لسنة  ,2014ص.)14
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أوالا :واقع األطباء في المستشفيات الحكومية حسب (موقع جمعية اصدقاء رفح الطبي) :

يوجد في المستشفيات الحكومية في قطاع غزة  1593سري اًر ويعتبر توزيع األطباء على مستوى

الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وكذلك مؤش اًر على عدد األطباء الى عدد األسرة من شأنه تقييم
الوضع الصحي داخل المستشفيات الحكومية  ,وتقديم خدمة صحية أفضل للمرضى والمراجعين ويتوزع

طبيبا يعملون في
األطباء على عدد األسرة في قطاع غزة حيث يوجد في قطاع غزة ()1072
ً
المستشفيات الحكومية في قطاع غزة من جميع التخصصات والذين ال يحملون صفة إشرافيه حسب

(تقرير القوى العاملة السنوي  ,2014ص ,)12بينما نجد في قطاع غزة أن لكل ( )10000مواطن

طبيبا يعملون في
( )8.9أطباء ,وهو أعلى بكثير من الضفة الغربية ,يوجد في الضفة الغربية (ً )537
المستشفيات الحكومية ,أي أن نصيب كل ( )100000مواطن هو ( )23طبيب.
ثانيا :المعيقات والتحديات المتعلقة في نقص الكوادر البشرية المتخصصة لألطباء حسب (موقع

جمعية اصدقاء رفح الطبي) :

النقص في عدد األطباء ونقص أطباء وفنيي األشعة في المستشفيات الحكومية حيث إن المستشفيات

الحكومية في قطاع غزة تعاني نقصاً في عدد األطباء سواء االختصاص أو األطباء العامون  ,حيث ما
زالت مشكلة نقص األطباء ذوي االختصاص والجراحات الدقيقة بشكل خاص غير متوفرة لدى

المستشفيات الحكومية كما هو الحال في المستشفيات الحكومية في الضفة الغربية ومازالت المستشفيات
التابعة لو ازرة الصحة تعاني استمرار هذه المشكلة منذ فترة طويلة  ,وعلى الرغم من كل المحاوالت التي
بذلتها و ازرة الصحة في هذا اإلطار اال أن المشكلة ما زالت قائمة حتى الوقت الحالي بانتظار إيجاد

الحلول العملية لها من قبل و ازرة الصحة والمتمثلة في تعيين كوادر بشرية جديدة من أطباء االختصاص
والتخصصات الجراحية الستكمال سد النقص الحاصل داخل تلك المستشفيات الحكومية  ,ويؤثر النقص
الحاصل ي الكوادر الطبية المتخصصة في حصول المواطنين على حقوقهم وخاصة مع استمرار

الحصار المفروض على قطاع غزة وصعوبة تحويل الحاالت المرضية للعالج خارج القطاع ,حيث

يتطلب ذلك كثي اًر من الجهد والوقت والتبعات المالية العالية  ,خاصة أن الجانب االسرائيلي يرفض منح
بعض التصاريح لبعض المرضى المحولين .

ثالث ا :نبذة عن المستشفيات الحكومية في قطاع غزة .
 -1مستشفى بيت حانون حسب (موقع وزارة الصحة الفلسطينية):
جراء اإلجتياحات وتبعا لالعتداءات اإلسرائيلية المتكررة على شمالنا الصامد ولدت فكرة إنشاء مستشفى
بيت حانون إلمكانية إسعاف وتضميد جراا أبناء شعبنا .تتكاثف األيادي وشدت األحزمة نحو صب

الجهود باتجاه بناء صرا طبي يقدم الخدمة ألبناء منطقة شمال غزة وبلدة بيت حانون .حيث أن التعداد

السكاني لبلدة بيت حانون يقارب  45ألف نسمة باإلضافة إلى المناطق السكانية المجاورة حيث عزبة بيت
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حانون ومنطقة األبراج والتزايد الملحوظ في التعداد السكاني ومتطلبات هذا الكم البشري من الخدمة

الصحية ففي عام 2004م كانت مكرمة الرئيس الراحل ( ياسر عرفات ) وتوجيهاته بالبدء بعملية اإلنشاء

وسد الفجوة الموجودة من نقص للخدمة والحاجة الماسة تبعاً لطبيعة المنطقة الجغرافية كمنطقة حدودية

حيث خصص لها مساحة 2500م , 2حيث يعمل في المستشفى  49طبيباً .

 -2مستشفى مجمع الشفاء الطبي حسب (موقع وزارة الصحة الفلسطينية):
يعتبر مجمع الشفاء هو أكبر مؤسسة صحية طبية داخل قطاع غزة  ,فقد تم إنشاء مستشفى الشفاء عام

1946م وأقيم على مساحة  42ألف متر مربع .يقع في الناحية الغربية الوسطي لمدينة غزة .وكانت عبارة
عن أكشاك صغيرة ,بعد ذلك تم تطوير هذه األكشاك إلى أقسام داخلية ( الباطنة والجراحة ) واضافة

أقسام تخصصية وبعض الوحدات الهامة  .تقوم إدارة مجمع الشفاء الطبي باإلشراف والمتابعة على
الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين مــن خالل ثالثة مستشفيات ( الجراحة – الباطنة – الوالدة ) وتضم

مختلف ال مرضى المحولين عن طريق أقسام االستقبال والطوارئ أو عن طريق عيادات الرعاية األولية..

حيث يتم تحويلهم إلى األقسام الداخلية بالمستشفيات أو مراجع ــة العيادات الخارجية بالمجمع حيث يعمل

في المستشفى  347طبيباً .

 -3مستشفى العيون حسب (موقع وزارة الصحة الفلسطينية):

أسس عام 1965م حيث كان مستشفى للحميات وتم تحويله إلى مستشفى للعيون عام 1972م بسعة
 57سري اًر  ,وبعدها اقتطع نصف المبني للطب النفسي في عهد االحتالل اإلسرائيلي ليصبح عدد األسرة
ير ويعتبر هذا المستشفى هو المستشفى التخصصي الحكومي الوحيد
 31سري ار فقط وأصبح حاليا  40سر اً

لطب العيون في محافظة غزه ومحافظات الشمال حيث إنه يخدم أكثر من مليون نسمه وفى السابق كان
المستشفى يخدم جميع سكان سيناء طوال فترة االحتالل حتى انسحاب إسرائيل من سيناء ويعمل في

المستشفى  37طبيباً .

 -4مستشفى النصر لألطفال حسب (موقع وزارة الصحة الفلسطينية):
مستشفى يقدم خدمات طب األطفال ويقع في حي النصر جنوب شرق تقاطع شارع العيون مع شارع

النصر ,وقد أنشئ في العام 1962م وعلى مساحة 4400م ,2ويخدم منطقة التغطية الخاصة بمحافظة
غزة من وادي غزة جنوباً وحتى حي الشيخ رضوان شماالً ويعمل في المستشفى  51طبيباً .

 -5مستشفى عبد العزيز الرنتيسي حسب (موقع وزارة الصحة الفلسطينية):

تم إنشاء مستشفى األطفال التخصصي عام 2003م ,لتقديم خدمات تخصصية (من المستوى الثالث)
تغطي حاجات شريحة من األطفال المرضى يصل عددهم لما يزيد عن  600ألف طفل  ,ضمن الفئة

العمرية من سن الوالدة وحتى سن ( )12عام ,إضافة لألطفال المرضى المحتاجين للخدمة التخصصية

حتى سن ( )15عام .ويقوم المستشفى حالياً بتقديم الخدمات الطبية كمستشفى تحويلي لكافة مناطق قطاع
غزة بحيث ال يتم استقبال َأية حالة إال بعد التنسيق المسبق لها حسب النظام الذي تم وضعه في و ازرة
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الصحة .أصبح جاه اًز كمبنى عام 2006م ,وتم تعيين طاقم إداري للبدء بتشغيله وتحويل المبنى الفارغ -
الذي يتكون من طابقين بمساحة  2500متر 2لكل طابق باإلضافة إلى طابق أرضي إلى مستشفى يقدم
خدمات تعتبر على أعلى مستويات ممكنة في ظل عدم توفر الكثير من الموارد الضرورية واألساسية على

المستوى البشري والبرمجي والتجهيزي  ,وعدد األطباء العاملين بالمستشفى هو  30طبيباً .

 -6مستشفى محمد الدرة حسب (موقع وزارة الصحة الفلسطينية):

يعمل في هذا المستشفى  37طبيباً ويقع في منطقة شرق شمال غزة بالقرب من خط صالا الدين وقد

جاء افتتاا مستشفى الشهيد محمد الدرة لألطفال في العام 2000م في محاولة لتخفيف المعاناة عن
األطفال وذويهم أبان فترة االحتالل الصهيوني وتزامن افتتاحه مع انتفاضة األقصى المباركة في العام

2000م ,وكان في حينه القطاع يخضع إلى حصار مشدد وتقطيع ألوصاله إلى  4أجزاء ,حيث كانت
حيز يقارب  %40من مساحة القطاع وهذا كان يجعل االحتالل يقطع
المغتصبات الصهيونية تشكل اً
الطرقات عبر الحواجز العسكرية ,وكل هذه الضغوط حدت بالو ازرة إلى إيجاد حل لتسهيل تقديم الخدمة
الصحية للمواطنين ,فجاءت رؤية و ازرة الصحة الفلسطينية بافتتاا العديد من المستشفيات على امتداد

القطاع من جنوبه إلى شماله.

 -7مستشفى شهداء األقصى حسب (موقع وزارة الصحة الفلسطينية):
عدد األطباء في هذا المستشفى هو  108طبيباً  ,ويعتبر هو المستشفى الوحيد في المنطقة الوسطى الذي
يقوم بتقديم خدمات العالج السريري وهو يشرف على رعاية وعالج ما يقارب  300ألف نسمة ,وهو

مستشفى عام يقوم بتقديم خدمات  10تخصصات باإلضافة إلى قسم االستقبال والطوارئ الذي يستقبل

سنويا  95ألف مراجع ,كما يقوم المستشفى بمتابعة المرضى في العيادات الخارجية .وقد أقيم هذا
المستشفى على عجل عام 2001م  ,وذلك بعد اندالع انتفاضة األقصى ,وتقوم و ازرة الصحة والقائمون

على المستشفى بالعمل الدؤوب الدائم على تطوير المستشفى من حيث اإلنشاءات و زيادة عدد الكوادر

الطبية المتخصصة والمتميزة  ,كما أن المستشفى تقوم باستجالب العديد من الوفود األجنبية والعربية للقيام
بخدمات طبية تحتاج للعالج في الخارج باإلضافة لنقل هذه الخبرات والمهارات الجديدة ألطباء المستشفى

ونسعى جاهدين للتميز وتقديم خدمات أفضل.

 -8مستشفى مجمع ناصر الطبي حسب (موقع وزارة الصحة الفلسطينية):
وضع حجر األساس للمستشفى في العام (1958م) حيث تم افتتاحه رسميا في العام1960م ,وفي عهد
اإلدارة المصرية لقطاع غزة ويعمل فيه  169طبيباً  ,ومنذ ذلك التاريخ توالت التطورات في المستشفى في
مبانيها اإلدارية والطبية والكوادر الفنية ذات الخبرات الواسعة ,وفي بداية األمر كان يتكون المستشفى من

طابق واحد لألقسام الطبية باإلضافة إلى طابق التسوية للخدمات المساعدة وكانت سعته ( )120سري اًر

وبه أربعة أقسام رئيسية هي الجراحة واألمراض الجلدية واألطفال وقسم صغير للوالدة الطبيعية باإلضافة
إلى وجود غرفة مختبر وغرفة عمليات واحدة  ,وبعد مطلع العام 1966م شهدت السنوات المتالحقة طفرة
جديدة في استحداث أقسام جديدة وتوسعة مباني المستشفى السيما األقسام الخارجية .
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 -9مستشفى غزة األوروبي حسب (موقع وزارة الصحة الفلسطينية):

بدأت المستشفى كمشروع منحه االتحاد األوروبي للشعب الفلسطيني في أواخر االنتفاضة األولى عام
1989م .و حيث أنه لم يكن في هذه الفترة وجود ألي سلطة شرعية فقد تم تكليف وكالة الغوث بالعمل

على إنشاء هذه المستشفى بتمويل أوروبي  .بدأ العمل في إنشاء المستشفى عام 1993م  ,وانتهى
التمويل المخصص لها عام 1996م  ,وكان وضع الجاهزية كما يلي  :مباني المستشفى  _ %95أجهزة

. %60و منذ وصول السلطة الفلسطينية كسلطة شرعية في البالد بدأ الحوار مع الوكالة و االتحاد
األوروبي لنقل ملكية المستشفى إلى و ازرة الصحة  ,حيث يعمل االن في المستشفى  60طبيباً.

 -10مستشفى أبو يوسف النجار حسب (موقع وزارة الصحة الفلسطينية):

يعمل في المستشفى  54طبيباً ويقع في منطقة رفح-حي الجنينة وقد جاء افتتاا مستشفى الشهيد أبو
يوسف النجار في العام 2000م في محاولة لتخفيف المعاناة عن أبناء رفح وذويهم إبان فترة االحتالل
الصهيوني وتزامن افتتاحه مع انتفاضة األقصى المباركة في العام 2000م ,وكان في حينه القطاع

حيز
يخضع إلى حصار مشدد وتقطيع ألوصاله إلى  4أجزاء ,حيث كانت المغتصبات الصهيونية تشكل اً

يقارب  %40من مساحة القطاع وهذا كان يجعل االحتالل يقطع الطرقات عبر الحواجز العسكرية ,وكل

هذه الضغوط حدت بالو ازرة إلى إيجاد حل لتسهيل تقديم الخدمة الصحية للمواطنين ,ومن حيث البناء لم

يكن المستشفى معداً كمستشفى بل كان معداً كمستوصف للرعاية األولية ,وفي ظل االحتياج الشديد تم
تحويله لمستشفى يخدم منطقة رفح .

 -11مستشفى الطب النفسي حسب (موقع وزارة الصحة الفلسطينية):
مستشفى متخصص في تقديم خدمة الطب النفسي ويحتوي على  17طبيب  ,ويقع في حي النصر شارع

العيون شرق مستشفى العيون ,أنشئ في العام 1980م وعلى مساحة 6000م ,2ويخدم جميع مناطق
ومحافظات قطاع غزة كونه المستشفى الوحيد في مجال الصحة النفسية في القطاع .وتعتزم و ازرة الصحة
بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية إعادة توزيع خدمات المبيت في المستشفى على أقسام الطب النفسي

في المستشفيات الكبرى مع نقل خدمات المرضى الخارجيين لعيادات الصحة النفسية المجتمعية في
الرعاية األولية ,ويوجد في مستشفى الطب النفسي قسم رجال وقسم حريم كما يقدم خدمة تخطيط الدماغ
والعضالت.

 -12مستشفى كمال عدوان حسب (موقع وزارة الصحة الفلسطينية):
يقع مستشفى كمال عدوان في محافظة شمال غزة في مدينة بيت الهيا في الطرف الجنوبي الشرقي

لمشروع بيت الهيا حيث يعتبر المستشفى الحكومي األكبر في محافظة الشمال ويقدم المستشفى خدماته

الطبية لجمهور المواطنين بمحافظة الشمال والتي يقدر عدد سكانها بـ  280ألف نسمه والتي تضم كال

من منطقة بيت حانون وبيت الهيا وجباليا وقرية أم النصر وقد سمي هذه المستشفى بهذا االسم تخليداً

لذكرى القائد المناضل الشهيد /كمال عدوان أحد قادة منظمة التحرير الفلسطينية والذي استشهد في عام
1973م (في عملية الفردان)  ,ويعمل في هذا المستشفى  75طبيباً  ,حيث نشأت الحاجة الفتتاا هذا
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المستشفى مع بداية انتفاضة األقصى المباركة وتكرار االجتياحات اإلسرائيلية وتقطع أوصال القطاع من
قبل االحتالل حيث دفع ذلك كله الو ازرة إلى التفكير ب نشاء مستشفيات تتوزع على المحافظات المختلفة

من بينها محافظة الشمال .

 -13مستشفى تل السلطان حسب (موقع وزارة الصحة الفلسطينية):
المستشفى الحكومي الوحيد المتخصص في خدمات النساء والتوليد في قطاع غزة ويحتوي على عدد من

األطباء عددهم  38طبيباً  ,ويقع في حي تل السلطان غرب محافظة رفح وقد أنشئ في عام 2005م

ويخدم الشريحة السكانية القاطنة في محافظة رفح وتقدم خدماتها في األقسام التالية :الوالدة الطبيعية -

الحضانة  -كشك الوالدة  -العمليات (والدة)  -العمليات الخارجية  -االستقبال والطوارئ  -المختبر –
األشعة ,في إطار خطة تطوير وتوسيع المستشفى تم البدء في شهر أكتوبر من عام 2012م بتوسعة

المستشفى من خالل إنشاء قسم استقبال وطوارئ جديد وفصله عن كشك الوالدة  ,وانشاء مكتبة مركزية
بها قاعة محاضرات وتدريب ومجهزة باألجهزة الالزمة لذلك .

ويرى الباحث أ ن مستشفيات قطاع غزة ال تلبي احتياجات سكان القطاع بالكامل وتعاني من نقص دائم
وشديد من المستلزمات الطبية  ,باإلضافة إلى أنها تحتاج للتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن
الفلسطيني كما أنها تفتقر للخبرات الدولية والكادر األجنبي المتقدم الذي يساعد على تنوع المعرفة الطبية .
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة


مقدمة

 المحور األول :الدراسات التي تناولت االنغماس الوظيفي

 المحور الثاني :الدراسات التي تناولت سلوك المواطنة التنظيمية

 المحول الثالث :الدراسات التي تناولت االنغماس الوظيفي وسلوك المواطنة
التنظيمية مع ا

أوالا :التعقيب على الدراسات السابقة
ثاني ا :خالصة الدراسات السابقة

ثالث ا :ميزة هذا البحث
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الفصل الثالث :الدراسات السابقة
مقدمة:

يتناول هذا الفصل أهم الدراسات الفلسطينية والعربية واألجنبية ذات العالقة بموضوع البحث ,وذلك لدعم

واثراء موضوع البحث وربطه بما درسه الباحثون في دول مختلفة .حيث تم إلقاء الضوء على هذه
الدراسات من خالل أهداف البحث ,وذكر أدواتها ومنهجيتها ,وتوضيح أهم النتائج والتوصيات التي تخدم
موضوع البحث وتدعمه ومن ثم مناقشة هذه الدراسات وبيان عالقتها بالبحث الحالي وما يضيفه هذا

البحث.

المحور األول :الدراسات التي تناولت االنغماس الوظيفي
أ -الدراسات الفلسطينية

-1دراسة (ماضي:)2014 ,

بعنوان :أثر الدعم التنظيمي علـى تنميـة االسـتغراق الـوظيفي لـدى العـاملين فـي مكتـب غـزة
اإلقليمي التابع لأل ونروا – قطاع غزة.

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر الدعم التنظيمي على تنمية االستغراق الوظيفي لدى العاملين في

مكتب غزة اإلقليمي التابع لألونروا  ,وتكونت عينة الدراسة من ( )270عامالً وقد استخدم الباحث
االستبانة كأداة لجمع البيانات واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي.
وتوصلت نتائج الدراسة إلى:

 وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الدعم التنظيمي وتنمية االستغراق الوظيفي بدرجة متوسطةومقبولة.

 وجود فروق بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول المجاالت معا تعزى إلى الدائرة وسنواتالخبرة.

وأوصت الدراسة بضرورة مراجعة وسائل الدعم التنظيمي المتبعة حالياً من خالل مراجعة نظام األجور

والمكافآت .
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 -2دراسة (الوحيدي:)2014 ,

بعنوان :القيم التنظيمية وعالقتها باالنغماس الوظيفي ,دراسة ميدانيـة علـى مـوظفي البنـوك
اإلسالمية – قطاع غزة.

هدفت هذه الدراسة إ لى التعرف على العالقة بين القيم التنظيمية واالنغماس الوظيفي لدى موظفي البنوك

اإلسالمية بقطاع غزة .وقد اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي وقد تم توزيع عدد ( )101استبانة.
وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة:

 وجود عالقة طردية بين القيم التنظيمية واالنغماس الوظيفي. أن دراسة ممارسة القيم التنظيمية لدى موظفي البنوك اإلسالمية ايجابية وبدرجة مرتفعة. -أن موظفي البنوك اإلسالمية منغمسون جداً في وظائفهم.

وأوصت الدراسة ب جراء المزيد من الدراسات حول القيم التنظيمية واالنغماس الوظيفي بأساليب مختلفة,
والحرص على تهيئة مناخ مناسب لزيادة مستوى االنغماس الوظيفي لموظفي البنوك اإلسالمية.

 -3دراسة (نصار: )2013 ,
بعنوان :جودة حيـاة العمـل وأثرهـا علـى تنميـة االسـتغراق الـوظيفي دراسـة مقارنـة بـين دائـرة
التربية والتعليم في وكالة الغوث ووزارة التربية والتعليم الحكومي – قطاع غزة .

هدفت هذه الدراسة للتعرف على مستوى جودة حياة العمل في كل من دائرة التربية والتعليم في وكالة

الغوث ,وو ازرة التربية والتعليم الحكومي ,وقد طبقت هذه الدراسة على عينة قوامها ( )406موظفا ما بين
مدير مدرسة ومساعد مدير ,كما واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي.
وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها:

 وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين جودة حياة العمل وتنمية االستغراق الوظيفي في كال الدائرتين. -أن أبعاد جودة حياة العمل متوفرة أيضا في كال الدائرتين بدرجة متوسطة ومقبولة.

 أن درجة االستغراق الوظيفي فيهما جيدة جداً ,إال أن مستوى جودة حياة العمل ودرجة االستغراقالوظيفي لدى العاملين في وكالة الغوث أفضل منه لدى العاملين في و ازرة التربية والتعليم الحكومي.

وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام برفع مستوى جودة حياة العمل في دائرة التربية والتعليم في وكالة الغوث
وتوفير متطلبات االستقرار الوظيفي .
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ب -الدراسات العربية:
 -1دراسة (الساعدي: )2015 ,

بعنوان :دور االستغراق الوظيفي في األداء العالي بحث استطالعي تحليلي في كلية اإلدارة
واالقتصاد في جامعة كربالء – العراق .
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور االستغراق الوظيفي في األداء حيث جرى اختيار كلية اإلدارة
واالقتصاد في جامعة كربالء مجتمعاً للبحث اختيرت منه عينة من الموظفين تضم ) (55شخصاً,
وجمعت البيانات عن طريق المقابلة ,واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي.
وأظهرت النتائج ما يلي :
ان االســتغراق الــوظيفي بوص ــفه الحــالي يتفاع ــل ويــؤثر بق ــوة فــي مشــاركة الع ــاملين ومــن ث ــم فــي الت ــدريب

المعمق فالتوظيف الفاعل واخي ار مع فرص المسار الوظيفي.

وأوصت الدراسة التوجه نحو تعزيز ثقافة التشارك والعمل على تنشيط مكونات االستغراق الجسدي.

 -2دراسة (قاسم:)2012 ,
بعنـــوان :نمـــوذج ثالثـــي األبعـــاد للعالقـــة بـــين جـــودة الحيـــاة الوظيفيـــة وااللتـــزام التنظيمـــي
واالستغراق في العمل ,دراسة ميدانية على العاملين المدنيين بوزارة الداخلية -مصر.

هــدفت هــذه الد ارســة إلــى معرفــة العالقــة بــين جــودة الحيــاة الوظيفيــة وااللت ـزام التنظيمــي كمتغي ـرين مســتقلين
واالنغمــاس الــوظيفي كمتغيــر تــابع م ــن خــالل اقت ـراا نمــوذج ثالثــي األبع ــاد لهــذه العالقــة  ,وطبقــت ه ــذه

الد ارس ــة عل ــى عينـ ـة قوامه ــا ( )400موظف ــا م ــدنيا ف ــي المس ــتويات اإلداري ــة المختلف ــة ب ــبعض إدارات و ازرة
الداخلية وجمعت البيانات عن طريق المقابلة ,واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي.

وأظهرت النتائج ما يلي :

وجــود عالقــة ارتبــاط معنويــة وتــأثير إيجــابي لكــل مــن أبعــاد جــودة الحيــاة الوظيفيــة وااللت ـزام التنظيم ـي مــع
االنغماس الوظيفي.

وأوصت الدراسة برفع جودة الحياة الوظيفيـة لـدى العـاملين المـدنيين بـو ازرة الداخليـة ,وتـوفير مـا يلـزم الـو ازرة
للوصول لاللتزام وحب العمل من قبل العاملين.
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 -3دراسة (العبادي ,والجاف:)2012 ,

بعنوان :استراتيجيات تعزيز االستغراق الـوظيفي ودورهـا فـي تحقيـق األداء العـالي لمنظمـات
األعمال ,دراسة استطالعية لعينة من العاملين في القطاع المصرفي العراقي– العراق .

هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف استراتيجيات تعزيز االستغراق الـوظيفي ودورهـا فـي تحقيـق األداء العـالي

لمنظمــات األعمــال لعين ــة مــن العــاملين ف ــي القطــاع المص ـرفي الع ارق ــي فــي أربيــل إذ بلغ ــت عينــة البح ــث

( )105موظفين ,كما استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي.
وأظهرت نتائج الدراسة:

أن المصارف تبحث دائما عن تحقيق األداء العالي و بالتالي فهي تجد طريقة للحصول على الميزة

التنافسية في القطاع المصرفي ,لذا يعد االستغراق الوظيفي و استراتيجياته أحد الطرائق لتحقيق األداء
العالي

وأوصت الدراسة بتعزيز االستغراق الوظيفي لدى العـاملين فـي القطـاع المصـرفي عـن طريـق زيـادة الحـوافز
والعناية باألجور .

 -4دراسة (يوسف:)2011 ,
بعن ـوان :عالقــة بعــض ســمات الشخصــية باالنغماس(االســتغراق) الــوظيفي لــدى عينــة مــن
أطباء الطوارئ -مصر.

ه ــدفت ه ــذه الد ارس ــة إل ــى استكش ــاف طبيع ــة العالق ــة الس ــببية ب ــين بع ــض الس ــمات الشخص ــية واالنغم ــاس
الوظيفي لدى أطباء الطوارئ بمدينـة طنطـا ,وعالقتـه بالصـالبة النفسـية والـذكاء االنفعـالي لـديهم مـن خـالل
جمــع البيانــات لعينــة قوامهــا ( )262مــن أطبــاء الطـوارئ  ,واشــتملت أدوات الد ارســة علــى ثالثــة اختبــارات

لإلجابة على تساؤالت الدراسة  ,كما استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي.

وأظهرت نتائج الدراسة:

أن كال من الذكاء االنفعالي والصالبة النفسية لهما تأثير مباشر على االنغماس الوظيفي.

وأوصت الدراسة بالعمـل علـى تطـوير بعـض سـمات الشخصـية ذات األهميـة لألطبـاء فـي المستشـفيات فـي
مدينة طنطا.

 -5دراسة (المغربي:)2004 ,
بعنـــوان :جـــودة حيـــاة العمـــل وأثرهـــا فـــي تنميـــة اال نغمـــاس (االســـتغراق) الـــوظيفي  ,دراســـة
ميدانية – مصر.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة جدة حياة العمل وبيان أثرها على االنغماس الوظيفي للعـاملين

بــالمراكز الطبيــة المتخصصــة بجامعــة المنصــورة .واســتخدم المــنهج الوصــفي التحليلــي مــع اســتخدام أداتــين

لجمع البيانات هما المقابلة واالستبيان ,وبلغ حجم العينة ( )350مفردة.
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وأظهرت النتائج :

 -أن عوامل جودة حياة العمل مجتمعة (ظروف بيئة العمل ,خصائص الوظيفة ,األجور والمكافئات,

جماعة العمل ,أسلوب الرئيس في اإلشراف ,المشاركة في اتخاذ القرارات) تؤثر في االنغماس الوظيفي.

 -أن أهم هذه العوامل تأثي ار في االنغماس الوظيفي تتمثل في (األجور والمكافئات ,خصائص الوظيفة,

ظروف بيئة العمل المعنوية وأسلوب الرئيس في اإلشراف).

وأوصت الدراسة بالتركيز علـى جـودة العمـل ألهميتـه فـي تنميـة االنغمـاس الـوظيفي لـدى العـاملين بـالمراكز
الطبية المتخصصة بجامعة المنصورة .

ت -الدراسات األجنبية
 -1دراسة (:(Danish, 2015
بعنوان :العالقة بين األداء الوظيفي و االنغماس الوظيفي مع البروز الوظيفي للعاملين فـي
قطاع التعليم – باكستان .
Relationship Between JOB Performance, JOB Involvement and
Career Salience of Employees in Education Sector of Pakistan

والغرض من هذه الدراسة هو استكشاف سلوك الموظفين واألداء التنظيمي على االنغماس الوظيفي

والبروز الوظيفي من خالل التنسيق السليم والوضع البيئي مريح في مكان العمل .واستخدم الباحث المنهج

الوصفي التحليلي  ,وجعت البيانات عن طريق استبانه وزعت على عدد ( )235من العاملين في قطاع
التعليم في باكستان .
وأظهرت النتائج:

 أن هناك عالقة طردية قوية بين المتغير التابع والمستقل تظهر باإليجاب او بالسلب . -أن هناك عالقة سلبية بين االنغماس الوظيفي والبروز الوظيفي .

 -أن هناك عالقة ايجابية بين االنغماس الوظيفي واألداء الوظيفي .

وأوصـــت الدراســـة بخلــق اســتراتيجيات لتعزيــز االداء الــوظيفي لــدى العــاملين فــي القطــاع التعليمــي وعمــل
دراسات لنفس الموضوع على عينة ومجتمع دراسة مختلفين .

 -2دراسة (:(Raymond & Mjoli, 2013
بعنوان :العالقة بين االنغماس الـوظيفي  ,الرضـا الـوظيفي وااللتـزام التنظيمـي لـدى مـوظفي
المستويات الدنيا في شركة لتصنيع السيارات بشرق لندن-جنوب أفريقيا .
The Relationship Between Job Involvement, Job Satisfaction and
Organizational Commitment Among Lower-level Employees at a
Motor Car Manufacturing Company in East London, South
Africa.
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هــدفت هــذه الد ارســة إلــى د ارســة العالقــة بــين كــل مــن (االنغمــاس الــوظيفي ,الرضــا الــوظيفي) وهمــا متغيـران
مستقالن وااللتزام التنظيمي وهو المتغيـر التـابع للمـوظفين فـي المسـتويات الـدنيا فـي شـركة تصـنيع سـيارات

بجنوب أفريقيا .واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ,وجعت البيانات عن طريق استبانه وزعت على
عدد ( )100موظف من موظفي المستويات الدنيا بالشركة تم اختيارهم بشكل عشوائي.

وأظهرت النتائج:

 -أن االنغماس الوظيفي والرضا الوظيفي يرتبطان بقوة مع االلتزام التنظيمي.

 -أن الرضا الوظيفي أظهر نسبة تباين أعلى من االنغماس تجاه االلتزام التنظيمي.

وأوصـــت الدراســـة بأهمي ــة الرض ــا ال ــوظيفي وااللتـ ـزام التنظيم ــي للوص ــول إل ــى أقص ــى درج ــات االنغم ــاس
الوظيفي.

 -3دراسة ): (Permarupan, et al., 2013
بعن ـوان :تــيثير جــودة حيــاة العمــل علــى االنغمــاس الــوظيفي وااللت ـزام الفعــال لــدى مــوظفي
القطاع العام والخاص  -ماليزيا .
Quality of Work Life on Employee Job Involvement and Affective
Commitment Between the Public and Private Sector in Malaysia.

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العالقة بين جودة حياة العمل علـى االنغمـاس الـوظيفي وااللتـزام الفعـال لـدى

مــوظفي القطــاع العــام والخــاص فــي ماليزيــا .وقــد تــم اختيــار عينــة قوامهــا( )334موظفــا مــن المســتويات
اإلداريــة الوســطى للمشــاركة فــي هــذه الد ارســة  ,واعتمــد الباحــث المــنهج الوصــفي التحليلــي واالســتبانة كـأداة

للدراسة .وأظهرت نتائج الدراسة :

أن كال من ظروف العمل وفرص العمل والمناخ التنظيمي لها تأثير قوي على االنغماس الوظيفي وااللتـزام

الفعال.

وأوصــت الدراســة بتحســين جــودة حيــاة العمــل لــدى مــوظفي القطــاع العــام والخــاص بســبب أثـره الكبيــر علــى
االنغماس الوظيفي لديهم .

 -4دراسة ): (Andorta & Harleen, 2012
بعنوان :االتجاهات الوظيفية واالنغماس الوظيفي دراسة حالة الموظفين الهنديين-الهند .
 Job Attitude to Job Involvement a Review of Indian EmployeesIndia.
ه ــدفت ه ــذه الد ارس ــة لمعرف ــة المواق ــف الض ــمنية والصـ ـريحة للم ــوظفين الع ــاملين ف ــي ش ــركة توزي ــع الس ــلع
االسـتهالكية الهنديـة ودورهـا فـي تحقيـق االنغمــاس الـوظيفي  ,واسـتخدم الباحـث المـنهج الوصـفي التحليلــي,

وتم تجميع البيانات عن طريق االستبانة الموزعة على العينة البالغ حجمها ( )450عامال .

وأظهرت نتائج الدراسة:

 أن التفكك بين المواقف الضمنية والصريحة تؤثر في االنغماس الوظيفي.44

 -أن المواقف الضمنية لها تأثير على االنغماس الوظيفي.

وأوصت الدراسة بالبحث أكثر عن موضوع االنغماس الوظيفي وعالقته بمختلف االتجاهات األخرى .

 -5دراسة ): (Dinc, 2012
بعنــوان :دور االنغمــاس الــوظيفي كوســيط فــي عالقــة القــيم األخالقيــة بــالوالء الــوظيفي-

البوسنة والهرسك.
The Role of Job Involvement as a Mediator in Moral ValuesEmployee Loyalty Relationship - Bosnia and Herzegovina.
هدفت هذه الدراسة لمعرفة تأثير القيم األخالقية المشتركة واالنغماس الوظيفي على الوالء التنظيمي

باستخدام بيانات تم جمعها من ( )100استبانة وزعت على العاملين في مؤسسات التعليم الخاص في

البوسنه والهرسك  ,واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة كأداة للدراسة.
وأظهرت نتائج هذه الدراسة :

 أن كال من القيم األخالقية واالنغماس الوظيفي يمكنها تعزيز الوالء الوظيفي. -أن االنغماس الوظيفي يتوسط العالقة بين القيم األخالقية والوالء الوظيفي.

وأوصت الدراسة بالتركيز على دور االنغماس الوظيفي في عالقة القيم األخالقية للعاملين في مؤسسات
التعليم الخاص.

 -6دراسة ): (Bhatia, et al., 2012
بعنوان :تحليل دور االنغماس الوظيفي على الفعالية التنظيمية  ,دراسة على موظفي البنـك
البنجالي  -بنجالدش.
Analyze the Role of Job Involvement on Organizational
Effectiveness : an Empirical Study Among the Employees of
Punjab National Bank - Bangladesh.
هدفت هذه الدراسة لمعرفة دور االنغماس الوظيفي في تحقيق الفعالية التنظيمية ,ومعرفة الميزات المطلوبة

لتحقيق الفعالية التنظيمية باستخدام بيانات جمعت من عينة من ( )80موظفاً من موظفي البنك الوطني

البنجابي ,وتم استخدام االستبانة كأداة واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي.
وأظهرت نتائج الدراسة :

 -أن االنغماس الوظيفي هو العنصر الحاسم لتحقيق الفاعلية التنظيمية.

 -أن هناك عالقة مباشرة بينهما عن طريق أسلوب العمل ,طريق تحقق األهداف ,وتحسين الجودة

واكتساب المهارات الجديدة  ...إلخ.

وأوصت الدراسة بغرز مفهوم االنغماس الوظيفي بشكل أكثر لدى موظفي البنك البنجالي.
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 -7دراسة ): (Eswaran, et al., 2011

بعنـوان :عالقــة األبعــاد الخمســة الكبــرى للشخصــية باالنغمــاس الــوظيفي لمــوظفي مؤسســة
مالية في بينانج-ماليزيا.
A study of The Relationship Between the Big Five Personality
Dimensions and Job Involvement in a Foreign Based Financial
 Institution in Penang.
هــدفت هــذه الد ارســة لمعرفــة العالقــة بــين األبعــاد الخمســة للشخصــية واالنغمــاس الــوظيفي لمــوظفي خدمــة

العمــالء فــي مؤسســة ماليــة فــي ماليزيــا وكانــت العينــة ( )233اســتبانة .واســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي

التحليلي.

أظهرت النتائج:
 أن االنبساطية والطيبة المقبولة ترتبطان بشكل إيجابي مع االنغماس الوظيفي. -أن العصابية والتفتح وحيوية الضمير ال تعطي أي وجود على عالقة وبشكل عام هناك عالقة بين

األبعاد الخمسة للشخصية واالنغماس الوظيفي وان كانت غير قوية.

وأوصــت الدراســة بــالتركيز علــى األبعــاد الخمســة الكبــرى للشخصــية لالرتقــاء بمســتوى االنغمــاس الــوظيفي
لموظفي مؤسسة مالية في بينانج.

 -8دراسة ): (Khalid & Rehman, 2011
بعن ـوان :أثــر التغييــر التنظيمــي علــى االنغمــاس الــوظيفي مــن خــالل االتصــاالت والعواطــف
والعقد النفسية وتوسطهم لهذه العالقة – باكستان.
Effect of Organizational Change on Employee Job Involvement:
Mediating Role of Communication, Emotions and Psychological
 Contract - Pakistan.
ه ــدفت ه ــذه الد ارس ــة لمعرف ــة ت ــأثير التغيي ــر التنظيم ــي عل ــى االنغم ــاس ال ــوظيفي م ــن خ ــالل االتص ــاالت
والعواطــف والعقــد النفســية وتوســطهم لهــذه العالقــة .وجمعــت البيانــات مــن خــالل ( )311اســتبانة .واســتخدم

الباحث المنهج الوصفي التحليلي.
وأظهرت نتائج الدراسة :

 أن التغيير التنظيمي المتبوع باتصاالت فعالة تولد المشاعر اإليجابية مما يزيد االنغماس الوظيفي,بينما التغيير التنظيمي بدون اتصاالت فعالة يسبب مشاعر سلبية تنتج في انغماس وظيفي منخفض.

 أن التغيير التنظيمي يستطيع كسر العقد النفسية بين الموظف وصاحب العمل والتي تسبب ضعفاالنغماس الوظيفي.

وأوصت الدراسة بضرورة تبني االنغماس الوظيفي كواحد من التأثيرات المهمة للتغير التنظيمي.
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 -9دراسة ): (Khan & Jam, 2011

بعنوان :االنغماس الوظيفي والتنبؤ بااللتزام التنظيمي – باكستان.
Job Involvement as Predictor of Employee Commitment:
Evidence From Pakistan.
هدفت هذه الدراسة لمعرفة تأثير االنغماس الوظيفي على أنواع االلتزام التنظيمي وهي االلتزام العاطفي
وااللتزام المستمر وااللتزام المعياري ,واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ,وجمعت البيانات عن

طريق استبانة وزعت على عينة مكونة من ( )211موظفا من ( )11منطقة مختلفة.

وأظهرت نتائج هذه الدراسة:

وجود تأثير إيجابي على كل من االلتزام العاطفي وااللتزام المستمر وااللتزام المعياري.

وأوصت الدراسة بالعمل على تكثيف االنغماس الوظيفي ليساعد في التنبؤ بااللتزام التنظيمي ,كما
حرصت على العمل بطرق وأساليب مختلفة لزرع االنغماس الوظيفي للوصل ألقصى درجات االلتزام

التنظيمي.

 -10دراسة ): (Khan & Nemati, 2010
بعنوان :أثـر االنغمـاس الـوظيفي علـى الرضـا الـوظيفي  ,دراسـة علـى األطبـاء العـاملين فـي
مستشفى ريفاح التعليمي – باكستان.
Impact of Job Involvement on Employee Satisfaction, A Study
Based on Medical Doctors Working ot Riphah International
University Teaching Hospitals in Pakistan.
هــدفت هــذه الد ارســة لمعرفــة ت ــأثير االنغمــاس الــوظيفي علــى الرضــا ال ــوظيفي لــدى األطبــاء العــاملين ف ــي

المستشـ ــفيات التعليميـ ــة التابعـ ــة لجامعـ ــة ريفـ ــاا الباكسـ ــتانية الدوليـ ــة .واسـ ــتخدم الباحـ ــث المـ ــنهج الوصـ ــفي
التحليلي ,وتم جمع البيانات من خالل استبانة وزعت على العينة البالغ حجمها( )127طبيب.
وأظهرت نتائج الدراسة:

 -أن االنغماس الوظيفي له تأثير كبير على الرضا الوظيفي لألطباء العاملين في المستشفيات التعليمية

التابعة لجامعة ريفاا الباكستانية الدولية.

 -أن ارتفاع مستوى االنغماس الوظيفي له دور فعال في القضاء أو الحد من العواقب السلبية للرضا

الوظيفي مثل التغيب عن العمل.

وأوصت الدراسة بالتركيز على االنغماس الوظيفي الذي له أثر كبير جدا في الرضا الوظيفي لدى األطبـاء

العاملين في مستشفى ريفاا.
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 - 11دراسة ): (Liao & wenlee, 2009
بعنوان :دراسة أولية على االنغماس الوظيفي والسمات الشخصية في تايوان.
An Empirical Study on Employee Job Involvement and
Personality Traits: the Case of Taiwan.
هـدفت هـذه الد ارسـة لمعرفـة العالقـة بـين االنغمـاس الـوظيفي والسـمات الشخصـية الخمسـة الكبـرى باســتخدام

بيانات تم جمعها من( )272استبانة  ,واستخدم الباحـث المـنهج الوصـفي التحليلـي ,ووزعـت علـى العـاملين
في صناعة البالستيك بتايوان.
وأظهرت نتائج هذه الدراسة:

أن ســمة العصــابية ت ـرتبط ســلبيا مــع االنغمــاس الــوظيفي ,بينمــا الســمات الشخصــية الباقيــة (االنبســاطية,
الطيبة ,التفتح ,حيوية الضمير) ترتبط إيجابيا مع االنغماس الوظيفي.

كما توصلت الدراسة الـى عـدة توصـيات أهمهـا ضـرورة االهتمـام بالسـمات الشخصـية لمـا لهـا مـن عالقـة
قوية مع االنغماس الوظيفي للعاملين في صناعة البالستيك بتايوان.

 -12دراسة (: )Ho, 2006

بعنوان :دراسة العالقات بين قيم العمـل واالنغمـاس الـوظيفي وااللتـزام التنظيمـي للممرضـات
التايوانيات -تايوان.
A Study of The Relationships Between Work Values, Job
Involvement and Organizational Commitment Among Taiwanese
Nurses – Taiwan.
هــدفت الد ارســة لوصــف قــيم العمــل للممرضــات ومــدى االنغمــاس الــوظيفي وااللت ـزام التنظيمــي للممرضــات

التايوانيــات ,واكتشــاف العوامــل التــي تــؤثر علــيهم ,واســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي التحليلــي ,وجمعــت
البيانات عن طريق استبانة وزعت على العينة البالغ عددها ( )1300ممرضة.

وأظهرت الدراسة نتائج منها:

أن قــيم العمــل ت ـرتبط بعالقــة موجبــة مــع كــل مــن االنغمــاس الــوظيفي وااللت ـزام التنظيمــي ,وان االنغمــاس
الوظيفي يرتبط بعالقة موجبة مع االلتزام التنظيمي.

وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام باالنغماس الوظيفي لرفع مستوى االلتزام التنظيمي لدى الممرضات.
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 -13دراسة بعنوان ): (Somani & Krishnan, 2004
بعنوان :تيثير القيادة الكاريزمية واالنغماس الوظيفي على بناء الصورة المتكاملة للشـركات

 -الهند.

Impact of charismatic Leadership and Job Involvement on
Corporate Image Building - India.
هــدفت هــذه الد ارســة لمعرفــة تــأثير القيــادة الشخصــية واالنغمــاس الــوظيفي علــى بنــاء الصــورة المتكاملــة فــي

قطاع منظمـات الخـدمات باسـتخدام بيانـات جمعـت مـن ( )70موظفـا فـي بنـك متعـدد الجنسـيات فـي الهنـد,

واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي.

وأظهرت نتائج هذه الدراسة:

أن االنغمــاس الــوظيفي يتوســط بشــكل كامــل العالقــة بــين القيــادة الشخصــية والصــورة المبنيــة علــى التركيــز
على الزبون.

وأوصــت الدراســة بالســير نحــو االنغمــاس الــوظيفي بشــكل أكبــر ليــتم بنــاء الصــورة بشــكل متكامــل فــي البنــك
متعدد الجنسيات في الهند.
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المحور الثاني :الدراسات التي تناولت سلوك المواطنة التنظيمية وبعض المتغيرات األخرى

أ -الدراسات الفلسطينية

 -1دراسة (الشوا:)2015 ,

بعنوان :الذكاء العاطفي وعالقته بسلوكيات المواطنة التنظيمية دراسة تطبيقية على بنك
فلسطين في محافظات غزة.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين الذكاء العاطفي وسلوكيات المواطنة التنظيمية لدى

الموظفين العاملين في بنك فلسطين بمحافظات غزة ,وقامت الباحثة باستخدام المنهج الوصفي التحليلي,

واستخدمت اإلستبانة كأداة في جمع البيانات األولية ,حيث تم توزيع ( )250استبانه .
وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة :
 -أن مستويات سلوكيات المواطنة التنظيمية جاءت ايجابية وبدرجة مرتفعة.

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى سلوكيات المواطنة التنظيمية تعزى للمتغيراتالديموغرافية.
وأوصت الدراسة وتطوير وتصميم برامج تدريبية للموظفين لرفع المستوى المعرفي والمهارات بما يخص
الذكاء العاطفي وسلوكيات المواطنة التنظيمية واجراء المزيد من الدراسات حول كل من الذكاء العاطفي
وسلوكيات المواطنة التنظيمية بأساليب وطرق إحصائية مختلفة وعلى مجتمعات مختلفة.

 -1دراسة (سالم:)2013 ,
بعنوان :دور الذكاء العاطفي للمديرين على سلوك المواطنة التنظيمية للمعلمين في مدارس
الثانوية في محافظة رفح – قطاع غزة .

هدفت هذه الدراسة لمعرفة دور الذكاء العاطفي للمديرين على سلوك المواطنة التنظيمية للمعلمين في

مدارس الثانوية في محافظة رفح  ,حيث وزعت ( )190استبانة  ,واستخدم الباحث المنهج الوصفي

التحليلي.

وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة :

 وجود عالقة ايجابية بين الذكاء العاطفي وسلوك المواطنة التنظيمية. -وجود اختالفات في مستوى سلوك المواطنة تعزى إلى متغير الجنس وعدد سنوات الخبرة.

وأوصت الدراسة أن يستخدم المدراء أساليب وطرق جديدة في التدريب  ,واالهتمام بشكل أكبر بسلوك
المواطنة التنظيمية لرفع الكفاءة والتطوير .
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 -2دراسة (حجاج: )2012 ,
بعنوان :دور العدالة التنظيمية في تعزيز سلوك المواطنة التنظيمية  ,دراسة استطالعية
آلراء العاملين في شركة توزيع كهرباء محافظات غزة – قطاع غزة .
هدفت هذه الدراسة الى التعرف على دور العدالة التنظيمية في تعزيز سلوك المواطنة التنظيمية  ,للعاملين

في شركة توزيع كهرباء محافظات غزة حيث تم توزيع ( )103استبانة لدراسة استطالعية آلراء العاملين.
وأظهرت نتائج هذه الدراسة:

 أن هناك عالقة بين العدالة التنظيمية بأبعادها (عدالة التوزيع ,والعدالة اإلجرائية ,وعدالة التعامالت)وسلوك المواطنة التنظيمية.

 أن عدالة التعامالت هي أفضل مجال يمكن التنبؤ من خالله بسلوك المواطنة التنظيمية في شركاتالكهرباء في قطاع غزة.
وأوصت الدراسة بتوصيات عديدة مثل تفعيل العدالة التنظيمية بشكل أكبر وخصوصا عدالة التعامالت
بسبب دورها الفعال سلوك المواطنة التنظيمية.

ب-الدراسات العربية

 -1دراسة (معمري: )2014 ,

بعنوان :سلوك المواطنة التنظيمية كيداة للفعالية التنظيمية في المنظمات الحديثة-الجزائر.

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن واقع أداء هذه السلوكيات لدى عمال سونلغاز بورقلة على عينة

متكونة من ( )110من الموظفين ,باعتبار سلوك المواطنة التنظيمية األداة الرئيسة في تحقيق الفعالية

التنظيمية في المنظمات الحديثة ,واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي.

أظهرت نتائج هذه الدراسة:

أن مستوى أداء هذه السلوكيات متوسط ,وأن العناية بهذا السلوك تسهم في تحسين مستوى الكفاءة واألداء
والفعالية التنظيمية.

وأوصت الدراسة بضرورة تطبيق سلوك المواطنة التنظيمية لرفع الفعالية التنظيمية للموظفين في المنظمات
الحديثة.
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 -2دراسة (القحطاني: )2014 ,

بعنوان :سلوك المواطنة التنظيمية وعالقته باإلبداع اإلداري من وجهة نظر العاملين في مركز

المعلومات الوطني وشركة العلم ألمن المعلومات  -الرياض.

هدفت الدراسة لدراسة عالقة سلوك المواطنة التنظيمية باإلبداع اإلداري من وجهة نظر العاملين في مركز

المعلومات الوطني وشركة العلم ألمن المعلومات في السعودية والعينة كانت ( )299موظفاً ,حيث
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي.

أهم النتائج لهذه الدراسة :

 أن سلوك المواطنة التنظيمية يمارس في مركز المعلومات الوطني أكثر من شركة العلم ألمنالمعلومات.

 إن ارتفاع مستوى ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية يرتبط طردياً مع مدى توفر اإلبداع اإلداري فيالقطاع العام بشكل أعلى منه في القطاع الخاص.

 الوصول إلى نموذج تنظيمي مقترا للعالقات بين محور سلوك المواطنة التنظيمية وأبعاده مع محوراإلبداع اإلداري وعناصره.

وأوصت الدراسة بتكثيف وتطوير سلوك المواطنة التنظيمية في القطاع العام.

 -3دراسة (نوح: )2013 ,
بعنوان :أثر الدعم التنظيمي في أداء الشركات وسلوك المواطنة التنظيمية – األردن.

هدفت الدراسة إلى اختبار أثر الدعم التنظيمي في أداء الشركات ودور سلوك المواطنة التنظيمية في

تعزيز أثر الدعم التنظيمي في أداء الشركات الصناعية األردنية ,ولتحقيق هدف الدراسة قامت الباحثة
بتصميم استبانة لجمع البيانات األولية من عينة الدراسة المكونة من ( )113عامالً يعملون في الشركات

الصناعية في مدينة سحاب.

وبعد إجراء عملية التحليل لبيانات الدراسة تم التوصل إلى مجموعة من النتائج أهمها:
وجود تأثير ذو داللة معنوية للدعم التنظيمي بأبعاده في سلوك المواطنة التنظيمية وأداء الشركات

الصناعية األردنية.

أما أهم التوصيات التي قدمتها الدراسة كانت تعزيز إمكانية المديرين في الشركات الصناعية األردنية من
خالل تمكينهم وتشجيعهم على تدريب وتعليم الموظفين المشاركة في اتخاذ الق اررات.
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 -4دراسة (سليمان: )2013 ,

بعنوان :القيادة اإلدارية وسلوك المواطنة التنظيمية في قطاع الخدمات المصرفية  -دولة
اإلمارات العربية المتحدة.

وهدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير سلوكيات القيادة على سلوكيات المواطنة التنظيمية في القطاع

المصرفي اإلسالمي ,كما تستكشف دور تأثير سلوكيات المواطنة التنظيمية على نتائج العمل المصرفي.

حيث شملت الدراسة ( )150موظفاً يعملون في القطاع المصرفي اإلسالمي في اإلمارات ,واستخدمت

الباحثة المنهج الوصفي التحليلي.
وأشارت نتائج هذه الدراسة إلى:

 -أن أنماط القيادة التحويلية والتبادلية تميل للعب دور هام في سلوك المواطنة التنظيمية.

 -أن سلوك القيادة التبادلية له تأثير إيجابي قوي على سلوك المواطنة التنظيمية من سلوك القيادة

التحويلية على الرغم من وجود اختالف بسيط جدا في العالقة بين النمطين.

وتوصلت إلى مجموعة من التوصيات أهمها تقوية سلوك المواطنة التنظيمية في البنوك اإلسالمية عن

طريق االهتمام باحتياجات الموظفين ,والتركيز على القيادة اإلدارية وسلوك المواطنة التنظيمية معا
للوصول إلى أهداف المنظمة المرجوة.

 -5دراسة (عالء الدين: )2013 ,

بعنوان :أثر الدعم التنظيمي في أداء الشركات وسلوك المواطنة التنظيمية ,دراسة تطبيقية
في أداء الشركات الصناعية في مدينة سحاب– األردن.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر الدعم التنظيمي في أداء الشركات ودور سلوك المواطنة في

تعزيز أثر الدعم التنظيمي في أداء الشركات الصناعية األردنية حيث تكونت عينة الدراسة من ()113

مبحوثاً ,وفي وضوء ذلك جرى جمع وتحليل البيانات واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي.
وقد أشارت النتائج إلى:

 وجود تأثير معنوي ذو داللة معنوية للدعم التنظيمي بأبعاده في سلوك المواطنة التنظيمية واألداء. -وجود تأثير معنوي ذو داللة معنوية لسلوك المواطنة التنظيمية في أداء الشركات الصناعية األردنية.

 -وجود تأثير معنوي ذو داللة معنوية للدعم التنظيمي في أداء الشركات بوجود سلوك المواطنة

التنظيمية.

وأوصت الدراسة بتوجيه الدعم التنظيمي في أداء الشركات من قبل اإلدارة العليا بشكل أكبر.
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 -6دراسة (إسماعيل: )2012 ,

بعنوان :أثر المناخ التنظيمي في سلوك المواطنة التنظيمي دراسة تحليلية آلراء عينة من
أعضاء الهيئة التدريسية – العراق.

يهتم البحث بدراسة عالقة االرتباط واألثر بين إبعاد المناخ التنظيمي وسلوك المواطنة التنظيمي .اتخذت

الدراسة من أعضاء الهيئة التدريسية في معهد اإلدارة في الرصافة وكانت العينة مكونة من ()71

استبيان .وبعد االعتماد على عدد من الوسائل اإلحصائية .
كانت نتائج الدراسة هي:

وجود عالقة ارتباط وأثر للمناخ التنظيمي وسلوك المواطنة التنظيمي.

وانتهت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها إتاحة الحرية في التعبير ,وزيادة االهتمام بتوسيع قاعدة

المشاركة وعن األفكار الخاصة بالعمل ,وتشجيع اإلدارة للجهد المبذول وتنمية الحيوية في العمل.

 -7دراسة (أبو تايه: )2012 ,
بعنوان :أثر العدالة التنظيمية على سلوك المواطنة التنظيمية في مراكز الو ازرات الحكومية
في األردن.

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر إحساس العاملين بالعدالة التنظيمية على سلوك المواطنة التنظيمية في
مراكز الو ازرات الحكومية في األردن .حيث تم استخدام االستبانة لجمع بيانات الدراسة وتحقيق أهدافها

وفرضياتها ,و تم الحصول على العينة التي بلغت ( )326مستجيباً من العاملين فـي م اركـز الـو ازرات

األردنية.

بينما أظهـرت النتائج:
 أن إحساس العاملين بالعدالة التنظيمية وبجميع أبعادها جاء فوق المتوسط. -ارتفاع سلوك المواطنة التنظيمية بجميع أبعادها لدى عينة الدراسة.

 -لقد بينت نتائج الدراسة أن هناك أث اًر إيجابيا إلدراك الموظفين للعدالة التنظيمية على سلوك المواطنة

التنظيمية وعلى جميـع أبعادها.

وأوصت الدراسة بضرورة تطبيق العدالة التنظيمية في جميع مراكز الو ازرات الحكومية وغير الحكومية.
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-8دراسة (البشابشه ,والحراحشه: )2011 ,
بعنوان :أثر أبعاد الدافعية على سلوك المواطنة التنظيمية  ,دراسة ميدانية من وجهة نظر
العاملين في بلديات محافظات جنوب األردن .
هدفت الدراسة إلى التعرف على تحليل أثر متغيرات الدافعية في سلوك المواطنة التنظيمية في بلديات

محافظات جنوب األردن ,واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لعينه قوامها ( )230موظف وكانت
االستبانة والمقابلة أدوات للدراسة.
وأظهرت النتائج:
 -أن تصورات العاملين في بلديات الجنوب ألنواع الحاجات(الحاجة إلى األمن ,الحاجات االجتماعية,

الحاجة إلى االحترام ,الحاجة إلى تحقيق الذات) جاءت بدرجة متوسطة ,وبدرجة عالية لسلوك المواطنة
التنظيمية.

 وجود أثر هام ذي داللة إحصائية ألبعاد الدافعية (الحاجة إلى األمن ,الحاجات االجتماعية ,الحاجةإلى االحترام ,الحاجة إلى تحقيق الذات) في سلوك المواطنة التنظيمية بمختلف أبعاده ( فضائل

المواطنة العامة ,اإليثار ,الضمير الحي ,الكياسة واللطف ,الروا الرياضية).

كما أوصت الدراسة بتوفير أبعاد الدافعية (الحاجة إلى األمن ,الحاجات االجتماعية ,الحاجة إلى االحترام,
الحاجة إلى تحقيق الذات) بشكل أساسي للعاملين في البلديات األردنية بشكل عام .

 -9دراسة (عودة: )2010 ,
بعنوان :العالقة بين الثقافة التنظيمية وتحقيق سـلوك المواطنـة التنظيمـي ألعضـاء مجـالس
إدارة الجمعيات األهلية – مصر.

تستهدف الدراسة التعرف على طبيعة العالقة بين الثقافة التنظيمية في تحقيق سلوك المواطنة التنظيمي

ألعضاء مجالس إدارات الجمعيات األهلية وهى دراسة وصفية وطبقت على الحصر الشامل ألعضاء
مجالس إدارات الجمعيات األهلية المختارة وعددهم ( )100مفردة وتم استخدام االستبانة كأداة للبحث.

وكان من أهم نتائج هذه الدراسة:

 االهتمام بتحسين وضع الجمعية في تقديم الخدمات للمستفيدين ,يوجد لدى األعضاء حماس لبرامجوخدمات التي تقدمها الجمعيات.

 -المبادرة باالتصال بالمجتمع المحلى لزيادة موارد وامكانات الجمعية.

وأوصت الدراسة باإلسراع بتوسيع العالقات مع الهيئات الخارجية والداخلية المانحة.
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 -10دراسة (أبازيد: )2009 ,

بعنوان :أثر التمكين النفسي على سلوك المواطنة للعاملين في مؤسسة الضمان
االجتماعي في األردن.

سعت الدراسة إلى الكشف عن مستوى التمكين النفسي وأثـرة علـى سـلوك المواطنـة التنظيميـة لـدى العـاملين

ف ــي مؤسس ــة الض ــمان االجتم ــاعي ف ــي األردن  .بل ــغ ع ــدد االس ــتبيانات المس ــتلمة لغاي ــة التحلي ــل ()328

استبانة .واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي .
وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة:

 -وجود درجة عالية لمستوى التمكين النفسي وسلوك المواطنة لدى العاملين.

 وجود أثر للتمكين النفسي في سلوك المواطنة ,ولم تظهر النتائج أية فروقات في اتجاهات العاملينتعزى للمتغيرات الشخصية.

وأوصت الدراسة بضرورة التركيز دائما على سلوك المواطنة لدى العاملين.

 -11دراسة (صباغ: )2008 ,
بعنوان :أثر كل من العدالة التنظيمية وااللتزام التنظيمي على سلوك المواطنة التنظيمية-
اإلمارات.

حيث أجرى الباحث دراسة على مستشفيات و ازرة الصحة بدولة اإلمارات العربية المتحدة وقد استخدم

المنهج الوصفي ,واستخدم االستبانة لجمع البيانات من خالل عينة مقدارها ( )188استبانة وزعت على
العاملين في مستشفيات و ازرة الصحة بدولة اإلمارات.

وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها:

 تدني مستوى تطبيق سلوك المواطنة التنظيمية في مستشفيات و ازرة الصحة بدولة اإلمارات. -وجود عالقة إيجابية ومعنوية بين العدالة التنظيمية وسلوك المواطنة العامة بشكل عام.

 -وجود عالقة إيجابية ومعنوية بين عدالة التوزيع وعدالة التعامل من ناحية وسلوك المواطنة.

وأوصت الدراسة بتعزيز قيم العدالة التنظيمية للعاملين في مستشفيات والبحث عن سبل لرفع مكانه االلتزام
التنظيمي في نفوس العاملين في مستشفيات و ازرة الصحة بدولة اإلمارات.

 -12دراسة (محارمة: )2008 ,
بعنوان :مستوى سلوك المواطنة في األجهزة الحكومية القطرية ,دراسة ميدانية – قطر.

هدفت هذه الدراسة للتعرف على مستوى سلوك المواطنة التنظيمية في األجهزة الحكومية القطرية ,واستخدم

الباحث المنهج الوصفي التحليلي ,وبلغت عينة الدراسة ( )266موظفاً وتم استخدام االستبانة كأداة

للدراسة.
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كما وبينت نتائج هذه الدراسة:

 درجه متوسطة نسبيا لسلوك المواطنة التنظيمية وكان أعلى مستوى لهذا السلوك في مجال الكياسةواإليثار.

 -وجود اختالفات في مستوى سلوك المواطنة يعزى إلى متغير الجنس والخبرة.

وأوصت الدراسة بعدة توصيات كاالهتمام بشكل بسلوك المواطنة التنظيمية لدى موظفين األجهزة
الحكومية القطرية ,والبحث عن مسببات تدني سلوك المواطنة التنظيمية.

 -13دراسة (الفهداوي: )2005 ,
بعنوان :عالقة المواطنة التنظيمية مع التغير التحويلي دراسة ميدانية لتصورات موظفي

الدوائر الحكومية في الكرك –األردن.

هدفت هذه الدراسة إلى اكتشاف العالقة بين المواطنة التنظيمية والتغير التحويلي في موظفي الدوائر

الحكومية باألردن في مدينة الكرك واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ,حيث تم استخدام االستبانة
وتم توزيعها على مجتمع الدراسة وبلغت العينة ( )342موظفاً.
وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها :

 أن تصورات المبحوثين نحو سلوك المواطنة كانت مرتفعة. -هناك عالقة إيجابيه بين سلوك المواطنة والتغيير التحويلي.

وأوصت الدراسة بضرورة دراسة المواطنة التنظيمية بكافة المجاالت التي تفيد الدوائر الحكومية في مدينة
الكرك وبفترات مختلفة .

 -14دراسة (عبد الرحمن: )2005 ,
بعنوان :تيثير فرق العمل على سلوك المواطنة التنظيمية دراسة مقارنه على قطاع
المستشفيات  -مصر.

هدفت الدراسة الى التعرف على تأثير فرق العمل على سلوك المواطنة التنظيمية في قطاع المستشفيات.
واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة وزعت على عينة من ( )277طبيباً في القطاعين

العام والخاص.

وتبين من تحليل نتائج الدراسة:

 أن الخبرة تؤثر على سلوك المواطنة في كال القطاعين ,بينما النوع يؤثر على سلوك المواطنة التنظيميةفي القطاع الخاص.

 -تؤثر كل من المهنة والعمر والمستوى التعليمي على سلوك المواطنة في القطاع الحكومي فقط.

وجاءت الدراسة بعدة توصيات منها ضرورة رفع واعادة النظر في سلوك المواطنة التنظيمية في القطاع
العام ,ورفع نسبة األجور لألطباء.
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 -15دراسة (الهاجري: )2003 ,

بعنـوان :العالقــة بــين القــيم التنظيميــة وســلوك المواطنــة التنظيميــة لــدى منســوبي الج ـوازات
بالرياض.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين القـيم التنظيميـة وسـلوك المواطنـة التنظيميـة لـدى منسـوبي

الج ـوازات بالريــاض .وقــد أجــرى الباحــث علــى د ارســته علــى منســوبي الج ـوازات بمدينــة الريــاض ,واســتخدم
المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة كأداة لجمع البيانات من خالل ( )434عينة.
وكانت أهم نتائج هذه الدراسة:

 -وجود عالقة طردية بين القيم التنظيمية وسلوك المواطنة التنظيمية.

 -عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تطبيق سلوك المواطنة التنظيمية وفقا للمتغيرات الشخصية.

وأوصــت الدراســة بتقــديم قــيم تنظيميــة بشــكل مختلــف لــدى منســوبي الجـوازات حتــى يــتم خلــق تصــور جديــد
وواضح لسلوك المواطنة التنظيمية ألهميته.

 -16دراسة (حواس: )2003 ,
بعنوان :أثر االلتزام التنظيمي والثقة في اإلدارة على العالقة بين العدالة التنظيمية

وسلوكيات المواطنة التنظيمية بالتطبيق على البنوك التجارية في القاهرة – مصر.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين االلتزام التنظيمي والثقة في اإلدارة على العالقة بين

العدالة وسلوكيات المواطنة التنظيمية .وجمعت البيانات عن طريق استبانة وزعت على عدد ()400
موظف  .وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي.
وقد أسفرت هذه الدراسة عن نتائج أهمها:

 وجود دور وسيط لكل من االلتزام التنظيمي والثقة في اإلدارة على العالقة بين العدالة التنظيميةوسلوكيات المواطنة التنظيمية.

 ووجود عالقة ارتباطيه تتأثر بالعدالة التنظيمية وسلوكيات المواطنة التنظيمية بمستوى االلتزام لدىالعاملين.

وأوصت الدراسة ب عطاء المزيد من الثقة المتبادلة بين الموظف واإلدارة ,واتباع نظام أجور عادل
للموظفين بشفافية.

 -17دراسة (شنتير ,وآخرون: )2003 ,
بعنوان :قياس مستوى سلوك المواطنة التنظيمية لعينة من تدريسي كلية اإلدارة واالقتصاد
جامعة بغداد وكلية دجلة الجامعة األهلية – العراق.

تهــدف الد ارســة إلــى قيــاس مســتوى ســلوك المواطنــة التنظيميــة لعينــة مــن تدريســي كليــة اإلدارة واالقتصــاد

جامعة بغـداد وكليـة دجلـة الجامعـة  ,ولتحقيـق هـدف الد ارسـة قـام البـاحثون بتصـميم اسـتبانة لجمـع البيانـات

األولية من عينة الدراسة المكونة من ( )60مبحوثاً.
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توصـــلت الدراســـة إلـــى مجموعـــة مـــن االســـتنتاجات أهمهـــا :أكــدت العينــة وجــود اهتمــام مــن قبلهــا بهــذه

الســلوكيات ممــا يعطــي لــه بعــدا تطبيقيــا يتجســد فــي إمكانيــة توظيفــه فــي الكليــات المبحوثــة ويعــد أداة جيــدة
لتحقيق الكفاءة والفاعلية التنظيمية.

أما أهم التوصيات التـي قـدمتها الدراسـة هـي أن يعـي المسـئولون فـي الكليـات المبحوثـة أن حرصـهم علـى
االحتفــاظ بمســتويات مرتفعــة مــن ســلوكيات المواطنــة التنظيميــة لــدى العــاملين تقتــرن بتمكيــنهم مــن تأديــة
المهمــات الموكلــة لهــم عبــر مــنحهم مزيــد مــن االســتقاللية ومشــاركتهم بالمعلومــات  ,ممــا يــنعكس بصــورة

إيجابية على تحسين مستويات أدائهم.

 -18دراسة (العامري: )2002 ,
بعنوان :سلوك المواطنة التنظيمية فـي مستشـفيات وزارة الصـحة  ,دراسـة اسـتطالعية آلراء
المديرين – الرياض.

تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بمفهوم سلوك المواطنة التنظيمية وتوضيح أهميته الصحية على
المستشفيات الحكومية حيث تم أخذ عينة ( )250مدي ار استجاب منهم  139فرداً من مختلف المستشفيات
الحكومية في مدينة الرياض وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة كأداة للدراسة .
وأسفرت هذه الدراسة عن نتائج أهمها:

 -تدني سلوك المواطنة التنظيمية في المستشفيات الحكومية.

 -وجود ارتباط قوي بين عمر المدير ورؤيته لسلوك المواطنة التنظيمية .

 -وجود فروق جوهرية بين األجانب والعرب في بعض أبعاد هذا المفهوم.

وقدمت بعض التوصيات منها ضرورة إجراء دراسات أخرى حول العوامل المؤثرة على سلوك المواطنة
التنظيمية كالرضا الوظيفي والوالء التنظيمي ,ودراسة النتائج المترتبة على سلوك المواطنة التنظيمية
كالكفاءة والفعالية والتسرب الوظيفي.

ت_ الدراسات األجنبية
 -1دراسة (: )Harper, 2015

بعنـــوان :استكشـــاف اشـــكال ســـلوكيات المواطنـــة التنظيميـــة الســـوابق والنتـــائج  -الواليـــات
المتحدة األمريكية.
Exploring Forms of Organizational Citizenship Behaviors
(OCB): Antecedents and Outcomes -United States .

هدف الدراسة لمعرفة سلوك المواطنة التنظيمية نحو االسـتدامة فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة .وقـد أجـرى

الباح ــث د ارس ــته عل ــى ع ــدد ( )414م ــن الع ــاملين بالش ــركات األمريكي ــة ح ــول س ــلوك المواطن ــة التنظيمي ــة.
واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي في دراستها.
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وقد خلصت الدراسة إلى نتائج منها:

 عرض لمفهوم سلوك المواطنة التنظيمية نحو االستدامة كمتغير. المطالبة بتلبية احتياجات أصحاب المصلحة المتعددة لتحقيق العدالة التنظيمية واالقتصاديةواالجتماعية والبيئية.

وأوصت الدراسة باالهتمام بتطبيق مفهوم سلوك المواطنة التنظيمية بشكل مستمر للعاملين.

 -2دراسة (: )Jawahar, 2013
بعنوان :الرضا الوظيفي باعتباره مؤشر لسلوك المواطنة التنظيمية دراسة ميدانية – الهند.
Job Satisfaction as a Predictor of Organizational Citizenship
Behavior: an Empirical Study - India.
هدفت الدراسة إلى تحديد و إقامة عالقة بين الرضا الوظيفي و سلوك المواطنة التنظيمية بين أعضاء
هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي في الهند .والتعرف على الرضا الوظيفي في العمل وهل له

تأثير على مستوى سلوك المواطنة التنظيمي ,وهذا بدوره على أداء العمل .استخدمت عينات من ()252

من أعضاء هيئة التدريس في تاميل نادو للحصول على قاعدة تجريبية للدراسة .استخدمت االرتباط
واالنحدار تحليالت متعددة ل تفسير البيانات.

وتظهر نتائج هذه الدراسة :

أن هناك عالقة إيجابية بين الرضا الوظيفي والعوامل التي تشكل سلوك المواطنة التنظيمية.

كما وأوصت الدراسة بالحرص على الرضا الوظيفي فهو مؤشر قوي لسلوك المواطنة التنظيمية.

 -3دراسة (: )Shodri, 2013
بعنوان :سلوك المواطنة التنظيمية نحو االستدامة –الواليات المتحدة األمريكية.
 Organizational Citizenship Behavior Towards SustainabilityUnited States .
هدف الدراسة لمعرفة سلوك المواطنة التنظيمية نحو االسـتدامة فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة .وقـد أجـرى

الباح ــث د ارس ــته عل ــى ع ــدد ( )414م ــن الع ــاملين بالش ــركات األمريكي ــة ح ــول س ــلوك المواطن ــة التنظيمي ــة.
واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسته.
وقد خلصت الدراسة إلى نتائج منها:

 -عرض لمفهوم سلوك المواطنة التنظيمية نحو االستدامة كمتغير.

 المطالبة بتلبية احتياجات أصحاب المصلحة المتعددة لتحقيق العدالة التنظيمية واالقتصاديةواالجتماعية والبيئية.
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وأوصت الدراسة باالهتمام بتطبيق مفهوم سلوك المواطنة التنظيمية بشكل مستمر للعاملين.

 -4دراسة (: )Boerner, et al., 2009
بعنوان :تحليل أثر الضغوط المتبعة على العالقة بين القيادة الكارزماتية وسلوك المواطنة

التنظيمية -ألمانيا.

Charismatic Leadership and Organizational Citizenship Behavior:
Examining the Role of Stressors and Strain - Germany.
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر الضغوط المتبعة على العالقة بين القيادة الكارزماتية وسلوك المواطنة

التنظيمية ,حيث تم فتراض أن ضغوطات العمل ستخفف من العالقة بين القيادة الكارزماتية وسلوك

المواطنة التنظيمية ,إذ تم اختبار هذه الفرضيات على عينة مكونة من ( )142ممرضة في ثالثة
مستشفيات بألمانيا .واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي فيما كانت االستبانة أداة للدراسة.
وأظهرت النتائج:

إن التوتر في العمل توسط العالقة بين القيادة الكارزماتية وسلوك المواطنة التنظيمية.

وأوصت الدراسة بضرورة تخفيف الضغوط حتى ال يقل مستوى سلوك المواطنة التنظيمية لدى الممرضين.

 -5دراسة (: )Binjamin, 2008
بعنـــوان :تـــيثير االلتـــزام الفعـــال علـــى ســـلوك المواطنـــة والنيـــة إلنهـــاء العمـــل بـــين مـــوظفي
المصارف التجارية في نيجيريا.
The Influence of Affective Commitment on Citizenship Behavior
and Intention to Quit Among Commercial Bank’s Employees in
Nigeria.
كان الغرض من هذه الدراسة هو دراسة تأثير االلتزام الفعال على سلوك المواطنة والنية إلنهاء العمل بين

الموظفين في ما بعد توحيد البنوك التجارية النيجيرية .باستخدام المنهج الكمي ,وقد تم جمع البيانات من
خالل استبيان منظم يدار للموظفين بدوام كامل من ثمانية بنوك تجارية وتم توزيع ( )303استبانة عليهم.

كانت أهم نتائج هذه الدراسة:

كشف الدراسة إلى أن االلتزام الفعال له عالقة ذات داللة إحصائية مع سلوك المواطنة التنظيمية والنوايا

لدوران العمل ,وتمت مناقشة اآلثار التنظيمية واإلدارية للعملية من خالل النتائج.

وأوصت الدراسة بالعمل على جعل الموظفين ملتزمين بشكل أكبر عن طريق نظام الرقابة لتحسين سلوك

المواطنة.
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 -6دراسة ): (Asgari, et al., 2008
بعنوان :العالقة بين القيادة التحويلية والتبادلية ,والعدالة التنظيمية والدعم التنظيمي والثقة

وسلوك المواطنة  -ماليزيا.
The Relationship Between Transformational Leadership
Behaviors. Organizational Justice. Leader-Member Exchange.
Perceived Organizational Support. Trust in Management and
Organizational Citizenship Behaviors.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين القيادة التحويلية والتبادلية ,والعدالة التنظيمية والدعم

التنظيمي والثقة وسلوك المواطنة في ماليزيا ,وأجريت الدراسة على ( )162موظفا من خمس و ازرات في
ماليزيا ,واستخدم الباحث االستبانة كأداة والمنهج الوصفي التحليلي.
توصلت نتائج هذه الدراسة إلى:

 وجود عالقة إيجابية ومباشره بين القيادة التحويلية والعدالة التنظيمية وسلوك المواطنة . -كما بينت عدم وجود ثقة بين المشرفين والموظفين ,وأن المشرفين ال يعاملون الموظفين بعدالة.

وأوصت الدراسة بتوفير مناخ لتفعيل سلوك المواطنة لدى الموظفين في الو ازرات الماليزية.

 -7دراسة (: )Min-Huei, 2006
بعنوان :دراسة لتحسين سلوك المواطنة التنظيمية – الصين.
A Study to Improve Organizational Citizenship Behaviors in
China.
هدفت الدراسة إلى شرا كيفية تحسين سلوك المواطنة التنظيمية وكيفية وضع خطة للحصول على سلوك
مستمر من خالل النظام الرسمي وغير الرسمي في بيئة العمل .وتصف اإلجراءات للموظفين الذين هم

على استعداد للذهاب إلى أبعد الحدود من متطلبات الدور المقرر لهم ,واستخدم الباحث االستبانة كأداة

والمنهج الوصفي التحليلي لعينة قوامها ( )290فرداً.

وأظهرت نتائج الدراسة:

 أن المناخ العمل اإليجابي وموارد المنظمة وشخصية الموظف والثقافة التنظيمية لها دور كبير بسلوكالمواطنة التنظيمية.

 -أن سلوك المواطنة التنظيمي يرتبط بشكل إيجابي لمؤشرات الفردية ,و الوحدة ,واألداء التنظيمي.

وأوصت الدراسة بتوفير مناخ مدروس للحصول على سلوك مواطنة تنظيمية بشكل مستمر.
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 -8دراسة (: )Abraham, 2003
بعنوان :العالقة بين االلتزام التنظيمي وسلوك المواطنة التنظيمية بين المحامين في القطـاع
الخاص – حيفا.
The Relationship Between Work Commitment and
Organizational Citizenship Behavior Among Lawyers in the
Private Sector – Haifa.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين االلتزام التنظيمي وسلوكيات المواطنة التنظيمية .وجمعت

البيانات عن طريق استبانة واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لعينة تتكون من ( )200محام.
وقد أسفرت الدراسة عن نتائج أهمها:

 -وجود دور فعال لاللتزام التنظيمي وبين سلوكيات المواطنة التنظيمية.

 ووجود عالقة ارتباطيه لسلوكيات المواطنة التنظيمية بمستوى االلتزام الفعال لدى المحامين في القطاعالخاص.

وقــد خلصــت الدراســة إلــى توصــيات أهمهــا ضــرورة اهتمــام البــاحثين بموضــوع ســلوك المواطنــة التنظيميــة
ب تبــاع أســاليب ومنــاهج إحصــائية مختلفــة ,وزيــادة مســتوى الــوعي بأهميــة ســلوك المواطنــة التنظيميــة لــدى

المحامين.

المحور الثالث :الدراسات التي جمعت بين االنغماس الوظيفي وسلوك المواطنة التنظيمية معا

 -1دراسة ): (Zhang, 2013

بعنوان :أثر االنغماس الوظيفي على سلوكيات المواطنة التنظيمي – الصين.
Impact of Job Involvement on Organizational Citizenship
Behaviors in China.
تناولت هذه الدراسة العالقة بين االنغماس الوظيفي وبين سلوكيات المواطنة التنظيمية وذلك باستخدام

عينة من ( )1110من جمهورية الصين الشعبية ,واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة

كأداة للدراسة.

وأظهرت نتائج هذه الدراسة:
 أن دور الفرد وسلوكه ما هو إال نتاج من ثقافته والتزامه في العمل دون نسيان العدالة التنظيميةواعطائه التمكين اإلداري والمعنوي.

 أن االنغماس الوظيفي له صلة بشكل إيجابي مع جميع أبعاد السلوك التنظيمي. -أن االنتماء الحزبي له أثر كبير على سلوك المواطنة التنظيمي وأبعاده.

وأوصت الدراسة ب تاحة الفرص لألفراد بتطوير قدراتهم وبناء أسس لسلوك المواطنة التنظيمية لهم.
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 -2دراسة ): (Ueda, 2012
بعنوان :سلوك المواطنة التنظيمية في المؤسسات اليابانية :آثاره على االنغماس الوظيفي
وااللتزام التنظيمي والجماعية – اليابان.
Organizational Citizenship Behavior in a Japanese Organization:
The Effects of Job Involvement, Organizational Commitment, and
Collectivism – Japan .
تبحث هذه الدراسة عن آثار تورط االنغماس الوظيفي والعاطفة التنظيمية وااللتزام التنظيمي والجماعية
على سلوك المواطنة التنظيمية ,باستخدام البيانات تم جمعها عن طريق االستبانة لعينة ( )131من أساتذة

وعمال في إحدى الجامعات اليابانية الخاصة.

أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

 أن االنغماس الوظيفي له عالقة إيجابية بشكل كبير على الفضيلة وهي من أبعاد سلوك المواطنةالتنظيمية.

 أن االنغماس الوظيفي وااللتزام التنظيمي الوجداني والجماعية لهم أثر إيجابي كبير على مساعدةالسلوك والروا الرياضية .

 أن تأثير االنغماس الوظيفي كان له تأثير أقوى عندما كانت الجماعية ضعيفة مما كانت عليه عندماكانت الجماعية قوية.

وأوصت الدراسة بتفعيل االنغماس الوظيفي لينعكس ذلك على زيادة مستوى سلوك المواطنة من خالل رفع
الوعي باالنغماس الوظيفي.

 -3دراسة ): (Chughtai, 2008
بعن ـوان :أثــر االنغمــاس الــوظيفي علــى األداء الــوظيفي وســلوكيات المواطنــة التنظيميــة –
باكستان.
Impact of Job Involvement on Organizational Citizenship
Behavior (OCB) and In-Role Job Performance Institute of
Behavioral and Applied Management.

هــدفت هــذه الد ارســة لمعرفــة أثــر االنغمــاس الــوظيفي علــى التقــارير الذاتيــة لــدور األداء الــوظيفي وســلوكيات
المواطنة التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس العاملين في الجامعات الباكستانية .واستخدم الباحث المنهج

الوصــفي التحليلــي ,وكانــت أداة جمــع البيانــات هــي االســتبانة الموزعــة علــى العينــة البــالغ حجمهــا()208

موظفين من أعضاء هيئة التدريس العاملين في الجامعات الباكستانية.
وأظهرت الدراسة:

 أنه يوجد ارتباط إيجابي بين االنغماس الوظيفي واألداء الوظيفي.64

 -أن االلتزام التنظيمي يتوسط العالقة بين األداء الوظيفي واالنغماس الوظيفي.

 -وجود عالقة بين االنغماس الوظيفي وسلوكيات المواطنة التنظيمية من األداء الوظيفي.

وأوصت الدراسة بعمل برامج تدريبيـة وثقافيـة لرفـع مسـتوى االنغمـاس الـوظيفي لـدى أعضـاء هيئـة التـدريس

العاملين في الجامعات الباكستانية.

ويلخص الباحث الدراسات السابقة كما يلي:
جدول ( :)3ملخص للدراسات السابقة

أوالا :الدراسات التي تناولت االنغماس الوظيفي
الدراسات الفلسطينية
اسم الباحث

المتغير المستقل

المتغير التابع

البلد

(ماضي)2014 ,

الدعم التنظيمي

االستغراق الوظيفي

فلسطين

(الوحيدي)2014 ,

القيم التنظيمية

االنغماس الوظيفي

فلسطين

(نصار)2013 ,

جودة حياة العمل

االستغراق الوظيفي

فلسطين

البلد

الدراسات العربية
(قاسم)2012 ,

جودة الحياة الوظيفية وااللتزام التنظيمي

االستغراق في العمل

مصر

(يوسف)2011 ,

سمات الشخصية

االنغماس(االستغراق) الوظيفي

مصر

(المغربي)2004 ,

جودة حياة العمل

االنغماس (االستغراق) الوظيفي

مصر

(الساعدي)2015 ,

االستغراق الوظيفي

األداء العالي

العراق

البلد

الدراسات األجنبية
((Danish, 2015

األداء الوظيفي و االنغماس الوظيفي

البروز الوظيفي

((Raymond & Mjoli, 2013

االنغماس الوظيفي ,الرضا الوظيفي

وااللتزام التنظيمي

جنوب أفريقيا

جودة حياة العمل

االنغماس الوظيفي وااللتزام الفعال

ماليزيا

االتجاهات الوظيفية

االنغماس الوظيفي

الهند

)(Dinc, 2012

االنغماس الوظيفي

القيم األخالقية بالوالء الوظيفي

)(Bhatia,et al., 2012

االنغماس الوظيفي

الفعالية التنظيمية

بنجالدش

)(Eswaran, et al., 2011

األبعاد الخمسة الكبرى

االنغماس الوظيفي

ماليزيا

التغيير التنظيمي

االنغماس الوظيفي

باكستان

االنغماس الوظيفي

والتنبؤ بااللتزام التنظيمي

باكستان

(Permarupan, et al.,
)2013

(Andorta & Harleen,
)2012

(Khalid & Rehman,
)2011

)(Khan & Jam, 2011
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البوسنة
والهرسك

)(khan & Nemati, 2010

االنغماس الوظيفي

الرضا الوظيفي

باكستان

)(Liao & wenlee, 2009

االنغماس الوظيفي

والسمات الشخصية

تايوان

)(Ho, 2006

القيم التنظيمية

االنغماس الوظيفي وااللتزام التنظيمي

تايوان

القيادة الكاريزمية واالنغماس الوظيفي

بناء الصورة المتكاملة

الهند

(Somani & Krishnan,
)2004

ثانيا  :الدراسات التي تناولت سلوك المواطنة التنظيمية
الدراسات الفلسطينية

اسم الباحث

المتغير المستقل

المتغير التابع

البلد

(سالم( ,)2013 ,الشوا)2015 ,

الذكاء العاطفي

سلوك المواطنة التنظيمية

فلسطين

(حجاج)2012 ,

العدالة التنظيمية

سلوك المواطنة التنظيمية

فلسطين

البلد

الدراسات العربية
(معمري)2014 ,

سلوك المواطنة التنظيمية

الفعالية التنظيمية

الجزائر

(القحطاني)2014 ,

سلوك المواطنة التنظيمية

اإلبداع اإلداري

السعودية

الدعم التنظيمي

سلوك المواطنة التنظيمية

األردن

(سليمان)2013 ,

القيادة اإلدارية

سلوك المواطنة التنظيمية

اإلمارات

(إسماعيل)2012 ,

المناخ التنظيمي

سلوك المواطنة التنظيمية

العراق

اسم الباحث

المتغير المستقل

المتغير التابع

البلد

(أبو تايه)2012 ,

العدالة التنظيمية

سلوك المواطنة التنظيمية

األردن

(البشابشه ,والحراحشه)2011 ,

أبعاد الدافعية

سلوك المواطنة التنظيمية

األردن

(عودة)2010 ,

الثقافة التنظيمية

سلوك المواطنة التنظيمي

مصر

(أبازيد)2009 ,

التمكين النفسي

التمكين النفسي

األردن

(صباغ)2008 ,

العدالة التنظيمية وااللتزام التنظيمي

سلوك المواطنة التنظيمية

اإلمارات

(محارمة)2008 ,

سلوك المواطنة

-

قطر

(الفهداوي)2005 ,

المواطنة التنظيمية

التغير التحويلي

األردن

(عبدالرحمن)2005 ,

فرق العمل

سلوك المواطنة التنظيمية

مصر

( الهاجري)2003 ,

القيم التنظيمية

سلوك المواطنة التنظيمية

السعودية

(حواس)2003 ,

االلتزام التنظيمي والثقة في اإلدارة

(نوا,)2013 ,
(عالء الدين)2013 ,

العدالة التنظيمية وسلوكيات المواطنة
التنظيمية بالتطبيق على

مصر

(شنتير ,وآخرون)2003 ,

سلوك المواطنة التنظيمية

-

العراق

(العامري)2002 ,

سلوك المواطنة التنظيمية

-

السعودية

البلد

الدراسات األجنبية
()Jawahar, 2013

الرضا الوظيفي

سلوك المواطنة التنظيمية

الهند

(,)Shodri, 2013

سلوك المواطنة التنظيمية

-

أمريكا,
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(,)Min-Huei, 2006

الصين,

)(Harper, 2015

أمريكا
القيادة الكارزماتية وسلوك المواطنة

()Boerner , et al., 2009

الضغوط المتبعة

()Binjamin, 2008

االلتزام الفعال

)(Asgari, et al., 2008

القيادة التحويلية والتبادلية

()Abraham, 2003

االلتزام التنظيمي

التنظيمية

سلوك المواطنة والنية إلنهاء العمل
العدالة التنظيمية والدعم التنظيمي والثقة
وسلوك المواطنة
سلوك المواطنة التنظيمية

ثالثا :الدراسات التي جمعت بين االنغماس الوظيفي وسلوك المواطنة التنظيمية معا

سلوكيات المواطنة التنظيمي

)(Zhang, 2013

االنغماس الوظيفي

)(Ueda, 2012

سلوك المواطنة التنظيمية

)(Chughtai, 2008

االنغماس الوظيفي

االنغماس الوظيفي وااللتزام التنظيمي
والجماعية

األداء الوظيفي وسلوكيات المواطنة
التنظيمية

الهند
نيجيريا
ماليزيا
فلسطين

البلد
الصين
اليابان

باكستان

أوالا :التعقيب على الدراسات السابقة:

من خالل استعراضنا للدراسات السابقة  ,تتضح أهمية االنغماس الوظيفي وسلوك المواطنة التنظيمية في
مختلف المجتمعات والمؤسسات العامة والربحية وغير الربحية والمعاهد األمنية وغيرها  ,وتأتي أهمية هذا

البحث في كونه األول فلسطينياً – على حد علم الباحث -الذي تناول االنغماس الوظيفي وسلوك المواطنة

التنظيمية بشكل مشترك  .و من خالل تفحص بعض الدراسات السابقة في مجال سلوك المواطنة

التنظيمية يمكن مالحظة ما يلي :

 -1تناولت بعض الدراسات سلوك المواطنة التنظيمية بوصفه وسيلة للتقدم والتطور والنجاا واألداء
المتميز.

 -2اعتمدت أغلب الدراسات المنظمات الصناعية المتوسطة والكبيرة مجتمعاً للدراسة واهتمت أخرى
بالمنظمات الخدمية كالمؤسسات الصحية والمصرفية والتعليمية .

 -3اتفقت أغلب الدراسات السابقة على االستبانة كأداة في جمع البيانات وتحليلها.

أما فيما يخص الدراسات التي تناولت االنغماس الوظيفي فنجد أن هناك العديد من الدراسات السابقة التي
تناولت االنغماس الوظيفي وتتفق جميع الدراسات المتعلقة باالنغماس الوظيفي في استخدام المنهج

الوصفي التحليلي ويتفق أيضا هذا البحث مع أغلب الدراسات السابقة في دراسة االنغماس الوظيفي
كمتغير مستقل وهي :
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((Khan & Jam, ,(Bhatia, et al., 2012),(Dinc, 2012) ,(Raymond & Mjoli, 2013
),(Zhang, 2013) ,(Liao&wenlee, 2009) , (Khan&Nemati, 2010) ,2011

).(Somani&Krishnan, 2004),(Chughtai, 2008

ويختلف مع باقي الدراسات التي تناولته كمتغير تابع كما في :

(ماضي(,)2014 ,ماضي(,)2014 ,نصار(,)2013 ,قاسم(Permarupan, et al., ,)2012 ,
)( 2013المغربي( ,)2004 ,يوسف(Eswaran, et ,(Andorta & Harleen, 2012) ,)2011 ,
).)Ho, 2006( ,(Ueda, 2012) , (Khalid & Rehman, 2011),al., 2011
ويختلف هذا البحث مع الدراسات السابقة في دراسة سلوك المواطنة التنظيمية كمتغير مستقل وهي:
(معمري( ,)2014 ,القحطاني ( ,)2014 ,محارمة( ,)2008 ,الفهداوي( ,)2005 ,شنتير ,وآخرون,
( ,)2003العامري. (Ueda, 2012) ,)Min-Huei, 2006( ,)Shodri ,2013( ,)2002 ,
ويتفق البحث مع باقي الدراسات التي تناولته كمتغير تابع كما في :
(سالم( ,)2013 ,حجاج( ,)2012 ,نوا( ,)2013 ,عالء الدين( ,)2013 ,سليمان,)2013 ,
(إسماعيل( ,)2012 ,أبو تايه( ,)2012 ,البشابشه ,والحراحشه( ,)2011 ,عودة( ,)2010 ,صباغ,
( ,)2008عبد الرحمن( ,)2005 ,الهاجري( ,)2003 ,حواس,)Jawahar, 2013( ,)2003 ,
(2009

al.,

et

2008(,)Boerner,

,)Binjamin,

)2008

al.,

et

(,(Asgari,

. (Chughtai, 2008) , (Zhang, 2013),)Abraham,2003
ومن هنا تبرز أهمية البحث الحالي في محاولة من الباحث الوصول إلى طبيعة العالقة بين االنغماس

الوظيفي وسلوك المواطنة التنظيمية .وهذا يتضح من الدراسات السابقة أهمية االنغماس الوظيفي بالنسبة
للمنظمات وتعدد الدراسات التي حاولت ربط هذا المفهوم بالعديد من المتغيرات سواء كانت متغيرات

شخصية أو فردية أو تنظيمية .وهذا وسوف يقوم الباحث باختبار العالقة بين االنغماس الوظيفي

وسلوكيات المواطنة التنظيمية .

ثاني ا :خالصة الدراسات السابقة:

 أظهرت الدراسات السابقة أن االنغماس الوظيفي من المفاهيم التي تالقي اهتماما كبي ار فيالمجتمعات الغربية واألسيوية حيث تؤثر بشكل فعال على العديد من السلوكيات.

 ومن خالل مراجعة الدراسات السابقة في البيئة العربية واألجنبية تبين أن هذه الدراسات قد تمتمحيصها في بيئة القطاعات الصناعية والبنوك والتجارية .كذلك أكثر ما يمكن أن يحقق
سلوكيات المواطنة التنظيمية يكمن في قطاع الخدمات التي في األصل تقوم على خدمة أبناء
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المجتمع المحلي مباشرةً وتتعلق الخدمات الصحية وغيرها التي يعتادها المجتمع المحلي وقد
تتطلب العمل خارج األوقات الرسمية وأيام العطل الرسمية.

 اهتمت الدراسات العربية السابقة باالنغماس الوظيفي وسلوك المواطنة كل على حدة لشدة أهميةهذين المفهومين في الوقت الحاضر.

 تناولت العديد من الدراسات بعض النتائج والتوصيات التي أفادت الباحث أثناء القيام بهذاالبحث .

 عينة ومجتمع البحث في الدراسات السابقة كانت تتمحور أغلبها حول اإلداريين والمعلمينواإلدارات العليا أما هذا البحث فكانت العينة عن األطباء .

ثالث ا :ميزة هذا البحث:

 جاء هذا البحث مميز عن غيره بمعرفة العالقة التي تربط االنغماس الوظيفي بسلوك المواطنةالتنظيمية الذي له عالقة في رسم منهج جديد يتمثل في سلوك المواطنة التنظيمية الذي ينتهجه
األطباء من تلقاء أنفسهم لتحقيق األهداف االستراتيجية للمستشفيات الحكومية وتقديم خدمات

أفضل للقطاع الصحي بشكل عام.

 إضافة جديدة للبحث فيما إذا كان هنالك مشكلة عند ألطباء في المستشفيات الحكومية وابرازهالإلدارة العليا لتجنب سلبيات هذه المشكلة ,لما فيه من سلوك إنساني واجتماعي يؤدي إلى تطور
المجتمع والرقي في القطاع الصحي الفلسطيني.

 -يبرز قيمة االنغماس الوظيفي لما له من فوائد على الصعيد الشخصي واإلداري والنفسي.

 -ندرة الدراسات العربية واألجنبية التي تدرس العالقة بين االنغماس الوظيفي وسلوك المواطنة

التنظيمية -على حد علم الباحث -والتي ستكون نقطة انطالق لدراسات مستقبلية في نفس المجال
وباألخص قلة الدراسات الفلسطينية التي تناولت مفهوم االنغماس وسلوك المواطنة.

 إن القصور في مثل هذه الدراسات الفلسطينية أنها لم تلق الضوء على االنغماس الوظيفي وسلوكالمواطنة التنظيمية لألطباء باعتبارهم شريحة مهمة يقع تحت عاتقهم حياة آالف المرضى من

األطفال والنساء والرجال ..الخ.

 عينة البحث تشمل عينة من جميع األطباء العاملين في المستشفيات الحكومية في مختلفالتخصصات في قطاع غزة.
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الفصل الرابع
اإلجراءات املنهجية
 مقدمة

 أوالا :منهج البحث

ثانيا :مجتمع البحث
ا

 ثالث ا :عينة البحث
 رابعا :أداة البحث

 خامسا :خطوات بناء اإلستبانة
 سادسا :صدق اإلستبانة
 سابعا :ثبات اإلستبانة

 ثامنا :األساليب اإلحصائية المستخدمة
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مقدمة:

تعتبر منهجية البحث واجراءاته محو ار رئيسا يتم من خالله انجاز الجانب التطبيقي من البحث ,وعن
طريقها يتم الحصول على البيانات المطلوبة إلجراء التحليل اإلحصائي للتوصل إلى النتائج التي يتم

تفسيرها في ضوء أدبيات البحث المتعلق بموضوع البحث ,وبالتالي تحقق األهداف التي تسعى إلى

تحقيقها.

وبناء على ذلك تناول هذا الفصل وصفا للمنهج المتبع ومجتمع وعينة البحث ,وكذلك أداة البحث
المستخدمة وطريقة إعدادها وكيفية بنائها وتطويرها ,ومدى صدقها وثباتها ,وينتهي الفصل بالمعالجات
اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات واستخالص النتائج ,وفيما يلي وصف لهذه اإلجراءات.
أوالا :منهج البحث:

من أجل تحقيق أهداف البحث قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي التحليلي الذي يحاول من خالله وصف
الظاهرة موضوع البحث  ,وتحليل بياناتها ,والعالقة بين مكوناتها واآلراء التي تطرا حولها والعمليات التي
تتضمنها واآلثار التي تحدثها.
ويعرف الحمداني ( ,2006ص )100المنهج الوصفي التحليلي بأنه "المنهج الذي يسعى لوصف الظواهر
أو األحداث المعاصرة ,أو الراهنة فهو أحد أشكال التحليل والتفسير المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة,
ويقدم بيانات عن خصائص معينة في الواقع ,وتتطلب معرفة المشاركين في الدارسة والظواهر التي
ندرسها واألوقات التي نستعملها لجمع البيانات".
وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين للمعلومات:
 .1المصادر الثانوية :حيث اتجه الباحث في معالجة اإلطار النظري للدراسة إلى مصادر البيانات
الثانوية والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة ,والدوريات والمقاالت

والتقارير ,واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدارسة ,والبحث والمطالعة في مواقع
اإلنترنت المختلفة.
 .2المصادر األولية :لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع البحث لجأ الباحث إلى جمع البيانات األولية
من خالل االستبانة كأداة للبحث  ,صممت خصيصاً لهذا الغرض.
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ثانيا :مجتمع البحث:

وبناء على مشكلة البحث وأهدافها
مجتمع البحث يعرف بأنه جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحث,
ً
فــان المجتمــع المســتهدف يتكــون مــن األطبــاء العــاملين فــي المستشــفيات الحكوميــة فــي قطــاع غ ـزة والبــالغ
عددهم  1072طبيباً من جميع التخصصات والذين ال يحملون صـفة إشـرافيه حسـب (تقريـر القـوى العاملـة

الس ــنوي  ,2014ص ,)12وتـ ــم اختيـ ــار األطب ــاء كمجتمـ ــع للد ارسـ ــة نظ ـ ـ اًر ألهمي ــة األطبـ ــاء فـ ــي المجتمـ ــع
واحتكــاكهم المباشــر مــع المرضــى الــذين تقــع أرواحهــم أمانــة فــي أيــدي هــذه الشـريحة ,فـ ن د ارســة االنغمــاس
الــوظيفي وســلوك المواطنــة التنظيميــة لــدى ش ـريحة األطبــاء يلقــي الضــوء علــى مــدى إخالصــهم واهتمــامهم
بالمسؤولية االجتماعية تجاه المرضى والمجتمع.
جدول ( :)4عدد األطباء في كل مستشفى حكومي في قطاع غزة
م.

اسم المستشفى

مجمع الشفاء الطبي

347

2

النصر لألطفال

51

3

محمد الدرة

37

4

عبد العزيز الرنتيسي

30

5

الطب النفسي

17

6

العيون

37

7

أبو يوسف النجار

54

8

تل السلطان

38

9

شهداء األقصى

108

10

مجمع ناصر الطبي

169

11

غزة األوروبي

60

12

بيت حانون

49

13

كمال عدوان

75
1072

1

المجموع

العدد

المصدر :تقرير القوى العاملة السنوي  2014لو ازرة الصحة غزة فلسطين  ,ص ,13جرد بواسطة الباحث.
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ثالثا :عينة البحث:

قام الباحث باستخدام طريقة العينة العشوائية الطبقية ,حيث تم توزيع عينة تجريبية حجمها  40استبانة

على مجتمع البحث للتأكد من صدق وثبات االستبانة ,وقد تم إدخالهم ضمن التحليل النهائي ,وبعد ذلك
تم توزيع  300استبانة على مجتمع البحث ,وقد تم استرداد  285استبانة بنسبة .%95
وقد تم حساب حجم العينة من المعادلة التالية:

2

)(1

 Z 
n 

 2m 

حيث:
 :Zالقيمة المعيارية المقابلة لمستوى داللة معلوم (مثالً Z=1.96 :لمستوى داللة .)   0.05
ويعبر عنه بالعالمة العشرية (مثالً) 0.05 :
 :mالخطأ الهامشيُ :
يتم تصحيح حجم العينة في حالة المجتمعات النهائية من المعادلة:
)(2

nN
N  n 1

= ُالم َعدل n

حيث  Nتمثل حجم المجتمع
باستخدام المعادلة ( )1نجد أن حجم العينة يساوي:
2

 1.96 
n 
  384
2

0.05



الم َعدل باستخدام المعادلة ( )2يساوي:
حيث إن مجتمع البحث  ,N = 1072ف ن حجم العينة ُ
384  1072
 283
1072  384  1

= ُالم َعدل n

وبذلك ف ن حجم العينة المناسب في هذه الحالة يساوي  283على
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األقل.

رابعا :أداة البحث:

تم إعداد استبانة حول "االنغماس الوظيفي وعالقته بسلوك المواطنة التنظيمية دراسة ميدانية على

المستشفيات الحكومية  -قطاع غزة "

تتكون استبانة البحث من  3أقسام رئيسة:
القسم األول :وهو عبارة عن المتغيرات الشخصية والتنظيمية للمستجيبين (الجنس ,الحالة االجتماعية,
العمر ,المؤهل العلمي ,سنوات الخدمة ,المسمى الوظيفي ,اسم المستشفى).
القسم الثاني :وهو عبارة عن االنغماس الوظيفي ,ويتكون من  26فقرة ,موزع على  3مجاالت :
المجال األول :االنغماس العاطفي ,ويتكون من ( )9فقرات.
المجال الثاني :االنغماس المعرفي ,ويتكون من ( )8فقرات.
المجال الثالث :االنغماس السلوكي ,ويتكون من ( )9فقرات.
القسم الثالث :وهو عبارة عن سلوك المواطنة التنظيمية ,ويتكون من  26فقرة.
وقد تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبيان حسب جدول (:)5
جدول ( :)5درجات مقياس ليكرت الخماسي
االستجابة

غير موافق
بشدة

الدرجة

1

غير موافق

محايد

موافق

موافق بشدة

2

3

4

5

جدول رقم ( :)6مستويات الموافقة على فقرات وأبعاد ومجاالت البحث
مستوى الموافقة

غير موافق

غير موافق

محايد

موافق

موافق بشدة

الوسط الحسابي

أقل من 1.80

1.80إلى 2.59

 2.60إلى 3.39

 3.40إلى 4.19

أكبر من 4.19

الوزن النسبي

أقل من %36

 %36إلى %51.9

 %52إلى %67.9

 %68إلى %83.9

أكبر من %83.9

بشدة

وهذا يعطي إشارة واضحة على أن المتوسطات التي تقل عن ( )1.80تدل على وجود درجة
منخفضة جداً من الموافقة على الفقرة أو البعد أو المجال بمعنى وجود درجة مرتفعة جداً من عدم

الموافقة ,أما المتوسطات التي تتراوا بين ( )2.59-1.80فهي تدل على وجود درجة منخفضة من الموافقة
بمعنى درجة مرتفعة من عدم الموافقة على الفقرات أو األبعاد والمجاالت ,بينما المتوسطات التي تتراوا

بين ( )3.39-2.60فهي تدل على وجود درجة متوسطة من الموافقة أو وجود درجة حيادية تجاه الفقرة أو
البعد أو المجال المقصود ,كما أن المتوسطات التي تتراوا بين ( )4.19-3.40تدل على وجود درجة
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مرتفعة من الموافقة ,في حين أن المتوسطات التي تساوي وتزيد عن ( )4.20تدل على وجود درجة

مرتفعة جداً من الموافقة ,وهذا التقسيم تم تحديده وفق مقياس ليكرت الخماسي الذي تم اعتماده في تصميم

أداة البحث.

خامسا :خطوات بناء االستبانة:

قام الباحث ب عداد أداة البحث لمعرفة " االنغماس الوظيفي وعالقته بسلوك المواطنة التنظيمية دراسة

ميدانية على المستشفيات الحكومية  -قطاع غزة " ,واتبع الباحث الخطوات التالية لبناء االستبانة :

 -1االطالع على األدب اإلداري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث  ,واالستفادة منها في
بناء االستبانة وصياغة فقراتها.
 -2استشار الباحث عدداً من أساتذة الجامعات الفلسطينية والمشرفين في تحديد مجاالت االستبانة
وفقراتها.

 -3تحديد المجاالت الرئيسة التي شملتها االستبانة.
 -4تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال.
 -5تم مراجعة وتنقيح االستبانة من قبل المشرف.
 -6تم تصميم االستبانة في صورتها األولية.
 -7تم عرض االستبانة على ( )13من المحكمين من أعضاء هيئة التدريس في جامعة األزهر,
الجامعة اإلسالمية ,جامعة القدس المفتوحة  .والملحق رقم ( )2يبين أسماء أعضاء لجنة التحكيم.

 -8في ضوء أراء المحكمين تم تعديل بعض فقرات االستبانة من حيث الحذف أو اإلضافة والتعديل,
لتستقر االستبانة في صورتها النهائية على ( )52فقرة ,ملحق (.)1

سادس ا :صدق االستبيان:

صدق االستبانة يعني "أن يقيس االستبيان ما وضع لقياسه" (الجرجاوي ,2010 ,ص ,)105كما يقصد
بالصدق "شمول االستبيان لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية ,ووضوا فقراتها

ومفرداتها من ناحية ثانية ,بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها" (عبيدات ,وعدس ,2001 ,ص.)179
وقد تم التأكد من صدق االستبانة بطريقتين:
 -1صدق وجهة نظر المحكمين "الصدق الظاهري":
عددا من المحكمين المتخصصين في مجال الظاهرة أو
يقصد بصدق المحكمين "هو أن يختار الباحث ً

المشكلة موضوع البحث " (الجرجاوي ,2010 ,ص )107حيث تم عرض االستبانة على مجموعة من
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المحكمين تألفت من أساتذة في إدارة األعمال ومتخصصين في اإلحصاء التطبيقي وأسماء المحكمين
بالملحق رقم ( ,)2وقد استجاب الباحث آلراء المحكمين وقام ب جراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء
المقترحات المقدمة ,وبذلك خرج االستبيان في صورته النهائية  -انظر الملحق رقم (.)1
 -2صدق المقياس:
 االتساق الداخلي Internal Validityيقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المجال الذي تنتمي إلية هذه
الفقرة ,وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخلي االستبانة وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط بين
كل فقرة من فقرات مجاالت االستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه.
 نتائج االتساق الداخلي لمجال "االنغماس الوظيفي"يوضح جدول ( )7معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " االنغماس العاطفي " والدرجة الكلية
للمجال ,والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية

α ≥ 0.05

وبذلك يعتبر المجال

صادق لما وضع لقياسه.
جدول ( :)7معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " االنغماس العاطفي " والدرجة الكلية للمجال

لالرتباط

معامل بيرسون

القيمة االحتمالية ().Sig

م

الفقرة

1 .1

يمثل العمل االهتمام األساسي لي في الحياة.

.701

*0.000

2 .2

أشعر أن عملي جزءاً من حياتي ومن الصعب أن ابتعد عنه.

.772

*0.000

3 .3

ترتبط األهداف الشخصية في حياتي نحو وظيفتي.

.655

*0.000

4 .4

تشبع وظيفتي حاجاتي بشكل كامل.

.704

*0.000

5 .5

يعتبر أدائي في العمل أساساً لتحقيق الذات.

.727

*0.000
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6 .6

أتعاطف مع بعض المرضى واجتهد لمساعدتهم.

.510

*0.000

7 .7

أستمتع بالعمل بسبب كثرة عدد المرضى.

.707

*0.000

8 .8

تربطني عالقة جيدة مع بعض المرضى بعد فترة العالج.

.547

*0.000

9 .9

أشعر بالرضا بعد مساعدة المرضى .

.495

*0.001

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى . α ≥ 0.05

يوضح جدول ( )8معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "االنغماس المعرفي" والدرجة الكلية
للمجال ,والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية

α ≥ 0.05

وبذلك يعتبر المجال

صادق لما وضع لقياسه.
جدول ( :)8معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " االنغماس المعرفي " والدرجة الكلية للمجال

لالرتباط

معامل بيرسون

().Sig

م

القيمة االحتمالية

الفقرة

1 .1

يشغلني التفكير في وظيفتي حتى بعد انتهاء الدوام.

.796

*0.000

2 .2

أقدم مصلحة العمل على المصلحة الشخصية.

.650

*0.000

.802

*0.000

.821

*0.000

5 .5

التزم بأوقات الدوام وال أتأخر عن عملي.

.555

*0.000

6 .6

أشعر بالسرور أثناء عالجي للمرضى .

.623

*0.000

7 .7

أساعد زميلي إذا احتاجني في رؤية بعض الحاالت المرضية.

.430

*0.003

8 .8

أواجه كالما جميالً من المرضى أثناء معالجتهم.

.466

*0.001

3 .3
4 .4

مستعد أن أبذل جهداً أكثر من المطلوب إلنجاا عمل المستشفى
الذي أعمل به .
مستعد للعمل أوقات إضافية إلنهاء العمل حتى لو لم يكون الوقت
اإلضافي مدفوع األجر .

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى .α ≥ 0.05
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يوضح جدول ( )9معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "االنغماس السلوكي" والدرجة الكلية
للمجال ,والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  α ≥ 0.05وبذلك يعتبر
المجال صادق لما وضع لقياسه.
جدول ( :)9معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " االنغماس السلوكي " والدرجة الكلية للمجال

لالرتباط

معامل بيرسون

().Sig

م

القيمة االحتمالية

الفقرة

1 .1

كبير من وقتي.
أشعر بالسعادة ألن وظيفتي تشغل جزءاً اً

.724

*0.000

2 .2

أتابع أيه مالحظات أو شكوى او تطورات تخص المستشفى.

.741

*0.000

.776

*0.000

4 .4

لدى التزام عال تجاه المستشفى ومهتم بتنميتها وتطويرها.

.780

*0.000

5 .5

أحب العمل في القطاع العام أكثر من الخاص.

.415

*0.004

.504

*0.000

7 .7

أتابع دائما ما توصل له العلماء من عالج لألمراض.

.580

*0.000

8 .8

أتعلم من زمالئي األطباء األكثر خبره .

.375

*0.009

9 .9

تربطني عالقة مع زمالئي األطباء خارج نطاق العمل .

.459

*0.001

3 .3

6 .6

أبذل الجهد في دراسة مشكالت المستشفى وتقديم االقتراحات
بشأنها.

أسعى دائما لتطوير نفسي عبر الذهاب للندوات والمؤتمرات
العلمية.

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى . α ≥ 0.05

 نتائج االتساق الداخلي لمجال " سلوك المواطنة التنظيمية "يوضح جدول ( )10معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " سلوك المواطنة التنظيمية " والدرجة
الكلية للمجال ,والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية
المجال صادق لما وضع لقياسه.
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α ≥ 0.05

وبذلك يعتبر

جدول ( :)10معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " سلوك المواطنة التنظيمية "
والدرجة الكلية للمجال

لالرتباط

معامل بيرسون

().Sig

م

القيمة االحتمالية

الفقرة

1 .1

أساعد زمالئي على القيام بالمهام الموكولة لهم.

.778

*0.000

2 .2
3 .3

أعباء كثيرة.
أقدم المساعدة لزمالئي عندما يكون لديهم
ً

.841

*0.000

أتعاون مع رؤسائي ألداء األعمال على أحسن وجه.

.885

*0.000

4 .4

أقوم بمساعدة األطباء الجدد وأفُيدهم بخبراتي.

.701

*0.000

5 .5

أفكر بمشكالت زمالئي قبـل الـمـشاكل التي تواجهني. .

.581

*0.000

6 .6

أحـتـرم حـقـوق اآلخ ـريــن وامتيازاتهم.

.827

*0.000

7 .7

أقـوم بمشـورة زمالئي في المستشفى إذا كانت ق ارراتي تؤثر بهم .

.886

*0.000

8 .8

أتكلم بكل سرور مع اآلخرين عن مزايا العمل.

.763

*0.000

9 .9

أنتبه لألثر الذي يتركه سلوكي في اآلخرين.

.746

*0.000

 10أحرص على اتخاذ التدابير الوقائية للمشاكل قبل حدوثها.

.712

*0.000

 11أقوم بالمهام اإلضافية دون تذمر.

.682

*0.000

 12أبلغ عن األخطاء عندما أجدها داخل المستشفى.

.686

*0.000

.523

*0.000

 14التزم بحدودي تجاه حدود اآلخرين.

.513

*0.000

 15أتابع دائماً اإلعالنات والتعاميم الداخلية بحرص .

.603

*0.000

 16أحافظ على سمعة المستشفى الذي أعمل به.

.728

*0.000

 17أحرص على حضور االجتماعات واللقاءات المرتبطة بعمل المستشفى.

.675

*0.000

 18أحترم أنظمة وتعليمات المستشفى.

.866

*0.000

 19يهمني وضع ومكانة المستشفى في المستقبل.

.798

*0.000

13

ال أظهــر استيائي حـيـنـمـا تقوم إدارة المستشفى ب ج ـراء تـغـيـيـرات
إداريــة.
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لالرتباط

معامل بيرسون

().Sig

م

القيمة االحتمالية

الفقرة

 20دائماً أتقدم بمقترحات لتطوير العمل وتحسينه.

.626

*0.000

 21أتواجد دائما فـي الوقت المحدد لبدء العمل.

.629

*0.000

 22أخبر إدارة المستشفى مسـبقا عندما ال أتمكن من الحضور إلى العمل.

.605

*0.000

 23أحافظ على نظافة مكان العمل.

.716

*0.000

 24أستغل وقتي للقيام بالعمل على أكمل وجه.

.872

*0.000

 25أقوم بأعمال إضافية لتحسين وتطوير العمل إذا طلب مني.

.753

*0.000

.688

*0.000

26

أشارك بأعمال تطوعية تسهم في تحـسين صورة الخدمات التي تقدمها
المستشفى للمواطنين.

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى . α ≥ 0.05

 الصدق البنائي Structure Validityيعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة الوصول
إليها ,ويبين مدى ارتباط كل مجال من مجاالت البحث بالدرجة الكلية لفقرات اإلستبانة.
يبين جدول ( )11أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت اإلستبانة دالة إحصائياً عند مستوى
معنوية

α ≥ 0.05

وبذلك تعتبر جميع مجاالت اإلستبانة صادقه لما وضعت لقياسه.
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جدول ( :)11معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت اإلستبانة والدرجة الكلية لإلستبانة
معامل بيرسون

القيمة االحتمالية
)(Sig.

االنغماس العاطفي

.841

*0.000

االنغماس المعرفي

.890

*0.000

االنغماس السلوكي

.813

*0.000

االنغماس الوظيفي

.878

*0.000

سلوك المواطنة التنظيمية

.920

*0.000

المجال

لالرتباط

*االرتباط دال إحصائياً عند مستوى . α ≥ 0.05

سابعا :ثبات اإلستبانة :Reliability
يقصد بثبات االستبانة هو "أن يعطي االستبيان نفس النتائج إذا أعيد تطبيقه عدة مرات متتالية"
(الجرجاوي ,2010 ,ص ,)97ويقصد به أيضاً إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كل مرة
يستخدم فيها ,أو ما هي درجة اتساقه وانسجامه واستم ارريته عند تكرار استخدامه في أوقات مختلفة.
وقد تحقق الباحث من ثبات استبانة البحث من خالل معامل ألفا كرونباخ Cronbach's Alpha
 ,Coefficientوكانت النتائج كما هي مبينة في جدول (.)12
جدول ( :)12معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة
عدد الفقرات

المجال

معامل ألفا
كرونباخ

االنغماس العاطفي

9

0.832

االنغماس المعرفي

8

0.794

االنغماس السلوكي

9

0.767

االنغماس الوظيفي

26

0.900

سلوك المواطنة التنظيمية

26

0.962

جميع المجاالت معا

52

0.959
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واضح من النتائج الموضحة في جدول ( )12أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل مجال حيث تتـراوا
ب ــين ( )0.962 0.767بينم ــا بلغ ــت لجمي ــع فقـ ـرات االس ــتبانة ( ,)0.959وه ــذا يعن ــى أن الثب ــات مرتف ــع ودال
إحصائياً.
وبـذلك تكــون االســتبانة فـي صــورتها النهائيـة كمــا هـي فــي الملحـق ( )1قابلــة للتوزيـع ,ويكــون الباحـث قــد
تأكــد مــن صــدق وثبــات اســتبانة البحــث ممــا يجعلــه علــى ثقــة تامــة بصــحة االســتبانة وصــالحيتها لتحليــل
النتائج واإلجابة على أسئلة البحث واختبار فرضياتها.

ثامنا :األساليب اإلحصائية المستخدمة:

تــم تفريــغ وتحليــل اإلســتبانة مــن خــالل برنــامج التحليــل اإلحصــائي Statistical Package for the
.(SPSS) Social Sciences

اختبار التوزيع الطبيعي : Normality Distribution Test
تـم اسـتخدام اختبـار كولمجـوروف  -سـمرنوف ) Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sالختبـار مـا إذا
كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه ,وكانت النتائج كما هي مبينة في جدول (.)13
جدول ( :)13يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي
قيمة االختبار

القيمة االحتمالية
)(Sig.

االنغماس العاطفي

0.807

0.532

االنغماس المعرفي

0.675

0.753

االنغماس السلوكي

0.710

0.695

االنغماس الوظيفي

0.793

0.556

سلوك المواطنة التنظيمية

0.980

0.292

جميع مجاالت االستبانة معا

0.731

0.659

المجال

واضــح مــن النتــائج الموضــحة فــي جــدول ( )13أن القيمــة االحتماليــة ) (Sig.لجميــع مجــاالت البحــث أكبــر
من مستوى الداللة  0.05وبذلك ف ن توزيع البيانات لهذه المجاالت يتبع التوزيع الطبيعي ,حيـث تـم اسـتخدام
االختبارات المعلمية لإلجابة على فرضيات البحث.
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وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:
 -1النسب المئوية والتك اررات ( :)Frequencies and Percentagesلوصف عينة البحث .
 -2المتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي.
 -3اختبار ألفا كرونباخ ( ,)Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة.
 -4اختبار كولمجوروف  -سمرنوف ) : Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sلمعرفة ما إذا كانت
البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه.

 -5معامل ارتباط بيرسون ( )Pearson Correlation Coefficientلقياس درجة االرتباط :يقوم هذا
االختبار على دراسة العالقة بين متغيرين .وقد تم استخدامه لحساب االتساق الداخلي والصدق

البنائي لالستبانة ,والعالقة بين المتغيرات.

 -6اختبار  Tفي حالة عينة واحدة ( )T-Testلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت

إلى درجة الحياد وهي  3أم زادت أو قلت عن ذلك .ولقد تم استخدامه للتأكد من داللة المتوسط لكل
فقرة من فقرات االستبانة.

 -7اختبار  Tفي حالة عينتين ( )Independent Samples T-Testلمعرفة ما إذا كان هناك فروقات
ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقلة.

 -8اختبار تحليل التباين األحادي  )One Way Analysis of Variance) ANOVAلمعرفة ما إذا
كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من البيانات.
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الفصل اخلامس

حتليل البيانات واختبار فرضيات
البحث ومناقشتها

 مقدمة

 أوالا :الوصف اإلحصائي لعينة البحث وفق للمتغيرات الشخصية والتنظيمية
 ثانيا :تحليل فقرات االستبانة

 ثالثا :اختبار فرضيات البحث
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مقدمة:

يتضمن هذا الفصل عرضاً لتحليل البيانات واختبار فرضيات البحث ,وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلة

البحث واستعراض أبرز نتائج اإلستبانة والتي تم التوصل إليها من خالل تحليل فقراتها ,والوقوف على
المتغيرات الشخصية والتنظيمية التي اشتملت على (الجنس ,الحالة االجتماعية ,العمر ,المؤهل العلمي,
سنوات الخدمة ,المسمى الوظيفي ,اسم المستشفى) ,لذا تم إجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات المتجمعة

من إستبانة البحث ,إذ تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية ) (SPSSللحصول على
نتائج البحث التي تم عرضها وتحليلها في هذا الفصل.

أوالا :الوصف اإلحصائي لعينة البحث وفق للمتغيرات الشخصية والتنظيمية
وفيما يلي عرض لخصائص عينة البحث وفق للمتغيرات الشخصية والتنظيمية
 -توزيع عينة البحث حسب اسم المستشفى

جدول ( :)14توزيع عينة البحث حسب اسم المستشفى
العدد

النسبة المئوية %

اسم المستشفى
أبو يوسف النجار

13

4.6

غزة األوروبي

16

5.6

محمد الدرة

10

3.5

عبد العزيز الرنتيسي

8

2.8

الطب النفسي

4

1.4

العيون

10

3.5

بيت حانون

10

3.5

شهداء األقصى

27

9.5

كمال عدوان

20

7.0

تل السلطان

9

3.2

مجمع الشفاء الطبي

99

34.7

مجمع ناصر الطبي

45

15.8

النصر لألطفال

14

4.9

285

100.0

المجموع
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يتضـح مــن جــدول ( )14أن مــا نســبته  %4.6مــن عينــة البحــث يعملــون فــي مستشــفى أبــو يوســف النجــار,
5.6

يعملون فـي مستشـفى غـزة األوروبـي ,وهكـذا  .وتـم اسـترداد نسـبة كبيـرة مـن مجمـع الشـفاء الطبـي

نظ ـ ار لكث ـرة عــدد األطبــاء العــاملين فيــه ,فيمــا كــان مستشــفى الطــب النفســي أقــل مستشــفى مــن حيــث عــدد
األطبــاء واالســترداد  ,فــي حــين كانــت اغلــب المستشــفيات الباقيــة بــنفس عــدد االســترداد تقريبــا نظـ ار لتقــارب
عدد األطباء فيها .
 -توزيع عينة البحث حسب الجنس

جدول ( :)15توزيع عينة البحث حسب الجنس

الجنس

العدد

النسبة المئوية %

ذكر

251

88.1

أنثى

34

11.9

المجموع

285

100.0

يتضح من جدول ( )15أن ما نسبته  %88.1من عينة البحث ذكور ,بينما  %11.9إناث ,ويرجع سبب
كثــرة عــدد األطبــاء الــذكور أكثــر مــن اإلنــاث فــي المستشــفيات الحكوميــة فــي قطــاع غـزة لطبيعــة المجتمــع
الفلســطيني المحــافظ الــذي يســمح للــذكور بــاالغتراب لد ارســة الطــب فــي البلــدان العربيــة والغربيــة أكثــر مــن
اإلن ــاث بس ــبب حداث ــة كلي ــات الط ــب ف ــي قط ــاع غـ ـزة الت ــي ب ــدأت ف ــي ع ــام1998/1999م ( موق ــع مرك ــز
المعلومات الوطني الفلسطيني بتاريخ دخول .)2015/5/9
 -توزيع عينة البحث حسب الحالة االجتماعية

جدول ( :)16توزيع عينة البحث حسب الحالة االجتماعية

الحالة االجتماعية

العدد

النسبة المئوية %

أعزب/آنسة

29

10.2

متزوج/ة

256

89.8

المجموع

285

100.0

يتضح من جدول ( )16أن ما نسبته  %10.2من عينة حالتهم االجتماعية أعزب ,بينما  %89.8حالتهم

االجتماعيــة متــزوجين ,وتظهـــر النســـبة واضـــحة جـــدا للمتــزوجين مــن األطبــاء نظ ـ اًر الســتقرارهم الــوظيفي
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وتكوين حياة أسرية  ,وألن الوظيفـة تحقـق لهـم األمـان واالسـتقرار فيتجـه األطبـاء إلـى تكـوين األسـر وترجـع

نظ اًر لثقافة المجتمع الفلسطيني .
 -توزيع عينة البحث حسب العمر

جدول ( :)17توزيع عينة البحث حسب العمر

العمر

العدد

النسبة المئوية %

أقل من  30سنة

40

14.0

 30إلى أقل من  40سنة

54

18.9

 40إلى أقل من  50سنة

139

48.8

 50سنة فأكثر

52

18.2

المجموع

285

100.0

يتضح من جدول ( )17أن ما نسبته  %14.0من عينة البحث أعمـارهم أقـل مـن  30سـنة ,وأن %18.9
تت ـراوا أعمــارهم مــن  30إلــى أقــل مــن  40ســنة ,وأن 48.8

تت ـراوا أعمــارهم مــن  40إلــى أقــل مــن 50

ســنة ,بينمــا  %18.2أعمــارهم  50ســنة فــأكثر ,وتبــين النتــائج أن األطبــاء الــذين تتـراوا أعمــارهم مــن 40
إلى  50هم النسبة األكبر ويعزو الباحث ذلك إلى أن هذه الفئة تتمتـع بـالخبرة الالزمـة واالسـتقرار الـوظيفي
وتكــون هــذه الفئــة مرتبطــة بشــكل كبيــر فــي المستشــفيات بعيــداَ عــن الهج ـرة أو التقاعــد وهــو الســن األمثــل

للطبيــب فــي القطــاع الصــحي لمــا يمتلكــه مــن خب ـرة ود اريــة بظــروف العمــل لتقــديم أفضــل الرعايــة والعــالج

للمرضى .

 توزيع عينة البحث حسب المؤهل العلميجدول ( :)18توزيع عينة البحث حسب المؤهل العلمي
المؤهل العلمي

العدد

النسبة المئوية %

بكالوريوس

 102

35.8

دراسات عليا (ماجـس ـت ـيــر أو دكتوراه)

183

64.2

المجموع

285

100.0

يتض ــح مـــن جـــدول ( )18أن م ــا نســـبته  %35.8مـــن عين ــة البح ــث م ــؤهلهم العلم ــي بك ــالوريوس ,بينمـــا
 %64.2مؤهلهم العلمي دراسات عليا (ماجـس ـت ـيــر أو دكتوراه)  .ونظرا لدور المستشفيات الحكومية الكبيـر
والحساس تجاه المواطنين ف ن أغلب األطباء يحملون درجة الماجستير والدكتوراه ألهمية دور المستشفيات
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فــي الرعايــة الصــحية والخــدمات وتــوفير أطبــاء ذوو خب ـرة ودرجــات علميــة تــأهلهم للعمــل فــي المستشــفيات
الحكومية يعتبر أم اًر ضرورياً.
 -توزيع عينة البحث حسب سنوات الخدمة

جدول ( :)19توزيع عينة البحث حسب سنوات الخدمة

سنوات الخدمة

العدد

النسبة المئوية %

أقــل مــن  4سـنـوات

41

14.4

 – 4أقل من  8سنوات

40

14.0

 – 9أقل من 13سنة

74

26.0

 13سنة فــأكـث ــر

130

45.6

المجموع

285

100.0

يتضح من جدول ( )19أن ما نسبته  %14.4من عينة البحث سنوات خدمتهم أقل من  4سـنـوات ,وأن
 %14.0تتراوا سنوات خدمتهم من  – 4أقل من  8سنوات ,وأن 26.0

تتراوا سنوات خدمتهم من 9

– أقل من  13سنة ,بينما  %45.6سنوات خدمتهم  13سنة فــأكـث ــر ,وتحظى النسبة األكبر لألطباء
الذين لديهم خبرة أكثر من  13سنة وهذا يتوافق مع جدول العمر والمؤهل العلمي ألن أكثر األطباء
وبناء على هذه الخبرة يتم استقطابهم للمستشفيات
العاملين في المستشفيات الحكومية يمتلكون خبرة,
ً

الحكومية ألنهم على قدر عال من المهنية والمعرفة بالحاالت المرضية ولديهم انتماء كبير للمستشفى فيقل
بذلك معدل الدوران ويصبح هنالك رابط كبير بين المستشفى والطبيب ويعتبر البيت الثاني له إذ أن العمل
ألكثر من  13سنة في مكان ما يغرس معاني كثيرة في نفس الطبيب من شأنها أن تحببه في العمل أكثر
وأكثر .
 -توزيع عينة البحث حسب المسمى الوظيفي

جدول ( :)20توزيع عينة البحث حسب المسمى الوظيفي
العدد

النسبة المئوية %

المسمى الوظيفي
طبيب عام

95

33.3

طبيب أخصائي

190

66.7

المجموع

285

100.0

يتضــح مــن جــدول ( )20أن مــا نســبته  %33.3مــن عينــة البحــث مســماهم الــوظيفي طبيــب عــام ,بينمــا
 %66.7مسماهم الوظيفي طبيب أخصائي ,ويجب اإلشارة هنا إلى أن نسبة األطباء األخصائيين مرتفعة
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ألن ه ـ ــذا المس ـ ــمى ال ـ ــوظيفي يش ـ ــمل عل ـ ــى العدي ـ ــد م ـ ــن التخصص ـ ــات الطبي ـ ــة مث ـ ــل األس ـ ــنان والعي ـ ــون
والتخدير..الخ .وبسبب أهمية المستشفيات الحكومية للمجتمع واعتماد المـواطنين عليهـا بشـكل كبيـر تظهـر
النسبة الكبيرة لألخصائيين في مجال معين حتى يتم تقديم الرعاية الصحية للمرضى بشكل دقيق.

ثاني ا :تحليل فقرات االستبانة.

لتحليل فقرات االستبانة تم استخدام اختبار Tلعينة واحدة لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد
وصلت إلى درجة الحياد وهي  3أم ال ,ف ذا كانت  Sig( Sig > 0.05أكبر من  )0.05ف ن في هذه

الحالة متوسط آراء األفراد حول الظاهرة موضع البحث ال يختلف جوهرياً عن درجة الحياد وهي  , 3أما
إذا كانت  Sig( Sig < 0.05أقل من  )0.05فأن متوسط آراء األفراد يختلف جوهرياً عن درجة الحياد
وهي  , 3وفي هذه الحالة يمكن تحديد ما إذا كان متوسط اإلجابة يزيد أو ينقص بصورة جوهرية درجة
الحياد وهي  .3وذلك من خالل قيمة االختبار ف ذا كانت قيمة االختبار موجبة فمعناه أن المتوسط
الحسابي لإلجابة يزيد عن درجة الحياد والعكس صحيح.
 -1تحليل فقرات االنغماس الوظيفي
 تحليل فقرات مجال " االنغماس العاطفي "تم استخدام اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلى درجة الحياد وهي  3أم
ال .النتائج موضحة في جدول (.)21
جدول ( :)21المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال" االنغماس العاطفي"
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المتوسط الحسابي

ترتبط األهداف الشخصية في حياتي

نحو

المتوسط الحسابي النسبي

أن ابتعد عنه.

قيمة االختبار

3 .3

أشعر أن عملي جزء من حياتي ومن الصعب

القيمة االحتمالية ().Sig

2 .2

يمثل العمل االهتمام األساسي لي في الحياة.

4.10

81.99

20.09

*0.000

5

4.31

86.17

24.60

*0.000

3

3.80

75.90

13.23

*0.000

7

الترتيب

م

1 .1

الفقرة

وظيفتي.
4 .4

تشبع وظيفتي حاجاتي بشكل كامل.

2.93

58.67

-0.96

0.170

9

5 .5

يعتبر أدائي في العمل أساساً لتحقيق الذات.

4.10

82.07

21.39

*0.000

4

6 .6

أتعاطف مع بعض المرضى واجتهد لمساعدتهم.

4.53

90.60

42.28

*0.000

2

7 .7

أستمتع بالعمل بسبب كثرة عدد المرضى.

2.96

59.15

-0.58

0.283

8

3.89

77.87

17.84

*0.000

6

أشعر بالرضا بعد مساعدة المرضى .

4.58

91.56

39.77

*0.000

1

جميع فقرات المجال مع ا

3.91

78.19

26.30

*0.000

8 .8
9 .9

تربطني عالقة جيدة مع بعض المرضى بعد فترة
العالج.

* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى .α ≥ 0.05

من جدول ( )21يمكن استخالص ما يلي:
 المتوسط الحسابي للفقرة رقم ( )9يساوي ( 4.58الدرجة الكلية من  )5أي أن المتوسط الحسابي النسبي ,%91.56قيمة االختبار  39.77وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.000لذلك تعتبر هذه الفقرة
دالة إحصائياً عند مستوى  , α ≥ 0.05مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن
درجة الحياد وهي  3وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.
ويعزو الباحث ذلك إلى أن شعور األطباء بالرضا بعد مساعدة المرضى لما يتمتع به األطباء من روا
اإلنسانية وحب الخير  ,ألنهم يرون بأن إزالة األلم من المرضى شيء عظيم وانقاذ ألرواحهم ,فاألطباء
يمتازون باألخالق الحميدة التي ترافقهم مدى الحياة وألن طبيعة النفس البشرية تمتاز بالعواطف والرحمة .
 المتوسط الحسابي للفقرة رقم ( )4يساوي  2.93أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ,%58.67قيمةاالختبار  ,-0.96وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.170لذلك تعتبر هذه الفقرة غير دالة إحصائياً
عند مستوى  , 0.05مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة ال يختلف جوهريا عن درجة
الحياد وهي .3
بالجانب اآلخر تظهر النتائج أن وظيفة الطبيب ال تشبع رغباته بشكل كامل فهو عندما يقارن نفسه
باألطباء في الدول األخرى يجد نفسه مظلوماً في كثير من األمور مثل الحوافز المادية والمعنوية
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واإلجازات والرواتب  ,يرجع لعدم كفاية األجر والمكافآت التي يحصل عليها األطباء وعدم إحساسهم
بعدالة دخلهم من الوظيفة مقارنة بما يبذلونه من جهد وما يمتلكونه من مهارات .
 -بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  ,3.91وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي

 ,%78.19قيمة االختبار  ,26.30وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.000لذلك يعتبر مجال
" االنغماس العاطفي " دال إحصائياً عند مستوى  , α ≥ 0.05مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة
لهذا المجال يختلف جوهرياً عن درجة الحياد وهي  3وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على

فقرات هذا المجال.

وبشكل عام ف ن األطباء لديهم انغماس عاطفي لما يلقاه الطبيب من احترام وتقدير من المجتمع الذي
يقدر مكانة الطبيب وأهميته في المجتمع وهذا يدل على حب الطبيب لعمله وتعلقه به .
واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )قاسم( ,)2012 ,نصار( ,)2013 ,يوسف,)2011 ,
)( ,(Andorta & Harleen, 2012الوحيدي )2014 ,في ارتفاع مستوى االنغماس العاطفي لدي
العاملين والشعور بالرضا بعد مساعدة أو خدمة األشخاص وأن الوظيفة ال تشبع حاجات الفرد  .واختلفت
مع دراسة (المغربي(Bhatia,et al., , (Khan & Jam, 2011) ,(Dinc, 2012), )2004 ,

)( , 2012الساعدي )2015,والتي كان هناك ارتفاع في نسبة إشباع حاجات الفرد.
 -تحليل فقرات مجال "االنغماس المعرفي"

تم استخدام اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت درجة الحياد وهي  3أم ال.

النتائج موضحة في جدول (.)22

جدول ( :)22المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال
" االنغماس المعرفي"

المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي النسبي

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية ().Sig

الترتيب

1

يشغلني التفكير في وظيفتي حتى بعد انتهاء الدوام.

3.70

73.94

11.77

*0.000

7

2

أقدم مصلحة العمل على المصلحة الشخصية.

3.83

76.69

15.11

*0.000

6

مستعد أن أبذل جهداً أكثر من المطلوب إلنجاا عمل

4.07

81.48

20.94

*0.000

4

م

3

الفقرة

المستشفى الذي أعمل به.
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مستعد للعمل أوقات إضافية إلنهاء العمل حتى لو لم

3.56

71.27

8.01

*0.000

8

5

التزم بأوقات الدوام وال أتأخر عن عملي.

4.19

83.80

25.45

*0.000

3

6

أشعر بالسرور أثناء عالجي للمرضى.

4.45

89.04

38.55

*0.000

2

4.55

91.10

49.76

*0.000

1

3.87

77.32

14.25

*0.000

5

4.03

80.56

31.09

*0.000

4

7
8

يكون الوقت اإلضافي مدفوع األجر.

أساعد زميلي إذا احتاجني في رؤية بعض الحاالت
المرضية.
أواجه كالما جميالً من المرضى أثناء معالجتهم.
جميع فقرات المجال مع ا

* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى .α ≥ 0.05

من جدول ( )22يمكن استخالص ما يلي:
 المتوسط الحسابي للفقرة رقم ( )7يساوي ( 4.55الدرجة الكلية من  )5أي أن المتوسط الحسابي النسبي ,%91.10قيمة االختبار  ,49.76وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.000لذلك تعتبر هذه الفقرة
دالة إحصائياً عند مستوى  , α ≥ 0.05مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن

درجة الحياد وهي  3وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.

ويعزو الباحث ذلك إلى أن الطابع اإلنساني يغلب على األطباء في مساعدة المرضى ومساعدة أطباء

آخرين في سبيل عالج المرضى وعمل المستحيل إلنجاا وتشخيص الحاالت بشكل أفضل لمساعدتهم.

 المتوسط الحسابي للفقرة رقم ( )4يساوي  3.56أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ,%71.27قيمةاالختبار  ,8.01وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.000لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند

مستوى  , α ≥ 0.05مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد وهي

 3وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.

ويعزو الباحث ذلك إلى أن األطباء في كثير من األحيان يعملون لوقت إضافي غير مدفوع الثمن وهو
مجهود بشكل طوعي يقومون به وقد حظيت فقرة (مستعد للعمل أوقات إضافية إلنهاء العمل حتى لو لم

يكون الوقت اإلضافي مدفوع األجر) بأقل نسبة من قبل األطباء  ,ويجدر اإلشارة هنا إلى أن األطباء
يحتاجون إلى الحوافز المادية بشكل أكبر وتعديل نظام األجور للوقت اإلضافي .
-

بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  ,4.03وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي

 ,%80.56قيمة االختبار  ,31.09وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.000لذلك يعتبر مجال
" االنغماس المعرفي " دال إحصائياً عند مستوى  , α ≥ 0.05مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة
لهذا المجال يختلف جوهرياً عن درجة الحياد وهي  3وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على

فقرات هذا المجال.
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وبشكل عام ف ن موافقة أفراد العينة على االنغماس المعرفي يرجع إلى أن وظائف األطباء تعتبر من

الوظائف ذات المستوى العالي بالمقارنة مع الوظائف األخرى  ,بسبب االستقرار الوظيفي الذي يؤدي إلى

االستقرار النفسي فينتج االنغماس بدرجة مرتفعة .
واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (ماضي(Liao & wenlee, 2009) ,)2014 ,

)( , (Somani & Krishnan, 2004الوحيدي( , )2014 ,يوسف(Zhang, 2013), )2011 ,

على وجود موافقة من قبل أفراد العينة على مجال االنغماس المعرفي وعدم الشعور بالسرور أثناء تأدية

العمل واستعداد األفراد للعمل بأوقات إضافية دون أن يكون مدفوع األجر .واختلفت مع دراسة كل من
(قاسم, )2012 ,

),(Khan & Nemati, 2010), (Eswaran, et al., 2011), (Khan & Jam, 2011

) (Ueda, 2012في استعداد األفراد العمل بأوقات إضافية دون أن يكون مدفوع األجر.
 -تحليل فقرات مجال " االنغماس السلوكي "

تم استخدام اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجـة االسـتجابة قـد وصـلت إلـى درجـة الحيـاد وهـي .3
النتائج موضحة في جدول (.)23
جدول ( :)23المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال
" االنغماس السلوكي"

الفقرة

المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي النسبي

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية ().Sig

الترتيب

أشعر بالسعادة ألن وظيفتي تشغل جزء كبير من وقتي.

3.79

75.70

12.98

*0.000

6

3.84

76.89

16.82

*0.000

5

3.49

69.82

8.69

*0.000

9

3.70

74.08

13.43

*0.000

7

3.62

72.39

10.48

*0.000

8

4.12

82.40

24.28

*0.000

4

م

1
2

المستشفى.

3

االقتراحات بشأنها.

4
5
6

أتابع أيه مالحظات أو شكوى او تطورات تخص

أبذل الجهد في دراسة مشكالت المستشفى وتقديم

لدى التزام عال تجاه المستشفى ومهتم بتنميتها وتطويرها.
أحب العمل في القطاع العام أكثر من الخاص.

أسعى دائما لتطوير نفسي عبر الذهاب للندوات
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والمؤتمرات العلمية.
7
8
9

أتابع دائما ما توصل له العلماء من عالج لألمراض.

أتعلم من زمالئي األطباء األكثر خبره .

تربطني عالقة مع زمالئي األطباء خارج نطاق العمل.

جميع فقرات المجال معا

4.18

83.52

29.33

*0.000

2

4.41

88.13

40.92

*0.000

1

4.16

83.17

24.91

*0.000

3

3.92

78.44

27.81

*0.000

* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى .α ≥ 0.05

من جدول ( )23يمكن استخالص ما يلي:
 المتوسط الحسابي للفقرة رقم ( )8يساوي ( 4.41الدرجة الكلية من  )5أي أن المتوسط الحسابي النسبي ,%88.13قيمة االختبار  ,40.92وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.000لذلك تعتبر هذه الفقرة
دالة إحصائياً عند مستوى  , α ≥ 0.05مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن
درجة الحياد وهي  3وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.
 المتوسط الحسابي للفقرة رقم ( )3يساوي  3.49أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ,%69.82قيمةاالختبار  ,8.69وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.000لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند
مستوى  , α ≥ 0.05مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد وهي
 3وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.
ويعزو الباحث ذلك إلى أن األطباء بينهم روا التعاون والمشاركة في المصلحة العامة فيمكن أن يستفيد
الطبيب من الطبيب صاحب الخبرة وهذا يدل على التواضع وحب المعرفة لدى األطباء  ,في حين انشغال
األطباء بكثرة عدد الحاالت تظهر النتائج أن أولويات األطباء هي األمور الصحية والعالجية بعيدا عن
األمور اإلدارية والسلوكية لباقي األفراد العاملين في المستشفيات وترك المشكالت ألصحاب اتخاذ القرار
والجهات الرقابية.
 بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  ,3.92وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي ,%78.44قيمة االختبار  ,27.81وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.000لذلك يعتبر مجال "
االنغماس السلوكي" دال إحصائياً عند مستوى  , α ≥ 0.05مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة
لهذا المجال يختلف جوهرياً عن درجة الحياد وهي  3وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة
على فقرات هذا المجال.
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وبشكل عام فان أهمية العمل بالنسبة لألطباء تظهر بشكل كبير في النتائج وهذا يدل على أن الطبيب
كبير من حياته ولديهم انغماس سلوكي يجعلهم يحبون عملهم في القطاع العام مع أنه
يعتبر عمله جزءاً اً
أقل دخالً وأكثر جهداً من القطاع الخاص باإلضافة لحضورهم الندوات والمؤتمرات المحلية أكثر من
الدولية لتطوير أنفسهم بشتى الطرق .
واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )( ,(Andorta & Harleen, 2012ماضي )2014,
)( ,(Liao & wenlee, 2009) ,(Bhatia, et al., 2012الوحيدي (Ho, 2006) ,)2014 ,في
مجال التعلم من الزمالء ,ومواكبة تطور العلم .فيما اختلف البحث مع دراسة ),(Chughtai, 2008
(قاسم(Ho, 2006),(Khan & Jam, 2011),(Khan & Nemati, 2010) ,)2012 ,
 (Dinc, 2012) ,في موافقة أفراد العينة بحل بتقديم المقترحات للمشكالت المتعلقة بالعمل والعمل
على حلها.
 تحليل جميع فقرات االنغماس الوظيفيتم استخدام اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلـى درجـة الحيـاد وهـي  3أم
ال .النتائج موضحة في جدول (.)24
جدول ( :)24المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لجميع فقرات االنغماس الوظيفي

المجال

المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي النسبي

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية ().Sig

الترتيب

االنغماس العاطفي

3.91

78.19

26.30

*0.000

3

االنغماس المعرفي

4.03

80.56

31.09

*0.000

1

االنغماس السلوكي

3.92

78.44

27.81

*0.000

2

االنغماس الوظيفي

3.97

79.34

32.41

*0.000

* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى .α ≥ 0.05

من جدول ( )24يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات االنغماس الوظيفي يساوي ( 3.97الدرجة
الكلية من  )5أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ,%79.34قيمة االختبار  32.41وأن القيمة االحتمالية
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( )Sig.تساوي  0.000لذلك تعتبر الفقرات دالة إحصائياً عند مستوى  ,   0.05مما يدل على أن
متوسط درجة االستجابة لجميع الفقرات قد زاد عن درجة الحياد وهي  3وهذا يعني أن هناك موافقة من
قبل أفراد العينة على فقرات االنغماس الوظيفي بشكل عام.
نستنتج من ذلك وجود موافقة مرتفعة وجوهرية من قبل أفراد عينة البحث على مجاالت االنغماس
الوظيفي ودرجة ممارسة مرتفعة لالنغماس الوظيفي في المستشفيات الحكومية.
ويعزو الباحث ذلك إلى أن موقع ومكانة األطباء الحساسة تسخر جميع العقبات أمام انغماسهم في عملهم
ألن عملهم يتعلق بمصير حياة أو موت المريض  ,فيصبح الطبيب متعلق بعملة بشكل أكبر وال يستطيع

أن يقارن نفسه مع اإلداري أو المعلم أو المدير .

واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (ماضي( ,)2014 ,الوحيدي(Ueda, 2012),)2014 ,

((Chughtai, ,(Zhang, 2013),)Andorta&Harleen, 2012), (Bhatia, et al., 2012

) ,)Liao & wenlee, 2009( ,2008أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على فقرات االنغماس

الوظيفي بشكل عام ,وأن األفراد متعلقون بعملهم بشكل ملفت ويبقون فيه ساعات إضافية واختلفت مع

دراسة )( ,(Khan & Jam, 2011يوسف( ,(Khan & Nemati, 2010( )2011 ,الساعدي,
 (Danish, 2015), (Somani & Krishnan, 2004)( , )2015في أن هناك عدم موافقة من قبل

أفراد العينة على فقرات االنغماس الوظيفي بشكل عام ,وأن العمل بالنسبة لألفراد يشكل عبء وحمالً ثقيالً

عليهم.

وهذا يرجع إلى اختالف مكان البحث ومجتمع البحث وعينته ,ففي هذا البحث كان مجتمع البحث مكوناً
من األطباء العاملين في المستشفيات الحكومية في قطاع غزة  ,أما الدراسات األخرى فكان مجتمع البحث

مختلفة كالجامعات والمدارس والمدراء العاملون المدرسون ومنظمات أخرى ,مما يعني اختالفاً في بعض

مجاالت االنغماس حسب طبيعة األفراد وثقافتهم.
 -2تحليل فقرات سلوك المواطنة التنظيمية

ما مستوى سلوك المواطنة التنظيمية لألطباء في المستشفيات الحكومية في قطاع غزة؟
تم استخدام اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلى درجة الحياد وهي  3أم

ال .النتائج موضحة في جدول (.)25
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جدول ( :)25المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال "سلوك
المواطنة التنظيمية "

المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي النسبي

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية ().Sig

الترتيب

1 .1

أساعد زمالئي على القيام بالمهام الموكولة لهم.

4.09

81.82

23.98

*0.000

11

2 .2

أعباء كثيرة.
أقدم المساعدة لزمالئي عندما يكون لديهم
ً
أتعاون مع رؤسائي ألداء األعمال على أحسن وجه.

4.07

81.48

22.73

*0.000

12

4.11

82.18

21.72

*0.000

10

4 .4

أقوم بمساعدة األطباء الجدد وأفُيدهم بخبراتي.
أفكر بمشكالت زمالئي قبـل الـمـشاكل التي تواجهني. .

4.27

85.37

24.87

*0.000

2

3.39

67.89

7.02

*0.000

25

6 .6

أحـتـرم حـقـوق اآلخ ـريــن وامـتـيـا ازتـهــم.

4.19

83.77

24.78

*0.000

3

7 .7

أقـوم بمشـورة زمالئي في المستشفى إذا كانت ق ارراتي تؤثر بهم

4.06

81.12

22.33

*0.000

14

8 .8

أتكلم بكل سرور مع اآلخرين عن مزايا العمل.

3.91

78.24

17.02

*0.000

18

9 .9

أنتبه لألثر الذي يتركه سلوكي في اآلخرين.

4.07

81.41

23.87

*0.000

13

 10أحرص على اتخاذ التدابير الوقائية للمشاكل قبل حدوثها.

4.02

80.35

20.28

*0.000

16

 11أقوم بالمهام اإلضافية دون تذمر.

3.61

72.27

10.86

*0.000

24

 12أبلغ عن األخطاء عندما أجدها داخل المستشفى.

3.75

74.98

14.49

*0.000

22

3.11

62.12

1.74

*0.041

26

 14التزم بحدودي تجاه حدود اآلخرين.

4.05

81.00

19.79

*0.000

15

 15أتابع دائماً اإلعالنات والتعاميم الداخلية بحرص .

3.77

75.39

14.16

*0.000

21

4.13

82.55

20.69

*0.000

9

3.88

77.60

15.30

*0.000

19

 18أحترم أنظمة وتعليمات المستشفى.

4.16

83.19

23.33

*0.000

5

 19يهمني وضع ومكانة المستشفى في المستقبل.

4.18

83.59

21.50

*0.000

4

 20دائماً أتقدم بمقترحات لتطوير العمل وتحسينه.

3.79

75.89

14.14

*0.000

20

م

3 .3
5 .5

13

الفقرة

ال أظهــر استيائي حـيـنـمـا تقوم إدارة المستشفى

تـغـيـيـرات إداريــة .

ب ج ـراء

 16أحافظ على سمعة المستشفى الذي أعمل به.
17

أحرص على حضور االجتماعات واللقاءات المرتبطة بعمل
المستشفى.
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المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي النسبي

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية ().Sig

الترتيب

4.14

82.78

21.56

*0.000

7

4.14

82.76

21.89

*0.000

8

 23أحافظ على نظافة مكان العمل.

4.30

86.08

26.19

*0.000

1

 24أستغل وقتي للقيام بالعمل على أكمل وجه.

4.16

83.17

22.89

*0.000

6

 25أقوم بأعمال إضافية لتحسين وتطوير العمل إذا طلب مني.

3.94

78.73

16.84

*0.000

17

3.62

72.46

10.70

*0.000

23

3.96

79.16

24.58

*0.000

الفقرة

م

 21أتواجد دائما فـي الوقت المحدد لبدء العمل.
22

26

أخبر إدارة المستشفى مسـبقا عندما ال أتمكن من الحضور

إلى العمل.

أشارك بأعمال تطوعية تسهم في تحـسين صورة الخدمات
التي تقدمها المستشفى للمواطنين.
جميع فقرات المجال معا
* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى .α ≥ 0.05

من جدول ( )25يمكن استخالص ما يلي:
 المتوسط الحسابي للفقرة رقم ( )23يساوي ( 4.30الدرجة الكلية من  )5أي أن المتوسط الحسابيالنسبي  ,%86.08قيمة االختبار  26.19وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.000لذلك تعتبر هذه
الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى  ,α ≥ 0.05مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد
عن درجة الحياد وهي  3وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.
تظهر النتائج أن األطباء يحافظون على نظافة المستشفى الذي يعملون به ألنه البيت الثاني لهم والبيئة
التي يقضون فيها معظم وقتهم بمساعدة المرضى ,وما يمتاز به الطبيب من علم ومسؤولية ومعرفة تجعله
على قدر عال من الوعي واالهتمام بالنظافة الشخصية والبيئة المحيطة .
 المتوسط الحسابي للفقرة ( )13يساوي  3.11أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ,%62.12قيمةاالختبار  1.74وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.041لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند
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مستوى  , α ≥ 0.05مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد وهي
 3وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.
ويركز الطبيب في عملة بشكل كلي بعيدا عن األمور اإلدارية ,ألن الطبيب أوال وأخي ار لدية سلم أولويات,
فيصب الطبيب مجهوده في إخالصه في عمله وعالجه للمرضى بكل تفاني واخالص .
 بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  ,3.96وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي ,%79.16قيمة االختبار  24.58وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.000لذلك يعتبر مجال
" سلوك المواطنة التنظيمية " دال إحصائياً عند مستوى  , α ≥ 0.05مما يدل على أن متوسط درجة
االستجابة لهذا المجال يختلف جوهرياً عن درجة الحياد وهي  3وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد
العينة على فقرات هذا المجال.
وبشكل عام تظهر النتائج بأن األطباء يمتازون بسلوك المواطنة التنظيمية بنسبة ,%79.16
ويعزو الباحث ذلك باعتبار الطبيب هو قدوة ومثل أعلى في مجتمعنا الفلسطيني وهو من ذوي أصحاب
األخالق السامية والنبيلة لما يقدمه من جهد في سبيل إنقاذ المرضى.
ويشير الباحث إلى أن سلوك المواطنة التنظيمية يظهر من عدم قدرة نظم الحوافز التقليدية على التعامل
معها  ,لكون سلوك المواطنة التنظيمية له دور يفوق المطلوب وفقاً لألدوار التنظيمية الرسمية  ,وال يمكن
محاسبة األطباء العاملين على عدم القيام بهذا السلوك أيضاً  ,ف نه في كثير من األحيان قد يجبر الفرد
على التضحية بمستوى اإلنتاجية أو األداء الخاص به لكي يساعد به زمالئه  ,أو رؤسائه أو في سبيل
خدمة بعض األهداف العامة على مستوى المستشفى ككل .
واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )(,(Zhang, 2013القحطاني(,)2014 ,أبو تايه,
( ,)2012البشابشه ,والحراحشه, (Andorta & Harleen, 2012),)Binjamin, 2008( ,)2011 ,
( (Danish, 2015أن األفراد يحافظون على نظافة بيئة العمل ومساعدة الزمالء .واختلف هذا البحث
مع دراسة (الهاجري( ,)2003 ,حواس,)Abraham, 2003( ,)Min-Huei, 2006( ,)2003 ,
(نصار( , (Ueda, 2012), )2013 ,المغربي )2004 ,بأن أفراد العينة ال يهتمون بالتغييرات اإلدارية
ويقومون بمهام إضافية لتلبية متطلبات العمل دون تذمر .
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ثالثا :اختبار فرضيات البحث
الفرضية الرئيسة األولى :توجد عالقة ذات دالله إحصائية عند مستوى ( )بين االنغماس
الوظيفي و سلوك المواطنة التنظيمية لألطباء في المستشفيات الحكومية -قطاع غزة.
يبين جدول ( )26أن معامل االرتباط يساوي  ,.514وأن القيمة االحتمالية ( ).Sigتساوي  0.000وهي
أقل من مستوى الداللة  α ≥ 0.05وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين االنغماس
الوظيفي وسلوك المواطنة التنظيمية لألطباء في المستشفيات الحكومية  -قطاع غزة.
تتضح من خالل النتائج أن موافقة األطباء بوجود عالقة قوية بين االنغماس وسلوك المواطنة التنظيمية,
وهذا يعني أن األطباء العاملين في المستشفيات الحكومية الذين يقولون بأن هناك درجة قوية لالنغماس
الوظيفي السائدة في المستشفيات يوافقون على أن هناك أيضاً سلوك مواطنة تنظيمية عال وأنه كلما
كانت درجة االنغماس الوظيفي كبيرة يصاحبه درجة عالية من ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية.
ويعزو الباحث ذلك إلى توفر مستوى مالئم من أبعاد االنغماس الوظيفي (االنغماس العاطفي ,االنغماس
المعرفي ,االنغماس السلوكي) فتوفر هذه العوامل أدى إلى شعور الطبيب بالراحة واالستقرار الذي أدى
إلى تعلقه بعمله وارتفاع مستوى االندماج واالنغماس فيه وبالتالي جعل األطباء يمتازون بسلوك المواطنة
التنظيمية وقيامهم بأدوار إضافية لمصلحة العمل .
ويرى الباحث أن األجور والمكافآت تأخذ مكاناً بار اًز في التأثير على انغماس الطبيب في عمله خاصة مع
األطباء الذي يبذلون جهدا مضاعفاً لخدمة المرضى  ,وهذا يلزم المسئولين في و ازرة الصحة للسعي
لتنشيط أثر المكافآت والحوافز وتحري الموضوعية في تقديرها في ظل المحددات والقيود القانونية
المؤرخة.
واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )(Chughtai, ,(Ueda, 2012( ,(Zhang, 2013
) 2008على وجود عالقة طردية بين االنغماس الوظيفي و سلوك المواطنة التنظيمية بشكل عام ,بمعنى
أنه كلما ارتفع مستوى االنغماس الوظيفي ارتفعت نسبة سلوك المواطنة التنظيمية لدى األطباء واختلفت
معهم في بيئة البحث ومجتمع وعينة البحث .
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جدول ( :)26معامل االرتباط بين االنغماس الوظيفي وسلوك المواطنة التنظيمية لألطباء
في المستشفيات الحكومية  -قطاع غزة

معامل

بيرسون

الفرضية

لالرتباط

القيمة

االحتمالية)(Sig.

توجد عالقة ذات دالله إحصائية عند مستوى ( )بين

االنغماس الوظيفي و سلوك المواطنة التنظيمية لألطباء في المستشفيات

.514

*0.000

الحكومية  -قطاع غزة
*االرتباط دال إحصائياً عند مستوى .α ≥ 0.05

ويتفرع منها عدة فرضيات فرعية :
 توجد عالقة ذات دالله إحصائية عند مستوى ( )بين االنغماس العاطفي وسلوكالمواطنة التنظيمية لألطباء في المستشفيات الحكومية  -قطاع غزة .

يبين جدول ( )27أن معامل االرتباط يساوي  ,.408وأن القيمة االحتمالية ( ).Sigتساوي
من مستوى الداللة

α ≥ 0.05

0.000

وهي أقل

وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين االنغماس العاطفي

وسلوك المواطنة التنظيمية لألطباء في المستشفيات الحكومية في قطاع غزة.

ويعزو الباحث ذلك إلى أن شخصية األطباء تتأثر بالمواقف التي تقابلهم في العمل وتأثر على الحالة
النفسية لديهم وأنه كلما زاد االنغماس العاطفي سوف يزيد سلوك المواطنة التنظيمية لدى األطباء ,ألن

البيئة المحيطة اآلمنة تتوفر شيئا فشيئا لألطباء مما يؤدي إلى شعورهم بالسعادة تجاه عملهم ,ويشير

الباحث إلى أهمية رفع مستوى االنغماس العاطفي وسلوك المواطنة التنظيمية معاً الذي ينتج عنه تحسين

ورفع مستوى كفاءة األطباء داخل المستشفيات من خالل حماية موارد المنظمة والمحافظة على الوقت,
وتوفير المقترحات الالزمة لالبتكار والتطوير وتحقيق مستوى مرتفع من التكيف والمرونة في مواجهة

العديد من المواقف الطارئة والظروف غير المتوقعة مثل العمل أثناء الحروب واألزمات واالستغراق
والتعلق في العمل لوقت أطول.
واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة)(Zhang, ,(Chughtai, 2008),(Ueda, 2012

 )2013بوجود عالقة طردية بين االنغماس العاطفي وسلوك المواطنة التنظيمية واختلفت معهم في بيئة
البحث ومجتمع وعينة البحث.
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جدول ( :)27معامل االرتباط بين االنغماس العاطفي و سلوك المواطنة التنظيمية لألطباء
في المستشفيات الحكومية  -قطاع غزة

معامل

الفرضية

القيمة

بيرسون

االحتمالية)(Sig.

لالرتباط

توجد عالقة ذات دالله إحصائية عند مستوى ( )بين

االنغماس العاطفي وسلوك المواطنة التنظيمية لألطباء في المستشفيات

*0.000

.408

الحكومية  -قطاع غزة
*االرتباط دال إحصائياً عند مستوى .α ≥ 0.05

 توجد عالقة ذات دالله إحصائية عند مستوى ( )بين االنغماس المعرفي و سلوك المواطنةالتنظيمية لألطباء في المستشفيات الحكومية  -قطاع غزة.

يبين جدول ( )28أن معامل االرتباط يساوي  ,.446وأن القيمة االحتمالية ( ).Sigتساوي  0.000وهي
أقل من مستوى الداللة  α ≥ 0.05وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين االنغماس
المعرفي وسلوك المواطنة التنظيمية لألطباء في المستشفيات الحكومية _ قطاع غزة.
ويعزو الباحث ذلك إلى أن أهمية العمل بالنسبة للطبيب تكون مؤثرة على انتمائه وحبه للعمل وبزيادة
االنغماس المعرفي  ,ومدى أهمية العمل بالنسبة له فكلما ارتفع االنغماس المعرفي لدى األطباء ارتفع
أيضاً سلوك المواطنة التنظيمية لديهم بسبب العالقة الطردية بينهم .
واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )(Zhang, ,(Chughtai, 2008) ,(Ueda, 2012
 ) 2013بوجود عالقة طردية بين االنغماس المعرفي وسلوك المواطنة التنظيمية واختلفت معهم في بيئة
البحث ومجتمع وعينة البحث.
جدول ( :)28معامل االرتباط بين االنغماس المعرفي وسلوك المواطنة التنظيمية لألطباء في
المستشفيات الحكومية  -قطاع غزة

معامل

بيرسون

الفرضية

لالرتباط

توجد عالقة ذات دالله إحصائية عند مستوى ( )بين االنغماس المعرفي
وسلوك المواطنة التنظيمية لألطباء في المستشفيات الحكومية-قطاع غزة
*االرتباط دال إحصائياً عند مستوى .α ≥ 0.05
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.446

القيمة

االحتمالية
)(Sig.
*0.000

 توجد عالقة ذات دالله إحصائية عند مستوى ( )بين االنغماس السلوكي وسلوكالمواطنة التنظيمية لألطباء في المستشفيات الحكومية _ قطاع غزة.
يبين جدول ( )29أن معامل االرتباط يساوي  ,.524وأن القيمة االحتمالية ( ).Sigتساوي  0.000وهي
أقل من مستوى الداللة  α ≥ 0.05وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين االنغماس
السلوكي وسلوك المواطنة التنظيمية لألطباء في المستشفيات الحكومية  -قطاع غزة.
ويعزو الباحث ذلك إلى أن سلوك األطباء داخل المستشفى واحتكاكه سواء بالمرضى أو بزمالئه األطباء
اآلخرين يعكس مدى اهتمامه بالعمل ويؤثر بسلوك المواطنة التنظيمية لديهم  ,وكلما زاد االنغماس
العاطفي زاد سلوك المواطنة التنظيمية لألطباء في المستشفيات الحكومية بسبب العالقة الطردية بينهم.
واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )(Zhang, ,(Chughtai, 2008) , (Ueda, 2012
 (2013بوجود عالقة طردية بين االنغماس السلوكي وسلوك المواطنة التنظيمية واختلفت معهم في بيئة
البحث ومجتمع وعينة البحث .
جدول ( :)29معامل االرتباط بين االنغماس السلوكي و سلوك المواطنة التنظيمية
لألطباء في المستشفيات الحكومية  -قطاع غزة

معامل

بيرسون

الفرضية

لالرتباط

القيمة

االحتمالية
)(Sig.

توجد عالقة ذات دالله إحصائية عند مستوى ( )بين
االنغماس السلوكي وسلوك المواطنة التنظيمية لألطباء في المستشفيات

.524

*0.000

الحكومية _ قطاع غزة

*االرتباط دال إحصائياً عند مستوى .α ≥ 0.05

الفرضــية الرئيســة الثانيــة  :توجــد فــروق ذات داللــه إحصــائية عنــد مســتوى ( )بــين إجابــات
المبحــوثين حــول االنغمــاس الــوظيفي تعــزى للبيانــات الشخصــية التاليــة( :الجــنس ,الحالــة االجتماعيــة,
العمر ,المؤهل العلمي ,سنوات الخدمة ,المسمى الوظيفي,اسم المستشفى).
تم استخدام اختبار "  Tلعينتين مستقلتين" لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصـائية وهـو اختبـار
معلمــي يصــلح لمقارنــة متوســطي مجمــوعتين مــن البيانــات .كــذلك تــم اســتخدام اختبــار " التبــاين األحــادي"
لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية وهـذا االختبـار معلمـي يصـلح لمقارنـة  3متوسـطات أو
أكثر.
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ويشتق من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:
 -توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى ( )بين إجابات المبحوثين حول االنغماس

الوظيفي تعزى إلى الجنس.

من النتائج الموضحة في جدول ( )30تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار"  Tلعينتين
مستقلتين " أكبر من مستوى الداللة  0.05لجميع المجاالت وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات
داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة البحث حول هذه المجاالت تعزى إلى الجنس.
ويعزو الباحث ذلك إلى أن كال الجنسين يخضعان لنفس نظام وظروف العمل ونفس أعباء الوظيفة
وضغوط العمل ,إضافة إلى تقارب المؤهالت العلمية لعينة البحث ,مما يؤدي إلى تقارب نظرتهم
لموضوعات البحث ,باإلضافة إلى أن العمل بالنسبة لألطباء الذكور واإلناث يشكل جانباً ومطلباً ضرورياً
بالنسبة لهم والسيما في ظل قلة فرص العمل المتاحة وتفشي البطالة في المجتمع الفلسطيني.
واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )(, (Bhatia,et al., 2012الوحيدي,
(,)2014الفضلي(,)2001 ,المغربي(, )2004 ,ماضي(Permarupan, et al., 2013) , ,)2014 ,
) (Khalid & Rehman, 2011في أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى االنغماس
الوظيفي وفقاً لمتغير الجنس ,واختلفت مع دراسة )(Eswaran, et ,(Khan & Nemati, 2010
)( ,al., 2011) (Khan & Jam, 2011نصار( , )2013 ,الساعدي,(Danish, 2015( ,)2015 ,
) (Ho, 2006في وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى االنغماس الوظيفي وفقاً لمتغير الجنس.
جدول ( :)30نتائج اختبار"  Tلعينتين مستقلتين " – الجنس

االنغماس العاطفي

3.91

3.91

-0.005

0.996

االنغماس المعرفي

4.04

3.92

1.213

0.226

االنغماس السلوكي

3.93

3.84

0.878

0.380

االنغماس الوظيفي

3.97

3.91

0.678

0.498

المجال

ذكر
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().Sig

أنثى

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية

المتوسطات

 توجـد فــروق ذات داللــه إحصــائية عنــد مسـتوى ( )بــين إجابــات المبحــوثين حــول االنغمــاسالوظيفي تعزى إلى الحالة االجتماعية.

من النتائج الموضحة في جدول ( )31تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار"  Tلعينتين
مستقلتين " أكبر من مستوى الداللة  0.05لجميع المجاالت وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات
داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة البحث حول هذه المجاالت تعزى إلى الحالة االجتماعية.
ويعزو الباحث ذلك ألن األطباء المتزوجين يعتبرون العمل جزءاً مهماً في حياتهم فهو الذي يقودهم إلى

االستقرار ونفس الشيء مع األطباء غير المتزوجين يمثل العمل لهم طريق نحو تكوين األسرة واالستقرار,

مما يجعله منغمساً في عمله  ,واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة:

)( ,(Khan & Nemati, 2010ماضي( ,)2014 ,الفضلي( ,)2001 ,نصار(Liao & ,)2013 ,

) wenlee, 2009في أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة البحث حول

هذه المجاالت تعزى إلى الحالة االجتماعية ,واختلفت مع دراسات كل من (الوحيدي( ,)2014 ,المغربي,

 (Somani & Krishnan, 2004), (Dinc, 2012),(Zhang, 2013),)2004في أنه توجد فروق
ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة البحث حول هذه المجاالت تعزى إلى الحالة

االجتماعية.

جدول ( :)31نتائج اختبار"  Tلعينتين مستقلتين " – الحالة االجتماعية

االنغماس العاطفي

3.73

3.93

-1.735

0.084

االنغماس المعرفي

3.85

4.05

-1.773

0.077

االنغماس السلوكي

3.83

3.93

-0.962

0.337

االنغماس الوظيفي

3.80

3.99

-1.844

0.066

المجال

أعزب

105

().Sig

متزوج

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية

المتوسطات

 توجــد فــروق ذات داللــه إحصــائية عنــد مســتوى ( )بــين إجابــات المبحــوثين حــول االنغمــاسالوظيفي تعزى إلى العمر.

من النتائج الموضحة في جدول ( )32تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار" التباين األحادي
" أقل من مستوى الداللة

α ≥ 0.05

لجميع المجاالت وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة

إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة البحث حول هذه المجاالت تعزى إلى العمر وذلك لصالح الذين

أعمارهم  50عاماً فأكثر.

واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (الفضلي,(Khan & Nemati, 2010) ,)2001 ,

(ماضي( ,)2014 ,قاسم( , )2012 ,الساعدي( , )2015 ,يوسف(Danish, 2015( , )2011 ,

التي أظهرت أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى االنغماس الوظيفي وفقاً لمتغير العمر,

ويعزو الباحث ذلك إلى أنه كلما تقدم الطبيب في العمر كلما أصبح العمل جوهر حياته وأكثر اهتماماته,
كما وتزداد خبرته في ظروف العمل وما فيها من إيجابيات وسلبيات ,فنرى أن هذه الفئة أكثر رضا
واقتناعاً بالراتب من الفئات األقل عم اًر الذين يحتاجون إلى بناء حياتهم  ,وأكثر إقناعاً بما توفره المستشفى
الحكومي من فرص للنمو المهني لكون معظمهم وصل إلى مرحلة اإلشباع في هذا الجانب  ,كما أنهم

أكثر انسجاماً مع مهام العمل وأكثر تأقلماً مع ضغوط العمل العتيادهم عليها ,فقد وصلوا لمرحلة يتمكنون

فيها من تحقيق الموازنة بين أعباء العمل والحياة على النقيض من األطباء األصغر عم اًر .واختلف البحث
مع نتائج دراسة (الوحيدي( ,)2014 ,المغربي(Ueda, ,(Liao & wenlee, 2009) ,)2004 ,

) (Ueda, 2012), (Zhang, 2013), (Liao & wenlee, 2009), 2012في عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية في مستوى االنغماس الوظيفي وفقاً لمتغير العمر.

جدول ( :)32نتائج اختبار" التباين األحادي " – العمر

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية ().Sig

المتوسطات

االنغماس العاطفي

3.78

3.68

3.95

4.14

6.876

*0.000

االنغماس المعرفي

3.85

3.76

4.10

4.26

10.181

*0.000

االنغماس السلوكي

3.84

3.67

3.97

4.11

6.457

*0.000

االنغماس الوظيفي

3.83

3.72

4.02

4.19

10.251

*0.000

المجال

أقل من
 30عام

– 30
أقل من
40عام

* الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى .α ≥ 0.05
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– 40
أقل

 50عام

من50عام

فـيكـثـــر

 توجـد فــروق ذات داللــه إحصــائية عنــد مسـتوى ( )بــين إجابــات المبحــوثين حــول االنغمــاسالوظيفي تعزى إلى المؤهل العلمي.

من النتائج الموضحة في جدول ( )33تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار"  Tلعينتين
مستقلتين " أكبر من مستوى الداللة

0.05

لمجال "االنغماس العاطفي" وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة البحث حول هذا المجال تعزى إلى المؤهل
العلمي .أما بالنسبة لباقي المجاالت فقد تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.أقل من مستوى الداللة

,0.05

وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة البحث حول هذه

المجاالت تعزى إلى المؤهل العلمي وذلك لصالح الذين مؤهلهم العلمي دراسات عليا.

واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (الفضلي( ,)2001 ,نصار(,)2013 ,ماضي,)2014 ,
)(,(Bhatia, et al., 2012يوسف(Somani & Krishnan, 2004),(Ueda, 2012),)2011 ,
التي أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى االنغماس الوظيفي بشكل عام وفقاً لمتغير
المؤهل العلمي.
ويعزو الباحث ذلك ألن طبيعة ومهام كل طبيب تختلف من طبيب آلخر ,فالطبيب الذي يحمل مؤهل
البكالوريوس مهامه مختلفة عن الطبيب الذي يحمل مؤهل دراسات عليا بالرغم تشابه الوقت المخصص
للعمل وتقارب نمط إدارة المستشفيات في تقليل ضغوط العمل على األطباء ,أو توفير برامج لتحقيق
التوازن بين الحياة والعمل ,واختلف هذا البحث عن دراسة كل من (( ,)Ho, 2006المغربي,)2004 ,
(الوحيدي( , (Danish, 2015( , (Chughtai, 2008),)2014 ,الساعدي )2015 ,في عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية في مستوى االنغماس الوظيفي بشكل عام وفقاً لمتغير المؤهل العلمي.
جدول ( :)33نتائج اختبار"  Tلعينتين مستقلتين " – المؤهل العلمي
قيمة االختبار

بكالوريوس

دراسات عليا

().Sig

المجال

القيمة االحتمالية

المتوسطات

االنغماس العاطفي

3.83

3.96

-1.830

0.068

االنغماس المعرفي

3.91

4.09

-2.705

*0.007

االنغماس السلوكي

3.82

3.98

-2.211

*0.028

االنغماس الوظيفي

3.86

4.02

-2.591

*0.010

* الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى .α ≥ 0.05
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 -توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى ( )بين إجابات المبحوثين حول االنغماس

الوظيفي تعزى إلى سنوات الخدمة.

من النتائج الموضحة في جدول ( )34تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار "التباين األحادي"
أقل من مستوى الداللة

α ≥ 0.05

لجميع المجاالت وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة

إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة البحث حول هذه المجاالت تعزى إلى سنوات الخدمة وذلك لصالح
الذين سنوات خدمتهم  13سنة فأكثر.
واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (الفضلي(Andorta & Harleen, 2012) ,)2001 ,

)( ,(Permarupan, et al., 2013ماضي( ,(Zhang, 2013),)2014 ,نصار, )2013 ,

( (Raymond & Mjoli, 2013التي أظهرت انه توجد فروق في مستوى االنغماس الوظيفي وفقاً لمتغير
سنوات الخدمة.

ويعزو الباحث ذلك إلى أنه كلما زادت سنوات الخدمة كان هناك انتماء أكثر للمستشفى وبشكل تصاعدي
بسبب التأقلم مع ضغوط العمل ,والتعود على نمط العمل  ,وأصبح العمل بالنسبة له بيته الثاني والمكان
الذي عاش معه الكثير من الذكريات والمساهمة في عالج الكثير من الحاالت المرضية  ,وأنقذ العديد من

األرواا والتي ال يمكن أن ينساها .واختلفت مع دراسة (الوحيدي(,)2014 ,المغربي( ,)2004 ,قاسم,

(Khan & Jam, 2011), (Khalid & Rehman, 2011), (Bhatia,et al., 2012),)2012
التي أظهرت أنه ال توجد فروق في مستوى االنغماس الوظيفي وفقاً لمتغير سنوات الخدمة.
جدول ( :)34نتائج اختبار" التباين األحادي " – سنوات الخدمة

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية ().Sig

المتوسطات

االنغماس العاطفي

3.75

3.76

3.88

4.02

3.516

*0.016

االنغماس المعرفي

3.81

3.77

4.02

4.18

8.876

*0.000

االنغماس السلوكي

3.81

3.67

3.88

4.06

6.426

*0.000

االنغماس الوظيفي

3.79

3.75

3.94

4.10

7.962

*0.000

المجال

أقــل مــن

 – 4أقل

سـنـوات

سنوات

4

من 8

* الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى .α ≥ 0.05
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 – 9أقل
من

13سنة

13

سنة
فــيكـثـــر

 توجــد فــروق ذات داللــه إحصــائية عنــد مســتوى ( )بــين إجابــات المبحــوثين حــول االنغمــاسالوظيفي تعزى إلى المسمى الوظيفي.

من النتائج الموضحة في جدول ( )35تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار"  Tلعينتين
مستقلتين " أكبر من مستوى الداللة  0.05للمجالين "االنغماس العاطفي ,االنغماس السلوكي " وبذلك يمكن
استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة البحث حول هذين المجالين

تعزى إلى المسمى الوظيفي.

ويرجع ذلك إلحساس جميع الفئات بالمسئولية عما تمارسه من أعمال وتميز مهام عملها باألهمية

والتحدي وضرورة امتالك المهارات وتنميتها بشكل مستمر إلمكانية االستمرار في العمل لتقديم أفضل

العالج للمرضى ورعايتهم على أكمل وجه .
أما بالنسبة لباقي المجاالت "االنغماس المعرفي ,االنغماس الوظيفي" فقد تبين أن القيمة االحتمالية )(Sig.
أقل من مستوى الداللة

0.05

وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات

تقديرات عينة البحث حول هذين المجالين تعزى إلى المسمى الوظيفي وذلك لصالح الذين مسماهم

الوظيفي طبيب أخصائي.

واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (ماضي( ,(Chughtai, 2008) ,)2014 ,نصار,

( , (Permarupan, et al., 2013) , (Eswaran, et al., 2011) ,)2013يوسف )2011 ,أنه
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة البحث حول هذين المجالين تعزى إلى

المسمى الوظيفي.

ويعزو الباحث ذلك إلى أن األطباء األخصائيين لديهم انغماس وظيفي مرتفع ,ألنهم مستمتعون
بالتخصص الذين يمارسونه كونه أخذ سنوات من حياتهم الدراسية ,وزاد التعلق في الدراسة والبيئة العملية
ولدية المجال لإلبداع و االستمتاع في حياته المهنية ألنه يسير في التخصص الذي اختاره بعناية  .ال
توجد فروق في االنغماس العاطفي والسلوكي تبعا للمسمى الوظيفي ,ألن في بعض األحيان يتساوى

الطبيب العام في نفس ظروف العمل مع الطبيب األخصائي وهذه النتائج ترتبط وتتوافق مع جدول

الفروقات التي تعزى للعمر فالطبيب األخصائي يحتاج لفترة دراسة أطول من الطبيب العام .واختلف هذا

البحث مع دراسة (الوحيدي( ,)Ho, 2006( ,)2014 ,المغربي( ,)2004 ,الفضلي,)2001 ,

( (Ueda, 2012), (Dinc, 2012),(Danish, 2015أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات تقديرات عينة البحث حول هذين المجالين تعزى إلى المسمى الوظيفي.
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جدول ( :)35نتائج اختبار"  Tلعينتين مستقلتين " – المسمى الوظيفي

أخصائي

قيمة االختبار

طبيب عام

().Sig

المجال

طبيب

القيمة االحتمالية

المتوسطات

االنغماس العاطفي

3.82

3.95

-1.753

0.081

االنغماس المعرفي

3.91

4.09

-2.473

*0.014

االنغماس السلوكي

3.85

3.96

-1.483

0.139

االنغماس الوظيفي

3.88

4.01

-2.184

*0.030

* الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى .α ≥ 0.05

 توجـد فــروق ذات داللــه إحصــائية عنــد مسـتوى ( )بــين إجابــات المبحــوثين حــول االنغمــاسالوظيفي تعزى إلى اسم المستشفى.

من النتائج الموضحة في جدول ( )36تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار"التباين األحادي"
أكبر من مستوى الداللة

α ≥ 0.05

لجميع المجاالت ,وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة

إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة البحث حول هذه المجاالت تعزى إلى اسم المستشفى.

فقد كانت النسبة األكبر لالنغماس الوظيفي في مستشفى عبد العزيز الرنتيسي لألطفال بواقع , 4.25فيما
حظيت في المرتبة األخيرة لالنغماس الوظيفي مستشفى العيون بواقع . 3.72

ويعزو الباحث ذلك إلى مدى تعلق األطباء في عملهم في مستشفى عبدالعزيز الرنتيسي ألنه يتعامل
بشكل خاص مع األطفال أصحاب الحاالت الحرجة فتتكون عالقات اجتماعية بين الطبيب والطفل

وعائلته وتظهر مدى تعاطف الطبيب مع الحاالت المرضية  ,وبالنسبة لمستشفى العيون فهو يخدم أكثر
من مليون ونصف نسمة ,فالطبيب يبذل جهداً مضاعفاً لمقابلة احتياجات المرضى وخدمة أكبر عدد
ممكن من الحاالت المرضية نظ ار لكونه المستشفى الوحيد الحكومي المتخصص بالعيون .ويعتبر انغماس

األطباء أم اًر هاماً يتطلب من اإلدارة ضرورة االهتمام بتحليل وتوصيف الوظائف بشكل دوري يواكب
مستجدات وتحديات وتكنولوجيا العمل في المجال الطبي في المستشفيات الحكومية .ويرى الباحث أن

األجور والمكافآت تأخذ مكاناً بار اًز في التأثير على سلوك الفرد في عمله خاصة مع األطباء الذي يبذلون

جهدا مضاعفاً لخدمة الوطن ,وهذا يلزم المسئولين في و ازرة الصحة للسعي لتنشيط أثر المكافآت والحوافز
وتحري الموضوعية في تقديرها في ظل المحددات والقيود القانونية المؤرخة .خاصة عندما يقارن الطبيب

نفسه مع طبيب آخر في دولة أخرى فيجد أن له حقوقاً وحوافز واجازات ومكافئات أكثر بكثير مما يمتلكه

الطبيب المقيم في قطاع غزة ,كما أن األطباء هنا ال يستطيعون السفر لحضور المؤتمرات العلمية في
110

الخارج وال السفر في أيام اإلجازات نظ اًر إلغالق المعبر الواصل مع حدود دولة مصر الشقيقة باستمرار.
هنا تستوقف الباحث هذه النتائج ويعلل وجودها بأن القيادة الحكيمة والواعية لدى و ازرة الصحة والخبرة

العملية بالعمل الصحي أدى لبناء ثقافة قوية جلها اإلخالص في العمل واالجتهاد فيه تحقيقاً لمصالح

المواطنين وتقديم أفضل الخدمات والرعاية لهم ,كون األطباء العاملين هم من أبناء المدينة الصغيرة

المحاصرة نفسها والتي تقع ضمن عمل اختصاص و ازرة الصحة في قطاع غزة ,وبالتالي سمعة و ازرة

الصحة تقع على عاتقهم ليس فقط لخدمة أبناء المجتمع المحلي وانما هي أيضا لرفعة العمل وسمعة

األطباء الذين يعملون بالمستشفيات الحكومية .واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (يوسف,

 )Khan & Nemati, 2010( ,)2011فياستنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
تقديرات عينة البحث حول هذه المجاالت تعزى إلى اسم المستشفى واتفقت أيضا في مجتمع البحث وعينة

البحث .واختلف هذا البحث مع دراسة (ماضي(,)2014 ,الوحيدي(,)2014 ,نصار(,)2013 ,قاسم,
(,)2012يوسف( ,)2011 ,المغربيPermarupan,et ( ,)Raymond & Mjoli, 2013(,)2004 ,
,)Bhatia, et al., 2012(,)Dinc, 2012(,)Andorta & Harleen, 2012( ,)al., 2013

(,)Khalid & Rehman, 2011),)(Liao & wenlee, 2009,)Eswaran, et al., 2011
)Chughtai, ,)Ueda, 2012( ,(Somani & Krishnan, 2004) ,(Khan & Jam, 2011
) )2008) (Zhang, 2013في مجتمع البحث وعينة البحث.

جدول ( :)36نتائج اختبار" التباين األحادي " – اسم المستشفى

أبو يوسف النجار

غزة األوروبي

محمد الدرة

عبد العزيز الرنتيسي

الطب النفسي

العيون

بيت حانون

شهداء االقصى

كمال عدوان

تل السلطان

المعرفي

مجمع الشفاء الطبي

االنغماس

مجمع ناصر الطبي

العاطفي

النصر لألطفال

االنغماس

قيمة االختبار

المجال

القيمة االحتمالية ().Sig

المتوسطات

3.99

3.94

4.22

4.12

4.06

3.56

3.96

3.88

3.62

3.88

3.96

3.81

4.12

1.439

0.148

4.12

3.86

4.23

4.39

3.97

3.79

3.93

3.99

3.81

3.67

4.09

4.03

4.24

1.567

0.101

4.18

3.78

4.07

4.14

4.28

3.79

3.92

3.93

3.72

3.81

3.94

3.88

3.99

0.938

0.510

االنغماس
السلوكي
االنغماس
الوظيفي

4.11

3.87

4.17

4.25

4.12

3.72

3.95

3.94
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3.73

3.80

4.01

3.92

4.14

1.418

0.157

الفرضــية الرئيســة الثالثــة  :توجــد فــروق ذات داللــه إحصــائية عنــد مســتوى ( )بــين إجابــات
المبحــوثين حــول ســلوك المواطنــة التنظيميــة تعــزى للمتغي ـرات الشخصــية والتنظيميــة التاليــة( :الجــنس,
الحالة االجتماعية ,العمر ,المؤهل العلمي ,سنوات الخدمة ,المسمى الوظيفي,اسم المستشفى).
تم استخدام اختبار " Tلعينتين مستقلتين" لمعرفة مـا إذا كـان هنـاك فـروق ذات داللـة إحصـائية وهـو اختبـار
معلمــي يصــلح لمقارنــة متوســطي مجمــوعتين مــن البيانــات .كــذلك تــم اســتخدام اختبــار " التبــاين األحــادي"
لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية وهـذا االختبـار معلمـي يصـلح لمقارنـة  3متوسـطات أو
أكثر.
ويشتق من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:
 توجــد فــروق ذات داللـــه إحصــائية عنــد مســـتوى ( )بــين إجابــات المبحـــوثين حــول ســـلوكالمواطنة التنظيمية تعزى إلى الجنس.

من النتائج الموضحة في جدول ( )37تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار"  Tلعينتين
مستقلتين " أكبر من مستوى الداللة

0.05

 ,وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية

بين متوسطات تقديرات عينة البحث حول سلوك المواطنة التنظيمية تعزى إلى الجنس.
ويعزو الباحث ذلك إلى أن سلوك المواطنة التنظيمية هو سلوك بشري ال يتأثر في بعض األحيان بالجنس
ف ذا توفرت نفس ظروف العمل للذكور واإلناث وتشابه البيئة المحيطة في المجتمع الفلسطيني بالتالي.
واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )( ,(Chughtai, 2008) ,(Ueda, 2012صباغ,
( ,)2008محارمة( ,)2008 ,الفهداوي( ,)2005 ,عبدالرحمن )Binjamin, 2008( ,)2005 ,أنه ال
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة البحث حول سلوك المواطنة التنظيمية تعزى
إلى الجنس .واختلفت البحث مع دراسة كل من (أبو تايه ( ,)2012,البشابشه ,والحراحشه,)2011 ,
(( , (Zhang, 2013),)Abraham ,2003( ,)Min-Huei ,2006الشوا( ,)2015 ,حجاج,
 )2012أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة البحث حول سلوك المواطنة
التنظيمية تعزى إلى الجنس.
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جدول ( :)37نتائج اختبار"  Tلعينتين مستقلتين " – الجنس
قيمة االختبار

سلوك المواطنة التنظيمية

ذكر

أنثى

3.96

3.93

0.220

().Sig

المجال

القيمة االحتمالية

المتوسطات

0.826

 توجــد فــروق ذات داللـــه إحصــائية عنــد مســـتوى ( )بــين إجابــات المبحـــوثين حــول ســـلوكالمواطنة التنظيمية تعزى إلى الحالة االجتماعية.

من النتائج الموضحة في جدول ( )38تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار"  Tلعينتين
مستقلتين "أكبر من مستوى الداللة  0.05وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات تقديرات عينة البحث حول سلوك المواطنة التنظيمية تعزى إلى الحالة االجتماعية.
واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )( ,(Chughtai, 2008القحطاني( ,)2014 ,شنتير,
وآخرون )Abraham, 2003( , (Harper, 2015), )Shodri, 2013(,)2003 ,أنه ال توجد فروق
ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة البحث حول سلوك المواطنة التنظيمية تعزى إلى الحالة
االجتماعية
ويعزو الباحث ذلك إلى أن سلوك المواطنة التنظيمية غريزة تنمو في نفوس األطباء بعيدا عن الحياة
االجتماعية فالجميع يشعر بأنه مواطن في مكان عمله ويخاف على مصلحة العمل سواء كان متزوجاً أم
كل من (صباغ( ,)2008 ,محارمة( ,)2008 ,الفهداوي,)2005 ,
أعزباً .واختلف البحث مع دراسة ً
(عبدالرحمن, (Zhang, 2013), (Asgari, et al., 2008) ,)Binjamin, 2008( ,)2005 ,
( )Min-Huei, 2006في أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة البحث
حول سلوك المواطنة التنظيمية تعزى إلى الحالة االجتماعية.
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جدول ( :)38نتائج اختبار"  Tلعينتين مستقلتين " – الحالة االجتماعية

3.99

3.95

قيمة االختبار

سلوك المواطنة التنظيمية

أعزب

متزوج

0.249

().Sig

المجال

القيمة االحتمالية

المتوسطات

0.804

 توجــد فــروق ذات داللـــه إحصــائية عنــد مســـتوى ( )بــين إجابــات المبحـــوثين حــول ســـلوكالمواطنة التنظيمية تعزى إلى العمر.

من النتائج الموضحة في جدول ( )39تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار" التباين األحادي
" أقل من مستوى الداللة

α ≥ 0.05

وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين

متوسطات تقديرات عينة البحث حول سلوك المواطنة التنظيمية تعزى إلى العمر وذلك لصالح الذين

أعمارهم  50عاماً فأكثر.
ويعزو الباحث ذلك إلى أنه كلما زاد عمر الطبيب شعر بالمسؤولية تجاه المجتمع وتجاه المستشفى ,فتجد
أن الذين أعمارهم فوق  50عاماً فأكثر ألنهم تعلقوا بالمستشفى الذي أصبح جزءا من حياتهم وأصبح جزءا

ال يتج أز منهم ,فاألطباء األكبر سناً يتمتعون بسلوك المواطنة التنظيمية أكثر من األطباء صغار السن,

بمعنى أن الشباب يكونون أكثر طموحاً ومندفعين لإلنجاز وتحقيق الذات من كبار السن الذين يميلون
أكثر إلى بناء العالقات االجتماعية مع اآلخرين ,واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (سالم,

(,)2013حجاج( ,)2012 ,معمري( ,)2014 ,القحطاني(Ueda, ,(Zhang, 2013) ,)2014 ,

)( ,(Chughtai, 2008) ,2012العامري )Wanger & Rush, 2000( ,)2002 ,أنه توجد فروق
ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة البحث حول سلوك المواطنة التنظيمية تعزى إلى العمر

حيث أن العمر يعد محدداً لسلوك المواطنة التنظيمية حيث وجد أن عمر الموظف يحدد نظرته للعمل ,
فكبار السن يتمتعون بحاجات أقل لإلنجاز وأكبر للوالء االجتماعي من صغار السن األمر الذي يؤثر

على اتجاهاتهم نحو أنفسهم وأعمالهم واآلخرين .واختلفت مع دراسة كل من (,)Binjamin, 2008

(الهاجري( ,(Asgari, et al., 2008) ,)2003 ,حواس( ,)2003 ,شنتير ,وآخرون( , )2003 ,أبو
تايه( , )2012 ,أبازيد( , )2009 ,محارمة )2008 ,أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين

متوسطات تقديرات عينة البحث حول سلوك المواطنة التنظيمية تعزى إلى العمر.
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جدول ( :)39نتائج اختبار" التباين األحادي " – العمر

سلوك المواطنة التنظيمية

3.91

3.65

قيمة االختبار

 30عام

من 40عام

من50عام

فـيكـثـــر

4.04

4.09

5.594

().Sig

المجال

أقل من

 – 30أقل

 – 40أقل

 50عام

*0.001

* الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى .α ≥ 0.05

 توجــد فــروق ذات داللـــه إحصــائية عنــد مســـتوى ( )بــين إجابــات المبحـــوثين حــول ســـلوكالمواطنة التنظيمية تعزى إلى المؤهل العلمي.

من النتائج الموضحة في جدول ( )40تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار"  Tلعينتين
مستقلتين " أكبر من مستوى الداللة  0.05وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات تقديرات عينة البحث حول سلوك المواطنة التنظيمية تعزى إلى المؤهل العلمي.
ويعزو الباحث ذلك إلـى أن سـلوك المواطنـة التنظيميـة هـو سـلوك مكتسـب لـدى األطبـاء بغـض النظـر عـن
المؤهــل العلمــي ,وللمســتويات التعليميــة دور بــارز فــي تقليــل نســبة الســلوكيات غيــر المحببــة فــي العمــل فــي
المستشفيات الحكومية وان األطباء العاملين هم في الغالب من أبناء المجتمـع المحلـي ويعـانون ممـا يعـاني
منه اآلخرون .فاألطباء ذوو المؤهالت التعليمية العليـا وأولئـك األقـل يتسـاوون فـي رؤيـتهم لسـلوك المواطنـة
التنظيمية وهذا يعني عـدم وجـود تـأثير يـذكر علـى رؤيـتهم أو توقعـاتهم لسـلوك المواطنـة التنظيميـة لألطبـاء
وانما يعود األمر إلى األطباء أنفسهم .
واتفق ــت ه ــذه النت ــائج م ــع بع ــض الد ارس ــات كد ارس ــة (ش ــنتير ,وآخ ــرون2013(,)2003 ,

,)Shodri,

(( , (Ueda, 2012) ,(Zhang, 2013),(Asgari, et al., 2008) ,)Binjamin, 2008معمـري,
 )2014أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة البحث حول سلوك المواطنـة
التنظيمي ــة تع ــزى إل ــى المؤه ــل العلم ــي .واختلف ــت م ــع د ارس ــة ك ــل م ــن2008) ,

( ,(Chughtai,أبازي ــد,

( ,)2009القحطـاني( ,)2014 ,محارمـة( ,)2008 ,عبـدالرحمن, )Jawahar, 2013( , )2005 ,
),(Harper, 2015

( )Abraham, 2003أنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات

تقديرات عينة البحث حول سلوك المواطنة التنظيمية تعزى إلى المؤهل العلمي.
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القيمة االحتمالية

المتوسطات

جدول ( :)40نتائج اختبار"  Tلعينتين مستقلتين " – المؤهل العلمي

سلوك المواطنة التنظيمية

3.93

قيمة االختبار

بكالوريوس

3.98

-0.580

عليا

().Sig

المجال

دراسات

القيمة االحتمالية

المتوسطات

0.562

 توجـــد فـــروق ذات داللـــه إحصـــائية عنـــد مســـتوى ( )بـــين إجابـــات المبحـــوثين حـــول ســـلوكالمواطنة التنظيمية تعزى إلى سنوات الخدمة.

من النتائج الموضحة في جدول ( )41تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار"التباين األحادي"
أكبر من مستوى الداللة  0.05وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
تقديرات عينة البحث حول سلوك المواطنة التنظيمية تعزى إلى سنوات الخدمة.
ويرى الباحث أن تقارب اآلراء يرجع إلى طبيعة العمل في ظل ظروف متشابهة  ,كما أن القـوانين واللـوائح
التي تعمل في ظلها المستشفيات الحكوميـة واحـدة واالختالفـات محـدودة  ,هـذا باإلضـافة إلـى قيـام األطبـاء
بأداء الخـدمات الصـحية لآلخـرين وهـي بطبيعتهـا تتسـم بـالنواحي اإلنسـانية ,ويعـزو الباحـث ذلـك إلـى تبنـي
األطبــاء بجميــع األعمــار لســلوك المواطنــة التنظيميــة لكــي يــتم الــتخلص مــن اآلثــار الســلبية لوجــود بعــض
المخالفات أو التقصير في العمل من قبل األفراد العاملين في المستشفيات الحكومية.
واتفقــت هــذه النتــائج مــع بعــض الد ارســات كد ارســة (أبــو تايــه( ,)2012 ,البشابشــه ,والحراحشــه,)2011 ,
(الهــاجري(,)2003 ,ح ـواس(,)2003 ,شــنتير ,وآخــرون,(Zhang, 2013), )2003 ,

(Ueda,

)( , 2012الشـوا )2015 ,أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات تقــديرات عينــة البحــث
ح ــول س ــلوك المواطن ــة التنظيمي ــة تع ــزى إل ــى س ــنوات الخدم ــة ,واختل ــف ه ــذا البح ــث م ــع د ارس ــة ك ــل م ــن
)( ,)Shodri, 2013( ,(Chughtai, 2008ســالم( ,)2013 ,القحطــاني( , )2014 ,عــالء الــدين,
( , )2013عــودة( , )2010 ,صــباغ( , )2008 ,عبــدالرحمن )Abraham, 2003( , )2005 ,أنــه
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة البحث حول سلوك المواطنة التنظيمية تعزى
إلى سنوات الخدمة.
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جدول ( :)41نتائج اختبار" التباين األحادي " – سنوات الخدمة

 4سـنـوات
سلوك المواطنة التنظيمية

3.89

من 8

من

سنوات

13سنة

3.91

3.83

 13سنة
فــيكـثـــر
4.07

قيمة االختبار

المجال

أقــل مــن

 – 4أقل

 – 9أقل

2.295

القيمة االحتمالية ().Sig

المتوسطات

0.078

 توجـــد فـــروق ذات داللـــه إحصـــائية عنـــد مســـتوى ( )بـــين إجابـــات المبحـــوثين حـــول ســـلوكالمواطنة التنظيمية تعزى إلى المسمى الوظيفي.

من النتائج الموضحة في جدول ( )42تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار"  Tلعينتين
مستقلتين " أكبر من مستوى الداللة  0.05وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
بين متوسطات تقديرات عينة البحث حول سلوك المواطنة التنظيمية تعزى إلى المسمى الوظيفي.
ويعزو الباحث ذلك إلى مستوى الوعي واليقظة لدى األطباء العاملين في المستشفيات الحكومية بكيفية
التعامل مع المرضى والمراجعين وعالجهم ورعايتهم بالسرعة التي تحقق األهداف المنشودة .واتفقت هذه
النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (الهاجري( ,)2003 ,حواس(,)2003 ,شنتير ,وآخرون,)2003 ,
(عودة( ,)2010 ,سليمان( ,)2013 ,أبازيد,)Shodri, 2013( ,)Binjamin, 2008( ,)2009 ,

) (Harper, 2015أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة البحث حول
سلوك المواطنة التنظيمية تعزى إلى المسمى الوظيفي ,واختلف هذا البحث مع دراسة كل من (
( ,(Ueda, 2012) ,(Zhang, 2013) ,)Abraham, 2003( ,)Min-Huei,2006القحطاني,
( ,)2014إسماعيل( ,)2012 ,أبو تايه( ,)2012 ,البشابشه ,والحراحشه )2011 ,أنه توجد فروق ذات
داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة البحث حول سلوك المواطنة التنظيمية تعزى إلى المسمى
الوظيفي.
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جدول ( :)42نتائج اختبار"  Tلعينتين مستقلتين " – المسمى الوظيفي

سلوك المواطنة التنظيمية

3.90

3.99

قيمة االختبار

طبيب عام

أخصائي

-1.055

().Sig

المجال

طبيب

القيمة االحتمالية

المتوسطات

0.293

 توجــد فــروق ذات داللـــه إحصــائية عنــد مســـتوى ( )بــين إجابــات المبحـــوثين حــول ســـلوكالمواطنة التنظيمية تعزى إلى اسم المستشفى.

من النتائج الموضحة في جدول ( )43تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار" التباين األحادي"
أقل من مستوى الداللة

α ≥ 0.05

وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات

تقديرات عينة البحث حول سلوك المواطنة التنظيمية تعزى إلى اسم المستشفى وذلك لصالح مستشفى عبد
العزيز الرنتيسي لألطفال ,فاألطباء العاملين فيه حظوا بيعلى نسبة في مستوى سلوك المواطنة
التنظيمية بواقع ( )4.30وفي المرتبة األخيرة كانت لصالح مستشفى كمال عدوان بواقع ).)3.33
ويعزو الباحث ذلك إلى أن طبيعة مستشفى عبد العزيز الرنتيسي تعامله المباشر مع أصحاب الحاالت
الصعبة من األطفال ونظ اًر ألنه مستشفى تخصصي لألطفال فقط ,فيظهر بشكل واضح مدى انتماء
األطباء للمستشفى وحبهم لعملهم إلنقاذ أرواا األطفال التي هي على المحك  ,وأما النسبة األقل لصالح
مستشفى كمال عدوان فترجع لكون المستشفى يقع في منطقة ازدحام سكاني وعدد األطباء به أقل من

المطلوب فتزيد ضغوط العمل على األطباء ,ويرجع أيضا الختالف أسلوب إدارة المستشفيات الحكومية

المختلفة فكل مستشفى له إدارة مختلفة ,و ألن اإلدارات لديها فرصة ما للتأثير على الق اررات ,والمشاركة

باآلراء مع األطباء ,والحصول على المعلومات التي تمكنها من تحقيق األهداف واإلنجاز قد يختلف سلوك
األطباء من مستشفى آلخر .فمثال قد يتأثر األطباء في مبدأ القدوة في كل شيء فمدير عام المستشفيات

تجده تارةً مع عمال الوطن في أيام العطل األسبوعية والرسمية يقومون بتنظيف أقسام المستشفيات بعدما
أضربت شركات نظافة المستشفيات لفترة من الوقت أو زراعة األشجار أو مساعدة المواطنين في أية

ب ارمج وأنشطة يمكن أن تسهم في تحقيق رضا المواطنين من حقوق ورعاية وتقديم العالج الالزم لهم بكل

إخالص .لذا يتبنى األطباء سلوك المواطنة التنظيمية الذي ينبع من حبهم للمستشفى الحكومي واخالصهم
في العمل وتعكس مدى انتمائهم ووالئهم لمؤسستهم وقيادتها الحكيمة في معالجة أي خلل يمكن أن يط أر

وهذا األمر يختلف من طبيب إلى آخر.
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وهذا يتفق مع جدول ( )35أي انه كلما تغير مستوى االنغماس الوظيفي من مستشفى آلخر يتغير سلوك

المواطنة التنظيمية أيضا ,ومما يمكن قراءته من هذه البيانات أن سلوك المواطنة التنظيمية متوفر لدى
األطباء ,هذا يعني أن هذا السلوك يحتاج إلى تعزيز واذكاء في هذه المستشفيات التي تعاني كثي اًر بسبب

قلة مواردها وكثرة الطلب على خدماتها التي تقدم مجاناً .وبالتالي ف ن الرضا عن السلوك التطوعي ألفراد

المنظمة يحتاج إلى تعزيز نظ اًر للنتائج الكبيرة التي تترتب على هذا السلوك مثل االرتقاء بمستوى الكفاءة
والفعالية وجودة تقديم الخدمات والحد من التسرب الوظيفي ورفع الروا المعنوية للعاملين.

واتفقــت هــذه النتــائج مــع بعــض الد ارســات كد ارســة (العــامري(,)2002 ,صــباغ(,)2008,عبــد الــرحمن,
)2005فياستنتاج أنه توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطات تقـديرات عينـة البحـث حـول هـذه

المجــاالت تعــزى إلــى اســم المستشــفى واتفقــت أيضــا فــي مجتمــع البحــث  .واختلــف هــذا البحــث مــع د ارســة
(سـ ــالم( ,)2013 ,حجـ ــاج( ,)2012 ,معمـ ــري( ,)2014 ,القحطـ ــاني( ,)2014 ,نـ ــوا( ,)2013 ,عـ ــالء
الــدين( ,)2013 ,ســليمان( ,)2013 ,إســماعيل( ,)2012 ,أبــو تايــه( ,)2012 ,البشابشــه ,والحراحشــه,

( ,)2011عـ ـ ـ ــودة( ,)2010 ,أبازيـ ـ ـ ــد( ,)2009 ,محارمـ ـ ـ ــة( ,)2008 ,الفهـ ـ ـ ــداوي( ,)2005 ,الهـ ـ ـ ــاجري,
( ,)2003ح ـواس( ,)2003 ,شــنتير ,وآخــرون,)Shodri, 2013) ,)Jawahar, 2013( ,)2003 ,

(Asgari, et al., (,)Boerner, et al., 2009( ,)Min-Huei, 2006( ,)Binjamin, 2008
 )Chughtai, 2008),(Zhang, 2013), )Ueda, 2012( ,)Abraham, 2003( ,)2008فــي
مجتمع البحث وعينته .

جدول ( :)43نتائج اختبار "التباين األحادي" – اسم المستشفى

أبو يوسف النجار

غزة األوروبي

محمد الدرة

عبد العزيز الرنتيسي

الطب النفسي

العيون

بيت حانون

شهداء االقصى

كمال عدوان

تل السلطان

مجمع الشفاء الطبي

مجمع ناصر الطبي

النصر لألطفال

* الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى .α ≥ 0.05
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قيمة االختبار

سلوك
المواطنة
التنظيمية

4.13

4.04

4.05

4.30

4.20

3.91

3.91

4.10

3.33

4.07

3.89

4.04

4.17

القيمة االحتمالية ().Sig

المتوسطات

2.377

*0.006

الفصل السادس

النتائج والتوصيات
 مقدمة

 أوالا :نتائج البحث

 ثانيا :توصيات البحث

 ثالث ا :البحوث المقترحة
 المصادر والمراجع:
 -المراجع العربية.

 المراجع األجنبية. -مواقع اإلنترنت.
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مقدمة:

يحتوى الفصل على ملخص ألهم النتائج التي توصل إليها البحث ,كذلك أهم التوصيات التي يوصي بها

وبناء على البحث الميداني التي
الباحث في ضوء نتائج البحث ,إضافة إلى مقترحات للبحوث المستقبلية,
ً
أجراه الباحث حول العالقة بين االنغماس الوظيفي وسلوك المواطنة التنظيمية على المستشفيات الحكومية
في قطاع غزة ,فقد خلص البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات وذلك من خالل البيانات التي

جمعها الباحث من خالل االستبانة التي قام بها ,وبعد عرض وتفسير النتائج وربطها بالدراسات السابقة

ذات العالقة فقد توصل البحث إلى:

أوالا :نتائج البحث:
أ -نتائج البحث المتعلقة بمحور االنغماس الوظيفي ( المتغير المستقل ) :

 .1حصلت فق ارت بعد )االنغماس العاطفي) من قبل أفراد مجتمع الدراسة على وزن نسبي قدره
( ,)%78مما يدل على وجود نسبة من االنغماس الوظيفي لدى األطباء العاملين في المستشفيات
الحكومية في قطاع غزة بدرجة مرتفعة .

 .2حصلت فق ارت بعد )االنغماس المعرفي) من قبل أفراد مجتمع الدراسة على وزن نسبي قدره
( ,)%80مما يدل على وجود نسبة من االنغماس الوظيفي لدى األطباء العاملين في المستشفيات

الحكومية في قطاع غزة بدرجة مرتفعة .

 .3حصلت فق ارت بعد )االنغماس السلوكي) من قبل أفراد مجتمع الدراسة على وزن نسبي قدره

( ,)%78مما يدل على وجود نسبة من االنغماس الوظيفي لدى األطباء العاملين في المستشفيات
الحكومية في قطاع غزة بدرجة مرتفعة .

 .4حصلت جميع فق ارت )االنغماس الوظيفي) من قبل أفراد مجتمع الدراسة على وزن نسبي قدره
( ,)%79مما يدل على وجود نسبة من االنغماس الوظيفي لدى األطباء العاملين في المستشفيات

الحكومية في قطاع غزة بدرجة مرتفعة  ,ومرتبة تنازلياً كالتالي ( :االنغماس المعرفي  ,االنغماس
العاطفي  ,االنغماس السلوكي ).

ب -نتائج البحث المتعلقة بمحور سلوك المواطنة التنظيمية ( المتغير التابع ) :
-

حصلت جميع فق ارت )سلوك المواطنة التنظيمية) من قبل أفراد مجتمع الدراسة على وزن نسبي قدره
( ,)%79مما يدل على وجود نسبة من سلوك المواطنة التنظيمية لدى األطباء العاملين في
المستشفيات الحكومية في قطاع غزة بدرجة مرتفعة.
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ج -النتائج المتعلقة بفروض البحث :
 -1توجد عالقة ذات دالله إحصائية عند مستوى ( )بين االنغماس الوظيفي و سلوك
المواطنة التنظيمية لألطباء في المستشفيات الحكومية -قطاع غزة .

 -2توجد عالقة ذات دالله إحصائية عند مستوى ( )بين االنغماس العاطفي وسلوك
المواطنة التنظيمية لألطباء في المستشفيات الحكومية  -قطاع غزة .
 -3توجد عالقة ذات دالله إحصائية عند مستوى ( )بين االنغماس المعرفي و سلوك
المواطنة التنظيمية لألطباء في المستشفيات الحكومية  -قطاع غزة.

 -4توجد عالقة ذات دالله إحصائية عند مستوى ( )بين االنغماس السلوكي وسلوك
المواطنة التنظيمية لألطباء في المستشفيات الحكومية _ قطاع غزة.
 -5ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى ( )بين إجابات المبحوثين حول
االنغماس الوظيفي تعزى إلى ( الجنس ,الحالة االجتماعية ,المؤهل العلمي المسمى الوظيفي ).
 -6توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى ( )بين إجابات المبحوثين حول االنغماس
الوظيفي تعزى إلى (العمر ,سنوات الخدمة  ,اسم المستشفى ).
 -7ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى ( )بين إجابات المبحوثين حول سلوك
المواطنة التنظيمية تعزى للمتغيرات الشخصية والتنظيمية التالية( :الجنس ,الحالة االجتماعية,
المؤهل العلمي ,سنوات الخدمة ,المسمى الوظيفي  ,اسم المستشفى).
 -8توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى ( )بين إجابات المبحوثين حول سلوك
المواطنة التنظيمية تعزى للمتغيرات الشخصية والتنظيمية التالية( :العمر ,اسم المستشفى).

ثانيا :توصيات البحث:

وبناء على النتائج التي تم التوصل إليها يوصي الباحث و ازرة الصحة الفلسطينية باآلتي:
ً
 -1العمل على تطوير االنغماس العاطفي لدى األطباء في المستشفيات الحكومية عن طريق آلية
تنفيذ لألنشطة التالية :

 تقييم احتياجات األطباء واألهداف الشخصية لهم والعمل على إشباعها وسد الفجوات منالناحية المادية والمعنوية والشخصية ليصل الطبيب إلى حالة االطمئنان على حياته العملية
واالجتماعية والشخصية .

 عمل خطة ونظام جديد بخصوص العدد الكبير من المرضى وقلة عدد األطباء .122

 إعطاء األطباء بدالت واجازات سنوية لتخفيف ضغوط العمل المتراكمة على كاهلهم حتىيخرجوا من قوقعة العمل خصوصاً مما شاهدة األطباء أثناء الحروب الثالثة في السنوات

العشر األخيرة على قطاع غزة المحاصر .

 -2تعزيز االنغماس السلوكي لدى األطباء في المستشفيات الحكومية عن طريق آلية تنفيذ لألنشطة
التالية :
 زيادة مشاركة األطباء في عملية اتخاذ الق اررات وخلق أفكار للتطوير والتنمية في ما يتعلق بحلولمشاكل العمل واألخذ بآرائهم فهذا يشعر الطبيب أنه جزء من كيان المستشفى وأن آراءهم لها دور

فعال في النهوض بالمستشفى الحكومي مما يدفعه إلى بذل أقصى جهوده للقيام بهذا الدور على
أكمل وجه وهذا يعزز انغماس الطبيب في عمله واندماجه فيه.

 إنشاء العيادات الخاصة المسائية والسماا ألطبائها من نفس المستشفيات من العمل في تلكالعيادات كخارج دوام في الفترة المسائية.

 توفير مناخ مناسب وبيئة عمل مستقرة لألطباء لتقديم أفضل ما يمكن تقديمه للمرضى بشكلخاص والمستشفى بشكل عام ,حتى يتسنى لألطباء العمل بشكل مريح ,مما ينعكس على
المريض وتقديم أفضل عالج ورعاية له .

 العمل على تطوير األطباء من خالل ارسالهم الى بعثات خارجية وتكثيف حضورهم للندواتوالمحاضرات العلمية المحلية والعالمية .

 -3وزيادة مستوى الوعي بأهمية سلوك المواطنة التنظيمية لدى األطباء ونتائجه اإليجابية لصالح
المريض بشكل خاص والمستشفى بشكل عام  ,والعمل على تعظيم وغرس قيم سلوك المواطنة
التنظيمية عند األطباء على اختالف شخصياتهم واالهتمام به كونه من أهم المواضيع المتعلقة

في الموارد البشرية في هذه اآلونة األخيرة ويمكن ذلك عن طريق آلية تنفيذ لألنشطة التالية :
-

دراسة التغييرات االدارية بعناية للسماا لألطباء بالخلق واإلبداع والتحفيز  ,للتركيز على

النواحي اإلنسانية وتقديم أفضل سبل العالج والرعاية الصحية والعمل أيضاً على حسن اختيار

األطباء الجدد ذوي الكفاءة العالية .

-

إعادة هيكلة نظم المكافآت والحوافز المادية لألطباء الذين يعملون بوقت اضافي بالمستشفيات

الحكومية بما يسمح لألطباء بالحصول على المردود المناسب لما يبذلونه من جهد ورعاية صحية
إضافية للمرضى وتسهم في توفير حياة وظيفية مريحة لهم.
-

تشجيع األطباء بالمشاركة باألعمال التطوعية وحضور االجتماعات واللقاءات المرتبطة بعمل

المستشفى التي تسهم في تحـسين صورة الخدمات التي تقدمها المستشفى للمواطنين .
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 عمل اجتماعات دورية لنقاش األخطاء التي تواجه األطباء واألخذ بآرائهم للوصول بحلول خالقةحتى ال تتكرر وتصبح أخطاء اكثر خطورة .

 زيادة االتصال والتواصل بين األطباء واإلدارة بخصوص التعاميم واالعالنات الداخلية وبيناألطباء فيما بينهم عن طريق توفير نادي لألطباء لتوفير برامج الرفاهية االجتماعية بشكل أكبر

من خالل التعاقد مع المطاعم ,وتوفير وسائل النقل الجماعي والقيام برحالت ترفيهية مما

سينعكس إيجاباً بنفسية الطبيب وتعلقه بعمله .

ثالث ا :البحوث المقترحة
أسهم البحث الحـالي فـي بيـان مجـاالت االنغمـاس الـوظيفي  ,وأظهـرت أهميـة تأثيرهـا علـى عامـل هـام مـن
العوامـل التنظيميـة والسـلوكية التـي ترمــى منظمـات األعمـال إلـى التأكـد منهــا والسـعي لتحقيقهـا وهـو ســلوك
المواطنة التنظيمية للعاملين في مختلف التخصصات  ,ومن خـالل هـذا البحـث والنتـائج التـي تـم التوصـل
إليهــا يمكــن للباحــث أن يــذكر بعــض المجــاالت األخــرى ذات الصــلة بموضــوع االنغمــاس الــوظيفي وســلوك
المواطنة التنظيمية منها:
 أثر الرضا الوظيفي على سلوك المواطنة التنظيمية و االنغماس الوظيفي.
 عالقة االحتراق الوظيفي بسلوك المواطنة التنظيمية.

 عالقة االلتزام التنظيمي كوسيط بين االنغماس الوظيفي وسلوك المواطنة التنظيمية.
 عالقة المناخ الوظيفي بسلوك المواطنة التنظيمية.
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ملحق رقم ()1
االستبانة النهائية
جامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة

عمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

غةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ةع ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
ةةةةةةةةةةة ة

ك ةةةةةةةةةةة ة القتصةةةةةةةةةةةةةا إل ع ةةةةةةةةةةة ة

عمةةةةةةةةةةةةةةةةةا

ب نةةةةةةةةةةةةةةةةةام ماجسةةةةةةةةةةةةةةةةةت إ

أخي الكريم  /أختي الكريمة ,,
السالم عليكم ,,,
تهدف هذه االستبانة إلى التعرف على االنغماس الوظيفي وعالقته بسلوك المواطنة التنظيمية دراسة
ميدانية على المستشفيات الحكومية – قطاع غزة وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة
الماجستير في إدارة األعمال ,حيث إننا نؤمن بأنكم خير مصدر للوصول للمعلومات المطلوبة .
الموضوع بعنوان" :االنغماس الوظيفي وعالقته بسلوك المواطنة التنظيمية دراسة ميدانية على
المستشفيات الحكومية  -قطاع غزة "

إن حرصكم على تقديم المعلومات الكافية بدقة وموضوعية سيؤدي وبدون شك إلى تقييم أفضل لموضوع
البحث مما سيعود بالنفع والخير لما فيه مصلحة مؤسساتنا ووطنا ب ذنه تعالى .
علماً بأن كافة المعلومات التي سيتم الحصول عليها سوف تكون سرية وستستخدم ألغراض البحث العلمي
فقط .شك ار لكم لتعبئة االستبانة بعناية ووضع عالمة ( )xفي الخانة التي تعبر عند مدى موافقتكم عليها .
شاك ار لكم حسن تعاونكم
مع خالص التحية وبالغ التقدير واالحترام
الباحث

محمد المصري
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ملحق رقم ()2
قائمة المحكمين
مالحــظــات

م.

االسم

مكان العمل

.1

د .محمد فارس

جامعة األزهر

عميد كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

.2

د .رامز بدير

جامعة األزهر

رئيس قسم إدارة األعمال

.3

د .نهاية التلباني

جامعة األزهر

أستاذ إدارة األعمال المشارك

.4

د.وائل ثابت

جامعة األزهر

أستاذ إدارة األعمال المساعد

.5

د.مروان األغا

جامعة األزهر

أستاذ إدارة األعمال المساعد

.6

د.وفيق األغا

جامعة األزهر

أستاذ إدارة األعمال المساعد

.7

د.سامي ابو الروس

الجامعة اإلسالمية

أستاذ إدارة األعمال المشارك

.8

أ .د.سمير صافي

الجامعة اإلسالمية

نائب عميد كلية التجارة وأستاذ اإلحصاء

.9

د .نافذ بركات

الجامعة اإلسالمية

عضو هيئة تدريسية بكلية التجارة

.10

د .وسيم الهابيل

الجامعة اإلسالمية

رئيس قسم إدارة األعمال

.11

د.رامي عبده

جامعة األقصى

.12

د.محمد إشتيوي

.13

أ.علي صنع اه

عضو هيئة تدريسية بكلية العلوم اإلدارية

جامعة القدس المفتوحة أستاذ إدارة األعمال المساعد
مدير مركز ألفا للتحليل اإلحصائي

مركز ألفا للتحليل

136

استبانة بعنوان :االنغماس الوظيفي وعالقته بسلوك المواطنة التنظيمية
دراسة ميدانية على المستشفيات الحكومية  -قطاع غزة.

أوالا :الـبـيـانـات الـشخـصـيــة والتنظيمية:
 .1الـجـنـس:

 ذكـــــر

 أنـثـــــــــى

 .2الحالة االجتماعية:

 أعزب/آنسة

 متزوج/ة


 .3الـعـمــر:

 .4الـمـؤهل الـعـلـمــي:

 .5سنوات الخدمة:

 .6المسمى الوظيفي:

أرمل/ة

مطلق/ة

 أقل من  30عام

 – 30 أقل من 40عام

 – 40 أقل من50عام

 50 عام فـيكـثـــر

 دراسات عليا (ماجـســتــيــر أو دكتوراه)

 بكالوريوس

 أقــل مــن  4سـنـوات

 – 4 أقل من  8سنوات

 –9أقل من 13سنة

 13 سنة فــيكـثـــر

 طبيب عام

 طبيب أخصائي

 .7اسم المستشفى ......................... :
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ثانيا :االنغماس الوظيفي :درجة التصاق الفرد نفسيا بعمله أو أهمية العمل بالنسبة لتصوره الذاتي
عن نفسه ككل .
الرقم

موافق
بشدة

الفقرة

موافق

محايد

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

اوال :االنغماس العاطفي :هو مدى قوة استمتاع الفرد بالعمل في وظيفته أو مدى حبه لعمله
يمثل العمل االهتمام األساسي لي في الحياة.
أشعر أن عملي جزء من حياتي ومن الصعب أن ابتعد عنه.
ترتبط األهداف الشخصية في حياتي نحو وظيفتي.
تشبع وظيفتي حاجاتي بشكل كامل.
يعتبر أدائي في العمل أساسا ً لتحقيق الذات.
أتعاطف مع بعض المرضى وأجتهد لمساعدتهم.
أستمتع بالعمل بسبب كثرة عدد المرضى.
تربطني عالقة جيدة مع بعض المرضى بعد فترة العالج.
أشعر بالرضا بعد مساعدة المرضى .

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ثانيا :االنغماس المعرفي :أهمية الوظيفة في حياة الفرد .
10
11
12

يشغلني التفكير في وظيفتي حتى بعد انتهاء الدوام.
أقدم مصلحة العمل على المصلحة الشخصية.
مستعد أن أبذل جهداً أكثر من المطلوب إلنجاح عمل المستشفى الذي أعمل به .
مستعد للعمل أوقات إضافية إلنهاء العمل حتى لو لم يكون الوقت اإلضافي
مدفوع األجر .
ألتزم بأوقات الدوام وال أتأخر عن عملي.

15

أشعر بالسرور أثناء عالجي للمرضى .

16

أساعد زميلي إذا احتاجني في رؤية بعض الحاالت المرضية.
أواجه كالما جميالً من المرضى أثناء معالجتهم.

19
20
21
22
23
24
25
26
27

أشعر بالسعادة ألن وظيفتي تشغل جزء كبير من وقتي.
أتابع أيه مالحظات أو شكوى أو تطورات تخص المستشفى.
أبذل الجهد في دراسة مشكالت المستشفى وتقديم االقتراحات بشأنها.
لدى التزام عال تجاه المستشفى ومهتم بتنميتها وتطويرها.
أحب العمل في القطاع العام أكثر من الخاص.
أسعى دائما لتطوير نفسي عبر الذهاب للندوات والمؤتمرات العلمية .
أتابع دائما ما توصل له العلماء من عالج لألمراض.
أتعلم من زمالئي األطباء األكثر خبره .
تربطني عالقة مع زمالئي األطباء خارج نطاق العمل .

13
14

17
ً
ثالثا :االنغماس السلوكي :اتخاذ الفرد العامل دورا إضافيا بشكل طوعي أو اختياري.
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ثالثا :سلوك المواطنة التنظيمية :هو السلوك الذي يشعر به الفرد بأنه مسئول عن كل ما هو حوله
بشكل طوعي ناتج عن حبه للعمل وبيئة العمل.
الرقم

موافق
بشدة

الفقرة

1

أساعد زمالئي على القيام بالمهام الموكولة لهم.

2

أقدم المساعدة لزمالئي عندما يكون لديهم أعبا ًء كثيرة.

3

أتعاون مع رؤسائي ألداء األعمال على أحسن وجه.

4

أقوم بمساعدة األطباء الجدد وأفُيدهم بخبراتي.

5

أفكر بمشكالت زمالئي قبـل الـمـشاكل التي تواجهني. .

6

أحـتـرم حـقـوق اآلخــريــن وامتيازاتهم.

7

أقـوم بمشـورة زمالئي في المستشفى إذا كانت قراراتي تؤثر بهم .

8

أتكلم بكل سرور مع اآلخرين عن مزايا العمل.

9

أنتبه لألثر الذي يتركه سلوكي في اآلخرين.

10

أحرص على اتخاذ التدابير الوقائية للمشاكل قبل حدوثها.

11

أقوم بالمهام اإلضافية دون تذمر.

12

أبلغ عن األخطاء عندما أجدها داخل المستشفى.

13

ال أظهــر استيائي حـيـنـمـا تقوم إدارة المستشفى بإجــراء تـغـيـيـرات
إداريــة .
التزم بحدودي تجاه حدود اآلخرين.
أتابع دائما ً اإلعالنات والتعاميم الداخلية بحرص .

16

أحافظ على سمعة المستشفى الذي أعمل به.

17

أحرص على حضور االجتماعات واللقاءات المرتبطة بعمل المستشفى.

18

أحترم أنظمة وتعليمات المستشفى .

19

يهمني وضع ومكانة المستشفى في المستقبل .
دائما ً أتقدم بمقترحات لتطوير العمل وتحسينه.

21

أتواجد دائما فـي الوقت المحدد لبدء العمل.

22

أخبر إدارة المستشفى مسـبقا عندما ال أتمكن من الحضور إلى العمل.

23

أحافظ على نظافة مكان العمل.

24

أستغل وقتي للقيام بالعمل على أكمل وجه.

25

أقوم بأعمال إضافية لتحسين وتطوير العمل إذا طلب مني.

26

أشارك بأعمال تطوعية تسهم في تحـسين صورة الخدمات التي تقدمها
المستشفى للمواطنين.

14
15

20
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موافق

محايد

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

ملحق رقم ()3
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