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  ملخص

الكشف عن مستوى التمكين النفسي وأثرة على سلوك المواطنة التنظيمية  سعت الدراسة إلى
تبانه . ي األردنلدى العاملين في مؤسسة الضمان االجتماعي ف ي اس ولتحقيق أھداف البحث تم تبن

تبيانات . وتعديلھا لتناسب غايات الدراسة) معيارية(مطورة  تلمةبلغ عدد االس ل  المس ة التحلي لغاي
ة . من مجتمع الدراسة%) ٦٣.٠٧(استبانه وبنسبة ) ٣٢٨( أظھرت النتائج عن وجود درجة عالي

ين النفسي في . ى العاملينلمستوى التمكين النفسي وسلوك المواطنة لد ر للتمك ين وجود أث كما تب
. سلوك المواطنة، ولم تظھر النتائج أية فروقات في اتجاھات العاملين تعزى للمتغيرات الشخصية
 . وقدمت الدراسة عدة توصيات واقتراحات لتعزيز مسار التمكين النفسي ومفھوم سلوك المواطنة

  .المواطنة، مؤسسة الضمان االجتماعي التمكين النفسي، سلوك :الكلمات الدالة
 
Abstract 

The study seeks to identify the level of psychological empowerment 
and its impact on Citizenship Behavior. To achieve this objective, a 
standard questionnaire was adopted, adjusted and used. to meat the study 
objectives. The number of received questionnaires was (328) which 
represents (63.07%) of the whole population of the study. Results show 
that employees have a high level of psychological empowerment, and 
citizenship behavior. The findings also revealed that there is an impact of 
psychological empowerment on citizenship behavior. Results also 
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showed that there were no statistical differences among demographic 
variables of employees regarding the psychological empowerment and 
citizenship behavior. The study suggested some recommendations; of 
which is to enhance the track of psychological empowerment and 
citizenship behavior of employees.  

Keywords: Empowerment, Citizenship behavior. Social security 
Corporation 

  
  مقدمة

د رات عدي ا ومتغي ام ظروف ذه األي ات ھ ه المنظم ة ةتواج ق  ومتالحق و تحقي عيھا نح ي س ف
دافھا ة أھ اءة وفاعلي ات وبكف د ازدادت حاج ات، فق واطنين و تطلع ارعالم رة تتس دم وتي  التق

املين إلى باإلضافةحدة المنافسة بين المنظمات وزادت  والعولمة التكنولوجي  زيادة طموحات الع
درة ال وتعتبر ھذه التحديات .وتوقعاتھم ار ق رئيس الختب ى التكيف مع المحك ال از اإلداري عل جھ

   .لمواكبة ھذه التطوراتاألوضاع، مما يتطلب البحث عن وسائل جديدة ھذه 

بة لمو تجابة المناس ام اإن االس ا االھتم رق وأھم كال وط دة أش ذ ع ديات تأخ ذه التح ة ھ جھ
ة العمل المناسبة ة بيئ ا بالموارد البشرية وتھيئ ذي يتوقف  لھ ا العامل األساسي ال ة باعتبارھ علي

ا ة وتطورھ اح المنظم رزو . نج وم يب ين مفھ د التمك ة  كأح ة الحديث اليب اإلداري ياألس وم  والت تق
ة وتفويضھم فكرته على افتراض منح  املين الثق تقاللية السلطات الع د في العمل واالس ا يول ، مم

ھر على ھيئة الطاقات الكامنة والتي تظ يفجر لديھمو حمل المسئوليةلت والحافز لديھم شعوراً بالثقة
داعات يھم ت واقتراحات إب د من دافعت ً يجابيإزي لنحو  ا ة العم ازهو أھمي ة انج اءة وفاعلي د  .بكف وق
 واإلبداع األداءبين التمكين وزيادة  عالقة ايجابيةارتباط و وجود إلىالدراسات  من العديد أشارت

والءوا وظيفي  ل ةوسلوك االتنظيمي والرضا ال ة التنظيمي  ,Yukl & Becker 2006( لمواطن
Bhatnagar, J. 2005.(  

ى ة إل تدعي الحاج ياق تس ذا الس ي ھ ى  وف ة تفضي إل ة إداري وفير بيئ نمط ت ن ال ول م التح
ديمقراطي ذيو الھرمي التقليدي إلى النمط ال ين يضمن ال املين تمك ة  الع وترسيخ سلوك المواطن

رارات المناسبة  إن الموظف الذي يتمتع بالثقة و التمكين والدعم يكون قادرا .لديھم اذ الق ى اتخ عل
لوك ا س الس ة اإلدارة نف ى مبادل تعداد عل ة االس وي وولدي ابي والعف ةاليج  المواطن

)Shelton,2002.(   
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  أھمية الدراسة

  كونھاھذه الدراسة من تنبع أھمية 

  ين النفسي عل مستوى اول موضوع التمك من أوائل البحوث في حدود علم الباحث التي تتن
ات الع ة،المؤسس ة التنظيمي لوك المواطن ع س ة م ة وربط ة األردني ة  ام ار أن مؤسس و باعتب

      . تھا مع معظم شرائح المجتمعالقلعالرائدة الخدمية  الضمان االجتماعي من المؤسسات

  ام ه واالھتم الق مواھب ل وإط ي العم اھمته ف ز مس الفرد وتعزي ام ب ياق االھتم ي س أتي ف ت
ه  ار بمبادرات ز باعتب لأن تعزي رتبط الس املين ي ابي للع ق وك االيج ادة األداء وتحقي ع زي م

 .األھداف بكفاءة وفاعلية

 رارات المناسبة نحو سعيھا الترشح  المؤسسة بيانات تساعدمؤشرات و توفير اذ الق في اتخ
إلى جائزة الملك عبد هللا الثاني للتميز واألداء والذي تعتبر سياسة التمكين والموارد البشرية 

    .لھامة الستحقاق الجائزةمن المعايير ا
  

  أھداف الدراسة

  التعرف على ما يلي إلىتھدف الدراسة 

 اتجاھات العاملين نحو مدى إحساسھم في التمكين النفسي.  

 مواطنةلسلوك ا ممارسة اتجاھات العاملين نحو. 

 المواطنةسلوك  فيالتمكين النفسي  اثر. 

 ر ال ات المبحوثين نحو اث ين النفسي في سلوك المدى وجود اختالفات في إجاب ةتمك  مواطن
 .)الجنس، المؤھل العلمي، الخبرة( تعزى للعوامل الديموغرافية

  تقديم مجموعة من المقترحات لإلسھام في رفع مستوى االھتمام في التمكين النفسي وسلوك
  .مواطنةال

  
  مشكلة الدراسة

ً حيوي اً أمر هتطبق معظم األجھزة الحكومية سياسة تمكين الموارد البشرية باعتبار ة  ا لمواجھ
تقالليةو التحديات املين الصالحيات واالس نح الع رات من خالل م ة التغيي ا العمل في مواكب ، مم

املين ينعكس على إثارة الحماس والدافعية دى الع ق نحو ل ةاألھداف  تحقي اءة وفاعلي ا أن  .بكف كم
ائزة عايير الحصول علىأحد م التمكين تعتبر  الثاني للتميز واألداءهللاجائزة الملك عبد  والتي  الج

اعي  ةتسعى مؤسسة الضمان االجتم زة الحكومي ا من األجھ الترشح ا وغيرھ ان . لھ ا ف ومن ھن
ي  ن ف كلة البحث تكم ةمش توى معرف ة مس يا تھيئ ين النفس املين لتمك ر للع لو واث ى س ك عل ك ذل
  .المواطنة التنظيمية لديھم
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  :ويمكن إبراز تساؤالت الدراسة كما يلي

  ؟اتجاھات العاملين نحو مدى إحساسھم في التمكين النفسيما  

 ؟لمواطنةسلوك ا نحو ممارسةالعاملين  ما اتجاھات 

 ؟المواطنةسلوك  في ما اثر التمكين النفسي 

 ةسلوك ا ما مدى وجود اختالفات في إجابات المبحوثين نحو اثر التمكين النفسي في  لمواطن
 ؟)ؤھل العلمي، الخبرةالجنس، الم( تعزى للعوامل الديموغرافية

  
  فرضيات الدراسة

  تحاول الدراسة اختبار الفرضيات التالية

ام ولكل  العاملين نحو اتجاھات .١ هالتمكين النفسي بشكل ع ة ( مجال من مجاالت لأھمي ، العم
  .سلبية) التأثيرالجدارة و االستقاللية،

، اإليثار(مجاالته  مجال منبشكل عام ولكل  لمواطنةا ممارسة سلوكاتجاھات العاملين نحو  .٢
  . سلبية) السلوك الحضاريالروح الرياضية، الضمير، الكياسة و

  .مواطنةسلوك ال فيلتمكين النفسي لاثر ذو داللة إحصائية ھناك  .٣

دتال .٤ ة  وج ات ذات دالل ي  إحصائيةفروق ين النفسي ف ر التمك وثين نحو اث ات المبح ي إجاب ف
  ).جنس، المؤھل العلمي، الخبرةال(تعزى للعوامل الديموغرافية  المواطنةسلوك 

  
  منھجية الدراسة

  الدراسة أسلوب

م   إجراءتبنت الدراسة المنھج الوصفي، والميداني التحليلي، فعلى صعيد البحث الوصفي، ت
دوريات  المسح المكتبي ة وال واالستعانة بشبكة االنترنت للوصول إلى المقاالت واألبحاث المحكم

ي. لبناء اإلطار النظري العالمية، داني التحليل ى صعيد البحث المي ا عل تم أم ات  ف من جمع البيان
  .واستخدام الطرق اإلحصائية المناسبة ،خالل اإلجابة عن االستبيانات

  مجتمع الدراسة وعينتھا

ان  ي العاصمة، عم اعي ف ي مؤسسة الضمان االجتم املين ف ع الدراسة من الع تكون مجتم
الغ عددھم والحاصلين على مؤھل علمي ال يقل عن درج دبلوم المتوسط و الب اً موظف )٥٢٠(ة ال

ام  ة الع ى نھاي ع)٢٠٠٨(وفق إحصائيات مديرية شؤون العاملين في المؤسسة حت م توزي  ،حيث ت
نھم) ٥٢٠( تجاب م ام، اس ديريات واألقس ع الم ى جمي تبانه عل ة ) ٣٦٠( اس د مراجع رداً وبع ف

والجدول . من مجتمع الدراسة%) ٦٣.٠٧(صالحة للتحليل وھي تمثل ) ٣٢٨( االستبيانات كانت
  .يبين ذلك) ١( 
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  .خصائص أفراد عينة الدراسة : )١(جدول 
 النسبة المئوية  التكرار فئات المتغير المتغير

  الجنس
 %٦٥.٨ ٢١٦ ذكر
 %٣٤.٢ ١١٢ أنثى

 المؤھل العلمي
 %٢٩.٩ ٩٨ دبلوم متوسط
 %٤٣.٣ ١٤٢ بكالوريوس
 %٢٦.٨ ٨٨ دراسات عليا

  الخبرة

 %  ١٨.٣ ٦٠ ل من ست سنواتأق
 %  ٣٧.٥ ١٢٣ سنوات ١٣-٧
 % ٢٤.٧ ٨١ هسن ٢٠-١٤
 % ١٩.٥ ٦٤ فأكثرسنة  ٢١
 %١٠٠ ٣٢٨ المجموع

م دول رق ن الج ر م بتھم) ١( يظھ كلت نس ث ش ذكور حي ن ال انوا م وثين ك ة المبح  أن غالبي
ى . سةمن مجموع أفراد عينة الدرا %)٣٤.٢( في حين بلغت نسبة اإلناث) %٦٥.٨( وبالنسبة إل

بة ا %)٤٣.٣( المؤھل العلمي فقد شكل حملة البكالوريوس غالبية أفراد عينة الدراسة وبنس ، بينم
د وجد أن %). ٢٩.٩(بلغ حملة الدبلوم المتوسط ما نسبته  الخبرة فق من ) %٣٧.٥(وفيما يتعلق ب
ل سنة) ١٣-٧(مجموع أفراد العينة لديھم خبرة من  ديھم خب) %٢٤.٧(، مقاب ) ٢٠-١٤(رة من ل

ى) ٢١(سنة، في حين حصلت فئة من  أكثر عل ا،  %)١٩.٥(سنة ف ل من ست سنوات  أم ة أق فئ
ة الدراسة حسب الجنس ). %١٨.٣(فحصلت على نسبة  وھذا يدل على أن ھناك تنوع أفراد عين

  .والتأھيل العلمي والخبرة مما يؤھلھم لإلجابة على أسئلة الدراسة
  

  أداة الدراسة

ا تم تطوير أد ين النفسي أم ابقة في مجال التمك ى الدراسات الس د االطالع عل اة الدراسة بع
  :وقد تكونت األداة من ثالثة أجزاء. سلوك المواطنة التنظيمية

 زء األول ي  :الج ل العلم ر والمؤھ نس والعم ي الج ة وھ رات الديموغرافي من المتغي وتض
  . والخبرة

 مكين النفسي من خالل أربعة مجاالت حيث فقرة لقياس الت) ١٣(ويتكون من : الجزء الثاني
ا  ي طورھ اييس الت اد بشكل أساسي من المق  & ,Spreitzer,1995; Menon(تم االعتم

Hartmann, 2002 (ي ن : وھ رات م ه الفق ل وتقيس ة العم ال أھمي ال . ٤-١مج مج
رات من . ٧-٥االستقاللية في العمل وتقيسه الفقرات من  . ١٠-٨مجال الجدارة وتقيسه الفق

  .١٣-١١مجال التأثير وتقيسه الفقرات من 
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 ث ون من  الجزء الثال ة ) ٢٠(ويتك ة من خالل خمس ة التنظيمي اس سلوك المواطن رة لقي فق
المجال : وھي) Lee, & Allens, 2002(مجاالت فتم االعتماد على المقياس الذي طوره 

-١٨ الفقرات منمجال الكياسة واللطف وتقيسه . ١٧-١٤األول اإليثار وتقيسه الفقرات من 
مجال السلوك الحضاري وتقيسه . ٢٥-٢٢مجال الروح الرياضية وتقيسه الفقرات من . ٢١

  .٣٢-٢٩مجال وعي الضمير وتقيسه الفقرات من . ٢٨-٢٦ الفقرات من
  

  وثباتھا صدق األداة

ين  ى مجموعة من المحكم ألداة من خالل عرضھا عل ق من الصدق الظاھري ل ـم التحق ت
ـم  تذة الجامعات األردنية الحكومية والخاصة وبلغ عددھم تسعة محكمين،المختصين من أسا وقد ت

ار ،بخصوص وضوح الفقرات وسالمتھا اللغويةأخذ آراءھم  ين االعتب  .وقد أخذت مالحظاتھم بع
ا داخلي كم اق ال ا لالتس اخ ألف ل كرونب تخدام معام ق اس ن طري ات األداة ع ن ثب ق م م التحق  ت

)Cronbach-Alpha ( بلغ لألداة ككل والذي)ا ) ٢(والجدول  ،)٠.٨٢ اخ ألف يبين معامل كرونب
  .لمجاالت أداة الدراسة

  .قيم معامالت الثبات لمجاالت الدراسة : )٢(جدول 

  
  مقياس التحليل

ة الدراسة تم ا راد عين ق مع رأي أف ي تنطب ة الت ان الحال ستخدام مقياس ليكرت الخماسي لبي
ت  اً وأعطي ي دائم ه وھ واردة ب رات ال ول الفق ت ) ٥(ح اً وأعطي ات، وغالب ات، ) ٤(درج درج

د) ٣(وأحيانا وأعطيت  ان وأب د  اً درجات، ونادراً وأعطيت درجت وأعطيت درجة واحدة، ولتحدي
ي ) ٢.٤٩(م اعتبار كل فقرة وسطھا الحسابي مستوى كل فقرة فقد ت رة الت ا دون ضعيفة، والفق فم

ن  ابي ع طھا الحس د وس ن ) ٢.٥(يزي ل ع توى،) ٣.٤٩(ويق طة المس ن متوس ا زاد ع ) ٣.٥( وم
 .مرتفعة المستوى

  
  أساليب التحليل اإلحصائي

ي الت ألغراض تحقيق أھداف الدراسة واختبار فرضياتھا تم استخدام اإلحصاء الوصفي حليل
م استخداموالنسب المئوية حيث تم إيجاد األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ار  ، كما ت اختب

يط دار البس ل االنح يات تحلي ار فرض ار الختب ة، واختب اك ) T(الدراس ان ھن ا إذا ك ار فيم الختب
ين القيم ة وب راد العين ات أف ابية إلجاب ين األوساط الحس ة إحصائية ب ة الفاصلة فروقات ذات دالل

  . تحليل التباين األحادي لقياس الفروق بين المتغيرات الشخصيةكما تم استخدام  .)٣.٥(وھي 

  معامل ألفا  عدد الفقرات   المجال
  ٠.٨١  ١٣  التمكين النفسي

 ٠.٧٧  ٢٠ سلوك المواطنة التنظيمية
 ٠.٨٢  ٣٣ األداة ككل
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  التعريفات اإلجرائية

  التمكين النفسي

ةيتولد لدى الفرد  ودافع داخلي ايجابي شعور وھو ذا الشعور في نحو عمل ل ھ ة  ويتمث أربع
االت و مج ة اال وھ ة وأن لدي ة عمل رد بأھمي تقالليةإدراك الف أثير، س ازه، الت ي انج دارة ف ، والج

  . )١٣-١(وتقيسه فقرات االستبانة 

  سلوك المواطنة التنظيمية

و تم تصرفات  وھ ي ت رد الت لالف ة العم ي بيئ ق  ف ى تحقي دف إل ة وتھ ة وتطوعي بصورة اختياري
ة،  داف المنظم درجيوال أھ ات الضمن  ن ميةواجب رد، الرس وافزضمن  أو للف ام ح آت نظ  ومكاف

ذا السلوك في. منظمةال ل ھ ار، والكياسة أو اللطف، والضمير  مجاالت خمسة ويتمث وھي اإليث
  ).٣٢-١٤(وتقيسه فقرات االستبانة  الحي، والروح الرياضية، والسلوك الحضاري

  التمكين النفسي

وم  ر مفھ يظھ ين ف رن الماضي  التمك ن الق ر م ع األخي ة الرب اھيم اإلداري د المف ا كأح تقريب
رة و ىالمعاص ر إل ا اكب ي اھتمام ذي يعط ات دور ال ي المنظم رية ف وارد البش رة . الم وم فك وتق
ى ين عل ه  التمك نحتوج ا بم لطة  اإلدارة العلي ة والس ة التصرفوالثق ال  حري ي مج ين ف للمرؤوس

الھم ار أن  ، وأعم ذا باعتب ديھم  التصرفھ د ل عورا يول ةش اءة باألھمي ئولية،   والكف ل المس وتحم
او  شعورا لدى المرؤوسين وبالتالي سوف يخلق ا وإدراك ا ذاتي ا نحو العمل دافع ين ( ايجابي التمك

   .)النفسي

د  لمعرفة محدداته ونتائجه الباحثين والدارسين باھتمام التمكين  حظيو حيث توصلت العدي
ين ين التمك ة ب ة ايجابي ة  من الدراسات وجود عالق وظيفي والرضامن جھ وظيفي  ال داع ال واإلب

ادة نظيمي وسلوك المواطنة والثقةااللتزام التو ة واألداء  والقي  ,Brown, & Harvey (التحويلي
2006 ; Melhem, 2004; Lin, 2002& Ergeneli, 2007(.  رة الرغم من انتشار فك وب

ات وجھات  )Standard(معياري  التمكين لكنه ال يوجد اتفاق ة حيث تعكس التعريف حول تعريف
  .النظر المختلفة

 )٣٦٠( األبيضأن كلمة التمكين استخدمت بشكل رسمي من البيت ) Perkin,1995(يقول 
ى  )٣٧٦٩(واستخدمت  )١٩٩٤- ١٩٩٢( االعواممرة خالل  مرة من قبل الكونغرس مما يدل عل

ة اني ودالالت مختلف وم بمع ة األدب  .شيوع المفھ لوكي خالل  التنظيميومن خالل مراجع والس
ول )١٩٩٩-١٩٩٥(األعوام  ين ) Wetlaufer,1999( يق ة ومطبوعة  )٣٠.٠٠٠( وجودتب مقال

ادة ذا الزي ين، وھ ول التمك ة ح رة مختلف ام دع الكبي هواالھتم ى  ت رإل فة بعص ين  وص التمك
)Empowerment Era.(     
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ا ي ونفيقول) Lincoln, et al, 2002( أم ة ف د الن المبالغ ر جي ات أم دد التعريف  أن تع
ا جام تحديد التمكين وصف و اد يجعل منه مفھوم الي االعتم ه وبالت ق الھدف األساسي من دا ويعي

  .دقيقعلى تعريف واحد غير 

ة  ،التمكين النفسي فلسفة وطريقة تفكير إن ادة الديمقراطي ى يو ويعكس القي رارات إل دفع الق
داع  Carol,2002)( ،اإلدارات الدنيا اح لإلب ل مفت يلة لحل مشكالت العمل فحسب، ب يس وس ول

ة الع ي بيئ ار ف ل،واالبتك ة،  .)Bhatnagar, 2005(م ة المنظم ي ثقاف ة ف ر الزاوي ر حج ويعتب
)Gordon, 2005(  ز ا ھدف مؤسسي استراتيجي يسعى لتعزي ا وإنم والتمكين ليس خيارا واھي

ة وإطالق قدرات العاملين ود البيروقراطي رھم من القي ديھم وتحري ة ل ات الكامن  & Lee ( الطاق
Koh, 2001.(     

ه  لوب إداريالنفسي أس التمكين إن ذا الشعور  شعورولكن ى أن ھ ام األول بمعن نفسي بالمق
ا  متأصلة والدوافع ال تعطى للعاملين وإنما ھي أشياء ذاتية ا تستطيع اإلدارة العلي داخلھم وكل م ب

ة  اخ والبيئ وفير المن اندةعمله ھو ت زه المس ه وتعزي التمكين شعور .),Carless 2004( لرعايت  ف
تمر ومتواصل يس ال يتو مس املين ول ين الع ة ب ات متفاوت ه بنسب ودرج ن إدراك ث يمك ف حي ق

ديھم ر موجود ل رد لنفسهو .موجود أو غي ة الف ة إن رؤي ه ألھمي ين وإدراك ة التمك ة ھي بداي  عمل
  .)Pitts, 2005( لتحقيق ھذا الھدف لديه الجدارة والكفاءة وأن النفسي

ا  تلخيصهيمكن  فأنةين النفسي للتمك المتعددةنتيجة للتعريفات ) Menon, 2001(ويقول  بم
  :يلي

 والمرؤوسينالتمكين ھو عالقة عقدية بين الرئيس  إن Motivational Construct  

  المي اء ع يس بن ين النفسي ل ن  Global Constructالتمك هيمك ل  تطبيق ي ك  األوضاعف
 .خاصة لتطبيق وأوضاعوالظروف ولكنة يتطلب ظروف 

  ين النفسي من خ أنيجب اس التمك ادةالل يق ة أبع دارة ( األربع أثير والج ل والت ة العم أھمي
 .نحو التمكين العليا اإلدارة رؤيةمع اعتبار  )الستقالليةوا

  ا ضعيف  األفراد أنالتمكين متغير مستمر ومتواصل الحركة بمعنى ديھم شعورا مختلف  أول
 .غير موجود لديھم أو موجود انهقوي نحو التمكين وليس 

  
  فسيالتمكين الن مجاالت

ا يعرف في األدب اإلداري من خالل التمكين النفسي مفھوم متعدد الوجوه و اً م ة غالب أربع
ً  أبعاد مميزة ومستقلة وتكمل بعضھا  لشعور الداخلي والتوجه نحو العملوھي التي تخلق ا ،بعضا

تقالليةالجدارة واال،التأثير  ،العمل في أھمية وتتمثل  Spreitzer 1996   ; Thomas, and( س
Velthouse,1990  .(Menon, 2001  
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  أھمية العمل

دات  يم ومعتق ة العمل من خالل توافق أھداف وق رد من ويعني اإلحساس بجدوى وقيم الف
الوظيفة  ايجابية فانمنسجمة وفإذا كانت النظرة  من جھة أخرى، العملوادوار  مع متطلباتجھة 

ة، ىت ذات قيم ق معن ى خل الي  ؤدي إل رد يصبحوبالت ل الف ا  عم والء  Engineمحرك ه ال ن ل يك
  .وااللتزام

  التأثير

ة بأن  له تأثيراً  الفرد إدراكوھي  رارات  على نشاطات عمل ؤثر ويساھم في سياسيات وق ه ي وان
  .والتي تتعلق بعملة المنظمة

  الجدارة

ارة و ه المھ رد أن لدي اد الف اءةوھي اعتق ان  الكف ه بإتق ة من ال المطلوب ة النجاز األعم الالزم
  .وفاعلية عالية وكفاءة

  االستقاللية وحرية التصرف

في  بحريته الفرد إدراكفان االستقاللية تعبر عن  القدرة الذاتيةالشعور بالكفاءة و إلى إضافة
ى تصميم، واختيار البديل المناسب عملة تقرير انجاز ادر إل ا يتناسب مع هوانجاز هحيث يب ، بم
  .الخاص وتقديرهوجھة نظره 

  نةمفھوم سلوك المواط

ذي ال  بأنة التنظيميةيعرف سلوك المواطنة  اري وال درج تصرف الفرد التطوعي واالختي ين
ل أو  ضمن د العم ات وعق وظيفي أو ضمن التعليم ي الوصف ال مي ف وافز الرس ام الح تحت نظ
يمكن و). (Chien, 2004والھادف إلى تحقيق أھداف المنظمة وزيادة فعاليتھا وكفاءتھا  المنظمة
الم اإلدارة المشھور الفكري  لمفھوم  اإلطار إعادة ) Chester Barnard(سلوك المواطنة إلى ع
 Willingness to( التنظيمي الرغبة في التعاون فكرةمبدأ إقناع العاملين في  حول ١٩٣٨عام 

Cooperate ( ذلك ىوك ار إل ام  )Katz( أفك ي  ١٩٦٤ع رد الرسمي ف ين دور الف ز ب ذي مي وال
  ).Farh, et. Al. 2004( والذي يعتبر أساسيا لفاعلية المنظمة العفوي اإلبداعيالعمل والسلوك 

ار لوك بوصفة  )Moon, 2008( وأش ذا الس ة ھ ددات وطبيع ي حول مح ي بحث تطبيق ف
ر المعترف  ر المباشر والصريح غي السلوك التنظيمي التطوعي، وبأنة سلوك وتصرف الفرد غي

ة وفي دراس. رعى ويسھل فعالية وظائف المنظمةي أنهالرسمي و والمكافئاتفي نظام الحوافز  هب
)Van Dyne et. al. 1995( ات  حول سلوك دالمواطنة في البيئ ة فق ه اإلشارةتمت  األجنبي  إلي

دور  ل ال ة مث دلل علي ددة لت ان متع  والسلوك Extra role behavior اإلضافيبمسميات ومع
سلوك  ألھميةونظراً  .Voluntary Actions والمشاركة التطوعية Civic Virtueالحضاري 
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ة د زادت  المواطن اثفق ن  األبح وع م ت الموض ي تناول اً  ١٣الت ن بحث رة م الل الفت  -١٩٨٣خ
  .)Podsakoff, et. al 2000( ١٩٩٨ – ١٩٩٣ خالل الفترة منبحثاً  )١٢٢( إلى ١٩٨٨

وي يتجاوز حدود الوصف  اري وعف ود إضافية وتصرف اختي ة ھو جھ إن سلوك المواطن
افز خارجيالوظيفي  ي دون أي ح دافع ذات  ،ويتخطى الدور الرسمي حيث يعمل الفرد طواعية وب

م  اون معھ املين والتع  ,Feather(ويھدف إلى المساھمة في تحقيق أھداف المنظمة ومساعدة الع
& Rauter, 2004( .اتو دة دراس ل ع ة تحلي ل  نتيج  Podsakoff,  and) (  توص
Mackenzie, 1997 ة س أن ؤثر لوك المواطن ا% ١٩ي ر تقريب ن التغيي ي  م ي األداءف ، الكم

% ٣٨تقريباً في مؤشرات الكفاءة المالية، و% ٢٥النوعي، و األداءتقريباً من التغيير في % ١٨و
ىتقريباً في جودة خدمات الزبائن، وھذا يشير  اط سلوك  إل ةالارتب ة التنظيمي ة مع الفاعلي . مواطن

ً ) ٥٥( إلى وفي دراسة تحليلية  ,Organ,& Ryan(لسلوك المواطنة توصل  محددات حول بحثا
ة(ھو التوجه نحو العمل لھذا السلوك مسبب عامل  أھم أن) 1995 د  ).العمل أھمي وأشارت العدي

راد ة واألف ىو من البحوث والدراسات أن لسلوك المواطنة تأثيراً كبيراً على أداء المنظم وجود  إل
ة  ين سلوك المواطن ابي ب اط ايج ادة والرضا اارتب وظيفي وزي ائن األداءل  ,Koys( ورضا الزب

2001  (.  

  سلوك المواطنة مجاالت

ير ات  تش دين  أنالدراس مل بع ة يش لوك المواطن ينس عى أساس ي يس د تنظيم ا بع ى  وھم إل
دافھاعلى تحقيق  مساعدة المنظمة ردي وآخر أھ املين وھو  ف راد الع اون مع األف ى التع يسعى إل

  .ھداف المنظمةيسھم في المحصلة إلى تحقيق أ

د من الدراسات فتشمل  المكونة لسلوك المواطنة أما األبعاد الرئيسة اد خمسةوفق العدي  أبع
ار، والكياسة أو اللطف، والضمير الحي، وا: وھي روح الرياضية، والسلوك الحضاري، اإليث ل

تھا وتمحيص سلوك المواطنة ولكن يبقى ھا وحدة متكاملة وعملية فصلھا ھي مجرد تسھيل دراس
ھا ة قياس ى كيفي  Organ,D.W.& Ryan, K.1995 &Podsakoff et. al( للوصول إل

2000; Lee, & Allens, 2002(.   

ائي وھو السلوك :اإليثار زمالء  أعضاءالموجه نحو  التلق ة الرؤساء وال ام المنظم في المھ
ي كالت الشخص ي المش ون ف د الع د ي اعدة وم ازه أو المس ة انج ل وكيفي ي العم ة ف م ة المتعلق لھ

  .عمالء المنظمةباإلضافة إلى مساعدة زبائن و

 وصعوبات وتشير إلى سلوك الفرد الموجه نحو تجنب مشكالت): اللطف واللياقة( الكياسة
ديم االقتراحات  ،اآلخرينالعمل وخاصة التي تؤثر على  ر في تق ذا السلوك يساھم بشكل كبي وھ

ة و ل المنظم راءات وعم ھيل إج ات و تس ر المعلوم اونھم وتمري املين وتع اعدة الع من مس يتض
  .بصورة رسمية أو غير رسمية
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ير  :الضمير الحي ىوتش ر المباشر نحو  إل رد غي ة سلوك الف ن خالل  اآلخرينوالمنظم م
زام  اتااللت تويات  بأوق ادة مس دوام وزي روف  األداءلل توى المع ع واالنصياع  أوعن المس المتوق
   .في المنظمةواعد العمل تعليمات وق إلى سياسات وأنظمة والتلقائي 

ي تحصل  :الروح الرياضية ر المناسبة الت وتشير إلى سلوك الفرد نحو استيعاب األشياء غي
كوى  ل دون ش ة العم ي بيئ ذمر،  أوف افةت ى باإلض بر  إل امح والص اسالتس كالت  واإلحس بمش

  .اآلخرين

ي : السلوك الحضاري اطات الت ى السلوك والنش ير إل ديھاويش رد من خال يب  هل انغماسالف
ة ومشاركته ة للمنظم اة االجتماعي ة أنشطتھا كحضور االجتماعات  ،البناءة في الحي ة كاف ومتابع
  .واالطالع على النشرات التي تصدرھا المنظمة  ،والندوات

  
  الدراسات السابقة

  الدراسات العربية

ة ف) ٢٠٠٨(وأجرى محارمه، ثامر محمد  ة التنظيمي ي دراسة حول مستوى سلوك المواطن
ة ة القطري زة الحكومي ة: األجھ ة ميداني ة . دراس ة الدراس ً ) ٢٦٦(بلغت عين ا ائج . موظف كشفت نت

ذا  توى لھ ى مس ان أعل ة وك ة التنظيمي بياً لسلوك المواطن ود متوسطة نس ة وج الدراسة عن درج
لوك  توى س ي مس ات ف ود اختالف ة وج ت الدراس ا بين ار، كم ة واإليث ال الكياس ي مج لوك ف الس

  .متغير الجنس والخبرة إلىزى المواطنة يع

دراسة بعنوان أثر تمكين العاملين على تحقيق التميز للمؤسسات ) ٢٠٠٨ المعاني،(وأجرى 
ز اني للتمي د هللا الث ك عب ائزة المل اركة بج ة المش ة . األردني ة الدراس ن ) ٢٢٨(بلغت عين رداً م ف

تلزمات التمك. مؤسسة عامة وخاصة) ٧٦( وفر مس ى ت ين بدرجة متوسطة، توصلت الدراسة إل
وافر  ين ت ر ب ود أث ة وج ت الدراس ا بين ة، كم ة عالي ان بدرج التمكين ك وثين ب عور المبح وان ش
ق الجودة  ى تحقي ا عل مستلزمات التمكين الھيكلي وتحقيق تمكين العاملين النفسي وتأثير كل منھم

  .الشاملة والتميز

دعم التنظيمي دراسة بعنوان اثر التمكي) ٢٠٠٦الحراحشة والھيتي، (وأجرى  ن اإلداري وال
ة ركة االتصاالت األردني ي ش املون ف راه الع ا ي داعي كم لوك اإلب ي الس ة . ف ة الدراس بلغت عين

رداً ) ٢٣٥( ران . ف ي يفس دعم التنظيم ين اإلداري وال ى أن التمك ة إل لت الدراس % ٣١(توص
ات أف%) ٢٢و ي اتجاھ روق ف ود ف ت وج ا بين داعي، كم لوك اإلب ي الس اين ف ن التب ة م راد عين

   .الدراسة حول متغيرات الدراسة تعزى للمتغيرات الديموغرافية

دى  ميدانية دراسة) ٢٠٠٥ ملحم،(وأجرى  ين ل اد التمك حول الظروف التي تساعد على إيج
ى الرضا وبيان نجوم في مدينة عمان،  األربعةالعاملين في الخدمات الفندقية ذات  اثر التمكين عل

ائن) ٩٥(اسة بلغت عينة الدر. الوظيفي م اتصال مباشر مع الزب بينت الدراسة ان . فرداً ممن لھ
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ين  ة ب ة قوي اك عالق ارة(ھن ة والمھ وافز، والمعرف ات، والح دفق المعلوم ين ) االتصاالت، وت وب
  .وبين وجود عالقة بين إدراك العاملين للتمكين والرضا الوظيفي. التمكين

داوي، (وأجرى  ة الم) ٢٠٠٥الفھ ر التحويلي دراسة حول عالق ة مع التغيي ة التنظيمي واطن
ة  ة في الكرك، وبلغت العين دوائر الحكومي ة لتصورات موظفي ال ً ) ٣٤٢(دراسة ميداني ا . موظف

ة وبوسط حسابي  ة كانت مرتفع وتوصلت الدراسة أن تصورات المبحوثين نحو سلوك المواطن
  . تحويلي، وھناك عالقة ايجابية بين سلوك المواطنة والتغيير ال)٣.٥١(بلغ 

ام  ة،(وق ارج ) ١٩٩٧ خليف ع خ ي تق ي والت وع التنظيم لوك التط ددات س ول مح ة ح بدراس
دة،  ة المتح ارات العربي ة اإلم ي دول ة ف ة الحكومي ات العام ي المنظم وظيفي ف اق الوصف ال نط

ى ة عل ا) ٤١٢( أجريت الدراس ة . موظف توى الممارسات المواطن دني مس ائج عن ت وكشفت النت
ادة وحجم االنخراط وعن وجود عالقة  اعي والقي ة، والمحيط االجتم ة اإلجرائي ايجابية بين العدال

  .في الممارسة المواطنة

والتبادلية،  ،القيادة التحويلية حول العالقة بين )Asgari, et al. 2008(وفي دراسة قام بھا 
دعم ا ة، وال ةوالعدالة التنظيمي ة، وسلوك المواطن ى ، أجريت الدراسة لتنظيمي، والثق ) ١٦٢(عل

ين . موظفا من خمسة وزارات في ماليزيا ة ومباشرة ب ة ايجابي ى وجود عالق توصلت الدراسة إل
ين المشرفين  ة ب دم وجود ثق ا بينت ع ة، كم ة وسلوك المواطن ة التنظيمي ة والعدال ادة التحويلي القي

  .والموظفين، وان المشرفين ال يعاملون الموظفين بعدالة

رى  ل درا) Thayer, 2008(وأج ي العم اس الموظف ف ي وانغم اخ النفس ول المن ة ح س
ة . وعالقته بسلوك المواطنة أجريت الدراسة على عدة منظمات في الواليات المتحدة وبلغت العين

رداً ) ١٦٨( ة . ف ن جھ ائد م ي الس اخ النفس ين المن ة ب ة ايجابي ود عالق ى وج ة إل توصلت الدراس
ة لوك المواطن وظيفي وس اس ال ا ال . واالنغم لوك بينم وظيفي وس اس ال ين االنغم ة ب د عالق توج

د من درجة االنغماس في  اخ التنظيمي الصحي سوف يزي المواطنة، كما بينت الدراسة أن المن
  .العمل وسلوك المواطنة

رى والء ) Krishna, 2007( أج ي وال ين النفس وان التمك ة بعن ي،دراس ت  التنظيم أجري
ن  ة م ى عين د عل ي الھن ة ف رد )٢٣٥(الدراس اتي اً ف انع للبرمجي دة مص ي ع ون ف توصلت . عمل

ة  ىالدراس ي إدراك أن إل ين النفس ؤدي التمك ى  ي يإل والء التنظيم ن ال ع م توى مرتف وان   ،مس
ين النفسي ة في إدراك التمك ر فاعلي  وجودن يوتب .الشعور بالسيطرة على العمل ھو العامل األكث

ين ين عوامل التمك ة ب والء المعي النفسي عالقة ايجابي ينوال ين التمك ة ب ا ال توجد عالق  اري بينم
ي اري النفس والء االختي ا  .وال رتكم اس  أظھ ات مقي ة ثب ين ) Spreitzer,1995(الدراس للتمك

  .النفسي في بيئات مختلفة

ة) Raub, & Robert, 2007(وأجرى  ين وسلوك المواطن ى  دراسة حول التمك ك عل وذل
ادق )٦٤٠( عينة بلغت ون في سلسلة فن ردا يعمل ى  )١١( في ف ة في الشرق األوسط واألدن دول

ة ى الدراس يط عل ر وس ة كمتغي ار الثقاف ين . الختب ة ب ة ايجابي ود عالق ى وج ة إل توصلت الدراس
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لوك  ين وس ةالتمك ا المواطن ين فع ي ، وان التمك والء التنظيم ين وال ين التمك ذلك ب دة  الً وك ي ع ف
  .تمكين النفسيدرجة الفي ثقافات وان تمكين القيادة ينعكس على تأثر المرؤوسين 

ى ) Ramayah, and Chiun, 2006(وأجرى  ة عل ادة التبادلي أثير القي ول ت ة ح دراس
أجريت الدراسة على عشرة منظمات محلية متعددة الجنسيات، بلغت . سلوك المواطنة في ماليزيا

ة  ردة) ٩٤(العين داث . مف ي إح ة ف ادة التبادلي ر للقي أثير كبي ود ت ى وج ة إل لوك توصلت الدراس س
الي  ديھم وبالت المواطنة أي أن إدراك المرؤوسين لنوعية القيادة تؤثر على زيادة سلوك المواطنة ل

  .المساھمة في زيادة األداء

والء التنظيمي، ) Bhatnagar, 2005(وأجرى  دراسة حول قوة التمكين النفسي كمحدد لل
د ن منظمة مختلفةييعملون في خمس اً مدير )٦٠٧( أجريت الدراسة على ھدفت الدراسة . في الھن

والء التنظيمي والوالءمعرفة مستوى التمكين النفسي  توصلت الدراسة أن . وھل التمكين محدد لل
ة  دى عين اً ل املينالوالء كان مرتفع ديرين الع والء  الم ع مخرجات ال وك، وان جمي في قطاع البن

ين النفسي ة التمك ة أن الوصو. التنظيمي كانت نتيج ا بينت الدراس اكم ات ونط ى المعلوم ق ل إل
  .اإلشراف من أھم محددات التمكين

ام  إجراء) ,Sandhu, 2005 & Bhatnagar(وق ين النفسي وسلوك  ب دراسة حول التمك
ة اتالمواطن ا المعلوم ات تكنولوجي ي قطاع منظم ات ، ف ة .والبرمجي ة الدراس  )١١١( بلغت عين

اس . ث منظماتمن ثال اً مدير ين النفسي )Spretizer, 1995(تم استخدام مقي أداة للتمك لجمع  ك
ات ان  أنتوصلت الدراسة  .البيان ين النفسي ك ىمتوسط التمك ةسلوك المن متوسط  أعل ، مواطن

اط  وجود بينت اكم. المواطنةوھناك ارتباط ايجابيي بينھما وان التمكين النفسي يحدد سلوك  ارتب
أثيرواالستقاللية  ،العمل أھمية وھي عناصر التمكينايجابي بين  ا  الت ة بينم ممع سلوك المواطن  ل

دارة ين ج ة ب ةوسلوك  المبحوثين توجد عالق ه  وبينت أن . المواطن أن عمل ذي يشعر ب دير ال الم
لب ممتعاً ولديه اإلحساس ا بينت تحمل المسؤولية سوف يساعد اآلخرين ويحل مشكالت العم ، كم

لوك المواط ين وس و التمك وثين نح ات المبح ي اتجاھ روق ف ود ف رات وج ى المتغي زى إل ة تع ن
   .الديموغرافية

رى  رئيس ) Shelton, 2002(أج ين ال ة ب ول دور الثق ة ح رؤوسدراس ي  والم  إدراكف
تقييم وفحص العالقة بين ثقة الموظف في المشرف  إلىھدفت الدراسة .التمكين في القطاع العام 

ة ي والية كالورانيافرداً يعملون في أربع دوائر ف) ٢٠٦(بلغت العينة . للتمكين إدراكهو . األمريكي
ة  ا  أنافترضت الدراس د ايجابي ة سوف تزي توى  إدراكالثق ة مس ذي لدي ين وان الموظف ال التمك

ة مع الموظفين  ين بالمقارن ا من التمك ة شعورا عالي عالي من الثقة في المشرف سوف يكون لدي
وتم . للتمكين) Spretizer,1995(استخدمت الدراسة مقياس .  الذين لديھم ثقة قليلة في المشرفين

رئيس  اإلجرائيةمعاير العدالة  استخدام ين ال أن بينت الدراسة . والمرؤوسللحكم على قوة الثقة ب
ة  ةالعدال ة  اإلجرائي ادة  ضروريةوالتفاعلي ين إدراكلزي ارت  .التمك ة  وأش ىالدراس ضرورة  إل
   .لنجاحهوسيلة دور بناء الثقة قبل الشروع في تطبيق التمكين ك إلى االنتباه
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رى ول)  Brossoit, 2000( وأج ة ح م دراس ين  فھ ة والتمك ادة التحويلي ين القي ة ب العالق
ا  إلىوھدفت الدراسة  .مخرجات العملو النفسي معرفة اثر القيادة على تشكيل التمكين النفسي وم

ى .  ھو العامل األكثر أھمية في الشعور في التمكين رد )٣٢٧(أجريت الدراسة عل ون في  اً ف يعمل
ن القيادة التحويلية ترتبط ايجابيا أتوصلت الدراسة  .األمريكيةكاليفورنيا في والية  منظمة )١٠٠(

ة  بدورة مع التمكين النفسي والذي يؤدي ادة فاعلي ى زي ل إل وظيفي وبدرجة اق إلى زيادة الرضا ال
وظفين ة . الم ت الدراس ا بين ر أنكم ل  دإدراك الف ى العم ن رضاهلمعن د م ا  يزي  ردالف إدراكبينم
د من  للجدارة هيزي تفعاليت ا بين ً أيض ، كم تقالليةالشعور  أن أ اً مع  باالس رتبط ايجابي في العمل ي

     .الرضا والفاعلية

ذه  د أن ھ ة بموضوع البحث نج ا عالق ي لھ ابقة والت تعراض الدراسات الس ن خالل اس وم
ت ا تناول از بأنھ ة تمت توى  الدراس ة مس ين معرف يالتمك ي  النفس ة ف لوك المواطن ى س رة عل وأث

ة ة مؤسس ي  حكومي ددات الت ل والمح ى العوام ابقة عل ات الس م الدراس زت معظ ا رك ة، بينم عام
ي و التمكين النفس عور ب ى الش ؤدي إل ة/ ت لوك المواطن ة سابق. أو س د دراس ه يوج ا ان ة ـكم

)Sandhu, 2005  &Bhatnagar (احول التمكين النفسي وسلوك المواطنة تمت اإلشا ، رة إليھ
ات  ثالث أجريت في الھند  على وقد انو ،)IT(شركات للبرمجي تھم أشار الباحث دم  في دراس بع

رين ت المتغي ابقة ربط ات س ود دراس ة( وج لوك المواطن ي وس ين النفس ة  )التمك دا دراس   ماع
)Pare, & Tremblay,2000(،  في البيئة األردنية تميزاً مما يعطي الدراسة.   
  

  والمعالجة اإلحصائيةتحليل البيانات 

ين النفسي لإلجابة عن السؤال: أوال  في مؤسسة   ما اتجاھات العاملين نحو مدى إحساسھم في التمك
أثير  الضمان االجتماعي ولكل مجال من مجاالته وھي مرتفع، متوسط، (أھمية العمل، االستقاللية، الجدارة والت

 ).منخفض

م  دول رق ين الج وثين ن) ٣(يب ات المبح ع اتجاھ ي بجمي ين النفس تقل التمك ر المس و المتغي ح
اً  ين النفسي وفق اً نحو إدراك التمك اً مرتفع اك شعوراً إيجابي ين أن ھن ه، حيث يتب ه ومجاالت فقرات

الغ  ي والب ابي الكل ط الحس ة الوس ت) ٤.١٤(لقيم بية بلغ ة نس االت . )%٨٢.٨( وبأھمي ا مج أم
دارة حصل عل ال الج ين أن مج د تب ين النفسي فق ابي التمك توى بوسط حس ى مس ) ٤.٤٤(ى أعل

ت  بية بلغ ة نس المؤھالت )%٨٨.٨(وبأھمي تعھم ب ھم وتم املين بأنفس ة الع ى ثق ير إل ذا يش ، وھ
ة ) ٤.١٨(والمھارات والكفاءات النجاز العمل، ويليه مجال أھمية العمل بمتوسط حسابي  وبأھمي

ت بية بلغ رة نحو ) %٨٣.٦(نس ؤولية الكبي املون بالمس ث يشعر الع ي حي رة ف م وأث ة عملھ طبيع
بينما حل مجال االستقاللية في المستوى الثالث في تشكيل . المساھمة في تحقيق أھداف المؤسسة

ابي  ين النفسي بوسط حس بية بلغت ) ٤.٠٩(التمك ة نس املين %) ٨١.٨(وبأھمي وفر للع ث تت حي
الھم أثي. الصالحيات والحرية للتصرف في انجاز وتقرير أعم ا حل مجال الت ر في المستوى بينم

ابي  ط حس ر بوس ت ) ٣.٢٣(األخي بية بلغ ة نس عوراً %) ٦٤.٦(وبأھمي املون ش دى الع ث أب حي
توى  ى مس ل عل أثير أق ة ت ة ودرج م والمديري توى القس ى مس أثير عل داث الت ى إح طاً عل متوس

   .  المؤسسة بشكل عام
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دول  وث:  )٣(ج ات المبح ة إلجاب ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس ين المتوس ول التمك ين ح
  .النفسي

  
  الفقرات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األھمية 
  النسبية

المستوى 
حسب 
 المتوسط

  مرتفع %٨٣.٦  ٠.٧١  ٤.١٨  مجال أھمية العمل
أشعر بأنني استخدم وقتي في تنفيذ عمل   ١

 مھم 
  مرتفع %٨٠.٨ ٠.٧٧ ٤.٠٤

يعتبر عملي من األعمال الھامة في   ٢
 المؤسسة 

  مرتفع%٨٦.٤ ٠.٩٥ ٤.٣٢

يجعلني عملي اشعر بالمسؤولية  نحو   ٣
 مؤسستي

  مرتفع%٨٨.٢ ٠.٧٠ ٤.٤١

أمارس أثناء عملي نشاطات ذات قيمة   ٤
    عالية

 مرتفع%٧٩.٠ ٠.٩٦ ٣.٩٥

 مرتفع %٨١.٨ ٠.٧٥ ٤.٠٩  مجال الستقاللية
يتوفر لدي الصالحيات للتصرف في   ٥

 مھام عملي 
 مرتفع%٧٧.٤ ١.٠٠ ٣.٨٧

  مرتفع%٨٠.٢ ١.٠٣ ٤.٠١ أبدي رأي في األمور الخاصة في عملي  ٦
  مرتفع%٨٧.٦ ٠.٦٩ ٤.٣٨ استطيع أن أقرر كيف أنجز عملي  ٧

  مرتفع %٨٨.٨ ٠.٦٢ ٤.٤٤  مجال الجدارة
لدي الثقة بالنفس والتصميم النجاز عملي   ٨

 بكفاءة 
  مرتفع%٩١.٦ ٠.٦٥ ٤.٥٨

 لدي الخبرة والمھارة الضرورية ألداء  ٩
 عملي 

  مرتفع%٨٨.٦ ٠.٧٤ ٤.٤٣

أستطيع مواجھة التحديات أثناء قيامي   ١٠
 بعملي

  مرتفع%٨٦.٤ ٠.٧٦ ٤.٣٢

  متوسط %٦٤.٦ ٠.٦٢ ٣.٢٣  مجال التأثير
ي   ١١ رارات ف ى الق أثير عل تطيع الت أس

 دائرتي/قسمي
  مرتفع%٧٣.٦ ١.٠٠ ٣.٦٨

لدي تأثير كبير حول ما يحدث في قسمي   ١٢
 دائرتي/ 

  متوسط %٦٦.٨ ١.٠٧ ٣.٣٤

ي تحدث في   ١٣ لدي تأثير في التطورات الت
 مؤسستي

  متوسط%٥٣.٤ ١.١٤ ٢.٦٧

  مرتفع%٨٢.٨  ٤.١٤  التمكين النفسي
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اً  لوك  :ثاني ة س و ممارس املين نح ات الع ا اتجاھ ؤال م ى الس ة عل ةلإلجاب يوضح  .المواطن
م دول رق لوك ) ٤( الج ابع س ر الت و المتغي وثين نح ات المبح ةالماتجاھ ه  واطن املين بمجاالت للع

اً  المواطنةوفقراته، حيث يتبن أن ھناك تأيداً وبدرجة مرتفعة لممارسة سلوك  ه وفق ة مجاالت ولكاف
أما مجاالت سلوك . %)٨٧.٢(وبأھمية نسبية بلغت ) ٤.٣٦(لقيمة الوسط الحسابي الكلي والبالغ 

ة ى مس المواطن ى أعل د حصل عل ة ق ال اللطف والكياس ين أن مج توى من ألممارسه بوسط فيتب
ين  %)٨٩.٢( وبأھمية نسبية بلغت) ٤.٤٦(حسابي بلغ  ادل والتنسيق ب حيث يسود االحترام المتب

ا وحل مجال وعي الضمير . العاملين النجاز العمل والحرص على تفادي المشكالت قبل وقوعھ
اد) %٨٨.٦(وبأھمية نسبية بلغت ) ٤.٤٣(في المستوى الثاني بوسط حسابي  املون حيث يب ر الع

إلى طرح المقترحات لتحسين العمل ويحرصون على الحضور واالنصراف في األوقات المحددة 
ة وال المؤسس ات وأم ى ممتلك ة عل ى المحافظ افة إل ل، باإلض ى . للعم ار عل ال اإليث از مج وح

غ  ابي بل الي بوسط حس لوك ع ة س بية بلغت ) ٤.٣٢(ممارس ة نس ادر  )%٨٦.٤(وبأھمي حيث يب
املون إل اعدة الع ى التعامى مس افة إل م، باإلض ة لھ ام الموكول ق بالمھ بعض لتحقي ھم ال ل بعض

  .المراجعينااليجابي وتقديم يد العون إلى 

ابي  الي بوسط حس توى ع ى مس د حصل ايضاً عل املين فق روح الرياضية للع ال ال ا مج أم
ذمر أو شكوى، حيث يقوم العاملون بتنفيذ األعمال دونما ت %)٨٦(وبأھمية نسبية بلغت ) ٤.٣٠(

وان ھناك تغاضي عن األخطاء والمضايقات في سبيل المصلحة العامة كما وتسود روح التسامح 
وحل مجال السلوك الحضاري . من خالل تقديم االعتذارات في حالة حصول أخطاء بين العاملين

املين في المستوى  دللع ر فق غ  األخي ى وسط حسابي بل بية بلغت ) ٤.٢٩(حصل عل ة نس وبأھمي
ذلك التقي) %٨٥.٨( ا وك اميم حيث أبدى العاملون احتراماً لألنظمة والتعليمات المعمول بھ د بالتع

ة باإلضافة الداخلية الصادرة، و روح ايجابي رات والتطورات داخل المؤسسة ب التجاوب مع التغي
  .إلى االھتمام بحضور االجتماعات واللقاءات التي تھم مصلحة العمل

دول  طات :  )٤(ج لوك المتوس ول س وثين ح ات المبح ة إلجاب ات المعياري ابية واالنحراف الحس
  المواطنة

 الفقرات  الرقم
  المتوسط 
 الحسابي

  االنحراف 
  المعياري

  األھمية
 النسبية

المستوى 
حسب 
  المتوسط

  مرتفع  %٨٦.٤ ٠.٥٧ ٤.٣٢  مجال اإليثار

١٤  
أساعد زمالئي للقيام بالمھام الموكولة 

  إليھم
  عمرتف  %٨٣.٦ ٠.٨٧ ٤.١٨

١٥  
أستجيب لتوجيھات رؤسائي في العمل 

 دون تردد
  مرتفع %٨٩.٢ ٠.٦٨ ٤.٤٦
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 )٤(تابع جدول رقم ... 

 الفقرات  الرقم
 المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

  األھمية
 النسبية

المستوى 
حسب 
  المتوسط

١٦  
ً أقدم المساعدة لزمالئي في العمل أيا

 كان نوعھا
  مرتفع %٨٤.٢ ٠.٧٥ ٤.٢١

  مرتفع %٨٨.٤ ٠.٧٠ ٤.٤٢ تعامل مع مراجعي المؤسسة بايجابيةأ  ١٧
  مرتفع  %٨٩.٢ ٠.٤٨ ٤.٤٦  مجال اللطف و الكياسة

١٨  
أحرص على تفادي المشكالت قبل 

 وقوعھا
  مرتفع %٨٨.٦ ٠.٦٦ ٤.٤٣

  مرتفع %٨٩.٦ ٠.٦١ ٤.٤٨ أحترم حقوق اآلخرين في العمل  ١٩

٢٠  
أحرص على التنسيق مع اآلخرين 

 مل النجاز الع
  مرتفع %٩٠.٦ ٠.٦١ ٤.٥٣

٢١  
أقوم بتمرير المعلومات الضرورية 

 لزمالئي
  مرتفع %٨٧.٦ ٠.٦٧ ٤.٣٨

  مرتفع  %٨٦.٠ ١.١٨ ٤.٣٠  مجال الروح الرياضية

٢٢  
أقوم بتنفيذ األعمال اإلضافية دون 

 تذمر
 مرتفع %٩٢.٠ ٤.٠٣ ٤.٦٠

٢٣  
أستوعب مالحظات اآلخرين دون 

 إثارة مشكالت
 مرتفع %٨٢.٨ ٠.٨٣ ٤.١٤

٢٤  
إذا أخطأت في حق أحد فاني أقدم 

 االعتذار
  مرتفع %٨٤.٨ ٠.٧٩ ٤.٢٤

٢٥  
أتغاضى عن المضايقات البسيطة في 

 بيئة العمل
  مرتفع %٨٤.٤ ٠.٧٥ ٤.٢٢

  مرتفع  %٨٥.٨ ٠.٥٥ ٤.٢٩  مجال السلوك الحضاري

٢٦  
أتابع بانتظام التعاميم والتعليمات 

 الداخلية للمؤسسة
  رتفعم %٨٤.٤ ٠.٦٦ ٤.٢٢

٢٧  
أحرص على حضور االجتماعات 

 المتعلقة بالعمل
  مرتفع %٨٤.٦ ٠.٨٥ ٤.٢٣

٢٨  
أتجاوب مع كل التغيرات التي تحدث 

 قي المؤسسة
 مرتفع %٨٦.١ ٠.٨٦ ٤.٣٠

٢٩  
أحترم أنظمة وتعليمات المؤسسة 

 المعمول بھا
 مرتفع %٨٧.٦ ٠.٧٣ ٤.٣٨
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )٢(٢٤مجلد ، )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 )٤(تابع جدول رقم ... 

 الفقرات  الرقم
 المتوسط 

لحسابيا  
 االنحراف 
 المعياري

  األھمية
 النسبية

المستوى 
حسب 
  المتوسط

  مرتفع  %٨٨.٦ ٠.٤٧ ٤.٤٣  مجال وعي الضمير

٣٠  
أقدم المبادرات لتحسين العمل 

 وتطويره
  مرتفع %٨٦.١ ٠.٩١ ٤.٣٠

  مرتفع %٨٦.٦ ٠.٧٤ ٤.٣٤ أحافظ على ممتلكات المؤسسة باھتمام  ٣١

٣٢  
أحرص على االلتزام بأوقات 

 ور واالنصراف الحض
  مرتفع  %٩٣.٠ ٠.٦١ ٤.٦٥

  مرتفع  %٨٧.٢  ٤.٣٦   المواطنةسلوك 
  
  اختبار الفرضيات: ثالثا

ام ولكل  ونصت على أن: الفرضية األولى ين النفسي بشكل ع اتجاھات العاملين نحو التمك
ار صحة ال .سلبية) أھمية العمل، االستقاللية، الجدارة والتأثير(مجال من مجاالته  فرضية والختب

م استخدام  د ت ة  One Sample T- Testفق راد عين ات أف ابية إلجاب ة المتوسطات الحس لمقارن
و  ة نح ة الدراس ول والبالغ ة القب ط االفتراضي لدرج ع الوس ي م ين النفس االت التمك ). ٣.٥(مج

م  ة) ٥(ويتبين من الجدول رق د مستوى ) T(إن قيم ة عن ة معنوي ة وذات دالل ) ٠.٠٥≤  α(موجب
ل، لجميع ا ة العم لمجاالت، وھذا يعني أن الوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة حول أھمي

ذه ) ٣.٥(االستقاللية، الجدارة والتأثير، تزيد عن حالة الموافقة  دة في ھ وھي نقطة الفصل المعتم
ي ذي يعن ر ال ة األم ية البحث الدراس ول فرض دم وقب ية الع راد  رفض فرض ات أف أي أن اتجاھ

  .دراسة نحو التمكين النفسي ايجابية مجتمع ال

لمقارنة المتوسطات الحسابية التجاھات أفراد العينة نحو مجاالت ) T(نتائج اختبار :  )٥(جدول 
  .)٣.٥(التمكين النفسي مع الوسط الحسابي االفتراضي لدرجة القبول والبالغة 

 المتوسط المجاالت
االنحراف 
  المعياري

 Tقيمة 
الداللة 
  اإلحصائية

 ھميةاأل

 مرتفع *٠.٠٠٠ ١٧.٢٢ ٠.٧١  ٤.١٨  أھمية العمل
 مرتفع *٠.٠٠٠ ١٤.٢٠ ٠.٧٥ ٤.٠٩ االستقاللية
 مرتفع *٠.٠٠٠ ٢٧.٣٩ ٠.٦٢ ٤.٤٤ الجدارة
 متوسط *٠.٠٠٠ ٢٧.٣٩ ٠.٦٢ ٣.٢٣ التأثير

 مرتفع *٠.٠٠٠ ٢٦.٧٣  ٤.٢٩ التمكين النفسي

  .)٠.٠١ ≤ (دال إحصائيا عند مستوى الدالة اإلحصائية   *



  ٥١١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رياض أبازيد

  ٢٠١٠، )٢(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ة ى أن : الفرضية الثاني املين نحو ممارسةونصت عل ةسلوك  اتجاھات الع بشكل  المواطن
ه  عام ولكل مجال من روح الرياضية، السلوك الحضاري (مجاالت ار، اللطف والكياسة، ال اإليث

لبية) والضمير م استخدام . س د ت ار صحة الفرضية فق ة  One Sample T- Testوالختب لمقارن
طات الحس و المتوس ة نح ة الدراس راد عين ات أف لوك ابية إلجاب االت س ةمج ط  المواطن ع الوس م

ة) ٦(ويتبين من الجدول رقم ). ٣.٥(االفتراضي لدرجة القبول والبالغة  ة وذات ) T(أن قيم موجب
توى  د مس ة عن ة معنوي ابي ) ٠.٠٥≤  α(دالل ط الحس ي أن الوس ذا يعن االت، وھ ع المج لجمي

ة  ة الدراس راد عين ات أف لوك إلجاب ية، الس روح الرياض ة، ال ف والكياس ار، اللط ول اإليث ح
ذه الدراسة )٣.٥(الحضاري والضمير، تزيد عن حالة الموافقة  دة في ھ وھي نقطة الفصل المعتم

ذي ر ال ث األم ية البح ول فرض دم وقب ية الع ض فرض ي رف ع  يعن راد مجتم ات أف أي أن اتجاھ
  .ايجابية  المواطنةالدراسة نحو ممارستھم للسلوك 

لمقارنة المتوسطات الحسابية التجاھات أفراد العينة نحو مجاالت ) T(نتائج اختبار :  )٦(جدول 
  .)٣.٥(التمكين النفسي مع الوسط الحسابي االفتراضي لدرجة القبول والبالغة 

 المتوسط  المجاالت
االنحراف 
  المعياري

T قيمة 
الداللة 
  اإلحصائية

 األھمية

 مرتفع *٠.٠٠٠ ٢٥.٨٦ ٠.٥٧  ٤.٣٢ اإليثار
 مرتفع *٠.٠٠٠ ٣٥.٩١ ٠.٤٨ ٤.٤٦  والكياسة اللطف

 مرتفع *٠.٠٠٠ ١٢.٣١ ١.١٨ ٤.٣٠ الروح الرياضية
 مرتفع *٠.٠٠٠ ٢٥.٨٨ ٠.٥٥ ٤.٢٩ السلوك الحضاري

 مرتفع *٠.٠٠٠ ٣٥.٩٣ ٠.٧٤  ٤.٤٣ وعي الضمير
 مرتفع *٠.٠٠٠ ٣٤.٣٥  ٤.٣٦ سلوك المواطنة

  .)٠.٠١ ≤ (الة اإلحصائية دال إحصائيا عند مستوى الد  *

  اختبار الفرضية الثالثة

ض  إجراء بع ث ب ام الباح يات ق ار الفرض دار الختب ل االنح ق تحلي ي تطبي دء ف ل الب قب
د من  م التأك ل االنحدار، إذ ت ات الفتراضات تحلي االختبارات وذلك من اجل ضمان مالئمة البيان

تقلة باستخ رات المس ين المتغي اين عدم وجود ارتباط عال ب ار معامل تضخم التب ) VIF(دام اختب
وقد كانت قيمة ) ٧(واختبار التباين المسموح به لكل متغير من المتغيرات المستقلة،  الجدول رقم 

)VIF ( ن ل م رات أق ع المتغي ع ١٠لجمي موح لجمي اين المس ة التب ا أن قيم ظ أيض ا ويالح ، كم
ن ر م ه ال) ٠.٠٥(المتغيرات كانت أكب ول ان ذلك يمكن الق اط ول ق بوجود ارتب  توجد مشكلة تتعل

تقلة  ى ).  مرجع(عال بين المتغيرات المس اد عل م االعتم ل االنحدار، ت د من استخدام تحلي وللتأك
ة  اع قيم وبة ) F(ارتف ن ) ١٢٠.٢٦(المحس ل م ة اق توى دالل د مس ى ) ٠.٠٥(عن ير إل ا يش مم

  .   ةصالحية نموذج الدراسة إلجراء تحليل االنحدار على بيانات الدراس
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  .اختبار معامل التضخم والتباين المسموح به ومعامل االلتواء :)٧(جدول 
 VIF ToleranceSkewness  المتغيرات المستقلة الفرعية

  - ٠.٥٩٨  ٠.٦٣  ١.٤٩٢  أھمية العمل
  - ٠.٩٣٥  ٠.٦٤  ١.٥٦٢ االستقاللية
  - ٠.٨٥٦  ٠.٦٧  ١.٤٩٢ الجدارة
  - ٠.٧٧١  ٠.٥٢  ١.٨٩٠ التأثير

  الفرضية الثالثة

ين النفسي في ة إحصائية للتمك ةسلوك  ھناك اثر ذو دالل ين الجدول . المواطن ائج ) ٨(يب نت
تم تفسيرھا من %) ٢٦.٩(إلى أن  R2 ، حيث تشير قيمةتحليل االنحدار البسيط من المشاھدات ي

أي أن ھناك تاثيرأ للمتغير المستقل التمكين النفسي في . خالل النموذج مع ثبات العوامل األخرى
لوك ال ابع س ر الت ةمتغي ة  المواطن ظ أن  قيم ا نالح أثير فأنن ة الت ة قيم ) ١٠.٩٦) (T(ولمعرف

د مستوى  ة إحصائية عن ة وھي ذات دالل أي أن ) ٠.٠١ ≤ (المحسوبة اكبر من قيمتھا الجدولي
ي ين ف ةسلوك  ھناك عالقة ذات داللة إحصائية للتمك أثير المواطن ذا الت ة ھ أي  )٠.٤٣٩(وان قيم

ادة ة  أن زي ة بقيم لوك المواطن ادة س ى زي ؤدي إل دة ي دة واح ين بوح ير )٠.٤٣٩(التمك ا يش ، كم
دارھا  ة ومق ة وطردي ا موجب ة بينھم اه العالق اط أن اتج ول ) ٠.٥١٩(معامل االرتب ا يقضي قب مم

   . المواطنةالفرضية والتي تنص على وجود تأثير للتمكين النفسي في سلوك 

  .البسيط نتائج تحليل االنحدار:  )٨(جدول 
R2قيمة  معامل االرتباط Fقيمة    المعامل قيمة ت الداللة

 الثابت  ٢.٤٧٥ ١٤.٣٠٤ *٠.٠٠٠  ٠.٥١٩ ١٢٠.٢٦٢  ٠.٢٦٩
   ١٠.٩٦٦ *٠.٠٠٠  التمكين ٠.٤٣٩

  .)٠.٠١= α(دال إحصائي عند مستوى   *

  الفرضية الرابعة

دتال ة  وج ات ذات دالل ر ال إحصائيةفروق وثين نحو اث ات المبح ي إجاب ي ف ين النفسي ف تمك
   ).الجنس، المؤھل العلمي، الخبرة(تعزى للعوامل الديموغرافية  المواطنةسلوك 

ة ) ٩(ونالحظ من جدول رقم  د مستوى معنوي ة إحصائية عن ات ذات دالل عدم وجود فروق
)α  ≥ة تعزى ) ٠.٠٥ ين النفسي وسلوك المواطن بين متوسطات اتجاھات أفراد العينة نحو التمك

نس  ى الج رةإل ي والخب ل العلم ذي. والمؤھ ر ال ول فرضية  األم دم وقب ي رفض فرضية الع يعن
  .البحث

  



  ٥١٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رياض أبازيد

  ٢٠١٠، )٢(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ى :)٩(جدول  ة عل رات الديموغرافي اين األحادي للمتغي ين النفسي وسلوك  نتائج تحليل التب التمك
  .المواطنة

المتغيرات  المتغيرات
 الديموغرافية

درجة  متوسط المربعات مجموع المربعات
 الحرية

بين  داللةالFقيمة 
 المجموعات

داخل 
 المجموعات

بين 
 المجموعات

داخل 
 المجموعات

التمكين 
  النفسي

 ٠.٠٨٧ ٢.٩٤٤ ٣٢٦و١ ٠.٢٨٤ ٠.٨٣٦ ٩٢.٦١٨ ٠.٨٣٦  الجنس

المؤھل 
 العلمي 

 ٠.٢٩٣ ١.٢٣١ ٣٢٥و ٢ ٠.٢٨٥ ٠.٣٥١ ٩٢.٧٥٢ ٠.٧٠٢

 ٠.١٤٦ ١.٨٠٦ ٣٢٤و ٣ ٠.٢٨٤ ٠.٥١٢ ٩١.٩١٧ ١.٥٣٧ الخبرة

سلوك 
  لمواطنةا

  ٠.٦٨٩ ٠.١٦١  ٣٢٦و١  ٠.٢٠٥  ٠.٠٣٣  ٦٦.٧٩٧  ٠.٠٣٣  الجنس

المؤھل 
 العلمي 

  0.414 ٠.٩٥٦ ٣٢٥و ٢  ٠.١٩١  ٢.٣٥١  ٦٢.١٢٨ ٤.٧٠٢

 ٠.٩٢٢ ٠.١٦٢ ٣٢٤و ٣ ٠.٢٠٦ ٠.٠٣٣ ٦٦.٧٣٠ ٠.١٠٠ الخبرة

  
  مناقشة النتائج

 ر التمكين النفسي، جاءت بدرجة م الشعور في أن اتجاھات المبحوثين نحو تبين ة وتعب رتفع
ة مؤسسة الضمان االجتماعيالممارسات اإلدارية التي تبنتھا  ھذه النتيجة عن دة طويل  منذ م

زة  استعداداً للترشح لجائزة الملك عبد هللا للتميز واألداء والذي تسعى من خالله معظم األجھ
ا مجالأھم الحكومية إلى تلبية شروط  ومتطلبات الجائزة والتي تتمثل في عدة معايير من  ھ

اني،(وھذه النتيجة تختلف عن نتائج دراسة  .العاملينالموارد البشرية وتمكين  ) ٢٠٠٨ المع
  .والتي أشارت إلى درجة متوسطة من التمكين في المؤسسات المبحوثة

 ين و تب ة نح ة مرتفع ة وبدرج ت ايجابي وثين كان ات المبح توى أن اتجاھ لوك  مس ة س ممارس
اعي حيث تسود وھذا يعكس البيئة اإل مواطنةال دارية  الصحية في مؤسسة الضمان االجتم

املين، المودة واالنسجام ار واللطف والكياسة بين الع روح الرياضية واإليث ذه  .وال وتتفق ھ
دى موظفي ) ٢٠٠٥(النتيجة مع دراسة الفھداوي  والتي أشارت إلى وجود سلوك تطوعي ل

ائج دراسة  أنھاا ، كمالكرك بدرجة مرتفعةمدينة الدوائر الحكومية في  ة (تختلف مع نت خليف
 .سلوك المواطنة حول تدني ممارسة) ١٩٩٧

  ىكانت  اتجاھات المبحوثين نحو ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية أن متوسطتبين من  أعل
متوسط اتجاھاتھم نحو الشعور في التمكين النفسي وھذا يعكس بعض مظاھر القيم والعادات 

ائد ة الس اليم الديني ي والتع وي والنخوة ف ى السلوك العف ة والتي تحث عل ة األردني ي البيئ ة ف
م ذه النتيجة عن دراسة . مساعدة اآلخرين والشعور معھ &   ,٢٠٠٥Sandhu(وتختلف ھ

Bhatnagar,( والتي أشارت إلى زيادة متوسط التمكين النفسي عن سلوك المواطنة.  
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  د تبين ة إحصائية عن ين النفسي في )٠.٠٥≤  α(مستوى وجود اثر ذو دالل  ممارسة للتمك
ا  المواطنةسلوك  ين النفسي يفسر م ى أن التمك ائج عل داره حيث دلت النت في  )٠.٢٦٩(مق

لوك  ي س اين ف ةالتب لوك المواطن ادة س ى زي ؤدي إل دة ت دة واح ين بوح ادة التمك ، وان زي
ة  ة المواطن ة .)٠.٤٣٩(بقيم ة ايجابي ود عالق ى وج ائية إل ات اإلحص ير المعطي ا تش  كم

ين النفسي توطردية بين ال ةمك دارھا  سلوك المواطن ذه النتيجة مع . )٠.٥١٩(ومق وتتفق ھ
 ٢٠٠٥Sandhu   &    Bhatnagar &;   Raub, & Robert, 2007(من دراسة كل 

Asgari et al 2008; Thayer, 2008; Ramayah & Chiun, 2006 ( حيث أشاروا
 .لمواطنةالوك و تأثير للتمكين على س طردية إلى وجود عالقة

 د مستوى  إحصائيةذو داللة  تبين عدم وجود اثر ين متوسطات اتجاھات  )٠.٠٥≤  α(عن ب
لوك ال ي وس ين النفس و التمك وثين نح ةالمبح ي  مواطن ل العلم نس والمؤھ ى الج زى إل تع

رة ة  .والخب ه دراس لت إلي ا توص ع م ة م ذه النتيج ف ھ &   ,٢٠٠٥Sandhu(وتختل
Bhatnagar,.(  

  
  التوصيات

  : ضوء النتائج التي تم التوصل إليھا فان الباحث يوصي بما يلي ىعل

  ة المناسبة حيث  خالل المحافظةلدى العاملين من  التمكين النفسيتعزيز ة اإلداري ى البيئ عل
ين النفسي  ا الن التمك ية وغيرھ ة والمؤسس ة التنظيمي ة والعدال ود الالمركزي و تس عور ھ ش

 .داخل المؤسسة وانعكاس للممارسات اإلدارية ذاتي

  ة تعزيز ودعم سلوكيات العاملين من خالل ل إقام ة لغرس تفعي دورات التدريبي دوات وال الن
  .سلوك المواطنةالتمكين وقيم 

  ةسلوك ال ممارسة تشجيعالعمل على املين من  مواطن ةللع والتعليمات  خالل وضع األنظم
 .لھملمكافأة الجھود العفوية والتطوعية  الالزمة

  ى ل عل ارالعم لوك  اعتب ةس اذج  المواطن ي نم ة ف ايير الھام د المع نوية اح يم األداء الس تقي
 .للعاملين

  لوك ار س ى اعتب ل عل ةالعم غال  المواطن دارة وإش نح الج ات م ة لغاي ايير الھام د المع اح
 .المناصب الوظيفية في المؤسسة

 راء وث ميداني إج ات وبح ةدراس رات الدراس ملھا متغي م تش ة التنظيم ة ل ةكالعدال األداء و ي
   .التنظيمي في الوزارات والدوائر الحكوميةوالوالء واإلبداع 
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 ة د .الحراحش ي .محم دين ،والھيت الح ال دعم "). ٢٠٠٦( .ص ين اإلداري وال ر التمك اث
 .دراسات. "التنظيمي في السلوك اإلبداعي كما يراه العاملون في شركة االتصاالت األردنية

 .٢٦٠.-٢٤٠ .)٢(٣٣ .العلوم اإلدارية

 ة د اللطيف .،خليف د عب ات " ).١٩٩٧( .محم ي المنظم لوك التطوع التنظيمي ف ددات س مح
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