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 الملخص

ة مناقشة أثر أخالقيات العمل اإلسالمي يف كل من سلوك هتدف هذه الدراسة الكمي
املواطنة التنظيمي واألداء الوظيفي، إضافة اىل معرفة دور سلوك املواطنة التنظيمي كعامل 
وسيط بني أخالقيات العمل اإلسالمي واألداء الوظيفي. تكّون جمتمع الدراسة من مجيع 

نزوى، صحار، صاللة، صور،  :ة يف حمافظاتاملوظفني األكادمييني بكليات العلوم التطبيقي
( موظفًا اكادميياً. مت اختيار عينة 561عربي، الرستاق يف سلطنة عمان، البالغ عدهم )

( أكادميياً. صمم الباحث استبانة، اعتمدها من دراسات 366عشوائية طبقية قدرها )
 طالعية قدرهالعينة است سابقة، وحكمها من مخسة حمكمني. مث أجرى دراسة استطالعية

الختبار صحة أداة الدراسة  ومدى فهم العينة حملتوها وفهم فقراهتا، وقد بلغ مقياس  (40)
 .(، مث وزعت على عينة الدراسة. 89"كرونباخ ألفا" للثبات )

 

 : األخالق اإلسالمية، السلوك التنظيمي، األداء الوظيفي.الكلمات المفتاحية

 

ISLAMIC ETHICS IMPACT ON THE PERFORMANCE OF 

ACADEMIC AT THE FACULTIES OF APPLIED SCIENCES 

IN THE SULTANATE OF OMAN: THE BEHAVIOUR OF 

ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP AS VARIABLE 

MODERATOR 

 

ABSTRACT 

This quantitative study aims to discuss the impact of Islamic ethics in 

both the organizational behavior citizenship and job performance, as 

well as the role of organizational citizenship behavior as a mediator 

between Islamic work ethics and performance. The study population 

consists of (561) academic staff in the faculties of Applied Sciences in 

the governorates of: Nizwa, Sohar, Salalah, Tire, Ibri and Al Rustaq in 
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the Sultanate of Oman. A random sample of (366) academics was 

selected. The researcher designed a questionnaire, which was adopted 

by many studies, and was arbitrated by five scholars, then conducted 

an exploratory study on a sample of (40) to test the validity and the 

extent of the sample's understanding of its contents and understanding 

of its paragraphs. The stability of "Kronbach Alpha" was (89). Then 

the questionnaires were distributed to the study sample. 

 

Keywords: Islamic ethics, organizational behavior, functional 

performance. 

 المقدمة
أصبح االهتمام بتطوير األداء اإلداري يف املنظمات احلديثة وخاصة اجلامعات حمل اهتمام 

له تطوير أداء عاملي، السيما بعد تعدد التخصصات وتنوع الكليات وأقسامها، وملا يشك
هذه اجلامعات من أمهية بالغة يف حتقيق فوائد عديدة، منها اإلسهام يف رفع مستواها 

. ونتيجة حلركة (2014 ،)صيفورومكانتها بني اجلامعات على املستوى اإلقليمي والعامل 
ن هذا استوجب على منظمات التعليم العايل املتغريات العاملية وشدة املنافسة والعوملة؛ فإ

ويف مقدمتها اجلامعات، استيعاب تلك التطورات للوصول إىل مرحلة من التميز عن طريق 
تبين أساليب جديدة تفي بالطلب املتزايد عليها، بتكلفة أقل، وإنتاجية أكرب، ومرونة 

لذا يأيت تطوير األداء اإلداري أعلى، وجتاوب أفضل مع التغريات احمللية واإلقليمية والعاملية. 
 ملؤسسات التعليم العايل، يف قمة أولويات القائمني على إدارة التعليم العايل.

 

أخالقيات العمل اإلسالمي بأهنا التوجه السليم واملخلص  Ragab Rizk (2008)   عرف
حنو العمل، من منطلق أن العمل فضيلة خاصًة حني يأيت تلبيًة الحتياجات اإلنسان 

لضرورية الذي ينشئ وخيلق توازن يف احلياة الفردية واالجتماعي. وهي جمموعة من ا
املعتقدات األخالقية اليت تسهم يف مساعدة الفرد على القيام باملهام املوكلة اليه على الوجه 
املطلوب، مستخدمًا أفضل ما لدية من إمكانيات ومهارات للعمل؛ مستمدًا تلك 

  .(Rokhman, 2010)  م الدين اإلسالمت من معتقدات وقيالسلوكيا
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أما سلوك املواطنة التنظيمي، فهو سلوك اختياري من قبل املوظف يهدف إىل االرتقاء 
بكفاءة املنظمة وفعاليتها، فهو ذو طبيعة تطوعية ال يرتبط بنظام احلوافز أو املكافآت 

جه الفرد يف إنه سلوك ينته .(Organ & Ryan, 1995) باملنظمة حبسب أورقان وريان
املنظمة طواعية وبرضا تام دون أن يتلقى أية توجيهات أو أوامر بفعل تلك االعمال غري 

(. يف حني يعرف األداء 2007، آبه ألي مقابل مادي يف مقابل تلك اجلهود )اجلاويش
 ,Zahrah)الوظيفي بأنة الطريقة اليت ينجز هبا املوظفون أعماهلم واملهام املتعلقة بالعمل 

2015).       
 

لذا فإن االهتمام جبانب األداء الوظيفي للجامعات والكليات؛ يوّلد فكرًا إداريَا جديداً 
ميكن من خالله أن حتقق اجلامعات تطورًا فعال يف أدائها ويف نوعية خمرجاهتا التعليمية. 

ال وعند احلديث عن االداء الوظيفي فهو يعين بالدرجة األساس القوة البشرية؛ ألن رأس امل
البشري كان وما يزال من أهم العناصر اليت يتم استثمارها يف البناء والتطور ويف مواجهة 
التحديات والتغريات املتسارعة يف كل زمان ومكان. لذا فإن عملية حتسني وتطوير األداء 
ألي منظمة حماط بكم هائل من التحديات واملصاعب اليت تتفاوت حسب اجملتمعات 

نيات وطبيعة العمل اليت حتول دون إجناز اخلطط والرؤى املرسومة ألي والثقافات واإلمكا
. فبات من الضروري فهم وإدراك قواعد البقاء (2015 ،)الطاهرمن تلك املنظمات 

لالرتقاء بأداء املنظمة واملنافسة والتطور املستمر وذلك من خالل العمل اجلاد والسعي 
وذلك بالرتكيز يف املقام األول على رأس املال البشري ألنه يعد حجر الزاوية وحمور انطالقة 

 عملية التطور والتغيري. 
 

برعايته ومتابعة كرمية من قبل جاللة السلطان قابوس بن سعيد بالعنصر البشري باعتباره 
ن التنمية، والضامن األول لعملية التطور والبناء أغلى ما ميتلكه الوطن، وهو الغاية التامة م

ومواكبة املتغريات املتسارعة اليت يشهدها العامل اليوم. فقد تركزت االسرتاتيجية العمانية 
( على االهتمام وتنمية وتطوير العنصر البشري، ودفعه حنو التغيري اإلجيايب بكفاءة 2020)
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لفرد أن جيعله أكثر قدرة على اإلبداع عالية ورؤى مستقبلية، وخلق اجلو املناسب ل
. إذ يعترب أحد األهداف السامية للدولة السعي إلجياد (2016)اخلطة اخلمسية، واالبتكار 

السبل املثلى للرفع مبستوى الفرد من خالل االهتمام باألداء األفضل يف كل اجملاالت 
 . (2018صاوي، ؛ ال2018)الساملي، 

 

نظرًا ألقبال الشباب العماين على مواصلة دراساهتم يف خمتلف التخصصات باجلامعات 
كليات العلوم التطبيقية بناء على )املرسوم السلطاين   إنشاء 1970احلكومية، مت يف عام 

( الذي قضى بتحويل عدد من كليات الرتبية يف 3/7/2007بتاريخ  62/2007السامي رقم 
ست كليات تطبيقية يف  (6يات السلطنة إىل كليات للعلوم التطبيقية، مشلت )بعض وال

حمافظات: نزوى، صحار، صاللة، صور، عربي، الرستاق. وذلك هبدف مواكبة النهضة 
العلمية اليت يشهدها عامل اليوم سيما الثورة التكنولوجية واالقتصادية. حددت اللوائح 

لبكالوريوس خبمس سنوات منها سنة لدراسة الربنامج التنظيمية هلذه الكليات مدة دراسة ا
التأسيسي، وأربع سنوات للحصول على الدرجة اجلامعية. وتكون اللغة اإلجنليزية لغة 

 التدريس الرمسية.
 

ومن منطلق أّن التعليم أساس التقدم والرقي والبناء واالزدهار، سعى صاحب اجلاللة 
إىل االهتمام املتواصل بالتعليم بكل  السلطان قابوس بن سعيد حفظه اهلل ورعاه

ولرتمجة تلك  .قطاعاته، هادفًا بذلك النهوض باإلنسان العماين كأحد أولوياته
االهتمامات إىل الواقع، وجهت اجلهات املعنية بعمل تقييم شامل ملنظومة التعليم 
مبختلف قطاعاهتا ومستوياهتا، لتحقيق نقلة نوعية يف التعليم، وقد صاحب ذلك 

يريات جوهرية يف قيادة مؤسسات التعليم. ومبا أن سلطنة عمان كغريها من الدول تغ
النامية فإّن ملف التعليم مل يفتح بشكل واضح للقراءة الناقدة يف جوانب: التخطيط، 
والُبىن التشريعية، واجلودة ونوعية التخصصات املتوفرة يف اجلامعات وارتباطها بسوق 
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اجمللس األعلى للتخطيط، اجلانبني األكادميي واإلداري )العمل، واألداء املتوقع يف 
2016 .) 

 
 مشكلة الدراسة

" 2020أثبتت بعض التقارير أن الرؤية املستقبلية لالقتصاد الُعماين اليت عرفت بـ "ُعمان 
مل حتقق التوقعات اليت ُوضعت هلا خاصة فيما يتعلق  1995واليت رمست مطلع العام 

لقطاعي التعليم والتعليم العايل. وإن هناك أزمة مرتبطة بالكادر باجلودة وحتسني األداء 
(. حيث إن القصور يف 2015 ،األكادميي واإلداري يف هذه القطاعات )املعمري

التخطيط ساق العودة اىل البحث عن املدرسني من خارج ُعمان من أجل سد العجز 
كليات العلوم التطبيقية الذي قد يؤدي إىل ضعف األداء واإلنتاجية. كمثال على ذلك:  

التابعة للتعليم العايل يبلغ عدد أعضاء اهليئة األكادميية حسب االحصائيات األخرية 
منهم فقط، بلغت نسبة محلة درجة  %38( عضوا؛ شكَّل الُعمانيون نسبة 552)

هذه النسب رمبا تكون مقاربة  ،%47محلة درجة املاجستري فبلغت ، أما %29الدكتوراه 
 كومية أخرى. جلامعات ح

 

( أن التحديات اليت يواجها التعليم يف عمان يتطلب إجراء 2008ويرى عيسان )
إصالحات ومواكبة التطورات العاملية املستمرة. وبالتايل، جيب أن تشتمل إعادة هيكلة 
األهداف التعليمية يف ضوء كفاية األداء. ويف دراسة أخرى يف شأن التعليم العايل 

 أن هناك حتد  كبري بني املنظمات التعليمية ملواكبة املتغريات يف القرن العماين، أشارت اىل
الواحد والعشرين، وال ترتبط هذه التغيريات باملعلومات واملفاهيم فحسب، بل ترتبط 
أيًضا مبناهج التدريس وأداء االكادمييني واملوارد والتقنيات، وأن األحباث يف هذا اجلانب 

  .(Jarrahi & Hamed, 2012) العمانيةال تزال شحيحة يف البيئة 
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، أن العملية التعليمية كقطاع عام al Senani (2016)فيما ذكرت دراسة أخرى أجراها 
وأنه ال يتم  ،تواجه حتديات تتعلق بكيفية تلبية احتياجات املواهب لسنوات قادمة

بشقية التغلب على تلكك التحديات إال من خالل الرتكيز على مستوى األداء اجليد 
اإلداري واالكادميي. حيث يرى أن ترتكز اهتمامات أصحاب القرار يف املؤسسات 

على تطوير سياسات املوارد البشرية اخلاصة هبا، وأن تعامل مجيع املوظفني  االكادميية
على قدم املساواة وهتتم باإلنتاجية، وأضاف أن هناك فجوة كامنة بني األداء الفعلي 

اد والوحدات التشغيلية واملؤسسة التعليمية يف سلطنة عمان ومن واألداء املطلوب لألفر 
املهم التغلب على هذه التحديات وإغالق تلك الفجوة من خالل تطوير املهارات 
واملعرفة، اليت تزيد من أداء األفراد واجلماعات. وال تكمن تلك التحديات فقط على 

تحديد املعرفة واملهارات واملواقف جتاهل تقييم االحتياجات على املستوى التنظيمي، بل ل
املطلوبة لوظيفة معينة، وتقييم مستوى األداء وحتديد أوجه التفاوت يف ممارسة العمل 

(Al-Omrani, 2014) لذلك تتمحور املشكلة بوجود قصور يف األداء األكادميي .
 باجلامعات.

 

ويعترب الباحث أن األداء الوظيفي يرتبط باملوظف نفسه، ولكي ندرك سبب ضعف أداء 
وع أداء هذا الشخص أو قوته، قام الباحث بربط الدوافع النفسية والعقائدية للفرد مبوض

الفرد، وفىي ضوء ذلك تساءل الباحث وحنن كمسلمني حيثنا ديننا على االتقان واألمانة 
، (Zahrah, Hamid, Rani, & Kamil, 2016)ومراعاة الضمري عند أداء أي عمل 

فأخالقيات العمل اإلسالمي حتث على رفع وحتسني عملية األداء. ولسلوك املواطنة 
التنظيمي وابعاده كاإليثار والكياسة والضمري احلي والروح الرياضية والسلوك احلضاري 
دور يف التأثري اإلجيايب على أداء االفراد، خاصة األكادمييني كوهنم حيملون رسالة إنسانية 

قبل ان تكون جمرد وظيفة. وأن السلطنة دولة عربية إسالمية يشكل وأخالقية حبتة 
املسلمون غالبيتها العظمى، فال بد أن تؤثر أخالقيات العمل اإلسالمي يف أوساط 

 األكادمييني يف تلك الكليات، وتنعكس على األداء املهين والوظيفي.
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لبيئة العمانية. فإن ومع ندرة الدراسات اليت ناقشت مثل هذه العالقات ال سيما يف ا
الدراسات مل تناقش بالشكل املطلوب العالقات بني أخالقيات العمل اإلسالمي 
واألداء، وحثت على إجراء دراسات تركز يف معرفة مدى تأثري أخالقيات العمل 
اإلسالمي على عوامل تنظيمية وسلوكية أخرى متعددة كالرضا الوظيفي وااللتزام 

مما دفع الباحث إجراء . (Al-Shamali, 2015)وغري ذلك  التنظيمي واألداء الوظيفي
هذه الدراسة يف كليات العلوم التطبيقية بسلطنة عمان،كوهنا أصبحت وجهة العديد من 
الشباب العمانيني، لتشخيص العثرات واملعيقات اليت سببت هذه املشكلة وأثرت يف 
هذا اجلانب واليت تنعكس سلبًا على مستقبل الطالب والبالد بشكل عام فيما لو 

ملشكلة. ومناقشة مستوى األداء الوظيفي لدى أكادمييي كليات العلوم تفاقمت هذه ا
العمل اإلسالمي وسلوك املواطنة التنظيمي يف  أخالقياتالتطبيقية، ومناقشة مدى تأثري 

رفع مستوى األداء يف أوساط األكادمييني، تلبيًة لتوجيهات قيادة الدولة يف متابعة 
   مستوى أداء عملية التعليم.

 
 الدراسةأهداف 
دراسة تأثري أخالقيات العمل اإلسالمي على األداء الوظيفي لدى األكادمييني  -1

 يف كليات العلوم التطبيقية.

مناقشة تأثري أخالقيات العمل اإلسالمي على سلوك املواطنة التنظيمي لدى  -2
 األكادمييني.

يف   دراسة تأثري سلوك املواطنة التنظيمي على األداء الوظيفي لدى األكادمييني -3
 كليات العلوم التطبيقية.
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 اإلطار النظري

 Social Exchange Theory) نظرية التبادل االجتماعي )  
تعترب النظرية من أشهر النظريات االجتماعية والنفسية، اليت تفّسر التغري واالستقرار 
االجتماعي كعملية تفاوضية بني جهات وأطراف عده. حيث تعد النظرية كطريقة للعمل 

اعي الذي يعيش تبادل مستمر يف أنشطة األفراد العقالنية، أي عند اختاذ قرار االجتم
معنّي، فأهنم سيخضعون ملعرفة أسس تكاليفه أو مكافآته النسبية، واليت قد ينتج من 

( الذي أوىل تركيزا 1958املكافأة والتكلفة ثقة متبادلة. من املنظرين نذكر جورج هومان )
بني األشخاص مع بعضهم، وما ميكن معرفته من أسباب قد خاصًا على آليات العالقة 

تدعم خياراهتم. حيث يرى أن الطريقة األمثل لشرح الدور اجملتمعي؛ هي من خالل دراسة 
تفاعل اإلنسان ودوافعه، ال سيما عندما يتعلق األمر بنمط املكافآت والتكاليف اليت 

ملكافآت واالمتيازات اليت حيصل حتدث يف العالقات. باإلضافة إىل ذلك فقد اعترب أن ا
عليها األفراد ال تنطوي فقط على األشياء املادية فحسب بل حىت األشياء غري امللموسة 

 (Blau, 2017; Blau, 1964). مثل التشجيع واالحرتام واملوافقة يف الرأي والرعاية 
 

أن هذه النظرية تويل اهتماما خاصا باملفاهيم  (2005كذلك اعترب كروبانزانو و ميتشل )  
اليت تندرج حتتها بعض قواعد التبادل ومعايريه، واملوارد الطبيعية اليت مت تبادهلا، والعالقات 
اليت تلخص مفهوم التبادل االجتماعي، ومها يعتقدان أن هذه النظرية عملية ومناسبة 

أهنا نظرية مفيدة. رغم أنه ما يزال لسلوك التباديل االجتماعي املناسب للمنظمات، وب
لكنها تسلك الطريقة  .(Cropanzano & Mitchell, 2005) هناك غموضًا إزاء النظرية

األكثر مالءمة لفهم دور اجملتمع من خالل التفاعل البشري يف حياهتم املهنية اليومية، وقد 
مستوى األفراد حيث هتتم أيضًا بنمط املكافأة والتكاليف الذي ينشأ داخل العالقة على 

 ُتظِهر هذه النظرية تفاعال ديناميكيا بني األفراد نتيجة للخيارات اليت يتخذوها ويتبعوها. 
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ذكر بعض املنظرين أن عالقة التبادل بني املوظفني ورؤسائهم وأصحاب العمل؛ جيب أن 
ظيمي من جهة تكون متينة اذا ما أرادوا حتسني أداء املنظمة، حني يتوقع االفراد الدعم التن

عملهم لكي ميكنهم العمل بشكل إجيايب، ويشعروا بأن هلم ذو قيمه وحمل تقدير بالنسبة 
 لرؤسائهم وللمنظمة، وهذا يتماشى من مبدئ التبادل االجتماعي يف العمل املؤسسي

(Howard, Hollander & Gullickson, 2006; Jawahar & Hemmasi, 1997). 
  

ع فكرة أن سلوك املواطنة التنظيمي وما يندرج حتته من أبعاد متثل وقد تتوافق هذه النظرية م
هذ النوع من السلوك املتمثل بااليثار، والكياسة أو اللطف، والضمري احلي، والروح 

ذات التأثري على األداء  ،(Organ & Ryan, 1995) الرياضية، والسلوك احلضاري
مفهوم أخالقيات العمل الربوتستانتية  (2001) من ناحية أخرى تناول يوسف التنظيمي. 

الذي اقرتح عالقة أساسية بني  .Weber (1985) الذي مت تطويره من قبل ماكس ويرب
وأكد وجود عالقة وثيقة  أخالقيات العمل الربوتستانتية وتطور الرأمسالية الغربية للمجتمع،
 بني جناح العمل أذا كان مرتبطا ومستمد أصوله من معتقد ديين. 

 

وجود اختالف مبعايري وأخالقيات العمل من جمتمع آلخر  (2007) يرى علي والكاظميو 
ومن بيئة ألخرى، حيث إن أخالقيات العمل تدور حول جمموعة من القواعد اليت جتعل 

اليًا ومسؤواًل عن أي أعمال توكل الية. وقد وجدت أن لعامل أخالقيات من املوظف مث
العمل وأخالقيات العمل اإلسالمي تأثري إجيايب مهم يف الرضا الوظيفي وااللتزام وسلوك 

واملسلمون  .(Hayati & Caniago, 2012; Nas, 2013) املواطنة والثقة وعوامل أخرى
يث كانت اخالقيات العمل ثقافة ومسه متيزوا هبا، بدورهم كان هلم سبق يف هذا اجملال، ح

والسبب يف ذلك يعود إىل األثر اإلجيايب الذي استمدوه من كتاب اهلل، وسنة النيب حممد 
أن  (2008) صلى اهلل علية وسلم. يعزز هذا القول دراسة اُجريت بواسطة علي والعويان

لإلسالم واملسلمني مفاهيم فريدة حول أخالقيات العمل مما يدل على ان احلضارة 
 اإلسالمية ومعتقداهتا وثقافتها له أثر الباز يف رسم اخالقيات العمل بشكل عام. 
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ازدادت يف العقود القليلة املاضية الدراسات املتعلقة بأخالقيات العمل من منظور إسالمي، 
 ,Ali, 1981, 1988; Ali & Azim, 1994; Ali, 1992; Ali & Al-Kazeem) منها

A. El-Kot & J. Burke, 2014).  ركزت معظم تلك الدراسات على األوجه اليت
تتضمنها هذا املفهوم، من اهتمام باألعمال املشروعة يف كسب الثروة ونوعية العمل، 

سد واجلشع واألجور، واالعتماد على الذات، وخماطر االحتكار، وذم سلوكيات احل
واالحتيال،  والتحذير من الرشوة والغش؛ وما تسببه من ضرر سليب على الفرد واجملتمع 
واملؤسسة والدولة بشكل عام. والرتكيز على األعمال الصاحلة والنوايا احلسنة يف التعامل، 
وأمهية تطبيق مبدا االنفتاح والشفافية التامة، وفضائل الكرم والتسامح والقناعة، وهذا 

 ;Kalemci and Tuzun, 2017) يتضمنه مبدأ واحد وهو اخالقيات العمل اإلسالمي

Khadijah, Kamaluddin, & Salin, 2015; Khan and Rasheed, 2015; Patel, 

Salih, & Hamlin, 2018; Qaradaghi, 2015; Rokhman, 2016; Tufail et 

al., 2017; Zin, Mat, Manaf, Mansor, & Hashim, 2018 ;الفاعــوري، 
 .(2012 ،كايد; 2012 ،الكساسبـة&  ،احلياصـات

 

ومبا أن أخالقيات العمل اإلسالمي هو املتغري املستقل يف هذه الدراسة، ومبا أنه ال يوجد 
 اتفاق مشرتك بني الباحثني حول حتديد ابعاد وعوامل متفق عليها ألخالقيات العمل

( 2001، 2000اإلسالمي، فإنه ما يزال هناك شيء من االرتباك حسب ما يراه يوسف )
( 2008(. يف املقابل، اعترب علي والعويان )1992) Ali( وكذلك 2010) Rokhmanو

أن أخالقيات العمل اإلسالمي متثلت يف أربعة متغريات رئيسية سيتم قياس هذا املتغري 
( السلوك مسؤول. 4( الشفافية )3( املنافسة )2جلهد )( ا1هبذه االبعاد وهم كالتايل )

حيث تعترب هذه العوامل األربعة من اخالقيات العمل اإلسالمي أكثر العوامل توافقاً 
وأقرب للمنطق يف جمال اإلدارة واالعمال حيث يسهل فهمها وتلخيصها والتعامل معها 

املتعددة يف منظماهتم )علي  من قبل القادة لسهولة تطبيقها يف سد الفجوات يف األعمال
 (.2008والعويان، 
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على املوظفني يف . (Hayati & Caniago, 2012) يف دراسة اجراها يأيت وكنياقو
اخلدمات املصرفية اإلسالمية يف أحد الواليات اإلندونيسية؛ وجدوا أن أخالقيات العمل 

ظيمية ،كااللتزام اإلسالمي تؤثر بشكل مباشر على عدد من املتغريات يف البيئة التن
التنظيمي والرضا والدافعية. واتضح يف نتائج الدراسة أن هناك تأثري غري مباشر ألخالقيات 

 .العمل اإلسالمي على األداء الوظيفي عرب املتغري املتحكم الرضا الوظيفي واحلوافز الداخلية
اليت أجريت  .(Zin et. al, 2018) ومن الدراسات احلديثة ايضًا يف هذا املوضوع دراسة

يف ماليزيا حيث توصلت إىل أن أخالقيات العمل اإلسالمي تبدو من أهم العناصر يف رفع 
مستوى وحتسني األداء حيث ينبغي إيالء هذا السلوك مزيدا من االهتمام، وقد أظهرت 
نتائج هذه الدراسة أن اخالقيات العمل اإلسالمي تؤثر إجيابيًا على مستوى األداء 

 التنظيمي.
 

منظمة رعاية صحية يف   15(، يف الدراسة اليت اجراها على 2014ار مالك وزمالئه )وأش
كولكاتا، اهلند أن إشراك املوظفني وتطبيق سلوك املواطنة التنظيمية وخاصة اإليثار يعزز من 
اإلنتاجية واألداء يف املنظمة، ومن اجلانب اإلحصائي وجدت هذه الدراسة أن سلوك 

 ,Mallick, Pradhan)تأثري مباشر وفعال على األداء ورفع االنتاجية.املواطنة التنظيمي له 

Tewari, & Jena, 2014).  ( يف 2014) ويف دراسة ميدانية أخرى اجراها تشوي ويو
الصني على عدد من الشركات حول سلوك املواطنة التنظيمية كمتغري وسيط بني ممارسات 
االستدامة املؤسسية املدركة على املوظفني واألداء التنظيمي، اتضح أن أبعاد سلوك املواطنة 

  .(Choi & Yu, 2014) التنظيمي مرتبط بل ومؤثر إجيابياً يف األداء



  :بسلطنة ُعمانأثر اخالقيات العمل اإلسالمي في أداء أكاديميي كليات العلوم التطبيقية  | 118
 سلوك المواطنة التنظيمي كمتغير وسيط         

 

 منوذج الدراسة:
 ( المحاور التي اعتمدتها دراسات عربية واجنبية1الشكل )

 
 

 منهج البحث
 تصميم الدراسة

تضمنت الدراسة ثالثة متغريات: املتغري املستقل أخالقيات العمل اإلسالمي، املتغري 
داء الوظيفي. فقد مت الوسيط سلوك املواطنة التنظيمي، أما املتغري التابع فيتمثل يف األ

اختيار طريقة البحث الكمي هلذه الدراسة، حيث يبدو مناسبًا مقرنًة من األساليب 
 ,Ari, Jacobs, Sorensen) األخرى حيث كانت كل متغرياته مناسبة وقابلة للقياس

Razavieh, 2002; Ary, Jacobs, Sorensen, Walker, 2012)  . وكما هو متعارف
بىن دائما على التحليالت العددية اإلحصائية مبوجب مجع بيانات مت بأن البحث الكمي ي
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. وأكثر ما مييز هذه الطريقة هو (Creswell, 2013) توزيعها على جمموعة مستهدفه معينة
وحيد من إمكانية وجود استخدام املقاربة الكمية الذي مينع من التحيز يف نتائج الدراسة، 

إضافة إىل  .(Creswell, 2002, 2003) تفسريات بديلة جتعل النتائج اكثر قابلية للتعميم
 أن أسلوب حتليل البحوث الكمية مناسب ألجراء االختبار من عدد كبري من املشاركني

(Dillman Don, 2007). 
 

( وتتمثل يف: 2002ينتهج الباحث اخلطوات األساسية اآلتية كما يف آري وآخرون )
تصميم استبانة البحث تفي بالغرض باالستفادة من األدب النظري، حتديد جمتمع البحث، 
اخيار العينة، حتكيم وثبات االستبانة وإجراء الدراسة االستطالعية، توزيع االستبانة على 

املعادلة  أفراد العينة، وأخريًا مجع ومعاجلة البيانات إحصائياً. فقد مت اختيار حزمة منذجة
وذلك عرب إدراجها من خالل برنامج التحليل اإلحصائي أموس  (SEM)البنائية 

(AMOS)  الذي بدورة يهتم يف تقييم العالقات بني املتغريات وفق النموذج النظري
املتمثل مبدى تأثري اخالقيات العمل اإلسالمي على األداء  .(Byrne, 2001) للدراسة

ة التنظيمية يف العالقة بني اخالقيات العمل اإلسالمي واألداء الوظيفي، ودور سلوك املواطن
 الوظيفي 

 مجتمع الدراسة:
( فإن اخلطوات األوىل تبدأ بتحديد جمتمع الدراسة وطبيعة عملهم 2003وفقًا لسكران )

والعدد األصلي. أشارت احصائيات وزارة التعليم العايل العماين، أن عدد كليات العلوم 
يبلغ  ( فإن عدد األكادمييني3.1كليات ومبوجب اجلدول رقم ) 6سلطنة يبلغ التطبيقية يف ال

 :( موزعني يف ست كليات561)
( توزيع مجتمع الدراسة3.1جدول )  

 عدد األكاديميين اسم الكلية م
 78 صاللة 1

 78 عربي 2
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 118 صحار 3

 71 صور 4

 101 نزوى 5

 115 الرستاق 6

األكادميينيجمموع    561 

 

 ار عينة الدراسةاختي
استخدم الباحث طريقة أخذ العينة العشوائية الطبقية، ملا هلا من ميزة عن الطرق األخرى 
لقلة التحيز، وإمكانية تعميم النتائج بشكل اكرب، ويف الوقت نفسه فأن هذا النوع من 

اعتمد  . (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2007).يعطي فرصة متساوية وعادلة 
الذي يعد من  (Krejcie and Morgan, 1970).الباحث جدول كرجيك ومورغان 

أشهر الطرق يف أوساط اإلحصائيني واألكادمييني استخدامًا لتحديد حجم العينة. ومبا أن 
( 1970( موظفًا اكادمييًا فوفقًا جلدول كرجيك ومورغان )561ع البحث بلغ )عدد جمتم

مفردة. وخشية عدم استجابة البعض رآى الباحث  (227يكون حجم عينة الدراسة )
 Comrey)( اكادميياً. ويرى كومري ويل 366، ليصبح العدد الكلي للعينة )%25إضافة 

and Lee, 1992)  إن مستجيب يكون املستوى جيداً.  300أن حجم العينة إذا بلغ
 العينة العشوائية الطبقية املختارة مبينة يف اجلدول اآليت.

 ( توزيع مجتمع الدراسة وحجم العينة3.2الجدول )
 النسبة % حجم العينة مجتمع الدراسة  اسم الكلية

 13% 51 78 صاللة-كلية العلوم التطبيقية 

 14% 51 78 عربي-م التطبيقية كلية العلو 

 21% 77 118 صحار-كلية العلوم التطبيقية 

 13% 48 71 صور-كلية العلوم التطبيقية 

 18% 66 101 نزوى-كلية العلوم التطبيقية 

 20% 73 115 الرستاق-كلية العلوم التطبيقية 

 366 561 اإلمجايل
%

200 
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 أدوات القياس

ات، املتغري املستقل أخالقيات العمل اإلسالمي، واملتغري تكونت الدراسة من ثالثة متغري 
التابع هو األداء لوظيفي واملتغري الوسيط الذي يتوسط العالقة بني املتغريين املستقل والتابع 
هو سلوك املواطنة التنظيمي. اعتمد الباحث أدوات للقياس للمتغريات املذكورة اليت سبق 

 عدة، وكما يلي: وان طبقت يف دراسات عربية واجنبية

: فيما خيص أخالقيات العمل اإلسالمي، اعتمد الباحث على أداة قياس وضعت أولا 
اليت تعد أكثر األدوات استخداماً لقياس هذا  (Ali, 1988; Ali, 1992) من قبل علي

( قفره تندرج حتت أربعة أبعاد: 15املتغري يف اجملتمعات العربية واإلسالمية، وتكون من )
)اجلهد، الشفافية، السلوك املسؤول(. ومن الدراسات اليت استخدمت هذا املقياس 

 ,Al-Shamali, 2015; AlMansoori, 2012; Kamariah)ربت صدقه وثباته واخت

2016; Nurul Iza, 2014; Rokhman, 2010; Zahrah, 2015). 
 

 : أداة قياس سلوك املواطنة التنظيمية، استخدم الباحث االستبيان الذي صممهثانياا 

(Moorman, Niehoff, & Organ, 1993) ( فقرة تبنة 20واليت تشمل )
 . (Podsakoff et al., 1990) واستخدمته العديد من الدراسات مثل 

مقياس األداء الوظيفي، اعتمدت اأداة املصممة من قبل )العنزي والعطوي،  ثالثاً:
( الذي أكد 2016( فقرة استخدمت من قبل أبو منجل )15( واليت تشمل )2007

 مصداقيتها، ومشلت: حجم وكمية األداء، وااللتزام الوظيفي، والوثوق واملثابرة. 
 

 الصدق والثبات
اجعة صحة حمتواها واليت مثلت ثالثة متغريات رئيسية  عرضت االستبانة على احملكمني ملر 

كامنة ؛ وهي أخالقيات العمل اإلسالمي وسلوك املواطنة التنظيمي واألداء الوظيفي واليت 
 كليات للعلوم التطبيقية يف سلطنة عمان.  6ستوزع يف عدد 
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 ( معامل الثبات لفقرات الستبانة في الدراسة التجريبية3.3جدول )

 معامل كرونباخ الفا دراسةمتغيرات ال

 0.82 اخالقيات العمل االسالمي

 0.87 سلوك املواطنة التنظيمي

 0.84 االداء الوظيفي

 089 .0 معدل نسبة الثبات

 
إىل  0.82يشري اجلدول أعاله أّن ثبات االستبانة جملموع متغريات الدراسة تراوح بني )

( الذي يعترب أن 2003بما ذكر سكران )واليت يعترب مقبولة ألجراء الدراسة ، حس (0.87
تعترب كافية لتكون مقبولة للبحث وكلما كانت أقرب للواحد الصحيح   0.60أكثر من قيمة 

 كانت النتيجة اقوى.

 
 الدراسة الستطالعية

استبانة، ملعرفة قوة ثبات االستبانة اخلاصة بالدراسة  40مت إجراء دراسة جتريبية تكونت من 
 30اقها الداخلي ودرجة خلو القياسات من اخلطأ، ومت إرجاع وضمان دقتها واتس

 (. Sekaran, 2003حيث تشري درجة الثبات العالية إىل أدىن تباين لألخطاء ) .استبيانة

 

 تحليل البيانات 
املستخدم يف معظم التحاليل  (SPSS) يتم استخدام احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية

تساق الداخلي، إضافة إىل التحاليل اإلحصائية الوصفية اإلحصائية، لقياس ثبات اال
األولية. عالوة على ذلك سيتم استخدام عملية متابعة اختبار منوذج البحث املقرتح 

عبارة عن سلسلة من  أموس، حيث إهنا-(SEM)باستخدام منذجة املعادلة البنائية 
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 ت )شوماكر ولوماكس،األساليب اإلحصائية تسمح بالعالقات املعقدة بني عدة متغريا
2004.) 

 
جيري حساب قيمة املتوسط احلسايب وما يقابله من تأثري وفق اجلدول اآليت، من تصميم 

  الباحث باالستعانة باألدب النظري. 
 ( تفسير مقدار المتوسطات الحسابية3.4جدول )

 التأثير المتوسط الحسابي
 كبري فأعلى -  2.75من 
 متوسط 2.74 – 1.75من 
 قليل 1.74 – 0.01من 

 
 نتائج الدراسة

 ولالنتائج المتعلقة بالسؤال األ
األكادمييني يف كليات  لدىداء الوظيفي ثر أخالقيات العمل اإلسالمي على األأ ما

 ؟العلوم التطبيقية

بة إلجابات أفراد العينة، رتمت حساب املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية، وال
 :اآليت يف اجلدولكما موضح   فقرة لكل 

ثر أل النسبية المعيارية واألهميةالمتوسطات الحسابية والنحرافات :(4.1جدول )
 ألكاديميينلداء الوظيفي أخالقيات العمل اإلسالمي على األ

 العبارة م
المتوسط 
 الحسابي 

النحراف 
 المعياري

 الرتبة

 1 0.83 3.97 العمل عبادة 1

 10 1.16 2.57 عساملتقااملوظف  من مساتالكسل  2

 6 0.73 3.79 من اخلصال احلميدةالتفاين يف العمل  3
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فوائد العمل اجليد تشملك وتشمل  4
 اآلخرين على حد سواء

2.65 0.12 8 

العدالة والسخاء يف العمل شرطان  5
 لصاحل الكلية.

3.91 0.72 1 

 7 0.74 3.88 يسهم يف رخاء اجملتمع  اجليداإلنتاج  6

 2 0.67 3.94 على أكمل وجه يم بعملو قأ 7

وسيلة لتعزيز النمو اجلاد العمل  8
 الشخصي

2.37 0.13 11 

 15 1.96 1.4 ال معىن للحياة بدون عمل 9

دمة وقت الفراغ خل ينبغي االستفادة من 10
 جملتمعا

1.36 1.95 14 

بية يف جياينبغي تشجيع العالقات اإل 11
 الكلية

3.91 0.68 3 

 13 1.86 1.29 اإلنسانصدر لسعادة العمل اإلبداعي م 12

الشخص الناجح هو الذي ينجز العمل  13
 املوكل اليه يف موعده

1.9 1.83 12 

ينبغي للمرء أن يعمل دائما جبد للوفاء  14
 باملسؤوليات

3.89 1.24 5 

 9 1.72 2.5 تستمد قيمة العمل من النية املرافقة له 15

  1.04 2.83 المعدل 

  
أن املتوسطات احلسابية لتقديرات أفراد العينة يف  (4.1)دول يتضح من خالل اجل

، قد تراحت مابني أثر أخالقيات العمل اإلسالمي على األداء الوظيفيجماالت حمور 
(،  وبلغ معدل املتوسط احلسايب 0.12و 1.96( واحنرافاهتا املعيارية بني )1.4و 3.97)

(. وقد 1.04كبري، باحنراف معياري )  ( حيث يشري إىل تأثري2.83لفقرات احملور كافة )
(، واحنراف 3.97جاءت فقرة "العمل عبادة يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب بلغ )
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يف املرتبة الثانية  " أقوم بعملي على أكمل وجه"(. وجاءت عبارة 0.83معياري )
ينبغي تشجيع (. وجاءت عبارة "0.67(، واحنراف معياري )3.94مبتوسط حسايب بلغ )

(، واحنراف 3.91يف املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب بلغ ) عالقات اإلجيابية يف الكلية"ال
" مبتوسط ال معىن للحياة بدون عمل(. وجاءت يف املرتبة األخرية فقرة "0.68معياري )

 Hayati)تتفق هذه النتيجة مع دراسة  (.1.96(، واحنراف معياري )1.4حسايب بلغ )

& Caniago, 2012) و (Zin et al., 2018).  وميكن أن تعزى هذه النتيجة إىل
 ثر أخالقيات العمل اإلسالمي على األداء الوظيفي،وعي األكادمييني باجلامعات بأ

وإدراكهم ملزايا التعاون والعمل اجلماعي بني األساتذة، وإدراكهم ألمهية التطوير 
 واإلبداع يف حياهتم املهنية.

 

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني
 تأثري أخالقيات العمل اإلسالمي على سلوك املواطنة التنظيمي لدى األكادمييني؟ما 

ملعيارية، والرتبة إلجابات أفراد العينة، لكل مت حساب املتوسطات احلسابية، واالحنرافات ا
 :اآليت فقرة  كما موضح يف اجلدول

 ( المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية واألهمية النسبية والرتية4.2)جدول 
 لتأثير أخالقيات العمل اإلسالمي على سلوك المواطنة التنظيمي لدى األكاديميين          

 الرتبة
النحراف 

 عياريالم

المتوسط 
 الحسابي

 م العبارة

7 0.91 3.77 
أساعد زمالئي على القيام باملهام 

 املوكلة هلم
1 

8 1.1 3.73 
اتعاون مع رؤسائي ألداء األعمـال 

 .علـى أحسن وجه
2 

9 1.6 3.7 
أساعد وأرشد الطالب والباحثني يف 

 مهامهم
3 
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10 0.98 3.65 
أقوم مبساعدة احملاضرين اجلـدد 

 .خبربايتوأفيدهم 
4 

4 1.1 3.82 
أجتنب إثارة املشاكل واحلساسيات يف 

 الكلية  
5 

5 1.1 3.82 
احرص على تفادي املشاكل قبل 

 .حدوثها
6 

11 1.6 2.62 
أنتبه لألثر الذي يرتكه سلوكي يف 

  .االخرين
7 

 8  .ال أجتاوز على حقوق االخرين 3.94 0.73 3

 9 .ن تذمرأقوم باملهام االضافية دو  2.31 1.33 13

 10  .أستغل وقيت للقيام باملهام املوكلة ايلّ  1.64 1.29 14

1 0.6 3.99 
أحافظ على مسعة الكلية كوين جزء 

  .منها
11 

16 1.33 1.61 
أتابع دائمًا اإلعالنات والتعاميم 

  .الداخلية
12 

12 1.43 2.38 
أحرص على حضور االجتماعات 

 واللقاءات 
13 

 14  .مة وتعليمات الكليةأحرتم أنظ 3.94 0.7 2

 15  أهتم مبستقبل الكلية. 1.64 1.72 15

17 1.9 1.57 
أقـدم مقرتحـات لتطـوير األداء 

 .وحتسينه
16 

20 1.85 1.18 
أتطوع بأعمال إضافية لتحـسني 

 .وتطـوير األداء يف الكلية
17 

 18  .أساهم يف حل املشاكل يف الكلية 1.23 1.94 19
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 19 بالنقد البناء يف جمال العملأرحب  3.81 1.15 6

 20 هي مشاكليالكلية أشعر أن مشاكل  1.45 1.91 18

  المعدل 2.77 1.31 

 
أن املتوسطات احلسابية لتقديرات أفراد العينة، يف  (4.2)يتضح من خالل اجلدول   

، قد تراحت أثر أخالقيات العمل اإلسالمي على سلوك املواطنة التنظيميجماالت حمور 
(. وبلغ معدل املتوسط 0.6و 1.94واحنرافاهتا املعيارية بني ) (1.18و  3.99بني )ما

(. 1.31( حيث يشري إىل تأثري كبري، باحنراف معياري )2.77احلسايب لفقرات احملور كافة )
يف املرتبة األوىل مبتوسط  أحافظ على مسعة الكلية كوين جزء منها"وقد جاءت فقرة "

"أحرتم أنظمة وتعليمات (. وجاءت عبارة 0.6راف معياري )(، واحن3.99حسايب بلغ )
(. 0.7(، واحنراف معياري )3.94يف املرتبة الثانية مبتوسط حسايب بلغ ) الكلية جه"

يف املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب بلغ  ال أجتاوز على حقوق االخرين"وجاءت عبارة "
أتطوع بأعمال إضافية خرية فقرة "(. وجاءت يف املرتبة األ0.73(، واحنراف معياري )3.94)

 (.1.84(، واحنراف معياري )1.8" مبتوسط حسايب بلغ )لتحـسني وتطـوير األداء يف الكلية
أخالقيات العمل  يعزو الباحث هذه النتائج إىل أن األكادمييني يدركون بشكل جيد أثر

اء الفرد واجملتمع اإلسالمي على سلوك املواطنة التنظيمي، ودور وأمهية منهج الدين يف بن
اجاهتم ومشاعرهم، واالهتمام وعالقة املسلم بأخيه املسلم. وأمهية تنظيم وترتيب ح

بتنظيماهتم الرمسية، جتاه أبعاد عملهم املتنوعة واجلوانب املختلفة للعمل، وهذه املشاعر 
 الجتاه اإلنسان املسلم حنو عمله، ومشاعره جتاه زمالء العمل. اإلميانية متثل حمصلة

 
 النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

تأثري سلوك املواطنة التنظيمي على األداء الوظيفي لدى األكادمييني يف  ما 
 كليات العلوم التطبيقية؟
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مت حساب املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية، والرتبة إلجابات أفراد العينة، 
 :اآليت لكل فقرة  كما موضح يف اجلدول

 المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية واألهمية النسبية والرتية( 4.3جدول )
 األكاديميين لدىلتأثير سلوك المواطنة التنظيمي على األداء الوظيفي 

 الرتبة
النحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 م العبارة

 1 اجتنب إهدار الوقت واملوارد أثناء العمل  3.81 1.02 6

7 1.11 3.8 
ملتزمون بأهداف لكلية وفق إطارها اجلميع 

 الزمين 
2 

5 1.05 3.86 
اكتساب املعرفة واملهارات املهنية تعود بالنفع 

 للكلية والطالب
3 

 4 أقوم بتأدية عملي بكفاءة وفعالية عالية 3.94 0.74 1

4 0.91 3.91 
التدريب اليت تقدمة يل الكلية يؤثر اجيابيًا على 

 عملي وحتفيزي
5 

2 0.8 3.94 
أملك اخلربة يف قيادة فريق عمل وحتفيزهم على 

 التقدم والنجاح
6 

3 0.82 3.92 
أملك املرونة يف تكييف األنظمة اجلديدة وفقاً 

 ملصاحة العمل
7 

8 1.46 2.41 
أفهم األهداف الرئيسية للكلية وأقنع االخرين 

 بتلك االهداف 
8 

 9 منتسبنيتضع الكلية آلية لقياس كمية اإلنتاج لل 2.35 1.67 10

14 1.8 1.7 
لدي االستعداد للبقاء يف عملي احلايل حىت سن 

 التقاعد
10 

9 1.8 2.38 
من واجيب ان أحافظ على مسعة الكلية لدى 

 اجملتمع 
11 

 12 انتمائي هلذه الكلية ال تعوضه أي شركة بديلة  1.65 1.97 15

 13 العالقة ما بني اقسام الكلية حمدده للجميع من 1.95 1.73 12
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 خالل أنظمة 

 14 أضحى باهتمامايت الشخصية من أجل العمل 1.82 1,77 13

11 1.9 2.31 
ال مانع لدي من العمل بعد انتهاء الدوام الرمسي 

 15 عند احلاجة

  المعدل 2.92 1.32 
 

أن املتوسطات احلسابية لتقديرات أفراد العينة، يف جماالت  (2)خالل اجلدول  يتضح من
، قد تراحت مابني قيات العمل اإلسالمي على سلوك املواطنة التنظيميأثر أخالحمور 

(. وبلغ معدل املتوسط احلسايب 0.67و 1.97( واحنرافاهتا املعيارية بني )1.65و  3.94)
(. وقد 1.32( حيث يشري إىل تأثري كبري، باحنراف معياري )2.92لفقرات احملور كافة )

يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب بلغ  وفعالية عالية"أقوم بتأدية عملي بكفاءة جاءت فقرة "
"أملك اخلربة يف قيادة فريق عمل (. وجاءت عبارة 0.74(، واحنراف معياري )3.94)

(، واحنراف 3.94يف املرتبة الثانية مبتوسط حسايب بلغ ) وحتفيزهم على التقدم والنجاح"
نظمة اجلديدة وفقًا ملصاحة أملك املرونة يف تكييف األ(. وجاءت عبارة "0.8معياري )

(. وجاءت 0.83(، واحنراف معياري )3.92يف املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب بلغ ) العمل"
" مبتوسط حسايب انتمائي هلذه الكلية ال تعوضه أي شركة بديلة يف املرتبة األخرية فقرة "

مالك وزمالئه ة وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراس (.1.97(، واحنراف معياري )1.65بلغ )
 .أن سلوك املواطنة التنظيمي له تأثري مباشر وفعال على األداء ورفع االنتاجيةيف  (2014)
 
 لخاتمةا

كذلك أثره   ،أخالقيات العمل اإلسالمي على األداء الوظيفي متغريناقشت الدراسة أثر 
 الوظيفياألداء ، وأثر هذا املتغري الوسيط األخري على سلوك املواطنة التنظيميعلى 

لألكادمييني العاملني يف كليات العلوم التطبيقية، حيث أبرزت النتائج أن هناك أثر كبري يف 
 النتائج اإلحصائية الثالثة اليت خرجت هبا الدراسة. 
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