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امللخص:
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور الرضا الوظيفي في تعزيز املواطنة التنظيمية ،اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،وقد
ً
تكون مجتمع الدراسة امليدانية من الوزارات الحكومية في دولة الكويت ،أما عينة الدراسة فتكونت من ( )117مستجيبا من املوظفين الذين
يشغلون املناصب العليا في اإلدارات العليا في هذه الوزارات .وقد أظهرت الدراسة أنه يوجد دور للرضا الوظيفي في تعزيز االلتزام العام في
ً
الوزارات الحكومية في دولة الكويت .كذلك تبين أنه يوجد دورا للرضا الوظيفي في تعزيز السلوك الحضاري في الوزارات الحكومية في دولة
الكويت .وأوصت الدراسة بضرورة بذل الجهود التي من شانها مساعدة العاملين على تلبية احتياجاتهم وحل املشكالت التي تواجههم في
العمل لكونها تسهم في زيادة رضاهم .والعمل على غرس سلوك املواطنة التنظيمية لدى العاملين في الوزارات الحكومية في دولة الكويت من
خالل تشجيعهم على مساعدة زمالئهم ،وتجنب إثارة الخالفات في العمل ،واستغالل وقتهم في العمل.
الكلمات املفتاحية :الرضا الوظيفي؛ املواطنة التنظيمية؛ الوزارات الحكومية في دولة الكويت.

املقدمة:

ُ
تعد املواطنة التنظيمية من القضايا القديمة املتجددة في املؤسسات التي ما تلبث أن تفرض نفسها عند معالجة أي بعد من أبعاد التطوير
ً ً
والتحسين في األداء الشامل ،فسلوك املواطنة التنظيمية يؤدي دورا بارزا في فاعلية األداء كهدف تسعى اإلدارة إلى تحقيقه.
وتنبع أهمية دراسة سلوك املواطنة التنظيمية في املؤسسات من إسهامها في تحسين مستويات األداء الكلي للمؤسسات ،فمن خاللها يمكن إدارة
العالقات التبادلية بين العاملين في مختلف األقسام واإلدارات في املؤسسة ،األمر الذي يؤدي إلى تحسين املخرجات في هذه املؤسسات (املهدي:2006 ،
ص.)2
كذلك يساعد سلوك املواطنة التنظيمية إلى التقليل من الحاجة إلى تخصيص املوارد املحدودة في املؤسسة النجاز وظائف الصيانة ،ويحافظ
ً
أيضا على تماسكها واالستفادة من مواردها لتحسين اإلنتاجية الكلية ،كما أنه يسهم في تحسين قدرات املدراء والزمالء في العمل على أداء األنشطة
املتعلقة بأعمالهم ،وذلك من خالل تخصيص وقت أطول لعملية التخطيط الفعالة وجدولة أعمالها وحل املشكالت التي تواجهها (العامري:2003 ،
ص.)66
كذلك فإن تحقيق حالة الرضا الوظيفي لدى العاملين في املؤسسة وأهمية التحفيز على شعورهم من حيث الشعور بالفرح والسعادة واالرتياح
أثناء أداء عملهم ،فاإلدارة الناجحة هي تلك التي تستطيع استغالل كفاءة وفاعلية العاملين لديها.
لذلك فإن هناك الكثير من املتغيرات التي ترتبط وتؤثر في الرضا الوظيفي ،الذي يرجع إلى قبولهم العاملين بوظيفتهم كما هي ،وقيامهم باستغالل
كل سبل الرضا املتاحة له من خاللها ،ويرتبط الرضا الوظيفي بأكثر من مصدر ،فالعاملين قد يشعرون باالرتياح نتيجة الرتفاع أدائهم في العمل ،أو
جودة عملهم ،أو تعلم مهارات جديدة ،أو العمل كجزء من فريق العمل ،وكذلك مساعدة الزمالء أو زيادة قدراته الشخصية أو حتى تلقي الثناء.
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مشكلة الدراسة:
ً
تعبر املواطنة التنظيمية عن معايير االنتماء ومستوى املشاركة من قبل العاملين في تحقيق أهداف القطاع الحكومي في دولة الكويت ،وتعبر أيضا
عن وعيهم وتأكيد حرصهم على مصلحة الوزارة التي يعملون بها ،وهي ذات أبعاد متعدد منها اإليثار ،الكرم ،والكياسة وروح التسامح ،الروح الرياضية،
وااللتزام العام ،السلوك الحضاري ،وبالرغم من التأكيد على أهمية إدراك دور الرضا الوظيفي في بيئة العمل في القطاع الحكومي باعتباره محدد رئيس ي
ألداء العاملين لسلوكيات املواطنة التنظيمية ،إال أن الواقع الحالي للعمل في الوزارات الكويتية يشير إلى وجود بعض جوانب القصور التي قد تضعف من
مدركات املواطنة التنظيمية وتقلل من أداء العاملين لسلوكيات املواطنة الذي يواجه صعوبة في تعزيز ممارسات وسلوكيات املواطنة التنظيمية لعمل
الوزارات الكويتية .ويمكن تحقيق غرض الدراسة من خالل اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:
السؤال األول :ما دور الرضا الوظيفي في تعزيز االلتزام العام في الوزارات الحكومية في دولة الكويت ؟
السؤال الثاني :ما دور الرضا الوظيفي في تعزيز السلوك الحضاري في الوزارات الحكومية في دولة الكويت؟
أهداف الدراسة:
تمثل الهدف الرئيس لهذه الدراسة في التعرف على دور الرضا الوظيفي في تعزيز املواطنة التنظيمية في الوزارات الحكومية في دولة الكويت ،وفي
سياق ذلك تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف الفرعية التالية:
 .1التعرف على دور الرضا الوظيفي في تعزيز االلتزام العام في الوزارات الحكومية في دولة الكويت.
 .2التعرف على دور الرضا الوظيفي في تعزيز السلوك الحضاري في الوزارات الحكومية في دولة الكويت.
أهمية الدراسة:
تنبع أهمية الدراسة من أهمية املوضوع ذاته (الرضا الوظيفي واملواطنة التنظيمية) ،وهذا من شأنه أن يثري اإلطار النظري حول هذين املتغيرين،
ً
ويفتح املجال إلجراء العديد من الدراسات املستقبلية التي تدرس هذه الجوانب في ضوء عوامل ذات عالقة ،إضافة إلى التوصل إلى نتائج يمكن تطبيقها
في البيئة الكويتية؛ مما يكون لها األثر البارز في تحسين مستويات الرضا الوظيفي التي ينعكس على تعزيز املواطنة التنظيمية في الوزارات الحكومية في
دولة الكويت.
فرضيات الدراسة:
تستند الدراسة على الفرضيات اآلتية:
الفرضية األولى :ال يوجد دور للرضا الوظيفي في تعزيز االلتزام العام في الوزارات الحكومية في دولة الكويت.
الفرضية الثانية :ال يوجد دور للرضا الوظيفي في تعزيز السلوك الحضاري في الوزارات الحكومية في دولة الكويت.
نموذج الدراسة:
املتغيرات املستقلة

املتغير التابع
املواطنة التنظيمية

الرضا الوظيفي

• االلتزام العام
• السلوك الحضاري

شكل ( :)1نموذج الدراسة
املصدر :النموذج من إعداد الباحث بناء على األبعاد التي تناولتها الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة ،مثل دراسة (صالح الدين )2018 ،ودراسة
(الحضرم .)2015 ،أما األساس الذي تم اختيار بعدي (االلتزام العام والسلوك الحضاري) ،فانه ،وبالرغم من أهمية أبعاد اإليثار ،الكرم ،والكياسة وروح التسامح،
الروح الرياضية وغيرها ،إال إن الباحث ونتيجة لطبيعة عمله في مؤسسة حكومية ،فانه يرى أن هذين البعدين من أكثر األبعاد التي لها صلة وعالقة بطبيعة عمله
واألعمال التي تظهر ممارستها في املؤسسات الحكومية.
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التعريفات الجرائية:
• الرضا الوظيفي :يعبر عن مشاعر املوظف في الوزارات الحكومية في دولة الكويت تجاه أعمالهم الناتجة عن إدراكهم ملا تقدمه الوظيفة التي يشغلونها
لهم ،وملا ينبغي أن يحصلوا عليه منها ،كما أنه محصلة لالتجاهات الخاصة نحو مختلف العناصر املتعلقة بالعمل واملتمثلة بسياسة اإلدارة في تنظيم
العمل ومزايا العمل في الوزارة أو الهيئة ،واألم ـان بالعمل ومسؤوليات العمل وإنجازه واالعتراف والتقدير وغيرها.
• سلوك املواطنة التنظيمية :هو السلوك الوظيفي الذي يؤديه املوظف في الوزارات الحكومية في دولة الكويت بشكل طوعي وعن رغبة كاملة ،وحسب
ما يرى أنه مناسب وبما يتعدى الحدود التي تتطلبها املهام والواجبات الوظيفية املحددة للموظف ،وهو سلوك ال يكافئ عليه من خالل هيكل الحوافز
املعمول به في الوزارة أو الهيئة .ويقسم سلوك املواطنة التنظيمية إلى عدة أبعاد ومكونات اختار الباحث منها االلتزام العام والسلوك الحضاري.
• االلتزام العام :هو سلوك اختياري يشمل أداء أنشطة أكثر من املطلوبة من الفرد وإطاعة واحترام القواعد املعمول بها في الوزارات الحكومية في دولة
الكويت ولوائحه وإجراءاته حتى إذا لم يره أحد.
• السلوك الحضاري :هو سلوك اختياري يشير إلى مسئولية الفرد عن املشاركة أو املساهمة في تطوير الوزارات الحكومية في دولة الكويت مثل حضور
االجتماعات والندوات وأداء وظائف غير مطلوبة منه ،ولكنها تساعد الوزارة والهيئة على أداء أنشطته واملبادرة بتقديم النصيحة لآلخرين لتحسين
اإلجراءات والعمليات فيها.
منهج الدراسة:
تعتبر هذه الدراسة من الدراسات امليدانية والتي اتبع فيها الباحث املنهج الوصفي التحليلي ،بهدف التعرف على دور الرضا الوظيفي في تعزيز
املواطنة التنظيمية في الوزارات الحكومية في دولة الكويت.
مجتمع الدراسة والعينة:
يتكون مجتمع الدراسة من جميع الوزارات الحكومية في دولة الكويت ،والبالغ عددها ( )18وزارة .أما وحدة املعاينة والتحليل للدراسة فقد تكونت
من املوظفين الذين يشغلون املناصب العليا في اإلدارات العليا ومن هم بدرجة (مدير ،مدير مساعد) في الوزارات الكويتية والبالغ عددهم ()200
ً
مستجيبا ،أما الطريقة التي من خاللها اختيار العينة فتم حسب الصيغ اإلحصائية ،إذ أن العينة املمثلة للمجتمع الذي بلغت أعداد أفراده ( )200هي
( )132مفردة ( ،)Sekaran, 2015وعليه فقد تم توزيع ( )150استبانة إلكترونيا ومن خالل شبكة االنترنت لضمان استرداد النسبة املقبولة للتحليل
اإلحصائي من املجتمع ،وقد اعتمد الباحث على العينة العشوائية البسيطة ،وبعد جمع االستبانات تبين أن عدد ( )117استبانة هي الصالحة والتي
خضعت للتحليل اإلحصائي وبنسبة ( ) %78.0من إجمالي عدد االستبانات املوزعة ،وتم إخضاع جميع االستبانات املستردة للتحليل اإلحصائي.
أداة الدراسة:
طور الباحث إستبانة للكشف عن دور الرضا الوظيفي في تعزيز املواطنة التنظيمية في الوزارات الحكومية في دولة الكويت من خالل املراجعة
واإلطالع األدبيات السابقة والدراسات ذات العالقة بموضوع الدراسة ،مثل دراسة (صالح الدين )2018 ،ودراسة (الحضرم.)2015 ،
مصادرجمع البيانات:
اعتمد الباحث على نوعين من مصادر املعلومات هما املصادر الثانوية ،مثل كتب اإلدارة واملواد العلمية والنشرات والدوريات املتخصصة التي
تبحث في موضوع الرضا الوظيفي واملواطنة التنظيمية  ،كما تم االعتماد على املصادر األولية من خالل تصميم وتطوير استبانة خاصة ،وللتأكد من
ً
صدقها وقدرتها على قياس متغيرات الدراسة ،فقد تم استخراج معامل كرونباخ ألفا لالتساق الداخلي وبلغ ( )%89وهي نسبة جيدة جدا يعتمد عليها في
اعتماد نتائج الدراسة.
األساليب الحصائية:
تم إدخال البيانات في الحاسوب ضمن برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية واالقتصادية ( ،(SPSSحيث استخدم الباحث األساليب
اإلحصائية التالية:
 .1الوسط الحسابي والتكرارات والنسب املئوية وذلك لوصف آراء عينة الدراسة حول متغيرات الدراسة ولتحديد أهمية العبارات الواردة في
االستبانة.
 .2تحليل االنحدار الخطي البسيط ( )Regression Simpleوذلك من أجل اختبار دور املتغير املستقل في املتغير التابع.
 .3اختبار ألفا كرونباخ وذلك الختبار مدى االعتمادية على أداة جمع البيانات املستخدمة في قياس املتغيرات التي اشتملت عليها الدراسة.
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الدراسات السابقة:
• هدفت دراسة أمين ( )2012إلى التعرف على العالقة بين الدعم القيادي وسلوك املواطنة التنظيمية ،تكون مجتمع الدراسة من الشركات
املصرية ،واتبعت الدراسة املنهج االستنباطي .وقد توصلت الدراسة إلى وجود ارتباط قوى ذات داللة إحصائية بين الدعم القيادي وسلوكيات
املواطنة التنظيمية .وتبين وجود عالقة ارتباطيه موجبة قوية بين سلوكيات املواطنة التنظيمية بصفة عامة وبين الدعم القيادي ،كما تبين وجود
عالقة ارتباطية موجبة قوية بين إتباع التعليمات وبين الدعم القيادي .وأوصت الدراسة بأهمية الدعم القيادي لكونه يؤثر بدرجة أكبر في الحماس
الزائد الذي يعتبر أحد أبعاد سلوك املواطنة التنظيمية.
• هدفت دراسة ) Ahmadi & Tavreh, (2013إلى التعرف على طبيعة العالقة بين العدالة التنظيمية وبين سلوك املواطنة التنظيمية في منظمات
صناعة األغذية في إقليم كردستان العراق ،وقد استخدم الباحثان املنهج االستنباطي االستقرائي ،والوصفي التحليلي .وقد بينت نتائج الدراسة أن
عدالة التوزيع واإلجراءات والتعامل ترتبط بعالقة إيجابية سلوك املواطنة التنظيمية ،بينما لم تظهر النتائج وجود عالقة إيجابية بين عدالة
املعلومات وسلوك املواطنة التنظيمية .وأوصت الدراسة بضرورة إدراك أهمية العدالة التنظيمية وسلوك املواطنة التنظيمية في مصانع األغذية
في إقليم كردستان في العراق.
• هدفت دراسة الحضرم ( )2015إلى التعرف على أثر املواطنة التنظيمية في اإلبداع اإلداري في البنوك التجارية الكويتية ،تكون مجتمع الدراسة
ً
من جميع البنوك التجارية الكويتية ،والبالغ عددها تسعة بنوك ،أما العينة فتكونت من ( )93مستجيبا .اتبع الباحث األسلوب الوصفي التحليلي،
وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية ألبعاد سلوك املواطنة التنظيمية املتمثلة بـ(اإليثار والكرم ،وااللتزام العام ،والروح الرياضية،
والسلوك الحضاري) على اإلبداع اإلداري في البنوك التجارية الكويتية ،وأوصت الدراسة بالعمل على غرس سلوك املواطنة التنظيمية لدى
العاملين في البنوك التجارية الكويتية من خالل تشجيعهم على مساعدة زمالئهم واملستفيدين من خدمات البنك.
• هدفت دراسة صالح الدين ( )2018إلى التعرف على دور الرضا الوظيفي في تعزيز سلوك املواطنة التنظيمية ،تكون مجتمع الدراسة من املؤسسة
ً
اإلستشفائية لطب العيون بالوادي ،أما العينة فتكونت من ( )93مستجيبا .اتبعت الدراسة األسلوب الوصفي التحليلي ،وتوصلت الدراسة إلى
وجود دور للرضا الوظيفي في تعزيز سلوك املواطنة التنظيمية في املؤسسة اإلستشفائية لطب العيون بالوادي وان هذا الدور كان بمستوى مرتفع.
وأوصت الدراسة بالعمل على تعزيز الرضا الوظيفي في املؤسسة اإلستشفائية لطب العيون بالوادي لكونه يسهم في تحسين سلوك املواطنة
التنظيمية.
• هدفت دراسة ) Chou, S. Y. (2018إلى تطوير نموذج نظري يصف كيف تتأثر سلوكيات املواطنة التنظيمية للمهاجرين واستكشاف دور
الوساطة للتنقل املدرك للوظائف باإلضافة إلى معرفة الدور الوسيط لالنتماء التنظيمي ،تكون مجتمع الدراسة من الشركات الكورية ،أما العينة
فتكونت من ( )75مستجيب .اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،وتوصلت الدراسة إلى بناء نموذج نظري يصف كيف تتأثر سلوكيات
املواطنة التنظيمية للمهاجرين ،وتبين وجود دور للوساطة للتنقل املدرك للوظائف من خالل الدور الوسيط لالنتماء التنظيمي ،وأوصت الدراسة
بالتركيز على سلوكيات املواطنة التنظيمية لدورها في تحسين االنتماء التنظيمي.
• هدفت دراسة العبدولي( )2019إلى معرفة أثر القيادة األخالقية في تدعيم سلوكيات املواطنة التنظيمية للعاملين ،تكون مجتمع الدراسة من
القيادة العامة لشرطة الفجيرة بدولة اإلمارات العربية املتحدة ،أما العينة فتكونت من ( )250مستجيب .اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي،
وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر للقيادة األخالقية في تدعيم سلوكيات املواطنة التنظيمية للعاملين في القيادة العامة لشرطة الفجيرة بدولة
اإلمارات العربية املتحدة ،وأوصت الدراسة بالتركيز على ممارسات القيادة األخالقية ألثرها في تدعيم سلوك املواطنة التنظيمية.
• هدفت دراسة بو بكر ( )2020إلى التعرف على أثر الصمت التنظيمي على سلوك املواطنة التنظيمية ،تكون مجتمع الدراسة من وكالة الصندوق
الوطني للضمان اإلجتماعي للعمال بالوادي ،أما العينة فتكونت من ( )210مستجيب .واتبعت الدراسة املنهج االستنباطي .وقد توصلت الدراسة
إلى وجود أثر الصمت التنظيمي على سلوك املواطنة التنظيمية في وكالة الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي للعمال بالوادي ،وأوصت الدراسة
بأهمية االعتماد على الصمت التنظيمي لكونه يسهم في تحسين أبعاد سلوك املواطنة التنظيمية في وكالة الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي.
ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
يمكن بيان ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بما يلي:
 .1إن اغلب الدراسات السابقة ركزت على اإلطار العام للرضا الوظيفي وسلوك املواطنة التنظيمية والتعرف على األبعاد واملكونات املرتبطة بها ،في
حين حاولت الدراسة الحالية توضيح الجوانب املتعلقة بدور الرضا الوظيفي في تعزيز املواطنة التنظيمية املتمثلة بـ(االلتزام العام ،السلوك
الحضاري ) في الوزارات الحكومية في دولة الكويت.
ً
ً ً
 .2تتناول الدراسة الحالية جانبا مهما من ممارسات العاملين في املؤسسات الحكومية ،وهو سلوك املواطنة التنظيمية ،ونظرا لقلة الدراسات في
ً ً
الكويت -باستثناء دراسة الحضرم  -2015في هذا املوضوع فإن هذه الدراسة تعد إسهاما جادا في تحقيق إضافة علمية في هذا املجال.
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ً
ً
ً
إن معظم الدراسات التي أتيح للباحث االطالع عليها أجريت في بيئات مختلفة عن بيئة الكويت شملت دوال عربية ودوال أسيوية ودوال غربية ومنها ما
كان في بيئات أجنبية ،بينما أجريت هذه الدراسة في دولة الكويت حيث كانت في الوزارات الحكومية في دولة الكويت كمجتمع للدراسة.

الط ـارالنظري:
ً
أوال :الرضا الوظيفي
ُ
تعد دراسة للرضا الوظيفي من قبل املدير عند املوظفين عملية من عمليات التقويم الشاملة والتي ينبغي أن تشمل كافة الجوانب املتعلقة
بالعمل ،حيث تقوم اإلدارة بالتعرف على الجوانب اإليجابية والسلبية والتي يمكن أن تساعد على عملية تطوير األعمال ورسم السياسات اإلدارة في
املستقبل ،حيث تمثل دراسة السلوك اإلنساني وفهمه داخل املؤسسات دائرة االهتمام املشترك بين علم اإلدارة من جانب وبين العلوم اإلنسانية من
جانب أخر ،كذلك أصبح الحوار بين الطرفين والذي يركز على جانب واحد غير كاف لدراسة السلوك اإلنساني وفهمه والتعرف على مدى الرضا
الوظيفي الذي يعبر عن الظروف النفسية والفسيولوجية والبيئية التي تسود العالقة بين املوظف وبين زمالئه ورؤسائه وبما ينسجم مع شخصيته
(.)Tharringtom, 2015, p:195
ومن أجل توطيد عالقة إيجابية بين املوظفين واإلدارة لتحقيق الهدف الذي وجدت ألجله ،البد من استخدام عوامل ومعايير موضوعية تحقق
العدالة والرضا للموظفين.
يعود الرضا الوظيفي للموظفين إلى قبولهم ملهام وظيفتهم وواجباتها كما هي ،وقيامهم باستغالل كل سبل الرضا املتاحة له من خاللها ،ويرتبط
الرضا الوظيفي بأكثر من مصدر ،فاملوظفين قد يشعرون بالسعادة واالرتياح نتيجة الرتفاع مستويات أدائهم في العمل ،أو جودة العمل الذي يقومون
بأدائه ،أو من خالل تعلمهم للمهارات جديدة ،أو اشتراكهم بالعمل كجزء من فريق العمل ،وكذلك مساعدة الزمالء أو زيادة قدراتهم الشخصية أو حتى
تلقي الثناء .ويكمن الشعور بالرضا الوظيفي للموظفين كل يوم عن طريق البحث في عناصر الرضا الوظيفي املتاحة ،وهذا األمر ينطبق حتى على من
ينتظرون الوقت املناسب لالنتقال إلى مجال عمل آخر ،فالسر يكمن في أن تستمتع بعملك الحالي ،على الرغم من أنك تستعد لعمل أفضل ،وكثير من
ً
ً
العاملين يحققون قدرا معقوال من الشعور بالرضا من خالل أداء األعمال التقليدية ،فهم يحسنون استغالل الوقت في انجاز العمل ،بغض النظر عن
طبيعة املهام التي يؤدونها( .أبو الفضل :2013 ،ص)225
 .1مفهوم الرضا الوظيفي
يعرف الرضا الوظيفي بأنه ذلك الشعور باالرتياح والسعادة الذي ينتاب املوظف في أثناء قيامه بأداء العمل املطلوب منه ،وهذا الشعور يتحقق
عندما يكون هناك انسجام وتوافق بين توقعات املوظف من العمل ومقدار ما يحصل عليه بالفعل عند قيامه بانجاز العمل ،فالرضا الوظيفي يتمثل
ً
باملكونات التي تحث املوظف وتدفعه إلى العمل لتشكل بالنهاية الحالة التي يستطيع من خاللها تحقيق ذاته وإشباع رغباته ،فتجعله مقبال على أداء عمله
بجد ونشاط وحماس (املعمر :2013 ،ص.)48
ويعرف الرضا الوظيفي ّ
بأنه عبارة عن املشاعر التي يحملها املوظفين تجاه املهام واألعمال املنوطة بهم ،وهذه املشاعر تنتج عن إدراكهم ملا يتم
تقديمه لهم من حالل إش غالهم للوظيفة وما يجب أن يحصلوا عليه نتيجة قيامهم بواجبات هذه الوظيفة ،فهو محصلة لالتجاهات املتعلقة بمختلف
عناصر العمل وسياسات اإلدارة في تنظيم األعمال واألنشطة املتعلقة بمزايا العمل واألمان الوظيفي واملسؤوليات املتعلقة بانجاز العمل واالعتراف به
التقدير الذي يناله املوظف في أثناء ممارسة أعماله (الحنيطي :2000 ،ص.)93
أما (أبو شيخة :2008 ،ص )34فيعرف الرضا الوظيفي على انه ذلك االتجاه اإليجابي نحو الوظيفة املسندة للموظف حيث يشعر فيها بالرضا عن
العوامل البيئية واإلجتماعية واالقتصادية واإلدارية والفنية املتعلقة بمهام ومسؤوليات الوظيفة.
وينظر ( (Nestern, 2014, p: 462إلى الرضا الوظيفي بأنه املحصلة للشعور الذي يشعر به املوظف أثناء العمل في املؤسسة التي ينتمي إليها،
وهذا الشعور يتكون من االتجاهات التي يشكلها املوظف عن طبيعة مهام الوظيفة التي يقوم إشغالها ،ونظرته ملستوى األجور التي يتقاضونها ،واتجاهاته
ً
أيضا نحو فرص الترفيع والترقية املتاحة له ،وكذلك العالقات مع مجموعة األعمال التي ينتمون إليها.
ويشير (التويجري :2008 ،ص )48إلى أن مفهوم الرضا الوظيفي هو القوة الدافعة لقيام املوظف باألعمال املوكولة إليهم بأعلى املستويات من
االنجاز واألداء املطلوب ،فهو قناعة تصاحب مهام ومسؤوليات العمل التي تعبر عن مستوى اإلشباع الذي يحصل عليه املوظف من مختلف املصادر
التي ترتبط بتصورهم للوظيفة التي يشغلونها ،فبمقدار ما تحقق الوظيفة مستوى اإلشباع للموظف يزيد درجة الرضا عن الوظيفة.
ويعرف الباحث الرضا الوظيفي على انه الشعور باالرتياح والسعادة الذي يحس به املوظف في الوزارات الحكومية في دولة الكويت نحو ما يقوم به
من أنشطة وأعمال ،وذلك إلشباع احتياجاته ورغباته وتوقعاته في بيئة الوزارة والذي يكون تجاه العمل الذي يؤديه والناتج عن إدراك املوظف للعمل
املناط به ،وهذا الشعور يكون ناتج عنه رضا املوظف عن املهام والواجبات التي تمليها عليه طبيعة الوظيفة.
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ً
ثانيا :مفهوم املواطنة التنظيمية:
ً
ً
لقد أخذ مفهوم املواطنة التنظيمية يلقى اهتماما ملحوظا من قبل الباحثين واإلداريين لعالقته الوثيقة بأهم عنصر في املؤسسة وهم املوظفون
ً
الذين يجب على املؤسسات أن تترك جزءا من السلوك غير محدد لهم حتى يكون لديهم مقدرة على التعامل مع املواقف غير املتوقعة والتي تتطلب
التصرف اإلبداعي واالبتكاري من قبلهم ،كذلك يرتبط سلوك املواطنة التنظيمية بالكثير من املفاهيم اإلدارية املهمة في املنظمة مثل االتجاهات واإلدراك
والقيادة والتغيير)Dipaola, 2011, p:425( .
ُيعد سلوك املواطنة التنظيمية من السلوكيات الطوعية التي يقوم بها املوظف بشكل اختياري وعن رغبة ،وهذا السلوك يهدف إلى االرتقاء بكفاءة
وفعالية املؤسسة ،وهو من السلوكات غير املحددة التي ال ترتبط بشكل رسمي بأنظمة الحوافز وتقييم األداء باملؤسسة ،واملوظف قد يبادل احساسه
بعدالة تعامل املنظمة معه بإظهار سلوك املواطنة التنظيمية في مساعدته للمستفيدين من الخدمات التي تؤديها املؤسسة ،ويظهر ذلك السلوك في
تجنبه إثارة املشكالت التي تحدث فيها ،باإلضافة إلى قيام املوظف بأداء األعمال اإلضافية بدون شكوى أو تذمر ،فسلوك املواطنة التنظيمية من
السلوكات املفيدة للمؤسسة والجماعات واإلدارة واملوظفين)Polat, 2009, p: 591( .
ويعرف ( )Niehoff & Moorman, 2013: 527سلوك املواطنة التنظيمية بأنه ذلك السلوك الذي يتمخض عنه ممارسة املوظف الدوار إضافية
تتجاوز حدود الوصف الوظيفي للمهام اوظيفة التي يمارسها املوظف ،فهو من السلوكات االختيارية التي يقوم بها املوظف من غير إلزام أو إجبار ،وهو
سلوك غير مرتبط بأنظمة الحوافز الرسمية داخل املؤسسة وال يستطيع املدير الزام املوظف القيام به.
ً
ويعرف سلوك املواطنة التنظيمية أيضا بأنه ذلك السلوك الوظيفي الذي يقوم املوظف بأدائه بشكل طواعي واختياري ،وهو سلوك يتجاوز
الحدود التي تتطلبها املهام والواجبات الوظيفية املحددة للموظف ،فهو سلوك ال ينال عليه مكافأة من خالل الهيكل الرسمي لنظام الحوافز املتبع في
املؤسسة)Wong, 2009, p: 344( .
ويعرف ) (Chien, 2011, P:277سلوك املواطنة التنظيمية بأنه تصرف من التصرفات التطوعية واإلختيارية التي يؤديها املوظف وتسهم في تحقيق
ً
أهداف املؤسسة ،وهذه التصرفات ال تندرج تحت األوامر والتعليمات املطبقة في املؤسسة ،وال يكون مدرج بوثيقة الوصف الوظيفي ،وال يكون واردا
كبند في عقد العمل الذي يعمل املوظف بموجبه ،كذلك ال يكون هذا السلوك من ضمن أنظمة الحوافز الرسمية املتبعة في املؤسسة.
ويعرف سلوك املواطنة التنظيمية بأنه أحد األنشطة نشاط االختيارية التي يؤديها املوظف ويتسم بأنه نشاط يغلب عليه الطابع الطوعي ،فهذا
السلوك ال يشمل اإلطار العام للمهام والواجبات واملسؤوليات الرسمية املحددة في نظام العمل باملؤسسة ،فهو يتضمن رموز وإشارات تحمل معاني
اإليثار أو الكرم أو التعاون ،والتي ال تكون مطلوبة العمل وغير متضمنة في بطاقة الوصف الوظيفي الرسمي املوجود في املؤسسة ،وبالتالي هذا السلوك ال
ي حصل املوظف من خالل قيامه بأدائه على أية مكافآت وال يتم اتخاذ عقوبات بحق املوظف الذي ال يؤدي سلوك املواطنة التنظيميةSmith, 2007, ( .
)P:124
ويعرف الباحث أن سلوك املواطنة التنظيمية هو سلوك من السلوكات االختيارية التطوعية التي يقوم بها املوظف ،وهو سلوك ال ترتبط بشكل
مباشر بأنظمة الحوافز أو املكافآت في الوزارات الحكومية في دولة الكويت بهدف االرتقاء بكفاءتها وفعاليتها ،فوجود هذا السلوك يعتبر ضروري من أجل
تحقيق النجاح التنظيمي واإلرتقاء بمستويات األداء الكلي ،واملحافظة على التوازن الداخلي للوزارة ،من خالل مساهمته بتوفير املرونة الالزمة للعمل في
إطار املواقف الطارئة واألزمات.
 .1مكونات املواطنة التنظيمية
لقد قسم علماء السلوك سلوك املواطنة التنظيمية إلى مجموعة من املكونات األساسية ،وقد تم اإلعتماد على السلوكات الواردة في النموذج
الخماس ي ألبعاد سلوكيات املواطنة التنظيمية املتمثلة بـ (اإليثار والكرم وااللتزام العام والروح الرياضية والسلوك الحضاري وغيرها)؛ والذي اعتمده
ً
العديد من الباحثين في مجال سلوكيات املواطنة التنظيمية ،وفي مقدمتها دراسة ) ،(Podsakoff, 2010وذلك نظرا لشمولية هذه السلوكات وتمثيلهما
لجوانب سلوكيات املواطنة التنظيمية في الوزارات الكويتية ،وقد اعتمد الباحث بدراسته الحالية على بعدي (االلتزام العام والسلوك الحضاري) وفيما
يلي توضيح لها:
• االلتزام العام:
هو سلوك اختياري يتعلق بالجانب النفس ي للموظف لتقبل الهيكل التنظيمي ،والتوصيف الوظيفي للعمل ،وسياسات دائرة املوظفين في
املؤسسة ،ويشمل االلتزام العام بأداء أنشطة أكثر من تلك املطلوبة من املوظف وإطاعة واحترام قواعد املؤسسة ولوائحها وإجراءاتها حتى إذا لم يره
أحد ،وينعكس ذلك االلتزام في مدى حرص املوظف على الحضور إلى مكان العمل في املواعيد املحددة ،واإلسراع في انجاز املهام املسندة إليه ،واحترام
قواعد وإجراءات وقوانين املؤسسة ،والحرص على مواردها ،كما يشمل هذا البعد سلوك املوظف التطوعي واالختياري الذي يتجاوز الحدود الدنيا من
متطلبات الوظيفة التي يشغلها ،من خالل التطوع بأعمال إضافية وإبداء مقترحات تسهم في تطوير العمل وتحسينه ،واملساهمة بشكل اختياري في حل
املشاكل في املؤسسة)James, 2013, p: 159( .
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• السلوك الحضاري:
هو سلوك اختياري يشير إلى مسؤولية املوظف عن املشاركة أو املساهمة الفعالة في تطوير املؤسسة ،واملسؤولية في إدارة أعمالها ،وهو يعني
احترام قوانين وأنظمة املؤسسة واملحافظة على سمعتها والحرص على حضور االجتماعات واللقاءات والندوات وأداء وظائف غير مطلوبة منه واملرتبطة
ً
ً
بالعمل ،ويتضمن أيضا كافة األنشطة اإلختيارية التي يتطوع الفرد للقيام بها؛ حفاظا على أمن املؤسسة ،والتي من شأنها أن تساعد املؤسسة على أداء
أنشطتها واملبادرة بتقديم النصيحة لآلخرين لتحسين اإلجراءات والعمليات باملؤسسة ،كذلك التبليغ عن وجود مخاطر تنطوي على وجود حريق
باملؤسسة يلحق بها األضرار في املستقبل ،والتأكد من أن األبواب مغلقة ،وان األنوار تطفئ عند مغادرة مكان أداء العمل ،والتبليغ عن أي أعمال
مشبوهة ،أو خطرة يمكن أن تلحق األذى باملؤسسة ،وأخذ زمام املبادرة لوقف عملية تصنيع أي منتج يمكن أن يلحق األذى بالصحة البشرية.
)(Podsakoff, 2010, P:74
ويرى الباحث أن مكونات سلوك املواطنة التنظيمية تعكس مدى حرص املوظف في الوزارات الحكومية في دولة الكويت على تتبع تطورات التقنية
ّ
البناءة التي من شانها تحسين مستويات
في مجال عمل املوظف ،والبحث داخل الوزارة وخارجها عن فرص لتطوير العمل فيها ،وتقديم اإلقتراحات
األداء ،واملبادرة بالقيام بأعمال من شانها التحسين إلحداث التغيير املطلوب نحو األفضل.

تحليل ومناقشة نتائج الدراسة امليدانية
وصف خصائص عينة الدراسة:
استخدم الباحث التكرارات والنسب املئوية للمعلومات املتعلقة بالعوامل الديموغرافية التي تم الحصول عليها من إجابات العينة ،ويمكن
تلخيص اإلجابات بالجدول ( )1التالي:
جدول ( :)1توزيع عينة الدراسة
املتغير

العمر

املؤهل العلمي

.1

.2

الفئات واملسميات
 30سنة فأقل
 31سنة –  40سنة
 41سنة –  50سنة
 51سنة فأكثر
املجموع
دبلوم
بكالوريوس
ماجستير
دكتوراه
املجموع

التكرارات

النسبة املئوية %

15

12.8

25

21.3

36

30.8

41

35.1

117

%100

17

14.5

63

53.9

32

27.3

5

4.3

117

%100

يتضح من البيانات الواردة بالجدول السابق رقم ( )1ما يلي:
أن أعمار النسبة األعلى من املستجيبين في عينة يتركزون في الفئة التكرارية ( 51سنة فأكثر) وشكلوا ما نسبته  % 35.1من إجمالي عينة الدراسة.
ً
ثم الفئة التكرارية ( 41سنة 50 -سنة) وشكلوا ما نسبته  ،% 30.8ثم الفئة التكرارية ( 31سنة 40 -سنة) وشكلوا ما نسبته  ،% 21.3وأخيرا الفئة
( 30سنة فأقل) وشكلوا ما نسبته  %12.8من إجمالي عينة الدراسة .وهذا مؤشر على أن عينة الدراسة أعمارهم مناسبة تؤهلهم للقيام بالواجبات
التي تمليها عليهم طبيعة العمل تنعكس آثارها على مستوى أداء املوظفين ،ومما يطمئن الباحث أن العاملين في الوزارات والهيئات الكويتية يمتلكون
املعرفة والقدرة التي تؤهلهم ملساعدة الباحث في تعبئة االستبانات املوجهة إليهم.
ً
أن حملة الشهادة الجامعية األولى (البكالوريوس) هم األكثر في عينة الدراسة حيث بلغ عددهم ( )63مستجيبا وبنسبة بلغت ( ،)%53.9ثم جاء
حملة شهادة املاجستير وبنسبة بلغت ( ،)%27.3ثم جاء حملة شهادة الدبلوم وبنسبة بلغت ( ،)%14.5وجاء حملة شهادة الدكتوراه وبنسبة بلغت
( )%4.3من إجمالي عينة الدراسة .ويالحظ ارتفاع مستوى التحصيل العلمي لدى عينة الدراسة بسبب زيادة االهتمام التي تدفع بهم للتوجه نحو
التعليم الجامعي والتعليم العالي سيما وأن معظمهم يشغلون مناصب إدارية عليا في الوزارات والهيئات الكويتية.
وتشير هذه النتائج بشكل عام إلى أن أفراد عينة الدراسة لديهم القدرة على إتمام االستبانات بالجودة املطلوبة.

تحليل النتائج واختبارالفرضيات:
تم إيجاد املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملتغيرات الرضا الوظيفي واملواطنة التنظيمية ،والجداول التالية تبين ذلك:
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جدول ( :)2املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية للمتغيراملستقل :الرضا الوظيفي
ت

العبارة
أشعر باالرتياح من أسلوب التعامل بين جميع املوظفين داخل الوزارة.
تهتم الوزارة بحل املشاكل التي تواجنهي داخل وخارج الوزارة
يقدر املديرين واملوظفين عملي بالوزارة
ُيلبي العمل بالوزارة العديد من رغباتي واحتياجاتي
تضم الوزارة نخبة جيدة من املوظفين
أشارك زمالئي في املناسبات اإلجتماعية داخل وخارج الوزارة
يتعامل املديرين في الوزارة مع املوظفين بعدالة ومساواة وشفافية
املتغيراملستقل :الرضا الوظيفي

1
2
3
4
5
6
7

درجة املو افقة
املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

الترتيب

3.794

.8658

مرتفعة

3

3.695

.9119

مرتفعة

7

3.771

.8432

مرتفعة

4

3.971

.8665

مرتفعة

1

3.717

.9302

مرتفعة

6

3.925

.8712

مرتفعة

2

3.764

.9557

مرتفعة

5

مرتفعة

3.805

ً ً
ً
يتبين من البيانات الواردة في الجدول السابق ( )2أن العبارات املستخدمة لقياس مستوى الرضا الوظيفي حققت وسطا حسابيا عاما ()3.805
وبمستوى مرتفع من األهمية ،وأن املتوسطات الحسابية لهذا املتغير قد تراوحت ما بين ( ) 3.695 -3.971وأن العبارة رقم ( )4والتي تنص على أن "أشعر
أن العمل بالوزارة ُيلبي العديد من رغباتي واحتياجاتي" هي األعلى بين متوسطات اإلجابات ،في حين أن العبارة رقم ( )2والتي تنص على " هناك اهتمام
بحل املشاكل التي تواجنهي داخل وخارج الوزارة " هي األقل بين متوسطات اإلجابات ،ويالحظ بشكل عام أن استجابات العينة كانت إيجابية وبدرجة
مرتفعة نحو فقرات متغير الرضا الوظيفي.
جدول ( :)3املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية للمتغيرالتابع :االلتزام العام
ت
8
9
10

العبارة
أؤدي األنشطة املوكلة إلي أكثر من املطلوب مني
احضر إلى مكان العمل في املواعيد املحددة
احترم قواعد الوزارة حتى إذا لم يرني أحد
املتوسط الحسابي

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

3.871

.9685

3.761

.8518
.9765

3.789
3.807

الترتيب

درجة املو افقة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

1
3
2

ً ً
ً
يتبين من البيانات الواردة في الجدول السابق ( )3أن العبارات املستخدمة لقياس مستوى االلتزام العام حققت وسطا حسابيا عاما ()3.807
وبمستوى مرتفع من األهمية ،قد تراوحت ما بين ( )3.7618–3.871وأن العبارة رقم ( )8والتي تنص على أن " أودي األنشطة املوكلة إلي أكثر من املطلوب
مني " هي األعلى بين متوسطات اإلجابات ،في حين أن العبارة رقم ( )9والتي تنص على "احرص على الحضور إلى مكان العمل في املواعيد املحددة" هي األقل
بين متوسطات اإلجابات ،ويالحظ بشكل عام أن جميع املتوسطات الحسابية التي تم التوصل إليها واستجابات العينة كانت إيجابية نحو فقرات متغير
االلتزام العام.
جدول ( :)4املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية للمتغيرالتابع :السلوك الحضاري
ت
11
12
13

العبارة
أنصح اآلخرين لتحسين اإلجراءات واألعمال بالوزارة
ُ
أبل غ عن أي أعمال مشبوهة أو خطرة يمكن أن تلحق األذى بالوزارة
ُ
أودي وظائف غير مطلوبة مني بالوزارة
املتوسط الحسابي

درجة املو افقة
املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

3.942

.8211

3.838

.7995

3.789

.9364
3.856

مرتفعة
مرتفعة
متوسطة

الترتيب
1
2
3

مرتفعة

ً
ً
يتبين من البيانات الواردة في الجدول السابق ( )4أن العبارات املستخدمة لقياس مستوى السلوك الحضاري حققت وسطا حسابيا عاما ()3.856
وبمستوى مرتفع ،وأن املتوسطات الحسابية لهذا املتغير قد تراوحت ما بين ( )3.789 –3.942وأن العبارة رقم ( )11والتي تنص على أن " أقدم النصيحة
لآلخرين لتحسين اإلجراءات واألعمال بالوزارة " هي األعلى بين متوسطات اإلجابات ،في حين أن العبارة رقم ( )13والتي تنص على أن " أقوم بأداء وظائف
غير مطلوبة مني " هي األقل بين متوسطات اإلجابات ،ويالحظ بشكل عام أن جميع املتوسطات الحسابية التي تم التوصل إليها واستجابات العينة كانت
إيجابية نحو فقرات متغير السلوك الحضاري.
كما تم اختبار فرضيات الدراسة والجدول التالي يبين نتائج اختبار االنحدار البسيط ( ) Simple Regressionلهذه املتغيرات ،إذ تشير قاعدة
القرار في هذا النوع من االختبارات إلى أنه إذا كانت قيمة  Tاملحسوبة أكبر من قيمة  Tالجدولية فإنه يتم رفض الفرضية العدمية ،وقبول الفرضية
البديلة ،وبناء على ذلك فانه يتضح من البيانات الواردة في الجدول السابق ( )5ما يلي:
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جدول ( :)5نتائج اختبار االنحدار البسيط (  ) Simple Regressionلدور الرضا الوظيفي في تعزيز االلتزام العام في الوزارات الحكومية في دولة الكويت
املتغير التابع
االلتزام العام

Sig.

R2

 Tاملحسوبة

 Tالجدولية

.000

.690

9.456

1.671

القرارالحصائي
رفض العدمية

يتضح من البيانات الواردة في الجدول السابق ( )5أن قيمة  Tاملحسوبة هي ( ) 9.456فيما بلغت قيمتها الجدولية ( ،)1.671وبمقارنة القيم يتبين
أن القيمة املحسوبة اكبر من القيمة الجدولية ،لذلك فإنه يتم رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة التي تنص على أنه " يوجد دور للرضا
ً
الوظيفي في تعزيز االلتزام العام في الوزارات الحكومية في دولة الكويت" ،وهذا ما تؤكده قيمة الداللة ( )Sig.البالغة صفرا حيث إنها أقل من  ،%5كما
تشير النتائج إلى أن التباين في املتغير املستقل للدراسة يفسر ما نسبته ( ).690من التباين في االلتزام العام.
جدول ( :)6نتائج اختبار االنحدار البسيط (  ) Simple Regressionلدور الرضا الوظيفي في تعزيزالسلوك الحضاري في الوزارات الحكومية في دولة الكويت
املتغير التابع

Sig.

R2

 Tاملحسوبة

 Tالجدولية

القرارالحصائي

السلوك الحضاري

.000

.662

8.821

1.671

رفض العدمية

يتضح من البيانات الواردة في الجدول السابق ( )6أن قيمة  Tاملحسوبة هي ( )8.821فيما بلغت قيمتها الجدولية ( ،)1.671وبمقارنة القيم يتبين أن
القيمة املحسوبة أكبر من القيمة الجدولية ،لذلك فإنه يتم رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة التي تنص على أنه "يوجد دور للرضا
ً
الوظيفي في تعزيز السلوك الحضاري في الوزارات الحكومية في دولة الكويت " ،وهذا ما تؤكده قيمة الداللة ( )Sig.البالغة صفرا حيث أنها أقل من ،%5
كما تشير النتائج إلى أن التباين في املتغير املستقل يفسر ما نسبته ( ).462من التباين في السلوك الحضاري.
النتائج:
لقد تم استخراج جميع املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لألسئلة الخاصة بمتغيرات الدراسة املستقلة والتابعة ،وقد تبين ما يلي:
• أظهرت نتائج اإلحصاء الوصفي واملتوسطات الحسابية ملتغير الرضا الوظيفي أن استجابات عينة الدراسة كانت (مرتفعة) على جميع العبارات ،وقد تبين
أن املوظفين في الوزارات الحكومية في دولة الكويت يشعرون أن العمل ُيلبي العديد من رغباتهم واحتياجاتهم ،وأن املوظفين يحرصون على مشاركة زمالئهم
في املناسبات اإلجتماعية داخل وخارج الوزارة ،كذلك تبين أن املوظفين يشعرون باالرتياح من أسلوب التعامل بين الجميع داخل الوزارة ويشعرون بالتقدير
واالحترام من املديرين واملوظفين بالوزارة.
• تبين أنه يوجد دور للرضا الوظيفي في تعزيز االلتزام العام في الوزارات الحكومية في دولة الكويت ،كما أظهرت املتوسطات الحسابية ملتغير االلتزام
العام أن استجابات عينة الدراسة كانت (مرتفعة) على جميع العبارات ،وقد تبين أن املوظفين في الوزارات الحكومية في دولة الكويت يحرصون على أداء
األنشطة وإنجاز املهام املوكلة إليهم أكثر من املطلوبة منهم ،ويحرصون على الطاعة واحترام قواعد الوزارة حتى إذا لم يرني أحد.
• تبين أنه يوجد دور للرضا الوظيفي في تعزيز السلوك الحضاري في الوزارات الحكومية في دولة الكويت ،كما أظهرت املتوسطات الحسابية ملتغير
السلوك الحضاري أن استجابات عينة الدراسة كانت (مرتفعة) على جميع العبارات ،وقد تبين أن املوظفين في الوزارات الحكومية في دولة الكويت
ً
يقومون على تقديم النصيحة لآلخرين لتحسين اإلجراءات واألعمال بالوزارة ،ويقومون أيضا بالتبليغ عن أي أعمال مشبوهة أو خطرة يمكن أن تلحق األذى
بالوزارة.
ويفسر الباحث هذه النتيجة أن الرضا الوظيفي ينجم عن وجود عالقات التعاون والتكيف بين املوظفين وبين اآلخرين بغض النظر عن كونها
عالقات إيجابية أو سلبية وهذا التفاعل يحدث بطريق مباشر أو غير مباشر بين عدد محدود من املوظفين أو عدد كبير ،كذلك فأن سلوك املواطنة
التنظيمية يعكس مدى حرص املوظفين في الوزارات الحكومية في دولة الكويت على تتبع التطورات التقنية في مجال عمل املوظف ،والبحث داخل الوزارة
ّ
البناءة التي من شانها تحسين مستويات األداء.
وخارجها عن فرص لتطوير العمل فيها ،وتقديم اإلقتراحات
التوصيات
ً
في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها من خالل الدراسة الحالية ،يقدم الباحث مجموعة من التوصيات سعيا إلدراك أهمية الرضا الوظيفي في
تعزيز وتعميق سلوك املواطنة التنظيمية في الوزارات الحكومية في دولة الكويت ،وهذه التوصيات هي:
• بذل الجهود التي من شأنها مساعدة املوظفين في الوزارات الحكومية في دولة الكويت على تلبية احتياجاتهم وحل املشكالت التي تواجههم في العمل
لكونها تسهم في زيادة رضاهم.
• العمل على غرس سلوك املواطنة التنظيمية لدى املوظفين في الوزارات الحكومية في دولة الكويت من خالل تشجيعهم على مساعدة زمالئهم،
وتجنب إثارة الخالفات في العمل ،واستغالل وقتهم في العمل.
• توفير فرص متكافئة وعادلة في التعامل مع املوظفين في الوزارات الحكومية في دولة الكويت وتشجيعهم على مناقشة املشاكل واتخاذ القرارات
بشكل جماعي وان يوزع املهام واألنشطة بشكل يحقق الرضا بينهم.
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• تنمية سلوك املواطنة التنظيمية وتقوية العالقة مع املوظفين في الوزارات الحكومية في دولة الكويت من خالل املعاملة الحسنة وتقدير الجهود
التي يبذلونها في العمل.
• التركيز على تعزيز سلوك االلتزام العام في أداء أنشطة وأعمال الوزارات الحكومية في دولة الكويت املطلوبة من العاملين وإطاعة واحترام قواعد
الوزارة ولوائحه وإجراءاته وزيادة الحرص على أداء أنشطته وبشكل أكثر من املطلوب.
• التركيز على إجراء دراسات دورية للت ّعرف إلى نقاط الضعف ،ونقاط القوة املتعلقة بالسلوك الحضاري املرتبط بمسؤولية املوظف عن املشاركة أو
املساهمة في تطوير الوزارات الحكومية في دولة الكويت ،وتعزيز املبادرات في أداء أنشطة الوزارة املختلفة وتقديم النصيحة لآلخرين.
• إجراء دراسات ميدانية على الرضا الوظيفي وربطه بمتغيرات أخرى مثل االلتزام الوظيفي ،التسرب الوظيفي ،الوالء الوظيفي.
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Abstract: This study aimed to identify the role of job satisfaction in organizational citizenship. The study
followed the descriptive and analytical approach. The field study population may be from government
ministries in the State of Kuwait, and the study sample consisted of (117) respondents from employees
who occupy senior positions in higher management in these ministries. The study showed that there is a
role for job satisfaction in enhancing public commitment in government ministries in the State of Kuwait.
It was also found that there is a role for job satisfaction in promoting civilized behavior in government
ministries in the State of Kuwait. The study recommended the necessity of exerting efforts that would
help the workers to meet their needs and solve the problems they face at work as they contribute to
increasing their satisfaction. And work to inculcate the behavior of organized citizenship among workers
in government ministries in the State of Kuwait by encouraging them to help their colleagues, avoiding
stirring up disputes at work, and using their time at work.
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