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 املمدص:

سموك المواطنة التنظيميةة لةدى ئااةدات ممارسة التعرف عمى درجة ىدفت الدراسة إلى 
بمدينةة الريةاض فةل المممكةة العربيةة السةعودية مةن وجيةة نظةر مدارس التعميم العام الحكومية 

الدراسةة  عينةة الكشف عةن الرةروذ ذات الدةلةة ااحصةااية فةل وجيةات نظةر  فةراد، و المعممات
: يتعةةزى لمتريةةر  التةةل سةةموك المواطنةةة التنظيميةةة لةةدى ئااةةدات المةةدارسممارسةةة نحةةو درجةةة 

حثة المةني  الوصةرل التحميمةل مةن خةبي تطبيةذ وئد استخدمت البا ، والخبرة.المرحمة الدراسية
( معممةةةة، ممةةةن يعممةةةن فةةةل 043بمةةةج حجميةةةا   داة اةسةةةتبانة عمةةةى عينةةةة عشةةةوااية طب يةةةة 

 المدارس اةبتدااية والمتوسطة والثانوية بمدينة الرياض. 
 ن ممارسةةة ئااةةدات مةةدارس  ، ومةةن  ىميةةا:نتةةاا الدراسةةة إلةةى عةةدد مةةن الوتوصةةمت 
كوميةةة لسةةموك المواطنةةة التنظيميةةة جةةامت بدرجةةة  متوسةةطة( مةةن وجيةةة نظةةر التعمةةيم العةةام الح

المعممات؛ حيث جام فل المرتبة األولى بعد  السموك الحضاري(، يميو بعد  وعةل الضةمير(، ثةم 
 ن ىنةاك توصةمت الدراسةة إلةى كمةا  بعد  الكياسة(، ثم  اايثار(، و خيرا بعد  الةروح الرياضةية(.

اية فةل وجيةات نظةر  فةراد عينةة الدراسةة نحةو الدرجةة الكميةة لممارسةةة فروئةا  ذات دةلةة إحصةا
سةموك المواطنةة التنظيميةةة و بعةاده المتمثمةة فةةل  اايثةار، والكياسةة، ووعةةل الضةمير، والسةةموك 

وذلةةك لصةةالل معممةةات  ،الحضةةاري( لةةدى ئااةةدات المةةدارس بةةاختبف متريةةر المرحمةةة الدراسةةية
ات دةلةةة إحصةةااية فةةل وجيةةات نظةةرىم نحةةو الدرجةةة الكميةةة . وكةةذلك فروئةةا ذالمرحمةةة الثانويةةة

السةموك ، و عةل الضةميرو و  ،لممارسة سةموك المواطنةة التنظيميةة و بعةاده المتمثمةة فةل  الكياسةة
الحضاري( لدى ئاادات المدارس باختبف مترير الخبرة، وذلةك لصةالل المعممةات ممةن خبةرتين 

 (.سنة11إلى  ئي من  13  منتتراوح 
 التعميم العام –ئاادات المدارس  –سموك المواطنة التنظيمية : لمرتاحيةالكممات ا
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Title: the degree of practicing Organizational Citizenship 

Behavior by governmental schools’ leaders in Riyadh city 

 
Abstract: 

This study aimed to identify the degree of practicing 

Organizational Citizenship Behavior by governmental schools’ leaders in 

Riyadh city, Kingdom of Saudi Arabia from the view point of teachers; to 

specify the statistically significant differences in sample viewpoints toward 

the degree of practicing Organizational Citizenship Behavior by 

governmental schools’ leaders in terms of academic stage and experience 

variables. The researcher used the analytical surveying method through 

applying a questionnaire on random stratified sample with no. (380) 

teachers who work in primary, intermediate and secondary schools in 

Riyadh city.  

The most important results are that governmental education 

schools’ leaders practice Organizational Citizenship Behavior with 

intermediate degree from teachers’ viewpoint. In the first rank, there was 

(Civic Virtue), followed by (Compliance) dimension, then (Courtesy) 

dimension, and (Altruism) dimension, finally (Sportsmanship) dimension. 

In addition, the study indicated that there are statistically significant 

differences from sample viewpoints toward the total degree of practicing 

Organizational Citizenship Behavior and its dimensions (Altruism, 

Courtesy, Compliance, and Civic Virtue) of school’s leaders according to 

academic stage variable in favor of secondary teachers. Furthermore, 

there are statistically significant differences from the sample viewpoint 

toward practicing Organizational Citizenship Behavior with its 

dimensions (Courtesy, Compliance, and Civic Virtue) of school’s leaders 

according to experience variable in favor of teachers with experience from 

10 years to less than 15 years. 

Key words: Organizational Citizenship Behavior - schools’ leaders 

- public education.    



 .درجة ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية لدى قائدات مدارس التعليم العام الحكومية في مدينة الرياض

- 614 - 

 املكدمة:  

عمةى مسسسةاتيا دوي الة عتمدحيث تيم ى التعميم اىتماما كبيرا لدى المجتمعات واألفراد، 
لعمميةات الت ةدم والنيضةة،  المحرك الرايس اباعتبارى؛ مية والتطويردفع عجمة التنالتعميمية فل 

المسسسات التعميميةة فةل العصةر الحاضةر العديةد  وتواجو ااصبح والتريير.واألداة الراعمة فل 
وئةدرتيا عمةى  ،من التريرات والتحةديات واألحةداث المتسةارعة التةل تةسثر عمةى نجاحيةا وتطورىةا

 مما يجعميا مطالبة ببذي جيد  كبر من  ي وئت مضى.  مية،وفاعتح يذ  ىدافيا بكرامة 
مةن ئبةي الحكومةة وصةن اع باىتمةام كبيةر  ةد حظةل نظرا لما لمتعميم من  ىمية بالرةة فو  
، فبةةالر م مةةن حداثةةة النظةةام التعميمةةل السةةعودي م ارنةةة فةةل المممكةةة العربيةةة السةةعوديةال ةةرار 

و ح ذ إنجازات ىاامة، تمثمةت فةل الكةم اليااةي مةن ن باألنظمة التعميمية فل كثير من الدوي إة 
إضةةافة الةةى اةنتشةةار التعميمةةل فةةل كافةةة المةةدن  المسةةتويات،المتعممةةين والخةةريجين فةةل شةةتى 

 لمدولةة،% ت ريبةا مةن الميزانيةة العامةة 61الةى  ضةخمة تصةيحيث رصةدت لةو ميزانيةة  وال رى،
 ( 13 ،6333 وآخرون، حامد ال العالمل.والتل تروذ ما يخصص لمتعميم عمى المستوى 

 األساسةية،وبما  ن نجاح العممية التعميمية يعتمةد عمةى تةوفر مجموعةة مةن الم ومةات  
يةةيتل فةةل م ةةدمتيا ال يةةادة المدرسةةية الراعمةةة وال ةةادرة عمةةى توظيةةف إمكانةةات المدرسةةة والتةةل 

، مةةةالكل الجةةةي تح يةةةذ األىةةةداف التربويةةةة المنشةةةودة ديةةةة والبشةةةرية توظيرةةةًا سةةةميمًا مةةةن  الما
وي ةع عمةى  التعميميةة،فإن ال يادة المدرسية تشكي عنصرا ىاما فةل العمميةة لذا (، 2ه، 1306

رض الوائةع، ممةا يتطمةن منيةا األىةداف وتنريةذىا عمةى  عات يا المسةسولية الكبةرى فةل تح يةذ 
 التل يررضيا عمييا ما ىو موجود فل الوصف الوظيرل ألدوارىا الرسمية. بمياميا ال يام 

 التعميمةةل،الوائةةع المعاصةةر ومةةا يتضةةمنو مةةن متريةةرات وتحةةديات عمةةى النظةةام  ولكةةن
ال يةةادة  يممةةل عمةةىإضةةافة إلةةى التع يةةدات التةةل تررضةةيا العمميةةة التعميميةةة و دوارىةةا المتعةةددة، 

األخةرى التةل تتجةاوز سةموكيات الةدور الرسةمل،  بينماط متنوعة من السموكياتالمدرسية ال يام 
عتيةةةادي الةةةذي يتخطةةةى المتطمبةةةات الوظيريةةةة اة يةةةر الةةةدور ااضةةةافل يات تشةةةمي سةةةموكوالتةةةل 

الرسمية، بشكي يعزز مةن فاعميةة األدام ويح ةذ تميةزا يرةوذ نجةاح الجيةات الرسةمية وتميزىةا. 
ويعةةرف ىةةذا السةةموك بسةةموك المواطنةةة التنظيميةةة الةةذي يةةدور محةةور ( 4، 6333 السةةحيمات، 

ىةم المةوارد التنظيميةة والمحةور األسةاس التل تعد   اادارية،ارتكازه بشكي خاص حوي ال يادات 
 (  1، 6316 العجمل، . لت دم وتطور  ي منظمة  و مجتمع
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: "تمةةةك المسةةةةاىمات التةةةةل تتجةةةةاوز نطةةةةاذ عةةةرف سةةةةموك المواطنةةةةة التنظيمةةةةل بينةةةةووي
ومتطمبةةةات الةةةدور الرسةةةمل لمعةةةاممين فةةةل المنظمةةةة، وة ت ةةةع ضةةةمن نظةةةام المكافةةة ت الرسةةةمية 

الةوظيرل لمعةاممين  ن مةن السةموكاحيةث يوجةد نوعة، (Organ & Rayan, 1995)لموظيرةة" 
طارىةا إحدىما مرتبط بالدور األساسل كالواجبةات واألعبةام الوظيريةة الوائعةة فةل فل المنظمة،  

 الحراحشةةة  .عميةةو الةةدور ااضةةافل رسةةمل الةةذي يطمةةذال الرسةةمل، وارخةةر مةةرتبط بالعمةةي  يةةر
السةموك بينةو سةموك فةردي نةابع مةن المبةادرة الذاتيةة كمةا وصةف ىةذا  (23، 6316، والخريشا

ويخضع لإلرادة الطوعية الحرة لمرةرد وة توجةد عبئةة رسةمية تعائديةة مباشةرة بةين ىةذا السةموك 
 .  (6، 6311ومتطمبات الوظيرة  مرايرة، 

حد ال ضايا اادارية اليامةة التةل بةد ت تترمرةي مية  يعد مريوم سموك المواطنة التنظيو 
 العةةامري، و (6333،  شةةرف كةةي مةةن: ف ةةد توصةةمت دراسةةة اادارة،كثرةةة فةةل  دبيةةات بصةةورة م
تتمثةةي فةةل تحسةةين مسةةتوى كرةةامة وفاعميةةة ، إيجابيةةة عديةةدة اثةةار آ ذا السةةموك(  ن ليةة6330

، وزيةادة ئةدرة المسسسةة نورفع الروح المعنوية لمعةاممي، والحد من التسرن الوظيرل ،المسسسة
 عبةةةودي،  كةةةي مةةةن: كمةةةا  شةةةارت دراسةةةة .تمرارية المسسسةةةةفةةةرص نجةةةاح واسةةةعمةةةى اابةةةداع و 

لةةى وجةةود عبئةةة ارتبةةاط ئويةةة بةةين سةةموك المواطنةةة التنظيميةةة إ( 6311 مرةةايرة، و(، 6334
وجةود  عمةى (6316دلت نتاا  دراسة  الحراحشةة والخريشةا، و  ،بداع ااداريوبين الراعمية واا

 نة التنظيمية ودرجة الوةم التنظيمل. عبئة ارتباط موجبة بين درجة ممارسة سموك المواط
دارة كافةةة المسسسةةات وا   ذا كةةان سةةموك المواطنةةة التنظيميةةة فةةل  ايةةة األىميةةة ل يةةادة وا 
بحاجة ماسة  كثر مةن  يرىةا  -وخاصة المدارس-ن ئيادة المسسسات التعميمية إف والمنظمات؛

ل جةةودة الخدمةة التعميميةةة وتح يةذ التنافسةةية فة ايةةالةى اةىتمةام بيةةذا السةموك، وذلةةك لرفةع  داإ
 الم دمة، مما يستمزم ترعيي ىذه السموكيات والممارسات لدييم.

 :الدراسة مشكمة

بحاجةة المةدارس ن إفةوعميةو ؛ ئاعدة التطوير التربوي وميدان الترييرىل المدرسة  تعد  
محترفةةة فاعمةةة ت ةةود عمميةةات الترييةةر والتطةةوير، وتمةةارس سةةموك المواطنةةة  اتلةةى وجةةود ئيةةادإ
   الرسمل.ويتعدى تيثير سموك الدور  ،لتنظيمية الذي ينطوي عمى التجديد واةبتكار والمرونةا

وتنبةةةع  ىميةةةة سةةةموك المواطنةةةة التنظيميةةةة مةةةن خةةةبي ارثةةةار اايجابيةةةة التةةةل يح  يةةةا 
وذلةةةك عةةةن طريةةةذ تحسةةةين اانتاجيةةةة بةةةنرس الكةةةوادر البشةةةرية واامكانةةةات المتاحةةةة  لممنظمةةةة،
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 كةةدت العديةةد مةةن الدراسةةات  وئةةد .(20، 6311اديةةة إضةةافية  وليةةد، لممنظمةةة دون تكةةاليف م
كونيةةا  ؛ ن سةةموك المواطنةةة التنظيميةةة يةةسثر تةةيثيرا جوىريةةا فةةل نجةةاح المنظمةةة عمةةى واألبحةةاث

عةةاجزة مةةن خةةبي التوجييةةات الرسةةمية لموظةةااف مةةن ااحاطةةة بمةةدى واسةةع مةةن السةةموكيات 
ن  كمةةةا ، (15 - 14، 6316اهلل،  عبةةةدالضةةةرورية والمطموبةةةة لتح يةةةذ  ىةةةداف المنظمةةةة.  

المسسسةةةات التةةةل يمةةةارس عامموىةةةا سةةةموك المواطنةةةة التنظيميةةةة يسةةةودىا منةةةاخ مةةةن اايجابيةةةة 
وت ميةي المشةكبت  ،وزيةادة ال ةدرة عمةى اةسةتثمار األمثةي لممةوارد المتاحةة واةنسجام،والتعاون 

ر الوئةت الكةافل ل يةادة المةدارس ومةنل المةدي، مما يزيد مةن الراعميةة ااداريةة؛ المتعم ة بالعمي
 (  Fournier, 2008  .عوضا عن اةنرماس بميام إدارية ىامشية

وبةالر م مةةن  ىميةةة ممارسةة ىةةذا السةةموك إة  ن الباحثةة مةةن خةةبي خبرتيةا فةةل مجةةاي 
ةحظةت ئصةورا فةل ئد المدرسية ومعايشتيا لمسموكيات التل ت وم بيا ئاادات المدارس،  ال يادة

لمريةةوم لةةدى ال ااةةدات، واةكترةةام ف ةةط بةةيدام الةةدور الرسةةمل المحةةدد لمعمةةي فةةل ممارسةةة ىةةذه ا
المدرسةةة، وئمةةة المبةةادرات والممارسةةات التطوعيةةة فةةل ىةةذا الشةةين؛ ممةةا ترتةةن عميةةو تةةدنل فةةل 

 مستوى األدام، وىو ما يسكد  ىمية توجيو ال اادات إلى ممارسة ىذا السموك. 
سةةموك  درجةةة ممارسةةةالكشةةف عةةن  دد فةةلوبةةذلك فةةإن مشةةكمة الدراسةةة الحاليةةة تتحةة

 مدينة الرياض.  فل ئاادات المدارس الحكوميةالتنظيمية لدى المواطنة 
 أهداف الدراسة:  

  سةةموك المواطنةةة التنظيميةةة لةةدى ئااةةدات مةةدارس التعمةةيم ممارسةةة التعةةرف عمةةى درجةةة
العةةةام الحكوميةةةة بمدينةةةة الريةةةاض فةةةل المممكةةةة العربيةةةة السةةةعودية مةةةن وجيةةةة نظةةةر 

 معممات.ال
  الكشف عن الرروذ ذات الدةلة ااحصااية فل وجيات نظر  فةراد الدراسةة نحةو درجةة

تعةزى لمتريةر: المرحمةة  التةل سموك المواطنة التنظيمية لدى ئااةدات المةدارسممارسة 
 .الدراسية

  الكشف عن الرروذ ذات الدةلة ااحصااية فل وجيات نظر  فةراد الدراسةة نحةو درجةة
 .تعزى لمترير: الخبرةالتل مواطنة التنظيمية لدى ئاادات المدارس سموك الممارسة 
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  الدراسة:أهمية 

وبخاصةة  التنظيمةل،تنبةع  ىميةة ىةذه الدراسةة مةن  ىميةة العنصةر ال يةادي فةل العمةي  -1
حيةث  والتعميميةة،فل العمي المدرسل الذي ي وم  ساسةا عمةى ت ةديم الخةدمات التربويةة 

 ورسالتيا.سسو فل تح يذ  ىدافيا جاح  ي مس يعتبر ال ااد المحور األىم لن
والةذي  التنظيميةة،موضوع سموك المواطنة  ىميتيا من  ىمية ىذه الدراسة  تستمدكما  -6

 و داايا.كرامة ىذه المدارس  زيادةينعكس ترعيمو لدى ئيادات المدارس عمى 
عمةةى حةةد عمةةم -ئمةةة الدراسةةات العربيةةة بشةةكي عةةام والدراسةةات المحميةةة بشةةكي خةةاص  -0

ممةةا يجعميةةا تضةةيف ، التةةل تناولةةت ىةةذا الموضةةوع لةةدى ال يةةادات المدرسةةية -باحثةةةال
فةل مجةاي  ةالمبذولة ةلمجيود العممي استكماة، و الموضوعمرجعا ىاما لمباحثين فل ىذا 

 .التربويفل ال طاع  وخاصة التنظيمية،سموك المواطنة 
بةبعض ره التعمةيم فةل تزويةد متخةذي ال ةرار فةل وزا ةمن المسمي ان تسةيم ىةذه الدراسة -3

 الحكوميةةلدى ال اادات فل المةدارس  ترعيي سموك المواطنة التنظيمية التوصيات حوي
 .السعودية العربية المممكةفل 

 العةام الحكةوملال يةادات المدرسةية فةل التعمةيم  الدراسةن تريد نتاا  ىذه   الممكنمن  -1
نشر الةوعل لةدييم بيىميةة وبالتالل ااسيام فل  التنظيمية،بوائع ممارساتيم لممواطنة 

 .   وسبي ترعيمو ىذا السموك وال يام بو
   الدراسة:أسئمة 

بمدينةة  الحكوميةة المةدارس ئااةداتسةموك المواطنةة التنظيميةة لةدى  ممارسةة درجةةما -1
 ؟المعممات نظرية الرياض من وج

ممارسةة ىي توجد فروذ ذات دةلةة إحصةااية فةل وجيةات نظةر المعممةات نحةو درجةة -6
مواطنةةة التنظيميةةة لةةدى ئااةةدات المةةدارس الحكوميةةة بمدينةةة الريةةاض تعةةزى سةةموك ال

 لممرحمة الدراسية؟
ممارسةة  درجةةنحةو  المعممةاتىي توجد فروذ ذات دةلةة إحصةااية فةل وجيةات نظةر -0

تعةةزى  الحكوميةةة بمدينةةة الريةةاضلةةدى ئااةةدات المةةدارس سةةموك المواطنةةة التنظيميةةة 
 لمخبرة؟
 حدود الدراسة:  
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  ضةةوعية: ت تصةةر الدراسةة عمةةى تنةةاوي موضةوع سةةموك المواطنةةة التنظيميةةة الحةدود المو
 وممارستو لدى ئاادات مدارس التعميم العام الحكومية بمدينة الرياض.

  الحةةةدود البشةةةرية: ائتصةةةرت الدراسةةةة عمةةةى معممةةةات المةةةدارس الحكوميةةةة فةةةل مدينةةةة
 الرياض.

  دينة الرياض.الحكومية لمبنات بمالتعميم العام الحدود المكانية: مدارس 
  ه.1304/1305الحدود الزمانية: تم اجرام ىذه الدراسة خبي العام الدراسل 

 الدراسة:مصطمحات 

 Organizational Citizenship Behavior)) ةسموك املواطهة التهظيمي

( سةموك المواطنةة التنظيميةة بينةو: "السةموك Schnake,1991, 738عةرف شةنيك   
لرسةةمل المحةةدد فةةل توصةةيف الوظةةااف، والمر ةةون فةةل نرةةس ااضةةافل الةةذي يتخطةةى السةةموك ا

مةةا : "التصةةرفات اايجابيةةة الزااةةدة ع( بينةةو32، 6336ويعرفةةو العةةامري   الوئةةت مةةن المنظمةةة".
ىةةو موصةةوف رسةةميا فةةل المنظمةةة، والةةذي يمتةةاز بالطبيعةةة اةختياريةةة  يةةر ااكراىيةةة و يةةر 

 الخاضعة لممكافية المباشرة".
سةةموك وظيرةةل " بينةةو:إجراايةةا  سةةموك المواطنةةة التنظيميةةة يعةةرف وفةةل الدراسةةة الحاليةةة 

 اتةتم مكافيتية ، كمةا  نةو ةاويتعةدى حةدود الواجبةات الوظيريةة لية طواعية، المدرسة ةئااد تسديو
   “. بإدارة التعميمعميو من خبي ىيكي الحوافز الرسمية 

تةم م يةاس  بيمةن خةلةدى ئااةدات المةدارس  ةسةموك المواطنةة التنظيمية درجةة تحددتو  
 الخمسةة بعاداأل، ويتضمن  فراد الدراسة من المعمماتاستخدامو فل ىذه الدراسة وتطبي و عمى 

: اايثةةار، والكياسةةة، والةةروح الرياضةةية، ووعةةل وىةةلن، يالبةةاحثالكثيةةر مةةن التةةل اترةةذ عمييةةا 
   وي صد بيذه األبعاد إجراايا ما يمل: الضمير، والسموك الحضاري.

لمةةن حوليةةا  مةةةن بةةو فةةل ىةةذه الدراسةةة مةةدى مسةةاعدة ئااةةدة المدرسةةة : وي صةةد اايثةةار -1
 فل الميام المتعم ة بالعمي. المعممات وااداريات و وليام األمور(

الكياسةةةة: وي صةةةد بيةةةا محاولةةةة ئااةةةدة المدرسةةةة منةةةع وئةةةوع المشةةةكبت المتعم ةةةة بالعمةةةي،  -6
دراكيةةا لتةةيثير السةةموك فةةل ارخةةرين، وعةةدم اسةةتربليا لح ةةوذ ارخةةر  ين، وتجنةةن إثةةارة وا 

 المشكبت معيم.
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: وي صةد بيةا مةدى تحمةي ئااةدة المدرسةة ألي متاعةن شخصةية مسئتةة  و الروح الرياضةية -0
 بسيطة دون تذمر  و رفض واستثمار طائتيا فل إنجاز العمي.

: ويمثةةي السةةموك التطةةوعل ل ااةةدة المدرسةةة الةةذي يرةةوذ الحةةد األدنةةى مةةن الضةةميروعةةل  -3
 والعمي الجاد. واألنظمة،الحضور، واحترام المواال متطمبات الوظيرة فل مجاي 

 وتطةةوير وترييةةر: وي صةةد بةةو مشةةاركة ئااةةدة المدرسةةة البنةةامة فةةل إدارة السةةموك الحضةةاري -1
وتيدية العمةي  الرسمية،المدرسة، من خبي الحرص عمى حضور اةجتماعات الميمة  ير 

   المدرسة.سمعة بصورة تساعد عمى المحافظة عمى 
المسةةسولة األولةةى عةةن إدارة المدرسةةة  بينيةةا:ي صةةد ب ااةةدة المدرسةةة إجراايةةا : ارسقائــدات املــد

، وت ةةويم وتةةوفير البياةةة التعميميةةة المناسةةبة، وتنسةةيذ جيةةود العةةاممين فةةل المدرسةةة وتةةوجيييم
 جي تح يذ األىداف العامة لمتربية. عماليم من  

 اإلطار الهظري:

 مفووم سموك املواطهة التهظيميةأوال/ 

بةةةدايات اةىتمةةةام بموضةةةوع سةةةموك المواطنةةةة التنظيميةةةة إلةةةى توجيةةةات مدرسةةةة  تعةةةود
العبئات اانسانية فةل اادارة والتنظةيم التةل تسكةد عمةى الةروح المعنويةة والحةوافز  يةر الماديةة 
والمشاركة والتنظيم  ير الرسمل واةستجابة مع البياةة الخارجيةة، وخمةذ المنةاخ التنظيمةل فةل 

، 6331الداخميةةة عبةةر جيودىةةا المسةةماة بدراسةةات "ىةةاوثورن".  الريةةداوي، البياةةة التنظيميةةة 
053) 

كما تعد م ترحات "برنارد شيستر" فل  واخر الثبثينيةات مةن ال ةرن الماضةل البةدايات   
األولةةى لموضةةوع سةةموك المواطنةةة التنظيميةةة، حيةةث تةةم طةةرح مريةةوم التنظةةيم  يةةر الرسةةمل، 

ة عمةةى اسةةتعداد لمتعةةاون مةةن  جةةي مصةةمحة المنظمةةة والحاجةةة إلةةى  ن يكةةون  عضةةام المنظمةة
ميز" كاتز ودانيةي" بةين  دام الةدور  1523وفل العام  (63، 6311وتح يذ  ىدافيا.  مرايرة، 

الرسمل والسموك اابداعل، واشارا إلى  ن السموك التعاونل والمساعد ىو الذي يمثةي سةموكيات 
وريا ألدام وظةااف التنظةيم المختمرةة. وئةد الدور ااضافل الذي يتعدى الدور الرسمل ويعد ضر 

ميةةدت ىةةذه البةةدايات فةةل مجمميةةا إلةةى ظيةةور مصةةطمل سةةموك المواطنةةة التنظيميةةة.  ريةةان، 
6335 ،32  ) 
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تعةددت الدراسةات التةل اىتمةت بالسةموك الطةوعل فةل المنظمةات، ف ةد  طمةذ عميةو وئد  
واألدام السةةةيائل،  تسةةميات ومصةةطمحات مختمرةةة منةةذ ظيةةوره، منيةةا سةةموك الةةدور ااضةةافل،

وسةةموك الةةدعم اةجتمةةاعل، والعرويةةة  و التم اايةةة التنظيميةةة. إة ان مصةةطمل سةةموك المواطنةةة 
 & ,Tabatabei, Takapoo)التنظيميةةة ىةةو األكثةةر شةةيوعا واسةةتخداما فةةل الدراسةةات. 

Leilaeyoun, 2015, 156) 
عرفةو ينةاك مةن يف ،ولم يترذ الباحثون عمى تعريةف موحةد لسةموك المواطنةة التنظيميةة

ولةةيس مةن الضةروري  ن يةةدخي  ،لةى مسةةاعدة األفةراد  و المنظمةةإبينةو "سةموك اختيةةاري ييةدف 
ولةةيس خاضةةعا لمنظةةام الرسةةمل لممكافةة ت والع وبةةات  ،ضةةمن متطمبةةات الوصةةف الةةوظيرل لمةةدور

يعرفةةةو و  (323، 6311 الطيةةةن، الرةةةرد عميةةةو". ي بةةةالر م مةةةن  نةةةو ئةةةد يبحةةةظ ويكافةةة ،الجزاايةةةة
"جميع السموكيات المريدة واايمامات والتمميحات التل تصةدر عةن  ( بينوRonald E " رونالد"

ولكنيةةا مةةع ذلةةك تعةةود  ،األفةةراد وليسةةت مطموبةةة مةةنيم بشةةكي رسةةمل وة بموجةةن لةةواال العمةةي
 ,Greenberg) " جةرين بةرج"( بينمةا يعرفةو 54، 6313  العوضل،. بالراادة عمى المنظمة"

جرام الذي يمارسو األفراد فل المنظمة والةذي يتجةاوز التوئعةات و اابينو "ذلك النشاط   2011
 وتعتمد مثي ىذه السموكيات عمى الث افة التنظيمية المحرزة".  ،الرسمية لمتطمبات وظااريم

( السةموك 43، 6316  والصةرايرة Koopman, 2003, 608) " كوبمةان"ويصةنف 
الرسةمل؛ ويتمثةي فةل ئيةام العةاممين بالميةام ىما: سموك الدور  التنظيمل لمعاممين إلى صنرين،

وسةةموك الةةدور  .المطموبةةة مةةنيم بشةةكي منةةتظم، طب ةةا لممعةةايير الرسةةمية الم ةةررة فةةل المنظمةةة
بسموك المواطنة التنظيمةل؛ والةذي يتمثةي فةل ئيةام العةاممين بالسةموكيات  ىااضافل  و ما يسم

 مون منيم رسميًا. التطوعية التل تتجاوز حدود اةلتزام بما ىو م رر  و مط
( مةةن  وااةةي الةةذين  صةةموا ليةةذا المريةةوم حيةةث  شةةار إلةةى  ن Organويعةةد  ورجةةان  

سموك المواطنة التنظيمية يعنل: "السموك التطوعل اةختيةاري لمعةاممين فةل المسسسةة والةذي ة 
ينةةدرج تحةةت نظةةام المكافةةية الرسةةمية، واليةةادف إلةةى تةةدعيم  دام المسسسةةة وتح يةةذ فاعميتيةةا". 

 (153، 6333شرف،  
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 / أبعاد سموك املواطهة التهظيميةثانيا

تشةةير الكثيةةر مةةن الدراسةةات إلةةى  ن سةةموكيات المواطنةةة التنظيميةةة تتكةةون مةةن خمسةةة 
عمةى النحةو  وىةل، األبعاد التل تم اعتمادىا وتبنييةا فةل ىةذه الدراسةة ذات  بعاد  ساسية، وىل

  (Jahangir et al, 2004) (،6333  السحيمات، (،6311 :  الشنطل،التالل
(: وىةةةو السةةةموك التم ةةةاال الموجةةةو نحةةةو  عضةةةام المنظمةةةة الرسسةةةام Altruism  ر/ اايثةةةا1

نجةاز ميمةة تنظيميةة، إوالزمبم فل الميام المتعم ة فل العمي وكيرية إنجازه،  و المساعدة فل 
ريزيةة  و حي مصاعن مرتبطة بالعمي داخةي المنظمةة دون اةلترةات لمحصةوي عمةى مك فةات تح

 جرام ىذا السموك.
(: وتشةير إلةى سةموك الرةرد الموجةو نحةو تجنةن Courtesy/ الكياسة  و المجاممة والميائةة  6

مشكبت وصعوبات العمي وخاصةة التةل تةسثر عمةى ارخةرين، ويسةيم ىةذا السةموك فةل تسةييي 
 إجرامات المنظمة، ويتضمن مساعدة العاممين وتعاونيم بصورة رسمية  و  ير رسمية.

(: ويشةير الةى سةموك الرةرد  يةر المباشةر Compliance   و وعل الضمير / الضمير الحل0
نحو المنظمة وارخرين من خبي اةلتزام بيوئات الةدوام وزيةادة مسةتويات األدام عةن المسةتوى 
المعروف  و المتوئع، فيو سموك يتعدى الحدود الدنيا لمتطمبةات الةدور الرسةمل الةذي ي ةوم بةو 

 الررد.
(: وتشةةير الةةى سةةموك الرةةرد نحةةو اسةةتيعان األشةةيام Sportsmanshipروح الرياضةةية  / الةة3

الرير رسمية التل تحصي فل بياة العمي دون شكوى  و تذمر، بااضافة الةى التسةامل والصةبر 
 واةحساس بمشكبت ارخرين.

ت (: ويشةير الةى السةموك والنشةاطاCivic Virtue/ السموك الحضةاري  و فضةيمة المواطنةة  1
التل يبدييا الررد من خبي انرماسو ومشاركتو البنامة فل الحياة اةجتماعية لممنظمةة ومتابعةة 

 كحضور اةجتماعات والندوات، واةطبع عمى النشرات التل تصدرىا المنظمة. ،كافة  نشطتيا
ىةةذه األبعةةاد  اختةةزةف ةةد ( Virlee & Clapham, 2003 " فيرلةةل وكبفةةام"  مةةا

 :  ىما ساسيين،  لخمسة فل بعدينا
  سموك المواطنة التنظيمية الموجو نحو األئراد: ويشمي ىذا السموك كب من اايثار

 والمجاممة  و الميائة والمطف.
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  سموك المواطنة التنظيمية الموجو نحو المسسسة: ويشمي ىذا السموك كب من الضمير
 الحل والروح الرياضية وفضيمة المواطنة.

 وخصائصى اطهة التهظيميةسموك املوأهمية / ثالجا

ىنةةةاك آثةةةارا إيجابيةةةة لسةةةموك المواطنةةةة التنظيميةةةة عمةةةى كةةةي مةةةن الرةةةرد والمجموعةةةة 
والمنظمة، فيىميتو عمى مستوى الرةرد تكمةن فةل:  نةو يعمةي عمةى تحسةين  دام وانتاجيةة الرةرد 

عمةى وتطويره ذاتيا، والت ميي من معدةت التسرن الوظيرل، وتحسين ئةدرة المةديرين والمةوظرين 
 دام  عمةةةاليم.  مةةةا  ىميتةةةو عمةةةى مسةةةتوى المجموعةةةة فةةةتكمن فةةةل:  نةةةو يسةةةاعد عمةةةى تنسةةةيذ 
النشاطات بين  عضام المجموعة وفرذ العمي، وت ميةي الصةراعات بةين األفةراد، ممةا يةسدي إلةى 

 تماسك النظام اةجتماعل بين فرذ العمي و عضام المجموعة. 
نةةو يعمةةي عمةةى زيةةادة اانتاجيةةة    مةةا عمةةى مسةةتوى المنظمةةة فةةإن  ىميتةةو تتمثةةي فةةل

كرةام واةحترةاظ بيةم، كمةا يعمةي عمةى زيةادة اسةت رار لممنظمة، ويمكنيا من جذن المةوظرين األ 
المنظمة وتعزيز ئدراتيا عمةى التكيةف مةع التريةرات البيايةة، وبالتةالل تحسةين رضةا المسةتريدين 

 ( 02، 6312 ح،من خدمات المنظمة عمى كي من الررد والمجموعة والمنظمة.  طحطو 
 ( 124، 6334كما تبرز  ىمية سموك المواطنة التنظيمية فيما يمل:  محارمو، 

 .المساىمة فل ت ميي م اومة التريير وسرعة التكيف مع التطورات المحيطة بالمنظمات 
  المساىمة فل بنام مناخ تنظيمل تعاونل إيجابل تسوده عبئات التعاون والمشاركة

 ز. بداع والتميوتشجيع اا
  تعزيز روح الوةم واةنتمام وت ميي معدةت دوران العمي وتحسين مستوى األدام

 الرردي.
 .تحسين اةتصاةت التنظيمية وتنمية العبئات بين الموظرين والرسسام 
  .المساعدة فل تعزيز ب ام المنظمة وئدرتيا عمى المنافسة وحمايتيا من األخطار 

ومنيةةا مةةا يمةةل:  الجةةابر،  ،العديةةد مةةن الخصةةااصيتميةةز سةةموك المواطنةةة التنظيميةةة بو 
6312 ،45-53 ) 

 المواطنة التنظيمية سموكيات اختيارية ة يتضمنيا الوصف الوظيرل الرسمل لألعماي.  -
المواطنة التنظيمية سموكيات تطوعية تيتل فل صورة  دوار إضافية ييتل بيا الررد فل  -

 العمي.



 .درجة ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية لدى قائدات مدارس التعليم العام الحكومية في مدينة الرياض

- 663 - 

بشكي عشواال ولكنو  ثد لممنظمة فيو ة يحدسموك المواطنة التنظيمية ىو سموك مري -
 يحدث بشكي موجو نحو تح يذ المنرعة لممنظمة.

 المواطنة التنظيمية مريوم متعدد األبعاد مما يعنل  نو ييتل فل سموكيات متمايزة. -
تشمي سموكيات المواطنة التنظيمية نوعين من السموكيات: إيجابية يمارسيا الررد طواعية  -

 رد عن ممارستيا طواعية حتى لو كان من ح و ممارستيا.وسمبية يمتنع الر
المواطنة التنظيمية  البا تكون دئي ة ومن الصعن ئياسيا وتضمنيا فل  نظمة  ياتسموك -

 ت ييم األدام الرسمية.
سموكيات المواطنة التنظيمية تعمي فل اتجاىين ف د تكون موجيو نحو المنظمة كت ديم  -

 وئد تكون موجيو نحو األفراد كمساعدة الزمبم فل العمي.اةئتراحات المريدة لتطويرىا، 
  الدراسات السابكة

ثةةر الةةذكام العةةاطرل عمةةى  إلةةى بيةةان ىةةدفت بدراسةةة  (6312لبطاينةةة وعت ةةوم، ئةةام  ا
سموك المواطنة التنظيمية من وجية نظر  عضام اليياة التدريسية فةل الجامعةات الخاصةة فةل 

مةةن  عضةةام اليياةةة التدريسةةية فةةل  اعضةةو  101نةةة الكميةةة بمرةةت العيو إئمةةيم الشةةماي بةةاألردن، 
توصةةةي و  الجامعةةةات الخاصةةةة فةةةل إئمةةةيم الشةةةماي، حيةةةث تةةةم تطبيةةةذ اةسةةةتبانة كةةةيداة لمدراسةةةة.

دراك وفيةةةم عواطةةةف ا  ثةةةر ذو دةلةةةة إحصةةةااية لكةةةي مةةةن الةةةوعل بالةةةذات و  لةةةى وجةةةود إالباحثةةةان 
يةة ألعضةام اليياةة التدريسةية، وعةدم دراك العبئات اانسانية عمةى المواطنةة التنظيما  خرين و ار

   .ثر لكي من إدارة الذات وتحريز الذات عمى المواطنة التنظيمية وجود 
إلى التعرف عمى تيثير  نماط ال يةادة ااداريةة ( دراسة ىدفت 6312 طحطوح،  تو جر 

ئةد و . العزيةز بجةدة داريات بجامعة الممك عبةدعمى سموك المواطنة التنظيمية لدى الموظرات اا
كةةةيداة لمدراسةةةة لجمةةةع  ةاسةةةتخدمت الباحثةةةة المةةةني  الوصةةةرل التحميمةةةل، واعتمةةةدت اةسةةةتبان

ترةوذ نمةط إلةى  صةمت الدراسةةتو ة. و داريةإ ةموظرة( 634 الدراسة من  وتكونت عينةالبيانات. 
 ظيةرت النتةاا  كمةا ثةم نمةط ال يةادة اةوتوئراطيةة.  ،يميو نمط ال يادة الحرة ،ال يادة الديم راطية

%، 30.4د درجةةة ممارسةةة مرترعةةة لسةةموك المواطنةةة التنظيميةةة لةةدى الموظرةةات بنسةةبة وجةةو 
% وشةةبو  يةةان 60ووجةةود تةةيثير لةةنمط ال يةةادة الحةةرة عمةةى سةةموك المواطنةةة التنظيميةةة بنسةةبة 

 لتيثير نمط ال يادة األوتوئراطية والديم راطية عمى سموك المواطنة التنظيمية. 
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إلةةةةى الكشةةةةف عةةةةن إدراك الةةةةدعم ( فيةةةةدفت 6310 مةةةةا دراسةةةةة  السةةةةموم والعضةةةةايمة، 
التنظيمل و ثةره عمةى سةموك المواطنةة التنظيميةة لةدى  عضةام اليياةة التدريسةية بجامعةة الممةك 
سعود بالمممكة العربية السعودية. ولتح يذ  ىداف البحث تم تطوير استبانة وزعةت عمةى عينةة 

 م المةني  الوصةرل التحميمةل.وئةد تةم اسةتخدا ا،عضو  346من  عضام اليياة التدريسية بمرت 
كشرت النتاا   ن إدراك الدعم التنظيمل لةدى  عضةام اليياةة التدريسةية بجامعةة الممةك سةعود و 

 .جام بدرجة متوسطة، و ن ممارسة السموك التنظيمل لدييم جام بدرجة مرترعة
( إلةى التعةرف عمةى درجةة ممارسةة سةموك 6316 راسة  الحراحشة والخريشا،وىدفت د

التنظيمية وعبئتيا بالوةم التنظيمةل لةدى العةاممين فةل مةديريات التربيةة والتعمةيم فةل  المواطنة
بةع الباحثةان فةل ، واتلعةاممينمةن ا (632 وتكونت عينة الدراسة من  باألردن. محافظة المررذ

األولةى ل يةاس درجةة سةموك  ،داتةين ىذه الدراسة المني  الوصرل المسحل التحميمل باسةتخدام 
لةى  ن درجةة إو شارت نتاا  الدراسة  لتنظيمية والثانية ل ياس درجة الوةم التنظيمل.المواطنة ا

بينمةا جةامت درجةة الةوةم  ،ممارسة سموك المواطنة التنظيمية بيبعادىا الخمسة جةامت مرترعةة
دلةةت النتةةاا  عمةةى وجةةود عبئةةة ارتبةةاط موجبةةة بةةين درجةةة ممارسةةة  ، كمةةاالتنظيمةةل متوسةةطة
 نظيمية ودرجة الوةم التنظيمل. سموك المواطنة الت

التعةرف عمةى درجةة ممارسةة ال يةادات  ىةو (6316 دراسة  العجمل، وكان اليدف من
وئةةد اعتمةةد الباحةةث ، ااداريةةة لسةةموك المواطنةةة التنظيميةةة مةةن وجيةةة نظةةر المةةوظرين العةةاممين

ن مة اموظرة (033 المني  الوصرل المسةحل، وتطةوير اسةتبانة طب ةت عمةى عينةة مكونةة مةن 
نتةةاا   ن درجةةة ممارسةةة ال يةةادات ااداريةةة لسةةموك المواطنةةة البينةةت و  .فمةةوظرل وزارة األوئةةا

التنظيمية من وجية نظر الموظرين العاممين كانت بشكي عام متوسةطة، كمةا يوجةد فةروذ ذات 
فراد الدراسة عمى درجة ممارسة ال يادات ااداريةة لسةموك المواطنةة  دةلة إحصااية فل إجابات 

ظيمية تبعا لمتريةر الخبةرة ولصةالل عشةر سةنوات فةيكثر، ولصةالل فاةة الدراسةات العميةا تبعةا التن
   لمترير المسىي العممل. 

يدفت إلى تحديد درجةة ممارسةة معممةات المرحمةة الثانويةة ف (6316 دراسة  نوح، ما 
ة بمدينةةةة مكةةةة المكرمةةةة لسةةةموك المواطنةةةة التنظيميةةةة، وذلةةةك باسةةةتخدام المةةةني  الوصةةةرل و دا

( معممةة. وئةد  وضةحت نتةاا  الدراسةة  ن 112( مةديرة و 14اةستبانة التل تم تطبي يا عمى  
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درجة ممارسة المعممات لسموك المواطنة التنظيمية فةل جميةع مجاةتيةا الخمسةة كانةت عاليةة، 
 درجتو متوسطة.     كانتباستثنام مجاي  التعاون واايثار( الذي 

لةةى التعةةرف عمةةى درجةةة ممارسةةة سةةموك المواطنةةة إ( 6311 دراسةةة  آي زاىةةر،وىةةدفت 
حةث المةني  االتنظيمية بجامعة الممك خالد من وجية نظر  عضام ىياة التدريس، واستخدم الب

 .عضةو ىياةة تةدريس (111  عينة بمرتالوصرل التحميمل، كما تم تطبيذ  داة اةستبانة عمى 
لدى  عضةام ىياةة التةدريس عمةى  نتاا   ن درجة ممارسة سموك المواطنة التنظيميةالو ظيرت 
جمةةاي ليسةةت بالدرجةةة الميمولةةة وتميةةي الةةى الممارسةةة المتوسةةطة والضةةعيرة فةةل بعةةض وجةةو اا

 السموكيات التطوعية.
إلى تحديد سموك المواطنةة التنظيميةة لةدى التل ىدفت ( 6333 دراسة  الزىرانل،وفل 

عمةةى المةةني  الباحةةث فييةا  عتمةدا، معممةل مةةدارس التعمةيم العةةام الحكوميةة لمبنةةين بمدينةة جةةدة
عينةةة الدراسةةة مةةن مةةديري مةةدارس  التةةل طب يةةا عمةةى اةسةةتبانةالوصةةرل التحميمةةل، واسةةتخدم 

، بااضةافة إلةى عينةة امةدير ( 050 والبةالج عةددىم  ،التعميم العام الحكومية لمبنين بمدينةة جةدة
 ن اسةةةة إلةةةى وتوصةةةمت الدر  .امعممةةة (523 عشةةةوااية مةةةن معممةةةل تمةةةك المةةةدارس بمةةةج عةةةددىم 
وذلك من وجيةة نظةر المةديرين،  امتوسطكان مستوى سموك المواطنة التنظيمية لدى المعممين 

لةةى تكةةرار ممارسةةة سةةموكيات المواطنةةة التنظيميةةة وفةةذ الترتيةةن التةةالل: إو ن المعممةةين يميمةةون 
   الرياضية.الكياسة، يميو السموك الحضاري، ثم وعل الضمير ثم اةيثار و خيرا الروح 

يةةدفت إلةةى تعةةرف درجةةة ممارسةةة سةةموك المواطنةةة ف( 6333 دراسةةة  السةةحيمات،مةةا  
التنظيمية لدى معممل المدارس الثانوية فل األردن وعبئتةو بةيداايم الةوظيرل، وذلةك باسةتخدام 
المةةةةني  الوصةةةةرل اةرتبةةةةاطل. وئةةةةد اسةةةةتخدمت الباحثةةةةة م ياسةةةةين، األوي لسةةةةموك المواطنةةةةة 

( 233وظيرل، وئد تم تطبي يما عمى عينة عشةوااية طب يةة بمرةت  التنظيمية، والثانل لألدام ال
وبينةةت نتةةاا  الدراسةةة  ن  ( معمةةم.033( مةةدير و 033فةةرد مةةن المةةديرين والمعممةةين، بوائةةع  

درجة ممارسة المعممين لسموك المواطنةة التنظيميةة كانةت مرترعةة فةل جميةع األبعةاد، باسةتثنام 
تو متوسطة، كما جامت درجة  داايةم الةوظيرل مرترعةة. ُبعد  الروح الرياضية( الذي جامت درج

كمةةا بينةةت النتةةاا  وجةةود عبئةةة موجبةةة دالةةة إحصةةاايا بةةين درجةةة ممارسةةة المعممةةين لسةةموك 
 المواطنة التنظيمية ومستوى  داايم.  
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( إلى التعةرف عمةى درجةة  دام معممةل التعمةيم اةبتةداال 6333 دراسة  شرف،وىدفت 
لسموك المواطنة التنظيمية، وعبئةة  داايةم  بمصر وم بمحافظة المنوفيةبمدارس إدارة شبين الك

اةسةةتبانة التةةل تةةم و وئةةد اسةةتخدمت الدراسةةة المةةني  الوصةةرل  ،ليةةذا السةةموك بالمنةةاخ المدرسةةل
نتةةاا   ن المعممةةين يةةرون  نيةةم يةةسدون الو ظيةةرت  .ا( معممةة133توزيعيةةا عمةةى عينةةة بمرةةت  
وى إجمةالل مكوناتيةا الخمسةة؛ حيةث بمةج متوسةط ت ةديراتيم مستبسموكيات المواطنة التنظيمية 

لسموكيات المواطنةة التنظيميةة والمنةاخ ايم  ن ىناك عبئة موجبة بين إجمالل  داو (، 53.33 
 المدرسل.

الكشةف بصةورة  إلةى( Feather & Rauter, 2004  "فيةذر وروتةر"دراسةة وىةدفت 
وضةاع الوظيريةة لممعممةين  معمةم مسئةت،  ساسية عن عبئة سةموكيات المواطنةة التنظيميةة باأل 

معمةةم مثبةةت(، وكةةذلك الكشةةف عةةن عبئةةة سةةموك المواطنةةة التنظيميةةة بعةةدم األمةةان الةةوظيرل 
وئةد تكونةت عينةة الدراسةة مةن  واةلتزام التنظيمل والرضةا الةوظيرل وئةيم العمةي بصةورة ثانويةة.

 امعممةةة (10 و اساسةةةي  امعممةةة (131 مةةةنيم  ،مةةةن مةةةدارس فكتوريةةةا و سةةةتراليا امعممةةة (113 
 ن  دام المعممةين المةسئتين  إلةىوتوصةمت الدراسةة  ، واستخدمت اةستبانة كةيداة لمدراسةة.امسئت

 ن سةموك المواطنةة و بسموك المواطنة التنظيمية كان بدرجة  عمةى مةن  دام المعممةين المثبتةين، 
وئةةيم العمةةي وذلةةك وسةةمبيا بالرضةةا الةةوظيرل  ،التنظيميةةة يةةرتبط إيجابيةةا بعةةدم األمةةان الةةوظيرل

بالنسةةبة لممعممةةين المةةسئتين، بينمةةا يةةرتبط ىةةذا السةةموك إيجابيةةا بةةاةلتزام التنظيمةةل والرضةةا عةةن 
 العمي لممعممين المثبتين.

( بعنةةوان "المواطنةةة التنظيميةةة ألعضةةام ىياةةة Dipaola, 2003دراسةةة ديبةةاوة   مةةا 
التعةرف عمةى سةموك المواطنةةة  لةىإ ْدذتذف ةد التةدريس واةنجةاز مةن طةبن المةدارس الثانويةة" 

التنظيميةةة ألعضةةام ىياةةة التةةدريس وعبئتةةو بتحصةةيي طةةبن المرحمةةة الثانويةةة، وتكونةةت عينةةة 
مدرسةةة ثانويةةة فةةل وةيةةة  (11 تةةم اختيةةارىم بطري ةةة عشةةوااية مةةن  امعممةة (53 الدراسةةة مةةن 

ة التةةدريس داه ل يةةاس سةةموك المواطنةةة التنظيميةةة لةةدى  عضةةام ىياةة  وىةةايو، كمةةا تةةم اسةةتخدام 
وئةةد  ظيةةرت النتةةاا  وجةةود عبئةةة إيجابيةةة ذات دةلةةة إحصةةااية بةةين ( عبةةارة. 11 مكونةةة مةةن 

لةدى  عضةام ىياةة  تحصيي الطمبة فل اةختبةارات الم ننةة ومسةتوى سةموك المواطنةة التنظيميةة
 .التدريس
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وئد اتر ت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات الساب ة فةل مجةاي الدراسةة ومنيجيةا،  
. بينمةةةا اختمرةةةت الدراسةةةة الحاليةةةة عةةةن ىةةةذه الدراسةةةات فةةةل تطبي يةةةا واسةةةتخدام  داة اةسةةةتبانة

اسةترادت الدراسةة لبستبانة عمى معممات مدراس التعمةيم العةام الحكوميةة فةل مدينةة الريةاض. و 
الحالية من ىذه الدراسات الساب ة فل تحديد مشكمة الدراسة واختيار المني  المباةم ليةا، وفةل 

   بنام  داة الدراسة  اةستبانة(. فلكذلك ي النتاا  وترسيرىا، و تحمي
 مهوجية الدراسة وإجراءاتوا:

دراسةةة "، الةةذي يعتمةةد عمةةى اسةةتخدمت الدراسةةة المةةني  الوصةةرل التحميمةةل مــهوا الدراســة:أوال/ 
ويتعةةدى ذلةةك إلةةى  وصةةرا دئي ةةا، ويعبةةر عنيةةا تعبيةةرا كيريةةا  و كميةةا،، ويصةةريا الظةةاىرةوائةةع 
 لظروف ال اامةة  و األوضةاع السةاادة فةل المجتمةع،اسير والتحميي لموصوي إلى ح ااذ من التر

. ومةةدى الحاجةةة إلةةى إحةةداث ترييةةرات جزايةةة  و  ساسةةية فييةةا مةةن  جةةي تطويرىةةا وتحسةةينيا"
 (20، 6316، عدسعبيدات وعبد الحذ و  

العةام التعمةيم ارس مةد فةلمعممةات اليشمي مجتمع الدراسة جميةع  دلتمع وعيهة الدراسة:ثانيا/ 
معممةة  (10436بوائةع  ، ( معممةة63531مدينة الريةاض، والبتةل يبمةج عةددىن  بالحكومية 

معممةةةة فةةةل ( 2413 معممةةةة فةةةل المرحمةةةة المتوسةةةطة، و (3016 فةةةل المرحمةةةة اةبتداايةةةة، و
  ه(1303/1304 وزارة التعميم، إحصااية العام الدراسل  .المرحمة الثانوية

 بمةجفةل المراحةي التعميميةة الةثبث مةن المعممةات  طب يةةينة عشةوااية وئد تم اختيار ع 
( من كي مرحمة؛ حيث بمرت عينةة معممةات المرحمةة 1.02، وبنسبة  %( معممة043  حجميا

   ( معممة.50( معممة، والثانوية  55( معممة، والمرحمة المتوسطة  144اةبتدااية  
 راد عينة الدراسة كما فل الجدوي التالل: جامت خصااص  ف خصائص أفراد الدراسة:ثالجا/ 

 رٕصٚغ أتشاد انذساسخ ٕٚضخ (1جذٔل )

 انُسجخ انًئٕٚخ انزكشاساد يزغٛشاد انذساسخ

 انًشدهخ

 5.94 111 اثزذائٙ

 1.91 .. يزٕسظ

 1594 9. ثبَٕ٘

سُٕاد 
 انخجشح

 1499 .. سُٕاد* 11أقم يٍ 

 1.91 111 سُّ 14إنٗ أقم يٍ  11يٍ 
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 5494 179 ُّ تأكثشس 14يٍ 

 11191 911 اإلجًبنٙ

فاةة واحةدة فةل سةنوات(  13إلةى  ئةي مةن  1مةنسةنوات( مةع فاةة   1* تم دم  فاة   ئةي مةن 
 ( استجابات ف ط.5سنوات( عمى   1سنوات( وذلك ةحتوام فاة   ئي من  13  ئي من 

%(، 35.1بنسةةبة  بالمرحمةةة اةبتداايةةة ( معممةةة 144(  ن ىنةةاك  1يوضةةل الجةةدوي  
بالمرحمةةةة ( معممةةةة 50ىنةةةاك  بينمةةةا %(، 62.1بنسةةةبة  بالمرحمةةةة المتوسةةةطة ( معممةةةة 55 و

 %(.63.1بنسبة  الثانوية 
( معممةة 130 ن ىنةاك  ( 1يتضةل مةن الجةدوي  وفيما يتعمذ بمترير سةنوات الخبةرة ف

( معممةةةة بنسةةةبة 111( سةةةنة فةةةيكثر، فةةةل حةةةين  ن ىنةةةاك  11%( خبةةةرتين  31.1بنسةةةبة  
( معممةةة 52ىنةةاك  بينمةةا سةةنو(،  11إلةةى  ئةةي مةةن  13تةةراوح خبةةرتين مةةا بةةين  %( ت65.6 

 ( سنوات.13%( خبرتين  ئي من  61.0بنسبة  
 أداة الدراسة: رابعا/ 

تةةةم بنةةةام  داة الدراسةةةة  اةسةةةتبانة( مةةةن خةةةبي اطةةةبع الباحثةةةة عمةةةى األدن  بهـــاء اةداة: -1
وكةذلك مةن خةبي اسةتعراض عةدد مةن التربوي الذي تناوي موضوع سموك المواطنة التنظيمية، 

(، 6311الدراسةةةات السةةةاب ة المتعم ةةةة بيةةةذا الموضةةةوع، وخاصةةةة دراسةةةة كةةةي مةةةن:  مرةةةايرة، 
 احتةوىوئةد  ه(.1363(،  الزىرانةل، 6333(،  السةحيمات، 6311 الطعامسة وحسةن اهلل، 

، الخبةرة(. البيانات األولية، وتشمي متريةري الدراسةة  المرحمةة الدراسةيةعمى الجزم األوي منيا 
عمةى  ميت ما الجزم الثانل فتضمن درجة سموك المواطنة التنظيمية لةدى ئااةدات المةدراس ويشة

التاليةة: اايثةار، الكياسةة، الةروح الرياضةية، وعةةل الخمسةةة األبعةاد عمةى م سةمة  عةدة عبةارات
 الضمير، السموك الحضاري.

عةةدد مةةن المحكمةةين؛ تةةم عرضةةيا عمةةى لمتيكةةد مةةن الصةةدذ الظةةاىري لةةألداة  :صــدا اةداة -6
 تيالمةا وضةعت ألجمةو، ومةدى مناسةب مبممتيةابدام الر ي حوي مدى وضوح العبارات ومدى ا

بةإجرام التعةديبت البزمةة التةل اترةذ  ئامت الباحثةة ذلكوبنام عمى . لممحور الذي تنتمل إليو
  .وحذف عبارات  خرى تعديي بعض العباراتخبي ، من المحكمين عمييا  البية
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( 33  بمرةتلمتيكد من صدذ اةتساذ الداخمل لألداة تم تطبي يا عمةى عينةة اسةتطبعية و     
عبةةارة حسةةان معامةةي اةرتبةةاط بةةين درجةةة كةةي لمعامةةي اةرتبةةاط بيرسةةون  ثةةم اسةةتخدام، معممةةة
 كما يمل: ،ارتباط كي بعد بالدرجة الكميةو ، الذي تنتمل إليو العبارة لمبعدالكمية  بالدرجة

 نهًذٕسثبنذسجخ انكهٛخ نؼجبساد االسزجبَخ ثٛشسٌٕ  اسرجبطد يؼبيال (1جذٔل )

 انسهٕك انذضبس٘ ٔػٙ انضًٛش انشٔح انشٚبضٛخ انكٛبسخ اإلٚثبس

انؼجبس

 ح

يؼبيم 

 االسرجبط

انؼجبس

 ح

يؼبيم 

 االسرجبط

انؼجبس

 ح

يؼبيم 

 االسرجبط

انؼجبس

 ح

يؼبيم 

 االسرجبط

انؼجبس

 ح

يؼبيم 

 االسرجبط

1 
19.91*

* 
4 

19114*

* 
. 

19751*

* 

19 19471*

* 

17 19.19*

* 

1 
19779*

* 
. 

1911.*

* 
11 

19117*

* 

15 19.11*

* 

11 19.54*

* 

9 
19.51*

* 
7 

1917.*

* 
11 

19741*

* 

14 19..1*

* 

1. 19449*

* 

5 
19715*

* 
1 

19771*

* 
11 

19191*

* 

1. 19.91*

* 

11 19..5*

* 

 

 ًذٕسنهثبنذسجخ انكهٛخ  االسزجبَخألثؼبد ثٛشسٌٕ  اسرجبطيؼبيالد  (9جذٔل )

 االسرجبطيؼبيم  انجُؼذ

**19145 اإلٚثبس  

**19.17 انكٛبسخ  

**.19.1 انشٔح انشٚبضٛخ  

**19717 ٔػٙ انضًٛش  

**.1974 انسهٕك انذضبس٘  

  (1911دال ػُذ يسزٕٖ ) **

، (3.31دالةةة عنةةد مسةةتوى   واألبعةةاد  ن جميةةع العبةةارات( 0،6الجةةدولين  تضةةل مةةن ي
(، وىةل معةامبت 3.435، 3.210حيث تراوحت معامبت اةرتباط لعبارات اةستبانة مةا بةين  

وىذا يعطل دةلة عمى ارتراع معامبت اةتساذ الداخمل، كما يشير إلةى مسشةرات ارتباط جيدة، 
 صدذ مرترعة وكافية يمكن الوثوذ بيا فل تطبيذ الدراسة الحالية.

ــات اةداة: -0  الجةةدويويوضةةل ذلةةك الرةةا كرونبةةاخ، باسةةتخدام معامةةي ثبةةات الئيةةاس  تةةم ثب
 التالل:

 يؼبيم أنفب كشَٔجبر نقٛبط ثجبد أداح انذساسخ  (5جذٔل )

 يؼبيم انثجبد انؼجبسادػذد  انًذٕس و

 19111 5 اإلٚثبس 1

 .19.1 5 انكٛبسخ 1

 19171 5 انشٔح انشٚبضٛخ 9
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 .1917 5 ٔػٙ انضًٛش 5

 ..191 5 انسهٕك انذضبس٘ 4

 19.59 .1 انثجبد انكهٙ        

تمتةةع بثبةةات م بةةوي إحصةةاايًا، حيةةث بمرةةت ئيمةةة ت اةسةةتبانة ن  (3  الجةةدوي يتضةةل مةةن
مةا يةا وىل درجة ثبات عالية، كمةا تراوحةت معةامبت ثبات( 3.530معامي الثبات الكمية   لرا(  

ذ الدراسةة (، وىل معةامبت ثبةات مرترعةة يمكةن الوثةوذ بيةا فةل تطبية3.532، 3.466بين  
 الحالية. 

 خامسا/ اةساليب اإلحصائية املستددمة:

 1.31-1مةةن تحديةةد طةةوي فاةةات الم يةةاس المتةةدرج الربةةاعل عمةةى النحةةو التةةالل: تةةم 
 0.61-6.11ممارسةةةةةة  منخرضةةةةةة(، مةةةةةن  6.1-1.32يمثةةةةةي  ة توجةةةةةد ممارسةةةةةة(، مةةةةةن 

ن ااحصةةااية، وئةةد اسةةتخدمت الباحثةةة عةةددا مةةن األسةةالي عاليةةة(.  3-0.62 متوسةةطة(، مةةن 
معامةةي ارتبةةاط و ، التكةةرارات والنسةةن الماويةةة لمتعةةرف عمةةى خصةةااص  فةةراد عينةةة الدراسةةةوىةةل: 
معامةي و ، ( لحسان صدذ اةتسةاذ الةد اخمل ألداة الدراسةةPearson correlation  بيرسون

المتوسةط الحسةابل و ، ( لحسان معامي ثبات  داة الدراسةةCronbach's Alpha لراكرونباخ  
 Mean ) لمعرفةةة مةةدى ارترةةاع  و انخرةةاض اسةةتجابات  فةةراد الدراسةةة عةةن المحةةاور الرايسةةة

لمتعةةرف عمةةى مةةدى  (Standard Deviation)اةنحةةراف المعيةةاري و  متوسةةطات العبةةارات(، 
بعةاد مةن األ بعةدانحراف استجابات  فراد الدراسة لكي عبارة من عبةارات متريةرات الدراسةة، ولكةي 

( لمتعةرف One Way Anovaتحميةي التبةاين األحةادي  و ، سةابلالرايسةة عةن متوسةطيا الح
سةةةنوات  –عمةةةى الرةةةروذ فةةةل اسةةةتجابات  فةةةراد الدراسةةةة بةةةاختبف متريةةةري  المرحمةةةة الدراسةةةية 

وجيةات نظةر  فةراد عينةة ( لمعرفةة اتجةاه الرةروذ فةل LSD، واختبار  ئي فرذ معنةوي  الخبرة(
 الدراسة.

 عرض نتائا الدراسة ومهاقشتوا:

األوي: مةةةا درجةةةة ممارسةةةة سةةةموك المواطنةةةة التنظيميةةةة لةةةدى ئااةةةدات المةةةدارس السةةةساي 
 الحكومية بمدينة الرياض من وجية نظر المعممات؟

تةم حسةان التكةرارات والنسةن الماويةة والمتوسةطات الحسةابية لإلجابة عن ىذا السةساي 
 العبةاراتتم ترتين  كما ،نحو األبعاد الخمسة واةنحراف المعياري ةستجابات  فراد عينة الدراسة

 وذلك كما يمل:منيا،  لكبً حسن المتوسط الحسابل 



 .درجة ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية لدى قائدات مدارس التعليم العام الحكومية في مدينة الرياض

- 601 - 

 :استجابات عينة الدراسة نحو بعد اايثار يوضل الجدوي التالل :اإليجار /أواًل
انًٕاطُخ انزُظًٛٛخ تًٛب ٚزؼهق  دسجخ سهٕك اسزجبثبد أتشاد ػُٛخ انذساسخ َذٕ( 4جذٔل )

 ثبإلٚثبس 

 انؼجبسح و

 دسجخ انًًبسسخ

ا
ٙ
سبث
ذ
ظ ان
س
ٕ
نًز

 ٘
ف انًؼٛبس

ذشا
الَ
ا

 

ت
انزشرٛ

 ال رًبسط يُخفضخ يزٕسطخ ػبنٛخ 

 % ك % ك % ك % ك

1 

رسدددددددددددبػذ انقبئدددددددددددذح 

يُسددددٕثبد انًذسسددددخ 

انجدددددددددذد ػهدددددددددٗ أدا  

أػًددبنٍٓ دزددٗ نددٕ نددى 

ٚكدددددٍ يطهٕثدددددب يُٓدددددب 

 ثصفخ سسًٛخ9

111 119. 17. 5791 51 1191 41 1991 19.1 19.. 1 

1 

ٗ رذددشا انقبئددذح ػهدد

يسدددددبػذح يُسدددددٕثبد 

انًذسسددخ يًددٍ نددذٍٚٓ 

أػجدددب  ٔيٓدددبو كجٛدددشح 

 ػُذ انذبجخ9

.9 1594 15. 9.91 19 1191 44 1594 1975 19.. 5 

9 

ال رزدددشدد انقبئدددذح تدددٙ 

رقددددددددذٚى انًسددددددددبػذح 

ألٔنٛدددب  األيدددٕس تًٛدددب 

ٚذزددددبجٌٕ إنٛددددّ يددددٍ 

يؼهٕيبد رزؼهق ثأيٕس 

 انذساسخ9

151 .995 11 1991 97 .97 15 997 995. 1911 1 

5 

رخصص انقبئذح جض ا 

يدددٍ ٔقزٓدددب نًسدددبػذح 

يُسددددٕثبد انًذسسددددخ 

انالرٙ نذٍٚٓ يشكالد 

 تٙ انؼًم9

194 9494 11. 1197 .. 1499 51 1194 191. 1911 9 

نهجؼذانًزٕسظ انذسبثٙ انؼبو   991 197. - 

ةسةةتجابات عينةةة الدراسةةة نحةةو لمتوسةةط الحسةةابل العةةام (  ن ا1يتضةةل مةةن الجةةدوي  
( 0.3 اةةدات المةةدارس لسةةموك المواطنةةة التنظيميةةة فةةل بعةةد  اايثةةار( يبمةةج درجةةة ممارسةةة ئا
(، وىةةذا يةةدي عمةةى  ن درجةة ممارسةةة سةةموك المواطنةةة التنظيميةةة فيمةةا 3.32بةانحراف معيةةاري  

مةةن  (متوسةةطة يتعمةةذ باايثةةار لةةدى ئااةةدات المةةدارس الحكوميةةة بمدينةةة الريةةاض جةةام بدرجةةة 
 وجية نظر المعممات.
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( التةةل توصةةمت إلةةى  ن درجةةة ممارسةةة 6316نتيجةةة مةةع دراسةةة  نةةوح، وتترةةذ ىةةذه ال
سةةموك المواطنةةة التنظيميةةة فيمةةا يتعمةةذ باايثةةار لةةدى معممةةات المةةدارس الثانويةةة بمدينةةة مكةةة 

 دراسةةة كةةي مةةن:مةةع نتيجةةة ىةةذه النتيجةةة المكرمةةة جةةامت بدرجةةة متوسةةطة. فةةل حةةين اختمرةةت 
إلةةى  ن درجةةة ممارسةةة  اتوصةةمت لمتةةانا( 6333و السةةحيمات،  (6316 الحراحشةةة والخريشةةا، 

سموك المواطنة التنظيمية فيمةا يتعمةذ باايثةار لةدى العةاممين فةل مةديريات التربيةة والتعمةيم فةل 
بدرجةة  عاليةة(، كمةا اختمرةت  اجامتة ولةدى معممةل المةدارس الثانويةة بةاألردن محافظة المرةرذ

نة التنظيمية فيمةا يتعمةذ باايثةار سموك المواط ن درجة  بينت( التل 6333دراسة  شرف،  مع
 تجةةاملةةدى معممةةل التعمةةيم اةبتةةداال بمةةدارس إدارة شةةبين الكةةوم بمحافظةةة المنوفيةةة بمصةةر 

 .(عالية بدرجة 
 :كما يملعبارات ىذا البعد بعض ترتين وجام 

  :ة تتةةردد ال ااةةدة فةةل ت ةةديم المسةةاعدة ألوليةةام األمةةور فيمةةا  فةةل المرتبةةة األولةةى عبةةارة
،  ي بدرجةة (0.32بمتوسةط حسةابل  ( إليو من معمومات تتعمذ بةيمور الدراسةة يحتاجون
مةدى إلمةام . وئد يعزى حصوي ىذه العبارة عمةى المرتبةة األولةى بدرجةة عاليةة إلةى  عالية(

 ئاادات المدارس بيىمية العبئة بين المدرسة و وليام األمور والحرص عمى تيكيدىا.
   :د ال ااةةدة منسةةوبات المدرسةةة الجةةدد عمةةى  دام  عمةةالين تسةةاعفةةل المرتبةةة الثانيةةة عبةةارة

(،  ي بدرجةةةة 6.56( بمتوسةةةط حسةةةابل  حتةةةى لةةةو لةةةم يكةةةن مطموبةةةا منيةةةا بصةةةرة رسةةةمية
 . متوسطة(

   :تحةرص ال ااةدة عمةى مسةاعدة منسةوبات المدرسةة ممةن لةديين فل المرتبة األخيرة عبارة
 .ي بدرجة  متوسطة((،  6.33بمتوسط حسابل   ( عبام وميام كبيرة عند الحاجة
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 :الكياسةيوضل الجدوي التالل استجابات عينة الدراسة نحو بعد  / الكياسة:ثانيًا
 ثبنكٛبسخ( اسزجبثبد أتشاد ػُٛخ انذساسخ َذٕ دسجخ سهٕك انًٕاطُخ انزُظًٛٛخ تًٛب ٚزؼهق .جذٔل )

 انؼجبسح و

 دسجخ انًًبسسخ

ٙ
سبث
ذ
ظ ان
س
ٕ
انًز

 ٘
ف انًؼٛبس

ذشا
الَ
ا

 

ت
انزشرٛ

 

 الرًبسط يُخفضخ يزٕسطخ ٛخػبن

 % ك % ك % ك % ك

4 

رذزدددشو انقبئدددذح دقدددٕ  

 يُسدددددٕثبد انًذسسدددددخ

ٔخصٕصدددددٛبرٍٓ تدددددٙ 

 انؼًم9

115 419. 111 119. 11 491 15 .99 9951 191. 1 

. 

رزجُت انقبئذح إٚدزا  أ 

جددددددددددددشح يشددددددددددددبػش 

 ثبنًذسسخ9 يُسٕثبد

145 5194 157 9197 5. 1191 99 197 9911 19.9 9 

7 

ٓددزى انقبئددذح ثددبنذقٕ  ر

انٕظٛفٛدددددددددخ نجًٛدددددددددغ 

 ثبنًذسسخ9 يُسٕثبد

1.1 519. 1.1 5195 99 197 15 .99 9911 1914 1 

1 

رزشددددبٔس انقبئددددذح يددددغ 

انًذسسدددددخ  يُسدددددٕثبد

إجدددشا   أ٘ ػُدددذ ارخدددبر

أٔ قددددددشاس قددددددذ ٚدددددد ثش 

 ػهٍٛٓ

111 919. 145 5194 71 119. 95 19. 19.4 19.9 5 

 - .197 9917 نهجؼذانًزٕسظ انذسبثٙ انؼبو 

(  ن المتوسةةط الحسةةابل العةةام ةسةةتجابات عينةةة الدراسةةة نحةةو 2يتضةةل مةةن الجةةدوي  
( 0.13درجةةة ممارسةةة ئااةةدات المةةدارس لسةةموك المواطنةةة التنظيميةةة فةةل بعةةد  الكياسةةة( يبمةةج  

(، وىةةذا يةةدي عمةةى  ن درجةة ممارسةةة سةةموك المواطنةةة التنظيميةةة فيمةةا 3.35بةانحراف معيةةاري  
ئااةةدات المةةدارس الحكوميةةة بمدينةة الريةةاض جةةام بدرجةةة  متوسةةطة( مةةن  يتعمةذ بالكياسةةة لةةدى
 وجية نظر المعممات.

( 6316وئةد اختمرةةت ىةةذه النتيجةة مةةع نتيجةةة دراسةةة كةي مةةن:  الحراحشةةة والخريشةةا، 
( التل توصمت كي منيا إلى  ن درجةة ممارسةة سةموك 6333( و شرف، 6333و السحيمات، 

الكياسةةةة لةةةدى العةةةاممين فةةةل مةةةديريات التربيةةةة والتعمةةةيم فةةةل المواطنةةةة التنظيميةةةة فيمةةةا يتعمةةةذ ب
ولةةةدى معممةةةل التعمةةةيم اةبتةةةداال محافظةةةة المرةةةرذ ولةةةدى معممةةةل المةةةدارس الثانويةةةة بةةةاألردن 

 بمدارس إدارة شبين الكوم بمحافظة المنوفية بمصر جامت جميعيا بدرجة  عالية(. 
 عبارات ىذا البعد كما يمل:بعض وجام ترتين 
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 وخصوصةةياتين فةةل  منسةةوبات المدرسةةةتحتةةرم ال ااةةدة ح ةةوذ األولةةى عبةةارة:   فةةل المرتبةةة
ويةةدي حصةةوي ىةةذه العبةةارة عمةةى  (،  ي بدرجةةة  عاليةةة(.0.31( بمتوسةةط حسةةابل  العمةةي

اةحتةةرام الةةذي توليةةو ئااةةدات المةةدارس لح ةةوذ وخصوصةةيات مةةدى المرتبةةة األولةةى عمةةى 
   منسوبات المدرسة.

   :بالمدرسةةة منسةةوباتتيةةتم ال ااةةدة بةةالح وذ الوظيريةةة لجميةةع فةةل المرتبةةة الثانيةةة عبةةارة) 
 (،  ي بدرجة  متوسطة(.0.61بمتوسط حسابل  

   :إجةرام  و   ي المدرسة عنةد اتخةاذ منسوباتتتشاور ال اادة مع فل المرتبة األخيرة عبارة
 .(،  ي بدرجة  متوسطة(6.51بمتوسط حسابل   (ئرار ئد يسثر عميين

 يوضل الجدوي التالل استجابات عينة الدراسة نحو بعد الكياسة: :ضيةثالجًا/ الروح الريا
( اسزجبثبد أتشاد ػُٛخ انذساسخ َذٕ دسجخ سهٕك انًٕاطُخ انزُظًٛٛخ تًٛب ٚزؼهق ثبنشٔح 7جذٔل )

 انشٚبضٛخ
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 طال رًبس يُخفضخ يزٕسطخ ػبنٛخ

 % ك % ك % ك % ك

. 

رزجُت انقبئذح قضب  

انٕقدددذ تدددٙ انزدددزيش 

ٔانشددددددددكٕٖ يدددددددددٍ 

انًشددكالد انًزؼهقددخ 

 ثبنؼًم9

111 5795 11. 9199 41 1499 19 .91 9911 19.1 1 

11 

رزجُت انقبئذح رصدٛذ 

أخطدددددب  يُسدددددٕثبد 

 انًذسسخ

11. 9199 147 5199 75 1.94 91 79. 19.. 19.1 9 

11 

نُقدددذ رزقجدددم انقبئدددذح ا

ٔانًالدظددددبد انزددددٙ 

 رصهٓب9

71 1194 111 5795 5. 119. 79 1.91 19.. 1911 5 

11 

رذددبٔل انقبئددذح ػددذو 

رضدددخٛى انًشددددكالد 

أ إػطبئٓب أكجش يدٍ 

 دجًٓب9

151 919. 14. 5191 41 1991 1. .91 9911 1911 1 

نهجؼذانًزٕسظ انذسبثٙ انؼبو   19.. 197. - 

سةةابل العةةام ةسةةتجابات عينةةة الدراسةةة نحةةو (  ن المتوسةةط الح3يتضةةل مةةن الجةةدوي  
درجةةة ممارسةةة ئااةةدات المةةدارس لسةةموك المواطنةةة التنظيميةةة فةةل بعةةد  الةةروح الرياضةةية( يبمةةج 

(، وىةةةةذا يةةةةدي عمةةةةى  ن درجةةةةة ممارسةةةةة سةةةةموك المواطنةةةةة 3.35( بةةةةانحراف معيةةةةاري  6.55 
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بمدينةة الريةاض جةام التنظيمية فيمةا يتعمةذ بةالروح الرياضةية لةدى ئااةدات المةدارس الحكوميةة 
 نةةوح،  تل:وئةةد اتر ةةت ىةةذه النتيجةةة مةةع دراسةة بدرجةةة  متوسةةطة( مةةن وجيةةة نظةةر المعممةةات.

 ن درجةةة ممارسةةة سةةموك المواطنةةة التنظيميةةة  ا وضةةحتان تةةمال (6333و السةةحيمات،  (6316
ولةةةدى  لةةةدى معممةةةات المةةةدارس الثانويةةةة بمدينةةةة مكةةةة المكرمةةةة بةةةالروح الرياضةةةيةفيمةةةا يتعمةةةذ 

فل حين اختمرت ىذه النتيجةة . (متوسطة بدرجة  اجامت ين بالمدارس الثانوية فل األردنالمعمم
( التةل توصةمت كةي 6333( و شةرف، 6316مع نتيجة دراسة كي من:  الحراحشة والخريشةا، 

لةةدى  بةةالروح الرياضةةيةا إلةةى  ن درجةةة ممارسةةة سةةموك المواطنةةة التنظيميةةة فيمةةا يتعمةةذ مةةمني
تربيةةة والتعمةةيم فةةل محافظةةة المرةةرذ ولةةدى معممةةل التعمةةيم اةبتةةداال العةةاممين فةةل مةةديريات ال

 بمدارس إدارة شبين الكوم بمحافظة المنوفية بمصر جامت جميعيا بدرجة  عالية(. 
 عبارات ىذا البعد كما يمل:بعض وجام ترتين 

   :تتجنن ال اادة ئضام الوئت فل التذمر والشكوى مةن المشةكبتفل المرتبة األولى عبارة 
 (.  متوسطة(،  ي بدرجة  0.63بمتوسط حسابل  ( المتعم ة بالعمي

   :تحةةاوي ال ااةةدة عةةدم تضةةخيم المشةةكبت او إعطاايةةا  كبةةر مةةن فةةل المرتبةةة الثانيةةة عبةةارة
 (،  ي بدرجة  متوسطة(.0.16( بمتوسط حسابل  حجميا

   :متوسةط حسةابل ب (تت بي ال اادة الن د والمبحظةات التةل تصةميافل المرتبة األخيرة عبارة
 .(،  ي بدرجة  متوسطة(6.25 



 .درجة ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية لدى قائدات مدارس التعليم العام الحكومية في مدينة الرياض

- 633 - 

 يوضل الجدوي التالل استجابات عينة الدراسة نحو بعد وعل الضمير: رابعا/ وعي الضمري:
( اسزجبثبد أتشاد ػُٛخ انذساسخ َذٕ دسجخ سهٕك انًٕاطُخ انزُظًٛٛخ تًٛب ٚزؼهق ثٕػٙ 1جذٔل )
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 الرًبسط يُخفضخ يزٕسطخ ػبنٛخ

 % ك % ك % ك % ك

19 

رهزضو انقبئذح ثًٕاػٛدذ 

انذضٕس ٔاالَصدشاف 

 يٍ انؼًم9

114 7491 71 1194 15 997 9 191 9971 1941 1  

15 

رذددشا انقبئددذح ػهددٗ 

ػدددددذو انغٛدددددبة ػدددددٍ 

 انؼًم9

11. 7499 11 1199 7 191 . 19. 9971 1941 
1 

 يكشس

14 

رذدددبتع انقبئدددذح ػهدددٗ 

ٔقدددددددددددددذ انؼًدددددددددددددم 

ٔاسددددددزثًبسِ ٔػددددددذو 

 رضٛٛؼّ تًٛب ال ٚفٛذ9

11. 4.91 151 919. 11 19. . 19. 9941 19.9 5 

1. 
رهزددددددددددددضو انقبئددددددددددددذح 

 ثٕاججبرٓب انٕظٛفٛخ9
197 .195 11. 9194 11 597 . 195 9949 1971 9 

نهجؼذانًزٕسظ انذسبثٙ انؼبو   99.1 1949 - 

(  ن المتوسةةط الحسةةابل العةةام ةسةةتجابات عينةةة الدراسةةة نحةةو 4 يتضةةل مةةن الجةةدوي 
درجةةة ممارسةةة ئااةةدات المةةدارس لسةةموك المواطنةةة التنظيميةةة فةةل بعةةد  وعةةل الضةةمير( يبمةةج 

(، وىةةةةذا يةةةةدي عمةةةةى  ن درجةةةةة ممارسةةةةة سةةةةموك المواطنةةةةة 3.10( بةةةةانحراف معيةةةةاري  0.21 
الحكوميةةة بمدينةةة الريةةاض جةةام  التنظيميةةة فيمةةا يتعمةةذ بةةوعل الضةةمير لةةدى ئااةةدات المةةدارس

: ة كةةةي مةةةنوئةةةد اتر ةةةت ىةةةذه النتيجةةةة مةةةع دراسةةة بدرجةةةة  عاليةةةة( مةةةن وجيةةةة نظةةةر المعممةةةات.
 (6333و شةةةرف،  (6333( و السةةةحيمات، 6316 نةةةوح، ( و6316 الحراحشةةةة والخريشةةةا، 

بةةوعل  ن درجةةة ممارسةةة سةةموك المواطنةةة التنظيميةةة فيمةةا يتعمةةذ كةةي منيةةا إلةةى  تةةل توصةةمتال
معممةةات لةدى كةي مةن: العةاممين فةل مةديريات التربيةة والتعمةيم فةل محافظةة المرةرذ، و  الضةمير

ومعممةةل  ،لمعممةةين بالمةةدارس الثانويةةة فةةل األردن، واالمةةدارس الثانويةةة بمدينةةة مكةةة المكرمةةة
التعمةةيم اةبتةةداال بمةةدارس إدارة شةةبين الكةةوم بمحافظةةة المنوفيةةة بمصةةر جةةامت جميعيةةا بدرجةةة 

  عالية(. 
 عبارات ىذا البعد كما يمل:بعض رتين وجام ت
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  تمتةةزم ال ااةةدة بمواعيةةد الحضةةور واةنصةةراف مةةن العمةةي:  العبةةارتينفةةل المرتبةةة األولةةى ،)
،  ي لكةي منيمةا (0.33( بمتوسةط حسةابل  تحرص ال اادة عمى عةدم الريةان عةن العمةي 

 (.  عاليةبدرجة  
   :0.10( بمتوسةةط حسةةابل  لوظيريةةةتمتةةزم ال ااةةدة بواجباتيةا افةل المرتبةةة الثالثةةة عبةارة ،)

 .(عالية ي بدرجة  
   :تحافظ ال ااةدة عمةى وئةت العمةي واسةتثماره وعةدم تضةييعو فيمةا فل المرتبة األخيرة عبارة

 .(عالية(،  ي بدرجة  0.11بمتوسط حسابل   (ة يريد
إلةى  ن ئااةدات  عمى درجة ممارسة  عاليةة(بعد جميع عبارات ىذا الوئد يعزى حصوي 

ارس لةديين حةرص كبيةر عمةى اةلتةزام بيوئةات العمةي والمحافظةة عميةو، واسةتثماره بالشةةكي المةد
؛ حيث إنين يمثمن فل ذلك ال ةدوة الحسةنة األمثي، وكذلك الحرص عمى  دام الواجبات الوظيرية

 لدى منسوبات المدرسة.
 بعد:ال ىذا يوضل الجدوي التالل استجابات عينة الدراسة نحوو  خامسا/ السموك احلضاري:

( اسزجبثبد أتشاد ػُٛخ انذساسخ َذٕ دسجخ سهٕك انًٕاطُخ انزُظًٛٛخ تًٛب ٚزؼهق ثبنسهٕك .جذٔل )
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 الرًبسط يُخفضخ يزٕسطخ ػبنٛخ

 % ك % ك % ك % ك

17 

رذشا انقبئذح ػهٗ 

ح رذسٍٛ صٕس

 انًذسسخ ٔسًؼزٓب9

991 1795 9. 1199 1 191 . 195 9919 1945 1 

11 

رقذو انقبئذح ثؼض 

االقزشادبد نزطٕٚش 

 انؼًم ٔرذس9ُّٛ

151 .499 11. 179. 11 499 . 19. 9947 19.7 9 

1. 

رٕاظت انقبئذح ػهٗ 

دضٕس انهقب اد 

ٔانُذٔاد 

ٔاالجزًبػبد غٛش 

انشسًٛخ انًزؼهقخ 

 ثبنؼًم9

119 4197 111 9191 99 197 9 191 9951 19.. 5 

11 

رٓزى انقبئذح ثًزبثؼخ 

إػالَبد ٔرؼبيٛى 

 ٔصاسح انزؼهٛى9

997 1197 94 .91 5 191 5 191 991. 195. 1 

نهجؼذانًزٕسظ انذسبثٙ انؼبو   99.1 1959 - 
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(  ن المتوسةةط الحسةةابل العةةام ةسةةتجابات عينةةة الدراسةةة نحةةو 5يتضةةل مةةن الجةةدوي  
ت المةدارس لسةموك المواطنةة التنظيميةة فةل بعةد  السةموك الحضةاري( يبمةج درجة ممارسةة ئااةدا

(، وىةةةةذا يةةةةدي عمةةةةى  ن درجةةةةة ممارسةةةةة سةةةةموك المواطنةةةةة 3.30( بةةةةانحراف معيةةةةاري  0.24 
لدى ئاادات المةدارس الحكوميةة بمدينةة الريةاض جةام  بالسموك الحضاريالتنظيمية فيما يتعمذ 

ئةةةد اتر ةةةت ىةةةذه النتيجةةةة مةةةع دراسةةةة كةةةي مةةةن: و  ( مةةةن وجيةةةة نظةةةر المعممةةةات.عاليةةةةبدرجةةةة  
( 6333( و شةةةرف، 6333( و السةةةحيمات، 6316( و نةةةوح، 6316 الحراحشةةةة والخريشةةةا، 

التل توصمت كةي منيةا إلةى  ن درجةة ممارسةة سةموك المواطنةة التنظيميةة فيمةا يتعمةذ بالسةموك 
مرةرذ، ومعممةات الحضاري لدى كي من: العاممين فةل مةديريات التربيةة والتعمةيم فةل محافظةة ال

المةةدارس الثانويةةة بمدينةةة مكةةة المكرمةةة، والمعممةةين بالمةةدارس الثانويةةة فةةل األردن، ومعممةةل 
التعمةةيم اةبتةةداال بمةةدارس إدارة شةةبين الكةةوم بمحافظةةة المنوفيةةة بمصةةر جةةامت جميعيةةا بدرجةةة 

  عالية(. 
 عبارات ىذا البعد كما يمل:بعض وجام ترتين 

   :بمتوسةط تيةتم ال ااةدة بمتابعةة إعبنةات وتعةاميم وزارة التعمةيمفل المرتبةة األولةى عبةارة )
 (.  عالية(،  ي بدرجة  0.42حسابل  

   :تحةةةرص ال ااةةةدة عمةةةى تحسةةةين صةةةورة المدرسةةةة وسةةةمعتيافةةةل المرتبةةةة الثانيةةةة عبةةةارة )
 (.عالية(،  ي بدرجة  0.40بمتوسط حسابل  

   :ةةامات والنةةدوات واةجتماعةةات تواظةةن ال ااةةدة عمةةى حضةةور المفةةل المرتبةةة األخيةةرة عبةةارة 
 .(عالية(،  ي بدرجة  0.34بمتوسط حسابل   ( ير الرسمية المتعم ة بالعمي

 فإنو يمكن ترتيبيا عمى النحو التالل: ألبعاد الخمسةلالساب ة النتاا  ومن خبي 
 ( اسزجبثبد أتشاد ػُٛخ انذساسخ َذٕ أثؼبد سهٕك انًٕاطُخ انزُظًٛٛخ11جذٔل )

انًٕاطُخ  سهٕك أثؼبد و

 انزُظًٛٛخ

 انزشرٛت االَذشاف انًؼٛبس٘ انًزٕسظ انذسبثٙ

 5 .197 9911 اإلٚثبس 1

 9 .197 9917 انكٛبسخ 1

 4 .197 ..19 انشٔح انشٚبضٛخ 9

 1 1949 99.1 ٔػٙ انضًٛش 5

 1 1959 99.1 انسهٕك انذضبس٘ 4

 - .194 .991 انًزٕسظ انذسبثٙ انؼبو
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وسةةط الحسةةابل ألبعةةاد سةةموك المواطنةةة التنظيميةةة  ن المت( 13يتضةةل مةةن الجةةدوي  
(؛  ي  ن درجةةة ممارسةةة ئااةةدات المةةدارس ألبعةةاد سةةموك المواطنةةة 6.55، 0.24تةةراوح بةةين  

التنظيميةةة مةةن وجيةةة نظةةر المعممةةات تراوحةةت بةةين درجتةةل  عاليةةة ومتوسةةطة(؛ حيةةث جةةام فةةل 
ثةم بعةد  الكياسةة(، ثةم بعةد  المرتبة األولى بعد  السموك الحضةاري(، يميةو بعةد  وعةل الضةمير(،

 ن المتوسةةط الحسةةابل العةةام ةسةةتجابات كمةةا يتضةةل   اايثةةار(، و خيةةرا بعةةد  الةةروح الرياضةةية(.
( 0.65عينة الدراسةة نحةو درجةة ممارسةة ئااةدات المةدارس لسةموك المواطنةة التنظيميةة يبمةج  

وسةطة( مةن وجيةة (،  ي  ن درجة الممارسة لدى ال ااةدات كانةت  مت3.12وبانحراف معياري  
 .نظر المعممات

( التةل توصةمت 6316وئد اتر ت نتيجة الدراسة الحاليةة مةع نتيجةة دراسةة  العجمةل، 
إلى  ن درجة ممارسة ال يادات اادارية لسموك المواطنة التنظيميةة جةامت بشةكي عةام متوسةط، 

لمواطنةة  ن درجةة ممارسةة سةموك ا بينةت( التةل 6311كما اتر ت مع نتيجة دراسة  آي زاىةر، 
التنظيمية لدى  عضةام ىياةة التةدريس فةل جامعةة الممةك خالةد تميةي إلةى الممارسةة المتوسةطة 

( التةل توصةمت إلةى  ن 6333مع دراسةة  الزىرانةل، كما جامت ىذه النتيجة متر ة  .والضعيرة
جةةدة سةةموك المواطنةةة التنظيميةةة لةةدى معممةةل مةةدارس التعمةةيم العةةام الحكوميةةة لمبنةةين بمدينةةة 

 .درجة متوسطةجامت ب
( 6312 طحطةةوح، كةةي مةةن: فةةل حةةين اختمرةةت نتيجةةة الدراسةةة الحاليةةة مةةع دراسةةة 

( 6316( و نةةةةةةةةةوح، 6316( و الحراحشةةةةةةةةةة والخريشةةةةةةةةةا، 6310و السةةةةةةةةموم والعضةةةةةةةةةايمة، 
إلى  ن درجة ممارسة سموك المواطنةة التنظيميةة كي منيا لتل توصمت ( ا6333و السحيمات، 

 ت بدرجة عالية.جام عينة  فراد الدراسة فييالدى 
ىةي توجةد فةروذ ذات دةلةةة إحصةااية فةل وجيةات نظةر المعممةات نحةةو السةساي الثةانل: 

درجة سموك المواطنة التنظيمية لدى ئااةدات المةدارس الحكوميةة بمدينةة الريةاض تعةزى 
 ؟لممرحمة الدراسية

( One Way Anovaلإلجابة عن ىذا السساي تةم اسةتخدام تحميةي التبةاين األحةادي  
 ىو موضل فل الجدوي التالل:كما 
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انذساسخ َذٕ ػُٛخ اسزجبثبد أتشاد  ( رذهٛم انزجبٍٚ األدبد٘ نهفشٔ  ثٍٛ يزٕسطبد11جذٔل )

 ثبخزالف يزغٛش انًشدهخ انذساسٛخ دسجخ سهٕك انًٕاطُخ انزُظًٛٛخ

 انًجًٕػبد األثؼبد
 يجًٕع

 انًشثؼبد 

دسجبد 

 انذشٚخ

 يزٕسظ 

 انًشثؼبد
 قًٛخ ف

يسزٕٖ 

 انذالنخ

 إلٚثبسا

ثٍٛ 

 انًجًٕػبد
79579 1 99797 

.94.7 19111 
داخم 

 انًجًٕػبد
1199415 977 194.. 

  .97 7..1119 انًجًٕع

 انكٛبسخ

ثٍٛ 

 انًجًٕػبد
799.1 1 99... 

.9111 19111 
داخم 

 انًجًٕػبد
1119147 977 19.14 

  .97 .194955 انًجًٕع

 انشٔح انشٚبضٛخ

ثٍٛ 

 انًجًٕػبد
1911. 1 191.9 

19751 19177 
داخم 

 انًجًٕػبد
19.9.11 977 19.11 

  .97 .19.911 انًجًٕع

 ٔػٙ انضًٛش

ثٍٛ 

 انًجًٕػبد
19114 1 191.1 

99771 19115 
داخم 

 انًجًٕػبد
11.911. 977 19111 

  .97 1119941 انًجًٕع

 انسهٕك انذضبس٘

ثٍٛ 

 انًجًٕػبد
59199 1 191.. 

11911. 19111 
داخم 

 ًٕػبدانًج
.49177 977 19174 

  .97 719111 انًجًٕع

انذسجخ انكهٛخ نسهٕك انًٕاطُخ 

 انزُظًٛٛخ

ثٍٛ 

 انًجًٕػبد
1975. 1 19979 

59519 19119 
داخم 

 انًجًٕػبد
1179471 977 19911 

  .97 .111991 انًجًٕع
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 نةةو ة توجةةد فةةروذ ذات دةلةةة إحصةةااية بةةين متوسةةطات ( 11يتضةةل مةةن الجةةدوي  
سةتجابات  فةراد عينةة الدراسةة نحةو درجةة ممارسةة سةموك المواطنةة التنظيميةة فةل بعةد  الةروح ا

الرياضية( لدى ئاادات المدارس الحكوميةة بمدينةة الريةاض بةاختبف متريةر المرحمةة الدراسةية؛ 
(  ي  يةةةر دالةةةة 3.31( وىةةةل ئيمةةةة  كبةةةر مةةةن  3.133حيةةةث بمرةةةت ئيمةةةة مسةةةتوى الدةلةةةة  

 إحصاايًا.
( فيئةي بةين 3.31ضل بين ىناك فروئا  ذات دةلة إحصةااية عنةد مسةتوى  فل حين يت

متوسةةطات اسةةتجابات  فةةراد الدراسةةة نحةةو الدرجةةة الكميةةة لممارسةةة سةةموك المواطنةةة التنظيميةةة 
السةموك الحضةاري( لةدى ئااةدات  ،وعل الضةمير ،الكياسة، و بعاده الررعية المتمثمة فل  اايثار

 رياض باختبف مترير المرحمة الدراسية.المدارس الحكومية بمدينة ال
 :يمل( وذلك كما LSDولمعرفة اتجاه الرروذ تم استخدام اختبار  ئي فرذ معنوي  

 يزغٛش انًشدهخ انذساسٛخ ثبخزالفنفشٔ  اارجبِ ًؼشتخ ( نLSD( اخزجبس )11جذٔل )

انًشدهخ  األثؼبد
انًزٕسظ  ٌ انذساسٛخ

 انذسبثٙ
االَذشاف 
سظيزٕ اثزذائٙ انًؼٛبس٘  ثبَٕ٘ 

 اإلٚثبس

   - 1971 19.7 111 اثزذائٙ

  -  .191 1914 .. يزٕسظ

 - **1991 **1917 ..19 9919 9. ثبَٕ٘

 انكٛبسخ

   - 19.5 9911 111 اثزذائٙ

  -  1911 19.4 .. يزٕسظ

 - **1991  .197 9991 9. ثبَٕ٘

ٔػٙ 
 انضًٛش

   - 1951 99.1 111 اثزذائٙ

  -  19.1 .994 .. يزٕسظ

 -  *1917- 1944 9941 9. ثبَٕ٘

انسهٕك 
 انذضبس٘

   - 1994 ..99 111 اثزذائٙ

  -  19.1 9949 .. يزٕسظ

 - **.191 *1919 1917 9919 9. ثبَٕ٘

انذسجخ 
 انكهٛخ 

   - 1957 9991 111 اثزذائٙ

  -  1979 9917 .. يزٕسظ

 - **1915  1941 9951 9. ثبَٕ٘

 (1914* دال ػُذ يسزٕٖ ) (1911** دال ػُذ يسزٕٖ )
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سةةتجابات  فةةراد الدراسةةة نحةةو الدرجةةة فةةل ا ا ن ىنةةاك فروئةة( 16يتضةةل مةةن الجةةدوي  
، الكياسةةة ،الكميةةة لممارسةةة سةةموك المواطنةةة التنظيميةةة و بعادىةةا الررعيةةة المتمثمةةة فةةل  اايثةةار

ر المرحمةةة الحضةةاري( لةةدى ئااةةدات المةةدارس الحكوميةةة بمدينةةة الريةةاض بةةاختبف متريةة السةةموك
( لُبعةةةد اايثةةةار، 0.60الدراسةةةية، وذلةةةك لصةةةالل معممةةةات المرحمةةةة الثانويةةةة بمتوسةةةط حسةةةابل  

( لُبعةد السةموك الحضةاري، 0.40( لُبعد الكياسة، وبمتوسةط حسةابل  0.06وبمتوسط حسابل  
وُتشةةير النتيجةةة السةةاب ة إلةةى  ن معممةةات  .( لمدرجةةة الكميةةة لممحةةور0.33وبمتوسةةط حسةةابل  

الثانوية يواف ن بدرجة  كبر عمى ممارسة ئااةدات المةدارس لسةموك المواطنةة التنظيميةة  المرحمة
 ن  السةابذ الجةدوييتضةل مةن كمةا  السموك الحضاري(. ،الكياسة، فيما يتعمذ بكي من  اايثار

 عينةةة ( بةين متوسةطات اسةتجابات  فةراد3.31ىنةاك فروئةًا ذات دةلةة إحصةااية عنةد مسةتوى  
ة ممارسة سموك المواطنة التنظيميةة فيمةا يتعمةذ بةوعل الضةمير لةدى ئااةدات درج نحوالدراسة 

المةدارس الحكوميةةة بمدينةةة الريةةاض بةةاختبف متريةةر المرحمةةة الدراسةةية، وذلةةك لصةةالل معممةةات 
 ن معممةةات المرحمةةة  ىةةذه النتيجةةة إلةةىوُتشةةير  .(0.24المرحمةةة اةبتداايةةة بمتوسةةط حسةةابل  

ر عمةةى ممارسةةة سةةموك المواطنةةة التنظيميةةة فيمةةا يتعمةةذ بةةوعل اةبتداايةةة يةةواف ن بدرجةةة  كبةة
 الضمير لدى ئاادات المدارس الحكومية بمدينة الرياض.

ىةي توجةد فةروذ ذات دةلةة إحصةااية فةل وجيةات نظةر المعممةات نحةو السساي الثالةث: 
درجة سموك المواطنة التنظيمية لدى ئااةدات المةدارس الحكوميةة بمدينةة الريةاض تعةزى 

 ة؟لمخبر 
( One Way Anovaلإلجابة عن ىذا السساي تةم اسةتخدام تحميةي التبةاين األحةادي  

 كما ىو موضل فل الجدوي التالل:
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( رذهٛم انزجبٍٚ األدبد٘ نهفشٔ  ثٍٛ يزٕسطبد اسزجبثبد أتشاد ػُٛخ انذساسخ َذٕ 19جذٔل )

 دسجخ سهٕك انًٕاطُخ انزُظًٛٛخ ثبخزالف يزغٛش انخجشح

 انًجًٕػبد األثؼبد
 يجًٕع

 انًشثؼبد 

دسجبد 

 انذشٚخ

 يزٕسظ 

 انًشثؼبد
 قًٛخ ف

يسزٕٖ 

 انذالنخ

 اإلٚثبس

ثٍٛ 
 19911 1 .19.4 انًجًٕػبد

191.9 19111 
داخم 

 .1947 977 1119951 انًجًٕػبد

  .97 7..1119 انًجًٕع

 انكٛبسخ

ثٍٛ 
 .99.5 1 791.1 انًجًٕػبد

.9115 19119 
داخم 

 19.14 977 1119141 انًجًٕػبد

  .97 .194955 انًجًٕع

 انشٔح انشٚبضٛخ

ثٍٛ 
 19117 1 19.95 انًجًٕػبد

191.7 19174 
داخم 

 19.91 977 1979574 انًجًٕػبد

  .97 .19.911 انًجًٕع

 ٔػٙ انضًٛش

ثٍٛ 
 ..191 1 59991 انًجًٕػبد

79141 19111 
داخم 

 .1917 977 1159111 انًجًٕػبد

  .97 1119941 انًجًٕع

 انسهٕك انذضبس٘

ثٍٛ 
 ..191 1 19491 انًجًٕػبد

791.1 19111 
داخم 

 .1917 977 79571. انًجًٕػبد

  .97 719111 انًجًٕع

انذسجخ انكهٛخ نسهٕك انًٕاطُخ 

 انزُظًٛٛخ

ثٍٛ 
 .1911 1 19591 انًجًٕػبد

991.1 19111 
داخم 

 19919 977 1179115 انًجًٕػبد

  .97 .111991 انًجًٕع

(  نةةةةو ة توجةةةةد ىنةةةةاك فةةةةروذ ذات دةلةةةةة إحصةةةةااية بةةةةين 10تضةةةةل مةةةةن الجةةةةدوي  ي
متوسطات استجابات  فراد الدراسة حوي درجةة ممارسةة سةموك المواطنةة التنظيميةة فيمةا يتعمةذ 
بكي من  اايثةار، الةروح الرياضةية( لةدى ئااةدات المةدارس الحكوميةة بمدينةة الريةاض بةاختبف 

( وىةل 3.631، 3.136مستوى الدةلة لمُبعدين عمى التةوالل  مترير الخبرة، حيث بمرت ئيمة 
فةةل حةةين يتضةةل  ن ىنةةاك فروئةةا  ذات دةلةةة  (  ي  يةةر دالةةة إحصةةاايًا.3.31ئيمةةة  كبةةر مةةن  
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( فيئةةي بةةين متوسةةطات اسةةتجابات  فةةراد الدراسةةة حةةوي الدرجةةة 3.31إحصةةااية عنةةد مسةةتوى  
الررعيةةةة المتمثمةةةة فةةةل  الكياسةةةة، وعةةةل الكميةةةة لممارسةةةة سةةةموك المواطنةةةة التنظيميةةةة و بعةةةاده 

الضمير، السموك الحضةاري( لةدى ئااةدات المةدارس الحكوميةة بمدينةة الريةاض بةاختبف متريةر 
 الخبرة.

 ( وذلك كما يمل:LSDولمعرفة اتجاه الرروذ تم استخدام اختبار  ئي فرذ معنوي  
 شحانخجيزغٛش  ثبخزالفنفشٔ  ًؼشتخ ارجبِ ا( نLSD( اخزجبس )15جذٔل )

 ٌ سُٕاد انخجشح األثؼبد
انًزٕسظ 

 انذسبثٙ

االَذشاف 

 انًؼٛبس٘

أقم يٍ 

11 

 سُٕاد

إنٗ  11

أقم يٍ 

سُّ 14  

سُّ  14

 تأكثش

 انكٛبسخ

 11أقم يٍ 

 سُٕاد
.. 9914 197. -   

إنٗ أقم يٍ  11

سُّ 14  
111 9991 194.  -  

سُّ تأكثش 14  179 9911 1917  
-

191.** 
- 

ٔػٙ 

 انضًٛش

 11أقم يٍ 

ُٕادس  
.. 995. 1945 -   

إنٗ أقم يٍ  11

سُّ 14  
111 9977 1991  -  

سُّ تأكثش 14  179 9947 19.1  
-

191.** 
- 

انسهٕك 

 انذضبس٘

 11أقم يٍ 

 سُٕاد
.. 99.. 199. -   

إنٗ أقم يٍ  11

سُّ 14  
111 9911 1917  -  

سُّ تأكثش 14  179 99.1 1941  
-

191.** 
- 

انذسجخ 

 انكهٛخ 

 11أقم يٍ 

 سُٕاد
.. 9915 195. -   

إنٗ أقم يٍ  11

سُّ 14  
111 9951 1951  -  

سُّ تأكثش 14  179 9915 19.7  
-

1911** 
- 

    (1911** دال ػُذ يسزٕٖ )

اسةةتجابات  فةةراد الدراسةةة نحةةو الدرجةةة   ن ىنةةاك فروئةةا فةةل (13يتضةةل مةةن الجةةدوي  
ررعيةةة المتمثمةةة فةةل  الكياسةةة، السةةموك الكميةةة لممارسةةة سةةموك المواطنةةة التنظيميةةة و بعادىةةا ال
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الحضةةاري( لةةدى ئااةةدات المةةدارس الحكوميةةة بمدينةةة الريةةاض بةةاختبف متريةةر الخبةةرة، وذلةةك 
سةةنة( بمتوسةةط حسةةابل 11إلةةى  ئةةي مةةن  13لصةةالل المعممةةات ممةةن خبةةرتين تتةةراوح مةةا بةةين  

حسةةابل  ( لُبعةةد وعةةل الضةةمير، وبمتوسةةط0.33( لُبعةةد الكياسةةة، وبمتوسةةط حسةةابل  0.04 
( لمدرجةةة الكميةةة لممحةةور. وُتشةةير 0.36( لُبعةةد السةةموك الحضةةاري، وبمتوسةةط حسةةابل  0.41 

سةةنو(  11إلةى  ئةي مةن  13النتيجةة السةاب ة إلةى  ن المعممةات ممةن خبةرتين تتةراوح مةا بةين  
يواف ن بدرجة  كبةر عمةى ممارسةة ئااةدات المةدارس الحكوميةة لسةموك المواطنةة التنظيميةة فيمةا 

 كي من  الكياسة، السموك الحضاري(.يتعمذ ب
( التل توصةمت 6316وتترذ نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة  الحراحشة والخريشا،  

إلةةى  ن ىنةةاك فروئةةا ذات دةلةةة إحصةةااية نحةةو درجةةة ممارسةةة سةةموك المواطنةةة التنظيميةةة لةةدى 
سةنوات الخبةرة. كمةا العاممين فل مديريات التربية والتعميم فل محافظة المررذ بةاختبف متريةر 

( والتةةل بينةةت  ن ىنةةاك فروئةةا  ذات دةلةةة إحصةةااية 6316تترةةذ مةةع نتيجةةة دراسةةة  العجمةةل، 
نحو درجة ممارسة ال يادات اادارية لسموك المواطنة التنظيمية باختبف متريةر سةنوات الخبةرة 

 لصالل عشر سنوات فيكثر.
   توصيات الدراسة

 اسة فإن الباحثة ت دم التوصيات التالية:بنام عمى النتاا  التل  ظيرتيا الدر 
 و ثةةره اايجةةابل  ، ااةةدات المةةدارس بيىميةةة سةةموك المواطنةةة التنظيميةةةالمسةةتمرة لتوعيةةة ال

 النواحل اادارية والتعميمية بالمدرسة. تطوير عمىالمباشر 
  الةةةدورات التدريبيةةةة وورش العمةةةي ل ااةةةدات المةةةدارس الحكوميةةةة بمدينةةةة اةىتمةةةام بع ةةةد

وخاصةةة ممةةن يعممةةن  لةةديين بشةةكي  كبةةر، سةةموك المواطنةةة التنظيميةةةلترعيةةي  الريةةاض
 بالمرحمتين اةبتدااية والمتوسطة.

 تحريةةزُتسةةيم فةةل التةةل  العمةةي المناسةةبة تةةوفير بياةةةبال يةةادات المدرسةةية  ضةةرورة اىتمةةام 
 المدرسة عمى اات ان فل العمي.منسوبات 

 صةةةةي الرعةةةةاي بةةةةين ئااةةةةدات المةةةةدارس ضةةةةرورة دعةةةةم العبئةةةةات اانسةةةةانية وميةةةةارات التوا
 فل إشاعة سموك المواطنة التنظيمية.ومنسوباتيا مما يسيم 
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 املراجع:

المجمة سموك المواطنة التنظيمية فل جامعة الممك خالد،  .(6311  .آي زاىر، عمل بن ناصر
  050-001، 1، ع16، م العممية لجامعة الممك فيصي

(.  ثر الذكام العاطرل عمى سموك المواطنة 6312حمد.  وعتوم، سوزان م ؛البطاينة، محمد تركل
التنظيمية من وجية نظر  عضام ىياة التدريس فل الجامعات الخاصة فل إئميم 

  .140-120، 30، م يةمجمة العموم اادار الشماي. 
باادارة العامة لمتعميم فل ضوم  لتطوير سموك المواطنة التنظيم(. 6312الجابر، ريم عبد الرحمن  

، رسالة دكتوراه  ير منشورة، ئسم اادارة التربوية، كمية التمكين ااداري نموذج م ترح
 التربية، جامعة الممك سعود، الرياض.

 ومتولل، نبيي عبد؛ والعتيبل، بدر جويعد؛ ال ادر وزيادة، مصطرى عبد؛ لحامد، محمد معجنا
الحاضر واستشراف  التعميم فل المممكة العربية السعودية رسية(. 6333الخالذ.  
 ، الرياض: مكتبة الرشد.المست بي

درجة ممارسة سموك المواطنة التنظيمية  .(6316الحراحشة، محمد عبود؛ والخريشا، مموح باجل  
وعبئتيا بالوةم التنظيمل لدى العاممين فل مديريات التربية والتعميم فل محافظة 

 . 113-13، 6، ع63، م مجمة مستة لمبحوث والدراساتالمررذ، 
ت ييم  دام العاممين و ثر سموك المواطنة التنظيمية والث ة المتبادلة عمى (. 6335ريان، مجد حسن  

 عمان: دار اليائوت لمنشر. األدام  ال طاع المصرفل نموذجا(، 
سموك المواطنة التنظيمية لدى معممل مدارس التعميم العام  .(6333  .الزىرانل، محمد عبد اهلل
، رسالة مبنين بمدينة جدة من وجية نظر مديري ومعممل تمك المدارسالحكومية ل

 ، مكة المكرمة.ماجستير، كمية التربية، جامعة  م ال رى
سموك المواطنة التنظيمية لدى معممل المدارس الثانوية  .(6333  .السحيمات، ختام عبد الرحيم

كمية الدراسات التربوية ، رسالة دكتوراه، العامة فل األردن وعبئتو بيداايم الوظيرل
 .العميا، جامعة عمان العربية، األردن
 ثر إدراك الدعم التنظيمل فل سموك  .(6310  .السموم، طارذ محمد؛ والعضايمة، عمل محمد

المواطنة التنظيمية لدى  عضام اليياة التدريسية بجامعة الممك سعود: دراسة ميدانية، 
 144-120، 1، ع61ود، م ، جامعة الممك سعمجمة العموم اادارية
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(. سموك المواطنة التنظيمية لممعممين وعبئتو بالمناخ المدرسل: 6333شرف، صبحل شعبان  
(، 63 31، مصر، مجمة التربية المعاصرةدراسة ررام معممل التعميم اةبتداال، 

153-631. 
ى العاممين بوزارة (. دور الدعم التنظيمل المدرك عم6311الشنطل، محمود عبد الرحمن إبراىيم.  

، فمسطين، مجمة الجامعة ااسبمية لمدراسات ال انونية وااداريةالداخمية: ئطاع  زة، 
01 60 ،)6-15. 

(. درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لم يادة التحويمية 6316الصرايرة، حسين يوسف  
، 15 واط، مجمة دراسات لجامعة األوعبئتيا بمستوى سموك المواطنة التنظيمل، 

33-50. 
تيثير  نماط ال يادة اادارية عمى سموك المواطنة (. 6312طحطوح، عالية بنت إبراىيم محمد  

، رسالة التنظيمية: دراسة تطبي ية عمى موظرات جامعة الممك عبد العزيز بجدة
 ماجستير  ير منشورة، كمية اةئتصاد واادارة، جامعة الممك عبد العزيز، جدة.

(. العبئة بين سموكيات المواطنة التنظيمية وفاعمية األدام 6311ام عطا اهلل محمد  الطين،  سم
الوظيرل فل ضوم مدركات العدالة التنظيمية: دراسة تطبي ية عمى العاممين بجامعة 

 .332 -315( ،26،  مصر، مجمة فكر وابداععين شمس، 
مجمة التنظيمية فل المنظمات، (. محددات وآثار سموك المواطنة 6330  حمد سالم. العامري، 

 .40-23، 6، ع13، م العزيز اةئتصاد واادارة جامعة الممك عبد
األجيزة السموك ال يادي التحويمل وسموك المواطنة التنظيمية فل  .(6336العامري،  حمد سالم  

 05-15، 1، ع5، م مجمة العربية لمعموم ااداريةالحكومية السعودية، 
 ثر سموك المواطنة المنظمية فل تح يذ الراعمية: دراسة ررام  .(6334 عبودي، صرام إدريس 

، 03، العراذ، م مجمة تنمية الرافدينعينة من رسسام األئسام فل جامعة الموصي، 
 13-31، 56ع

(. البحث العممل مريومو و دواتو 6316عبيدات، ذوئان؛ وعبد الحذ، كايد؛ وعدس، عبد الرحمن  
 دار الركر لمنشر والتوزيع. . عمان:13و ساليبو، ط
درجة ممارسة ال يادات اادارية لسموك المواطنة التنظيمية من  .(6316العجمل، محمد صالل  

، رسالة ماجستير، كمية العموم التربوية والنرسية، جامعة وجية نظر الموظرين العاممين
 .عمان العربية، األردن

(. العوامي المسثرة فل ممارسة العاممين 6313هلل  العوضل، فايزة خير اهلل؛ والعوضل، ناصر خير ا
 (.13 26، مجمة مست بي التربية العربية، مصرلسموكيات المواطنة التنظيمية، 
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(. عبئة المواطنة التنظيمية مع الترير التحولل: دراسة 6331الريداوي، فيمل خميرة صالل  
مجمة دراسات العموم  ميدانية لتصورات موظرل الدواار الحكومية فل مدينة الكرك،

 .313-056(، 06 6، ناادارية، عما
المعي ات التنظيمية التل تواجو مديري المدارس اةىمية فل (. 1306المالكل، فيصي بن حسن.  

. رسالة ماجستير  ير منشورة، محافظة الطااف والتطمعات المست بمية لمترمن عمييا
 مكة المكرمة. ،ال رى ئسم اادارة والتخطيط، كمية التربية، جامعة  م

(. سموك المواطنة التنظيمية فل األجيزة الحكومية ال طرية: دراسة 6334محارمو، ثامر محمد  
 .134 -121(، 34 6، جامعة ال اىرة، مجمة اادارة العامةميدانية، 
ري سموك المواطنة التنظيمية: عبئتو و ثره عمى ممارسة اابداع اادا(. 6311مرايرة، عبير  حمد  

، رسالة ماجستير، كمية اةئتصاد والعموم كما يراه الموظرون فل مراكز الوزارات األردنية
 اادارية، جامعة اليرموك، األردن.

(. سموك المواطنة التنظيمية لدى معممات المدارس الثانوية 6316نوح، ىوازن محمد عبد الوىان.  
مجمة الدراسات  .المدارس بمدينة مكة المكرمة من وجية نظر مديرات ومعممات تمك

  602-611، 1، ج 03، ع لنرسالعربية فل التربية وعمم ا
دور الوةم التنظيمل فل تنمية سموك المواطنة التنظيمية لدى عينة من  .(6311وليد، شببل  

، رسالة ماجستير  ير منشورة، كمية العموم موظرل اادارة المحمية بوةية مسيمة
 جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزاار. اانسانية واةجتماعية،
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