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 -املستخلص: 
في تطوير أداء عضو هيئة التدريس في كلية اإلدارة واالقتصاد الجامعة العراقية يهدف البحث الى معرفة دور السلوك التنظيمي           

ضاء  ( استمارة على أع50حيث اعتمد البحث على االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات الضرورية والالزمة لتحقيق هدفها، اذ تم توزيع )
( استمارة فضاًل عن انه تم استعمال مجموعة من األساليب اإلحصائية متمثل 45الهيئة التدريسية في الكلية عينة البحث وتم استرجاع )

 بالوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االرتباط البسيط، ومعامل االنحدار المتعدد الختبار فرضيات البحث.    
 التكنولوجيا   -االداء  –المفتاحية: السلوك التنظيمي الكلمات 

 املبحث األول: اإلطار املنهجي للبحث
 املقدمة:

يعتبر السلوك التنظيمي عنصرا رئيسيا وفعااًل في نجاح او فشل أداء المنظمات سواء كانت منظمات حكومية او خاصة حيث يرتبط         
أداء تلك المنظمات بمدى سلبية او إيجابية السلوك التنظيمي لدى افراد او أعضاء المنظمات بكافة مستويات تلك المنظمات سواء كانوا 

فين او إدارات عليا ولكي نتمكن من الوصول الى سر نجاح المنظمات البد من دراسة السلوك التنظيمي ومعرفة سلوكيات  عاملين او موظ
االبتكار االفراد داخل تلك المنظمات مثل ))اتخاذ القرارات والتعاون واألداء والتنسيق وااللتزام بأهداف العمل والصراعات التنظيمية والغياب و 

ء هذا البحث ليختبر مدى تأثير السلوك التنظيمي في تطوير أداء عضو هيئة التدريس ولتحقيق ذلك قسم البحث الى أربعة  وغيرها((. لذا جا
محاور حيث تناول المحور األول منهجية البحث وما تتضمنه من مشكلة وأهمية وأهداف وفرضيات في حين تناول المحور الثاني الجانب 

ث يتضمن الجانب التطبيقي للبحث بينما تناول المحور الرابع االستنتاجات والتوصيات التي توصل اليها  النظري للبحث وكان المحور الثال 
 البحث.
 مشكلة البحث:-اواًل: 

 - يمكن توضيح مشكلة  البحث من  خالل طرح التساؤالت التالية: 
 ما مدى تواجد السلوك  التنظيمي  في كلية اإلدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية؟ -1
 مدى تواجد تطوير االداء في كلية اإلدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية؟ ما -2
 ما أثر السلوك التنظيمي في تطوير االداء لدى تدريسي كلية اإلدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية؟ -3

 أهداف البحث:-ثانيًا: 
 في ضوء مشكلة البحث تتحدد أهداف البحث بما يأتي:

 يمي في كلية اإلدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية.معرفة مدى تواجد السلوك التنظ -1
 معرفة مدى وجود تطوير االداء في كلية اإلدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية. -2
 معرفة أثر السلوك التنظيمي في تطوير االداء لدى تدريسي كلية اإلدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية. -3

 األهمية العلمية:  -ثالثًا: 

يستمد هذا البحث أهميته من خالل الموضوع الذي يتناوله )دور السلوك التنظيمي في تطوير أداء عضو هيئة التدريس( كونه يتعلق بإحدى   
 شرائح المجتمع المهمة والعاملة في منظمات هامة وهم أعضاء هيئة التدريس في الجامعات.وبالتالي تتركز األهمية العلمية من خالل:  

هذه الدراسةةةةةةةةة على الكلية في الوقت الراهن يسةةةةةةةةهم في لفت نظر المبحوثين الى إعطاء قدرًا من األهمية لموضةةةةةةةةوع السةةةةةةةةلوك    ان تطبيق مثل -1
 التنظيمي ودوره في تطوير أداء عضو هيئة التدريس مما يزيد من ادراكهم لكيفية توظيفها عمليًا في تطوير أداء الكلية محل البحث.

واطن الضةةةةةةةةعط والعمل على تقويتها من خالل تقديم توصةةةةةةةةيات تسةةةةةةةةاهم في تفعيل العمل في السةةةةةةةةلوك  الكشةةةةةةةةط عن مواطن القوة وتحديد م -2
 التنظيمي وبالتالي أثره اإليجابي في تطوير أداء عضو هيئة التدريس في الكلية.

 فروض البحث:-رابعا: 
 -اشتمل البحث على فرضيتين رئيسيتين تتفرع منها عدة فرضيات فرعية هي: 

 يوجد عالقة ذات داللة معنوية بين السلوك التنظيمي وأداء التدريسيين.  -سية األولى: الفرضية الرئي -1
 هناك ارتباط معنوي ذو داللة إحصائية لألفراد  على أداء التدريسيين. .أ
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 هناك ارتباط معنوي ذو داللة إحصائية للهيكل التنظيمي على أداء التدريسيين. .ب
 إحصائية للتكنولوجيا على أداء التدريسيين.هناك ارتباط معنوي ذو داللة  .ت
 هناك ارتباط معنوي ذو داللة إحصائية للبيئة على أداء التدريسيين  .ث
الفرضةةةية الرئيسةةةية الثانية :  يوجد تأثير معنوي ذو داللة إحصةةةائية لممارسةةةة بين السةةةلوك التنظيمي وأداء التدريسةةةيين   وينبثق عن هذه  -2

 -فرعية وكما يلي: الفرضية الرئيسية أربع فرضيات 
 هناك تأثير معنوي ذو داللة إحصائية للسلوك التنظيمي  على أداء التدريسيين. .أ

 هناك تأثير معنوي ذو داللة  احصائية للهيكل التنظيمي على أداء التدريسيين. .ب
 هناك تأثير معنوي ذو داللة إحصائية للتكنولوجيا على أداء التدريسيين. .ت
 هناك تأثير معنوي ذو داللة إحصائية للبيئة على أداء التدريسيين.  .ث
 -الفرضية الرئيسية األولى:  -1
يوجد تأثير ذو داللة إحصةةةائية للسةةةلوك التنظيمي على أداء التدريسةةةيين وينبثق عن هذه الفرضةةةية الرئيسةةةية -الفرضةةةية الرئيسةةةية الثانية:  -2

 -اربع فرضيات فرعية وكما يلي: 
 تأثير معنوي ذو داللة إحصائية لألفراد في أداء التدريسيين.هناك  - أ

 هناك تأثير معنوي ذو داللة إحصائية للهيكل التنظيمي في أداء التدريسيين. -ب
 هناك تأثير معنوي ذو داللة إحصائية للتكنولوجيا في أداء التدريسيين. -ت
 هناك تأثير معنوي ذو داللة إحصائية للبيئة في أداء التدريسيين.  -ث

 المخطط الفرضي للبحث (1-1كل ) ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر )اعداد الباحث( 
 منهج البحث:-خامسًا: 
تقوم الدراسةةةةةةةةة على المنه  الوصةةةةةةةةفي التحليلي وذلك من خالل توصةةةةةةةةيد متعيرات الدراسةةةةةةةةة، وتحديد العالقات بينهم، ثم تم إجراء      

 التحليل اإلحصائي الختبار مدى صحة الفروض، ونتناول فيما يلي أنواع ومصادر الحصول على البيانات ومجتمع وحدود الدراسة.
بيانات التي تساهم في تكوين اإلطار الفكري للموضوعات المتعلقة بمتعيرات الدراسة وتم الحصول على هذه هي تلك الالبيانات الثانوية: -1

البيانات بالدراسة المكتبية من مصادر متعددة:الكتب ذات الصلة بموضوع ومشكلة البحث والرسائل العلمية واألبحاث والدراسات العلمية 
ة والسجالت والتقارير للكلية موضع البحث والتقارير والنشرات الصادرة من وزارة التعليم العالي  المنشورة في الدوريات العربية واألجنبي

 والبحث العلمي. 
 

السلوك 

 التنظيمي
أداء  

 التدريسي 

 األفراد

 الهيكل التنظيمي

 التكنولوجيا 

 البيئة
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هي البيانات الالزمة الختبار الفروض وتم جمع هذه البيانات باستخدام أسلوب االستقصاء، حيث تم تصميم قائمة البيانات األولية: -2
جل جمع البيانات، وألجل استخراج النتائ   تم االستعانة بعدد من األساليب اإلحصائية كالوسط ( كأداة رئيسية أل1االستبانة )ملحق

 الحسابي واالنحراف المعياري واالرتباط واالنحدار.
ينة تم اختيار  كلية اإلدارة واالقتصةاد/ الجامعة العراقية كمجتمع للبحث  وقد تم اختيار التدريسةيين كع سااسساًا: متمو ونينة البحث:

( يوما في شةةةةةةهر اذار  14( اسةةةةةةتمارة على عينة عشةةةةةةوائية في األقسةةةةةةام الثالثة في الكلية وبعد توزيع اسةةةةةةتعر  )50للبحث، اذ تم توزيع )
 (.%80( استبانة بنسبة استرجاع بلعت )45تم استرجاع ) 2023
 الدراسات السابقة:-سابعًا: 

 -الدراسات العربية: 
( هدفت هذه الدراسةةةةةةة الى دراسةةةةةةة التهكم التنظيمي وبيان انعكاسةةةةةةاتها على السةةةةةةلوك المنحرف للعاملين لعينة من 2018دراسةةةةةةة صةةةةةةبر) -1

( وتوصةةةةل البحث الى اسةةةةتنتاجات محددة من أهمها ان ممارسةةةةات 358العاملين في الشةةةةركة العامة للصةةةةناعات الصةةةةوفية بل  عددهم )
نحرف للعاملين وهذا يعزو الى إدراك العاملين في المنظمة المبحوثة بأن الممارسات التنظيمية  التهكم التنظيمي ترتبط ايجابيًا بالسلوك الم

 وممارسات المديرين غير عادلة وهذا يحثهم على اظهار مواقط وسلوكيات سلبية تجاه المنظمة ومديريها.  
ة على السةةةةةةةلوك التنظيمي للعاملين في الجامعة ( هدفت هذه الدراسةةةةةةةة التعرف على تأثير عناصةةةةةةةر البيئة الداخلي2017دراسةةةةةةةة الثابت ) -2

عة المسةةةةةةةةةتنصةةةةةةةةةرية العراقية وتحديد طبيعة العالقة االرتباطية بين المتعيرين، لعينة من العاملين اإلداريين والفنيين واالكاديميين في الجام
وذات داللة إحصةةةائية بين متعيرات  ( وتوصةةةل البحث الى مجموعة من النتائ  أهمها ثبوت عالقة ارتباط قوية75المبحوثة بل  عددهم )

( وبلعت نسةبة تأثير عناصةر البيئة 0.001( وبداللة إحصةائية معنوية عند )0.902الدراسةة وتدعمها نتيجة االرتباط القوية بين البالعة )
ات في الوالء التنظيمي ( مةا يعني ان عنةاصةةةةةةةةةةةةةةر البيئةة الةداخليةة تاثر بهةذه ال يم على التعيير 0.542الةداخليةة على بعةد الوالء التنظيمي )

 واألداء لألفراد العاملين.
( هدفت هذه الدراسة الى الكشط عن  مستوى األداء الوظيفي لدى موظفي جامعة ورقلة  وكذلك الكشط عن الفرو  2021دراسة بشير) -3

وظفًا وقد اتبع في هذه م  300، حيث تكونت عينة البحث من 2019التي توجد في هذا المسةتوى باالختالف االقدمية والسةن خالل سةنة 
م الدراسةة  المنه  الوصةفي التحليلي  لتناسةبه مع الدراسةة كما اسةتعمل االسةتبانة لجمع البيانات واسةتخدمنا م يا  األداء الوظيفي والتي ت

لة كان مرتفعًا بنائه باالطالع على الدراسةات واالطار النظري، وتوصةلت النتائ  الى ان  مسةتوى األداء الوظيفي عند موظفي جامعة ورق
 كما انه ال توجد فرو  في مستوى األداء الوظيفي باختالف االقدمية والسن . 

( هدفت هذه الدراسةةةةةةةةة الى التعرف على  درجة مسةةةةةةةةاهمة تقويم أداء عضةةةةةةةةو هيئة التدريس في رفع جودة التعليم 2013دراسةةةةةةةةة الهويد ) -4
ام القرى ، اعتمد الدراسةةةةة المنه  الوصةةةةفي التحليلي واسةةةةتخدمت  الجامعي من وجهة نظر عضةةةةوات هيئة التدريس والطالبات في جامعة

االسةةتبانة أداة لجمع البيانات وضةةمت سةةت محاور هي )تطوير المنه ، تفعيل مصةةادر التعلم والتعليم، توظيد أسةةاليب ال يا  والتقويم، 
دريس والتأثير على الطلبة( وتوصةةةلت الدراسةةةة  توظيد أسةةةاليب ال يا  والتقويم، توظيد اإلمكانات المادية، تطوير أداء عضةةةو هيئة الت

الى عدد من النتائ  اهمها ان درجة المسةةةةةاهمة في تقويم أداء عضةةةةةو هيئة التدريس في رفع جودة التعليم الجامعي كان بدرجة كبيرة من 
 وجهة نظر عضوات هيئة التدريس والطالبات في جامعة ام القرى.     

 -الدراسات األجنبية: 
 Organizational Determinants of Workplace Deviant Behavior: An Empirical"(  Bamikole, et al2012دراسة ) -1

Analysis in Nigeria". هدفت الدراسةةةةةةةةةةة الى  التعرف على أثر المحددات التنظيمية على السةةةةةةةةةةلوكيات السةةةةةةةةةةلبية في مكان العمل  تم
من رؤسةةةةةةةاء الوحدات والعاملون في جامعة   297لدراسةةةةةةةة المكونة من كأداة للدراسةةةةةةةة، حيث وزعت على عينة ا -اسةةةةةةةتخدام االسةةةةةةةتبانة  

الغو ، نيجيريا. وقد توصةةةلت الدراسةةةة الى ان السةةةلوكيات السةةةلبية تتأثر في كل من رقابة بيئة العمل وبيئة العمل األقل رقابة، كما ان  
 او الرد ببساطة على اقرانهم.االنخراط في السلوك السلبي هو وسيلة للتعبير عن عدم رضا العاملين عن التنظيم 
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2- (  kumar and Giri,2009  )"Effect of Age and Experience of job Satisfaction andدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة كومةةةةةار وجيري 
Organizational Commitment" هدفت هذه الدراسةةةةةةةةة الى  التعرف على تأثير العمر وخبرة العاملين على الرضةةةةةةةةا الوظيفي وااللتزام

عامال في المسةةةةةةتويات 380مت الدراسةةةةةةة االسةةةةةةتبانة كأداة للدراسةةةةةةة، حيث وزعت على عينة الدراسةةةةةةة المكونة من التنظيمي  وقد اسةةةةةةتخد
اإلدارية الدنيا والوسةطى والعليا من منظمات خاصةة وعامة، عاملة في قطاعات المصةارف واالتصةاالت في الهند. وقد توصةلت الدراسةة  

ختلفا بصورة عامة عن المراحل الوظيفية المختلفة للعاملين. وقد وجدت الدراسة ان للرضا  الى ان الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي قد ا
الوظيفي ولاللتزام التنظيمي عند العاملين المتقدمين بالسةةةةةةةةن أكبر مما هو عند األصةةةةةةةةعر منهم سةةةةةةةةنًا، كما أن الرضةةةةةةةةا الوظيفي وااللتزام 

لعاملين، وأن العمال األكثر خبرة في العمل لديهم رضةا وظيفي والتزام تنظيمي التنظيمي اختلفا بصةورة هامة باالعتماد على خبرة العمل ل
     أعلى.

 "Delivering Efficient public Services through Performing Management Frameworks"( Kable,2005دراسة ) -3
ة  وتسةتكشةط المدى الذي يكون بإمكان برمجيات إدارة هدفت هذه الدراسةة الى  تنفيذ األداء في منظمات القطاع العام في المملكة المتحد

( مديرًا عامًا في المملكة المتحدة 80األداء ان تسةةةةةةاعد المديرين لطرح برنام  عملهم، وتتمثل عينة البحث بالمقابالت الشةةةةةةخصةةةةةةية مع )
مديرين مسةةةةةةتعدون لالنتقال الى  وتوصةةةةةةلت الدراسةةةةةةة ان النظام في إدارة األداء مطبق على نحو موسةةةةةةع في الكثير من الشةةةةةةركات، وان ال

  البرنام  األكثر طموحًا وهو استخدام التكنولوجيا المالئمة في مساعدة المديرين للحصول على أفضل تطبيق وممارسة في إدارة األداء .  
 املبحث األول: السلوك التنظيمي

 مفهوم السلوك  التنظيمي:-أوال: 
التنظيمي بأنه  االسةةتجابات التي تصةةدر عن الفرد نتيجة الحتكاكه بعيره من االفراد أو نتيجة التصةةاله بالبيئة الخارجية   يعرف  السةةلوك -1

من حوله  ويتضةةةةةةةمن بهذا المعنى كل ما يصةةةةةةةدر عن الفرد من عمل حركي، تفكير، سةةةةةةةلوك لعوي، مشةةةةةةةاعر، إدراك، انفعاالت )ماهر، 
2014 ،22.) 

لى انه  دراسةةةةة سةةةةلوك النا  في محيط تنظيمي  وهذا يتطلب فهم السةةةةلوك والتنبا به والسةةةةيطرة عليه وعلى  ويعرف السةةةةلوك التنظيمي ع -2
 (.14، 2005العوامل الماثرة في أداء النا  كأعضاء في المنظمة )مصطفى، 

3-  ( ويعرف  )  Greenberg and Baronكمةةةةةةةا  المنظمةةةةةةةات   داخةةةةةةةل  األفراد  أنةةةةةةةه  سةةةةةةةةةةةةةةلوك  التنظيمي  السةةةةةةةةةةةةةةلوك   )Jerald and 
Rebert,2002,p6.) 

ويعرف ))هود جيتس، والتمان(( السةةةةةةلوك التنظيمي بأنه هو  ذلك الجزء من المعرفة األكاديمية التي تهتم بوصةةةةةةط وتفهم وتنبا وضةةةةةةبط  -4
   (.16، 2004السلوك اإلنساني في البيئة التنظيمية  )المعربي، 

التزايد المسةةةةةتمر في دور المنظمات في القرن الحادي والعشةةةةةرين وسةةةةةعيها الدؤوب لمواكبة التطور   انأهمية السلللللوك التنظيمي:-ثانيًا:  
  والنمو زاد من مسةاولياتها واهتماماتها، فأضةاف للمنظمات أهدافًا لم تكن سةابقًا ضةمن أولويتها. فالمنظمات الحديثة تسةعى الى االسةتمرار 

نافسةةةةية والتعير السةةةةريع. والجامعة، منظمة اجتماعية، وجدت لتحقيق أهداف معينة، وإلشةةةةباع والديمومة في البيئة العالمية التي تتسةةةةم بالت
احتياجات المجتمع من خالل مجموعة من الكليات واالقسةةام واالفراد الذين يعملون فيها، فهي تدر  مجاالت العلوم المختلفة وتسةةهم في 

لخدمة في مجاالت تقديم االسةةتشةةارات والتعليم المسةةتمر. كما تسةةهم الجامعة خدمة المجتمعات وبنائها بما تقدمه من أشةةكال مختلفة من ا
 بما تعقده من ماتمرات وندوات ودراسةةةات، في اغناء المعرفة العلمية واثرائها، من خالل التعاون والتبادل العلمي الدولي. فالجامعة تسةةةهم

المحيطةة بهةا وتطويرهةا من خالل دور مخرجةاتهةا الماهلةة بةالمعرفةة  بشةةةةةةةةةةةةةةكةل كبير في تطوير المنجزات العلميةة والبحثيةة، وفي بنةاء البيئةة 
(.ان السةلوك التنظيمي يعني  االهتمام بتفسةير وادارة اتجاهات األفراد، مثل اتجاهات األفراد 87،  2003العلمية والمتخصةصةة )محجوب،

ات الترقية وغيره  وعليه فان دراسةةةةةة السةةةةةلوك  نحو نمط اإلدارة السةةةةةائد والرضةةةةةا أو عدم الرضةةةةةا الوظيفي واتجاهات العاملين نحو سةةةةةياسةةةةة
داف التنظيمي تعني  االهتمام بتفسةةةةير وادارة سةةةةلوكيات االفراد في المنظمات، مثل األداء واتخاذ القرارات والتعاون والتنسةةةةيق وااللتزام بأه

 (.           403، 2020العمل والصراعات التنظيمية والغياب واالبتكار وغيرها  )محمد، 
 (:10، 2013للسلوك التنظيمي عناصر أساسية يمكن ذكرها بشكل أكثر تفصيال هي )زكرياء، عناصر السلوك التنظيمي:    -ًا:ثالث
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يمثل العنصةةةةةةةةةر المهم داخل المنظمة بحيث ياثر ويتأثر بها، وهم يعملون  كأفراد ومجموعات  سةةةةةةةةةواء كانت رسةةةةةةةةةمية أو غير -األفراد:    -1
 متعيرة ومتطورة فهم مختلفون في شخصياتهم ومشاعرهم وتفكيرهم ودوافعهم.رسمية، وهاالء االفراد هم حاالت 

وهو الذي يوضةةةةح أنواع الوظائط وعالقاتها ومسةةةةتوياتها، وعادة ما تنشةةةةأ مشةةةةكالت متعددة تحتاج التنسةةةةيق والتعاون  -الهيكل التنظيمي:   -2
 د داخل تلك المنظمة.واتخاذ القرارات لتحقيق أهداف المنظمة، كما يحدد العالقات الرسمية لألفرا

هي األسلوب التي يستخدمها العاملون في المنظمة، حيث يتم استخدام مختلط اآلالت وأساليب تكنولوجيا معينة في العمل، -التكنولوجيا:   -3
عوائدها في العمل فالتكنولوجيا المستخدمة لها تأثير على اإلنتاجية كما ان لها تأثير على العاملين وسلوكهم في العمل وكذلك لها تكلفتها و 

 (. 35، 2015)إبراهيم،
البيئةة: نجةد مةا يميز عةالمنةا المعةاصةةةةةةةةةةةةةةر هو التزايةد في احجةام المنظمةات والةدخول في المنةافسةةةةةةةةةةةةةةات الةداخليةة والخةارجيةة حيةث ان لهةذه  -4

وهةذا من حيةث المنظمةات بيئةة داخليةة وأخرى خةارجيةة، حيةث البيئةة الةداخليةة خةاصةةةةةةةةةةةةةةة بهةا امةا البيئةة الخةارجيةة فهي خةاصةةةةةةةةةةةةةةة بةالمجتمع، 
الجانب السةياسةي والتعليمي والثقافي االقتصةادي عن المجتمع، بحيث نجد  أن البيئة الخارجية لها تأثير كبير على العاملين في المنظمة 
أكبر من البيئة الداخلية   حيث تا ثر في سةةةةةةةةةةةلوكهم واتجاهاتهم وتا ثر في ظروف العمل وتحقيق األهداف ودرجة المنافسةةةةةةةةةةةة )إبراهيم، 

 (. 35در سابق، صمص
هناك ثالث جوانب أسةةةةةةاسةةةةةةية لتحليل السةةةةةةلوك التنظيمي وهي الجانب الفردي، وجانب الجماعة،  مسللللتواات السلللللوك التنظيمي: -رابعًا:

وجانب المنظمة ككل، وعليه يمكن تحليل السةةةلوك التنظيمي على المسةةةتوى الجزئي ويشةةةمل فقط الجانب الفردي، او قد يتم التحليل على  
 لكلي ويشمل التحليل سلوك الجماعات والمنظمات حيث سيتم بيان ذلك كما يلي:المستوى ا

يلعب سةةلوك الفرد دورًا هامًا في التأثير على أداء وسةةلوك المنظمة ككل، فالتصةةرفات واألنشةةطة التي يقوم بها الفرد   مسةةتوى سةةلوك الفرد: -1
في المنظمة من انتظامه في العمل واتصةةةةةةاله باالخرين وانفعاالته ورضةةةةةةائه عن العمل وقيامه بأداء مهامه، كل هذا السةةةةةةلوك يمثل النواة 

أداء حيث يتأثر سةلوك الفرد بكل من خصةائا الشةخصةية وأيضةا خصةائا البيئة التي يعمل بها وهناك األولى فيما تحققه المنظمة من 
العديد من المفاهيم التي تاثر على ما يبديه الفرد من سةةةلوك ومن اهم هذه المفاهيم في مجال السةةةلوك التنظيمي، الشةةةخصةةةية، واالدراك، 

 (.78،2004والتعلم، والدوافع، واالتجاهات )راوية،
توى سةةةةلوك المجموعة:تعرف الجماعة بأنها وجود اثنين أو اكثر من االفراد المتفاعلين مع بعضةةةةهم لديهم هدف مشةةةةترك ويقوم بينهم  مسةةةة -2

( الى ان معرفة وفهم هذا السةةةةةةلوك والتنبا به 4،2011(.وقد أشةةةةةةار ) الكردي،56،2004نمط مسةةةةةةتمر من العالقة )رفاعي وبسةةةةةةيوني،  
 وتوجيه يتم من خالل مايلي:

عات العمل: من خاللها يتم التعرف والخوض في تكوين الجماعات وظواهر التماسةةةةةةةةةةةةةةك الجماعي وعالقتها في سةةةةةةةةةةةةةةلوك العمل كما جما - أ
 تتناول ظاهرة اتخاذ القرارات داخل جماعات العمل.

ي فهم كيفية ال يادة: وهي النشةةةةةاط الذي يمارسةةةةةه شةةةةةخا ما للتأثير في النا  وجعلهم يتعاونون لتحقيق هدف ما ويسةةةةةاعد الموضةةةةةوع ف -ب
 اكتساب التصرفات واالنماط ال يادية الماثرة في سلوك االخرين والظروف المحددة للتصرفات واالنماط ال يادية المناسبة.

االتصةةةال : ويسةةةاعد هذا الموضةةةوع المدراء او العاملين في فهم كيد يتم االتصةةةال داخل العمل وكيد يمكن جعله بدون معوقات وكيد  -ج
 االتصال بالطر  المختلفة مثل االستماع والمقابالت الشخصية.     يمكن رفع مهارات

 املبحث الثاني: االساء 
( والذي تم تداوله  Beer & Ruh, 1976:180يمكن القول ان من اوائل من استخدم مصطلح األداء الباحثان )   مفهوم األداء: - اواًل:  

بالفعل من قبل بعض المنظمات في بداية السبعينات ولكنها لم تصبح عملية معترف بها حتى النصط األخير من الثمانينات اذ ينظر 
الى األداء كظاهرة جديدة بالكامل في بعض المنظمات وفي منظمات أخرى ال زالت تقارن مع نظام التقدير المعروف تقليديا بالتقويم،  

(، وفيما يلي بعض 14:2015نها تطورت من التركيز على تقويم األداء فقط الى التركيز على تطوير الموظفين بالكامل)حافظ وعبا ،  وا
 التعاريد المتعلقة باألداء من وجهة نظر بعض الكتاب: 

 (. Rakish,2000:5لتنفيذ بها . )بأنه   كيفية انجاز أو تحقيق نشاط ما، وتحديد اآللية التي يتم ا يعرف األداء في ابسط معانيه -1
    (.124:2009عرفه كل من العالبي وادريس بأنه   النتائ  المرغوبة التي تسعى الماسسة الى تح يقها . )العالبي، وادريس،  -2
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كلفة .  كذلك عرف بأنه   انجاز عمل أو مهمة معينة ، تستخدم في قياسه معايير معدة ل يا  كل من السرعة ، والدقة، واالنجاز ، وال -3
(Glavan,2011:25 .) 

كذلك تم تعريفه على انه يعبر عن المهام والمساوليات الخاصة بكل فرد، والمرتبطة بشكل مباشر بجميع ما يقع على عاتقه من مهام.  -4
(Dizgah,&et.al,2012:1736  .) 
 

 أهمية االداء في المنظمات:-ثانيًا: 
يعد األداء الوظيفي المكون الرئيسي  للعملية اإلدارية والتنظيمية للمنظمة  كونه يعتبر الجانب المهم منها ألنها مرتبطة باإلنسان        

الذي يدير العملية اإلنتاجية ويحوله الى مواد جاهزة لالستهالك، كما ان أهمية االداء الوظيفي ال تتوقط على مستوى المنظمة بل تتعدى 
ك الى خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية للدولة، واألداء الوظيفي يتكون من مجموعة من العناصر منها ما هو مرتبط بالمعرفة  ذل

(، لذلك نجد ان  477،  2018والوظيفة ومنها ما هو مرتبط بنوعية العمل وكميته والمثابرة والوثو  والوقت المستعر  والتكلفة ) ارفيس،  
ة باألداء الوظيفي من وجهة نظر المنظمة ترجع الى ارتباطه بدورة حياتها في مراحلها المختلفة والتي هي: )مرحلة البقاء  االهمية المتعلق

 (. 46، 2017واالستمرارية، مرحلة السمعة والفخر، مرحلة التمييز ثم مرحلة الريادة( ) ابتسام، 
 

 أنواع األداء: -ثالثًا: 
المتعلقة بالظواهر االقتصادية والتي يمكن االعتماد عليه لتحديد مختلط أنواع األداء ومنها  يصنط األداء كعيره من التصني      فات 

 (. 26، 2019)عبا ، 
 -حسب الطبيعة: -1

حسب هذا المعيار الذي يقسم اهداف الوحدة الى أهداف اقتصادية، اجتماعية، تقنية وتنظيمية فانه نجد اننا نستطيع تصنيد األداء الى  
ماعي، تنظيمي وتقني، ومن خالل هذا النوع فانه من المستبعد ان تعتمد الوحدة اعتمادًا مطلقًا على أحد المكونات دون  اقتصادي، اجت

 األخرى لتحقيق أداء في المستوى المطلوب، لكن من المنطق اعطاء جانب معين أهمية بنسبة تكون أكبر من الجوانب األخرى.
 - حسب الشمولية: -2

 - ي يقسم األهداف الى اهداف كلية وجزئية ويمكن تقسيم األداء حسب هذا المعيار الى: تبعًا لهذا المعيار الذ
وهو الذي يتعلق باإلنجازات التي ساهمت جميع العناصر والوظائط واألنظمة الفرعية للوحدة في تح يقها وال يمكن -معياراألداء الكلي:  - أ

 ان تنسب إنجازها الى أي عنصر دون مساهمة باقي العناصر 
وهو الذي يتجسد على مستوى األنظمة الفرعية للوحدة والذي ينقسم بدوره الى عدة أنواع تختلط باختالف المعيار -ياراألداء الجزئي:  مع -ب

المعتمد لتقسيم عناصر الوحدة، حيث يمكن ان ينقسم حسب المعيار الوظيفي الى )أداء وظيفة مالية، أداء وظيفة الموارد البشرية، أداء  
 ن، أداء وظيفة اإلنتاج(.وظيفة التموي

من المعروف ان مخرجات أي تنظيم تأتي عن طريق العمليات وان العمليات تدار وتادي بواسطة    -معياراألداء على مستوى الوظيفة:-ج
االفراد المنتظمين في العمل على شكل فر  او جماعات او وحدات بمختلط المستويات والتخصصات ومجاالت العمل، ويطلق على  

 ناتجًا عن أداء فرد واحد او مجموعة من االفراد.  األداء في هذا المستوى باألداء الوظيفي للموارد البشرية سواء كان 
 نتائج الجانب العملي

يسعى هذا الجانب من البحث إلى عرض نتائ  الدراسة الميدانية التي أجراها الباحث، وتحليلها وذلك باستعمال أدوات اإلحصاء الوصفي 
والمتمثلة بةالوسط الحسابي واالنحراف المعياري لتقدير التشتت المطلق إلجابات أفراد العينة عن الوسط الحسابي , وذلك بهدف رسم 

عا أطار  أو  )صورة  ليكارت  م يا   من خالل  وذلك  البحث  بمتعيرات  يتعلق  فيما  العامة  وتوجهاتهم  المستجيبين  لتفضيل  ( Likertم 
 الخماسي..  
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 Reliability Analysisو ل يا  ثبات اإلجابات  باستعمال االختبار الفا كرونباخ ) (:Cronbach's Alphaمعامل ألفا كرونباخ )
Cronbach's Alpha يا  في االستبانة سوف يعطي النتائ  نفسها ب يمة متساوية لمعامل الثبات إذا أعيد توزيع استمارة  (, أي إنَّ الم 

ى  االستبانة على العينة نفسها, وعليه قيا  مدى إمكانية االعتماد عليها من عدمها. و قد تَّم تطبيق اختبار قيا  معامل الفا كرونباخ عل 
 ثبات ل يا  كرونباخ ألفا اختبار نتائ  ( يوضح1الستبيان و كما هو مبيَّن في الجدول )كل محور من المحاور الرئيسة الستمارة ا

 االستبانة. 
 Cronbach's Alpha( 1جدول)

 N of Items Cronbach's Alpha االبعاد  المحاور 

 المحور االول 

 0.802 8 االفراد 

 0.680 8 الهيكل التنظيمي 

 0.709 8 التكنولوجيا 

 0.721 8 البيئة 

 0.811 32 المحور االول: السلوك التنظيمي 

 0.807 10 اداء التدريسين المحور الثاني: 

 0.826 42 االستبانة ككل 

( وهي نسبة عالية في اعتماد نتائ  االستبيان لهذه الدراسة   0.826( أعاله أنَّ اكبر قيمة لمعامل ألفا كرونباخ )  1نالحظ من جدول )
 قًا. وكانت لالستبانة ككل, والتي تعكس مقدار االتسا  الداخلي بين فقرات االستبانه أي بمعني  مدى ارتباط مجموعه من الفقرات ارتباطًا وثي

والذي يعكس إجابات العينة بداللة الوسط الحسابي واالنحراف (  2البعد األول )االفراد(: تتضح األهمية لهذا المحور والموضح في جدول ) - أ
 ( االفراد 2المعياري ومعامل االختالف. جدول)

 

 ت
 االسئلة 

الوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

معامل 

 االختالف %

 22.839 0.903 3.956 تهتم الكلية بالعاملين لديها بشكل واضح   .1

 27.143 1.043 3.844 والمقترحات من العاملين فيها تستمع الكلية الى األفكار   .2

 21.094 0.839 3.978 هناك توجه لدى الكلية لحل مشكالت العاملين لديها    .3

 14.482 0.618 4.267 هناك توجه لدى الكلية في تنفيذ سياسات تساهم في تعزيز عملها   .4

 18.464 0.739 4.000 يمتلك األساتذة أفكار ومفاهيم جديدة تساعد في تطوير عملهم    .5

 17.153 0.701 4.089 هناك رؤية لدى الكلية بأهمية العاملين في تطوير عملها    .6

 26.982 1.049 3.889 يعمل العاملون بدرجة عالية من الحرص   .7

8.  
عن   بعيدا  بالعمل  العاملين  لدى  رغبة  المكافئات هناك  عن  البحث 

 والحوافز 

4.400 0.539 12.258 

 5.198 0.211 4.053 االفراد : البعد  االول

 SPSSالمصدر: إعداد الباحث اعتماد على مخرجات برنام  
( األوساط الحسابية واالنحراف المعياري ومعامل االختالف المتعلق ِّة بإجابات أفراد العينة المبحوثة للبعد االول )االفراد(. توزعت 2ُيبي ِّن الجدول )

من )هناك رغبة لدى العاملين بالعمل بعيدا عن البحث عن الم كافئات والحوافز(  النتائ  بين أعلى مستوى إجابة وقد حققها الساال الثامن المتض ِّ
( الذي يعكس مقدار التشتت %12.258(  و بمعامل اختالف )0.539وبانحراف معياري  بين اإلجابات  )  ,(4.4إذ بلعت قيمة الوسط له )

لمقترحات  الصعير جدًا في إجابات أفراد العينة. بينما كانت ادنى قيمة للوسط الحسابي للساال الثاني المتضمن )تستمع الكلية الى األفكار وا 
(. مما يعكس %27.143(  و بمعامل اختالف )1.043( بانحراف المعياري )3.844من العاملين فيها( حيث بلعت قيمة الوسط الحسابي  )

هم في  ( اجابات افراد العينة المبحوثة  و وفق اجاباتهم للبعد االول )االفراد( اتفاق2درجة االتفا  في مضمون الفقرة. مما تقدم يبين لنا الجدول)
(  0.211( وبأنحراف معياري )4.053مضمون البعد,  وتشير االجابات الى ان الفقرة ذات تأثير و داللة احصائية وبداللة الوسط الحسابي )

 ( الذي يعكس مقدار االتفا  العالي في مضمون البعد. % 5.198وبمعامل اختالف )
( الذي يعكس إجابات العينة بداللة الوسط الحسابي واالنحراف  3ني في جدول )تتضح األهمية للمحور الثا  (:الهيكل التنظيميالثاني )البعد   -ب

 المعياري ومعامل االختالف. 
 الهيكل التنظيمي ( 3جدول)
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 ت

 االسئلة 
الوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

معامل 

االختالف 

% 

1.  
هناك توجه لدى الكلية في معالجة المشكالت التي تواجه 

 العاملين لديها
3.733 1.116 29.893 

 26.775 1.053 3.933 تعمل الكلية على تنفيذ فلسفتها الخاصة بإدارة المعرفة     .2

3.  
يخدم  بما  بعملها  الخاصة  السياسات  لرسم  الكلية  تسعى 

 توجهاتها 
4.022 0.892 22.167 

4.  
تتبنى الكلية االلية المناسبة في ادارة المشكالت التي تحدث  

 بصورة ناجحة
3.911 0.925 23.650 

 27.791 1.118 4.022 تمتلك الكلية االمكانيات الالزمة للرقابة على الجودة   .5

6.  
الكلية تصور واضح حول السياسة التي يجب  يوجد لدى 

 ان تعمل بها بما يسهم في تطوير عملها
4.222 0.823 19.484 

7.  
الهيكل  عمل  في  الحديثة  االساليب  على  الكلية  تعتمد 

 التنظيمي 
4.356 0.645 14.811 

8.  
للتطورات   وفقا  التنظيمي  الهيكل  بتطوير  الكلية  تقوم 

 المستجدة
4.222 0.704 16.662 

 5.029 0.204 4.053 الهيكل التنظيمي : البعد  الثاني

 

( األوساط الحسابية واالنحراف المعياري ومعامل االختالف المتعلق ِّة بإجابات أفراد العينة المبحوثة بخصوص البعد  الثاني 3ُيبي ِّن الجدول )
  )الهيكل التنظيمي( . توزعت النتائ  بين أعلى مستوى إجابة وقد حققها الساال السابع المتضمن )تعتمد الكلية على االساليب الحديثة في 

(  %14.811( وبمعامل اختالف )0.645(، وبانحراف معياري بين اإلجابات )4.356عمل الهيكل التنظيمي( إذ بلعت قيمة الوسط له )
الذي يعكس مقدار التشتت الصعير جدًا في إجابات أفراد العينة . بينما كانت أدنى قيمة للوسط الحسابي للساال االول المتضمن )هناك 

( بانحراف المعياري بل  3.733معالجة المشكالت التي تواجه العاملين لديها( حيث بلعت قيمة الوسط الحسابي )توجه لدى الكلية في  
(. مما يعكس درجة اختالف إفراد العينة في توجه الكلية في معالجة المشكالت التي تواجه  %29.893( وبمعامل اختالف بل  )1.116)

( الى اتفا  معظم أفراد العينة حيث كانت إجاباتهم إيجابية وبدرجة 3  المعروضة في جدول )العاملين لديها. وُنالحظ ومن خالل النتائ
التنظيمي( كما يعكس وسطًا حسابيًا عامًا للمحور قدره ) الثاني )الهيكل  البعد  ( وبانحراف معياري بل  4.053كبيرة على جميع فقرات 

 (.  %5.029( وبمعامل اختالف بل  )0.204)
( الذي يعكس إجابات العينة بداللة الوسط الحسابي واالنحراف 4(: تتضح األهمية للمحور الثالث في جدول )التكنولوجيا)  الثالثالبعد    -جل

 التكنولوجيا (  4المعياري ومعامل االختالف.جدول)

 ت

 االسئلة 
الوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

معامل 

االختالف 

% 

 24.482 0.963 3.933 هناك توجه الستخدام التقنيات الحديثة على مستوى الكلية   .1

2.  
المتقدمة للوقوف   العلمية لألساتذة للدول  الكلية االيفادات  تدعم 

 على اخر التطورات العلمية 
3.800 0.894 23.538 

 18.857 0.775 4.111 تتبنى الكلية األدوات الالزمة لتعزيز مهارات اساتذتها    .3

4.  
مباشرة   في  المتطورة  العلمية  المستجدات  على  الكلية  تعتمد 

 أعمالها
4.200 0.894 21.296 

5.  
تعمل الكلية على تعزيز مستوى المعرفة لطالبها بما يتناسب مع  

 التطورات الحالية 
4.289 0.695 16.201 

 18.603 0.777 4.178 يعتمد االساتذة على قواعد البيانات في تقديم المادة العلمية للطلبة     .6

 26.381 1.043 3.956 تستخدم الكلية التقنيات المتطورة لتطوير اداء العاملين لديها  .7

8.  
العاملين   العلمية لتدريب  الكلية الى االستعانة بالكفاءات  تسعى 

 الحديثةعلى التكنولوجيا 
4.067 0.688 16.907 

 5.143 0.209 4.067 التكنولوجيا :  البعد  الثالث
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( األوساط الحسابية واالنحراف المعياري ومعامل االختالف المتعلق ِّة بإجابات أفراد العينة المبحوثة بخصوص البعد الثالث  4ُيبي ِّن الجدول )
ة المتضمن )التكنولوجيا(. توزعت النتائ  بين أعلى مستوى إجابة وقد حققها الساال الخامس المتضمن )تعمل الكلية على تعزيز مستوى المعرف

( وبمعامل اختالف 0.695(، وبانحراف معياري بين اإلجابات )4.289لطالبها بما يتناسب مع التطورات الحالية( إذ بلعت قيمة الوسط له )
( الذي يعكس مقدار التشتت الصعير جدًا في إجابات أفراد العينة. بينما كانت أدنى قيمة للوسط الحسابي للساال الثاني المتضمن 16.201%)

(  3.800الكلية االيفادات العلمية لألساتذة للدول المتقدمة للوقوف على اخر التطورات العلمية( حيث بلعت قيمة الوسط الحسابي )   )تدعم
( الى اتفا  4(. وُنالحظ ومن خالل النتائ  المعروضة في جدول )%23.538( وبمعامل اختالف بل  )0.894بانحراف المعياري بل  )
كانت إجاباتهم إيجابية وبدرجة كبيرة على جميع فقرات البعد الثالث )التكنولوجيا( كما يعكس وسطًا حسابيًا عامًا معظم أفراد العينة حيث  

 (.  %5.143( وبمعامل اختالف بل  )0.209( وبانحراف معياري بل  )4.067للمحور قدره )
يعكس إجابات العينة بداللة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري  ( الذي  5(: تتضح األهمية للمحور الثالث في جدول ) البيئة)  الرابعالبعد    -د ل

 البيئة( 5ومعامل االختالف.جدول)

 ت

 االسئلة 

الوسط 

الحس

 ابي

االنحراف 

 المعياري 

معامل 

االختالف 

% 

 21.869 0.889 4.067 تتواصل الكلية بشكل مستمر مع البيئة المحيطة بها   .1

 23.486 0.976 4.156 تشجع الكلية كل فكرة من قبل العاملين لديها   .2

3.  
البيئة   يتناسب مع  اهدافها بما  الكلية على تحقيق  تعمل 

 المحيطة بها 

3.867 1.057 27.348 

 25.824 1.021 3.956 تستخدم الكلية أساليب جديدة في أداء أعمالها    .4

5.  
لدى الكلية أفكار متجددة تسهم في تطوير الخريجين من  

 الطلبة   

3.956 0.999 25.255 

 18.309 0.757 4.133 ان نظام العمل في الكلية نظام غير تقليدي     .6

 20.596 0.860 4.178 تقوم الكلية بتحديث مناهجها العلمية وفقا لمتطلبات البيئة    .7

8.  
تكون   ان  على  الكلية  وفقا  تعمل  الطلبة  مخرجاتها من 

 لمتطلبات البيئة

3.978 0.723 18.167 

 7.913 0.319 4.036 البيئةالبعد الرابع: 

 

( الجدول  الرابع  5ُيبي ِّن  البعد  بخصوص  المبحوثة  العينة  أفراد  بإجابات  المتعلق ِّة  االختالف  ومعامل  المعياري  واالنحراف  الحسابية  األوساط   )
لمتطلبات    المتضمن )البيئة(. توزعت النتائ  بين أعلى مستوى إجابة وقد حققها الساال السابع المتضمن )تقوم الكلية بتحديث مناهجها العلمية وفقا

( الذي يعكس مقدار التشتت %20596( وبمعامل اختالف )0.860(، وبانحراف معياري بين اإلجابات )4.178البيئة( إذ بلعت قيمة الوسط له ) 
بما    الصعير جدًا في إجابات أفراد العينة. بينما كانت أدنى قيمة للوسط الحسابي للساال الثالث المتضمن )تعمل الكلية على تحقيق اهدافها

( الحسابي  الوسط  قيمة  بلعت  حيث  بها(  المحيطة  البيئة  مع  )3.867يتناسب  بل   المعياري  بانحراف  بل   1.057(  اختالف  وبمعامل   )
( الى اتفا  معظم أفراد العينة حيث كانت إجاباتهم إيجابية وبدرجة كبيرة  5(. وُنالحظ ومن خالل النتائ  المعروضة في جدول )27.348%)

( وبمعامل 0.319( وبانحراف معياري بل  )4.036ت البعد الرابع المتضمن )البيئة( كما يعكس وسطًا حسابيًا عامًا للمحور قدره )على جميع فقرا
 (.  %7.913اختالف بل  )

لوسط الحسابي  ( الذي يعكس إجابات العينة بداللة ا6المتعير الرئيسي الثاني )أداء التدريسيين(: تتضح األهمية للمحور الثالث في جدول )  -د 
 ( أداء التدريسيين 6واالنحراف المعياري ومعامل االختالف.جدول)
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 ت

 االسئلة 
الوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري

معامل  

االختالف  

% 

1.  
تتوفر لدى التدريسيين الجاهزية واالستعداد والرغبة للعمل خارج أوقات الدوام  

 الرسمي. 
3.889 

0.809 20.795 

 20.097 0.840 4.178 التدريسيون بالقدرة على حل المشاكل. يتمتع   .2

 21.956 0.859 3.911 يحسن التدريسيون المقدرة على التصرف في المواقف الحرجة.   .3

 16.269 0.701 4.311 يتوفر لدى التدريسيون االستعداد الكافي لتحمل المسؤولية.   .4

 18.303 0.720 3.933 )التعامل( مع اآلخرين.يتمتع التدريسيون بمهارة التواصل الجيدة   .5

 21.059 0.852 4.044 يتقيد التدريسيون بقواعد وإجراءات العمل.  .6

 16.072 0.654 4.067 يقوم التدريسيون بتأدية األعمال بالكفاءة والفاعلية المطلوبة.   .7

 15.749 0.647 4.111 المطلوبة. ينجز التدريسيون المهام التدريسية طبقاً لمعايير الجودة   .8

 22.621 0.925 4.089 يطور التدريسيون أداءهم بشكل مستمر.  .9

 20.408 0.821 4.022 يمارس التدريسيون مهامهم بكل اخالص  .10

 4.965 0.202 4.06 أداء التدريسيين المتغير الرئيسي الثاني: 

 

( األوساط الحسابية واالنحراف المعياري ومعامل االختالف المتعلق ِّة بإجابات أفراد العينة المبحوثة بخصوص المتعير الرئيسي 6ُيبي ِّن الجدول ) 
التدريسيون  لدى  )يتوفر  المتضمن  الرابع  الساال  حققها  وقد  إجابة  مستوى  أعلى  بين  النتائ   توزعت  التدريسيين(.  )أداء  المتضمن   الثاني 

( له  الوسط  قيمة  بلعت  إذ  المساولية(  لتحمل  الكافي  )4.311االستعداد  اإلجابات  بين  معياري  وبانحراف  اختالف 0.701(،  وبمعامل   )
( الذي يعكس مقدار التشتت الصعير جدًا في إجابات أفراد العينة. بينما كانت أدنى قيمة للوسط الحسابي للساال االول المتضمن 16.269%)
ال) الرسميتتوفر لدى  الدوام  أوقات  للعمل خارج  الجاهزاة واالستعداد والرغبة  )تدراسيين  الحسابي  الوسط  قيمة  بلعت  (  3.889( حيث 

( الى اتفا  6(. وُنالحظ ومن خالل النتائ  المعروضة في جدول )%20.795( وبمعامل اختالف بل  )0.809بانحراف المعياري بل  )
إيجابية وبدرجة كبيرة على جميع فقرات المتعير الرئيسي الثاني )أداء التدريسيين( كما يعكس وسطًا معظم أفراد العينة حيث كانت إجاباتهم  

 (.  %4.965( وبمعامل اختالف بل  )0.202( وبانحراف معياري بل  )4.06حسابيًا عامًا للمحور قدره )
عبر اختبار الفرضية الرئيسية االولى المتضمنة   يوجد في هذا الجانب ستتم مناقشة واختبار فرضيات العالقة بين متعيرات الدراسة     -د

 - عالقة ذات داللة معنوية بين السلوك التنظيمي وأداء التدريسيين  .  وتنبثق منها الفروض التالية:
 هناك ارتباط معنوي ذو داللة إحصائية لألفراد  على أداء التدريسيين. .أ

 يمي على أداء التدريسيين.هناك ارتباط معنوي ذو داللة إحصائية للهيكل التنظ .ب
 هناك ارتباط معنوي ذو داللة إحصائية للتكنولوجيا على أداء التدريسيين. .ت
 هناك ارتباط معنوي ذو داللة إحصائية للبيئة على أداء التدريسيين  .ث

ت  والختبار صحة الفرضية الرئيسية االولى والفرضيات المنبثقة منها تم استخدام معامل االرتباط بيرسون ل يا  عالقة االرتباط بين متعيرا
 Pearson Correlation(  7( التالي يبين النتائ  التي تم الحصول عليها الختبار هذه العالقة. جدول) 7الدراسة والجدول ) 

 أداء التدريسيين البيئة التكنولوجيا  الهيكل التنظيمي االفراد  المتغيرات 

 1 االفراد 
0.868** 

0.000 

.926**0 

0.000 

.462**0 

0.000 

.974**0 

0.000 

 الهيكل التنظيمي
0.868** 

0.000 
1 

.840**0 

0.000 

.385**0 

0.000 

.896**0 

0.000 

 التكنولوجيا 
.926**0 

0.000 

.840**0 

0.000 
1 

.442**0 

0.000 

.968**0 

0.000 

 البيئة
.462**0 

0.000 

.385**0 

0.000 

.442**0 

0.000 
1 

.702**0 

0.000 

 أداء التدريسيين
.974**0 

0.000 

.896**0 

0.000 

.968**0 

0.000 

.702**0 

0.000 
1 

 --  --  --  --  السلوك التنظيمي 
.928**0 

0.000 

 (.0.01التحليل اإلحصائي. معنوية معامل االرتباط عند مستوى معنوية )المصدر: إعداد الباحث، اعتمادا على نتائج 
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( وهي قيمة موجبة 0.974( والمتعير )أداء التدريسيين( قد بلعت )االفراد( ان قيمة معامل ارتباط بيرسون بين المتعير )7يبين الجدول ) -1

ذلك الى معنوية االرتباط واستنادًا الى معنوية عالقة االرتباط الدالة احصائيًا نقبل    (  ويشير0.01ودالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )
 الفرضية الفرعية األولى والمتضمنة   هناك ارتباط معنوي ذو داللة إحصائية لألفراد على أداء التدريسيين “. 

( وهي  0.896التنظيمي( وبين المتعير )أداء التدريسيين( قد بلعت )( ان قيمة معامل ارتباط بيرسون بين المتعير )الهيكل  7يبين الجدول ) -2
( ، أي بمعنى آخر واستنادًا الى معنوية عالقة االرتباط الدالة احصائيًا نقبل الفرضية  0.01قيمة موجبة دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )

 أداء التدريسيين “. على  يكل التنظيميللههناك ارتباط معنوي ذو داللة إحصائية الفرعية الثانية والمتضمنة   
( وهي قيمة 0.968( ان قيمة معامل ارتباط بيرسون بين المتعير )التكنولوجيا( والمتعير )أداء التدريسيين( قد بلعت )7كما يبين الجدول) -3

ارتباط معنوي ذو داللة إحصائية   هناك(،. أي بمعنى آخر نقبل الفرضية الثالثة المتضمنة    0.01موجبة دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )
 أداء التدريسيين  للتكنولوجيا على 

( وهي قيمة موجبة 0.702( ان قيمة معامل ارتباط بيرسون بين المتعير )البيئة( والمتعير )أداء التدريسيين( قد بلعت )7كما يبين الجدول) -4
هناك ارتباط معنوي ذو داللة إحصائية الرابعة المتضمنة      (،. أي بمعنى آخر نقبل الفرضية0.01دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )

 أداء التدريسيين   للبيئة على  
(  0.928( ان قيمة معامل ارتباط بيرسون بين المتعير الرئيسي )السلوك التنظيمي( والمتعير )أداء التدريسيين( قد بلعت ) 7كما يبين الجدول)

(،. أي بمعنى آخر نقبل الفرضية الرئيسية االولى المتضمنة   توجد عالقة  0.01ة )وهي قيمة موجبة دالة إحصائيًا عند مستوى معنوي
 ارتباط ذات داللة معنوية بين السلوك التنظيمي و أداء التدريسيين  

ضمنة    في هذا الجانب ستتم مناقشة واختبار فرضيات التأثير بين متعيرات الدراسة عبر اختبار فرضية البحث الرئيسية الثانية المت  جل_
 يوجد تأثير معنوي ذو داللة إحصائية لممارسة السلوك التنظيمي و أداء التدريسيين  . وتنبثق منها الفروض الفرعية اآلتية: 

 .أداء التدريسيينعلى  لألفرادهناك تأثير معنوي ذو داللة إحصائية  .ج
 .أداء التدريسيينهناك تأثير معنوي ذو داللة إحصائية للهيكل التنظيمي على  .ح
 .أداء التدريسيينناك تأثير معنوي ذو داللة إحصائية للتكنولوجيا على ه .خ
 أداء التدريسيين.هناك تأثير معنوي ذو داللة إحصائية للبيئة على   .د

( و أداء  X)ممارسة السلوك التنظيمي  من خالل افتراض وجود عالقة دالية بين    الختبار الفرضية الرئيسية االولى  والتي سيتم اختبارها 
 - ( ويمكن التعبير عنها بمعادلة االنحدار الخطي التالية: Yالتدريسيين )

𝒀 = 𝒂 + 𝜷𝟏𝑿𝟏 + 𝜷𝟐𝑿𝟐 + 𝜷𝟑𝑿𝟑 + 𝜷𝟒𝑿𝟒 
الذي يحدث نتيجة تغير  Y= ميل المعادلة )مقدار التغير في    𝛃= ممارسة السلوك التنظيمي,     X= أداء التدراسيين ،    Yحيث ان  

X ,)وحدة =  𝐚  إحصائية. ثابتة 
1X :   , 2االفرادX :    3الهيكل التنظيميX :   ,  4التكنولوجياX :   .البيئة 

 ( الجدول  ويبين  التدريسيين  الح ي ية ألداء  لل يمة  دالة  التنظيمي هي  السلوك  ممارسة  ان  اعاله  المعادلة  التباين  6وتبين  تحليل  نتائ    )
(ANOVA .ومعامالت اختبار عالقة التأثير ) 

 ( نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد 8الجدول )
ANOVA 

Model 
Sum of 

Squares 

Sum of 

Squares 

Mean 

Square 
R       𝑅2 F Sig. 

Regression 1.759 4 0.440 0.984 0.992

a 

609.867 .000b 

Residual .029 40 0.001 - - - 

Total 1.788 44 - - - - 

Coefficients 
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Model 

Unstandardized 

Coefficients 
Standardized Coefficients 

T Sig. 

β Std. Error Beta 

(Constant) .889 .146  6.089 .000 

 000. 7.583 454. 057. 435. االفراد 

 001. 3.457 143. 041. 141. الهيكل التنظيمي

 000. 7.811 423. 052. 408. التكنولوجيا 

 000. 12.769 730. 055. 703. البيئة

( يتبين إن ممارسة السلوك التنظيمي لها ارتباط وتأثير في أداء التدريسيين ، حيث يشكل 8باالستناد الى النتائ  الموضحة في الجدول )
عت هذا التأثير واالرتباط أنموذج انحدار خطي من حيث قوة االرتباط والقدرة التفسيرية والتأثيرية في المتعير )أداء التدريسيين(. فقد بل

( التي هي اكبر 609.867)  F( وبلعت قيمة  0.01( وهي دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ) 0.992( لهذا النموذج ) Rمعامل )  قيمة
( وُتشير إلى وجود عالقة تأثير  قوية ما بين المتعير )ممارسة السلوك التنظيمي( والمتعير )أداء التدريسيين(.  3.04من قيمتها الجدولية )
( وتعني هذه ال يمة أن نموذج 9840.والتي تمثل القدرة التفسيرية لنموذج االنحدار الخطي قد بلعت )  R)2التحديد )  كما إن قيمة معامل

%( من االختالف والتباين في المتعير  98.4االنحدار الخطي ومن خالل المتعير )ممارسة السلوك التنظيمي(  يمكنه أن يفسر ما نسبته )
( وُتشير إلى وجود 1.984( التي هي أكبر من قيمتها الجدولية )6.089( البالعة ) Tتها قيمة اختبار ))أداء التدريسيين(،ويدعم معنوي

تأثير قوي للمتعير )ممارسة السلوك التنظيمي( والمتعير )أداء التدريسيين(.  وهذا يدل على ان منحني االنحدار كاف لوصط العالقة  
 - ل الفرضية الرئيسية األولى, وفق معادلة االنحدار الخطي وكما يلي :وبداللة معنوية عالية جدًا مما يثبت صحة و قبو 

𝑌 = 0.889 + 0.435𝑋1 + 0.141𝑋2 + 0.408𝑋3 + 0.703𝑋4 
( بأن زيادة بعد )ممارسة السلوك التنظيمي( بمقدار وحدة واحدة سيادي 0.889( البال  )𝛽ويتضح من خالل قيمة معامل الميل الحدي )
  يوجد    الفرضية الرئيسية الثانية( فقد تم قبول  8(. وبناءًا على النتائ  في الجدول )%88.9الى زيادة المتعير )أداء التدريسيين( بنسبة )

   والفرضيات المنبثقة منها.  نظيمي على أداء التدريسيينتأثير معنوي ذو داللة إحصائية لممارسة السلوك الت
 االستنتاجات

 يهدف هذا البحث الى عرض االستنتاجات التي توصل إليها الباحث وكانت على النحو اآلتي: 
( اتفاقهم وبدرجة عالية في مضمون الفقرات التي تضمنها البعد االفراداظهرت النتائ  ومن اجابات افراد العينة المبحوثة للبعد األول ) .1

(  0.211( وبأنحراف معياري )4.053وتشير االجابات الى ان الفقرة ذات تأثير و داللة احصائية وبداللة الوسط الحسابي ) ومنها.  
 . ( الذي يعكس مقدار االتفا  العالي في مضمون البعد% 5.198وبمعامل اختالف )

الى اتفا  معظم أفراد العينة حيث كانت إجاباتهم (  الهيكل التنظيميئ  ومن اجابات افراد العينة المبحوثة للبعد  الثاني)   اظهرت النتا .2
( وبانحراف  4.053إيجابية وبدرجة كبيرة على جميع فقرات البعد الثاني )الهيكل التنظيمي( كما يعكس وسطًا حسابيًا عامًا للمحور قدره )

 (. %5.029( وبمعامل اختالف بل  )0.204معياري بل  )
الى اتفا  معظم أفراد العينة حيث كانت إجاباتهم إيجابية (  التكنولوجيااظهرت النتائ  ومن اجابات افراد العينة المبحوثة للبعد  الثالث ) .3

( وبانحراف معياري بل  4.067)  وبدرجة كبيرة على جميع فقرات البعد الثالث )التكنولوجيا( كما يعكس وسطًا حسابيًا عامًا للمحور قدره
 (.   %5.143( وبمعامل اختالف بل  )0.209)

الى اتفا  معظم أفراد العينة حيث كانت إجاباتهم إيجابية وبدرجة  (  البيئة. اظهرت النتائ  ومن اجابات افراد العينة المبحوثة للبعد الرابع )   .4
البعد الرابع المتضمن )البيئة( كما   ( وبانحراف معياري بل  4.036يعكس وسطًا حسابيًا عامًا للمحور قدره )كبيرة على جميع فقرات 

 (. %7.913( وبمعامل اختالف بل  )0.319)
الى اتفا  معظم أفراد العينة حيث كانت  (  أداء التدريسييناظهرت النتائ  ومن اجابات افراد العينة المبحوثة للمتعير الرئيسي الثاني )  .5

( وبانحراف معياري 4.06على جميع فقرات المحور الثاني كما يعكس وسطًا حسابيًا عامًا للمحور قدره )  إجاباتهم إيجابية وبدرجة كبيرة
 (.  %4.965( وبمعامل اختالف بل  )0.202بل  )
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( قيمة معامل ارتباط بيرسون بين متعيرات البحث، حيث كانت قيم معاملة االرتباط بين المتعيرات قيمتها موجبة و ذات 7بين جدول ) .6
اللة إحصائيًا، وهذه النتيجة تشير إلى أن كلما كان هناك اعتماد لممارسة السلوك التنظيمي سيسهم في تعزيز اداء التدريسين وبذلك تم د

 قبول الفرضية الرئيسية االولى والفرضيات المنبثقة منها. 
(  من االختالف والتباين في المتعير %98.4)  يفسر ما نسبتهاستطاع المتعير )ممارسة السلوك التنظيمي( أن  (  8وكما مبين في جدول )  .7

 )اداء التدريسين( من إجمالي االنحرافات .وفق ذلك تم قبول الفرضية الرئيسية الثانية  والفرضيات المنبثقة منها.
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 بس  هللا الرحمن الرحي 
 (قائمة االستقصاء1ملحق رق  )

 بعد التحية....
دور السلوك التنظيمي في تطوار أداء  نحيط سيادتكم علمًا بأن القائمة خاصة ألغراض البحث العلمي استكمااًل للبحث الموسوم : 

 عضو هيئة التدراس دراسة تحليلية آلراء عينة من تدراسي كلية االدارة واالقتصاد / الجامعة العراقية 
ونود االستفادة من خبراتكم الرائدة في مجال اإلدارة لذا نرجو من سيادتكم   ويمثل هذا االستقصاء وسيلة الستكمال الدراسة الميدانية,

التفضل باستيفاء البيانات والمعلومات المطلوبة, ونعدكم بأن اجابات سيادتكم سوف تكون سرية وتستخدم ألغراض الدراسة والبحث 
 علي رجب عبد الحلي   باحثوهللا ولي التوفيق....ال ونشكر سيادتك  سلفًا على حسن تعاونك  معنا فقط.

 السؤال األول : البيانات الشخصية : 
  ) الرجاء عدم ذكر االس  ( 

 ( في المربع المناسب :  ✓يرجى وضع عالمة )  
 الجنس : -1

  
 أنثى                                                        ذكر      

 عدد سنوات الخدمة : -2
 

  7ألقل من   3من                            سنوات  3أقل من 
 سنوات

  
 سنوات فأكثر  10سنوات                             10ألقل من  7من   
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 الحالة االجتماعية : -3

  
 متزوج                                         أعزج  

                                                                                                                                                                      أرمل                         
 مطلق 

 : اللقب العلمي -4
 مدرس    اقل      مدرس مساعد                                         

 من      أستاذ مساعد                                             استاذ                        
 

 المتغير الرئيسي: السلوك التنظيمي 
 البعد االول: االفراد: 

 
 العبارات

 موافق
 جدا
 

 
 موافق

  

 الى
 حد ما

  

 
 أرفض
 

 أرفض
 بشدة 
 

      لديها بشكل واضحتهت  الكلية بالعاملين   1

تسلللللللللتمع الكليلة الى األفكلار والمقترحلات من   2
 العاملين فيها

     

هناك توجه لدى الكلية لحل مشكالت  3
 العاملين لديها  

     

هناك توجه لدى الكلية في تنفيذ سللللللياسللللللات   4
 تساه  في تعزاز عملها

     

يمتلك األسللاتذة أفكار ومفامي  جديدة تسللاعد   5
 في تطوار عمله   

     

هنلاك ريالة للدى الكليلة بلأهميلة العلاملين في  6
 تطوار عملها 

     

      يعمل العاملون بدرجة عالية من الحرص 7

هنلاك رغبلة للدى العلاملين بلالعملل بعيلدا عن  8
 البحث عن المكافئات والحوافز

     

 الثاني : الهيكل التنظيمي: البعد 
 

 العبارات
 موافق
 جدا
 

 
 موافق
 

 الى
 حد ما
 

 
 أرفض
 

 أرفض
 بشدة 
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الكليلللة في معلللالجلللة  9 للللدى  هنلللاك توجللله 
 المشكالت التي تواجه العاملين لديها

     

تعمل الكلية على تنفيذ فلسلفتها الخاصلة  10
 بإدارة المعرفة  

     

تسللعى الكلية لرسلل  السللياسللات الخاصللة  11
 بعملها بما يخدم توجهاتها

     

تتبنى الكليلة االليلة المنلاسلللللللللبلة في ادارة  12
 المشكالت التي تحدث بصورة ناجحة

     

تمتللك الكليلة االمكلانيلات الالزملة للرقلابلة  13
 الجودةعلى 

     

يوجد لدى الكلية تصلللللللور واضلللللللح حول  14
السللللللياسللللللة التي يجب ان تعمل بها بما 

 يسه  في تطوار عملها

     

تعتمد الكلية على االسلللللاليب الحديثة في  15
 عمل الهيكل التنظيمي

     

التنظيمي  16 الهيكللللل  بتطوار  الكليللللة  تقوم 
 وفقا للتطورات المستجدة

     

 الثالث: التكنولوجيا: البعد 
 

 العبارات
 موافق
 جدا
  

 
 موافق
 

 الى
 حد ما
 

 
 أرفض
 

 أرفض
 بشدة  

 
هناك توجه السلللللتخدام التقنيات الحديثة   17

 على مستوى الكلية 
     

العلمية لألسلللللاتذة   تدع  الكلية االيفادات 18
اخر  على  للوقو   المتقلللللدملللللة  لللللللدول 

 التطورات العلمية 

     

لتعزاز   19 الالزملللللة  األدوات  الكليلللللة  تتبنى 
 مهارات اساتذتها 

     

تعتمد الكلية على المسللللللللتجدات العلمية  20
 المتطورة في مباشرة أعمالها

     

تعمل الكلية على تعزاز مسللتوى المعرفة   21
لطالبهللا بمللا يتنللاسلللللللللللب مع التطورات 

 الحالية
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يعتمد االسللللاتذة على قواعد البيانات في  22
 تقدي  المادة العلمية للطلبة  

     

المتطورة  23 التقنيلللات  الكليلللة  تسلللللللللتخلللدم 
 لتطوار اداء العاملين لديها

     

تسللللعى الكلية الى االسللللتعانة بالكفاءات   24
للتلللللدرالللللب   علللى اللعلللمليلللللة  اللعلللللامللليلن 

 التكنولوجيا الحديثة

     

 البعد الرابع: البيئة: 
 

  
 العبارات

 

 موافق
 جدا
 

 
 موافق
 

 الى
 حد ما
 

 
 أرفض
 

 أرفض
 بشدة 

     
تتواصللللللللل الكلية بشللللللللكل مسللللللللتمر مع البيئة  25

 المحيطة بها
     

      تشجع الكلية كل فكرة من قبل العاملين لديها   26
تعمل الكلية على تحقيق اهدافها بما يتناسلللللب  27

 مع البيئة المحيطة بها
     

      تستخدم الكلية أساليب جديدة في أداء أعمالها  28
للدى الكليلة أفكلار متجلددة تسللللللللله  في تطوار   29

 الخراجين من الطلبة  
     

      ان نظام العمل في الكلية نظام غير تقليدي    30
تقوم الكليللة بتحللديللث منللاهجهللا العلميللة وفقللا  31

 لمتطلبات البيئة 
     

الكليلللة على ان تكون مخرجلللاتهلللا من   32 تعملللل 
 الطلبة وفقا لمتطلبات البيئة

     

 مستوى األداء لدى تدريسي كلية اإلدارة واالقتصاد /الجامعة العراقية
  

 العبارات
 

 موافق
 جدا
 

 
 موافق
 

 الى
 حد ما
 

 
 أرفض
 

 أرفض
 بشدة 

     
تتوفر لدى التدراسللللليين الجاهزاة واالسلللللتعداد  33

 والرغبة للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي.
     

      المشاكل.يتمتع التدراسيون بالقدرة على حل  34
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يحسن التدراسيون المقدرة على التصر  في   35
 المواقف الحرجة. 

     

يتوفر لدى التدراسيون االستعداد الكافي  36
 لتحمل المسؤولية. 

     

يتمتع التدراسيون بمهارة التواصل الجيدة   37
 )التعامل( مع اآلخران. 

     

      العمل. يتقيد التدراسيون بقواعد وإجراءات  38
يقوم التدراسيون بتأدية األعمال بالكفاءة   39

 والفاعلية المطلوبة. 
     

ينجز التدراسيون المهام التدراسية طبقًا   40
 لمعايير الجودة المطلوبة. 

     

      يطور التدراسيون أداءه  بشكل مستمر.  41
      يمارس التدراسيون مهامه  بكل اخالص 42

 
 
 

 


