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 اإلطار العام للبحث
     Research Introduction                                               مقدمة البحث .1  

        على  ألقت بظاللهاالتي متشابكة المعقدة و اكل اللمشا عديد منالظهرت في اآلونة األخيرة        
تلك  عمال جديدة لمواجهةأمنظمات األعمال، حيث تحتم على هذه المنظمات تطوير نماذج 

االستقرار  لى انخفاض واضح فيإوالوقوف أمام التحديات الجديدة، هذه التحديات أدت  المشكالت
في تدني أخالقيات العمل، وظهور حاالت القلق واإلجهاد واإلرهاق الوظيفي، وساهمت  واألمن

ومن هنا جاء مصطلح روحانية مكان العمل كخيار جوهري   ة،الوظيفي في المنظمات المعاصر 
، كونها عملية عاملين ونشاطهم في العمل، ويساعدهم على االندماج مع المنظمةيعزز من رغبة ال

إدراك امتالك العاملين للمشاعر الداخلية الذي تغذي المعنى لمكان العمل وتنعكس على ازدياد 
 ارتباطهم نفسيًا وسلوكيًا بأهداف المنظمة وبالتالي تعزز السلوكيات التنظيمية اإليجابية لديهم.

وقد تنامى اهتمام الباحثين بدراسة روحانية مكان العمل بسبب الفوائد االستراتيجية التي         
نسانية بهدف تحقيق الرضا الداخلي واإل، واالهتمام ،والمودة، عمال كاإليثارتوفرها لمنظمات األ

رتباط حيث يزداد ا ،منظمة ةساسية ألياأل واردهم المأالموارد البشرية من  دتعإذ ، وتحقيق الذات
وهذا مرتبط بتحقيق  ،شباع حاجاتهم وطموحاتهمإفراد العاملين بالمنظمة ووالئهم لها من خالل األ
يجابية إن في المنظمات عدة سلوكيات يونتيجة لذلك فقد يمارس العامل ،هداف المنظمة نفسهاأ

 ،لجميعا علىيجابي ضمن بيئة العمل يعود بالنفع إتفاعل  نكسلوكيات الدور الزائد التي تنم ع
جراءات المنظمية وعلى الرغم من ذلك فقد يتصرف بعض العاملون تصرفات تخل بالقواعد واإل

تسمى هذه التصرفات بسلوكيات العمل  ،التي تعود بالضرر على وظائف المنظمة وممتلكاتها
دب الغربي بسلوكيات العمل المضاد لإلنتاجية في األ هتمام عموماً وقد ظهر اال ،المضاد لإلنتاجية

و أفي المجال الصناعي والتجاري نتيجة التأثيرات السلبية التي تسببها هذه السلوكيات للمنظمة 
 العاملين فيها.

أداء المنظمة والعاملين فيها  سلبية علىآثار وللحد من هذه السلوكيات السلبية ولما لها من         
الظروف المناسبة وتحسين بيئة العمل، فقد اختبرت روحانية مكان العمل في العديد وجب تهيئة 

للروحانية في يجابي إوبرهنت الكثير من الدراسات على وجود تأثير  ،من المنظمات عبر عدة بلدان
استمرارًا  ويأتي هذا البحث ،واألداء ،والرضا الوظيفي ،والوالء التنظيمي، االلتزام بالعمل كل من:

سلوكيات الدور الزائد في كل من روحانية مكان العمل  أثر أبعادلكشف عن لللدراسات السابقة و 
 العاملين بجامعة حلب في المناطق المحررة. لدىوالعمل المضاد لإلنتاجية 
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 Research Importance  أهمية البحث. 2

روحانية مكان العمل، وكذلك بعض تسليط الضوء على بعض المتغيرات التنظيمية مثل  .1
المتغيرات السلوكية للعاملين داخل المنظمة مثل: سلوكيات الدور الزائد وسلوكيات العمل 

 المضاد لإلنتاجية.
التعرف على ماهية متغيرات البحث ومدى إدراك العاملين في جامعة حلب في المناطق المحررة  .2

 لهذه المتغيرات.
ضعة في إغناء المكتبة العربية بالموضوعات التي تتناولها، كما تعد هذه الدراسة مساهمة متوا .3

أنها ستفسح المجال أمام الباحثين اآلخرين لتناول تلك المتغيرات وربطها وفحصها بمتغيرات 
 أخرى.

 Research Objectives أهداف البحث .3
التعرف على الفروق الموجودة بين العاملين في جامعة حلب في المناطق المحررة فيما  .1

، سلوكيات الدور الزائد، سلوك العمل مكان العمل ات البحث )روحانيةمتغير بإدراكهم ليتعلق 
 المضاد لإلنتاجية(.

العاملين متغير روحانية مكان العمل في سلوكيات الدور الزائد لدى أبعاد الكشف عن أثر  .2
 في جامعة حلب في المناطق المحررة.

متغير روحانية مكان العمل في سلوكيات العمل المضاد لإلنتاجية أبعاد الكشف عن أثر  .3
 لدى العاملين في جامعة حلب في المناطق المحررة.

 Research Problem مشكلة البحث .4
لدى العديد من الباحثين االهتمام بدراسة روحانية مكان العمل والعوامل المؤثرة فيها  برز      

حيث يساهم البعد الروحي لمكان العمل في تخفيف اآلثار النفسية السلبية  مختلفة،وفي بيئات 
حد من السلوكيات يفي المنظمة، و  االيجابية سلوكياتالللعاملين ويزيد من 

ثر روحانية مكان العمل في أ )ماتي: التساؤل اآل ، ومن هنا برز(215،2019)أبوليفة،لبيةالس
سلوكيات الدور الزائد والعمل المضاد لإلنتاجية لدى العاملين في جامعة حلب في المناطق 

 أهمها:  األساسية ومنمن التساؤالت  اً المحررة؟( وقد أثار هذا التساؤل عدد
هل هناك فروق ذات داللة معنوية بين العاملين في جامعة حلب في المناطق المحررة فيما  .1

 ول متغيرات البحث تعزى للمتغيرات الديموغرافية والوظيفية.حيتعلق بإجاباتهم 
متغير روحانية مكان العمل في سلوكيات الدور الزائد لدى العاملين بعاد هل هناك أثر أل .2

 المحررة؟بجامعة حلب في المناطق 
لإلنتاجية  ةمتغير روحانية مكان العمل في سلوكيات العمل المضادبعاد هل هناك أثر أل .3

 ررة.المحلدى العاملين بجامعة حلب في المناطق 
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 Research Model نموذج البحث .5
 

 ث( نموذج البح1الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 

 Research Hypotheses. فروض البحث 6
المناطق المحررة حول . ال توجد فروق ذات داللة معنوية بين العاملين في جامعة حلب في 1

)روحانية مكان العمل، سلوكيات الدور الزائد، سلوكيات العمل المضادة البحث:  متغيرات
عزى للمتغيرات الديموغرافية والوظيفية )النوع، العمر، الوظيفة، سنوات الخدمة(، لإلنتاجية( ت  

 ويتفرع عن هذه الفرضية عدة فرضيات فرعية وهي:
معنوية بين العاملين في جامعة حلب في المناطق المحررة ال توجد فروق ذات داللة  •

 حول متغيرات البحث تعزى لمتغير النوع.
ال توجد فروق ذات داللة معنوية بين العاملين في جامعة حلب في المناطق المحررة  •

 حول متغيرات البحث تعزى لمتغير العمر.
جامعة حلب في المناطق المحررة ال توجد فروق ذات داللة معنوية بين العاملين في  •

 حول متغيرات البحث تعزى لمتغير الوظيفة.
ال توجد فروق ذات داللة معنوية بين العاملين في جامعة حلب في المناطق المحررة  •

 حول متغيرات البحث تعزى لمتغير سنوات الخدمة.
ر الزائد لدى . هناك أثر ذو داللة معنوية لمتغير روحانية مكان العمل في سلوكيات الدو 2

 ، ويتفرع عن هذه الفرضية عدة فرضيات فرعية:العاملين في جامعة حلب في المناطق المحررة
)هناك أثر لب عد العمل الهادف في سلوكيات الدور الزائد لدى العاملين في جامعة حلب في  •

 المناطق المحررة(.
ى العاملين في جامعة )هناك أثر لب عد اإلحساس في الجماعة في سلوكيات الدور الزائد لد •

 حلب في المناطق المحررة(.

 روحانية مكان العمل 

  لإلنتاجيةة المضادالعمل سلوكيات 

 سلوكيات الدور الزائد

 المتغير المستقل  المتغيرات التابعة    

 العمل الهادف

 اإلحساس بالجماعة

 المالئمة بين قيم الفرد وقيم المنظمة 
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)هناك أثر لب عد المالئمة بين قيم الفرد مع المنظمة الدور الزائد لدى العاملين في جامعة  •
 حلب في المناطق المحررة(.

. هناك أثر ذو داللة معنوية لمتغير روحانية مكان العمل في سلوكيات العمل المضاد 3  
، ويتفرع عن هذه الفرضية ن في جامعة حلب في المناطق المحررةلإلنتاجية لدى العاملي
 عدة فرضيات فرعية:

لدى العاملين في جامعة  لعمل المضادة لإلنتاجية)هناك أثر لب عد العمل الهادف في سلوكيات ا •
 حلب في المناطق المحررة(.

لدى العاملين  لعمل المضادة لإلنتاجية)هناك أثر لب عد اإلحساس في الجماعة في سلوكيات ا •
 في جامعة حلب في المناطق المحررة(.

 لعمل المضادة لإلنتاجيةسلوكيات افي )هناك أثر لب عد المالئمة بين قيم الفرد مع المنظمة  •
 .لدى العاملين في جامعة حلب في المناطق المحررة(

 Research Limits . حدود البحث7
 ةالعاملين في جامعة حلب في المناطق المحرر على دراسة قتصر تطبيق الا الحدود المكانية:. 1

 .وعمال بمختلف كلياتها ومعاهدها من أعضاء هيئة تدريسية وموظفين إداريين
وتم توزيع االستبانات على العاملين المذكورين في  دراسةقتصر تطبيق الا الحدود الزمانية:. 2

 .2020-2019ي العام الجامع
  Research Community and Sampleمجتمع البحث وعينته .8

من جميع العاملين في جامعة حلب في المناطق المحررة )أعضاء  مجتمع البحثيتكون   
أفراد  بلغ عددحيث  ،( والمتواجدين حاليًا على رأس عملهم، عمالموظفين إداريين ،هيئة تدريسية

الباحث  اعتمد قدف عينة البحثأما في سجالت رئاسة الجامعة،  مسجالً  ( عامالا 165) مجتمع
( 165وزعت ) حيث ،معتجمع البحث بسبب صغر حجم المتأسلوب الحصر الشامل لمجعلى 
ة كانت صالحة ناب( است144) استبانة،( 150ة على أفراد مجتمع البحث، استرجعت منها )ناباست

 . أما بقية االستبانات فقد استبعدت لعدم اكتمال اإلجابات وتحيزها (%87.3) للتحليل فقط وبنسبة
 (1جدول رقم)

 وعينة بحثمجتمع ال
حجم 
 المجتمع
 

االستبانة 
 الموزعة

االستبانة 
 المستردة

نسبة 
 االستجابة

االستبانات 
 الصالحة للتحليل

 نسبة االستبانات
 الصالحة للتحليل

165 165 150 90.9% 144 87.3% 
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 Data Collection Methods بيانات. أساليب جمع ال9

( عبارة 55تغطي جميع الجوانب المتعلقة بمتغيرات البحث، شملت ) استبانة تم تصميم استمارة     
 موزعة كما يلي: 

التي استخدمها  اييسمقال اعتماداً على العمل،متغير روحانية مكان  أبعاد عبارة لقياس( 19) ▪

 (Milliman, et,al,2003:2018يوسفي وعروسي، :2019أبو ليفة،)

التي  سييمقاالاعتمادًا على  الزائد،متغير سلوكيات الدور أبعاد ( عبارة لقياس 24) ▪
 (.Moon,et,al، 2014:2004الشامي، )استخدمها 

التي  مقياسال اعتمادًا على( عبارة لقياس متغير سلوكيات العمل المضاد لإلنتاجية 12) ▪

العطوي، : 2011حسانين، : 2016الغزالي، الخزاعي،: 2020عريض، )استخدمها 

2011.) 
 ر،العم ،مجموعة من البيانات الديموغرافية والوظيفية تتعلق بـ: )النوع ةقائمة االستبان تكما تضمن
 (. دمةسنوات الخالوظيفة، 

تم اختيار مقياس ليكرت الخماسي في تقدير إجابات عينة البحث عن كل عبارة من عبارات  
خيارات لكل عبارة من عبارات المقياس وهي  ةالمقاييس المستخدمة في البحث، وقد تم وضع خمس

خيار )موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة(، وقد تم إعطاء القيم التالية لكل 
 من خيارات العبارات:

 موافق بشدة تأخذ خمس درجات. •
 موافق تأخذ أربع درجات. •
 محايد تأخذ ثالث درجات. •
 ن.يغير موافق تأخذ درجت •
 غير موافق بشدة تأخذ درجة واحدة. •

 Data Analysis Methodsأساليب تحليل البيانات . 10
باالعتماد على مجموعة من األساليب تم تحليل البيانات واختبار صحة الفروض         

  والتي منها: (SPSS.18)برنامج  اإلحصائية باستخدام
 .Cronbach'sمعامل ألفا كرونباخ  ▪
 .Statistics   Descriptiveةالوصفي حصاءاتاإل ▪
 توزيع مفردات العينة من حيث العدد والنسبة المئوية. ▪
 .One –Way Anovaالتباين األ حادي  أسلوبو  ،T-Test نيأسلوب التبا ▪
 لدراسة الفروقات البعدية. Scheffeاختبار ▪
 .Person تحليل االرتباط ▪
 . Simple Regressionأسلوب تحليل االنحدار البسيط  ▪
 . Multiple Regression المتعددأسلوب تحليل االنحدار  ▪
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 Research Variables. متغيرات البحث 11
 متغيرات كما يلي: ثالثيشمل البحث على         

ي شير إلى مجموعة من القيم والدوافع الموجودة في المنظمة  روحانية مكان العمل المتغير المستقل:
والتي تجعله يشعر بأهمية العمل الذي يؤديه  العامل،مع القيم الشخصية للفرد  والمتالئمة نسبياً 
حساس بزمالئه في هدافه عبر حالة التفاعل والمشاركة واإلأهداف المنظمة و أويسعى لتحقيق 

ويشمل متغير روحانية مكان العمل ثالثة أبعاد  ،(113 ،2014الشامي،)فيها المنظمة التي يعمل 
 وهي:

ويشعر من خالله بالسعادة والرضى  ما،في منظمة  هو العمل الذي يؤديه العاملالعمل الهادف:   ▪
 (.117، 2019،كمالرض وهدف مرغوب به )غلى إالوصول  الوظيفي قاصداً 

هي حالة من التشارك وااللتزام والتفاعل مع مجموعة العمل التي ينتمي اإلحساس بالجماعة:   ▪
لى تحقيق هدف مشترك له وللمنظمة إمن خاللها للوصول  ى العاملإليها ويسع

 (.63،2014الشامي،)
ي حالة التطابق واالنسجام بين قيم العمل الشخصي ه المالئمة بين قيم الفرد وقيم المنظمة:  ▪

 .(216،2019أبو ليفة،)التنظيمي وقيم العمل 
العمل بصورة ي تصرفات الفرد التي تتم في بيئة وه سلوكيات الدور الزائد المتغير التابع األول:

اختيارية وتطوعية وتهدف إلى تحقيق أهداف المنظمة، وال تندرج ضمن الواجبات الرسمية للفرد، 
ويشمل متغير سلوكيات الدور  ،(499،2010)أبازيد،ها ومكافآت أو ضمن نظام حوافز المنظمة

 وهي:( Moon,2004:22و97،2014،)الشاميأبعادالزائد أربعة 
و القيام بإجراء الترتيبات أخرين في عمل ما وهو قيام العاملين بالمساعدة التطوعية لآل المساعدة:  ▪

 (.Podsakoff, et al,2000:518)ثناء العمل أالتي تساعد على منع حدوث المشكالت 
التي ن هذا البعد يعبر عن قبول الفرد باإلجراءات والقواعد والتعليمات التنظيمية إ ذعان:اإل  ▪

 Podsakoff, et)على تنفيذها حتى إن لم يكن هناك شخص أو جهة معينة تراقب عمله  يحرص

al,2000:515.) 
ي تقليل لى المبادرة لطرح اآلراء واألفكار الجديدة والبناءة والتي تساهم فإ: يشير اإلبداع اإلبداع ▪

 (.Moon,2004:17)نجازه إوسرعة  ،وزيادة حجم العمل المنجز ،وتحسين جودته، أعباء العمل
هي رغبة العامل واستعداداته وجاهزيته على التحمل والصبر من دون شكوى  الروح الرياضية: ▪

شتى يجابي في زعاج والعواقب التي البد منها ومواجهتها والمحافظة على الموقف اإللحاالت اإل
 (.476 ،2012بودية،الرقاد وأالظروف )

ويشمل السلوكيات المنحرفة التي تضر بمصلحة  التابع الثاني: العمل المضاد لإلنتاجية المتغير
 أو أنها سلوكيات إرادية اختيارية مقصودة تنتهك قواعد المنظمة وقوانينها يمارسها ،الفرد والمنظمة

 (.Grys&Sakett,2003:30)بالمنظمة أو أعضائها  اإلضرار بهدف المنظمة أعضاء
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 Previous Studies الدراسات السابقة. 12
تسلسل متغيرات البحث  محاور أساسية مراعياً  ةالسابقة لثالث بتقسيم الدراساتقام الباحث          

األحدث حتى  واألجنبية منالدراسات العربية  حيث تم عرض ،والتسلسل الزمني لتلك الدراسات
 األقدم وضمن كل محور وذلك كما يلي:

 :الدراسات التي تناولت روحانية مكان العمل. 12/1
األخالقي للقيادة وروحانية مكان العمل: العالقة بين السلوك "( 2019)أبو ليفة، دراسة ▪

هدفت الدراسة إلى " دراسة ميدانية لدور التمكين النفسي كمتغير وسيط تداخلي في هذه العالقة
) توافر السلوك  التعرف على دور التمكين النفسي في العالقة بين أبعاد السلوك األخالقي للقيادة

لسلوك األخالقي( وأبعاد روحانية مكان العمل األخالقي، ممارسات السلوك األخالقي، تعزيز ا
العمل الهادف، اإلحساس بالجماعة، المالئمة بين قيم الفرد وقيم المنظمة(، طبقت الدراسة على )

( عاماًل في الشركة المصرية لالتصاالت، توصلت الدراسة إلى وجود عالقة 381عينة بلغت)
لى وجود موجبة ذات داللة إحصائية بين أبعاد السلوك األخال عالقة قي للقيادة والتمكين النفسي، وا 

موجبة ذات داللة إحصائية بين التمكين النفسي وأبعاد روحانية مكان العمل، وأخيرًا توصلت 
كمتغير وسيط أدى إلى زيادة العالقة الموجبة بين بعض  الدراسة إلى أن التمكين النفسي الشعوري
 حانية مكان العمل.أبعاد السلوك األخالقي للقيادة وأبعاد رو 

أثر روحانية مكان العمل على الرضا الوظيفي لدى الكادر "( 2019دراسة )كمال، ▪
هدفت الدراسة " المسيلة –التمريضي: دراسة تطبيقية بالمؤسسة االستشفائية العمومية الزهراوي 

على الرضا الوظيفي لدى الكادر التمريضي في المؤسسة إلى اختبار أثر روحانية مكان العمل 
( 108االستشفائية العمومية الزهراوي بالمسيلة، طبقت الدراسة على عينة عشوائية مكونة من )

ة بين رتباط إيجابيا، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة اتممرضالو ين مرضن المم
روحانية مكان العمل والرضا الوظيفي، ووجود أثر لروحانية مكان العمل على الرضا الوظيفي 

 لدى الكادر التمريضي في المؤسسة االستشفائية العمومية الزهراوي بالمسيلة.
روحانية مكان العمل ودورها في مواجهة السلوكيات القيادية "( 2018دراسة )العبيدي،  ▪

هدفت الدراسة إلى تفسير طبيعة وتحديد " الة في مستشفى اإلسكندرية العامالتدميرية: دراسة ح
مستوى العالقة بين روحانية مكان العمل والسلوكيات القيادية التدميرية في مستشفى اإلسكندرية 

موظفًا في مستشفى اإلسكندرية العام، أظهرت النتائج النظرية  (162)العام، طبقت الدراسة على 
بين روحانية مكان العمل والسلوكيات القيادية التدميرية وجود فجوة معرفية لتفسير طبيعة العالقة 

التطبيقية  أظهرت النتائجفي المنظمات بشكل عام وفي المنظمة قيد البحث بشكل خاص، كما 
 .عمل المضادة لإلنتاجيةوحانية مكان العمل في سلوكيات الوجود ارتباط وتأثير معنوي لر 
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الدور الوسيط لروحانية مكان العمل في العالقة بين رأس المال "( 2018دراسة )صبر، ▪
لى تحديد إهدفت الدراسة " النفسي والسلوك الريادي: بحث ميداني في مركز وزارة النفط العراقية

س المال النفسي والسلوك الريادي آلراء عينة من موظفي الدور الوسيط لروحانية مكان العمل في رأ
من جميع المستويات اإلدارية  اً ( موظف310مركز وزارة النفط العراقية، حيث شملت عينة الدراسة )

وجود دور وسيط لروحانية مكان العمل في العالقة بين رأس المال في الوزارة، أظهرت النتائج 
 زارة النفط العراقية، كما تبين أن لرأس المال النفسي وأبعادهالنفسي والسلوك الريادي لموظفي و 

)الكفاءة الذاتية، التفاؤل، األمل، المرونة( دورًا مؤثرًا ومعنويًا في السلوك الريادي وروحانية مكان 
)معنى العمل، الشعور باالنتماء للجماعة، الموائمة  وتشكل روحانية مكان العمل وأبعادها العمل،

 الفرد والمنظمة( دافعًا مؤثرًا في السلوك الريادي.بين قيم 
الروحانية في مكان العمل كمتغير تفاعلي في " (2016 ،عبد الزهرة ،دراسة )خضير  ▪

: دراسة ميدانية العالقة بين تقدير الذات والوالء التنظيمي على سلوك المواطنة التنظيمية
اختبار دور روحانية مكان العمل كمتغير  لىإهدفت الدراسة  "للعاملين في شركة الحفر العراقية

تفاعلي للعالقة بين تقدير الذات والوالء التنظيمي على سلوكيات المواطنة التنظيمية، أ جريت 
وقد أظهرت النتائج  ،الدراسة على عينة عشوائية من العاملين في شركة الحفر النفطية العراقية

غيرات )تقدير الذات، الوالء التنظيمي، الروحانية وجود فجوة معرفية لتفسير طبيعة العالقة بين مت
في مكان العمل، سلوك المواطنة التنظيمية( في شركة الحفر النفطية العراقية، كما أظهرت النتائج 
العملية وجود عالقات تأثير مباشرة بين تقدير الذات والوالء التنظيمي على سلوك المواطنة 

 متغير روحانية مكان العمل.التنظيمية فضاًل عن الدور التفاعلي ك
سهام السلوكي لروحانية مكان العمل في بناء اإل"( 2016 ،خليل، دراسة )الساعدي ▪

لى إهدفت الدراسة " بحث تطبيقي في عينة من منظمات األعمال العراقية -قيمة أعمال المنظمة
في بناء قيمة أعمال  اً وصفي اً سلوكي اً تحديد ما تسهم به روحانية مكان العمل بوصفها متغير 

قطاعات  ةحيث جرى البحث في ثالث منظمات خدمية في ثالث ،اً استجابي اً المنظمة بوصفه متغير 
 SPSSحصائي وباستخدام البرنامج اإل ،التعليم العالي( ،الصحة ،مختلفة هي )االتصاالت الخلوية
سهامها إزاء روحانية مكان العمل ومدى إ دراك العينات الثالثإاستنتج الباحثان وجود تباين في 

كما خرج البحث باستنتاج مفاده ضرورة بناء ثقافة روحانية مكان ، عمال المنظمةأفي بناء تنمية 
العمل بشكل ال يقل أهمية عن قيم االلتزام التنظيمي والعوامل المادية األخرى في تحقيق أعمال 

 المنظمة.
العمل وانعكاساتها في سلوك المواطنة روحانية مكان " (2014 ،دراسة )الشامي ▪

التنظيمية بتوسيط جاذبية الهوية التنظيمية" دراسة تحليلية آلراء عينة من موظفي العتبة 
لى اختبار العالقة بين متغير روحانية مكان العمل ومتغير إهدفت الدراسة  "الحسينية المقدسة
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الل الدور الوسيط لمتغير جاذبية الهوية سلوك المواطنة التنظيمية لدى العاملين في المنظمة من خ
 أعضاء اإلدارة العليا والوسطى والدنيا في فرد من( 300)فقد شملت عينة الدراسة  ،التنظيمية

لى مجموعة من االستنتاجات منها: وجود إوتوصلت الدراسة  لعتبة الحسينية المقدسة في كربالءا
بحيث  ،وجاذبية الهوية التنظيمية وسلوك المواطنة التنظيميةعالقة سببية بين روحانية مكان العمل 

دراك الفرد لجاذبية إأن تحسين مستوى الروحانية سينعكس في أغلب األحيان على زيادة مستوى 
فراد ويحفزهم يجابي وبمرور الزمن سيشجع األدراك اإلهوية المنظمة التي ينتمي إليها وهذا اإل

 ة للمنظمة. لالنغماس في السلوكيات التطوعي
روحانية مكان العمل وااللتزام التنظيمي: دراسة " (Rego & Cunha, 2014)دراسة  ▪

بعاد االلتزام التنظيمي أهدفت الدراسة الى اختبار تأثير روحانية مكان العمل على " استكشافية
يعملون في  ( فرداً 261الثالث )المعياري، العاطفي، المستمر(، حيث تضمنت عينة البحث )

ن روحانية مكان العمل لها ارتباط أظهرت نتائج الدراسة أو ، ( منظمة برازيلية وبرتغالية154)
 لاللتزام التنظيمي. ةبعاد الثالثوتأثير ذو داللة معنوية على األ

دراسة تأثير الروحانية التنظيمية على سلوك المواطنة " (Sanoubar et al, 2014)دراسة  ▪
 مكانطبيعة عالقة االرتباط والتأثير ما بين متغير روحانية  لى اختبارإهدفت الدراسة " التنظيمية

( 27)في  جامعياً  ستاذاً أو  ( موظفاً 262وقد تمثلت الدراسة ب ) ،المواطنة التنظيميةوسلوك العمل 
ظهرت النتائج وجود عالقة ارتباط وعالقة أإيران، حيث -تبريز كلية في مجموعة من جامعات
 المواطنة التنظيمية. أبعادروحانية مكان العمل و  أبعادتأثير ذات داللة معنوية بين 

رأس المال النفسي منظور سلوكي لدراسة روحانية " (2012دراسة )العبادي والعابدي، ▪
دراسة إلى التعرف على هدفت ال" مكان العمل: دراسة تطبيقية في عينة من كليات جامعة الكوفة

لعينة من الكادر التدريسي في كليات جامعة الكوفة، حيث بلغت عينة روحانية مكان العمل 
وجود تأثير وقد أظهرت نتائج الدراسة  الكوفة،كليات في جامعة  أربعفي  ( فرد  200الدراسة )

أثير إلدراك األفراد العاملين في تإيجابي بين رأس المال النفسي وروحانية مكان العمل، أي وجود 
الكليات لمكونات رأس المال النفسي وانعكاس ذلك التأثير في تعزيز روحانية مكان العمل، كما 

ضرورة اهتمام الكليات بمكونات رأس المال النفسي ألن ذلك يشجع ويعزز توصلت  النتائج إلى 
 ان العمل.بشكل كبير على خلق بيئة عمل تهتم بالجوانب الروحية في مك

روحانية مكان العمل واتجاهات عمل الموظف: دراسة " (Milliman et al , 2003)دراسة  ▪
لى اختبار عالقات االرتباط والتأثير بين أبعاد روحانية مكان العمل إهدفت الدراسة " تجريبية
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المالئمة بين قيم الفرد وقيم المنظمة( ومجموعة من اتجاهات  بالجماعة،حساس اإل الهادف، )العمل
حيث تضمنت عينة الدراسة  ،وتقدير الذات ،ونوايا ترك العمل ،وااللتزام ،العمل كالرضا الوظيفي

مريكية، وقد أظهرت عمال في الواليات المتحدة األدارة األإفي مجموعة من كليات  اً ( موظف167)
بعاد روحانية مكان العمل واتجاهات أط وتأثير ذات داللة معنوية بين النتائج وجود عالقة ارتبا

 عمل الموظف. 
 :الدراسات التي تناولت سلوكيات الدور الزائد. 12/2
العدالة التنظيمية وعالقتها بسلوك المواطنة التنظيمية  "( 2017) صابر، منى،  دراسة ▪

هدفت الدراسة إلى تحديد العالقة بين " الجزائرلدى العاملين في مجال اإلدارة المحلية في 
العدالة التنظيمية وسلوك المواطنة التنظيمية لدى العاملين باإلدارة المحلية، من خالل أبعاد 

يثار والكياسة واللطف والروح الرياضية والسلوك الحضاري والضمير الحي، تمت الدراسة اإل
، وقد أظهرت نتائج إلدارة المحلية في الجزائريعملون في ا ( إدارياً 72على عينة مكونة من )

الدراسة وجود عالقة ارتباطية إيجابية قوية ذات داللة إحصائية بين العدالة التنظيمية وسلوك 
 اً المواطنة التنظيمية لدى اإلداريين العاملين باإلدارة المحلية، كما تبين أن للعدالة التنظيمية أثر 

نظيمية وتشكل دافعًا نحو التوجه لسلوك المواطنة التنظيمية لدى على سلوك المواطنة الت اً إيجابي
 العاملين في مجال اإلدارة المحلية في الجزائر.

أثر العدالة اإلجرائية على سلوك المواطنة " (2015)الطعامسة، حسب اهلل، دراسة ▪
الدراسة إلى " هدفت في األردن QIZ) التنظيمية: دراسة تحليلية آلراء العاملين في شركات)

مدن صناعية ((QIZ)تحليل أثر العدالة اإلجرائية على سلوك المواطنة التنظيمية في شركات 
راء العاملين فيها، تم جمع البيانات من في األردن وفقًا آل مؤهلة تعمل في مجال االستثمار(

( مفردة تمثل مجتمع الدراسة، أظهرت 420خالل استبانة وزعت على عينة الدراسة التي بلغت )
كانت متوسطة، ومستوى سلوك  (QIZ)نتائج الدراسة أن تطبيق العدالة اإلجرائية في شركات 

عًا، كما أظهرت النتائج بأنه توجد كان مرتف (QIZ)المواطنة التنظيمية لدى العاملين في شركة 
وأن هناك  ،عالقة إيجابية بين العدالة اإلجرائية كمتغير مستقل وسلوك المواطنة كمتغير تابع

 .للعدالة اإلجرائية في سلوك المواطنة اً معنوي اً أثر 
أثر الدعم التنظيمي في أداء الشركات وسلوك المواطنة " (2013 ،دراسة )نوح  ▪

هدفت الدراسة لقياس أثر الدعم التنظيمي في سلوك المواطنة التنظيمية في شركات " التنظيمية
من العاملين في الشركات  ( فرداً 113ردني، فقد تمثلت عينة الدراسة ب )القطاع الصناعي األ
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داللة  يظهرت النتائج وجود عالقة تأثير معنوي ذأردنية، و الصناعية في مدينة سحاب األ
)العدالة التنظيمية، سلوك القادة المساند للمرؤوسين، المشاركة  للدعم التنظيمي بأبعادهمعنوية 

)اإلنتاجية، الربحية، القيمة داء الشركاتأفي سلوك المواطنة التنظيمية و في اتخاذ القرارات( 
، ووجود عالقة ردنيةالصناعية األ السوقية، العمليات الداخلية، التطوير والتحديث للعمليات(

 داللة معنوية لسلوك المواطنة التنظيمية في أداء الشركات الصناعية األردنية. يتأثير معنوي ذ
أثر الضغوط الوظيفية على المواطنة التنظيمية: دراسة مسحية "( 2013)نادر، دراسة  ▪

لى التعرف على واقع إهدفت الدراسة " على العاملين في المشافي العامة للساحل السوري
ومستوى ممارسة العاملين لسلوكيات المواطنة التنظيمية في المشافي العامة  ،العملضغوط 

وما أكثر  ،ومعرفة أثر ضغوط العمل على ممارسة العاملين لتلك السلوكيات، للساحل السوري
من إشرافيين وتنفيذيين  ( عامالً 370تكونت عينة الدراسة من ) ؟ مصادر ضغوط العمل تأثيراً 

امة محل الدراسة، وقد أظهرت النتائج أن العاملين يعانون من ضغوط في العمل في المشافي الع
بمصادره المختلفة كما أنهم يمارسون سلوكيات المواطنة التنظيمية، ولكن كان مصدر غموض 

 على ممارسة تلك السلوكيات، كما نتج أن لمصادر ضغوط العمل تأثيراً  الدور هو األكثر تأثيراً 
 العاملين لسلوكيات المواطنة التنظيمية في المشافي المدروسة.  على ممارسةعكسياً 
أثر التمكين النفسي على سلوك المواطنة للعاملين في مؤسسة "( 2009أبازيد،) دراسة  ▪

الدراسة إلى الكشف عن مستوى التمكين النفسي وأثره  هدفت" الضمان االجتماعي في األردن
على سلوك المواطنة التنظيمية لدى العاملين في مؤسسة الضمان االجتماعي في األردن، 

لتناسب غايات الدراسة، حيث بلغ عدد  مطورة ومعدلةولتحقيق أهداف البحث تم تبني استبانة 
ت النتائج عن وجود درجة عالية لمستوى ( استبانة، أظهر 328لتحليل )ل صالحةاالستبانات ال

التمكين النفسي وسلوكيات الدور الزائد لدى العاملين، كما تبين وجود أثر للتمكين النفسي في 
 سلوك المواطنة، ولم تظهر النتائج أية فروقات في اتجاهات العاملين تعزى للمتغيرات الشخصية.

روحانية مكان العمل وسلوك المواطنة الربط بين " Rastgar et al, 2012))دراسة   ▪
وارتباطها لى اختبار تأثير روحانية مكان العمل إهدفت " التنظيمية واألداء الوظيفي في إيران

تمت هذه الدراسة أخرى، حيث مع سلوكيات الدور الزائد من جهة واألداء الوظيفي من جهة 
وقد أظهرت  اإليرانية،ين ( فرعًا في إحدى شركات التأم47( موظف يعملون في )300على )

نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباط وأثر ذات داللة معنوية بين روحانية مكان العمل وسلوكيات 
روحانية مكان العمل واألداء أظهرت الدراسة وجود عالقة ارتباط بين الدور الزائد وكذلك 

 الوظيفي.
العالقة التفاعلية بين رأس المال النفسي والهوية "(Norman et al,2010) دراسة  ▪

لى بيان إحيث هدفت الدراسة  "وتأثيرها على سلوك المواطنة وسلوك العمل المنحرفالتنظيمية 
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سلوك المواطنة  ممارسة من رأس المال النفسي والهوية التنظيمية في الدور الذي يؤديه كالً 
( عاماًل في أكثر من 199ضمت عينة الدراسة ) ،التنظيمية وتقليل سلوك العمل المنحرف

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن رأس المال النفسي  منظمة صناعية في الواليات المتحدة األمريكية،
 ،يجابياً إلتنظيمية سيزداد تأثيره إيجابيًا في سلوك المواطنة التنظيمية كلما ازداد إدراك الهوية ا

كما وجدت الدراسة أن رأس المال النفسي يزداد تأثيره سلبيًا في سلوك العمل كلما ازداد إدراك 
 يجابية.الهوية التنظيمية اإل

العالقة بين جودة عالقة القائد بالعاملين وااللتزام " (Trutkenbrodt, 2000)دراسة  ▪
لى معرفة العالقة بين القائد والعاملين في المنظمة، إهدفت الدراسة " وسلوك المواطنة التنظيمية

مال ( ع204حيث تمثلت عينة الدراسة ب ) ،وااللتزام وتأثيره على سلوكيات المواطنة التنظيمية
ظهرت أو  ،مريكيةحدى شركات تكنولوجيا المعلومات المتخصصة في الواليات المتحدة األإفي 

عضاء المنظمة، وسلوك المواطنة أبين جودة العالقة بين القائد و نتائج الدراسة وجود عالقة 
 التنظيمية، وااللتزام التنظيمي.

 الدراسات التي تناولت سلوكيات العمل المضاد لإلنتاجية . 12/3
قياس اتجاهات العاملين نحو ممارسة سلوكيات العمل "a) 2020)عريض، دراسة  ▪

دراسة ميدانية على العاملين في بعض جامعات الشمال المضادة لإلنتاجية تجاه المنظمة: 
لى قياس اتجاهات العاملين في بعض جامعات الشمال السوري نحو إهدفت الدراسة " السوري

سلوكيات العمل المضادة لإلنتاجية تجاه المنظمة تبعًا الختالف بعض المتغيرات الديموغرافية 
( مفردة موزعة ما بين عضو هيئة تعليمية 130)حيث طبقت الدراسة على عينة قوامها ،والوظيفية
استبانة وبهذا بلغت نسبة  (110)تم اختيارهم بطريقة عشوائية، تم استرداد  ،داريإوموظف 

( استبانة لعدم كفاية البيانات فيها، وتم 13( وقد قام الباحث باستبعاد )%84االستجابة )
وجود مستوى منخفض جدًا ظهرت النتائج ( استبانة من أجل التحليل اإلحصائي، وقد أ97اعتماد)

من ممارسات سلوكيات العمل المضاد لإلنتاجية تجاه المنظمة لدى العاملين، وأن هناك فروقًا 
ذات داللة إحصائية في مستويات ممارسة سلوكيات العمل المضاد لإلنتاجية تجاه المنظمة لدى 

نتائج البحث عن أية فروق ذات داللة العاملين تعزى لمتغير طبيعة العمل، وبالمقابل لم تكشف 
إحصائية في مستويات ممارسة سلوكيات العمل المضاد لإلنتاجية تجاه المنظمة تعزى لمتغيرات: 

 النوع، العمر، الحالة االجتماعية، الجامعة، الخبرة.
المضايقة في مكان العمل وأثرها في سلوكيات العمل "( 2020b)عريض، دراسة  ▪

هدفت " لإلنتاجية تجاه المنظمة: دراسة ميدانية في بعض جامعات الشمال السوريالمضادة 
الدراسة التعرف على مستوى اإلحساس بالمضايقة لدى العاملين في بعض جامعات مناطق 
الشمال السوري، وكذلك التعرف على درجة ممارستهم لسلوكيات العمل المضاد لإلنتاجية تجاه 
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التعرف على أثر المضايقة في مكان العمل بأبعادها المختلفة في  المنظمة، كما هدفت الدراسة
( مفردة 130سلوكيات العمل المضاد لإلنتاجية تجاه المنظمة، طبقت الدراسة على عينة قوامها )

( استبانة صالحة للتحليل اإلحصائي، وقد أظهرت النتائج وجود مستوى منخفض 97تم اعتماد )
مكان العمل لدى العاملين، وكذلك مستوى منخفض جداً لممارسة  جداً من اإلحساس بالمضايقة في

تجاه المنظمة، كما توصلت الدراسة إلى أن بعدًا واحدًا من سلوكيات العمل المضاد لإلنتاجية 
أبعاد المضايقة في مكان العمل وهو بعد اإلضرار بالسمعة قد أثر تأثيرًا معنويًا في سلوكيات 

م تكشف الدراسة عن أي تأثير لبقية أبعاد المضايقة في مكان العمل العمل المضاد لإلنتاجية، ول
عرقلة تحقيق الذات، عرقلة إقامة العالقات، اإلضرار بجودة الحياة المهنية، اإلضرار بالصحة( )

 في سلوكيات العمل المضادة لإلنتاجية تجاه المنظمة.
العالقة بين مسببات دور الذكاء الوجداني كمتغير وسيط في "( 2018)سالمة، دراسة  ▪

هدفت الدراسة الى التعرف " ضغوط العمل وسلوكيات العمل المضادة لإلنتاجية: دراسة ميدانية
عبء العمل الكمي الزائد، )على دور الذكاء الوجداني في العالقة بين مسببات ضغوط العمل 

مستقل،  فراد داخل العمل، وغموض الدور، وظروف بيئة العمل المادية( كمتغيروصراع األ
وسلوكيات العمل المضادة لإلنتاجية وأبعادها )على مستوى المنظمة، وعلى مستوى األفراد( 

( مفردة من العاملين في البنوك التجارية بمحافظة 384كمتغير تابع، وتكونت عينة الدراسة من )
قة بين مسببات سلبيًا في العالن الذكاء الوجداني يؤثر تأثيرًا معنويًا أى إلأسيوط، توصلت الدراسة 

 ضغوط العمل وسلوكيات العمل المضادة لإلنتاجية.
أثر ممارسات إدارة المواهب على سلوكيات " (2018،وآخرون)عبد السالم،  دراسة  ▪

العمل المضاد لإلنتاجية تجاه المنظمة: دراسة تطبيقية على الوحدات ذات الطابع الخاص 
)تحديد  هدفت الدراسة إلى اختبار أثر ممارسات إدارة المواهب بأبعادها األربعة "بجامعة المنصورة

المواهب، جذب المواهب، تنمية المواهب، االحتفاظ بالمواهب( على سلوكيات العمل المضاد 
لإلنتاجية تجاه المنظمة، استخدم الباحثون قائمة االستقصاء كأداة لجمع البيانات من عينة الدراسة 

الطابع الخاص بجامعة المنصورة، في حين بلغت  وي( مفردة من العاملين ذ400غت )والتي بل
، وتم االعتماد على العينة العشوائية الطبقية في %91.75( بنسبة تقدر367القوائم الصحيحة )

داللة إحصائية لممارسات إدارة المواهب  ي، وأظهرت الدراسة وجود أثر ذتحديد مفردات الدراسة
العمل المضاد لإلنتاجية تجاه المنظمة، كما أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة على سلوكيات 

 عكسية بين ممارسات إدارة المواهب وسلوكيات العمل المضاد لإلنتاجية تجاه المنظمة.
أثر موضع السيطرة وجودة العالقة في سلوك العمل " (2017دراسة )اإلبرو، النور،   ▪

والتمكين النفسي: دراسة تطبيقية على العاملين في  المنحرف من خالل الثقة في القائد
لى تقديم إطار عملي ونظري حول موضوع "األثر إهدفت الدراسة  "مستشفيات البصرة الحكومية
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المباشر لموضع السيطرة وجودة العالقة في سلوك العمل المنحرف وغير المباشرة من خالل الثقة 
الدراسة في القطاع الصحي الحكومي بمحافظة البصرة في القائد والتمكين النفسي" طبقت هذه 

على عدد من المستشفيات الحكومية، واستخدمت االستبانة كأسلوب لجمع بيانات الدراسة وكان 
وقد أظهرت النتائج بأن هناك تأثيرًا سلبيًا مباشرًا لكل ، ( من األفراد العاملين285حجم العينة )

سلوك العمل المنحرف، كما توصلت الدراسة لوجود تأثير من موضع السيطرة وجودة العالقة على 
سلبي غير مباشر لموضوع السيطرة وجودة العالقة على سلوك العمل المنحرف من خالل 

 المتغيرين الوسيطي الثقة في القائد والتمكين النفسي.
التمايز السلوكي لدى القادة ودوره في التماثل " (2017)الغزالي، الخزاعي،  دراسة  ▪

هدفت " نظيمي للحد من سلوك العمل المنحرف: دراسة تحليلية في الكلية اإلسالمية الجامعةالت
يضاح الدور الذي يمارسه التمايز السلوكي في بلورة التماثل التنظيمي للحد من إلى إالدراسة 

سالمية الجامعة راء منتسبي الكلية اإلآسلوك العمل المنحرف، حيث جمعت بينات الدراسة من 
داري، تم إما بين موظف ومدرس وقائد  ( فرداً 55هم )ءفي القادسية وقد بلغ عدد الذين أبدوا آرا

ت الدراسة التي تدور حول عالقات االرتباط والتأثير المباشر وغير المباشر بين اختبار فرضيا
غلب الفرضيات والتي صيغ بصددها مجموعة من أثبتت نتائج الدراسة صحة أ ،متغيرات الدراسة

التوصيات التي يمكن االستفادة منها في تطوير واقع التعليم العالي في العراق بشكل عام وفي 
 ثة بشكل خاص.المنظمة المبحو 

نموذج المعادلة البنائية لسلوكيات العمل المضادة " (2015دراسة )المهدي وآخرون،  ▪
جراءات التغلب عليها من منظور مديري المدارس  لإلنتاجية لدى العاملين: درجة ممارستها وا 

المضاد لى بناء نموذج المعادلة البنائية لسلوكيات العمل إالدراسة  " هدفتفي محافظة مسقط
 ،واستخدم هذا النموذج في تقدير درجة ممارسة المعلمين لهذه السلوكيات ،لإلنتاجية لدى المعلمين

وأبرز ما توصلت  ،من مديري المدارس الحكومية في محافظة مسقط (131)وتكونت العينة من 
يشمل  اليه الدراسة من نتائج أن نموذج بنية سلوكيات العمل المضاد لإلنتاجية لدى العاملين

ضعف االلتزام بقوانين العمل، إساءة العالقة مع الزمالء والرؤساء، السلوكيات )األبعاد التالية: 
لتقدير  ، وأن ممارسة المعلمين لسلوكيات العمل المضادة لإلنتاجية طبقاً (العدوانية في مجال العمل

بضعف االلتزام  ، وكان أعلى األبعاد ممارسةً هو البعد الخاصاً مديري المدارس جاء منخفض
كما أظهرت النتائج  ،بقوانين العمل، وأقلها هو البعد الخاص بالسلوكيات العدوانية في مجال العمل

حصائية في تقدير المدراء لممارسة المعلمين لسلوكيات العمل إنه ال توجد فروق ذات داللة أ
راء تعزى للخبرة وقد تم المضاد لإلنتاجية تعزى لجنس المدير، بينما توجد فروق في تقديرات المد
 تقديم مجموعة من المقترحات لمعالجة مثل هذه السلوكيات في المدارس.



 
 

20 
 

األنومية التنظيمية وسلوك العمل العكسي: دراسة " (2014ناصر، ، دراسة )الحكيم  ▪
لى التحري عن طبيعة العالقة بين إهدفت الدراسة " تطبيقية في شركات السياحة والسفر العراقية

األنومية التنظيمية وسلوك العمل العكسي في شركات السياحة والسفر العراقية، وباالعتماد على 
( استبانة على مدراء شركات السياحة والسفر في المنطقة 400العينة العنقودية العشوائية تم توزيع )

ألنومية ظهرت نتائج البحث العملية وجود عالقة تأثير مباشرة بين اأوقد  ،الوسطى من العراق
 التنظيمية وسلوك العمل العكسي.

سلوكيات العمل السلبية الناشئة عن التهكم التنظيمي " (2014دراسة )الفتالوي،  ▪
وانعكاسها على مرونة ممارسات الموارد البشرية: دراسة استطالعية تحليلية في عينة من 

تنظيمي على مرونة لى التعرف على تأثير التهكم الإهدفت الدراسة " جامعات الفرات األوسط
 ،ربع جامعات عراقيةأممارسات الموارد البشرية من خالل سلوكيات العمل السلبية، شملت الدراسة 

من حملة الشهادات العليا ومدراء  اً ( فرد233حيث شملت العينة )خذ عدد من الكليات أوتم 
اإلدارية، توصلت الدراسة الى عدد من االستنتاجات: أهمها أن االعتقاد األساسي للتهكم التنظيمي 
هو أن يتم التضحية بمبادئ الصدق والنزاهة واإلخالص والثقة لتعزيز المصالح الذاتية للقيادة، 

لى شخصية الفرد أو نتيجة لضغوطات إيعود  حد األسباب الرئيسة لسلوكيات العمل السلبيةأن أو 
 البيئة التي يعمل بها.

العدالة التنظيمية والدمج التنظيمي ودورهما في تقليل سلوك "( 2011، دراسة )العطوي  ▪
لى اختبار العالقة بين إهدفت الدراسة " سمنت المثنىإالعمل المنحرف: دراسة تطبيقية في معمل 

العمل المنحرف من خالل الدور الوسيط لمتغير الدمج التنظيمي،  أبعاد العدالة التنظيمية وسلوك
، اختبر مال( ع108سمنت المثنى ضمت )إنات من عينة عشوائية للعاملين في معمل ابيتم جمع 

الباحث فرضيات البحث والتي تدور حول عالقة التأثير المباشر وغير المباشر بين متغيرات 
حصائية الختبار مالئمة مقاييس البحث واختبار من االدوات اإل اً البحث، واستخدم الباحث عدد

ثبتت نتائج البحث أوقد  ،(Sobel)الفرضيات كنمذجة المعادلة الهيكلية وتحليل االنحدار واختبار 
 صحة أغلب الفرضيات.

الكفاءة الذاتية: وسيط بين التنافر العاطفي " (Cretu & Burcas,2014) دراسة  ▪
لى إيجاد العالقة بين التنافر العاطفي إهدفت الدراسة " العمل المضادة لإلنتاجيةوسلوكيات 
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وسلسلة من مؤشرات أخرى ذات نتائج سلبية لسلوكيات العمل الخاصة بالموظفين في مجال خدمة 
من عمال شركة النفط والغاز  ( عامالً 147)مجموعها العمالء، حيث أجريت الدراسة على عينة 

تنافر الشخص العاطفي يتنبأ بزيادة في عدد السلوكيات  بأن زيادةستنتج الباحث في رومانيا، وا
مستوى مراقبة ذاتية لى إالسلبية المتوقعة من هذا الشخص، وزيادة الكفاءة الذاتية للشخص يؤدي 

 منخفضة ومن ثم انخفاض في عدد السلوكيات السلبية.
 على الدراسات السابقة يبالتعق. 13
من خالل مراجعته للدراســـــــــات الســـــــــابقة أنه اســـــــــتفاد منها في عرض األدب  الباحثيرى        

 اســـــتخدمهاالنظري الخاص بكل متغير من متغيرات الدراســـــة، وكذلك اســـــتفاد من المقاييس التي 
 (2019،أبوليفة) دراســــــــــــــةو  (2014،الشــــــــــــــامي)كدراســــــــــــــة متغيرات البحث  الباحثون في قياس

 (.2020عريض،دراسة)و 
الباحث لم يسبق ألحد أن تناول روحانية مكان العمل وسلوكيات الدور  منه على حد علا  و         

الزائد والعمل المضاد لإلنتاجية معاً وخاصًة في بيئة البحث العربي، وأن ما يميز البحث أنه طبق 
 .على مؤسسة تعليمية في المناطق المحررة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني

 مراجعة نظرية في أدبيات البحث

 المبحث األول: روحانية مكان العمل

 مفهوم روحانية مكان العمل .1/1

 أهمية روحانية مكان العمل  .1/2

 مزايا المجتمع الروحاني في مكان العمل .1/3

 روحانية الفرد وكيفية تحقيقها في مكان العمل .1/4

 عالقة روحانية مكان العمل بالذكاء الروحي ورأس المال الروحي .1/5

 أبعاد روحانية مكان العمل .1/6

 



 
 

23 
 

 المبحث األول
 Spiritual Workplace العملروحانية مكان . 1

 :تمهيد
هتمام بها خالل السنوات الروحانية في مكان العمل من المواضيع المعاصرة التي زاد اال     

األخيرة، وأصبحت محل نقاش وجدل أكاديمي وعلمي، وهي من المواضيع المعقدة وصعبة الفهم، 
مشاعر الحب، نشر هتمامها بلما لها من أثر بارز في مستوى أداء العاملين في المنظمات، ال

 هتمام واإلنسانية بهدف تحقيق الرضا الداخلي وتحقيق الذات.واإليثار، والمودة، واال
 The concept of Spiritual Workplace مفهوم روحانية مكان العمل. 1/1

 Guilloryعرفها  فقد تباينت آراء الباحثين حول تعريف مفهوم روحانية مكان العمل،       
الذي يأتي من المعتقدات والقيم العامة التي و  ،و الضمير الداخلي لإلنسانأبأنها الوعي  (2000,33)

نسان تتفاوت إنها قوة مؤثرة داخلية موجودة عند كل أتجتها الثقافة التي يحملها ذلك اإلنسان، أي أن
تختلف ، كما تأثيراتها من شخص آلخر بحسب قوة مصادرها المتمثلة بالمعتقدات والقيم والثقافة

 تخاذ القرار.إوهي مدخل مهم في  ،يجابية كذلكثارها السلبية واإلآ
( فقد عرفت الروحانية على أنها شعور داخلي نابع من 215،2019أبو ليفة ) أما الباحثة        

القيم والمعتقدات التي يشعر فيها الفرد بأهمية العمل الذي يقوم به، واإلحساس العالي بالمجموعة 
 Rego & Pina (59,2008)من  كل   أشارو  يعمل معها، وتوافق قيمه الشخصية مع قيم المنظمة،التي 

رها القيم ينها حالة نفسية تميز عالقة الموظف مع المنظمة وتأطألى روحانية مكان العمل على إ
بتعاد الجتماعية والتنظيمية والتي تسعى الى توحيد الجهود التنظيمية واإلنسانية السمحاء، مع ااال

لى األهداف إجل الوصول أمن  اآلخرين لمشاعر ومراعاةً  ،عن سلوكيات العنف والتدمير النفسي
 .وفعاليةالمرجوة في الوقت المناسب بكل كفاءة 

 مفاهيم وهي: ةثالث ( على48،2014)الشامي، وترتكز الروحانية في مكان العمل بحسب
يرتبط بحل  عقلياً  والممارسة اإلنسانية التي تتضمن نمواً نمو والتقدم الروحي للخبرة ال •

 .فرادألما ينعكس على الوسائل األساسية لتطوير ا وغالباً  ،المشكالت والتعلم الفردي
و أنتماء كحاجات اال شباع الحاجات الفرديةإو أالنمو الروحي الذي ينعكس على إرضاء  •

و زيادة أرتباط الفرد العامل بالمنظمة احاجات اإلنجاز التي تنعكس على زيادة مستوى 
 مستوى أدائها.

و ثقافتها التنظيمية ألروحانية في مكان العمل يتم توصيلها وتعزيزها عبر قادة المنظمة ا •
  .صميم العملتو أو السياسات أ



 
 

24 
 

العاملين  امتالك إدراكعملية  نهاأب Ashmos & Duchon (2000,137)ن م وقد عرفها كل          
 وسلوكياً  نفسياً  ارتباطهمزدياد اللمشاعر الداخلية التي تغذي المعنى لمكان العمل وتنعكس على 

إطار عمل للقيم التنظيمية المنغرسة في النسيج الثقافي والتي  بأنهاعرفت  كما المنظمة.بأهداف 
 باالرتباطوالتي تؤكد إحساسهم  ،العمل في الرقي والسمو في بيئةوممارستهم تعزز خبرة العاملين 

 Giaclone & Jurkiewicz (2003,5)امع أقرانهم والمنظمة التي يعملون فيه
من  والتي يشعرومعتقداته، بأنها قيم الفرد الداخلية  (117،2019)كمال فها كما عر            

خرين في العمل، فضاًل عن شعوره بمدى خاللها بمعنى العمل الذي يؤديه، ومدى ارتباطه مع اآل
 .ع قيم التنظيمالموائمة بين قيمه الشخصية م

ابعة نوالسلوكيات األخالقية الها مجموعة من القيم ن  أ( ب404،2018) العبيدي فهاعر  وقد          
اءة يجابية البن  اإل والمشاعر دراك والقواعد المعرفيةعلى اإل معتمداً ، من القلب والموجهة من العقل

العنف واالعتداء ذ فراد العاملين على التواصل والتودد وزرع روح المحبة والتسامح ونبألالتي تساعد ا
 .خرآلعلى ا

مجموعة من المشاعر والقيم التي يؤمن روحانية مكان العمل تمثل  ويرى الباحث بأن          
فراد ألوتنعكس بشكل إيجابي على أهمية العمل الذي يقوم به مع مجموعة من ا، بها الفرد

العاملين ضمن المنظمة من خالل اتصالهم ببعضهم البعض لتحقيق الهدف المنشود للمنظمة 
 وبتالئم قيمهم الشخصية مع قيم المنظمة.

 Importance Spiritual Workplace أهمية روحانية مكان العمل 1-2

ن االهتمام بدراسة روحانية مكان العمل أ (197،2018)وعروسي يرى الباحثان يوسفي        
من فراغ، بل هو ناتج عن أهمية هذا البعد الروحي  والعوامل المؤثرة فيها والمتأثرة بها لم يأت  

دارة  وتأثيره في العديد من الجوانب التي تؤدي في النهاية إلى تحسين األداء الفردي والمؤسسي، وا 
، وتنمية اإلبداع واالبتكار، وتعزيز بقاء المنظمة الوقت بشكل فعال، وتحسين العالقات التنظيمية

                          .                             ا من األخطاروقدرتها على المنافسة وحمايته
في تعزيز األداء  ( بأن  روحانية مكان العمل تساهم52،2018وخليل ) يرى الساعديو       

ن أالروحانية في بيئة العمل داخل المنظمة يمكن  ن  إف التنظيمي بشكل عام، وفيما يتعلق باالبتكار
و المعتاد بحيث أو شعورهم بما وراء المستوى الطبيعي أتساعد األشخاص على توسيع حدود وعيهم 

تخلق الروحانية حالة من حاالت الكمال النسبي  اكم ،لديهمبداع لى زيادة حالة االبتكار واإلإتقود 
واالبتكار ويساهم بداع حفزه على اإليدفعه و يولد السعادة والشعور بالرضى مما تي تللفرد العامل وال

روحانية مكان العمل تعزز من النمو  ن  إى ذلك فإلفي تعزيز األداء الوظيفي للمنظمة، إضافة 
والذي يساهم في تعزيز قابلية الفرد على حل المشكالت ومواجهة  ،العقلي والذهني للفرد العامل
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والتي تعزز األداء الوظيفي  ،لمبدعة والحلول المستمرةمما يساعده على تقديم األفكار ا ،التحديات
في عالقاتها مع باقي المنظمات  للمنظمات التي تتبنى مفهوم روحانية مكان العمل وتترجمه عملياً 

 ،خرين خارج المنظمةمما يجعلها موضع ثقة ونزاهة مع العاملين فيها واآل، كمصداقية في التعامل
ويسعوا من خالل ذلك  ،وعاملين هم إدارةً ن يتمتعوا بالمصداقية والثقة في التعامل مع منظمتأعلى 

                            .لهاوتحقيق النجاح ومكانتها للحفاظ على سمعة منظمتهم 
تساعد  نهاإ حيث مكان العمل من ( أهمية روحانية7،2017ه )ؤ كما بين السكافي وزمال        

، وتعمل على تحقيق النمو والتميز في األداء رشادمن خالل الدعم واإل على التعاون بين العاملين
التي تؤدي  ،حيث تمنح العاملين الشعور بالمتعة في أداء العمل والجودة في التوجه ،اإلنتاجي
فاألفراد الذين لديهم مستوى  ، كما تخفض وتخفف ضغط العمللى تحقيق اإلنتاجية المتميزةإبدورها 
، وتزيد من سلوكيات الدور الزائد قل عرضة للمعاناة من اآلثار النفسية السلبيةأة من الروحاني عال  

 .لى زيادة سلوكيات الدور الزائدإحيث كلما زادت الروحانية في مكان العمل أدى ذلك  ،في المنظمة
روحانية مكان العمل  بأن   Laps Wiersma & Mills (2002,23)نى ما ذكر فقد بي  إلباإلضافة 

تعزز من تماسك رؤية ، و تمكين العاملين العمل وزيادةتساهم في تحسين السلوك األخالقي في 
                                                                                                                  تشجع على العمل الجماعي.و ، المنظمة وفرصتها

روحانية مكان العمل تساهم في بناء مناخ تنظيمي  ن  ألى إفقد أشار  Brown ((2003,72ما أ       
تجنب ، و العاملين نحو قبول األهداف والممارسات التنظيمية طيبة، وتدفعيتصف بعالقات صداقة 

 ألوامر مشرفيهم.تساهم في تعزيز دعم العاملين والتزامهم ، و العاملين حاالت الصراع الشخصي
 :العمل الروحاني في مكانالمجتمع مزايا  .1/3
وهي كما  Wong & Page (2003,12) ددهاــا حـهناك عدة مزايا للروحانية في مكان العمل كم 

 ي:أتي
 .ودعمها بشكل متبادل كهدف للمستقبلوتحديدها المشتركة والقيم تطوير الرؤية  ✓
جتماعي جل ضمان االلتزام االأإقامة حدود إلبقاء توتر المنظمة تحت السيطرة من  ✓

 .بالرؤى والقيم المشتركة
 .تقاسم المسؤولية من خالل التعاون وبناء الفريق والمشاركة ✓
 .اعتماد استراتيجيات النمو والتنمية الروحية والفكرية والعاطفية التي تنتج الرفاه النفسي ✓
 التوتر من خالل إدارة الصراع على الصعيدين الداخلي والخارجي.الحد من  ✓
 التعليم والتدريب على القيم المجتمعية المشتركة وصنع القرار والحكم والمسؤولية. ✓
 التغذية المرتدة التي تراقب وتصحح باستمرار األداء المجتمعي مقابل األهداف المعلنة. ✓
 .وتطويرها المديرين والموظفين في بيئة العملالتشجيع على تكوين صداقات بين  ✓
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 :روحانية الفرد وكيفية تحقيقها في مكان العمل .1/4
من الممارسات اإليجابية حيث تعزز من  دتطبيق روحانية مكان العمل الفردية تع ن  إ         

وترفع من مستوى تقدير الذات لديه مع وجود حالة من الوالء  ،تطوير سلوكيات الفرد في المنظمة
ن نحدد مظاهر أ المنظمة، ويمكنلى تعزيز ممارسات سلوكيات الدور الزائد في إالتنظيمي يؤدي 

ن أع بها الفرد والنشاط الروحاني الذي يمكن ن يتمتأو السمات الروحانية التي ينبغي أالروحانية 
 دول التالي:ـالجيمارسه، من خالل 

  ( 2)رقم الجدول 
   بين السمات الروحانية والنشاطات الروحانية مقارنة

في مكان العمل كمتغير تفاعلي في العالقة بين تقدير الذات  الروحانية ("2016الزهرة، )وميض عبد  المصدر: خضير،
والوالء التنظيمي على سلوك المواطنة التنظيمية": دراسة ميدانية للعاملين في شركة الحفر العراقية، مجلة االقتصاد 

 ذار.آ( 27الخليجي، العدد )
 :عالقة روحانية مكان العمل بالذكاء الروحي ورأس المال الروحي. 1/5

ن نبين العالقة أهميتها البد لنا من أن تعرفنا على مفهوم روحانية مكان العمل و أبعد          
نها مفاهيم متشابهة أبينها وبين الذكاء الروحي والرأس المال الروحي، فقد يتصور البعض 

خر، ولكن الباحثين والمختصين ميزوا كل مفهوم عن اآل ،ويمكن التعبير عن أي منها باألخرى
ن نبين العالقة بين مفهوم أوسنحاول  ،ن نسلط الضوء على كل مفهوم منهماألك وجب علينا لذ

 الروحانية وهذه المفاهيم.
 Spiritual Intelligenceحي   الذكاء الرو  

يمانية والوجدانية ه مجموعة من القدرات اإلالذكاء الروحي بأن   (2015) الطويل يعرف        
 ،لهام والحدس والمرونة والتسامي والوعي بالقيم والحكمةوالتي تشمل على اإل ،والمعرفيةوالعقالنية 

وذلك باستخدام طرق متعددة  ،كما تتضمن القدرة على استخدام الروحانيات في مواجهة المشكالت
 .حداث الحياةأللمعرفة في محاولة للتكيف قدر المستطاع مع 

 النشاطات الروحانية السمات الروحانية

 خرينالعمل على ممارسة المواقف اإليجابية والعالقات مع اآل النظرة الواسعة النطاق

 العمل بشكل مستقيم القصد في العيش باستقامة
 العمل بأصالة الثقة بأن  حياة المرء الذاتية لها هدف

 تحقيق الذات وجود شعور قوي بالمجتمع
 زيادة حالة الوعي الرغبة في إحداث التغيير

 التأكيد على ما هو ضروري من خالل الخدمة الرغبة في إحداث المعنى والغرض
 العمل مع الحب واإليثار الرغبة في الحقيقة
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مثل  ودمجها ه القدرة على ممارسة أشياءبأن  الذكاء الروحي  Emmons (2000)ويعرف          
والتصرف وفقًا للقيم التي  ،واختيار مسارات أخالقية ،الحكمة والمعرفة والحب والمسؤولية والتواضع

 .والشفقة والتعاطفتفيد الشخص وتفيد مجتمعه والقدرة على اتباع سلوك الفضيلة كالمغفرة واالمتنان 
التي  واستخدامها القدرات والخصائص الروحية قه القدرة على تطبي( بأن  2008) رنؤطأكما عرفته 

الذكاء الروحي يرتكز على  ( بأن  72،2014ويرى الشامي ) ،تزيد من فعاليتنا ورفاهيتنا النفسية
 ثالثة عناصر وهي:

 القابلية على خلق المعنى والفهم العميق للروح. •
 إدراك المستويات المتعددة للضمير والشعور وتوظيفها لحل المشكالت. •
 خرين.القدرة على توظيف الموارد الروحية لتعزيز العالقة مع اآل •

يمان بالقيم، بالذكاء الروحي بدراسة الذات، العفوية، الرؤية واإليتصف األشخاص الذين يمتازون و 
 الرحمة والشفقة، التواضع واإلنسانية، اإلحساس بالمواهب الباطنية.

الذكاء الروحي يوفر بيئة جيدة لصاحبه لالنسجام في المنظمة من خالل  ن  أيرى الباحث         
خرين وتطوير العمل ونجاحه ليرتقي بمستوى توظيف قدراته الروحية لتعزيز العالقة مع اآل

 المنظمة.
  Spiritual Capital رأس المال الروحي 

ليه كعامل رئيس يساهم إ روينظ   مهم   ه مورد  فكرة رأس المال الروحي تقوم على أساس أن   ن  إ        
 Zohar & Marshallت فعر  فقد  ،شأنه شأن الموارد المادية والموارد المالية ،في أداء المنظمة

و الثقافة، أالمتاحة للفرد ات ه كمية من المعرفة الروحية والخبر ن  أرأس المال الروحي على  (2004)
على تحقيق ه انعكاس لقدرة المنظمة ن  أى إل، باإلضافة ى المعنى والقيم والمقاصد األساسيةًة إلمشير 

  .طموحاتها ووجودها وتحديد مسؤولياتها
و الجماعية التي تتولد من خالل القيم أالفردية  ه القدراتن  أعلى  (2017) حمدأفه عر  و        

خرين والذي يساهم بشكل الروحية التي تعزز من التزام الموظفين والتميز والتفوق والتواصل مع األ
 .في زيادة مستوى أداء المنظماتل ع اف

 ،رىه غير ملموس والي  ( فقد حدد عدة أسس لرأس المال الروحي على أن  2015) ما نجمأ        
روحية، حيث ينشأ  وأصوالً  المنظمة قدرات   لكل موظف في ن  أولكن يمكن مالحظة تأثيره، كما 

ويقترن برأس المال الديني الذي يولد السعادة  ،رأس المال الروحي من تجسيد األصول الروحية
مل وتقديم األوالرضا في الحياة، ومن المؤشرات التي تدل على األصول الروحية هي النزاهة والوالء 

 يثار.خرين والمحبة والرحمة واإللآل
 رأس الذين يتمتعون بالذكاء الروحي سيستغلون جيداً  ألفراد العاملينا نأيرى الباحث و        

وتطويرها من خالل تقديم أفضل ما  تكوين روحانية مكان العمل للمساهمة فيالمال الروحي 
 .لديهم من إمكانيات لنجاح المنظمة التي ينتمون اليها
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 :Dimensions of Spiritual Workplace أبعاد روحانية مكان العمل. 1/6
وبالرغم من  ،داري حديث نسبياً إمفهوم روحانية مكان العمل مفهوم  ن  أعلى الرغم من         

طبيعة هذا المفهوم  ن  أال إالروحي للعمل(،  )البعدحادي البعد أه مفهوم ن  أإمكانية التعامل معه على 
وفي هذا الصدد تشير العديد من الدراسات  ،بعاده متعدد األن  أهميته تستدعي التعامل معه على أو 
( 2018العبيدي )فقد درس تباعًا، ن نستعرضها أيمكن  ،مكان العمل ئيسة لروحانيةبعاد الر لى األإ

 دراسته:بعاد التالية في األ
  Job Involvement االستغراق الوظيفي •

و التطابق والتجاوب النفسي مع العمل أحد أوجه االندماج الداخلي للفرد في العمل أهو   
ن يحب الفرد أو التزامه نحو عمله، فاالستغراق يعني أبما ينعكس في صورة لتحقيق ذاتية الفرد 

بالعمل المرتبط به، وقد يتأثر االستغراق الوظيفي بالعديد من المؤثرات  ن يكون مهتماً أو أعمله 
 إيجابياً  حيث تلعب مشاعر السعادة والرضا والتقدير العالي للذات دوراً  ،على المستوى العاطفي

يزيد من مستوى االستغراق الوظيفي، وعلى العكس من ذلك فقد ينخفض مستوى االستغراق 
 باليأس. حساسوالكآبة واإلر السلبية كالقلق والضيق بالمشاع متأثراً الوظيفي 

 Group Work العمل الجماعي •
فراد واالشتراك فيما بينهم سواء بشكل ه مجموعة من األن  أيعرف العمل الجماعي على        
هداف معينة تصب في مصلحة أو القيام على تحقيق أو جزئي إلنجاز عمل معين أكلي 

العاملين الهيبة والسمعة فراد ه يعطي المنظمة واألن  أالجميع، وتكمن أهمية العمل الجماعي في 
وسيلة لتبادل الخبرات  دالطيبة، ويختصر المسافات ويوفر الوقت ويذلل العقبات، كما يع

 فراد المنظمة.أجميع  ما بينفراد العاملين، ويعمل على بناء العالقات والمعارف بين األ
  Organizational Communication االتصال التنظيمي •

ن تحقق أمنظمة  ةيحيث ال يمكن أل ،شريان المنظمة الرئيسياالتصال التنظيمي  ديع   
أهدافها دون وجود شبكة اتصاالت إدارية خاصة بها، فاالتصال للمنظمة مثل الدم لإلنسان، 
حيث يقدم للمنظمة العديد من الفوائد والميزات كتسهيل عملية اتخاذ القرارات لتوفر المعلومات 

ط، و تأجيل الخطأعمال عند تنفيذ األ الطريق الصحيحةلى إالمطلوبة، كما يوجه المرؤوسين 
عمال المنوطة يساعد على معرفة المعوقات والصعوبات التي تواجه الموظفين عند تنفيذ األو 

 لى تحقيقها على المدى القريب والبعيد.إعرف المرؤوسين بأهداف المنظمة التي تسعى ويبهم، 
 بعاد التالية:( فقد درسوا األ2017وآخرون )أما السكافي           
 The meaning of Workالعمل معنى  •

، حيث ه من مكافآتنينتظرو  عماالموظفين يقدرون عملهم ألسباب عدة بعيدة  ن  أويعني   
 ثراء الوظيفي بوصفه وسيلة لتعزيز معنى العمل الهادف.ن تصميم الوظائف يشير الى اإلإ
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   Self-essential الذات الباطنية •
لى االحتياجات إباإلضافة لديهم احتياجات روحانية في المنظمة العاملين  وتعني أن          

الذات الباطنية تشمل البعد الروحي لمفهوم الذات لشخص  ن  أالمادية والمعرفية والعاطفية، حيث 
وحدة العمل التي قد تسمح  جتماعية التي تربطه بالمنظمة وخصوصاً وكذلك الهوية اال ،ما

 للتعبير عن هذا المفهوم.
 Feeling to belong to the groupللجماعة الشعور باالنتماء  •

منها،  أاليتجز  هم جزء  أن   ونذ يشعر العاملإوهو جزء أساسي لتعزيز الروحانية التنظيمية  
لنجاح العمل  اً حيث يعد مفتاح ،شخاص آخرين في العملأى تكوين روابط مع إلما يؤدي  وهو

 من خالل تعزيز القدرات الروحانية.
 Faculated by Individual and Organizationوالمنظمة الموائمة بين قيم الفرد  •

Values 
المديرين فهو ن تحقيق التوافق بين قيم العاملين والمنظمة يعد من األمور المهمة لدى إ      

 اً متناسبة واهتمام اً هم يملكون قيميعبر عن أدائهم العالي، وكذلك يعبر عن شعور العاملين بأن  
 باتجاه تحقيق رفاهيتهم. اً قوي

 بعاد التالية:اعتمدا على األ فقد Pentchsawanga, Duchan (2009)بينما        
  Communication االتصال •

وهذا يعني  ،خرين والعمل معهمهو شعور عميق للمرء من خالل تجربته باالتصال مع اآل 
 ن يعرف نفسه بالغرض المشترك للمجموعة.أويمكنه ، ن المرء يشعر بأنه جزء من المجتمعأ

 Mercy الرحمة)الشفقة( •
تعرف بأنها وعي عميق باآلخرين والتعاطف معهم والرغبة في التخفيف من معاناتهم          

 و معاناة.أقل خطأ أخر آمسؤولية عن شخص لى تحمل إورعايتهم ودعمهم، والشفقة تؤدي 
 Vigilance يقظة )الذهن(ال •

الوقت في فعاله لحظة بلحظة أحالة من الوعي الداخلي الذي يدرك فيه المرء أفكاره و  يه 
على النقيض من  و االنحرافات األخرىأمكترث بالماضي وال األفكار المستقبلية  غير ،الراهن

قدرة على التحكم  أكثردون وعي، حيث يكون الناس من التلقائي( الذي يتصرف  مفهوم )الطيار
 فعالهم في الوقت الحاضر.أوسلوكياتهم من خالل ادراكهم ألفكارهم و في عواطفهم 
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)أبو كل  في دراسة تجاءالتي بعاد األعلى فقد اعتمد الباحث ولغرض هذه الدراسة  ▪

 ( وهي:Milliman, et,al,2003:2018: يوسفي وعروسي،2019ليفة،

   Meaningful Workهادف الالعمل . 1/6/1

العمل الهادف لم يأت بشكل اعتباطي بل  أن   Ashmos & Duchon (2000، 135)ن بي          
والتي تركزت على تحقيق الرضا الوظيفي  ،هو نتاج لحركة العالقات اإلنسانية في الفكر اإلداري

حساسهم ووجود غرض هادف في الجهود إفي مكان العمل من خالل زيادة وتحقيق سعادة العاملين 
نشطتهم أالعاملين يرغبون باالنغماس في مهامهم و  بأن  وتشير العديد من الدراسات  ،يقدمونهاالتي 

 .في هذه الحياة ينهم يرتبطون بهدف وغرض عاماليومية حتى يشعروا بأن  
( فقد وضح العمل الهادف بأنه العمل الذي يؤديه العامل في 117،2019أما كمال )        

قاصدا الوصول الى غرض وهدف  ،خالله بالسعادة والرضا الوظيفيمنظمة ما، يشعر من 
وطريقة لخلق ووسيلته العمل يجسد كفاءة االتصال  وبشكل مشابه الحظ الباحثون بأن  . ينمرغوب

فكرة العمل الهادف  ن  ألى إالدراسات  تشيرو ، المعنى الكبير والهوية الشخصية في مكان العمل
 وهي: Pfeffer (2003,6) كما أشار إليهاوهدفه تنتج بعمل ثالثة فروض تعطي معنى العمل 

 ومعناه. فراد لغرض العملبيئة العمل: والتي تؤثر على كيفية اشتقاق األ •
 .وغرضه العمل دفخصائص ومزايا الفرد: التي تؤثر على نوع ه •
 .وغرضها فراد على تفسير معنى وظائفهمجتماعية: التي تساعد األالبيئة اال •
 The group Feeling ofبالجماعة اإلحساس  .1/6/2

حيث  ،حساس بها هو جزء أساسي لتعزيز روحانية مكان العملاالنتماء للجماعة واإل ن  إ        
شخاص ألى تكوين روابط وعالقات مع إوهو ما يؤدي  ،ال يتجزأ عنها هم جزء  ن بأن  و يشعر العامل

ن ألنجاح العمل من خالل تعزيز القدرات الروحانية، كما  اً خرين في العمل، وهو ما يعد مفتاحآ
مكان العمل يتضمن امتالك اتصال وعالقة عميقة مع  بعاد روحانيةأاإلحساس بالجماعة كبعد من 

  .Ashmos & Duchon (2000,139) والتي يصرح عنها باإلحساس بالجماعة ،خريناآل
، فراد بعضهم ببعضها وجود حالة من التشارك والتبادل وااللتزام التي تربط األو تعرف بأن          

هذا المستوى من الروحانية يتضمن االتصاالت  بأن   Neal & Bennett  (2003,34) ولقد الحظ
و أو المجموعات أوالعالقات العقلية والعاطفية وروح العمل الجماعي ما بين العاملين في الفرق 

حد العوامل أو اإلحساس بالجماعة هو أاالنتماء  لى أن  إ، وقد أشار الباحثون األقسام داخل المنظمة
 ،خرآلى عمل إوالمؤشرات المهمة على انخفاض رغبة الفرد في مغادرة مكان العمل واالنتقال 

ر صوااترك المنظمة من الفرد الذي لديه روابط و  وأترك العمل  ن  ألى إويعود السبب في ذلك 
 & Duchonخر آقد ال يمكن تعويضها في مكان اجتماعية يمثل تضحية بموارد اجتماعية 

Plowman (,812,2005.) 
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 Correspondence between individualنظمةالمالمالئمة بين قيم الفرد وقيم  .1/6/3

values and values of organization 
التراصف ي فراد بإحساس قوي فالبعد الثالث لروحانية مكان العمل بشعور األ يتمثل        

والمنظمة  بين الفردحالة المالئمة ما  ن  إحيث ورسالة المنظمة، القيم الشخصية  ما بينوالمالئمة 
، سواء في السنين الماضية المواضيع التي جلبت اهتمام الباحثين والممارسين على حد   أحدهي 

 ة،نها المطابقة واالنسجام بين الفرد والمنظمأوتعرف حالة المالئمة ما بين الفرد والمنظمة على 
خرين في منظمتهم لديهم قيم هم اآلءمديرهم وزمال ن  أالعاملين يعتقدون ب مالئمة تعني كذلك بأن  وال

 & Ashmosويهتــــــــمون برفــــــاهيتـــــهم ورفاهيــــــة المجتمـــــــــــــع  واعياً  مالئمة ويمتلكون ضميراً 

Duchon(2000,140). 
كدت معظم دراسات السلوك التنظيمي على أهم عناصر النجاح، وقد أالبعد القيمي من  ديع        

حيث يعمل الفرد في بيئة  ،فراد مع قيم المؤسساتهم مسببات الرضا الوظيفي توافق قيم األأمن  ن  أ
ومن هنا تنبع أهمية سعي ، ثارها على أدائه بشكل عامآمحفزة ترفع من روحه المعنوية وتنعكس 

تحقيق هذا التوافق يقلل من  ن  لى تحقيق التوافق القيمي بين قيم الفرد وقيم المنظمة، ألإمات المنظ
 أبو ليفة رىوت ،ويساهم بدرجة عالية في تحقيق األهداف المنشودة ،فرص وجود الصراع القيمي

بين قيم العمل  االنسجام ها حالة التطابق وبأن   أن المالئمة بين قيم الفرد والمنظمة (216،2019)
 .الشخصي وقيم العمل التنظيمي

العمل الهادف هو العمل ومن خالل استعراض أبعاد الروحانية يمكن للباحث القول بأن         
أما  ،الذي يعطي قيمة ومعنى وسعادة ورضا للعامل إذا توفرت بيئة العمل االجتماعية المناسبة

فراد الجماعة أاإلحساس بالجماعة فهي حالة من التناغم واالنسجام واالتصال الوثيق بين 
المالئمة بين قيم الفرد وقيم المنظمة  بعد بينما حساسهم بالمسؤولية تجاه بعضهم البعض،ا  و 
 فراد، وبين القيم السائدة فيعملية إيجاد توافق بين القيم واالعتقادات التي يتبناها األو هف

رضا لالتي تدفع عملية السلوك اإلداري نحو االستقرار واالمنظمة بما يحقق منظومة من القيم 
 .والنجاح
وأهميته، في هذا الفصل تم استعراض مفهوم روحانية مكان العمل  :وخالصة القول        

وكيفية تحقيقها في مكان العمل، باإلضافة  ،والروحانية الفردية ،والتعرف على مزايا المجتمع الروحي
للتعرف على عالقة الروحانية بمفهومي الذكاء الروحي ورأس المال الروحي، وتم استعراض أبعاد 

 ت في الدراسات السابقة.ءروحانية مكان العمل كما جا
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 المبحث الثاني
 Extra-Role Behaviors سلوكيات الدور الزائد. 2
  :تمهيد

على زت يرجع االهتمام بموضوع سلوكيات الدور الزائد إلى حركة العالقات اإلنسانية التي رك         
توظيف علم النفس وعلم االجتماع لفهم الظواهر التنظيمية، فبزغت مفاهيم جديدة كالروح المعنوية، 
، والمشاركة، والثقة التنظيمية، والتنظيم غير الرسمي، ونظم التحفيز غير المادية، والمناخ التنظيمي

 وسلوكيات الدور الزائد.
     Concept of Extra-Role Behaviors مفهوم سلوكيات الدور الزائد .2/1

اهتمام عدد كبير من الباحثين جذب سلوكيات الدور الزائد  مفهوم ( بأن2005أوضح الفهداوي )      
 منظهرت في هذا السياق عدة مصطلحات تناولت هذا المفهوم  حيث ،التنظيمي في ميدان السلوك

فعال والمشاركة التطوعية، واأل ،بينها سلوك الدور اإلضافي، والسلوكيات التنظيمية الموالية اجتماعياً 
وغيرها من المفاهيم التي تعكس وسلوك المواطنة التنظيمية التطوعية، وسلوكيات خارج الدور الرسمي 

الجهود اإلضافية خارج تدفع باتجاه تقديم  ،خالقيةأذلك السلوك التطوعي المؤطر بقيم اجتماعية و 
( 2014)رشيد ومطرمن  ف كل  قد عر  و  ،حدود الدور وتتجاوز التوقعات المتصلة بالواجبات المهنية

يثاري الذي يصدر من الفرد عن وعي تام يعود بالمنفعة على ها الفعل اإلسلوكيات الدور الزائد بأن  
  ليه سواء كان فردًا أو جماعة عمل أو منظمة ككل.إمن يوجه 

وتعكس سلوكيات الدور الزائد مستويات متقدمة من االحتراف واالستغراق والنضج المهني        
ير ممارساتهم بمنظومة قيم رفيعة واألخالقي لقيادات النظم والعاملين فيها، الذين يعملون على تأط

يثار، والغيرية، والمشاركة الفعالة، واالنتماء ويقظة الضمير، ودعم المبادرات قوامها المساعدة، واإل
ه يرسخ لحالة دائمة من التعاقد ن  إوبذلك فالرامية لتطوير العمل المنظم وتحقيق بعد الفاعلية فيه، 

من خالل تقديم الجهود  بتحقيق رؤية المنظمة وأهدافها الوجداني السيكولوجي، وااللتزام الذاتي
 اإلضافية التطوعية بعيدًا عن معالم الفرض والتحكم الخارجي. 

من منظور ثنائي  يات الدور الزائدالنظر إلى سلوك يمكن( أنه 2015يرى )الطبولي وآخرون،        
القطب واالتجاه، يتصل األول بأنماط السلوك والممارسات التطوعية الهادفة إلى تحقيق بعد الكفاءة 
والفاعلية التنظيمية، بينما يتصل اآلخر بالرغبة في مساعدة الزمالء للقيام بأدوارهم وواجباتهم المهنية 

 ي.مينظتبين البعدين الشخصي وال لينعكس كل ذلك في تحقيق أفضل حاالت التوازن واالنسجام
ف سلوكيات الدور الزائد بأنها سلوكيات تطوعية اختيارية تنبع من ( فقد عر  2016،وليد)أما       

و أوالتوجد فيها مكافآت  اً وظيفي اً وال تتضمن توصيف، الضمير المهني للعامل في تقديم أدوار إضافية
 األداء وتحقيق الفعالية التنظيمية.حوافز لصاحبها حيث تسهم في تحسين 
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مثل في التصرفات اإليجابية الزائدة ها تت( بأن  2014، منصورو  معمري)من  كل  عرفها كما            
وال  ،كراهيةمتاز بالطبيعة االختيارية غير اإلتعما هو موصوف في األنظمة الرسمية للمنظمة، و 

أهمية كبيرة لألداء الناجح  اتتخضع لمكافأة محددة مباشرة في نظام الحوافز الرسمي للمنظمة، وذ
سلوك فردي نابع من المبادرة الذاتية ويخضع لإلرادة الحرة للفرد، والتوجد  يوالفعال للمنظمة، وه

غم من أنه ال يعد و تقاعدية مباشرة بين هذا السلوك ومتطلبات الوظيفة، وعلى الر أعالقة رسمية 
 .ه يسمح ويسهم في تحقيق األهداف الكلية للمنظمةال أن  إبحد ذاته  أداء رسمياً 

ينم عن رغبة الموظف  اً اختياري اً تطوعي اً سلوكسلوكيات الدور الزائد تمثل  ويرى الباحث بأن            
 عالية وفاعلية جيدة، خارج الدور الرسمي المطلوبفي تعزيز أداء المنظمة وتحقيق أهدافها بكفاءة 

 خرين.يثار والتفاني وحسن التعامل مع اآلبروح التضحية واإل ، متمتعاً منه

  Extra-Role Behaviors Importance أهمية سلوكيات الدور الزائد. 2/2
لرفع األداء العام للمنظمة لما ينتج  كونها أسلوباً الزائد  تكمن أهمية دراسة سلوكيات الدور      

هم في زيادة مخرجات المنظمة حسب طبيعة كل منظمة ايسو  ،عنه من تعاون بين موظفي المنظمة
في حياة المنظمة، حيث يمكن  حرجاً  مراً أن ندرة الموارد البشرية في المنظمة يعد أ، كما على حدة

ومنه  ،تنظيمياً  ن تتجاوزه المنظمة بفضل القيام باألدوار اإلضافية التي تشكل في نهايتها سلوكاً أ
 .(81،2016،وليد ) تحقق أهدافها

لى التأثير على األداء والنجاح التنظيمي من خالل تحسين إوتؤدي سلوكيات الدور الزائد        
لى إذلك ألنها تؤدي  ،إنتاجية العاملين وتسخير موارد المنظمة النادرة لخدمة األهداف اإلنتاجية

 ،مما يرفع من معدل العمل الجماعي والتعاون على حل المشاكل ،روح الفريق زالتماسك وتعزي
مما  ،شراف والمتابعةن األجواء اإليجابية المشاعة تقلل من نطاق اإلذا ما يوفر الوقت لإلدارة ألوه

نها تعمل على تحقيق التناسق بين أعضاء فرق العمل وتعزز أيوفر جهودهم لمجاالت أخرى، كما 
بية، كثر متعة وجاذأقدرة المنظمة على استقطاب الموظفين واالحتفاظ بهم من خالل جعل المكان 

   (.14،2014مطرو  رشيد) وتزيد من قدرة المنظمة على التكيف مع البيئة
 ،كما تنبع األهمية الحقيقية لسلوكيات الدور الزائد من كونها ال ترتبط بنظم الحوافز التقليدية        
للدور الرسمي، وبالتالي من غير الممكن محاسبة العاملين  ها تتعدى حدود المطلوب وفقاً ألن   نظراً 

على عدم القيام بها. وترتبط سلوكيات الدور الزائد بمدى اقتناع وانتماء الفرد للمنظمة ومدى قدرة 
ه ئهذا االنتماء على دفع الفرد في بعض األحيان للتضحية بأداء دوره الرسمي في سبيل خدمة زمال

خدمة بعض األهداف العامة على مستوى المنظمة ككل  و في سبيلأه، ئرؤسا وأ
 .(25،2015،بدوي)

متعددة تشمل تحسين مستوى الكفاءة والفعالية التنظيمية،  ثار  آولسلوكيات الدور الزائد         
هناك العديد من العوامل المؤثرة  وأن   ،االرتقاء بمستوى الروح المعنوية، والحد من التسرب الوظيفيو 

و اختفاء مثل هذا السلوكيات مثل )الرضا الوظيفي، الوالء التنظيمي، العدالة التنظيمية، أ في ظهور
الثقافة التنظيمية، السياسة التنظيمية، والدوافع  ،القيادة اإلدارية، مدة خدمة الموظف، العمر
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سلوكيات  إحساس العاملين بالعدالة اإلجرائية له الدور األكبر في التأثير على ن  أالتنظيمية(، كما 
 .(2013،علي)الدور الزائد 

ثار اإليجابية الكثيرة التي ويمكن مالحظة أهمية سلوكيات الدور الزائد من خالل النتائج واآل       
 (85،2014أشار إليها )لعور، كما ،تحققها على مستويات األداء الفردي والجماعي والتنظيمي

 :يلي
 لها. اً مجاني اً مصدر  دلى تحسين اإلنتاجية وتعإتؤدي  •
 على حد سواء.يرين لى تحسين قدرات الموظفين والمدإتؤدي  •
 لى االلتزام وحل المشاكل، والتقليل من مستوى التسرب الوظيفي.إتؤدي  •
 تحسين كفاءة المنظمة وفعاليتها، وتحقيق ميزة تنافسية لها. •
 رفع الروح المعنوية للموظفين، وتدعيم روح الجماعة في العمل وتماسكها. •

سهامات مما سبق يتبين للباحث أهمية سلوكيات الدور الزائد من خالل العديد من اإل        
لى التقليل من مقاومة التغيير وسرعة التكيف مع التطورات المحيطة بالمنظمة، كما إالتي تؤدي 

إيجابي لى بناء مناخ تنظيمي تعاوني إوتؤدي  ،ونوعاً  تساهم في تحسين اإلنتاجية وزيادتها كماً 
لى المحافظة إبداع والتميز الذي يؤدي تسوده عالقات الود والمحبة والتعاون المشترك وتشجيع اإل

 على الموارد البشرية الموجودة وجذب المزيد من الكفاءات الراغبة في العمل.
  Entrances of Extra-Role Behaviorsمداخل سلوكيات الدور الزائد .2/3

تأثرت مداخل معالجة سلوكيات الدور الزائد من حيث ممارستها بتحديد واضح لمفهومها          
لسلوكيات الدور الزائد هما:  انساسيأن دق ألبعادها الحقيقية، وعليه كان هناك مدخالأوتحديد 

 .(115،2018،وديعة )
القائم بين األداء الوظيفي  فكرة االنفصال على أساس هذا المدخل يقوم :المدخل األول. 2/3/1

ها ذاتية ال تقبل وبين سلوكيات الدور الزائد، حيث ينظر لهذه السلوكيات على أن   المطلوب رسمياً 
الرسمي، ونتيجة لهذا المدخل واجه الباحثون مكافأة ومقابل لممارستها من طرف نظام المكافآت  ةأي

لى التباين في التفرقة  إباإلضافة  ،اإلضافيصعوبات كثيرة عند التفرقة بين الدور الرسمي والدور 
ن سلوكيات الدور الزائد لما أهناك من يرى  ن  أفراد والمنظمات والوظائف، كما بين كل من األ

المدافعين عن هذا  ن  أال إ، كانت تعكس سلوكيات ذاتية وتكون بصفة فردية فهي غير مجدية
داريين هذه الفرديات ستساهم في تحسين العالقة واالرتباط بين المشرفين واإل ن  أالمدخل يرون 

 ونبين الطرفين، وسيظل هؤالء الموظف وود   عن حب   والموظفين، حيث يكون السلوك ناتجاً 
ن ويساعدو  ،منتجات عالية الجودة والكفاءةن يعملون في المنظمة لمدة أطول وينتجو  ونالمخلص

والتميز، ووجود ممارسات سلوكيات الدور الزائد مهما كان المنطلق الذي  المنظمة على النجاح
خالص إوهذه األخيرة ستزيد من  ،سوف يتم تبنيه يساعد على خلق بيئة عمل مثالية داخل المنظمة

 بدورهم سيزيدون من اإلنتاج ويقللون من معدل الدوران.الموظفين الذين 
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المدخل على العديد من البحوث التي تنوعت مجاالتها استند هذا : المدخل الثاني. 2/3/2
الفلسفة،  :وارتكزت على وجه الخصوص على بحوث المواطنة المدنية في علوم ،وتخصصاتها

ها تشتمل على كل السلوكيات أن  لى المواطنة المدنية على إاالجتماع، حيث ينظر و السياسة، و 
سلوكيات الدور الزائد تشتمل على ثالثة  ن  إدخل فعلى هذا الم اإليجابية المرتبطة بالمجتمع وبناءً 

 أنواع من السلوكيات وهي:
 السلوكيات التقليدية لألداء الوظيفي للدور. •
 السلوكيات التي تفوق السلوكيات الرسمية من الدور. •
 ا  هي سلوكيات يمارسها فرد أو مجموعة من األفراد يشغلون أدوار :السلوكيات السياسية •

 اجتماعية معينة لتنظيم العالقات بين القيادة والمجتمع.
ركز على المدخل  أغلبها قدالدور الزائد يرى أن ات ات في مجال سلوكين المتمعن ألغلب الدراسإ

وال يتسم بالشمولية والعمومية  ،وتتوفر على مستواه إمكانية القياس ،لكونه أكثر تحديداً  األول نظراً 
    .ا يلي يوضح الشكل التالي مداخل سلوكيات الدور الزائد، وفيمكالمدخل الثاني

 (2)الشكل رقم 
 مداخل سلوكيات الدور الزائد 

 

 

 

 

 

 

 

أثر االلتزام التنظيمي والثقة في اإلدارة على العالقة بين العدالة التنظيمية  "(2003المصدر: حواس، أميرة رفعت )
 بالتطبيق على البنوك التجارية، رسالة ماجستير منشورة، جامعة القاهرة." وسلوكيات المواطنة التنظيمية

 

 

 مداخلسلوكياتالدورالزائد

 المدخلالثاني المدخلاألول

 سلوكذاتي •

 اليتممكافأته •

 األداءالفعالللمنظمة •

 السلوكياتالتقليدية •

 الرسميةالسلوكيات •

 السلوكياتالسياسية •
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               Characteristics Of Extra-Role Behaviors سلوكيات الدور الزائدخصائص  .2/4
( 120،2018،( و)وديعة2018( و)صالح الدين وآخرون،34،2019الباحثون)محمد، أشار

( إلى مجموعة من السمات والخصائص التي تتسم بها سلوكيات الدور الزائد 2016و)حسون،
  كما يلي:

وهي زائدة عما ، عباء الوظيفيةهذه السلوكيات تصرفات تتعدى حدود الواجبات واأل دتع •
 ، أي تتخطى األدوار الرسمية للوظائف.وظيفةفي ال هو موصوف رسمياً 

ها سلوكيات تطوعية ن  أبمعنى  ،جباريةتمتاز هذه السلوكيات بالطبيعة االختيارية وليس اإل •
رادتهم دون ا  وتخضع لرغباتهم ومبادرتهم و  ،همفراد أنفسومقصودة ومتعمدة من جانب األ
 أي تأثير خارجي من المنظمة.

شمولية سلوكيات الدور الزائد ألكثر من نمط سلوكي، فهي تقدم المساهمات اإليجابية التي  •
أخرى هناك  من ناحية كمساعدة الفرد لزمالئه بالعمل، ومن ناحية   اً يمارسها الفرد طوع

حتى لو كان من حقه ممارستها كتصيد األخطاء  سلوكيات يمتنع الفرد عن ممارستها طوعاً 
 خرين، وهذا ما يعرف بجودة االمتناع.عمال اآلأفي 

كن إدراك ومن ثم يم ،هداف المنظمةأإيجابية هذه السلوكيات بمعنى قدرتها على تحقيق  •
 هذا السلوك بشكل إيجابي من قبل من يالحظه.

السلوكيات ومتطلبات الوصف الوظيفي،  هو تعاقدية مباشرة بين هذأعالقة رسمية  ال توجد •
جل القصير، ولكن مباشرة للفرد في األو مصلحة أفائدة  ةأي ال تجلبن هذه السلوكيات ا  و 

 زية.و تمي  أ ر عند ظهور فرص تنافسيةن تؤخذ هذا السلوكيات بعين االعتباأيتوقع الفرد 
كيدة في البقاء فيها وفي ليها ورغبته األإتعكس هذه السلوكيات والء الفرد للمنظمة وانتماءه  •

 التي ينتمي اليها. االرتقاء بالمنظمة
، كما تشجع تساهم هذه السلوكيات في زيادة فعالية المنظمة واالرتقاء باألداء الوظيفي •

 .التطوعيةاالنخراط في هذه السلوكيات المنظمة العاملين في 
يديولوجيته، كما تكشف عن أمن شخصية الموظف و  تعكس سلوكيات الدور الزائد جزءاً  •

رادته، ولعل هذه العواطف المتبادلة بين العاملين ا  جزء مهم من ميوله ورغباته وعواطفه و 
 .لتقدير واالحترام في بيئة العملا السلوكيات موضعهي التي تجعل هذه 

ه من ن  إما تكون دقيقة ومن الصعب قياسها، ومن ثم ف سلوكيات الدور الزائد غالباً  ن  إ •
المدير قد يالحظ هذه  ن  أبالرغم من  ،ن تتضمنه أنظمة تقييم األداء الرسميةأالصعب 

الرابط بين  ن  أال إالسلوكيات ويأخذها بعين االعتبار عند التقييم الشخصي ألداء الفرد، 
 للغاية. هذه السلوكيات والمكافآت يكون ضعيفاً 
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من خالل ن تعزز وتدعم هذه السلوكيات أ نه يمكنأخصائص سلوكيات الدور الزائد من  •
قيم المواطنة التنظيمية، والعمل على تشجيع ممارستها  تفعيل إقامة الندوات والدورات لغرس

المعايير  أحدمن خالل حملة من األنظمة التعليمية الخاصة بها، واعتبار هذه السلوكيات 
 في نماذج تقيم األداء السنوية للموظفين. مهمةال

  Extra-Role Behaviors Models سلوكيات الدور الزائد نماطأ. 2/5
 كما يلي: (2015وختو، مناصرية) صهافقد لخ ،تعددت أنماط سلوكيات الدور الزائد        
خرين مساعدة الموظف لزمالء العمل في األمور المتعلقة بشؤون العمل كمساعدة اآل •

مساعدة و كان ذلك غير مطلوب،  توجيه الموظفين الجدد حتى ولوو المتغيبين عن العمل، 
 .لخإو المشرف في عمله .... أمساعدة الرئيس و ذوي األعباء الوظيفية الكثيرة، 

اعدة الزمالء فيما يتعلق بالشؤون الشخصية، كالمساعدة في األمور المتعلقة بالمشاكل مس •
 لخ.إ العائلية والعاطفية ...

رشادهم أو إمساعدة العمالء أو المراجعين بأمور تتعلق بالسلع والخدمات المقدمة مثل  •
 نصات لهم.صغاء واإلاإل

االنصياع للقيم والسياسات واللوائح التنظيمية والعمل وفقها مثل الحضور واالنصراف حسب  •
 .اً سليم اً استخدام الموارد التنظيمية استخدامو مواعيد العمل، 

 وتميزاً  جل جعل المؤسسة أكثر نجاحاً أأو إدارية أو إجرائية من تنظيمية  اقتراح تحسينات •
و أمثل االقتراحات المتعلقة بالبناء التنظيمي أو االستراتيجيات أو الممارسات اإلدارية 

 اإلجرائية.
و فترات استراحة أوتجنب مضيعة الوقت في أحاديث جانبية ، بذل جهود مضاعفة في العمل •

 و زيارات داخلية أو خارجية ال عالقة لها بالعمل.طويلة ومتكررة أ
في اللجان أو بعض  كاالشتراكالتطوع للقيام بأعمال إضافية من أجل مساعدة المنظمة  •

المشاريع المتعلقة بالعمل أو التغلب على الصعوبات التي تواجه العمليات التنظيمية وحماية 
 المنظمة من األخطار.

 الظروف الصعبة التي تواجهها. البقاء مع المنظمة بالرغم من •
خرين بصورة مام اآلأوالحديث عنها  ،والدفاع عنها تقديم المنظمة لآلخرين بصورة جيدة •

 خرين.طيبة مما يساهم في تحسين سمعتها عند اآل
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 Theories underlying the يات الدور الزائدنظريات التي يقوم عليها مبدأ سلوكال. 2/6

principle of Extra-Role Behaviors 
بحيث يبذل األفراد جهودهم  ،تأخد العالقة بين الفرد والمنظمة الطابع التبادلي بشكل عام        

العالقة بين  سات أن  او اجتماعية متوقعة، وقد أشارت العديد من الدر ألمبادلتها مع منفعة مادية 
عندما تكون  ،الرغبة بين األفراد بأداء سلوكيات الدور الزائدهي ما تكون  الفرد والمنظمة غالباً 

بينما تقل هذه الرغبة  ،العالقة االستثمارية التبادلية بين الفرد والمنظمة في وضع متوازن ومتكافئ
ر العالقة بين الفرد والمنظمة حدهما لآلخر أو عندما تقتصأبين األفراد عندما يتجاوز استثمار 

ويمكن تفسير العالقة بين الفرد والمنظمة باستخدام كل من نظرية التبادل  ،على العقد الرسمي فقط
حيث قام بعض الباحثين باستخدام هاتين النظريتين لتفسير سلوكيات  ،االجتماعي ونظرية التعاون

 .( 37،2020،الساليمة) الدور الزائد
  Social Exchange Theory التبادل االجتماعينظرية  •

ينطوي مفهوم هذه النظرية في العالقات بين األفراد بعضهم البعض أو بين األفراد          
ولكنهم  ،و المعاملة بالمثل لقاء ما يقومون بهأ للجميل اً األفراد يتوقعون رد ن  إومشرفيهم من حيث 

ال يحددون نوعية أو توقيت هذا الرد، لذلك فالنظرية تقترح وجود عقد ضمني بين األفراد والمنظمات 
 التي يعملون بها. 

 Corporation Theory نظرية التعاون •
النظرية الثابتة التي تغطي اإلطار النظري لسلوكيات الدور  نزلةتعد نظرية التعاون بم         

كز نظرية التبادل االجتماعي على العالقات الثنائية بين الفرد والمنظمة أو العالقات فبينما تر  ،الزائد
همية العمل الجماعي لتحقيق أهداف الجماعة وتقدم أنظرية التعاون تأكد على  بين األفراد، فإن  

 .نظرية التعاون اإلطار العام لدراسة كيفية توجيه سلوك األفراد في الجماعات كمواطنين تنظيميين
 Extra-Role Behaviors Pillars سلوكيات الدور الزائد رتكزاتم .2/7

مباشرة مع  يررتبط بعالقة مباشرة أوغت يفه ر الزائد سلوكيات تطوعيةالدو  ياتسلوك إن          
 :2017،زكرياء: 2019كمال،) كال  من كما وضحها األساسية مرتكزاتموعة من المج

 ( كما يلي:2001: خميس،2003العامري،: 2007خيرة،
 : job Satisfactionالوظيفي  الرضا .2/7/1 

ت يراتغميم اإلدارية التي تم بحثها مع العديد من الهفاميعد الرضا الوظيفي من أكثر ال        
يم، ويقصد هفاما من اليرهاألداء التنظيمي، الوالء التنظيمي، العدالة التنظيمية، وغ :التنظيمية مثل

يحصلون عليه إلشباع  هو متوقع منهم وما هو الحالة المتوقعة لألفراد بين مابالرضا الوظيفي 
ويرى الباحث بأن ، تحقيق فعالية في األداء ينتج عنه تحقيق أهداف التنظيم حاجاتهم، وبالتالي

  يهم.سلوكيات الدور الزائد لدمن ارتباط العاملين بالمنظمة وبالتالي ينمي ضا الوظيفي يزيد الر 
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 :Organization Commitmentالتنظيمي  االلتزام. 2/7/2
التنظيمي  االلتزام ينبودرجتها عرفة طبيعة العالقة ميدانية لممن الدراسات ال يرأفضت كث        
حيث يتجلى االلتزام التنظيمي باالرتباط النفسي بالزمالء والمنظمة، وكنتيجة ، ر الزائدالدو  ياتوسلوك

للشعور بالعدالة والدعم التنظيمي، األمر الذي يولد لدى العاملين رغبة في االستمرار في العمل، 
وااللتزام بأهداف المنظمة والسعي لتحقيقها، وينعكس هذا االلتزام في توجيه العاملين واستعداداتهم 

 لمشاركة في األعمال الطوعية المختلفة. ل
 :Organization Loyaltyالتنظيمي  الوالء. 2/7/3

في أدبيات اإلدارة  يراً كب بعداً  ر الزائدالدو  ياتالوالء التنظيمي على سلوك يرلقد أخذ تأث        
اه تجبأن الوالء يحدد اال يرين تبينتغمذين اله ينالعالقة ب ماهية، فعن اإلداري مؤخراً  والسلوك

مسؤول عن السلوك الذي ال يعتمد  هأن وأ قليلة،السلوكي عندما تكون التوقعات من نظام الحوافز 
وظف مإلى شدة والء ال يروظف يشمفإن سلوك اإليثار عند ال وبالتالي ،والعقابكافأة مأساسا على ال

 .فيهانظمة التي يعمل ملل
 Organizational Justice:التنظيمية  العدالة .2/7/4

عدالة اإلجراءات و يتكون مفهوم العدالة التنظيمية من ثالث أبعاد رئيسة: عدالة التوزيع،         
 ها يبذلمل مساو   هعدالة التوزيع مدى شعور الفرد بأن ما يحصل علي نيتع حيث ،التعامالتوعدالة 

اإلجراءات  بأن   ين وظفمبعدالة اإلجراءات مدى إحساس اليقصد ين في ح ه،من جهد مقارنة بزمالئ
وجبها عملية تقويم مفي األسس التي تتم ب كاشتراكه ،كافآت التنظيمية عادلةمديد التحتبعة في مال

خالل  ينرؤوسمالرئيس و ال ينفيقصد بها مستوى العالقات ب ، أما ما يتعلق بعدالة التعامالتهأدائ
ابطة ومتداخلة وتؤدي في النهاية إلى مدى إحساس ر ذه األبعاد تبقى مته إال أن   ،عملية تقويم األداء

 بالعدالة التنظيمية في منظمة العمل.  ينوظفمال
كشفت  الزائد،يات الدور ختلفة وبسلوكما الهالعدالة التنظيمية بأبعاد ينوبخصوص العالقات ب

يات الدور بالعدالة التنظيمية وسلوكين وظفمإحساس ال ينوجود عالقة قوية بيدانية عن مالدراسات ال
 .الزائد
  :Administrative Leadership اإلدارية القيادة .2/7/5

المنظمة ؤثرة في البيئة التنظيمية وفي بناء قيم مم العوامل الهتعد القيادة اإلدارية أحد أ        
مختلف في  ينوظفمفي سلوكيات ال بالغاً  اً ير ا تؤثر تأثهبدور  والتي تها،وثقاف ئهامبادتكوين و 
التي يقوم بها ر الزائد للممارسات التطوعية أو سلوكيات الدو  ستويات اإلدارية، وما من شك فإن  ملا

الذين يستلهمون وقيمهم وسلوكهم،  ينرؤوسمأفعال ال باشرة علىمانعكاساتها الين سؤولمالقادة ال
عن وجود عالقة  تذا الصدد كشفت بعض الدراساه، وفي هذه القيم واألفعال من واإلرشاد هالتوجي
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على  على اعتبار أن القائد التحولي يعمل دوماً  ،يات الدور الزائدالقيادة التحولية وسلوك ينقوية ب
 .لهمعن طريق العمل كقدوة ، و متوقع منهمه مماللقيام بأكثر  هز موظفييحفت
 :The employee's Age الموظفعمر  .2/7/6

، من يات الدور الزائدعلى سلوك اً واضح اً ير وظف تأثملعمر ال ت بعض الدراسات أن  بين          
يظهرون  صغار السن تقريباً  ينوظفمال ات الوسطية، فقد اتضح أن  ير تغمعلى بعض اليره خالل تأث

ذه هكبار السن يمارسون مثل ين وظفمعل التجتلف عن تلك التي تخذا النوع من السلوك ألسباب ه
للعمل، ففي الوقت الذي يهتم صغار السن  هوظف يحدد نظرتمفعمر ال األدوار اإلضافية التطوعية،

من جهد مقابل ما  هما يبذلون ينوازنة بموجبها الموضوع العدالة والعمليات التبادلية التي يتم بمب
ا هد كبار السن يهتمون بالعالقات االجتماعية واألخالقية التي يتم بناؤ نجمن مردود،  هيحصلون علي
عند يات الدور الزائد ؤدية إلى ظهور سلوكمالعوامل الذاتية ال ن  إنا يمكن القول همن ، عبر الزمن

 .مهتلف باختالف أعمار تخاألفراد 
 Service Period :The employee's خدمة الموظف مدة .2/7/7

يات الدور الزائد أو في وجود سلوك وظف في منظمة العمل دوراً متلعب مدة خدمة ال        
يات الدور وظف وسلوكممدة خدمة ال ينناك عالقة سلبية به يدانية أن  م، وأثبتت البحوث الاختفائها

ذوي الخدمة  ينوظفمذا النوع من السلوك أكثر من الهالجدد يظهرون  ينوظفمال أن   ني  ، فقد تبالزائد
سؤوليات ممتأكد من حجم ال يرو غأوظف الجديد ال يعرف مالطويلة، ويعود السبب إلى أن ال

بشكل واسع، ولكن ما إن يتكيفون مع النظام االجتماعي  هايحدد ه، وبالتالي فإنتخاذهاا هطلوبة منمال
م هديد أدوار تححتى يصبحوا أكثر قدرة على  همم التأكد أو الغموض عنددرجة عد قل  تللمنظمة 

 .قلة النشاطات اإلضافية التطوعية التي يقومون بها هعلي رتبيت اممبدقة، 
   :Intrinsic Motivation الذاتية الدوافع .2/7/8 

تعمل على  والتي ،قيق الذاتتحو  لإلنجازيقصد بالدوافع الذاتية حاجات الفرد الداخلية         
دون توقع  ينفهي القوى الداخلية المحركة للفرد للقيام بعمل مع النفسية، والعملياتريك السلوك تح

يام من خالل قيات الدور الزائد الحصول على حوافز مادية خارجية، وترتبط الدوافع الذاتية بسلوك
 رسمياً  هوصوف لمخارج الدور ال هال عملمجمارسات تطوعية في مباالنخراط ل يروظف في األخمال

 .الحصول على أي مردود مقابل ذلك هودون توقع ،في منظمة
 Organizational Culture: التنظيمية الثقافة .2/7/9

يأتي من خالل مدى تشجيعها أو يات الدور الزائد الثقافة التنظيمية على سلوك يرتأث ن  إ        
من  وظفون أنماطاً منظمة أن يمارس المذا النوع  من السلوك فإذا كان السائد في الهثل مرفضها ل

نظمة سيتأثرون بذلك مجميع أفراد ال السلوكيات التطوعية، ويشجعون على القيام بذلك، فإن  
وظف ما إذا كانت القيم التنظيمية تؤكد على أن يقوم الم، أم  هلى سلوكهم و أفعالوسينعكس ذلك ع
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مارسات مالشك والريبة، فسيكون حجم ال ينفقط، وأي أدوار أخرى ينظر إليها بع هو مطلوب منها مب
ما فإن الثقافة التنظيمية تؤثر إما سلباً  هوعلي، للغاية دوداً محالتطوعية  الدور يات كو على سل جاباً يإ وا 

 .ذه الثقافةهلالعتقادات التي تقوم عليها  تبعا  الزائد 
تأثير بالغ األهمية في تحديد العالقة  اتبشكل عام ذ ةالتنظيميلثقافة ويرى الباحث أن ا       

لعب دورًا كبيرًا في تنمية سلوكيات الدور الزائد لدى العاملين تبين العاملين والمنظمة، كما 
لى السياسات التنظيمية التي تتبعها المنظمة وتسعى من خاللها إورغبتهم في العمل، باإلضافة 

 ككل.ومزاياها لتحسين أداء العاملين وتطوير خصائص بيئة العمل 
  Positive Effects Extra-Role Behaviorsاإليجابية لسلوكيات الدور الزائد اآلثار .2/8

أكدت العديد من البحوث الميدانية والدراسات السلوكية أن لسلوكيات الدور الزائد تأثيراً على         
األفراد العاملين بالمنظمة من جهة، وعلى المنظمة من جهة أخرى، كما أن لها تأثيرًا كبيرًا على 

ل، كما كشفت البحوث والدراسات عن عدد من اآلثار اإليجابية أداء المنظمة والفرد وجماعة العم
بالنقاط  (60،2017ها)دعنا،وقد حدد ،لسلوكيات الدور الزائد على األداء وتحقيق الفعالية التنظيمية

 التالية: 
سلوكيات الدور الزائد تمارس دورًا مهمًا في تعزيز أداء العاملين والتي من الممكن أن  •

 منظمة وتحقيق أهدافها المطلوبة.تنعكس على نجاح ال
سلوكيات الدور الزائد تخفض معدل دوران العمل لوجود االنتماء والرغبة في البقاء في  •

 المنظمة.
 تقلل سلوكيات الدور الزائد من حجم المشكالت والخالفات بين العاملين. •
 للمنظمات.يترتب على سلوكيات الدور الزائد تحقيق ميزة تنافسية مستدامة  •
لى زيادة فرص إ، مما يؤدي يرينتترك سلوكيات الدور الزائد انطباعات إيجابية لدى المد •

 الترقية، وبالتالي تحسين األداء العام للمنظمة وزيادة اإلنتاجية.
تخفض سلوكيات الدور الزائد نطاق اإلشراف والرقابة، ألنها تبعث الطمأنينة في نفوس  •

 تجاه إنجاز األعمال والوظائف المطلوبة في المنظمة. يرينالمد
على أداء األعمال بشكل أفضل  يرينتحسن سلوكيات الدور الزائد من قدرات الموظفين والمد •

 من خالل الوقت الكافي والمرونة الناتجة من هذا السلوك لجدولة األعمال وحل المشكالت.
 مة وكمية األعمال المنجزة داخل المنظمة.تحسن سلوكيات الدور الزائد جودة الخدمات المقد •
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 Extra-Role Behaviors Obstacles معوقات سلوكيات الدور الزائد .2/9
سلوكيات الدور الزائد له معوقات تعود لمجموعة من األسباب لالموظفين  مارسةعدم م ن  إ        

 ( كما يلي:31،2015و)المصري، (76،2016،بالل) من وضحها كل  
شراك الموظفين في القرارات التي تهم المنظمة، وعدم تقوية توجهاتهم اإليجابية نحو إعدم  •

 المنظمة.
عجز ثقافة وقيم المنظمة في التخفيف من ضغوط العمل، حيث يؤثر ضغط العمل الشديد  •

 على أدائهم. كس سلباً على كفاءة الموظفين وعلى سلوكياتهم اإلضافية اإليجابية، مما ينع
تاحة الفرصة للموظفين في التعبير عن آرائهم، وعدم رضاهم عن وظائفهم مما يقف إعدم  •

 مام الموظفين للقيام بسلوكيات إضافية غير محسوبة. أ عائقاً 
افتقار معظم المنظمات اإلدارية لتحقيق العدالة التنظيمية التي تحفز الموظفين لممارسة  •

 ئد.سلوكيات الدور الزا
لى الالمباالة واالغتراب وعدم إالذي يؤدي  ،فقدان الثقة من جانب الموظفين والرؤساء •

 .الرضا وقلة الدافعية للعمل
العوامل االجتماعية واالقتصادية وهياكل األجور والمرتبات والعوامل اإلدارية التي تتعلق  •

 .بعدم االستقرار اإلداري والوظيفي
 Dimensions of The Extra-Role Behaviors الدور الزائدبعاد سلوكيات أ. 2/10

 على الرغم من تزايد البحوث والدارسات األكاديمية حول سلوكيات الدور الزائد، إال أن          
لها  لها بعدين أساسين، وهناك من يرى أن   اختلفوا في تحديد أبعادها، فهناك من يرى أن   الباحثين
وال  ةمتكامل راءاآله هذجميع ن إتتضمن خمسة أبعاد أساسية، إذ نها أبعاد ومنهم من رأى أثالثة 

 (.87،2016التالي: )وليد، وسنوضح ذلك على النحو تناقض بينها
  لبعدين أساسين:  اً النموذج الذي تناول دارسة سلوكيات الدور الزائد وفق ❖
 البعد التنظيميلسلوكيات الدور الزائد بعدين أساسين هما  إذ يرى أصحاب هذا االتجاه أن          

يهدف إلى تحقيق فعالية المنظمة واالرتقاء بأدائها  تطوعياً  هناك سلوكاً  ي أن  أ ،الشخصي البعدو
يهدف لمساعدة األفراد العاملين للقيام  خرا آ اً تطوعي اً والعمل على استمراريتها وبقائها، وسلوك

 ة.وهو في النهاية يسهم في تحقيق أهداف المنظم ،بأعمالهم والتعاون معهم
 أبعاد:  ةالنموذج الذي تناول دارسة سلوكيات الدور الزائد من خالل ثالث ❖

نحو وفق ثالثة أبعاد سنذكرها على ال يات الدور الزائدتناول أصحاب هذا االتجاه مفهوم سلوك 
 التالي: 



 
 

44 
 

  Initiative المبادرة •
لوقت  مثل العمل طوعاً  ،هي السلوك الذي يدل على الرغبة لتحمل المسؤولية اإلضافية        

 .وتقاسم المعلومات المفيدة ذات الصلة بالعمل ،إضافي، وأداء واجبات إضافية
  Help Colleagues مساعدة الزمالء •

 وهو يشير إلى مساعدة الزمالء في المسائل المتصلة بالعمل.         
  Activity of The Community Group نشاط المجموعة المشتركة •

    يشير إلى المشاركة في األنشطة التي تنظمها المنظمة. 
  من خالل خمسة أبعاد:يات الدور الزائد النموذج الذي تناول دارسة سلوك ❖
 ن  أبسلوكيات الدور الزائد تبين ب اهتمتع الباحث على العديد من الدراسات التي بعد اطال        

ما، فقد تضمنت دراسة  لى حد  إبعاد متشابهة فيما بينها أمعظم الدراسات ركزت على خمسة 
 : هيالنحو التالي  علىأبعاد أساسية  ( خمسة2005،الفهداوي )

     Dedication in Performance التفاني في األداء •
في تقديمه للجهد والسلوك والرأي الناصح، لما فيه عضو المنظمة درجة انخراط  ويمثل        

 التي يعمل فيها، على مختلف المستويات الفردية والجماعية واإلدارية. مصلحة المنظمة
 Psychological Balance االتزان النفسي •

في أفكاره ومشاعره وقناعته وقدرته الراجحة على  تماسك عضو المنظمةويمثل درجة         
في المنظمة، وفي استحسان زمالئه  التخلص من المعيقات واالنحرافات التي يواجهها في أثناء عمله

 لما يصدر عنه من أحكام وتفسيرات.
 Realizing Responsibility المسؤولية إدراك •

من  ،وتجاوزهالى عاتقه المنظمة على إتمام واجباته الملقاة عويمثل درجة حرص عضو         
 واالطمئنان على حسن آثارها ونتائجها المفيدة للمنظمة. ،خالل حرصه المضاعف نحوها

 Open Relationships العالقات المنفتحة •
المتداخلة عبر العالقات لمختلف اآلراء والتوجهات  وتمثل درجة استيعاب عضو المنظمة        

 دون أن تؤثر على عطائه ومستوى أدائه المأمول. ،التنظيمية للمنظمة والتكيف معها
 Creative Behavior السلوك الخالق •
ويمثل درجة الفعل الحسن والمبادرة اإلبداعية، في تصريف الشؤون اإلدارية والتنظيمية         

 القائمة بالمنظمة، بما يعزز من قيمة المنظمة وحظوتها في النفس والجماعة.
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 بعاد التالية:درس في بحثه األ ( فقد2012) بوتايهأما أ
 Altruismر اإليثا •
في منظمته للقيام بأعمالهم، كما يقصد به مدى قيام الموظف بمساعدة الموظفين ككل و         

 زمالء العمل لتشمل المراجعين ليحصلوا على الخدمة المثلى في المنظمة.تتجاوز هذه المساعدة 
  Courtesy كياسةال •
وتعني سعي الموظف لتجنب اثارة المشاكل والخالفات في العمل، واتخاذه التدابير الوقائية         

وبالتالي عدم اعتدائه  ،خريندراكه لألثر الذي قد يتركه سلوكه في اآلإشمل تلمنع حدوثها، كما 
 خرين.على اآل

 Conscientiousness الضمير وعي •
واالختياري الذي يتجاوز الحدود الدنيا من متطلبات ويعني سلوك الموظف التطوعي         

بداء مقترحات تسهم في تطوير العمل وتحسينه، ا  وظيفته، من خالل التطوع بأعمال إضافية و 
 والمساهمة بشكل اختياري في حل المشاكل في المنظمة.

  Sportsmanshipةالرياضي الروح •
و أدون شكوى  ةو مؤقتأتدل على مدى قدرة الموظف على القيام بمهام إضافية  وهي         

   تذمر، واستغالله لوقته وجهده للقيام بأعماله على أكمل وجه.
 Civic Behavior السلوك الحضاري •
لى نجاحها وتطورها من ع والحرص المنظمة،لة في إدارة ؤو وهي المشاركة البناءة والمس        
المتابعة المستمرة لما يكتب وينشر كإعالنات وتعاميم داخلية في المنظمة، كما تعني احترام خالل 

والحرص على حضور االجتماعات واللقاءات  ،والمحافظة على سمعتها وأنظمتها، قوانين المنظمة
 المرتبطة بالعمل.

تتفق التي و ( 30،2014)الشامي،قدمهابعاد التي وفي دراستنا هذه سيتم االعتماد على األ        
حيث ركزت على المنظمة والفرد  ،دراسته في (Moon et al ،(2004 األبعاد التي حددها مع

، كما تعد التي قدمت لوصف سلوكيات الدور الزائد شملاألهي بعاد بشكل واضح، وتعد هذه األ
ها أنبسلوكيات الدور الزائد، ويرى الباحث ب اهتمتمتشابهة ومتقاطعة مع الكثير من الدراسات التي 

 بعاد:، وفيما يلي سنعرض هذه األةنة المدروسمناسبة لطبيعة مجتمعنا السوري وللعي  
 Helping المساعدة .2/10/1

جراء الترتيبات ا  بالمساعدة التطوعية لآلخرين في أعمالهم و يتعلق هذا البعد بقيام الموظفين         
ثناء العمل، ويتضمن سلوك المساعدة العديد من أفي التي تساعد على منع حدوث المشكالت 

ثناء فترة غيابهم، ومساعدة الزمالء في تقليل أعباء أشكال كمساعدة زمالء العمل الجوانب واأل
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وطرقها مهامهم  نجازإوظفين الجدد للتعرف على أساليب كذلك مساعدة المالعمل المناطة بهم، 
 والتأقلم مع بيئة العمل الجديدة.وكيفية التكيف 

  Compliance )االنصياع( اإلذعان .2/10/2
والذي يتعلق بالجانب النفسي للفرد لتقبل الهيكل  ،يطلق على هذا البعد بالضمير الواعي        

جراءات وسياسات الموظفين داخل المنظمةالتنظيمي  هذا البعد  ن  إ .والتوصيف الوظيفي للعمل وا 
ذا إي يحرص على تنفيذها حتى تر عن قبول الفرد باإلجراءات والقواعد والتعليمات التنظيمية اليعب  

، كما يتضمن هذا البعد قيام الموظفين بالحفاظ اقب عملهو جهة معينة تر أشخص لم يكن هناك 
 .عمال بمستوى يفوق المستوى المعياريعلى موارد المنظمة وحمايتها والميل ألداء األ

 Creativity بداعاإل .2/10/3
من  ،لخدمة المنظمة وتحقيق أهدافها تسعى التيالفريدة سهامات الموظف إبداع يمثل اإل        

ليه الموظف، كما يشير إخالل تقديم المقترحات المبدعة والهادفة لتحسين أداء القسم الذي ينتمي 
العمل  راء واألفكار الجديدة والبناءة والتي تساهم في تقليل أعباءلى المبادرة لطرح اآلإهذا البعد 

ن أوزيادة حجم العمل المنجز وسرعة إنجازه، من جهة أخرى يرى بعض الباحثين  ،وتحسين جودته
و إدارة المنظمة إزاء ألى رئيس العمل المباشر إالتوصيات هذا البعد يعبر عن قيام العاملين بتقديم 

 و األفعال غير الصحيحة التي تجري في بيئة العمل.أاألخطاء 
 Sportsmanship الرياضية: الروح .2/10/4

يعكس هذا البعد مدى مساهمة الفرد في منع زمالئه من الصراع والجدال غير البناء         
وتشجيعه لهم على حل الخالفات والنزاعات التي تنشأ بينهم بأسلوب فاعل وعقالني عن طريق 

والمضايقات حباطات لى الرغبة لتقبل بعض اإلإقناع، وهذه المساعدة تتضمن التسوية باإلضافة اإل
كما يتضمن هذا البعد رغبة الموظفين في الدفاع  و تذمر،أالتنظيمية والعرضية من دون شكوى 

و التقليل من قيمتها أعندما يحاول بعض زمالئهم انتقادها  ليهاإعن سمعة المنظمة التي ينتمون 
السلبية في  حداثن نعبر عن الروح الرياضية بأنها دالة لتحمل الشخص ضد األأوشأنها، ويمكن 

 العمل.
ما تتناسب مع قيم المجتمع  نة المدروسة وكثيراً للعي  الئمة هذه األبعاد م ويرى الباحث بأن          
والمسامحة والصبر  يثارخرين واإلتربى على حب الخير ومساعدة اآلالذي وأخالقه السوري 

 ل الصعاب والتفاني في العمل. موتح
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 المبحث الثالث
 Counterproductive Work Behaviors لإلنتاجية ةالعمل المضادسلوكيات . 3

  :تمهيد
لإلنتاجية، ويعود ركز الباحثون في اآلونة األخيرة على دراسة سلوكيات العمل المضادة        

سبب هذا االهتمام إلى االنتشار المتزايد لهذه السلوكيات السلبية في مكان العمل، فضاًل عن 
 التكاليف الهائلة المرتبطة بممارسة هذه السلوكيات.

 جيةالإلنت ةالعمل المضادسلوكيات مفهوم . 3/1
 Concept of Counterproductive Work Behaviors 

)المهدي وآخرون يمارس العاملون في المنظمات المختلفة سلوكيات متعددة صنفها        
 In-Role: األولى تعرف بسلوكيات الدور الرسمي هي في ثالث فئات رئيسة( 61،2015،

Behaviors ،والتي تندرج ضمن التوصيف الوظيفي  ،وهي تلك السلوكيات التي تحدد الدور الرسمي
 ي المبحثنها فوقد تحدثنا ع Extra-Role Behaviorsيات الدور الزائد للموظف، والثانية هي سلوك

 Counterproductiveأما الثالثة فهي سلوكيات العمل المضادة لإلنتاجية دراستنا،الثاني من 

Work Behaviors    نتشار نتيجة االو  والمنظمة واألفراد. العملتضر وهي سلوكيات إرادية اختيارية
عن التكاليف الهائلة المرتبطة  في موقع العمل فضالً العمل المضادة لإلنتاجية المتزايد لسلوكيات 

عبد ، 2018، كمال وآخرون،2019عطية، ،2020aفقد ركز الباحثون )عريض، بهذه السلوكيات
االنتقام : واستخدموا عدة مصطلحات للداللة واإلشارة إلى هذه السلوكيات وهي ،عليها (2018، اهلل

التنظيمي، العدوان في مكان العمل، االنحراف في مكان العمل، سوء السلوك التنظيمي، الجنوح 
 التنظيمي، السلوك غير االجتماعي، العدوانية التنظيمية، اإلساءة العاطفية، السلوك االنسحابي.

األوسع استخدامًا في أبحاث السلوك  Robinson & Bennett,1995))وتعد مساهمة        
فضاًل عن تقديمهما  ،التنظيمي ألنها أتاحت للباحثين تقديم المعلومات ومناقشتها بأسلوب مرتب

بأنه سلوك طوعي ينتهك معايير  ضاد لإلنتاجيةرفا سلوك العمل المإطارًا شاماًل وواسعًا، وقد ع  
 Spectorهما، وأشاريها أو كلءاهيتها أو أعضاويهدد بالنتيجة سالمة المنظمة ورف ،تنظيمية هامة

يهدف إلى  اً معادي اً تمثل سلوكمضادة لإلنتاجية ( إلى أن  سلوكيات العمل ال2014،108)الفتالوي،
إيذاء المنظمة وموظفيها، وهناك مجموعة متنوعة من ظروف العمل والظروف التنظيمية )القيود 

انتهاك العقد النفسي( والتي تزيد من ردود  الوظيفي، والظلم، أوداء، والضغط األالمفروضة على 
 ،الفعل العاطفية والمشاعر السلبية والتي سوف تميل إلى احتمال زيادة سلوكيات العمل السلبية

موضع السيطرة، و وهذه السلوكيات ترتبط مع الخصائص الشخصية من سمة الغضب والقلق، 
 والجنوح.       
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( أن سلوكيات العمل المضادة لإلنتاجية تخلق مشكلة بالغة 2020a، عريض)وذكر        
لى تعريض كيان المنظمة وانتشارها إإذ يؤدي تكرار هذه السلوكيات  ،الخطورة في مكان العمل

 كما أشارت األبحاث (،%75-33)للخطر، خاصةً أن هناك نسبة من العاملين تتراوح بين ووجودها 
نتاجية خالل حياتهم لإلبعض صور سلوكيات العمل المضاد  قد شاركت بالفعل في نهألى إ

يكفي للتدليل على أنه ( 2019العطوي والخالدي،  ،2011حسانين،من )وضح كل  كما ،الوظيفية
مليار دوالر،  (40)حجم المشكلة أن الخسائر السنوية المقدرة عن سرقات العاملين بمفردها قد بلغت

ساعة ( 50)مليار دوالر، وأن هناك إهدار  (8)وأن الخسائر الراجعة لتخريب الممتلكات تجاوزت 
 .مواعيد العمل الرسمية التأخير عنعمل سنويًا لكل عامل جراء 

نه أفادت وكالة موظفي الدولة األندونيسية أب (Partama & Parahyanti ،(2019كما بين          
موظفًا حكوميًا على قانون العقوبات الشامل، حيث تراوحت  (1759)عوقب  2017نه في عام أ

انتهاكًا لساعات العمل مثل التأخير في ( 570)الشديدة والمتوسطة، وقد حكم على  بيناألحكام 
اد من قبل موظفي الحكومة مشكلة ، كما أصبح الفسلى مكان العمل دون إذن مسبقإالوصول 

وهو  ،(2015-2001)في الفساد بين عامي  موظفًا حكومياً  (1115)ب كبيرة حيث تم االشتباه 
 .ندونيسيةأمن جميع قضايا الفساد في  (%43.40)ما يمثل 
العديد من الممارسات مثل السرقة والتغيب والعنف ضاد لإلنتاجية ويتضمن سلوك العمل الم        

وحوادث التخريب واالحتيال وحجب الجهد والسلوك العدواني والعمل الرديء وسوء استعمال الوقت 
دبيات معايير عديدة وقد ظهر في الكثير من األ، (2011،العطوي)والتزوير والموارد والرشوة 

هذه المعايير أن يكون هذا السلوك  أبرز، ومن وتحديدها لإلنتاجيةلوصف سلوكيات العمل المضاد 
راديًا ومتعمدًا، وبالتالي فإن السلوكيات العرضية ال يمكن اعتبارها ضمن هذه الفئة، وأن يكون إ

ضرار بالمنظمة أو العاملين فيها، وليست من قبيل الصدفة، كما ينبغي أن يكون الهدف منها اإل
ن تتعارض مع مصلحة أمن أعضاء المنظمة وليس من خارجها كما يجب  هذه السلوكياتمرتكب 
  .(2015،وآخرونالمهدي ) المنظمة
كما تشير مراجعة أدبيات سلوكيات العمل المضاد لإلنتاجية إلى وجود ثالثة عناصر         

أساسية لتعريف هذه السلوكيات وهي األفعال التي تحكم السلوك ضد القواعد التنظيمية، ومدونات 
قواعد السلوك التي تضر بالمنظمات وأعضائها ومنها السرقة، العدوان، التخريب، سوء المعاملة 

2019)، Zahid.) 
سلوكيات تنتهك  هي سلوكيات العمل المضاد لإلنتاجية أن   (111،2014،الفتالوي) وبين       

 ،دون قصد نحو المنظمة أو األفراد أو كليهمامن وتكون موجهة بقصد أو  ،القواعد التنظيمية للعمل
المنظمة بأنها نتاجية تجاه العمل المضاد لإل سلوكيات (2018،وآخرونعبد السالم )ف وعر  

مما قد  ،مجموعة من السلوكيات الطوعية المتعمدة التي تنتهك القيم والقواعد والسياسات التنظيمية
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بالمنظمة، وتنشأ نتيجة تفاعل العديد من العوامل الشخصية  إلحاق الضرريجعلها سببًا مباشرًا في 
 والتنظيمية، ويمكن الحد منها من خالل ممارسات إدارة المواهب.

( بأنها مجموعة من السلوكيات المنحرفة وغير األخالقية تمارس 2018، اهللعبد )يرى و         
لى زيادة معاناة المنظمة والتسبب بالمشاكل لها والتقليل إمن بعض الموظفين داخل المنظمة تؤدي 

والتي تنعكس بدورها على إلحاق األذى  ،نتاجيتهاإمن سمعتها التنظيمية فضاًل عن خفض 
سلوكيات العمل المضادة لإلنتاجية هي سلوكيات  ن  أ( 2018،الجوادمرزوق وعبد )ويرى  ،بالمنظمة

يمارسها أعضاء المنظمة بهدف اإلضرار ، المنظمة وقوانينهاإرادية اختيارية مقصودة تنتهك قواعد 
 بالمنظمة أو أعضائها.

رادية غير مسؤولة إويرى الباحث بأن سلوكيات العمل المضاد لإلنتاجية هي ممارسات         
، وبالتالي تؤثر سلبًا على سمعة المنظمة تضر بمصلحة المنظمة أو األفرادأن من شأنها 
نتاجيتها.  وا 

 لإلنتاجية ةسلوك العمل المضاد خصائص. 3/2
 Characteristics of Counterproductive Work Behaviors 

يكون الهدف منها محاولة  ،سلوكيات العمل المضادة لإلنتاجية هي سلوكيات ضارة ن  إ        
التأثير في المنظمة أو أعضائها عن طريق القيام ببعض التصرفات غير الالئقة والمخالفة 

زها عن يوكيفية تمي ومعرفتها ومن أجل فهم هذه السلوكيات ،للتشريعات والقوانين التنظيمية
هذه  ن  أ (2015والخالدي،، العطوي Oluwakemi & Olanrewaju,2014)يرى السلوكيات األخرى 

 السلوكيات تتميز بمجموعة من الخصائص التالية:
القواعد التنظيمية  العرفية سواء   أو القيمشكال السلوك الذي ينتهك القواعد أها شكل من أن •

 و المعايير االجتماعية.أالمهيمنة 
ن تسبب أنها أدة والتي من شمو متعأن تكون طوعية ألى النوايا التي يمكن إنها تشير أ •

 كليهما معًا. وأو ألعضائها أللمنظمة  ضرراً 
عضائها أو حتى األشخاص اآلخرين الذين لديهم أنها تؤدي الى آثار سلبية في المنظمة و أ •

 اتصال مباشر مع المنظمة.
من قبل العاملين، وتكون المنظمة الجهة المستجيبة  ضاد لإلنتاجيةيمارس سلوك العمل الم  •

للسلوك، وطبيعة السلوك تكون األذى الذي يلحق بالمنظمة، ومجموعة السلوك تكون 
 .بالعملالسلوك الذي حدث 

ولذا فإن التصرفات التي  ،في المنظمة هو من يأتي بهذا التصرف اً البد أن يكون عضو  •
ء أو منظمات أخرى ال تقع تحت تسمية السلوك تكون سلبية من طرف الزبائن أو العمال

 .المنظمةلها من آثار سلبية على  المنحرف رغم ما
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 لإلنتاجية ةشكال سلوكيات العمل المضادأ. 3/3
 Forms of Counterproductive Work Behaviors 

هذه  حيث تنعكسالعمل  أماكنيمكن مالحظة العديد من السلوكيات السلبية في مختلف         
الى تتراوح هذه السلوكيات من شديدة ومسيئة  والمنظمة،السلوكيات بشكل سلبي على الموظف 

 المنحرفة تنقسم الى شكلين:العمل سلوكيات  نا أ( 2018)عبد اهلل،  حيث يرى ،ما معتدلة نوعاً 
( الذي وحدها بالمنظمةر ضرااإل) :Organizational deviationاالنحراف التنظيمي  •

 يمكن أن يشمل التأخر عن أوقات العمل، والتغيب عن العمل، انخفاض مشاركة الموظفين.
ضرار باألفراد داخل المنظمة الواحدة( اإل) : Deviation of personsاألشخاص انحراف  •

 استخدام المزاح غير المرغوب معه أو توجيه تهديدات له.كتجاهل كالم موظف معين أو 
السلوك تشمل نتاجية سلوكيات العمل المضادة لإل أن   (Idiakheua & Obetoh, 2012) ويرى

ساءة استخدام المعلومات،  التعسفي، واالعتداء الجسدي واللفظي، والتخريب، والسرقة، والتغيب، وا 
عمال التدمير الموجهة أوالتأخير، والسلوك غير اآلمن، ويشمل كذلك تدمير الممتلكات التنظيمية و 

، ًا غير مباشرة(هدافأالرغم من أن الناس غالبًا ما تكون  الناس )علىلى المنظمات بداًل من إ
 الرؤساء باألخطاء ومشاكل العمل. عدم إخطارو أيقومون بأعمالهم بشكل غير صحيح، 

سلوكيات العمل ( إلى مجموعة أخرى من أشكال Furnham & Taylor،2004كما أشار )        
 :وهي لمضادة لإلنتاجيةا

 و التخلي عن السلع أو الخدمات. أموال أو الممتلكات سرقة األ: السرقة والسلوك ذي الصلة ▪
 تخــريب االنتــاج.، أو تدمير الممتلكات : التشويــه والضــررتدميــر الممتلكــات ▪
 تزوير السجالت.   ،كشف معلومات سرية: ساءة استخدام المعلوماتإ ▪
 خالل وقت العمل.الشخصية داء األعمال أ الوقت،ضياع : سوء استخدام الوقت والموارد ▪
 جراءات.هذه اإلعدم اتباع إجراءات السالمة وفشل تعلم : السلوك غيـــر اآلمـــــن ▪
 .إساءة استخدام اإلجازة المرضية ،الغياب دون عذر مبرر: ضعف الحضور ▪
 .  همال المتعمدواإلالعمل ببطء : رداءة جودة العمل ▪
 والعمل على مضايقة زمالء العمل. لة مع العمالءادالمجلالئقة: اإلجراءات اللفظية غير ا ▪
 التحرش الجسدي، االعتداء الجسدي على العاملين: اإلجراءات الجسدية غير المالئمة ▪

 زمالء العمل.    والجنسي نحو
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 لالنتاجية ةلى سلوكيات العمل المضادإاألسباب التي تؤدي . 3/4
The reasons that lead to Counterproductive Work Behaviors 

بين ضغوط العمل وسلوكيات العمل  اً إيجابي اً هناك تأثير  نا أ( 2018،سالمة) أظهرت دراسة        
 ةقوى مفسر للتباين في سلوكيات العمل المضادأ دفراد يعن الصراع بين األأنتاجية، كما لإل ةالمضاد

 وعبء العمل الزائد، واألجور غير المناسبة، الدور،، باإلضافة لغموض بعادهاأنتاجية و لإل
ثاث والظروف المحيطة في بيئة العمل المادية من حيث طرق تصميم مكان العمل وموقعه، واأل

الظروف المحيطة بالشكل  توفر هذهوالتهوية، والرطوبة، حيث يؤدي عدم  ،والتجهيزات المتاحة
 نتاجية.ممارسة سلوكيات مضادة لإللى إة تؤدي لى ضغوط نفسية وجسديإالمناسب 
( بأن الالمعيارية التنظيمية، وانعدام القيم التنظيمية، 2014،والناصرالحكيم )كما بين         

 (2014،الفتالوي )ما أ ،نتاجيةوالتهكم التنظيمي، تعزز من ممارسة سلوكيات العمل المضادة لإل
 ،لى شخصية الفردإنتاجية يعود الرئيسة لسلوكيات العمل المضادة لإل أحد األسبابن أفقد تبين له 

و نتيجة لضغوطات البيئة أبعاد االنبساطية، المقبولية، الضمير، االنفتاح، العصبية، أوالتي تتضمن 
في الترقي ن التعرض للظلم التنظيمي وعدم الحصول على فرص عادلة أالتي يعمل بها، فقد ثبت 

 ير العادلة والتي تحدث نتيجة النتهاك العقد النفسي تؤدي إلى السلوكيات السلبية.أو نظام األجور غ
نتاجية لى ممارسة السلوكيات المضادة لإل إويرى الباحث بأن األسباب الرئيسة التي تؤدي         

ن البيئة االجتماعية والتربية أكما ، هي ضعف الوازع الديني والضمير الميت لدى البعض
في ذلك، باإلضافة للسياسات التنظيمية الظالمة وغير المدروسة،  الضعيفة تلعب دوراً األخالقية 

السلبية والمضادة العمل والتنافس غير الشريف بين العاملين يخلق البيئة المناسبة لسلوكيات 
 نتاجية.لإل 
 آثار سلوكيات العمل المضاد لإلنتاجية. 3/5

 Effects of Counterproductive Work Behaviors 

عضائها حيث أالمنظمة و  يةسلبية على رفاه عواقبا  لمضادة لإلنتاجيةلسلوكيات العمل ان إ        
تؤثر في المنظمة بطريقة  نأيمكن  مضادة لإلنتاجية ( أن سلوكيات العمل ال2018)عبد اهلل،  رذك

مباشرة عن طريق اإلضرار بممتلكاتها أو عن طريق إيذاء موظفيها مما يقلل من فعاليتها، وليس 
شك في أن هذه السلوكيات  التي تنتهك المعايير التنظيمية  سوف تضر بمصالح المنظمة  هناك

وتعيق تحقيق األهداف العامة لها، وقد وصفت هذه السلوكيات بأنها معادية للمجتمع أو الهدوء 
فعلى  ،التنظيمي وهذه السلوكيات تكون خطرة  ومدمرة وتكون مكلفة سواء للمنظمات أو الموظفين

 (%24)من النساء يتعرضن لسلوكيات مضايقة محتملة داخل المنظمة و (%(58المثال وجد سبيل 
 (%(25رب ان ما يقأوفقا لجمعية اإلدارة األمريكية  وجد  ، وأفدن بأنهن تعرضن للتحرش في العمل

 (%95)نإساءة استخدام اإلنترنت فضالً عن ذلك فإبسبب لديها  من المنظمات قد سرحت الموظفين
 .الموظفين واحتيالهم لسرقة اً أهدافمن المنظمات تجد نفسها  
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ويرى الباحث بأَن المنظمات التي تكثر فيها سلوكيات العمل المضادة لإلنتاجية تؤثر على       
مما يضطر العاملون فيها لترك العمل والبحث عن بيئة عمل آمنة  ،نتاجيتهاا  سمعة المنظمة و 

 ومناسبة لهم خالية من تلك السلوكيات.
 نتاجأبعاد سلوكيات العمل المضاد لإل . 3/6

 Dimensions of Counterproductive Work Behaviors  

، فمنهم من قال بأنه نتاجيةبعاد سلوكيات العمل المضاد لإلأاختلف الباحثون في تحديد         
( 2011،العطوي)االنحراف التنظيمي واالنحراف في العالقات الشخصية  :يتألف من بعدين هما

من حدد ثالثة أبعاد لسلوكيات العمل التنظيمي، ومنهم  بعد االنحرافحيث ركز في بحثه على 
 كالتالي:( 2018 ،خرونآو عبد السالم ) نتاجية في دراستهلإل ةالمضاد
لحاق إو أتالف إلى إيتعلق بكافة السلوكيات المعتمدة والتي تؤدي  :Sabotageالتخريب  •

 و االستهانة بالملكية العامة للوحدات ذات الطابع الخاص.أضرر 
يتضمن االنسحاب جميع السلوكيات التي تؤدي إلى خفض  :Withdrawalاالنسحاب  •

من قبل المنظمة، على سبيل المثال مغادرة العمل مبكرًا،  وتقليل وقت العمل المحدد مسبقاً 
والحضور في وقت متأخر عن المواعيد الرسمية، والغياب المتعمد بحجة الهروب من 

 العمل مثل التمارض.
يتضمن االنحراف في اإلنتاج جميع  :Production devianceاالنحراف في اإلنتاج  •

لى عدم أداء العمل وفق المعايير الموضوعة من قبل المنظمة، إالسلوكيات التي تؤدي 
على سبيل المثال عدم أداء العمل بشكل صحيح، وتعمد العمل ببطء مع القدرة على األداء 

 لذلك. جل الحصول على عمل إضافي دون داع  أ، والتحايل من أسرعبشكل 
 نتاجية )اإلبرولإلعاد لسلوكيات العمل المضاد أبتناول في دراسته خمسة  فقد Spector أما      
 وذلك على النحو التالي: (2020bعريض،، 2017،والنور
وغيرهم من  فراد العاملينألويقصد به السلوكيات الضارة الموجهة نحو ا: Abuseاالعتداء  •

ما إلحاق الضرر بهم إما جسدياً  لىإوالتي تؤدي ، األطراف نفسيًا ومن هذه السلوكيات  وا 
على سبيل المثال إطالق التهديدات، والتعليقات المسيئة، والتقليل من قدرة العامل على 

 .العمل
في أداء المهام الوظيفية  ويقصد به الفشل: Production devianceانحراف اإلنتاج  •

لتنظيمية فيما انتهاك المعايير ا مما يؤثر على الكفاءة التنظيمية من خالل ،بشكل فعال
 بكمية ونوعية العمل المطلوب إنجازه. يتعلق

الضرر في الممتلكات المادية إلى تؤدي  يالسلوكيات الت ويقصد به :Sabotageالتخريب  •
ومن هذه السلوكيات على  ،نحراف في اإلنتاجالشدة من ا أكثرللمنظمة، ويكون التخريب 
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ة وتخريب األصول المادي ،واالتصاالتسبيل المثال سوء استخدام تكنولوجيا المعلومات 
 للمنظمة من معدات وغيرها.

و صاحب العمل، ومن أويقصد بها سرقة الممتلكات المادية للمنظمة  Stealing: ةالسرق •
 ،والخداعهذه السلوكيات على سبيل المثال السرقة المالية، وتضليل سجالت المنظمة 

وهي: عدم الرضا الوظيفي، ضعف العدالة والحاجة  السرقة وهناك ثالثة أسباب تؤدي الى
 االقتصادية.

 كمية العملالتي تقلل من يشكل االنسحاب السلوكيات السلبية : Withdrawalاالنسحاب  •
 وذلك من خالل التأخير والغياب عن العمل. ،من قبل المنظمةووقته الالزم 

ضعف االلتزام وهي: ( فقد تناولوا في دراستهم ثالثة أبعاد 2014،المهدي وآخرون)أما        
ساءة العالقة مع زمالء العمل، و بقوانين العمل  . السلوكيات العدائية في مجال العمل، و ا 

ها العديد من الباحثين في دراساتهم السابقة التي تناوللألبعاد ومن خالل استعراض الباحث         
 كل  كما جاء في دراسة  ،كبعد واحدالعمل المضادة لإلنتاجية قياس سلوكيات ن يختار أ ارتأىفقد 
( 12تتضمن ) التيو  ،(2011)العطوي،( و2016غزالي، الخزاعي،ال)( و 2020a,b)عريض،من 
 .حث بما هو مناسب ومتفق مع الدراسةبتخدم ال عبارة
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 الدراسة الميدانية ونتائج اختبار الفروض
هذا الفصل تحليل البيانات من خالل االعتماد على حزمة البرامج اإلحصائية  يتناول           

حيث تم االستعانة بعدد من األساليب اإلحصائية ، (SPSS Version. 18) للعلوم االجتماعية
 المالئمة وهي:

بهدف التأكد من الثبات واالتساق الداخلي للعبارات  :Reliabilityاختبار ثبات المقاييس  •
 المستخدمة في قياس متغيرات البحث.

حيث تم االعتماد على الجداول التكرارية المتضمنة : Descriptiveالتحليل الوصفي  •
، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، وتم توصيف عينات البحث النسب المئوية

 .وفقًا للمتغيرات الديموغرافية، والتحليل الوصفي لمتغيرات البحث
بهدف تقديم نماذج للعالقات المباشرة : Multiple Regressionاالنحدار المتعدد  أسلوب •

 والمتغيرات التابعة. وغير المباشرة بين المتغير المستقل
بهدف التحقق من معنوية عالقات االرتباط بين المتغير : Pearsonمعامل االرتباط  اختبار •

 المستقل والمتغيرات التابعة.
بهدف التحقق من خضوع : Kurtosisوالتفلطح  Skewnessاختبار معامل االلتواء  •

 متغيرات البحث للتوزيع الطبيعي.
: بهدف قياس الفروق بين المتوسطات Independent Sample T-Test أسلوب التباين •

 الحسابية لمجموعتين.
الفروق بين المتوسطات : بهدف قياس One Way Anova حادي االتجاهأأسلوب التباين  •

 الحسابية ألكثر من مجموعتين.
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 :وصدقها بحثال اختبار ثبات مقاييس.  1
م، حيث تم عرضها على عدة محكمين متخصصين يتم التأكد من صدق االستبانة بواسطة التحك    

حيث تتراوح قيمة معامل ألفا  ،ألفا كرونباخفي اإلدارة، أما الثبات فتم التأكد منه باستخدام معامل 
 ،في المقاييس ل ذلك على وجود ثبات عال  دوكلما اقتربت قيمة المعامل من الواحد  ،(1( و)0بين )

ل ذلك على عدم وجود ثبات في المقاييس دمعامل من الصفر وبالمقابل فإنه كلما اقتربت قيمة ال
( %60إذا لم يتجاوز ) اً وضعيف ،(%80إذا تجاوز ) اً الباحثون أن معامل ألفا للمقاييس جيد دويع

( التالي معامل الثبات باستخدام 4ويبين الجدول رقم )، إذا كان ضمن الحدين السابقين ومقبوالً 
 (.61،2002)رزق اهلل، (Cronbach Alpha).كرونباخ ألفا 

 (3الجدول رقم )
 ألفاكرونباخ معامل الثبات ألداة الدراسة باستخدام 

 نباخ ألفاو كر  عدد الفقرات البعد تغيرالم

 
 روحانية مكان العمل

 0.813 6 العمل الهادف
 0.850 7 اإلحساس بالجماعة

 0.771 6 المالئمة بين قيم الفرد والمنظمة
 0.889 19 الكلي

 
 سلوكيات الدور الزائد

 0.820 6 المساعدة
 0.756 6 اإلذعان
 0.853 6 االبداع

 0.744 6 الروح الرياضية
 0.904 24 الكلي

 0.751 12 سلوكيات العمل المضاد لالنتاجية
هذه القيم  د( وتع0.904( و )0.751ما بين ) تن قيم ألفا كرونباخ تراوحبق أيوضح الجدول السا 

 ،(2014الشامي، )( 0.7) ألن قيمتها أكبر من ،إحصائيا في البحوث اإلدارية والسلوكيةمقبولة 
، ويمكن االعتماد على النتائج والوثوق وهذه النتائج تدل على أن مقاييس الدراسة تتصف بالثبات

 بها.
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 :بحث. االحصاءات الوصفية لعينة ال2
وفقًا  التالي توزيع مفردات عينة الدراسة من حيث التكرار والنسبة المئوية (5) يوضح الجدول رقم

 للمتغيرات الديموغرافية.
 (4) الجدول رقم

 خصائص عينة البحث
 النسبة المئوية% تكرارال الفئات المستهدفة المتغيرات
 
 النوع
 

 88.9 128 رذك
 11.1 16 ثىنأ

 100 144 المجموع

 
 
 العمر

 13.2 19 سنة 30أقل من 
 39.6 57 سنة 40أقل منإلى  30من 
 32.6 47 سنة 50 أقل من إلى 40من 

 14.6 21 سنة 50أكثر من 
 100 144 المجموع

 
 

 الوظيفة
 

 48.6 70 عضو هيئة تدريسية
 40.3 58 موظف اداري

 11.1 16 عامل
 100 144 المجموع

 
 

 سنوات الخدمة

 6.9 10 أقل من سنة
 29.2 42 سنة 3 أقل من إلى 1من 
 41.0 59 سنة 6إلى أقل من  3من 

 22.9 33 سنوات 6أكثر من 
 100 144 المجموع

 السابق ما يلي: يتبين من الجدول
نسبة أفراد عينة الدراسة من العاملين في جامعة حلب في المناطق المحررة من الذكور هي  نا أ ▪

لى طبيعة المجتمع السوري وثقافته الذكورية وميله إ(، وهذا يعود %11.1ناث )( ومن اإل88.9%)
مما اضطر  ،خر عدة مراتآ، باإلضافة إلى أن الجامعة انتقلت من مكان إلى لى توظيف الذكورإ

 .اإلناث إلى ترك الجامعة بسبب صعوبة السفر معظم
   أعمارهم تقل والذين  ،فراد عينة الدراسة من العاملين في جامعة حلب في المناطق المحررةأنسبة ن أ  ▪

والذين  (%39.6) هيسنة  40قل من أحتى  30والذين أعمارهم من  (%13.2)سنة هي  30ن ع
سنة هي  50بينما الذين أعمارهم أكثر من  (%32.6)سنة هي  50حتى أقل من  40أعمارهم من 
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أكثر من نصف العاملين في جامعة حلب في المناطق  نا أوعلى ضوء هذه النتائج نرى  ،(14.6%)
 عمار الفتية الواعية والقادرة على العطاء والنهوض بأهداف الجامعة.المحررة من ذوي األ

فراد عينة الدراسة للعاملين في جامعة حلب في المناطق أنسبة أعضاء الهيئة التدريسية من  نأ ▪
أما العاملين فقد بلغت  (،%40.3)بينما بلغت نسبة الموظفين اإلداريين  (،%48.6)المحررة بلغت 

ناك ، فهن الجامعة بحاجة لزيادة نسبة أعضاء الهيئة التدريسيةأ. وهذا يدل على (%11.1)نسبتهم 
 حاجة ملحة لرفد كوادرها في بعض التخصصات.

نسبة أفراد عينة الدراسة من العاملين في جامعة حلب في المناطق المحررة والذين فترة خدمتهم  نأ ▪
 (%29.2)والذين خدمتهم من سنة حتى أقل من ثالث سنوات هي  (،%6.9)فيها أقل من سنة هي 

بينما الذين مدة خدمتهم  (%41.0)والذين خدمتهم من ثالث سنوات حتى أقل من ست سنوات هي 
، ورغم انتقال الجامعة من مكان إلى أخر في أكثر من مناسبة (%22.9)من ست سنوات هي أكثر 

 والء لها. اذ اً فهي تمتلك كادر 
الباحث من خالل النتائج السابقة تنوع سنوات الخدمة لدى العاملين في جامعة  ويرى         

يستهان بها، كما يالحظ الباحث ن خبرة العاملين في الجامعة ال أو  ،حلب في المناطق المحررة
وهم  ،وجود عاملين فيها منذ تأسيسها وهذا يدل على أن الجامعة تحتفظ بعامليها وال تفرط بهم

 .لى مصافي الجامعات المتقدمةإبها للوصول بها  ونمتمسك
    :رات البحثمتغي. اإلحصاء الوصفي ل3
 :ألبعاد روحانية مكان العملاإلحصاء الوصفي الستجابات أفراد العينة  أواًل:  

سيتم التعامل مع قيم المتوسطات الحسابية في تفسير مستوى استجابة أفراد عينة البحث          
فإنه يعد  ،(1.8( إلى أقل من )1من خالل المؤشرات التالية: إذا كانت قيم المتوسط الحسابي من )

ذا كانت من )لمستوى منخفض جداً  مؤشراً  لمستوى  ( فإنه يعد مؤشراً 2.6من ) ( إلى أقل1.8، وا 
ذا كانت من ) ذا كانت  ( فإنه يعد مؤشراً 3.4( إلى أقل من )2.6منخفض، وا  لمستوى متوسط، وا 

( فإنه 4.2لمستوى جيد، أما إذا كانت أعلى من ) ( فإنه يعد مؤشراً 4.2( إلى أقل من )3.4من )
 .جيد جداً لمستوى  مؤشر  

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد العينة لمتغير 5)يبين الجدول رقم و  
 .روحانية مكان العمل

 
 
 
 
 



 
 

60 
 

 (5)الجدول رقم 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد العينة لمتغير روحانية مكان العمل

 التقدير االنحراف المتوسط العبارات الترتيب الب عد 

دف
لها
ل ا

لعم
ا

 

 جيد جداً  0.835 4.21 أشعر بالمتعة في العمل 6
 جيد جداً  0.678 4.29 في العمل أدرك األشياء التي تعطيني معنىً  7
هناك ارتباط بين العمل الذي أؤديه ومصلحة المجتمع  8

 الذي أعيش فيه
 جيد جداً  0.602 4.63

 جيد   0.847 4.17 لعملللقدوم إلى اأتطلع بشوق  9
 جيد جداً  0.880 4.40 أشعر بأنا العمل الذي أؤديه له قيمة عالية لدى اآلخرين 10
 جيد   0.960 4.04 عملي يزيد من توجهي الروحي ر بأن  أشع 11

 جيد جداً  0.581 4.29 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري

س 
حسا

اإل
عة

جما
بال

 

 جيد جداً  0.709 4.52 العمل مع اآلخرين له قيمة كبيرة أشعر بأن   12
 جيد جداً  0.749 4.39 أشعر بأني جزء من الجماعة 13
 جيد   1.054 3.41 العاملين في الجامعة يدعم بعضهم البعض أشعر بأن   14
 جيد   1.017 3.53 رائيآأشعر بحرية في التعبير عن  15
ن مع بعضهم و العاملين في الجامعة مرتبط أشعر بأن   16

 البعض بهدف سام  
 جيد   1.016 3.46

أشعر بأنا العاملين في الجامعة يثني بعضهم على بعض  17
 في العمل

 جيد   0.961 3.26

 جيد   0.976 3.61 أشعر بأننا عائلة واحدة في العمل 18
 جيد جداً  0.678 3.74 المعياريالمتوسط الحسابي واالنحراف 

ظمة
لمن
د وا

لفر
م ا
ن قي

ة بي
الئم

الم
 

 جيد جداً  0.702 4.40 إيجابية وجياشة حول قيم الجامعة أحمل مشاعرا  19
 متوسط 1.148 2.66 الجامعة تهتم بالعاملين الفقراء أشعر بأن   20
الجامعة تعتني بجميع العاملين لديها بشكل  أشعر بأن   21

 يز وتفرقةيدون تممن عادل ومنصف 
 متوسط 1.171 2.67

 جيد   0.942 4.12 أشعر باالرتباط الحقيقي مع رسالة الجامعة في المجتمع 22
بصحة العاملين  أشعر بأن الجامعة تهتم كثيراً  23

 ومشاكلهم المادية والمعنوية
 منخفض 1.158 2.53

 جيد   0.905 3.92 تنسجم أهدافي الشخصية كعامل مع أهداف الجامعة 24
 جيد   0.695 3.38 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري

 السابق ما يلي: يتبين لنا من الجدول  
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جاء في المرتبة األولى من حيث األهمية النسبية للعينة المستهدفة من أبعاد العمل الهادف عد أن ب   ▪
 ( والذي يتفق مع نسبة قبول مرتفعة،4.29وقد بلغ متوسطه الحسابي) ،روحانية مكان العمل

العينة على عبارات العمل الهادف أن أعلى أفراد ويالحظ من الجدول أعاله من خالل إجابات 
هناك ارتباط بين العمل الذي أؤديه ومصلحة المجتمع " :(8العبارات كانت العبارة رقم)استجابة بين 

 العاملين (، وعليه يمكن القول بأن  4.63وقدر المتوسط الحسابي لهذه العبارة ) ،"الذي أعيش فيه
، بين العمل ومصلحة المجتمع اً هناك ارتباطبأن  في جامعة حلب في المناطق المحررة يدركون

وقدر  ،"أشعر بأنا عملي يزيد من توجهي الروحي": (11ين كانت أقل استجابة العبارة رقم)في ح
وهذا ما يتفق مع دراسة )كمال،  ( ومع ذلك فهي نسبة جيدة،4.04المتوسط الحسابي لهذه العبارة)

العمل  دركهوهذا دليل على التوجه الروحي الذي ي ،( من حيث نتائج اإلحصاء الوصفي2019
 ملين في جامعة حلب في المناطق المحررة.لدى العا

( وهي نسبة قبول جيدة، ويالحظ بأن 3.74بلغ متوسطه الحسابي )اإلحساس بالجماعة عد أن ب   ▪
العمل مع اآلخرين له قيمة  ( " أشعر بأن  12أعلى استجابة بين جميع العبارات كانت العبارة رقم )

خرين في العمل مع اآل وعليه فإن  ، (4.52قدر المتوسط الحسابي لهذه العبارة ) حيث ،كبيرة"
( " أشعر 17جامعة حلب في المناطق المحررة له قيمة كبيرة، أما أدنى استجابة كانت للعبارة رقم )

حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذه  ،ي الجامعة يثني بعضهم على بعض في العمل"فبأنا العاملين 
 وهو مع ذلك مؤشر متوسط يدل على أن العالقة بين زمالء العمل ال بأس بها. ،(3.26)العبارة 

وهو مؤشر لنسبة قبول  ،(3.38)متوسطه الحسابي بلغ  المالئمة بين قيم الفرد والمنظمة عدب   نا أ ▪
المالئمة بين قيم الفرد والجماعة متوسطة، ويالحظ من الجدول السابق على أن  متوسطة، وهو يدل 

"أحمل مشاعر إيجابية وجياشة حول : (19أعلى استجابة بين جميع العبارات هي العبارة رقم ) ن  بأ
العاملين في  (، وهذا دليل على أن  4.40ر المتوسط الحسابي لهذه العبارة )حيث قد   ،قيم الجامعة"

" :(23ة رقم )قل استجابة بين العبارات في العبار الجامعة يحملون مشاعر إيجابية تجاهها، أما األ
حيث بلغ المتوسط  ،الجامعة تهتم كثيرًا بصحة العاملين ومشاكلهم المادية والمعنوية" ن  أشعر بأ

وهو مؤشر قبول منخفض يدل على تقصير الجامعة باالهتمام  ،(2.53الحسابي لهذه العبارة)
، وقد يكون مرد ذلك إلى ضعف اإلمكانات المالية بصحة العاملين ومشاكلهم المادية والمعنوية

 للجامعة.
في المناطق جامعة حلب العاملين في  ويرى الباحث من خالل النتائج السابقة بأن           

حيث جاء بعد  ،جيدبمستوى  ةبأبعادها الثالثفي الجامعة ان العمل روحانية مكالمحررة يدركون 
وبعد اإلحساس بالجماعة بالمرتبة  ،بمستوى قبول مرتفع (4.29)األولى العمل الهادف بالمرتبة 

بمستوى قبول جيد، أما بعد المالئمة بين قيم الفرد والمنظمة فقد جاء بالمرتبة  (3.74)الثانية 
 .وحظي بنسبة قبول متوسطة، (3.38)الثالثة 
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  :بعاد سلوكيات الدور الزائداإلحصاء الوصفي الستجابات أفراد العينة أل ثانيًا:
بعاد سلوكيات فراد العينة ألأالستجابة  المعياريةنحرافات ( المتوسطات الحسابية واال6يبين الجدول رقم )

 .الدور الزائد
 (6الجدول رقم )

 بعاد سلوكيات الدور الزائدفراد العينة ألأالستجابة  نحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية واال
 لتقديرا االنحراف المتوسط العبارات الترتيب الب عد

عدة
مسا

ال
 

 جيد جداً  0.561 4.35 يتغيبون عن العملأساعد زمالئي عندما  25
 جيد جداً  0.690 4.30 أساعد زمالئي الذين لديهم أعباء عمل إضافية 26
27 
 

 من وقتي لمساعدة اآلخرين ممن اً أستقطع بشكل طوعي جزء
 لديهم مشاكل مرتبطة بالعمل 

 جيد   0.756 4.09

رشادهم أعمل على توجيه العاملين الجدد  28  جيد جداً  0.666 4.23 ألداء ما هو مطلوب منهموا 
 جيد   0.672 4.17 أتطوع ألداء أعمال إضافية لخدمة فريق العمل 29
 أتعاون مع اآلخرين في أداء أعمالهم التي تنعكس على منفعة 30

 فريق العمل 
 جيد جداً  0.581 4.34

 جيد جداً  0.477 4.24 الحسابي واالنحراف المعياريالمتوسط 

عان
إلذ
ا

 

 جيد جداً  0.787 4.31 داخل الجامعةوقواعده بشكل إرادي إجراءات العمل  تبع  أ 31
 جيد جداً  0.614 4.52 حترم القوانين والتعليمات وأطبقها في جميع األوقاتأ 32
 جيد جداً  0.750 4.27 ألتحق بالعمل في الوقت المحدد 33
 جيد جداً  0.768 4.22 ال أغادر العمل دون أخذ إذن من مديري المباشر 34
 جيد جداً  0.603 4.67 أعمل على المحافظة على ممتلكات الجامعة وأقوم بحمايتها 35
 جيد   0.863 4.06 أستجيب ألوامر مديري المباشر دون الدخول في جدل ونقاش 36

 جيد جداً  0.494 4.34 واالنحراف المعياريالمتوسط الحسابي 
داع

اإلب
 

 جيد جداً  0.708 4.29 إليها ينتمأي تال جامعةأقدم مقترحات مبتكرة لتحسين عمل ال 37

 جيد جداً  0.733 4.22 االتي أعمل بهالجامعة  و محسنة فيأأحاول أن أتبنى إجراءات جديدة  38

 جيد جداً  0.734 4.31 وفاعلة ألداء عمليأسعى الى جلب طرق عمل جديدة  39

 جيد جداً  0.670 4.30 بها المهام واألعمالى أقدم مقترحات لتحسين الطريقة التي تؤد 40

 جيد جداً  0.676 4.28 أقدم مقترحات بخصوص المشكالت التي تؤثر على فريق العمل 41

 جيد جداً  0.672 4.35 تطوير العملأتبادل األفكار الجديدة مع زمالئي اآلخرين حول  42

 جيد جداً  0.530 4.29 واالنحراف المعياريالحسابي المتوسط 
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 لتقديرا االنحراف المتوسط العبارات الترتيب الب عد

ضية
لريا

ح ا
لرو

ا
 

 جيد جداً  0.769 4.31 أعمل دور المصلح عندما تنشب صراعات بين اآلخرين 43
 جيد   0.764 4.10 أبذل الوقت الكثير من أجل مصلحة الجامعة 44

 جيد   0.842 4.07 ن بانتقادهاو الجامعة عندما يقوم اآلخر أدافع عن  45
 جيد   0.769 4.15 داء األعمال التي تخدم العملأتطوع أل 46
 جيد جداً  0.906 4.26 ال أقوم بإفشاء أسرار العمل خارج الجامعة 47
 جيد جداً  0.647 4.53 خرين في العملأتجنب الصراع مع زمالئي اآل 48

 جيد جداً  0.520 4.23 واالنحراف المعياريالحسابي المتوسط 
       يلي: يتبين لنا من الجدول السابق ما

فق مع نسبة قبول مرتفعة، ويالحظ من اوهذا يتو ، (4.24حسابي )ال بلغ متوسطهالمساعدة  عدب  أن  ▪
 :(4.35العبارات بمتوسط )( حصلت على أعلى استجابة من بين 25الجدول السابق أن العبارة رقم )

قل استجابة بمتوسط أ( على 27"أساعد زمالئي عندما يتغيبون عن العمل" بينما حصلت العبارة رقم )
، "من وقتي لمساعدة اآلخرين ممن لديهم مشاكل مرتبطة بالعمل اً أستقطع بشكل طوعي جزء": (4.09)

(، كما تدل النتائج السابقة إلى انتشار 2014وهوما يتوافق مع دراسة )الشامي،  ومع ذلك فهو مرتفع،
 بين العاملين في الجامعة.ثقافة التعاون والمساعدة 

ويالحظ من  ،وهذا يتوافق مع نسبة قبول مرتفعة ،(4.34حسابي )ال همتوسط اإلذعان بلغعد ن ب  أ  ▪
قد حصلت  ،المحافظة على ممتلكات الجامعة وأقوم بحمايتها""أعمل على : (35الجدول أن العبارة رقم )

أمانة العاملين في  وهي نسبة مرتفعة وهذا يدل على ،(4.67على أعلى استجابة من العبارات بمتوسط )
: (36في المحافظة على ممتلكات الجامعة وحمايتها، بينما حصلت العبارة رقم ) وحرصهم الجامعة

وهي نسبة قبول  ،(4.06اشر دون الدخول في جدل ونقاش" على متوسط )"أستجيب ألوامر مديري المب
 .بشكل طوعي هم المباشرينير يجيدة، وهذا دليل على التزام العاملين باالستجابة ألوامر مد

وهذا يتوافق مع نسبة قبول مرتفعة، ويالحظ من  ،(4.29حسابي )ه المتوسطلغ ببداع اإلعد ب  أن  ▪
"أتبادل األفكار الجديدة مع زمالئي اآلخرين حول تطوير العمل" قد  :(42رقم )الجدول السابق بأن العبارة 

 وهي نسبة قبول مرتفعة، وهذا أمر إيجابي ،(4.35حصلت على أعلى استجابة بين العبارات بمتوسط )
العبارة شجعه، أما أقل استجابة من بين العبارات فهي يويحض الباحث عليه و  ،العاملين في الجامعة لدى
"أحاول أن أتبنى إجراءات جديدة أو محسنة في الكلية / المعهد التي أعمل به" وقد حصلت  :(38رقم )

ومع ذلك فهي نسبة قبول مرتفعة، وهذا دليل على تبني إجراءات جديدة ومحسنة ، (4.22على متوسط )
 من العاملين في جامعة حلب في المناطق المحررة. لدى كثير  
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وهذا يتوافق مع نسبة قبول مرتفعة، ويالحظ  ،(4.23حسابي )ال همتوسط بلغ الرياضيةالروح  عدب  أن  ▪
وهي نسبة قبول  ،"أتجنب الصراع مع زمالئي اآلخرين في العمل" :(48من الجدول بأن العبارة رقم )

استجابة من قل أن في جامعة حلب في المناطق المحررة، أما و مرتفعة، وهو أمر إيجابي يتحلى به العامل
وقد حصلت على  ،"أدافع عن الجامعة عندما يقوم اآلخرون بانتقادها" ،(45بين العبارات فهي العبارة رقم )

مام أ( وهي نسبة قبول جيدة، وهذا دليل على حرص العاملين على الدفاع عن الجامعة 4.07متوسط )
 انتقادات اآلخرين.

النتائج السابقة بأن العاملين في الجامعة يمارسون سلوكيات الدور ويالحظ الباحث من خالل         
عد اإلبداع يليه ب   ،(4.34عد اإلذعان )حيث كانت أعلى درجات ممارسة سلوكيات الدور الزائد ب   ،الزائد

وهي نسب قبول مرتفعة وهو ما ، (4.23ثم الروح الرياضية )، (4.24)المساعدة عد ثم ب   ،(4.29)
 (.2017دراسة )دعنا،يتفق مع 

         :لإلنتاجيةفراد العينة لبعد سلوكيات العمل المضاد أثالثًا: اإلحصاء الوصفي الستجابة 
عد الستجابة أفراد العينة لب   نحرافات المعيارية( المتوسطات الحسابية واال7يبين الجدول رقم ) 

 لإلنتاجية. ةسلوكيات العمل المضاد
 (7الجدول رقم )

 عد سلوكيات العمل المضاد لإلنتاجيةالستجابة أفراد العينة لب   نحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية واال 
 تقديرال االنحراف المتوسط العبارات الترتيب

 منخفض جداً  0.657 1.21 دون رخصةمن األخذ من ممتلكات الجامعة  49

 منخفض جداً  0.684 1.65 قضاء كثير من الوقت في أمور ال تخص العمل 50
 منخفض جداً  0.273 1.05 تزوير وصوالت بغية الحصول على أموال إضافية 51
 منخفض جداً  0.755 1.77 أخذ استراحة بالعمل تزيد عن الوقت المسموح به 52
 منخفض جداً  0.733 1.78 دون رخصةمن لى العمل إالوصول متأخرًا  53
 منخفض جداً  0.458 1.15 العملإثارة الفوضى في بيئة  54
 منخفض جداً  0.465 1.22 أتقصد العمل بشكل أبطأ مما أقدر عليه 55
 منخفض جداً  0.573 1.31 مناقشة معلومات الجامعة السرية مع أشخاص غير مخولين 56
 منخفض جداً  0.186 1.02 التعامل بالرشوة 57
 منخفض جداً  0.649 1.39 بذل جهود قليلة في العمل 58
 منخفض جداً  0.448 1.15 العمل للحصول على وقت إضافيأوقات التأخر خارج  59
 منخفض جداً  0.515 1.26 أهمل تنفيذ تعليمات رؤسائي في العمل 60

 منخفض جداً  0.289 1.32 المتوسط واالنحراف المعياري
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المضادة لإلنتاجية جاء بمتوسط العمل يتبين للباحث من الجدول السابق بأن بعد سلوكيات         
وهذا يتوافق مع نسبة قبول منخفضة جدًا، ويالحظ من الجدول السابق أن العبارة  ،(1.32حسابي)

 ،(1.78دون رخصة" قد حصلت على أعلى استجابة وهي )من "الوصول متأخراً الى العمل  :(53رقم)
وهذا دليل على التزام العاملين بجامعة حلب في المناطق المحررة  ،وهي مع ذلك استجابة منخفضة جداً 

"التعامل  :(57بمواعيد الدوام بشكل جيد، أما العبارة األقل استجابة من بين العبارات فهي العبارة رقم )
عة حلب في المناطق المحررة تدل على عدم تعامل العاملين بجام وهي استجابة منخفضة جداً ، بالرشوة"
)عريض،  اتوهو ما يتوافق مع دراسوهذا دليل على نزاهة العاملين وأمانتهم،  ،بالرشوة
2020a،2020bمن حيث مجتمع البحث والنتائج التي توصل اليها ). 

 ،نتاجية بشكل عامالسلوكيات المضادة لإل ليس لديهم ويالحظ الباحث أن العاملين في الجامعة  
وهو ما يدل على تحليهم بالقيم واألخالق الحسنة التي تعكس طبيعة المجتمع السوري الملتزم 

 خالقيًا ودينيًا.أ
 للتوزيع الطبيعي: بحثالمتغيرات اختبار خضوع توزيع  .4

)التفلطح( كما  Kurtosis )االلتواء( وكذلك معامل Skewness قام الباحث بحساب قيمة معامل
 :بالجدول التاليهو مبين 

 (8الجدول رقم )
 للتوزيع الطبيعي بحثالقيم اإلحصائية الختبار متغيرات ال

 Skewness Kurtosis االنحراف المعياري الوسط الحسابي المتغيرات

روحانية مكان 
 1.638 -0.869 0.532 3.80 العمل

سلوكيات الدور 
 الزائد

4.27 0.402 0.603- 1.715 

العمل  سلوكيات
 1.954 1.263 0.289 1.32 المضادة لإلنتاجية

وأبعادها، يتضح من خالل الجدول السابق أن قيم معامالت االلتواء والتفلطح لمتغيرات الدراسة         
إلى أن قيم تلك المعامالت  (Ghasemi & Zahedias, 2012)جميعها ضمن القيم المقبولة حيث أشار 

وبالتالي فتوزيع الدراسة حتى تخضع البيانات للتوزيع الطبيعي،  [3-، 3+]يجب أن تكون محصورة بين 
 .يخضع للتوزيع الطبيعي
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 . مصفوفة االرتباط بين متغيرات البحث:5
قبل إجراء تحليالت االنحدار بين المتغير المستقل والمتغيرات التابعة واختبار الفروض،         

البد من التحقق من معنوية عالقات االرتباط بين تلك المتغيرات، ومن أجل ذلك قام الباحث 
لمتغيرات البحث    Pearsonباستخراج معامالت االرتباط الجزئية الناتجة عن إجراء اختبار

 :لموضحة في الجدول التاليا
 ( 9)الجدول رقم 

 لمتغيرات البحث  Personاختبار

العمل  المتغيرات
 الهادف

اإلحساس 
 بالجماعة

المالئمة 
بين قيم 
الفرد 

 والمنظمة

الروح  بداعاإل ذعاناإل المساعدة
 الرياضية

سلوكيات 
العمل 

المضادة 
 لإلنتاجية

العمل 
        1 الهادف

اإلحساس 
       1 **0.597 بالجماعة

المالئمة 
بين قيم 
الفرد 

 والمنظمة

0.421** 0.482** 1      

     1 **0.219 **0.316 **0.442 المساعدة
    1 **0.505 **0.456 **0.461 **0.448 ذعاناإل
   1 **0.462 **0.420 **0.215 **0.292 **0.354 بداعاإل

الروح 
  1 **0.553 **0.584 **0.535 **0.431 **0.347 **0.375 الرياضية

سلوكيات 
العمل 

المضادة 
 لإلنتاجية

0.170*- 0.237**- 0.183*- 0.229**- 0.265**- 0.113- 0.311**- 1 

 (.0.01عند مستوى )معنوي **: االرتباط 
  (.0.05عند مستوى )معنوي *: االرتباط 

مكان  يتضح لنا من نتائج مصفوفة معامل االرتباط أعاله بأن نتائج االرتباط بين متغير روحانية 
 قوياً  ديع(، حيث 0.01)مستوى عند  وسلوكيات الدور الزائد عالقة طردية إيجابية ومعنوية العمل

مكان أي أن العاملين في جامعة حلب في المناطق المحررة، يدركون روحانية  ،(90،2016)خضير،
وبالتالي تزداد لديهم سلوكيات الدور الزائد، أما العالقة بين روحانية مكان العمل وسلوكيات  ،العمل

 (.0.05)مستوى عند العمل المضاد لإلنتاجية فهي عالقة عكسية سلبية 
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 روضالف اختبار. 6
 الفرضية األولى: . 1.6

فيما يتعلق  معنوية بين العاملين في جامعة حلب في المناطق المحررة د فروق ذات داللةوجت ال)
 )النوع، العمر، الوظيفة، سنوات الخدمة( عزى للمتغيرات الديموغرافيةبإجاباتهم حول متغيرات البحث ت  

 على الشكل التالي:
  بحث:جابات العاملين في جامعة حلب في المناطق المحررة حول متغيرات الإأثر النوع على . 1

 .كما في الجدول التالي فروقلتوضيح هذه ال "T"اختبار الباحث لبيان هذا األثر استخدام
 (10الجدول رقم )

 مدى وجود فروقات معنوية بين مفردات العينة فيما يتعلق بإجاباتهم حول متغيرات البحث تعزى للنوع

 
 المتغير

 Tاختبار  إناث ذكور

 المتوسط
االنحراف 
 المتوسط المعياري

االنحراف 
 المعنوية القيمة المعياري

 0.871 0.162 0.454 3.78 0.542 3.80 روحانية مكان العمل
 0.439 0.777 0.337 4.20 0.409 4.28 سلوكيات الدور الزائد
 سلوكيات العمل 
 المضادة لإلنتاجية

1.34 0.288 1.23 0.290 1.328 0.186 

الجدول السابق بأنه ال توجد فروق ذات داللة معنوية بين العاملين في جامعة حلب يتضح من         
ألن مستوى  ،نوعت عزى لمتغير ال ات البحثفي المناطق المحررة فيما يتعلق بإجاباتهم حول متغير 

"ال توجد فروق ذات داللة معنوية بين  فإننا نقبل فرضية العدم ، وبالتالي(%5الداللة أكبر من )
  منهمن كالً وذلك أل حول متغيرات البحث تعزى للنوع"،ملين في جامعة حلب في المناطق المحررة العا

تشابه ظروف  ، وأن  نوعهلى إمطالب بتأدية واجبات وظيفته ليحصل على حقوقه كاملة بغض النظر 
إليه ، وهذه النتيجة تتفق مع ما توصل في متغيرات البحث العمل قد تحول دون وجود أثر للنوع

 .(2020a)عريض،

 أثر العمر على اجابات العاملين في جامعة حلب في المناطق المحررة حول متغيرات البحث:. 2
ألن العينة تخضع للتوزيع الطبيعي والجدول  "F"اختبارالباحث لبيان هذا األثر استخدام         

 التالي يوضح هذه العالقة كما يلي:
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 (11الجدول رقم )
 فروقات معنوية بين مفردات العينة فيما يتعلق بإجاباتهم حول متغيرات البحث تعزى للعمرمدى وجود 

 
 

 المتغير

 سنة حتى 30من  سنة 30أقل من 
 سنة 40أقل من  

 سنة حتى  40من 
 سنة 50أقل من 

 Fاختبار  سنة 50أكثر من 

 االنحراف المتوسط
 المعياري

 االنحراف المتوسط
 المعياري

 االنحراف المتوسط
 المعياري

 االنحراف المتوسط
 المعياري

 المعنوية القيمة

 روحانية
 العمل مكان

 
3.86 

 

 
0.575 

 
3.74 

 
0.531 

 
3.84 

 
0.489 

 
3.82 

 
0.606 

 
0.371 

 
0.774 

 سلوكيات 
 الزائد الدور

 
4.32 

 
0.261 

 
4.26 

 
0.400 

 
4.28 

 
0.390 

 
4.26 

 
0.540 

 
0.124 

 
0.946 

  سلوكيات 
 المضادةالعمل 

 لإلنتاجية

 
1.26 

 
0.203 

 
1.34 

 
0.295 

 
1.36 

 
0.316 

 
1.27 

 
0.275 

 
0.840 

 
0.474 

بأنه ال توجد فروق ذات داللة معنوية بين العاملين في جامعة حلب  يتضح من الجدول السابق          
ألن مستوى الداللة  ،عمرت عزى لمتغير ال ات البحثالمحررة فيما يتعلق بإجاباتهم حول متغير  في المناطق
ال توجد فروق ذات داللة معنوية بين العاملين في جامعة " قبل فرضية العدموبالتالي ت  ، (%5أكبر من )

أي أن إدراك "، عمرت عزى لمتغير ال ات البحثالمحررة فيما يتعلق بإجاباتهم حول متغير  حلب في المناطق
 المناطق المحررة لمتغيرات البحث ال يتأثر بعمر محدد.العاملين في جامعة حلب في 

 : أثر الوظيفة على اجابات العاملين في جامعة حلب في المناطق المحررة حول متغيرات البحث. 3
 لتوضيح هذه العالقة كما في الجدول التالي: "F"اختبارالباحث لبيان هذا األثر استخدام 

 (12الجدول رقم )
 مدى وجود فروقات معنوية بين مفردات العينة فيما يتعلق بإجاباتهم حول متغيرات البحث تعزى للوظيفة

 
 المتغير

 Fاختبار  عامل موظف إداري عضو هيئة تدريسية

االنحراف  المتوسط
 المعياري

االنحراف  المتوسط
 المعياري

االنحراف  المتوسط
 المعياري

 المعنوية القيمة

 روحانية مكان 
 0.000 9.494 0.645 4.06 0.582 3.58 0.382 3.92 العمل

 الدور سلوكيات
 0.049 3.082 0.303 4.44 0.425 4.19 0.390 4.31 الزائد

 العمل  سلوكيات
 0.319 1.152 0.188 1.22 0.297 1.35 0.299 1.33 المضادة لإلنتاجية 



 
 

69 
 

 يتضح من الجدول السابق ما يلي:    
، روحانية مكان العمل هناك فروقات معنوية بين مفردات عينة البحث فيما يتعلق بإجاباتهم حول متغير •

ن إ(، حيث %5)وهي دالة إحصائية عند مستوى  F (9.494)"للوظيفة، حيث بلغت قيمة " وذلك تبعاً 
 على من بقية الفئات.أن العمل الروحانية مك إدراكأعضاء الهيئة التدريسية لديهم 

هناك فروقات معنوية بين مفردات عينة البحث فيما يتعلق بإجاباتهم حول متغير سلوكيات الدور الزائد،  •
، ألن (%5)مستوى ( وهي دالة إحصائية عند 3.082) F"للوظيفة، حيث بلغت قيمة " وذلك تبعاً 

 ،إدراك أعضاء الهيئة التدريسية وممارستهم لسلوكيات الدور الزائد أعلى من بقية الموظفين والعمال
وهذا يدل على أن الثقافة العالية والشهادة العلمية العليا التي يحملها أعضاء الهيئة التدريسية تزيد من 

 .ممارسة سلوكيات الدور الزائد لديهم أكثر من بقية فئات العاملين في الجامعة
ر سلوكيات ال توجد فروقات ذات داللة معنوية بين مفردات عينة البحث فيما يتعلق بإجاباتهم حول متغي •

ن من يمارس سلوكيات العمل إ، حيث (%5ألن مستوى الداللة أكبر من ) العمل المضادة لإلنتاجية
 المضادة لإلنتاجية ال يتأثر بالوظيفة.

وفق الجدول   Scheffeولتبيان لصالح أي فئة من الفئات أكثر معنوية لجأ الباحث الستخدام اختبار 
 التالي:

 (13)الجدول رقم 
 Scheffeاختبار 

 المعنوية االنحراف المعياري ب(-أاختالف المتوسطات) الوظيفة ب الوظيفة أ
 عضو هيئة
 تدريسية

 0.001 0.08931 *0.33442 موظف إداري
 0.580 0.13939 0.14578- عامل

 
 موظف إداري

 عضو هيئة
 تدريسية

-0.33442* 0.8931 0.001 

 0.004 0.14204 *0.48019- عامل

 
 عامل

 عضو هيئة
 تدريسية

0.14578 0.13939 0.580 

 0.004 0.14204 *0.48019 موظف إداري
 (.%5*: الفرق المتوسط مهم عند مستوى معنوية )

 بالنسبةلصالح أعضاء الهيئة التدريسية على حساب د فروقات معنوية و نالحظ من الجدول السابق وج
كما نالحظ وجود فروقات معنوية (، %5أقل من )أي ،(0.001)عند معنوية موظفين اإلداريين لا

(، كما أن %5(، أي أقل من )0.004لصالح العمال على حساب الموظفين اإلداريين عند معنوية )
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المتوسط الحسابي للموظفين اإلداريين أقل من المتوسط الحسابي للعمال وأعضاء الهيئة التدريسية، 
من  لروحانية مكان العمل وسلوكيات الدور الزائد قل إدراكاً ين هم الفئة األالموظفين اإلداريوبالتالي فإن 

ضغط العمل الكبير ل، وذلك في جامعة حلب في المناطق المحررة أعضاء الهيئة التدريسية والعمال
   على آدائهم ونفسياتهم.ينعكس سلباً  ، مماالذي ال يتناسب مع مستحقاتهم المادية والمعنوية

جابات العاملين في جامعة حلب في المناطق المحررة حول متغيرات إأثر عدد سنوات الخدمة على . 4
 : البحث

 لتوضيح هذه العالقة كما في الجدول التالي: "F"لبيان هذا األثر تم استخدام اختبار
 

 (14الجدول رقم )
بإجاباتهم حول متغيرات البحث تعزى لعدد مدى وجود فروقات معنوية بين مفردات العينة فيما يتعلق 
 سنوات الخدمة

 
 المتغير

 حتى أقل  1من  سنة 1أقل من 
 سنوات 3من 

 سنوات الى  3من 
 سنوات 6أقل من 

 Fاختبار  سنوات 6أكثر من 

 المتوسط
االنحراف 
 المتوسط المعياري

االنحراف 
 المتوسط المعياري

االنحراف 
 المتوسط المعياري

االنحراف 
 المعنوية القيمة المعياري

 روحانية
 مكان
 العمل

3.80 0.692 3.91 0.509 3.76 0.496 3.73 0.573 0.851 0.468 

سلوكيات 
 الدور
 الزائد

4.35 0.385 4.29 0.449 4.23 0.407 4.31 0.341 0.427 0.734 

سلوكيات 
العمل 

المضادة 
 لإلنتاجية

1.21 0.208 1.32 0.283 1.37 0.295 1.29 0.301 1.223 0.304 

فروقات ذات داللة معنوية فيما يتعلق بإجابات العاملين  ه ال توجدبأن يتضح من الجدول السابق       
ألن مستوى  عدد سنوات الخدمةتعزى لمتغير  ات البحثفي جامعة حلب في المناطق المحررة حول متغير 

 (.%5)الداللة أكبر من 
 :ثانيةلفرضية الا. 2.6
لدى العاملين في  أثر ذو داللة معنوية لمتغير روحانية مكان العمل في سلوكيات الدور الزائد هناك)

 رضيات التالية:، ويتفرع عن هذه الفرضية الف(جامعة حلب في المناطق المحررة
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: )هناك أثر لب عد العمل الهادف في سلوكيات الدور الزائد لدى العاملين في جامعة حلب في 1.2.6
 المناطق المحررة(.

: )هناك أثر لب عد اإلحساس في الجماعة في سلوكيات الدور الزائد لدى العاملين في جامعة حلب 2.2.6
 في المناطق المحررة(.

: )هناك أثر لب عد المالئمة بين قيم الفرد مع المنظمة الدور الزائد لدى العاملين في جامعة حلب 3.2.6
 في المناطق المحررة(.

المتغير التابع سلوكيات الدور الزائد  فيالمستقل روحانية مكان العمل  المتغيرأبعاد أثير لدراسة ت
 نستخدم أسلوب االنحدار المتعدد.

 (15الجدول رقم )
 نتائج االنحدار المتعدد لتأثير روحانية مكان العمل في سلوكيات الدور الزائد

 
 األبعاد

 االنحدارمعامل 
B 

 الخطأ
 المعياري

 داراالنح معامل
 Beta المعياري

 مستوى Tقيمة 
 الداللة

 0.000 3.759 0.333 0.061 0.230 العمل الهادف

 0.111 1.602 0.147 0.054 0.087 اإلحساس بالجماعة

 0.013 2.520 0.204 0.047 0.118 المالئمة بين قيم الفرد مع المنظمة

 المعياري للتحديدالخطأ  معامل التحديد المعدل معامل التحديد

0.307 0.302 0.33615 

قبول الفرضية الفرعية األولى:)هناك أثر لب عد العمل الهادف في يتبين لنا من الجدول السابق        
معنوياا تأثيرًا قد أثرت  ، حيثالمحررة(سلوكيات الدور الزائد لدى العاملين في جامعة حلب في المناطق 

من عند مستوى داللة أقل  في سلوكيات الدور الزائد لدى العاملين في جامعة حلب في المناطق المحررة
 ،( Sanoubar, et al,2014)دراسة ما يتفق مع  وهو( 5%)

الفرضية الفرعية الثانية:)هناك أثر لب عد اإلحساس في الجماعة في سلوكيات الدور الزائد لدى أما  
مستوى الداللة المعنوية أكبر من فهي مرفوضة ألن  العاملين في جامعة حلب في المناطق المحررة(

أما الفرضية الفرعية الثالثة:)هناك أثر لب عد المالئمة بين قيم الفرد مع المنظمة الدور الزائد لدى (، 5%)
العاملين في جامعة حلب في المناطق المحررة( فهي مقبولة ألنها أثرت تأثيرًا معنويًا في سلوكيات الدور 

يبين لنا  كما(، %5عند مستوى داللة أقل من )ة حلب في المناطق المحررة الزائد لدى العاملين في جامع
بعاد روحانية مكان العمل فسرت ما أأي أن  ،(0.302الجدول بأن قيمة معامل التحديد المعدل بلغت )
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، أي أن العاملين في جامعة حلب في المناطق ( من التباين في سلوكيات الدور الزائد%30.2مقداره )
 .المحررة الذين يدركون روحانية مكان العمل يمارسون سلوكيات الدور الزائد بشكل مستمر

 :لثةالفرضية الثا. 3.6
لإلنتاجية لدى  المضادةمل )هناك أثر ذو داللة معنوية لمتغير روحانية مكان العمل في سلوكيات الع 

 :الفرضية الفرضيات التالية، ويتفرع عن هذه العاملين في جامعة حلب في المناطق المحررة(
هناك أثر لب عد العمل الهادف في سلوكيات العمل المضاد لإلنتاجية لدى العاملين في جامعة   : )1.3.6

 (.حلب في المناطق المحررة
)هناك أثر لب عد اإلحساس في الجماعة في سلوكيات العمل المضاد لإلنتاجية لدى العاملين في : 2.3.6

 (.ق المحررةجامعة حلب في المناط
)هناك أثر لب عد المالئمة بين قيم الفرد مع المنظمة في سلوكيات العمل المضاد لإلنتاجية لدى : 3.3.6

 (.العاملين في جامعة حلب في المناطق المحررة
سلوكيات العمل المضادة لإلنتاجية لدراسة تأثير المتغير المستقل روحانية مكان العمل على المتغير التابع  
 أسلوب االنحدار المتعدد.الباحث ستخدم ا

 (16)الجدول رقم 
 نتائج االنحدار المتعدد لتأثير روحانية مكان العمل في السلوكيات المضادة لإلنتاجية

 االنحدارمعامل  األبعاد
B 

 الخطأ
 المعياري

معامل االنحدار 
 Betaالمعياري

 مستوى Tقيمة 
 الداللة

 0.804 -0.249 -0.026 0.052 -0.013 العمل الهادف

 0.096 -1.676 -0.180 0.046 -0.077 اإلحساس بالجماعة

 0.371 0.371 -0.085 0.040 -0.036 مع المنظمة الفرد المالئمة بين قيم

 الخطأ المعياري للتحديد معامل التحديد المعدل التحديدمعامل 

0.063 0.043 0.28292 

رفض الفرضية األولى: )هناك أثر لب عد اإلحساس في الجماعة في يتبين لنا من الجدول السابق         

مستوى   نسلوكيات العمل المضاد لإلنتاجية لدى العاملين في جامعة حلب في المناطق المحررة ( أل
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(، كما ترفض الفرعية الثانية: )هناك أثر لب عد اإلحساس في الجماعة في %5الداللة المعنوية أكبر من )

سلوكيات العمل المضاد لإلنتاجية لدى العاملين في جامعة حلب في المناطق المحررة( ألن مستوى 

الثة: )هناك أثر لب عد المالئمة (، باإلضافة الى رفض الفرضية الفرعية الث%5الداللة المعنوية أكبر من )

بين قيم الفرد مع المنظمة في سلوكيات العمل المضاد لإلنتاجية لدى العاملين في جامعة حلب في 

نتائج تحليل االنحدار الخطي  أما (،%5المناطق المحررة( ألن مستوى الداللة المعنوية أكبر من )

اإلحساس بالجماعة، المالئمة بين قيم الفرد  الهادف، العمل)العمل بعاد روحانية مكان ألالمتعدد 

 لدى العاملين في جامعة حلب في المناطق المحررة في سلوكيات العمل المضادة لإلنتاجية والمنظمة(

وعليه فإنه ال يوجد تأثيرًا معنويًا ألبعاد روحانية قد أشارت إلى صالحية هذا النموذج بقدرته على التنبؤ، ف

وذلك النخفاض مستوى ممارسة سلوكيات العمل العمل المضادة لإلنتاجية، مكان العمل في سلوكيات 

 .المضادة لإلنتاجية في الجامعة
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 نتائج البحث. 1
 مناقشة نتائج التحليل الوصفي: .1/1
يدركون في المناطق المحررة جامعة حلب العاملين في أظهرت نتائج التحليل الوصفي بأن   •

عد العمل الهادف بالمرتبة األولى حيث جاء ب  ، بمستوى جيد ةمكان العمل بأبعادها الثالث روحانية
( بمستوى قبول 3.74)عد اإلحساس بالجماعة بالمرتبة الثانية وب   ،( بمستوى قبول مرتفع4.29)

وحظي بنسبة  ،(3.38عد المالئمة بين قيم الفرد والمنظمة فقد جاء بالمرتبة الثالثة )جيد، أما ب  
 قبول متوسطة.

 المحررة يمارسونجامعة حلب في المناطق ملين في أظهرت نتائج التحليل الوصفي بأن العا  •
عد اإلذعان حيث كانت أعلى درجات ممارسة سلوكيات الدور الزائد ب   ،سلوكيات الدور الزائد

وهي  ،(4.23ثم الروح الرياضية ) ،(4.24)عد المساعدة ثم ب   ،(4.29عد اإلبداع )يليه ب   ،(4.34)
 نسب قبول مرتفعة.

 يمارسون الالعاملين في جامعة حلب في المناطق المحررة بأن  التحليل الوصفيأظهرت نتائج   •
بمتوسط بعد سلوكيات العمل المضاد لإلنتاجية جاء  ، حيثالمضادة لإلنتاجيةالعمل سلوكيات 
 .وهذا يتوافق مع نسبة قبول منخفضة جداً  ،(1.32)حسابي 

 مناقشة نتائج الفروق: .2/1        
فيما  ،ال توجد فروق ذات داللة معنوية بين العاملين في جامعة حلب في المناطق المحررة •

 عزى لمتغير النوع.ت   ،يتعلق بإجاباتهم حول متغيرات البحث
فيما  ،ال توجد فروق ذات داللة معنوية بين العاملين في جامعة حلب في المناطق المحررة •

 .عزى لمتغير العمرت   ،ول متغيرات البحثيتعلق بإجاباتهم ح
فيما  ،ال توجد فروق ذات داللة معنوية بين العاملين في جامعة حلب في المناطق المحررة •

 عزى لمتغير عدد سنوات الخدمة.ت   ،يتعلق بإجاباتهم حول متغيرات البحث
يتعلق  فيما ،المحررةهناك فروق ذات داللة معنوية بين العاملين في جامعة حلب في المناطق  •

 عزى لمتغير الوظيفة.ت   ،عد )العمل الهادف(روحانية مكان العمل ب  بإجاباتهم حول متغير 
فيما يتعلق  المحررة،هناك فروق ذات داللة معنوية بين العاملين في جامعة حلب في المناطق  •

 عزى لمتغير الوظيفة.ت   ،تهم حول متغير سلوكيات الدور الزائدبإجابا
 مناقشة نتائج الفروض: .3/1        

هناك أثر ذو داللة معنوية لبعد العمل الهادف في سلوكيات الدور الزائد لدى العاملين في  •
 جامعة حلب في المناطق المحررة.

الفرد مع المنظمة في سلوكيات الدور الزائد هناك أثر ذو داللة معنوية لبعد المالئمة بين قيم  •
 لدى العاملين في جامعة حلب في المناطق المحررة.
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ال يوجد أثر ذو داللة معنوية لبعد اإلحساس في الجماعة في سلوكيات الدور الزائد لدى  •
 العاملين في جامعة حلب في المناطق المحررة.

في سلوكيات العمل المضاد لإلنتاجية  ال يوجد أثر ذو داللة معنوية ألبعاد روحانية مكان •
 لدى العاملين في جامعة حلب في المناطق المحررة.

    القيم الحسنة الجامعة يتمتعون بالصفات واألخالق الحميدة و أن العاملين في  الباحثيالحظ و       
 خالقيًا ودينيًا.أالتي تعكس طبيعة المجتمع السوري الملتزم 

 توصيات البحث: .2
على زيادة التوجه  حثالتعاون والمساعدة بين العاملين في الجامعة، وال تشجيععلى عمل ال  •

من خالل الندوات  لدى العاملين تجاه الجامعة وقيمها عملوممارسة روحانية مكان ال الروحي
  والمحاضرات وورش العمل.

جيعهم وتحفيزهم سلوكيات الدور الزائد لدى العاملين في الجامعة من خالل تشممارسة تعزيز   •
 ماديًا ومعنويًا. 

اعتماد استراتيجية واضحة لرفع مستوى سلوكيات الدور الزائد لدى العاملين في جامعة حلب   •
 في المناطق المحررة من خالل توفير بيئة عمل مالئمة.

على الرغم من أن ممارسة سلوكيات العمل المضادة لإلنتاجية كانت منخفضة لدى العاملين   •
حلب في المناطق المحررة، إال أن هذا ال يمنع إدارة الجامعة من تهيئة المناخ في  جامعةفي 

 .التنظيمي المالئم والداعم لمشاركة العاملين
اتباع سبل الوقاية من انتشار السلوكيات المضادة لإلنتاجية من خالل مراعاة المعايير األخالقية   •

والبعد عن المحسوبية وعدم العدالة في اإلجراءات أو الشفافية في التعامل مع العاملين، ومبادئ 
 المعامالت أو نظم تقييم األداء.

أمام ممارسة العاملين في الجامعة لسلوكيات العمل المضادة لإلنتاجية  عراقيلوضع القيود وال  •
وتطبيق القواعد الصارمة تجاه من يفعل هذه  ،تجاه الجامعة من خالل تفعيل نظام رقابي دقيق

 السلوكيات.
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، ، المجلد العشرونمجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات االقتصادية واإلداريةجامعة البلقاء التطبيقية، 
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بحث منشور، ، األردنية الرسمية وعالقته بسلوك المواطنة التنظيمية لدى أعضاء الهيئة التدريسية"
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"الروحانية (2017) ر،األميالسكافي، ليث زهير، الميالي، حاكم أحسوني، زوين، عمار عبد  .9
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مجلة ، "( في األردنQIZراء العاملين في شركات )على سلوك المواطنة التنظيمية: دراسة تحليلية آل
 .33-15، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، كلية الدراسات التجارية، صالعلوم االقتصادية

"الذكاء الروحي وعالقته بالصحة النفسية لدى عينة من المشاركين (2015)فتحي، الطويل، حكيمة  .12
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 ، جامعة بغداد.مجلة العلوم اإلدارية واالقتصادية، "روحانية مكان العمل

مواجهة السلوكيات "روحانية مكان العمل ودورها في (2018) ،صاحبالعبيدي، عصام عليوي  .15
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عدالة التنظيمية والدمج التنظيمي ودورهما في تقليل سلوك ("ال2011) ،العطوي، عامر علي حسين .16

، السنة الغري للعلوم االقتصادية واإلداريةسمنت المثنى، إ في معملقية دراسة تطبي ،العمل المنحرف"
 .187-167(، ص 21العدد )السابعة، 

("دور فجوة الهوية التنظيمية في 2015) ،فضل، عامر علي حسين، الخالدي، خيرية عبد طويالع .17
مجلة دراسة تحليلية آلراء عينة من العاملين في معمل سمنت الكوفة،  ،زيادة سلوك العمل المنحرف"

 (.2العدد )، المجلد الخامس، المثنى للعلوم االقتصادية واإلدارية
("التمايز السلوكي لدى القادة 2016) ،محمدالغزالي، فاضل راضي غباش، الخزاعي، صدام كاظم  .18

دراسة تحليلية في الكلية اإلسالمية  ،العمل المنحرف"ودوره في التماثل التنظيمي للحد من سلوك 
، المجلد مجلة المثنى للعلوم اإلدارية واالقتصاديةالجامعة، جامعة المثنى، كلية اإلدارة واالقتصاد، 

 .23-8(، ص1)العدد ( 6)
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   ("نموذج المعادلة البنائية لسلوكيات 2015) ،، أملوالمزروعية ، أملوالكيومية المهدي، ياسر .19
جراءات التغلب عليها من منظور مديري  ،العمل المضاد لإلنتاجية لدى العاملين" درجة ممارستها وا 
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("دور الذكاء الوجداني كمتغيرفي العالقة بين مسببات 2018) ،النصرسالمة، رشا أبو سيف  .23
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("المضايقة في مكان العمل وأثرها في سلوكيات العمل المضاد 2020a) ،عريض، محمود علي .27
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"أثر ممارسة إدارة الموارد البشرية على نية ترك العمل دور (2013ة، )خليفحمد أعلي، محمد  .30
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، "االنغماس الوظيفي وعالقته بسلوك المواطنة التنظيمية"(2015) ،المصري، محمد شفيق سعيد .7
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 (1ملحق رقم )
                                                              حلب في المناطق المحررة  جامعة

                                                                                    كلية االقتصاد
     دارة االعمالإقسم 

                                                     
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 استمارة استقصاء

 في موضوع
 سلوكيات الدور الزائد والعمل المضاد لإلنتاجية لدى العاملين فير روحانية مكان العمل أث

 "دراسة ميدانية على العاملين في جامعة حلب في المناطق المحررة"
 

غراض أوسوف يقتصر استخدام بيانات هذه االستمارة على ، االستمارة خاصة برسالة ماجستير يعدها الباحثهذه 
والهدف منها مساعدة الباحث في معرفة  للباحث،ال إجمالية ولن تتاح إوسوف تعرض بصورة  العلمي،البحث 

روحانية مكان العمل على سلوكيات الدور الزائد والعمل المضاد لإلنتاجية لدى العاملين في جامعة حلب في  أثر
 المناطق المحررة.

 بدقة وشفافية. تكرماً  جابة عنهاسئلة يرجى اإلأستتضمن هذه االستمارة عدة 
 لتعاونكم معنا  جزيالً شكرًا                                                                             

 
 المشرف                                                                           الباحث      

 د. محمود عريض                                                               جالل مرعي العيسى
 

 
 ( أمام الخيار المناسب.بوضع إشارة ) يرجى اإلجابة عليها سئلةة من األ يلي مجموع القسم األول: فيما 

 نثى أ       ذكر                                   النوع:

 سنة  50حتى أقل من 40سنة        من  40حتى أقل من 30سنة       من  30العمر: أقل من      
 سنة  50أكثر من             

 الوظيفة: عضو هيئة تدريسية          موظف إداري                   عامل      

 سنوات          3إلى أقل من  1سنة             من 1عدد سنوات الخدمة: أقل من     
 سنوات  6أكثر من      سنوات                 6سنوات إلى أقل من  3من   
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من فضلك ، يلي مجموعة من العبارات التي تصف روحانية مكان العمل بأبعادها المختلفةفيما : ثانيال قسمال 
( أمام كل عبارة وفي المربع الذي يعبر  )حدد درجة موافقتك أو عدم موافقتك على هذه العبارات بوضع عالمة 

 عن رأيك.

 العبارات
 

 درجة االستجابة

 موافق
غير  محايد فقموا بشدة

 بشدة موافقغير  موافق

 العمل الهادفالبعد األول: 
      المتعة في العملبشعر أ

      في العمل شياء التي تعطيني معنىً األ أدرك
 يشعأمجتمع الذي ال ةمصلحو  العمل الذي أؤديهين هناك ارتباط ب

      فيه

      للعمللقدوم إلى ابشوق  تطلع  أ
      خرينالعمل الذي أؤديه له قيمة عالية لدى اآل بأن   أشعر

      عملي يزيد من توجهي الروحي شعر بأن  أ

 البعد الثاني: اإلحساس بالجماعة

      خرين له قيمة كبيرةالعمل مع اآل بأن   شعر  أ

      جماعةي جزء من الن  أبأشعر 

      الجامعة يدعم بعضهم البعض العاملين في بأن   شعر  أ

      رائيآلتعبير عن بحرية في اأشعر 
بهدف  البعض مع بعضهم ونالجامعة مرتبط العاملين في بأن   شعرأ

 سام  
     

      أشعر بأن  العاملين في الجامعة يثني بعضهم على بعض في العمل

      في العمل أشعر بأننا عائلة واحدة

 الثالث:المالئمةبينقيمالفردوالمنظمةالبعد

      يجابية وجياشة حول قيم الجامعةإمشاعر  أحمل  

      الفقراء أشعر بأن  الجامعة تهتم بالعاملين
تعتني بجميع العاملين لديها بشكل عادل أشعر بأن  الجامعة 

      يز وتفرقةيدون تممن ومنصف 

      رسالة الجامعة في المجتمعأشعر باالرتباط الحقيقي مع 

بصحة العاملين ومشكالتهم المادية  تهتم كثيراً  أشعر بأن  الجامعة
 والمعنوية

     

      مع أهداف الجامعةعامل تنسجم أهدافي الشخصية ك
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من فضلك  ،المختلفة: فيما يلي مجموعة من العبارات التي تصف سلوكيات الدور الزائد بأبعادها لثالثا قسمال
( أمام كل عبارة في المربع الذي يعبر حدد درجة موافقتك او عدم موافقتك على هذه العبارات بوضع عالمة ) 

 عن رأيك.

 العبارات
 درجة االستجابة

فق موا
 بشدة

 ةدفق بشغير موا فقغير موا محايد فقموا

 المساعدةالبعد األول: 
      زمالئي عندما يتغيبون عن العمل أساعد  
      ضافيةإعباء عمل ألديهم  ذينزمالئي ال أساعد  

خرين ممن من وقتي لمساعدة اآل اً بشكل طوعي جزء أستقطع  
      لديهم مشاكل مرتبطة بالعمل

رشادهم على توجيه العاملين الجدد  عمل  أ ألداء ما هو مطلوب وا 
      منهم

      فريق العملضافية لخدمة إعمال أألداء  أتطوع  
منفعة عمالهم التي تنعكس على أداء أخرين في تعاون مع اآلأ

      العملفريق 

 البعدالثاني:اإلذعان
     داخل الجامعةوقواعده اجراءات العمل  إراديبشكل  تبع  أ
     وقاتاأل جميع طبقها في أ  القوانين والتعليمات و  حترم  أ

     في الوقت المحدد ألتحق  بالعمل
     المباشر ديريمن م إذنخذ أالعمل دون  غادر  أال 
     بحمايتها قوم  أعلى المحافظة على ممتلكات الجامعة و  عمل  أ

     المباشر دون الدخول بجدل ونقاش ديريألوامر م أستجيب
 البعدالثالث:اإلبداع

     هاليإ أنتميالذي  جامعةعمل المقترحات مبتكرة لتحسين  أقدم
التي لجامعة و محسنة في اأجراءات جديدة إتبنى أن أحاول أ
عمل بهأ

     

     لى جلب طرق عمل جديدة وفاعلة ألداء عمليإسعى أ
     عمالبها المهام واأل ىالتي تؤد طريقةمقترحات لتحسين ال أقدم  
     العملفريق التي تؤثر على  تبخصوص المشكال مقترحات أقدم  

تطوير العملخرين حول فكار الجديدة مع زمالئي اآلاأل تبادل  أ


     

 البعدالرابع:الروحالرياضية
     خريندور المصلح عندما تنشب صراعات بين اآل عمل  أ

     أبذل الوقت الكثير من أجل مصلحة الجامعة
     خرون بانتقادهاعن الجامعة عندما يقوم اآل دافع  أ
     تخدم العمل األعمال التيألداء  تطوع  أ

     سرار العمل خارج الجامعةأبإفشاء  قوم  أال 
      خرين في العملالصراع مع زمالئي اآل تجنب  أ
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فيما يلي مجموعة من العبارات التي تصف سلوكيات العمل المضادة لإلنتاجية والتي يقوم بها  :رابعال قسمال
( أمام  من فضلك حدد درجة موافقتك أو عدم موافقتك على هذه العبارات بوضع عالمة )، العاملون في العمل

 كل عبارة وفي المربع الذي يعبر عن رأيك.

 العبارات
 درجة االستجابة

 بداً أ نادراً  حياناً أ غالباً  دائماً 

      دون رخصةمن من ممتلكات الجامعة األخذ 

      أمور ال تخص العملالوقت في من  كثير اءقض

      ضافيةإموال أبغية الحصول على تزوير وصوالت 

      خذ استراحة بالعمل تزيد عن الوقت المسموح بهأ

      رخصةدون من لى العمل إ اً متأخر ول صالو 

      الفوضى في بيئة العمل إثارة

      تقصد العمل بشكل أبطأ مما أقدر عليهأ
      شخاص غير مخولينأمعلومات الجامعة السرية مع  ةناقش  م

      مل بالرشوةالتعا

      قليلة بالعمل جهودبذل 

      ضافيإوقات العمل للحصول على وقت أتأخر خارج ال

      رؤسائي في العملتنفيذ تعليمات  همل  أ  
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 (2) ملحق رقم
 

 قائمة بأسماء الدكاترة الفاضل المحكمين الستبانة البحث
 

 االختصاص الدكتور م

 إدارة حسام خديجة 1

 إدارة عقبة العيسى 2

 تربية عماد برق 3
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Abstract 
 

Researcher's Name: Jalal Meri Al Issa - Master's thesis - Aleppo University in 

Liberated Areas - Faculty of Economics – 2021 
Thesis Title: The Impact of the workplace spirituality in extra-role behaviors and 

counterproductive work behavior at workers. 

"Field study on the workers in Aleppo University in liberated areas" 

 Research Objectives: 

- Identifying the differences between workers in Aleppo University in liberated areas 

with regard to research variables (workplace spirituality, extra-role behaviors, 

counterproductive work behaviors).  

- Revealing the impact of workplace spirituality in the extra- role behaviors of workers 

at the of Aleppo University in liberated areas. 

- Revealing the impact of workplace spirituality in counterproductive work behaviors 

of workers at the of Aleppo University in liberated areas    
Research results: 

- There are no significant differences between workers in Aleppo University in the 

liberated areas with regard to their answers to research variables (workplace spirituality, 

extra-role behaviors, counterproductive work behaviors) attributable to demographic 

variables (gender, age, number of years of experience).  

- There are significant differences between workers at Aleppo University in liberated 

areas regarding their answers to the spirituality of the workplace dimension (meaningful 

work) attributable to variable of function. 

- There are significant differences between workers at Aleppo University in liberated 

areas regarding their answers to the variable of extra- role behaviors to attributable 

variable of function. 

- There is a significant effect in the dimension of meaningful work in the extra- role 

behaviors of workers at Aleppo University in the liberated areas.  
- There is a significant effect of the appropriate dimension between the values of the 

individual with the organization in the behaviors of the extra- role of workers at Aleppo 

University in the liberated areas. 

- There is no any significant effect of the group's post-feeling dimension in the extra- 

role behaviors of Aleppo university workers in liberated areas.  

- There is no any significant effect of spiritual dimensions in the behaviors of 

Counterproductive work among workers in Aleppo University in the liberated areas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


