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  : المقدمة
يعتبر العنصر البشري من الموارد االساسية للمنظمات على اختالف اهدافها ،الذي تحقق من 

إن احدى النتائج ، وهو اهم مورد لديها ، ومركز احداث التطور والتقدم فيها، و ألهميته ؛ ف خالله افضل
الرئيسة لإلدارة قدرتها على تكوينه وتنميته وتشكيل سلوكه ، للحصول على افضل النتائج من  المهام
االستثمار االمثل لطاقاته وقدراته وتنظيمها وتوجيهها بشكل تٌناسب مع االهداف المتنامية  خالل

 . (0202العميان ، )تحقيقها في المنظمة  والمتغيرة المطلوب
الوصف الوظيفي، وتحديد االدوار الرسمية للعاملين في المنظمات، اهتماما بالغا سواء من ولقد لقي    

ادوار يقوم  ولكن هناك. ادارة هذه المنظمات او من الباحثين، ومازالت الدراسات مستمرة في هذا المجال
ومون بها بها العاملين في المنظمات ليست مكتوبة من ضمن ادوارهم الرسمية والوصف الوظيفي و يق

بين نوعين  (Katz ،0691)باختيارهم، وهو ما طٌلق عليه مصطلح سلوكيات الدور اإلضافي، ولقد فرق
من السلوك المرغوب في العاملين اطلق على احدها مصطلح سلوك الدور الرسمي، و يتمثل في قيامهم 

 مة، واطلق على النوع االخربالمهام المطلوبة منهم بشكل منتظم طبقا للمعايير الرسمية المقررة في المنظ
سلوك الدور اإلضافي، ويتمثل بقيام الموظفين بالسلوكيات الطوعية التي تتجاوز حدود االلتزام بما هو 

التعاون مع الرؤساء والزمالء، والقيام بأعمال اضافية دون تذمر ، :رسميا منهم مثل  مقرر او مطلوب
ه في تحقيق اهداف المنظمة، حماية  موارد المنظمة ،او واالهتمام بوقت العمل ، وتعظيمه واالستفادة من

 Cohen) أي سلوكيات تطوعية ذات طبيعة تعاونية ، والتي بدونها قد تفشل المنظمات في تحقيق اهدافها
& liu: 2011) ويعد من اكثر المؤثرات االساسية في اداء المنظمة، والعاملين على حد سواء، بسبب ،

 (0222: العامري)نها زيادة الفاعلية والكفاءة ورفع الروح المعنوية للموظفيناثاره االيجابية والتي م
(chou&pearson:2011) . 

ويعد سلوك االدوار اإلضافية ركيزة اساسية في بناء العالقات االنسانية ، والسلوك التنظيمي  داخل 
(. 0222: لفهداوي ا)المنظمة وخارجها، حيث يعكس امكانية المنظمة من التفاعل بيئيا واجتماعيا

االستفادة منه   واهتمت المنظمات بهذا السلوك وبالعوامل المؤثرة عليه لعالقته الوطيدة باألداء وامكانية
  .من قبل االدارة لتوجيه السلوك التنظيمي وفقا لما تتطلبه مصلحة المنظمة

غبته ورضاه عن العمل ، ولقد ارتبطت كفاءة و فاعلية االداء ، بالعنصر البشري داخل التنظيم  ، وبر
الفعال والمؤثر في استخدام الموارد البشرية والمادية المتاحة ال سيما في مؤسسات  باعتباره العنصر
، لذا أصبح سلوك الدور اإلضافي والذي يطلق عليه بعض الباحثون ، ( 0202: مزياني )التعليم العالي 

: نظمات بسبب آثاره االيجابية والتي ؛ منها، مطلب الكثير من الم مصطلح سلوك المواطنة التنظيمي
تحسين أداء المنظمة وزيادة فاعليتها وكفاءتها، وتقليل مستوى التسرب الوظيفي ، ورفع الروح المعنوية 

ان تحق  رائد هذا االتجاه  بقوله إن الفعالية التنظيمية ال يمكن( Organ :0662)للعاملين ، وهذا ما أكدة 
  .الرسمية فقط ، بل البد من تنمية وتطوير سلوكيات الدور االضافي فيها من خالل األدوار 

والجامعات منظمات انسانية في الدرجة االولى ، لذا فان ما يقوم به اعضائها من ابتكار وتطوع وتعاون 
: الكبيسي) وحماية ووقاية ، وغيرها من السلوكيات تعتبر أمرا حيويا الستمرار وفاعلية  الجامعة 

بدورها الحيوي بالمجتمع مالم تقوم ادارة الجامعة بممارسة احدى  لن تستطيع الجامعة القيامو( . 0200
البشري الكفؤ بها ، وتشكيل وتعديل سلوكه  ،  مهامها الرئيسية وهي قدرتها على تكوين وتنمية العنصر

ومشجعا بالمجتمع   ويتأثر سلوك العاملين بالجامعة بالمناخ التنظيمي السائد بها ، فإما ان يكون محفزا  
الى ضرورة (  0222: العزاوي ) و يوصي ( .  0200: الكبيسي ) الداخل والخارج او معوقا له 

  . تشجيع مثل هذه السلوكيات في الجامعة
ولسلوك االدوار االضافية  تأثير كبير على الجامعة  قد يفٌوق التأثير الذي يحدثه الدور الرسمي ، ألنه 

والتجويد والمرونة ، و ويحافظ على حالة التوازن في حركة  التغيير والتطوير فيها  يبنى على االبتكار
 (. 0229: رزق هللا ) بطريقة تلقائية ذاتية ، يؤدي الى االداء المتميز

العوامل الشخصية : وهناك مجموعة من العوامل المؤثرة والمعززة لسلوكيات االدوار االضافية  منها 
موقفيه المدركة ، وعامل المركز الوظيفي ، اضافة الى عدد من المتغيرات داخل االيجابية والعوامل ال

،منها العدالة التنظيمية  والرضا الوظيفي ، والقيادة  االدارية  ،   الجامعة المؤثرة والمولدة لهذا السلوك
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تنوعة تتطلب ،  والجامعات تقوم بأدوار حديثة م( 0221:الشمايلة ) وهذا التأثير اما اجابا او سلبا  
تقوي  ان(  0200: زاهر ) االستفادة من اعضاء هيئة التدريس وقدراتهم الظاهرة والكامنة ، واوصى 

ادارة الجامعات عالقاتها مع اعضائها ، وان تكون عالقة مبنية على الثقة واالحترام ، ومراعات 
بحاجة دائمة لمساهمة جميع  مشاعرهم ووجهات نظرهم ، وأن يفتح المجال إلظهار قدراتهم ، و الجامعة 

العالمين بها وخاصة اعضاء هيئة التدريس لتحقيق اهدافها وطموحاتها ، فالتميز والقدرة على المنافسة 
والبد من زيادة تفعيل ايجابية المناخ التنظيمي في الجامعة من خالل .  تأتي من الدعم الجماع والمشاركة 

نفسي محفز على العمل واالنتاج ، من خالل احساس اعضاء هيئة تحسين البيئة االكاديمية ، وتوفير مناخ 
  (.0202: العصيمي) التدريس بأهميتهم وبما يحملونه من افكار وابداع 

ان جامعة االميرة  نوره بنت عبدالرحمن لديها طموحات وتطلعات للوصول الى العالمية ، ولن تستطيع 
المحافظة على سلوكيات اعضائها االختيارية االيجابية تحقيق هذه االهداف بدون اعضائها ، فتنميتهم، و

مع العوامل المؤثرة على هذا  ستساهم في بناء جدار من الحماية لترابط كيانها الداخلي ، و التعامل
، وتحقيق رؤيتها بأن تكون منارة . السلوك ،  الذي بالتالي سيعود عليها وعلى اعضائها بالنفع والفائدة

  .للمعرفة والقيم 
من هنا برزت اهمية دراسة سلوكيات الدور االضافي ومدى ممارستها والعوامل المؤثرة بها ، في جامعة 

 .االميرة نوره بنت عبدالرحمن ، للوصول الى منطلقات لتطوير وتنميه تلك السلوكيات 
 :اسئلة البحث 

ميرة نوره ما درجة ممارسة سلوكيات االدوار االضافية ألعضاء هيئة التدريس في جامعة اال .0
 بنت عبدالرحمن ، من وجهة نظرهم ؟

ما العوامل المؤثرة على سلوكيات األدوار االضافية لدى اعضاء هيئة التدريس في جامعة  .0
 االميرة نوره بنت عبدالرحمن ؟

هل يختلف مستوى ممارسة اعضاء هيئة التدريس حول ممارسة سلوكيات االدوار الضافية ،  .2
 لدرجة العلمية، وسنوات الخبرة ؟وفقا لمتغير، نوع الكلية، وا

ماهي المقترحات لتطويرممارسة أعضاء هيئة التدريس في جامعة االميرة نوره بنت  .1
 عبدالرحمن لسلوكيات االدوار االضافية ؟

 
 

  :أهمية البحث 
تنبع أهمية البحث الحالي من أهمية العنصر البشري في العمل التنظيمي، وبخاصة في الجامعات، والذي 

أساسا بتقديم الخدمات التربوي، وهواهم عناصراالنتاج التربوي على االطالق، وهوالمحدد يقوم 
 :االساسي لمدى كفاءتها وفاعليتها في وتتلخص االهمية في النقاط التالية 

 .تقديم إضافة معرفية ، وميدانية ، عن سلوكيات االدوار االضافية  -
مل المؤثرة على ممارسة اعضاء هيئة التدريس ان نتائج البحث سوف تساعد في التعرف على العوا -

 .لهذه السلوكيات ، مما يسهم في تعديل او تنمية او تغيير في العوامل المؤثرة 
المساهمة في االدارة المثلى لسلوكيات االدوار االضافية القائمة على الجهود التعاونية والمشاركة  -

 . االيجابية من قبل اعضاء هيئة التدريس
 .نشرالوعي اإلداري بمفهوم سلوكيات االدوار االضافية، وأبعادها وآثارها ومحدداتها المساهمة في -

 : أهداف البحث
 :يهدف البحث الحالي في التعرف على مايلي

تحديد مستوى ممارسة اعضاء هيئة التدريس لسلوكيات االدوار الضافية ، يفيد القائمين على ادارة  -
 . وك المرغوب فيه ، مما يؤثر على اداء الجامعة الجامعة على تعظيم االستفادة من السل

التعرف على العوامل المؤثرة على سلوكيات االدوار االضافية، مما يساعد جامعة األميرة نوره بنت  -
عبدالرحمن وغيرها من الجامعات في تعديل سياساتها الداخلية لالستفادة من ممارسة هذه السلوكيات 

 .من قبل أعضائها 
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  :حدود البحث
سلوكيات االدوار االضافية والعوامل المؤثرة فيها لدى اعضاء هيئة التدريس : الحد الموضوعي 

 .جامعة االميرة نوره بنت عبدالرحمن 
 .كليات الجامعة الواقعة في مبنى حرم جامعة االميرة نوره بنت عبدالرحمن : الحد المكاني 
 هـ  0121/  0129العام الدراسي : الحد الزمني 

  : البحث مصطلحات
ذلك  السلوك التطوعي االختياري الذي ال : بأنه ( Organ:0662)عرفه :  سلوكيات االدوار االضافية

يندرج تحت نظام الحوافز الرسمية في المنظمة ، والهادف الى تعزيز اداء المنظمة وزيادة فاعليتها 
 .وكفاءتها 

بأنه مجموعة االعمال الطوعية التي ويعرف سلوكيات االدوار االضافية في هذا البحث اجرائيا   
يمارسها عضو هيئة التدريس في مجال العمل ، والتي تتجاوز ادواره الرسمية ، دون ان ينتظر الحصول 
على أي مكافأة مادية او معنوية مقابل القيام بهذه االعمال،ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها عضو هيئة 

 . التدريس في االستبانة المعدة لذلك
 : بيات البحثاد

 :مفهوم سلوكيات االدوار االضافية : اوال 
زاد االهتمام بمفهوم سلوكيات االدوار االضافية ، خالل هذا العقد من الزمن ،  وهو سلوك غير رسمي ، 

، ان المنظمات التي تعتمد على السلوك الرسمي ، (  Katz  :0691)وهام لجميع المنظمات ، حيث قال 
الكسر ، كما أن المنظمات يجب أن تترك جزءا من السلوك غير محدد لألفراد تعتبر نظم هشة سهلة 

،حتى ٌكون لديهم مقدرة على التعامل مع المواقف غير المتوقعة و التي تتطلب التصرف االبتكاري من 
وهو سلوك االختياري ال يوجد في بطاقة وصف الوظيفة وال يلزم المدير او الرئيس الفرد   .قبل األفراد

  .   (Chattopadhyay  :0666 ) يام به الق
ولقد تم طرح مفهوم التنظيم الغير رسمي ، والحاجة الى ان يكون لدى اعضاء المنظمة االستعداد للتعاون 

ان السلوك التعاوني ( Katz  :0691)، وأكد ( Borman,al et :0220) من اجل تحقيق مصلحتها 
سمي مهم ألداء وظائف التنظيم ، وهذا مهد لظهور والمساعدة الذي يذهب الى ما وراء الدور الر

واستحوذ على . مصطلح سلوكيات االدوار االضافية ، ليصبح مجاال من  مجاالت السلوك التنظيمي 
اهتمام الكثير من الباحثين ، كونه أحد اهم السلوكيات التي ستطور المنظمات الحديثة حيث يدور حول 

 (.0222: العامري) الساسية لتطور وتقدم أي تنظيم العنصر البشري الذي يمثل الركيزة ا
لم يلقى مفهوم سلوكيات االدوار االضافية اتفاقا بين الباحثين والمهتمين ال حول اسمه وال تعريفه ، ففي 

سلوك المواالة والدعم والتأييد االجتماعي ، سلوك المواطنة : اسمه فقد اطلق عليه تسميات عديد منها 
  .لتلقائية المؤسسية التنظيمي ، سلوك ا

ان سلوك الدور االضافي ، بالطبيعة االختيارية ، وال يخضع لمكافأة في نظام الحوافز الرسمي للمنظمة ، 
وهو سلوك فردي نابع من الذات ، ويخضع إلرادة الفرد . وذو اهمية كبيرة ألداء الناجح والفعال للمنظمة 
وعلى الرغم من أنه ال يعد أداء رسميا بحد  بات الوظيفة ،الحرة ، وال يوجد عالقة رسمية بينه وبين متطل

 .ذاته إال أنه يسمح و يسهم في تحقيق األهداف الكلية للمنظمة 
 : خصائص سلوكيات االدوار االضافية

 :، وهي انه (Johns: 1996) هناك عدد من الخصائص لسلوكيات االدوار االضافية  
 .واالدوار الرسمية  سلوك اختياري ال يوجد في الوصف الوظيفي -
 .سلوك تطوعي ينبع من االدوار االضافية التي يمكن ان يقوم بها الفرد  -
 .يساهم في زيادة كفاءة وفاعلية المنظمة  -
 .ال يتم مكافاته ، فهو ليس من نظام الحوافز في المنظمة  -

 : اهمية سلوكيات االدوار االضافية 
 . تهم امكانية تحقيق المنظمة ألهدافها سيؤدي قيام العاملين بأدوار اضافية ، رغم ندر -
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يمد سلوكيات االدوار االضافية االدارة ، بوسائل للتفاعل بين العاملين داخل المنظمة ،  -
 .تؤدي الى زيادة االنتاج والفاعلية 

يحسن القيام بسلوكيات االدوار االضافية من قدرة فرق العمل على اداء مهامهم الرسمية  -
 .على اكمل وجه 

 .بممارسة العاملين انشطة ابتكارية تتعدى نشاطهم الرئيسي بالمنظمة يساهم  -
 .يجذب وتحفيز المتميزين لالنضمام للعمل في المنظمة  -
 .يساعد على اداء العاملين عملهم الرسمي بطريقة صحيحة  -
 .يبقي العاملين المتميزين في المنظمة ، اذا تم دعم هذا السلوك رسميا  -
اداء المنظمة ، وتمكين المنظمة من التأقلم بفاعلية مع المتغيرات يساهم في زيادة استقرار  -

 (.Podsakoff ,Al.Et : 2000) البيئية 
 .تحسين سبل االتصال والتنسيق بين االفراد والوحدات االدارية  -
 (.0102: العامري) رفع الروح المعنوية للموظفين ، وتحسين رضاء المستفيدين  -
تدعيم السلوك االجتماعي لها ، وتقليل االحتكاك وزيادة يحسن االداء للمنظمة من خالل  -

 .الكفاءة  
 :معوقات سلوكيات االدوار االضافية 

  ضعف اشراك العاملين في القرارات التي تهم المنظمة. 

  عجز ثقافة المنظمة وقيمها عن التخفيف من ضغوط العمل ، فالضغط الشديد يؤثر على
 .افية االيجابية ، وهذا يؤثر على االداء كفاءة العاملين وعلى سلوكياتهم االض

  افتقار معظم المنظمات االدارية الى تحقيق العدالة التنظيمية ، فهي ان وجدت تكون حافزا
 .لممارسة هذه السلوكيات 

  ضعف الحرية والتعبير عن الرأي داخل المنظمات. 
  فقدان الثقة من جانب العاملين بالرؤساء. 

 تصادية ، وهيكل االجور ، والعوامل االدارية ، التي تتعلق بعد العوامل االجتماعية واالق
 . االستقرار الوظيفي 

 :  العوامل المؤثرة على سلوكيات االدوار االضافية
األسباب التي تقف  انطالقا من اهمية سلوكيات االدوار االضافية ،  في حياة المنظمات ، وبحثا عن أهم

العديد من الباحثين في دراساتهم إلى إ يجاد تفسيرات لهذه  خلف ظهور أو اختفاء هذا السلوك حاول
  :الظاهرة، ومن أهم هذه العوامل التي كشفت عنها الدراسات ما يلي 

هو الحالة العاطفية االيجابية الناتجة عن تقييم الفرد لعمله فيما يتعلق بالحوافز، :  الرضا الوظيفي -
كشفت العديد من الدراسات عن العالقة بين الرضا أسلوب اإلشراف ، الزمالء ، المناخ العام ، و

، واكدت على ان ( Bolon:0661؛0222:؛ زايد 0661:خليفة ) وسلوكيات االدوار االضافية 
الرضا الوظيفي يعد اكبر محدد لهذا السلوك ، لكون الموظف الراضي عن عملة ، يمارس بعض 

، وان ( 0222:العامري ) ليه في العمل السلوكيات التطوعية وهي عملية تبادلية للذين احسنوا ا
االهتمام بالنواحي الوجدانية والشعورية للموظف ، وتوفير بيئة مواتيه لتحقيق مستويات عالية من 

السحيمات ) الرضا الوظيفي فتنعكس ايجابا في نشر هذه السلوكيات في المنظمة 
  .سلوكيات االدوار االضافية  ، ويعد الرضا الوظيفي اكبر عامل مؤثر على(0222:؛الخيييلي0221:

ارتباط الفرد وتفاعله مع منظمة العمل،  واالستعداد والرغبة ي  هو مدى قوة:   الوالء التنظيمي -
االعتقاد القوي في قيم : ، ويمكن كذلك تعريفة بأنه  زيادة  طاقة العمل والوالء للنظام االجتماعي

د لمنظمة العمل ، والرغبة القوية للبقاء في المنظمة  التنظيم واهدافه ، واالستعداد لبذل مزيد من الجه
 ( .0669: الطجم ) 

ان الوالء يشكل عامال مؤثرا على سلوكيات االدوار االضافية ، ألنه يحدد االتجاه السلوكي عندما 
تكون التوقعات من نظام الحوافز قليلة ، كما انه مسؤول عن السلوك الذي ال يعتمد اساسا على المكافأة 

لعقاب ، وبالتالي فان سلوك االيثار عند الموظف يشير الى شدة والء الموظف للمنظمة التي يعمل بها وا
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، ولذا فإنه يوجد عالقة ايجابية بين مستوى الوالء التنظيمي ، وسلوكيات االدوار ( 0222:زايد ) 
 .االضافية داخل المنظمة 

عدالة التوزيع ، وعدالة : من ثالثة أبعاد رئيسية يتكون مفهوم العدالة التنظيمية : العدالة التنظيمية  -
مدى شعور الموظف بأن ما يحصل عليه : وتعني عدالة التوزيع . التعامالت  اإلجراءات ، وعدالة

يقصد بعدالة اإلجراءات مدى إحساس الموظف  مساو لما يبذله من جهد مقارنة بزمالئه ، في حين
آت التنظيمية عادلة ، كاشتراكه في مناقشة األسس التي يتم بأن  اإلجراءات المتبعة في تحديد المكاف

و  بموجبها عملية  تقويم أدائه، أما ما يتعلق بعدالة التعامالت فتعني مستوى العالقة بين الرئيس
المرؤوسين خالل عملية تقويم األداء، وهذه األبعاد تبقى مترابطة ومتداخلة وتؤدي في النهاية إلى 

 . عدالة التنظيمية  في المنظماتبال إحساس الموظفين 
والعادلة التنظيمية تؤثر ايجابيا على سلوكيات االدوار االضافية ، وذلك عند احساس الموظف بالمساواة 

واالنصاف ، تتولد لديه الشعور بالمسؤولية تجاه المنظمة ، وبالتالي القيام بالكثير من الممارسات 
  ( 0222د ؛ زايmorman:1989)التطوعية غير الرسمية 

ان أحد أهم العوامل المؤثرة  في البيئة التنظيمية ، وفي بناء وتكوين قيم ومبادئ :   القيادة االدارية -
المنظمة ، القيادة االدارية بها، والتي تؤثر تأثيرا بالغا في سلوكيات الموظفين ، وقيام القادة  وثقافة

قيم المرؤوسين ، وقيام القائد على حفز بسلوكيات االدوار االضافية ، تنعكس مباشرة على سلوك و
الموظفين ، والعمل كقدوة لهم، واحترامهم واالهتمام بحاجاتهم ، يعظم مستوى ثقتهم فيه ، ويقوم 
الموظف بسلوكيات االدوار االضافية التطوعية ، عندما يكون مستوى ثقته برئيسه عالية والعكس 

 (.0222:العمري ) صحيح 
هذا النوع من  تأثير واضحا على سلوكيات االدوار االضافية ، فظهور أن لعمر الموظف: العمر  -

 السلوك تختلف باختالف السن ، فعمر الموظف يحدد نظرته للعمل، فالموظفين صغار السن يهتمون 
بموضوع العدالة ، والموازنة بين ما يبذلونه من جهد مقابل ما يحصلون عليه من اجر ، بينما نجد 

بالعالقات االجتماعية واالخالقية التي تم بناؤها عبر الزمن كبار السن يهتمون  
(Rush&Wanger:0222.)  

وهي المدة التي خدم بها الموظف داخل المنظمة ، ولها  دور في وجود سلوكيات االدوار :  االقدمية -
 (Rayan&Organ:اإلضافية أو اختفائها ، فهناك عالقه سلبية بين االقدمية وهذا السلوك حيث وجد

 ، ان الموظفين الجدد يظهر لديهم هذا النوع من السلوك أكثر من الموظفين  القدامى ، ألن  )0662
الموظف الجديد لم يعرف أو يحدد واجباته بدقة ، وبالتالي يحددها بشكل واسع ، وبمرور الزمن 

تحديد النظام االجتماعي للمنظمة ، وتقل درجة الغموض لدية ، و يصبح أكثر قدرة على  يتكيف مع
 .أدواره بدقة مما يترتب عليه تقليل أنشطته التطوعية 

 هي حاجات الفرد الداخلية لإلنجاز وتحقيق الذات، والتي تساهم في تحريك السلوك: الدوافع الذاتية -
والعمل النفسية ، وترتبط بسلوكيات االدوار االضافية من خالل قيام الموظف بممارسات تطوعية  

لدور الموصوف له رسميا في منظمته ، ودون ان يتوقع الحصول على أي في مجال عمله ، خارج ا
او حافز على ذلك ، فالموظف الذي يتٌمتع بدوافع ذاتية عالية  يمارس  سلوكيات االدوار  مردود

العامري )االضافية اكثر من غيره ، ألنها تشبع لديه حاجات داخلية متمثلة باإلنجاز وتحقيق الذات 
:0222.)  

من  أهم العوامل المؤثرة في سلوك األفراد في المنظمات على اختالفها ، فاذا كان : التنظيمية  الثقافة -
من الثقافة التنظيمية السائدة في المنظمة ان يمارس الموظفون سلوكيات االدوار اإلضافية االختيارية 

ما اذا كانت الثقافة التطوعية ، فان جميع افراد المنظمة يتأثرون بها ، وينعكس ذلك على سلوكهم ، ا
التنظيمية السائدة تؤكد على ان يقوم الموظف بما يطلب منه فقط ، فان حجم الممارسات التطوعية 
محدودة ، ولذا فان نوع الثقافة التنظيمية السائدة في المنظمة هي التي تؤثرا سلبا او اجابا على 

 (. 0222؛ زايد  0661: خليفة .) سلوكيات االدوار االضافية 
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  : الدراسات السابقة
، هدفت الدراسة الى معرفة درجة ممارسة القادة االكاديميين في ( 0200: الرقاد ، ابو دية ) دراسة  -

الجامعات االردنية الرسمية للذكاء العاطفي وعالقته بسلوك المواطنة التنظيمي لدى اعضاء هيئة 
لدى القادة االكاديميين ، وكذلك  التدريس ، وكشفت الدراسة عن درجة عالية من الذكاء العاطفي

درجة عالية لدى اعضاء هيئة التدريس لسبوك المواطنة التنظيمي في الجامعات االردنية الرسمية ، 
وكان هناك عالقة ارتباطية إجابيه بين ممارسة القادة للذكاء العاطفي وبين سلوك المواطنة التنظيمي 

 .لدى اعضاء هيئة التدريس 
وهدفت الدراسة الى التعرف على العوامل المؤثرة في سلوك المواطنة ( 0200 :آل زاهر ) دراسة  -

التنظيمي ، ودرجة ممارسة هذا السلوك في جامعة الملك خالد من وجهت نظر اعضاء هيئة التدريس 
، ومن اهم النتائج ان درجة ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية لدى اعضاء هيئة التدريس على وجه 

بالدرجة المأمولة ، وتميل الى الممارسات المتوسطة والضعيفة في بعض السلوكيات االجمال ليست 
 .التطوعية 

، والتي هدفت الى التعرف على المناخ التنظيمي السائد في لجامعة ( 0202: العصيمي ) دراسة  -
االميرة نوره بنت عبدالرحمن كما تراه عضوات هيئة التدريس ومن في حكمهم ، من خالل ابعاد 

مناخ التنظيمي التالية ؛ القيادة االدارية ، العالقات االنسانية ، االتصال ، اتخاذ القرارات ، ال
واوصت الباحثة ان يتم العمل على زيادة تفعيل . واالجراءات التنظيمية والنمو المهني والتحفيز 

 .ايجابية المناخ التنظيمي في جامعة االميرة نوره بنت عبدالرحمن 
هدفت الدراسة اختبار العالقة بين درجة ممارسة سلوك المواطنة ( Shaiful,et.al:2010)دراسة  -

التنظيمي من قبل المحاضرين كأحد عناصر استراتيجيات التدريس وبين االنجاز االكاديمي للطلبة ، 
وطبقت هذه الدراسة في احدى معاهد التعليم العالي في ماليزيا ، ونتج عنها ان ابعاد سلوك المواطنة 

نظيمي والمتمثلة باإليثار والمجاملة والوعي ، لها عالقة ايجابية مع االنجاز االكاديمي للطلبة ، الت
واكدت الدراسة على ان هذه االبعاد لها دور في تحسين الحافز للتعليم ، وتعد من السلوكيات المهمة 

 .التي يجب ان تمارس من قبل المحاضرين 
حليل سلوكيات المواطن التنظيمية لعينه من اعضاء هيئة ، وهدفت الى ت( 0222العزاوي ) دراسة  -

التدريس في جامعة بغداد من خالل ابعاد االيثار والضمير والروح الرياضية والمجاملة ، وكشفت 
الدراسة عن ارتفاع هذه السلوكيات لدى اعضاء هيئة التدريس ، واوصى الباحث على ضرورة 

 .تشجيع مثل هذه السلوكيات 
وهدفت الى الكشف عن دور المناخ التنظيمي في جامعة االنبار في تاثيرة ( 0200)ي دراسة الكبيس -

االيجابي على المجتمع من جهت نظر اعضاء هيئة التدريس ، ومن نتائج البحث ان هناك تاثير 
 .ايجابي متوسط للمناخ التنظيمي على المجتمع 

شركات وسلوك المواطنة التنظيمية، بعنوان اثر الدعم التنظيمي على اداء ال( 0202نوح ) دراسة  -
والتي خلصت الى ضرورة دعم المنظمات للعاملين بها سواء معنويا او ماديا ، مما يؤثر ايجابيا على 

 .ادائهم ، ويشجعهم على اداء االدوار االضافية الغير رسمية من اجل انجاح المنظمة 
ثر بين ابعاد المناخ التنظيمي وسلوك بعنوان عالقة االرتباط واال( 0200اسماعيل واخرون ) دراسة  -

المواطنة التنظيمية ، ونتج عنها توصية الباحثين على اهمية تشجيع التعبير عن االفكار واآلراء ، 
 .واعادة النظر في نظام الحوافز ، وتشجيع الجهد المبذول وتنمية الحيوية في العمل 

المواطنة التنظيمي في مراكز الوزارات  اثر العدالة التنظيمية على سلوك( 0200ابو تايه )دراسة  -
الحكومية باألردن ، ووجدت ان هناك اثر ايجابي إلدراك الموظفين للعدالة التنظيمية على سلوك 

 .المواطنة التنظيمي 
بعنوان أثر اإللتزام التنظيمي والثقة في اإلدارة على العالقة بين العدالة (  0222حواس )دراسة  -

واطنة التنظيمية بالتطبيق على البنوك التجارية ، التي كان من اهم نتائجها ان التنظيمية وسلوكيات الم
عدم وجود هذه السلوكيات واالعتماد فقط على سلوكيات الدور الرسمي يجعل المنظمات منظمات 

  هشة
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بعنوان اثر التمكين في سلوكيات الدور الرسمي واالضافي ، والتي خلصت ( 0226شرع ) دراسة  -
ن العاملين في المنظمات يؤدي الى فاعليتها وكفاءتها لألثر اإليجابي على ممارسة الى ان تمكي

 . العاملين الدور الرسمي واالضافي بها 
،بعنوان  عالقة الفرد برئيسة و الدعم التنظيمي كمتغيرين وسيطين على ( 02220حامد ،)دراسة  -

، والتي اوصى فيها ان على المنظمة  العالقة بين العدالة التنظيمي وتنمية سلوك المواطنه التظيمي
تنمية سلوك المواطنة التنظيمي من خالل المعاملة الحسنة وتقدير الجهود وتنمية ادراك العاملين 

 .للدعم التنظيمي 
بعنوان محددات آثار سلوك المواطنه التنظيمية ، والتي اوصت ان على ( 0221:العامري ) دراسة  -

العمل على اذكاء وتعزيز سلوك المواطنه التنظيمية من خالل ايجاد  المنظمات العربية بكافة اشكالها
 .مناخ تنظيمي يساعد الموظفين على ممارسة هذا السلوك 

بعنوان سلوكيات الدور االضافي المساعد واللفظي كدليل على صحة التكوين ( 0222محمد ) دراسة  -
الضافي بالغة االهمية مثل استراتيجيات والتنبؤ باداء العاملين ، التي خلصت الى ان سلوكيات الدور ا

االبتكار والتعاون التطوعي والسلوك الوقائي ، وانها تمثال عمال اساسيا الستمرار المنظمة وفاعليتها 
 .وبدونها يصبح التنظيم نظاما اجتماعيا جامدا غير فعال 

المصرى،  وجد  عن سلوك المواطنة التنظيمى للعاملين بشركات قطاع األعمال( 0222)دراسة زايد -
أن هناك انخفاضا  فى رغبة العاملين فى االنخراط فى سلوك المواطنة التنظيمى وإحساسهم بدرجة 

كما وجد أن هناك ارتباطا  إيجابيا  بين مكونات الرضا الوظيفى . منخفضة من الرضا عن الترقية
 . ومكونات سلوك المواطنة التنظيمى ماعدا مكون الروح الرياضية

عن محددات سلوك التطوع التنظيمى فى المنظمات الحكومية بدولة اإلمارات ( 0661)يفة دراسة لخل -
العربية ، كان من النتائج انخفاض مستوى الممارسات التطوعية لألفراد ، وكذلك وجد أن هناك 
، عالقة إيجابية بين نظم العدالة اإلجرائية ، المحيط االجتماعى ، القدرة القيادية ، الرضا الوظيفى 

 . المسئولية االجتماعية ، الجنس وحجم االنخراط التطوعى
بدراسة لمحددات سلوكيات الدور اإلضافي وسلوكيات الدور الرسمى ( 0669عريشة ) دراسة  -

لألفراد فى منظمات العمل ، ونتج عن الدراسة أن فرص تكوين صداقات فى العمل وإدراك األفراد 
د تؤثر بشكل معنوى على كل من سلوكيات الدور اإلضافى لعدالة المشرف والحالة النفسية لألفرا

 . وسلوكيات الدور الرسمى
والتى اهتمت بتحليل العالقة بين سلوك المواطنة التنظيمى  (Mackanzie et al., 1993)دراسة  -

وتقييم أداء رجال البيع ، وتوصلت الدراسة إلى أن نتائج تقييم أداء رجال البيع تتأثر بدرجة كبيرة 
فاعل بين مكونات سلوك المواطنة التنظيمى وإنتاجية رجال البيع أكثر من تأثرها بإنتاجية رجال بالت

البيع فقط ، وبمعنى آخر فإن تقييم المدير للعاملين ال يتوقف فقط على األداء الوظيفى ، ولكن يمكن أن 
 . يتأثر أيضا  ببعض مكونات سلوك المواطنة التنظيمى

اختبر الباحثان العالقة بين ثالث طرق من الرقابة  (Niehoff & Moorman 1993)الدراسة  -
، وبين سلوك المواطنة التنظيمى ، وقد ( كمتغير وسيط)وبين إحساس العاملين بالعدالة التنظيمية 

أوضحت نتائج الدراسة وجود ارتباط معنوى سلبي بين أسلوب الرقابة اللصيقة وبين سلوك المواطنة 
ط معنوى موجب بين أسلوب الرقابة اللصيقة وبين إحساس العاملين بالعدالة التنظيمى ، ووجود ارتبا

 . التنظيمية
اختبر الباحثان العالقة بين نظرية التبادل االجتماعى   (Knonvsky and Pugh 1994)دراسة  -

وقد أوضحت نتائج الدراسة قدرة نظرية التبادل االجتماعى على تفسير . وسلوك المواطنة التنظيمى
كما وجد أن هناك عالقة إيجابية غير مباشرة بين الممارسات اإلشرافية . المواطنة التنظيمىسلوك 

العادلة وسلوك المواطنة التنظيمى وذلك من خالل الثقة التى تولدت كأساس لعالقات التبادل 
 . االجتماعى



952 
 6102العدد السابع عشر لسنة                                                       مجلة البحث العلمى فى التربية

 

ألداء وسلوك والتى تناولت اختبار العالقة بين خطط دفع مقابل ا (Deckop, et al., 1999)دراسة  -
المواطنة التنظيمى ، ونتج عن  الدراسة أن خطط الدفع مقابل األداء لها أثر سلبى على سلوك 

 . المواطنة التنظيمى
. تناولت محددات سلوك المواطنة التنظيمي لرجال البيع  (Netermeyer et al., 1997)دراسة   -

ة التنظيمي وكل من درجة االنسجام وقد أوضحت الدراسة أن هناك عالقة ارتباط بين سلوك المواطن
 .بين الفرد والمنظمة ، ودعم القائد للفرد ، وإدراك الفرد لعدالة توزيع العوائد والرضا الوظيفي 

 :منهج واجراءات الدراسة 
 :منهج البحث

اعتمددد البحددث علددى المددنهج الوصددفي التحليلددي ؛ ألندده األنسددب لدراسددة الواقددع ووصددفه عددن طريددق جمددع     
ت والمعلومددات ، ومددن ثددم تحليلهددا للوصددول الددى اسددتنتاجات او تعميمددات ، تسدداهم فددي تطددوير الواقددع  البيانددا

ويتم عن طريق هدذا المدنهج التعدرف علدى مسدتوى ممارسدة ( . 0222: ؛ عبيدات وآخرون 2009:الرفاعي)
لمسداهمة فدي اعضاء هيئة التدريس في جامعة االميدرة ندوره لسدلوكيات الددور االضدافي ، وتقدديم مقترحدات ل

تطوير وتنميدة هدذه السدلوكيات التطوعيدة اإليجابيدة التدي تسداعد بالتدالي علدى المحافظدة علدى الكيدان الدداخلي 
 .وتقوية للجامعة ، وبالتالي تحقيق الريادة والتميز الخارجي 

 : مجتمع وعينة البحث
رحمن مدن درجدة محاضدر تتكون عينة البحث من اعضاء هيئة التدريس في جامعة االميدرة ندوره بندت عبددال

 هـ ، في جميع الكليات ، 0121/ 0129فما فوق ، خالل الفصل الثاني من العام الدراسي 
، ولقددد تددم توزيددع االسددتبانة الكترونيددا علددى كافددة ( 0290) وقددد بلددح الحجددم الفعلددي ألعضدداء هيئددة التدددريس 

، وهدي نسددبة % ( 02)وبنسدبة  وجميعهدا صدالحة للتحليدل(  202)اعضداء هيئدة التددريس وكدان العائدد منهددا 
 .مقبولة كعينة 

 :وصفا ألفراد عينة البحث وفقا لمتغيرات البحث ( 0)ويوضح كل من الجداول التالية رقم 
  
 

 (0)جدول رقم 
 توزيع العينة ونسبها المئوية تبعا لمتغير نوع الكلية

 النسبة المئوية (ن)العدد  فئات المتغير المتغير

 نوع الكلية
 81.1 852  يةكليات نظر

 18.9 06 كليات عملية

 الدرجة العلمية

 7.9 13 محاضر

 40.1 349 أستاذ مساعد

 19.9 386 أستاذ مشارك

 0.1 86 أستاذ

 سنوات الخبرة

 11.3 10 سنوات 36أقل من 

 16.3 53 سنة 35إلى أقل من  36من 

 72.6 813 سنة فأكثر 15

 %366 132 اإلجمالي

 
 :أداة البحث 

فددي ضددوء ادبيددات البحددث ، والدراسددات السددابقة ، ولمعرفددة مسددتوى ممارسددة سددلوكيات االدوار االضددافية  
بجامعة االميرة نوره بنت عبدالرحمن من وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس فيها ، صمم الباحثان اداة البحدث 

عبددارة ، ( 21)تهددا االوليددة مكونددة مددن محددورين االول عددن سددلوكيات االدوار االضددافية وكددان عدددد عبارا
عوامدل ، وتدم (  02)والمحور الثاني كان عن العوامدل المدؤثرة علدى ممارسدة هدذه السدلوكيات وكدان عدددها 
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من المحكمين المتخصصين في االدارة تربوية وعلم النفس ، وايد المحكمدون محداور ( 2)عرضها على عدد 
 . ، وفقا آلراء المحكمين  االستبانة ، وتم حذف بعض الفقرات واعادة صياغة للبعض االخر

ويشددمل المعلومددات االوليددة عددن : واصددبحت االسددتبانة فددي صددورتها االخيددرة مكوندده مددن قسددمين ، االول 
عبدارة عدن محدورين االول : والقسدم الثداني .المستجيب ، شملت الكلية ، وسنوات الخبدرة ، والمرتبدة العلميدة 

المحور الثاني عن العوامل المؤثرة على ممارسدة هدذه عبارة ، و( 20)سلوكيات الدور االضافي ويتكون من 
الخماسددي ألندده االنسددب لتحديددد درجددة " ليكددرت" عبددارات ،  وتددم اضددافة مقيدداس(  2)السددلوكيات وعددددها 

 .ممارسة سلوكيات االدوار الضافية لعينة البحث 
 :صدق أداة البحث 

بانة عليى خميس محكميين مين كليية ليدداة تتيع عيرال االسيت( صدق المحكميين ) لتحقيق الصدق الظاهري 
 . التربية ت وتع اآلخذ بآرائهع ت لتظهر االداة بصورتها النهائي 

ت ودلليت النتيائج عليى معيد  ( 80)ولقياس الصدق الداخلي طبقت االستبانة على عينة استطالعية قوامهيا 
ة مجمليةت يوضيذ ذليك عا  من الصدق بين كل المحاور وعباراتها الفرعيةت وكذلك بين المحاور واالسيتبان

 ( .8)الجدو  
 ( 8)جدو  رقع 

 (80=ن: العينة االستطالعية)معامالت ارتباط فقرات االستبيان بدرجة المحور التابع لها  

 معامل ارتباط بيرسون بين العبارات واإلجمالي للمحور األو 
معامل ارتباط بيرسون بين العبارات 

 واإلجمالي للمحور الثاني 
 معامل االرتباط رقع العبارة معامل االرتباط رقع العبارة معامل االرتباط رقع العبارة عامل االرتباطم رقع العبارة

3  *6.17 38 **6.00 81 0.34* 1 0.66** 
8 *6.405 31 *6.19 84 0.44* 2 0.62** 
1 *6.152 34 **6.98 85 0.65** 3 0.58** 
4 *6.104 35 **6.04 80 0.41* 4 0.61** 
5 *6.494 30 *6.41 27 0.41* 5 0.67** 
0 *6.419 39 **6.04 28 0.45* 6 0.69** 
9 **6.50 32 *6.41 29 0.58 ** 8 0.61** 
2 **6.57 37 **6.55 30 0.49 *   
7 **6.54 86 0.45* 31 0.43 *   
36 **6.02 83 0.46* 32 0.77 **   
33 **6.57 88 0.44*     

 (2020)داله عند المستوى )**(        (   2022)دالة عند المستوى )*( 
 
. كما تم حساب االتساق الداخلي لألبعاد وذلك بحساب درجة االرتباط بين كل بعد والدرجة الكلية للمقياس -

 :التالي( 2)كما هوموضح بالجدول رقم 
 (1)جدو  رقع 

 االتساق الداخلي لمحاور االستبيان 

 معامل االرتباط المحور

 **0.951 المحور األول
 **0.645 المحور الثاني

 (2020)داله عند المستوى (         )**(  2022)دالة عند المستوى )*(             
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 :ثبات أداة البحث 
، والذي  طبق على العينة " كرونباخ " تحقق الباحثان من ثبات اداة البحث باستخدام معامل ألفا 

ستبانة مجملة ومحاورها الفرعية والذي اظهر معامالت ثبات وذلك لال( 09) االستطالعية والتي قوامها 
 :يوضح ذلك (  1)عالية ويعول عليها ، والجدول رقم 

 ( 4)جدو  رقع 
 (80=ن)الثبات لالستبانة مجملة ومحاورها الفرعية 

 ( الثبات) معامل االرتباط  عدد العبارات المحور

 0.819 32 المحور األو 
 0.749 8 المحور الثاني
 0.842 40 اإلجمالي

 
ويتضذ من الجدو  السابق ان معامالت ثبات االستبانة ومحاورها معامالت مرتفعة ممايد  على ثبات 

 .االستبانة والوثوق في نتائجها
 
 :تصحيذ االستبيان 

 
عند تحليل النتائج والتي اعتمدت على توزيع ليكارت الخماسي ، قام الباحثان بتحديد طول الفئة ، 

 :الى درجات ممارسة سلوكيات االدوار االضافية والعوامل المؤثرة فيها ، وكانت كالتالي للوصول 
وذلك ( 2022=1÷0-2( = )عدد بدائل األداة÷ أقل قيمة  –أكبر قيمة = )تم تحديد طول الفئة 

( 2)ويوضحه الجدول رقم للحصول على المحك الذي يستخدم للحكم على العبارات أو المحاور، 
 :ذلك

 (5)رقع  جدو 
 توزيع فئات االستبانة وفق التدرج المستخدم في األداة

 المدى االستجابة

 2-1000 موافق جدا

 100-2010 موافق

 201-0090 موافق إلى حد ما

 009-0020 غير موافق

 002-0 غير موافق أبدا

 
 :األساليب اإلحصائية المستخدمة 

النتدائج وإجدراء المعالجدة اإلحصدائية الخاصدة بالبحدث بعد استكمال جمدع البياندات والمعلومدات تدم تحليدل 
 :على النحو التالي  spssباستخدام برنامج الرزم االحصائية 

األساليب اإلحصائية الوصفية حيث تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية السدتجابة  -
تنازليدا  وذلدك لإلجابدة عدن السدؤال االول افراد عيندة الدراسدة علدى كدل بعدد مدن أبعداد أداة الدراسدة مرتبدة 

 . والثاني
للعينتين المسدتقلتين ، وذلدك لكشدف عدن الفدروق  T-Test" ت"اختبار : االساليب االحصائية االستداللية-

وذلدك لكشدف عدن ( تحليل التبداين) ANOVAبين متوسطات أفراد العينة تبعا لمتغير نوع الكلية ، اختبار 
     .د العينة تبعا لمتغير ،و الدرجة العلمية، وسنوات الخبرةالفروق بين متوسطات أفرا
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 :نتائج البحث تحليلها وتفسيرها
 :وفيما يلي عرض النتائج التي توصل إليها البحث وفقا ألسئلته على النحو األتي 

   االجابة على السؤا  االو     : 
في جامعة االميرة  ما مستوى ممارسة سلوكيات االدوار االضافية ألعضاء هيئة التدريس .0

 نوره بنت عبدالرحمن ، من وجهة نظرهم ؟
ولإلجابة على هذا السؤال ،اعتمدتا  الباحثتان على قيمة المتوسطات الحسدابية واالنحرافدات المعياريدة     

لتحديد درجة ممارسة اعضاء هيئة التدريس في جامعة االميرة نوره لسلوكيات االدوار االضافية ، بحيث 
، ونالحدظ ان  درجدة ممارسدة سدلوكيات االدوار )   ( ، وبدانحراف معيداري )  ( ا الحسدابي بلح متوسدطه

االضددافية لدددى اعضدداء هيئددة التدددريس فددي جامعددة الميددرة نددوره بنددت عبدددالرحمن مرتفعددة ، امددا بالنسددبة 
 : يوضح نتائجها  ( 9)للفقرات الخاصة بهذا المحور فالجدول رقم 

 (0)جدو  رقع 
العينة لتحديد درجات ممارسة سلوكيات االدوار االضافية في جامعة االميرة نوره بنت استجابات أفراد 

 عبدالرحمن 

 العبارة
غير 
موافق 
 أبدا

غير 
 موافق

موافق 
إلى حد 
 ما

 موافق جدا موافق
المتوس
 ط

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

7 
 012 96 9 2 0 ت

4.72 0.55 0 
% 0.0 0.9 1.9 21.7 75.5 

6 
 006 20 02 2 0 ت

4.61 0.67 0 
% 0.0 0.9 4.7 25.5 68.9 

15 
 002 62 00 2 0 ت

4.60 0.61 2 
% 0.0 0.9 3.8 29.2 66.0 

2 
 002 21 02 2 0 ت

4.59 0.64 1 
% 0.0 0.9 5.7 26.4 67.0 

8 
 020 022 00 0 0 ت

4.59 0.57 2 
% 0.0 0.0 3.8 33.0 63.2 

13 
 092 009 01 0 0 ت

4.43 0.65 9 
% 0.0 0.0 8.5 39.6 51.9 

17 
 022 002 26 9 2 ت

4.28 0.83 1 
% 0.9 1.9 12.3 37.7 47.2 

29 
 010 002 12 6 0 ت

4.25 0.80 2 
% 0.0 2.8 14.2 38.7 44.3 

12 
 006 011 26 9 0 ت

4.25 0.74 6 
% 0.0 1.9 12.3 45.3 40.6 

10 
 
 

 020 022 10 2 2 ت
4.24 0.79 02 

% 0.9 0.9 13.2 43.4 41.5 
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 (9)جدول رقم : تابع
استجابات أفراد العينة لتحديد درجات ممارسة سلوكيات االدوار االضافية في جامعة االميرة نوره بنت 

 عبدالرحمن

 العبارة
غير 
موافق 
 أبدا

غير 
 موافق

موافق 
إلى حد 
 ما

 موافق جدا موافق
المتوس
 ط

االنحراف 
 المعياري

 رتيبالت

16 
 010 002 12 9 9 ت

4.21 0.89 00 
% 1.9 1.9 14.2 37.7 44.3 

11 
 020 011 26 0 0 ت

4.20 0.64 00 
% 0.0 0.0 12.3 55.7 32.1 

14 
 009 010 10 9 2 ت

4.20 0.81 02 
% 0.9 1.9 13.2 44.3 39.6 

28 
 006 002 21 02 0 ت

4.14 0.87 01 
% 0.0 4.7 17.0 37.7 40.6 

9 
 002 002 92 9 9 ت

4.09 0.91 02 
% 1.9 1.9 19.8 37.7 38.7 

20 
 022 006 92 00 0 ت

4.02 0.89 09 
% 0.0 6.6 18.9 40.6 34.0 

21 
 62 022 10 02 0 ت

3.97 0.84 01 
% 0.0 4.7 22.6 43.4 29.2 

4 
 21 010 96 00 0 ت

3.92 0.87 02 
% 0.0 6.6 21.7 44.3 27.4 

25 
 12 010 12 00 2 ت

3.83 0.90 06 
% 0.9 6.6 24.5 44.3 23.6 

24 
 12 020 21 02 2 ت

3.83 0.90 02 
% 0.9 5.7 27.4 41.5 24.5 

19 
 10 006 69 02 2 ت

3.78 0.89 00 
% 0.9 5.7 30.2 40.6 22.6 

23 
 10 022 69 26 9 ت

3.62 1.03 00 
% 1.9 12.3 30.2 33.0 22.6 

32 
 21 022 001 26 2 ت

3.53 0.95 02 
% 0.9 12.3 36.8 33.0 17.0 

30 
 12 000 001 10 9 ت

3.46 0.96 01 
% 1.9 13.2 35.8 34.9 14.2 

5 
 12 66 002 21 0 ت

3.42 0.94 02 
% 0.0 17.0 37.7 31.1 14.2 

26 
 12 022 000 12 6 ت

3.41 1.00 09 
% 2.8 15.1 34.9 33.0 14.2 

3 
 01 69 009 92 6 ت

3.23 0.95 01 
% 2.8 18.9 39.6 30.2 8.5 
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 (9)جدول رقم : تابع

استجابات أفراد العينة لتحديد درجات ممارسة سلوكيات االدوار االضافية في جامعة االميرة نوره بنت 
 عبدالرحمن

 العبارة
غير 
موافق 
 أبدا

غير 
 موافق

موافق 
إلى حد 
 ما

 موافق
وافق م

 جدا
المتوس
 ط

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

1 
 12 21 011 21 02 ت

3.18 1.04 02 
% 4.7 17.9 46.2 17.0 14.2 

27 
 00 92 022 26 00 ت

3.13 0.85 06 
% 3.8 12.3 57.5 19.8 6.6 

22 
 00 20 092 21 9 ت

3.12 0.80 22 
% 1.9 17.0 51.9 25.5 3.8 

18 
 6 12 022 009 22 ت

2.59 0.95 20 
% 10.4 39.6 33.0 14.2 2.8 

31 
 02 6 02 001 090 ت

1.75 1.02 20 
% 50.9 35.8 5.7 2.8 4.7 

 المجموعـ
 2201 2111 0090 222 060 ت

3.85 0.38  
% 2.9 8.4 22.2 33.8 32.7 
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 :مالتالية ( 0)يتضذ من الجدو  رقع 
ضافي على وج  االجما  ت درج  عالية نوعا ما ت حيث كان ان درجة ممارسة سلوكيات الدور اال

ت وهي تقع في درجة موافق ت وهذي النتيجة ( 1.25)المعد  العام الكلي من وجهت نظر افراد العينة 
تعطي انطباعا عاماً ت الى ان هناك قوة في درجة ومستوى ممارسة سلوكيات االدوار االضافية  لدى 

 .معة االميرة نوره بنت عبدالرحمن اعضاء هيئة التدريس فس جا
ت الى المتوسطات الحسابية لفقرات هذا المحور تتراوح من حيث درجة ( 0)كما يشير الجدو  رقع

ممارسة سلوكيات االدوار االضافية لدى اعضاء هيئة التدريس بين مرتفع  ومتوسطة ت فلقد بلغ عدد 
ت بينما بلغ عدد الفقرات ذات الدرجات )  %( رها فقرة ت وبنسبة قد)  ( الفقرات ذات الدرجات العالية 
 ) % ( .فقرة ت وبنسبة )  ( المتوسطة من حيث توافرها 

ت  أتبع إجراءات وتعليمات الجامعة انطالقا من احساسي بالمسؤولية ت (   9)  فلقد جاءت العبارة رقع 
ت وانحراف معياري  (  4.72)بالمرتبة االولى وبدرجة عالية من التوافر ت اذ بلغ متوسطها الحسابي 

وهذا مؤشر على التزام اعضاء هيئة التدريس بالجامعة بضوابط العمل  ت وانتمائهع . (  0.55)
تأنتب  للتأثير الذي يترك  سلوكي في اآلخرين ت (   0) وجاءت الفقرة رقع .  التنظيمي  للجامعة 

بينما جاءت في المرتبة (  . 0.67)اري وانحراف معي(  4.61) بالمرتبة الثانية  بمتوسط حسابي بلغ 
وبدرجة . ، لدي قناعة ان دور عضو هيئة التدريس ، هو التدريس فقط ( 20)  االخيرة الفقرة رقم 

، واحتلت  المرتبة ما قبل (   0020)  وانحراف معياري (  0012) ضعيقة للتوافر ، بمتوسط حسابي  
(  0026)  خلون فيما ال يعنيهم ،   بمتوسط حسابي ، اغلب العضاء يتد( 02)االخيرة  الفقرة رقم 
 ( . 2062) وانحراف معياري 

ان درجة ممارسة اعضاء هيئة التدريس في جامعة االميرة نوره بنت : واجابة على السؤال االول 
) ،(  0221: سحيمات ) عبالرحمن من وجهة نظر اعضائها مرتفعة ، وهذا يتفق مع دراسة كال من 

، ( 0222:الزهراني ) ، ودراسة ( 0222: محارقة ) ،( 0222:سلطان ) ،( 0200:ديه  الرقاد ، ابو
حيث اظهرت نتائج دراساتهم ان سلوكيات ( 0221: الهاجري ) ، ودراسة ( 0229: المهدي ) ودراسة 

 .االدوار االضافية لدى منسوبي المنظمات التي قامو بدراستها مرتفعة 
 

، ودراسة ( 0220: ، ودراسة العامري( 0222:زايد ) ال مع دراسة في حين اختلفت نتيجة هذا السؤو
 .، والتي توصلو الى تدني مستوى هذه السلوكيات في بعض المنظمات العربية ( 0222:الجعيد 

 
 :اجابة السؤا  الثاني 

ماهي العوامل المؤثرة على سلوكيات االدوار االضافية لدى اعضاء هيئة التدريس في جامعة االميرة 
 وره بنت عبدالرحمن ، من وجهة نظر اعضاء انفسهم  ؟ن
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 ( 9)جدو  رقع 

 الثانياستجابات أفراد العينة ونسبها المئوية على عبارات المحور 

 العبارة
غير 

 موافق أبدا
غير 
 موافق

موافق إلى 
 حد ما

 المتوسط موافق جدا موافق
االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

33 
 

 177 99 33 9 0 ت
4.396 0.79 0 

% 0.0 2.8 10.4 31.1 55.7 

38 
 

 186 78 45 6 3 ت
4.377 0.87 0 

% 0.9 1.9 14.2 24.5 58.5 

34 
 

 147 132 24 15 0 ت
4.292 0.80 2 

% 0.0 4.7 7.5 41.5 46.2 

37 
 

 159 114 30 9 6 ت
4.292 0.89 1 

% 1.9 2.8 9.4 35.8 50.0 

35 
 

 150 111 39 12 6 ت
4.217 0.94 2 

% 1.9 3.8 12.3 34.9 47.2 

39 
 

 117 126 45 21 9 ت
4.009 1.02 9 

% 2.8 6.6 14.2 39.6 36.8 

36 
 

 147 78 42 36 15 ت
3.962 1.22 1 

% 12 57 81 102 66 

40 
 22 34 27 19 4 ت

3.481 1.12 2 
% 3.8 17.9 25.5 32.1 20.8 

 مجـ
 1149 840 339 165 51 ت

4.13 0.58  
% 2.0 6.5 13.3 33.0 45.2 

ان اهم العوامل المؤثرة على سلوكيات االدوار االضافية لدى اضاء هيئة (  1)يتضح من الجدول رقم 
ساعات النصاب ) والتي نصت على (  22)التدريس كانت في المرتبة االول العامل في العبارة رقم 

، يليها في ترتيب الثاني العبارة (  2016)معياري  ، وانحراف( 1012)، بمتوسط حسابي ( التدريسي 
، (  1022)، بمتوسط حسابي ( عدد الطالبات في الشعبة الواحدة )والتي تنص على (  22)رقم 

العالقات ) والتي تنص على (  12)، وجاء في الترتيب االخير العبارة رقم ( 2021) وانحراف معياري 
، وسبقتها العبارة رقم ( 0000)، وانحراف معياري (  2012)بي بمتوسط حسا( االجتماعية خارج العمل 

، وانحراف ( 2069)، بمتوسط حسابي ( السكن داخل مساكن الجامعة )، والتي تنص على (  29)
 ( .0000)معياري 

 :نستخلص من ذلك نتيجة السؤال الثاني 
ميرة نوره بنت ان اهم عاملين مؤثرين على درجة ممارسة عضو هيئة التدريس في جامعة اال

عبدالرحمن هما عدد ساعات النصاب التدريسي ، وعدد الطالبات في الشعبة الواحدة ، وقد يعود السبب 
من راتب عضو هيئة % ( 02)بربط استحقاق عضو هيئة التدريس لبدل اتعليم الجامعي والذي يعادل 

بته التدريسية ، وكذلك زيادة التدريس ، مما اضطر الكثيرين من االعضاء اكتمال الحد االعلى من انص
عدد الطالبات بالشعبه الواحده ، احدث لدى االعضاء ضغط في الوقت والجهد وتركيزهم على العملية 

 .التعليمية فقط 
ان االنظمة واللوائح التي تجبر العضو على استكمال انصبتهم في ظل االعداد الكبيرة من الطالبات ، 

ارية بال عائد مالي او حافز ، قد تجعل اعضاء هيئة التدريس تحجم عن وزيادة عدد اللجان واالعمال االد
 .القيام في السلوكيات التطوعية االضافية 
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بينما نجد ان العالقات االجتماعية الغير مرتبطة بالعمل وان كانت بمحيطة تساهم بشكل كبير باداء ادور 
 ي الحرم، كما ان سكن االعضاء ف. وسلوكيات تطوعية بصفة شخصية بحته 

الجامعي جعل لهم متسع من الوقت للتعارف داخل السكن وتشكيل مجموعات جديدة قد التكون من نفس 
 .الكلية او نفس التخصص ، متعاونه وقد يكون ذلك بشكل شخص 

 
 :اجابة السؤا  الثالث 

ع الكلية هل تختلف درجة ممارسة اعضاء هيئة التدريس لسلوكيات االدوار االضافية  ، وفقا لمتغير نو
 والدرجة العلمية ، وسنوات الخبرة ؟

فيما يلي عرض النتائج التي تم التوصل لها حول متغيرات نوع الكلية ، والدرجة العلمي ، وسنوات 
الخدمة ، مع االشارة الى الى ما لها من مدلوالت حول درجة ممارسة اعضاء هيئة التدريس في جامعة 

 . ت االدوار االضافية االميرة نوره بنت عبدالرحمن لسلوكيا
 متغير نوع الكلية : اوال 

أشارت نتائج استجابات أفراد العينة على االستبانة مجملة ومحوريها الفرعيينت كما أظهرت  نتائج  
إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا في استجاباتهع تبعا لمتغير نوع الكليةت  T-Test" ت"اختبار 

ها الفرعيينت األمر الذي يد  على مستوى عا  من االتساق في وذلك على االستبانة مجملة ومحوري
 .آراء أفراد العينة حو  العبارات المتضمنة في أداة الدراسةت والجدو  التالي يوضذ ذلك

 ( 2)جدو  رقع 
 للفروق في استجابات أفراد العينة على محاور االستبانة حسب متغير نوع الكلية T Testنتائج 

 سطالمتو العدد المؤهل
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 الداللة قيمة ت

 0محور
 12.17 123.83 022 كليات نظرية

021 00266 
20206 
 11.82 120.55 92 كليات عملية غير دالة

 0محور
 4.88 32.83 022 كليات نظرية

021 20620 
20229 
 3.43 33.90 92 كليات عملية غير دالة

 اجمالي
 14.08 156.65 022 كليات نظرية

021 20921 
.222 
 13.24 154.45 92 كليات عملية غير دالة 

 
 متغير الدرجة العلمية : ثانيا 

أشارت نتائج استجابات أفراد العينة على االستبانة مجملة ومحوريها الفرعيينت كما أظهرت  نتائج 
استجاباتهع تبعا لمتغير إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا في  ANOVAاختبار تحليل التباين 

الدرجة العلميةت وذلك على االستبانة مجملة ومحوريها الفرعيينت األمر الذي يد  على مستوى عا  
يوضذ ( 7)من االتساق في آراء أفراد العينة حو  العبارات المتضمنة في أداة الدراسةت والجدو  رقع 

 .ذلك
 

 (7) جدو  رقع 
 في استجابات العينة حسب متغير الدرجة العلمية للفروق ANOVAنتائج تحليل التباين 

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المتوسطات

درجة 
 الحرية

مربع 
 المتوسطات

 الداللة قيمة ف

 األول

 89.1 2 178.2 بين المجموعات

20920 
.222 

داخل  غير دالة
 المجموعات

15243.2 103 148.0 



922 
 6102العدد السابع عشر لسنة                                                       مجلة البحث العلمى فى التربية

 

   105 15421.4 اإلجمالي

 الثاني

 54.2 2 108.5 جموعاتبين الم

00226 
.222 

 غير دالة
داخل 

 المجموعات
2158.4 103 21.0 

   105 2266.9 اإلجمالي

 0.212 169.3 2 338.6 بين المجموعات اإلجمالي
.102   

 غير دالة

 
 متغير سنوات الخبرة : ثالثا 
شارت نتائج استجابات أفراد العينة على االستبانة مجملة ومحوريها الفرعيينت كما أظهرت  نتائج أ

إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا في استجاباتهع تبعا لمتغير  ANOVAاختبار تحليل التباين 
 سنوات الخبرة ت وذلك على االستبانة مجملة ومحوريها الفرعيينت األمر الذي يد  على مستوى
) عا  من االتساق في آراء أفراد العينة حو  العبارات المتضمنة في أداة الدراسةت والجدو  رقع 

 .التالي يوضذ ذلك(  36
 
 

 ( 36)جدو  رقع 
 للفروق في استجابات العينة حسب متغير سنوات الخبرة ANOVAنتائج تحليل التباين 

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المتوسطات

درجة 
 الحرية

 مربع
 المتوسطات

 الداللة قيمة ف

 األول

 339.44 2 678.9 بين المجموعات

00210 
20262 
 غير دالة

داخل 
 المجموعات

14742.5 103 143.13 

   105 15421.4 اإلجمالي

 الثاني

 19.49 2 39.0 بين المجموعات

20620 
20126 
 غير دالة

داخل 
 المجموعات

2227.9 103 21.63 

   105 2266.9 اإلجمالي

 اإلجمالي

 330.77 2 661.5 بين المجموعات

00122 
20020 

غير  
 دالة

داخل 
 المجموعات

19597.6 103 190.27 

   105 20259.1 اإلجمالي

 
 :اجابة السؤال الرابع 

لالجابة على هذا السؤال اعتمد الباحثان على نتائج الدراسات السابقة ، وعلى النتائج التي تم التوصل 
ليها من خالل البحث الميداني ، والتي أشارت إلى ارتفاع درجة ممارسة اعضاء هيئة التدريس إ

 

داخل 
 المجموعات

19920.5 103 193.4 
  

   105 20259.1 اإلجمالي
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لسلوكيات االدوار االضافية  لعينة البحث ، وان اهم العوامل المؤثرة على درجة الممارسة لهذه 
تفاعل وان عناك ضعف ال. السلوكيات هو عدد الساعات التدريسية وعدد الطالبات في الشعبة الواحدة 

االيجابي بين االعضاء في مجال العمل ،  ولتعزيز درجة الممارسة لسلوكيات االدوار االضافية من قبل 
 :اعضاء هيئة التدريس في جامعة االميرةنوره بنت عبدالرحمن  يمكن التوصية باالتي 

  زيادة االهتمام بتوسيع قاعدة المشاركة واتاحة الحرية في التعبير عن األفكار الخاصة
بالعمل وتشجيع مظاهر وفرص االبتكار في العمل مع األخذ بآراء الهيئة التدريسية في 
القرارات الحيوية وتشجيع اإلدارة للجهد المبذول ، إذ إن كل ذلك يتيح الفرصة أمام 

 .االعضاء ويشجعهم على تبني سلوكيات وادوار تطوعية 
 عضاء بالمساهمة الفاعلة باالعمال اعادة النظر في نظام الحوافز في الجامعة ، لتشجيع اال

 .الغير رسمية ، ولتعزيز روح االنتماء والوالء للجامعة 
  ضرورة اهتمام اإلدارات العليا في الجامعة بالعالقات اإلنسانية والتعاونية وتشجيع

 .االتصاالت غير الرسمية بين جميع اإلفراد مما يدعم بناء مثل هذه السلوكيات 
 بي بين االعضاء عن طريق بناء فرق العمل ، وتشجيع العمل التطوعي زيادة التفاعل االيجا

 .، واالستفادة من  قدراتهم لتحقيق وزيادة جوانب االبداع واالستثارة العقلية 
  االهتمام ببرامج التدريب وتنمية القدرات والمهارات ألعضاء الهيئة التدريسية والتي تسهم

 .ينسجم مع أهداف ، ورؤية الجامعة  في التقدم العلمي واألداء المتميز وبما
  قد يكون من المفيد ان تتيح الجامعة العضائها فرصة التفاعل االجتماعي ، وذلك عن طريق

 .اقامة فعاليات ولقاءات خاصة باالعضاء من جميع الكليات والقيادات الجامعية 
 وحسن التعامل  تدريب رئيسات االقسام على اساليب القيادة ، وتحقيق العدالة بين االعضاء ،

. 
  اقناع اعضاء هيئة التدريس والتواصل معهم بشكل مستمر لتقبل بعض التغييرات واالنظمة

. 
  فتح الباب لتقبل االقتراحات من االعضاء وتشجيعهم على تقديمها. 
  دراسة الظروف الخاصة التي يمر بها اعضاء هيئة التدريس ، ودعمهم ، ومساعدتمهم على

 .تخطها بسالم 
 فيف من المركزيه االداريه ، والموازنه بين االعمال التعليميه والتدريسية التخ. 
  تصميم نظام محاسبي ومساءلة عادل ، وواضح ومعلن للجميع. 
 العدالة والدقة في تقييم اعضاء هيئة التدريس. 
  اختيار القيادات التي تستطيع التعاطي مع اعضاء هيئة التدريس بجميع درجاتهم العلمية. 
 

 
 : مراجع العربيةال

  سلوك المواطنة التظيمي لدى معلمي المدارس الثانويه العامة في االردن ( 0221)السحيمات ، ختام ،
 .وعالقته بأدائهم الوظيفي ، رسالة دكتوراه ، جامعة عمان العربية للدراسات العليا ، االردن 

  ة التدريسية في الجامعة االردنية ، سلوك التطوع التنظيمي لدى اعضاء الهيئ( 0222)السلطان ، سوزان
وعالقته ببعض المتغيرات الديمو غرافيه ، مجلة العلوم التربوية والنفسية ،كلية التربية ، جامعة 

  21 – 21، ص ص  1:، العدد  6اليرموك ، المجلد 
  نظيمية ، درجة ممارسة مديري المدارس الثانويه العامة في االردن للعدالة الت( 0222) المعايطة ، على

وعالقته بسلوك المواطنه التنظيميه لمعلميهم ، رسالة دكتوراه ، الجامعة العربية للدراسات العليا ، 
 .االردن 

 سلوك المواطنه التظيمي كأداة للفاعلية التنظيمية في ( 0201)معمري، حمزة ، منصور ، بن زاهر
 21 - 12ص ص  01 المنظمات الحديثة ، مجلة العلوم االنسانسة واالجتماعية ، العدد

 ن ـ عمار ، ئل للنش، دار وا" يثة دحم مفاهيت وساسياأ: يمي ظلتنر ايطولتا"، (  0222)،سى وموزي ، للأ
 . ردن ألا
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 ر سالة ماجستي، ر" يمي ظلتنخ المنااه في رثر وألتغييا" ، ( 0222)ر، ضا جابرلدافع عبداوي ،رالمحما
 . ية رلمستنصا لجامعةد ، االقتصادارة واإلاكلية ورة ، منشر غي

 ر سالة ماجستي، ر"داع إلبايمي في عملية ظلتنخ المنار اثا"، ( 0221)د ، محمم علية جساوري ، لمعما
 . داد جامعة بغد ، القتصادارة واإلاكلية ورة ، منشر غي

  ثامر محمد محارمة ، مدى إحساس موظفي الدوائر الحكومية األردنية فى محافظتي الكرك والطفيلة
ص  0222دراسة ميدانية ، اإلدارة العامة، المجلد األربعون ، العدد الثاني ، يوليه : نظيميةبالعدالة الت

206-211. 
  ، ن يطسين ويريمي كمتغيظلتنم اعدكه للوادرائيسه ربرد لفاعالقة ر ث، أ( ٕ 0222)ن ، شعباد سعيحامد

جامعة رة ، لتجاانية في كلية داسة مي، درايمي ظلتنانة واطلموك اسلويمية ظلتنالة دالعن العالقة بياعلى 
 رمصر ، فوعلى متط برالا 0Thttp://www.faculty.ksu.edu.sa/doc2Tر ،  هزألا

  دور عضو هيئة التدريس في الجامعات االردنية في تنمية قيم المواطنة من ( . 0202)الخوالدة ، تيسير
 .2، ملحق  12وجهة نظر الطلبة ، دراسات العلوم التربوية ، المجلد 

 شد شبيب العجمى ، تحليل العالقة بين الوالء التنظيمي وإحساس العاملين بالعدالة التنظيمية ، اإلدارى ، را
 .61-10، ص  0662معهد اإلدارة العامة ، مسقط ، 

  فاعلية برنامج تدريبي لتنمية مهارات الذكاء العاطفي ، رسالة دكتوراه (. 0229)رزق هللا ، رندا سهيل
 .دمشق ، سورية  غير منشورة ، جامعة

  رفعت محمد جاب هللا ، محددات ونتائج ثقة العاملية فى عدالة ودقة نظم تقييم األداء ، المجلة العلمية لكلية
 .012-002، ص  0660اإلدارة واالقتصاد ، كلية اإلدارة واالقتصاد ، العدد الثاني ، 

  القيادات االكاديمية في الجامعات االردنية الذكاء العاطفي لدى ( . 0200)الرقاد ، هناء ، ابو ديه ، عزيزة
الرسمية وعالقته بسلوك المواطنة التنظيمية لدى اعضاء هيئة التدريس ، مجلة الجامعة االسالمية 

 .0، العدد  02للدراسات التربوية والنفسية ، المجلد 
  داء العاملين في سلوك المواطنة التنظيمي والثقة المتبادلة وأثرها على ا( . 0229)ريان ، مجد حسن

القطاع المصرفي االردني ، رسالة دكتوراه غير منشوره ، جامعة عمان العربية للدراسات العليا ، 
 .عمان ، االردن 

  المناخ التنظيمي وعالقته باإلنتاجية العلمية لدى اعضاء هيئة التدريس ( . 022)السماوي ، عبد الرقيب
 .جامع تعز اليمن بجامعة تعز ، رسالة ماجستير غير منشوره ، 

  تأثير سلوكيات الدور االضافي في التميز التنظيمي ، رسالة ماجستير ( .0221)الشمايلة ، نانسي عبدهللا
 . غير منشوره ، جامعة مؤته ، الكرك ، االردن

  صالح الدعيج ، وحموده عبد الناصر ، العالقة بين عدم موضوعية النظام اإلشرافي وبعض الظواهر
دراسة ارتباطيه مطبقة على المنظمات الكويتية ، المجلة العربية للعلوم اإلدارية ، : تنظيمالسلبية فى ال

 .219-026، ص  0662المجلد الخامس ، العدد الثاني ، 
 دس لقايمي في جامعة ظلتنخ المناا" ،( 0220)د ،حمود امحمرة ،سمو بدر ، وألقادا عبد محمن ، يدعاب

، ص ص (  02)د مجلس ، نابلث ، لألبحاح لنجاامجلة جامعة ، " ا فيهس يدرلتاهيئة ء عضاأه راكما ي
:226 – 011  

  عادل ريان محمد ، أثر إدراك األفراد للدعم التنظيمي كمتغير وسيط على العالقة بين االلتزام التنظيمي
امعة دراسة ميدانية ، مجلة البحوث التجارية ، كلية التجارة ، ج: والوجداني وبعض المتغيرات الموقفية

 .026-020، ص  0222الزقازيق ، المجلد الثاني والعشرون، العدد األول ، يناير 
  عادل محمد زايد ، تحليل دور المدير الرقابي فى التأثير على إحساس العاملين بالعدالة التنظيمية ، مجلة

 .019-66، ص  0666واإلدارة والتأمين ، العدد الرابع والخمسون ،  المحاسبة
  دراسة : زايد ، تنمية سلوك المواطنة التنظيمى للعاملين فى شركات قطاع األعمال المصرىعادل محمد

تطبيقية ، مجلة المحاسبة واإلدارة والتأمين ، كلية التجارة ، جامعة القاهرة ، المجلد السابع والثالثون ، 
 .901-212، ص  0222العدد األول ، 

  ك المواطنة التنظيمية ، في المنظمات ، مجلة الملك محددات سلو( . 0222)العامري ، احمد بن سالم
 .0العدد ( 01)عبدالعزيز المجلد 
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  المناخ التنظيمي في جامعة االميرة نوره بنت عبدالرحمن للبنات كما ( . 0202)العصيمي ، نوره عبدهللا
 .تراه عضوات هيئة التدريس ، رسالة ماجستير غير منشوره ، جامعة الملك سعود ، السعودية 

  عالقة المواطنة التنظيمي مع التغيير التحويلي ، دراسة ميدانية ( . 0222) الفهداوي ، فهمي خليفة
( 20)، دراسات العلوم االدارية ، عمان ، المجلد  لتصورات موظفي الدوائر الحكومية في مدينة الكرك

 .0العدد 
 جامعة ، إلنسانيةوم العلامجلة ، "داء العاملين عالقته بأويمي ظلتنخ المناا"،( 0222)، عيسى وب ، قبق

 . 022ـ  092: ، ص ص( 01)دد لعر، ائزالجرة ، ابسكر خيضد  محم
  دور المناخ التنظيمي في الجامعة على التأثير االيجابي في المجتمع ، ( . 0200)الكبيسي ، عبدالحميد

 .جامعة االنبار ، العراق 
  دراسة تحليلية فى : مى فى المنظمات العامة محددات سلوك التطوع التنظي، محمد عبد الطيف خليفة

العدد األول ، المجلد الخامس ، المجلة العربية للعلوم اإلدارية ، ضوء بعض النظريات السلوكية الحديثة 
 .20-6ص ،0661، 

  محددات سلوكيات الدور االضافى وسلوكيات الدور الرسمي لألفراد فى منظمات ، محمد محمد عريشة
جامعة ، كلية اإلدارة واالقتصاد ، المجلة العلمية لكلية اإلدارة واالقتصاد ، تطبيقية دراسة : األعمال 

 .020-022ص،0669، العدد السابع، قطر 
 يع وزلتر واللنشء صفا، دار لى وألابعة طل، ا" يمي ظلتنوك السلا" ، ( 0220)ظم ،كار ضيمحمود ، خ ،

 . ردن ألن ـ اعما
  واطنة التنظيمية في جامعة الملك خالد ، المجلة العلمية لجامعة ، سلوك الم( 0200) آل زاهر ، علي

 262_  220، ص ص  0العدد  00، المجلد ( العلوم االنسانية واالدارية ) الملك فيصل 
  الذكاء العاطفي لدى القادة االكاديميين في الجامعات االردنية ( 0200) الرقاد ، هناء ، أبو ديه ، عزيزة ،

سلوك المواطنة التظيمية لدى اعضاء هيئة التدريس ، مجلة الجامعة االسالمية الرسمية وعالقته ب
  192_  121للدراسات التربوية والنفسية ، المجلد العشرون ، العدد الثاني ،ص ص 

  سلوك المواطنة التنظيمية لدى معلمي مدارس التعليم العام الحكومية للبنين ( 0222)الزهراني ، محمد ،
جهة نظر مديري ومعلمي تلك المدارس ، رسالة ماجستير ، كامعة ام القرى ، بمدينة جدة من و
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