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 محمد حمزة
 ملخص الدراسة

وا دددل سدددلوك المواطندددة الثنظيميدددة لددددي  تهددددل الدراسدددة الراىندددة إلددد  الو دددول  لددد 
، مددن خددلك العنددل  ددن العوامددا النخصددية المدد  رة  دد  نالمعلمددين المصددريين والليبيددي
النظريددات منهددا نظريددة النخصددية  الدراسددة  لدد   دددد مددن تسددلوك المواطنددةد و ددد ا ثمددد

 والثنظدددديظ ونظريددددة الثبددددادك ايةثمددددا   ونظريددددة الدددددور الثنظيمدددد ،  وتنثمدددد  الدراسددددة الدددد 
 تيين والليبدين وا ثمددر الدراسدات الوفدةية، وتدظ تقبيقهدا  لد   يندة مدن المدرسدين المصد

 لدد  اسددلوم المالددم ايةثمددا  ، ممددا تددظ ةمددل البيانددات مددن خددلك اسددثمارة ايسددثبيا  
وتحليددا الو دداال والالددشلت  منددةة الدراسددة  ددن أ  العياسددة ىدد  أم ددر أنمدداط سددلوك 

لمددين المصددريين ، بينمددا الددروح الرياكددية ىدد  أم ددر المواطنددة الثنظيميددة ممارسددة لدددى المع
أنمدداط سددلوك المواطنددة الثنظيميددة ممارسددة لدددى المعلمددين الليبيددين ، ممددا أبددرزت الدراسددة 
وةددود  ددرول دالددة  دد  درةددة ممارسددة سددلوك المواطنددة الثنظيميددة لدددى المعلمددين المصددريين 

الخدمة د ومندةة الدراسدة والليبيين تعزى إل  الالن ، والنوع ، والدخا النهري ، ومدة 
 ددن وةددود  ددرول معنويددة بددين المدرسددثين  دد  ةميددل ملمددم بيبددة العمددا لصددالم المدرسددة 

 المصرية ما  دا األةور والمزايا اإلكا ية ومالثوى توا ر الظرول الةيزيقية المناسبة 
المواطنددة الثنظيميددة، الدددور الثنظيمدد ، المعلمددين، المدرسددة  العلمددات المةثاحيددة 

 الوظية د الركا -

                                                   


 بن  سويلةامعة  - ايداممدرس  لظ ايةثماع ملية  



 حممد محزة|سلطة املواطنة التنظيمية لدى املعلمني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ200ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  مقدمة
مددن  Organizational Citizenship Behaviorيعددد سددلوك المواطنددة الثنظيميددة 

المةهومات الحدي ة    مشاك دراسة الثنظديظ ، والثد  لدظ تحده باىثمدار مبيدر مدن البداح ين 
إي  دد  انونددة األخيددرة، نظددرًا لثرميددز البدداح ين لةثددرات طويلددة  لدد  الالددلوك الرسددم  الددوارد 

 يل الوظية  دو  ايىثمار بالاللوك الثقو   ايخثياري دكمن الثوف
بددين  ل ددة أنددواع مددن الالددلوك  دد  الثنظيمددات ، يثم ددا النددوع األوك  دد   Katzويميددز مدداتز 

الثحددال العدداملين بالمنظمددة والحةدداظ  لدد    ددويثهظ بهددا ، بينمددا النددوع ال ددان  يثم ددا  دد  
   حين أ  النوع ال الد  يثشالدد  د    يامهظ بأدوارىظ الرسمية المحددة لهظ دو  زيادة ،

م دا تقدديظ المقثرحدات  لوظدااةهظ الرسدمية المهدار الثد  تثشداوز بدبع  األنندقة القيدار
والمالدددا دات  يدددر المقلوبدددة مدددنهظ د وي مدددد مددداتز  لددد  أ  الثنظيمدددات الثددد  يعثةددد   يهدددا 

تحثداج مدا العاملين بالقيار بأدوارىظ الرسمية ى  تنظيمات كعيةة ي تصمد طويًل ، حي  
الثنظيمات إل   يار العاملين ببع  المهار الثقو ية  ير الرسمية وىو ما يقلل  ليو سلوك 

 دExtra Role Behavior (3  )المواطنة الثنظيمية أو سلوك الدور اإلكا   
ومةهور سلوك المواطنة الثنظيمية من المةاىيظ الث  أنثشها الةعر اإلداري المعافدر مد خرًا 

اىثمار العديد من البداح ين ، وأفدبم يعدوك  ليدو م يدرًا للرتقداو بمالدثوى  واسثحوذت  ل 
أداو الثنظيظ والعاملين  ل  حد سواو ، ويرمدز ىد ا المةهدور أساسداً  لد  العامدا الد ي يعدد 
أىظ الموارد الثنظيمية ، وباخثةااو ي يثصور وةود أي أساس تنظيم  ، وتحثاج الثنظيمدات 

نظيمدد  يالددا د العدداملين  لدد  العمددا واإلنثدداج واإلبددداع وظهددور العربيددة إلدد  إيشدداد مندداخ ت
سدددلوك المواطندددة الثنظيميدددة أو الالدددلوك القدددو   ايخثيددداري الهدددادل إلددد  ايرتقددداو بعةددداوة 
و ا لية الثنظيظ ، دو  أ  يعو  ىناك أي ربط بين ى ا الالدلوك وتو دل الحصدوك  لد  أي 

سدددات المخثلةدددة  دددن أ  ىددد ا مدددردود مدددادي أو معندددوي مقابدددا ذلدددد ، و دددد مندددةة الدرا
الالددلوك يددد  ر تددأ يرًا بال ددداً  لدد  إنثاةيدددة المنظمدددة وأدااهددا، ومةاوتهدددا و ا ليثهددا  ددد  تحقيدددل 

 د (  2)أىدا ها ، ور ل الروح المعنوية للعاملين والثقليا من الثالرم الوظية  بين أ  ااها 
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 منعلة الدراسة 
ة المقلوبددة مددنهظ  دد  أ مددالهظ ، يحدددد مددا تنظدديظ أل  ددااو األدوار والمالددبوليات الرسددمي

وتثحدد ى ه األدوار من خدلك الثوفديل الدوظية  ، و دد ا ثصدر اىثمدار البداح ين لةثدرات 
طويلددة  لدد  دراسددة األدوار الرسددمية للعدداملين ، ومندد  نهايددة القددر  العنددرين وبدايددة القددر  

املين والثد  تد  ر الواحد والعنرين بدأ ترميز الباح ين ينصرل إل  األدوار  ير الرسمية للعد
بصددورة مبيددرة  لدد  مةدداوة و ا ليددة الثنظدديظ ، وىدد  أدوار اخثياريددو يقددور بهددا األ ددراد بمحدد  
(  1)إرادتهظ و ن  نا ة شخصية ودا ل ذات  وي ترد ى ه األدوار كمن الثوفديل الدوظية  

 د
 وايقدم وأ  المعلةين بها الواةبات من أم ر يعملو  موظةين تثقلب الناةحة  المنظمات

    مث يرة وتعثمد بيبة    تعما الث  المعافرة المنظمات وخافة المثو ل، من أ ل  أداوً 
 د(  4) الةريل أ  او لخدمة والثقوع الثعاو  تالثد   الث  العما  رل  ل   ملها

والوا ل  إ   نا المدرسة    تقديظ خدمة تعليمية مثميزة لقلبهدا يعدود  د  المقدار األوك 
معلمددددين بممارسددددة الالددددلوميات الثقو يددددة ومددددن بينهددددا سددددلوميات المواطنددددة إلدددد  يمبدددداية ال

الثنظيمية ، ول ا  دإ  البحد  الدراىن يحداوك الو دول  لد  وا دل سدلوك المواطندة الثنظيميدة 
 لدى المعلمين المصريين والليبيين د

 -وتثمحور منعلة الدراسة الراىنة    األسبلة الثالية  
لمددين المصددريين والليبيددين لالددلوك المواطنددة الثنظيميددة مددا درةددة ممارسددة مددا مددن المع – 3

 بأبعاده المخثلةة ؟
 ىا ىناك  رول بين المعلمين المصريين والليبيين    سلوك المواطنة الثنظيمية ؟ – 2
 ممارسة لدى المعلمين المصريين والليبيين؟ ةما أم ر أنماط سلوك المواطنة الثنظيمي –1
 دد  سددلوميات المواطنددة الثنظيميددة تعددزى إلدد  الالددن و  ىددا ىندداك  ددرول دالددة إحصددااياً  – 4

 النوع والدخا النهري ومدة الخدمة  ؟
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 ما ملمم بيبة العما    ملثا المدرسثين ) المصرية والليبية ( ؟ – 5
 ىا ت  ر بيبة العما  ل  ممارسة المعلمين لاللوك المواطنة الثنظيمية ؟ – 6

 أىمية الدراسة 
اىنددة  دد  مونهددا تثندداوك أحددد الظددواىر الثنظيميددة المهمددة ) سددلوك تثشلدد  أىميددة الدراسددة الر 

المواطنددة الثنظيميددة ( والثدد  لددظ تحدده باىثمددار مددال مددن البدداح ين  لدد  الددر ظ مددن أىميثهددا 
البال دددة وتأ يراتهدددا الخقيدددرة  لددد  العديدددد مدددن المخرةدددات الثنظيميدددة ، حيددد  توةدددد نددددرة 

وكدددوع والددد ي يعدددد مدددن الموكدددو ات ملحظدددة  ددد  الدراسدددات العربيدددة المثعلقدددة بهددد ا الم
الحدي ة الث  بدأ ايىثمار بها    أواخر القر  الماك  ، ل ا  اندو مدازاك بحاةدة لمزيدد مدن 
البح  والدراسة يسيما    مشثمعات العالظ النام   ير المالثقرة م ا المشثمدل الليبد  ، 

و الثنظيم  والثعلديظ   ًل  ن مونو يرتبط بموكو ات أخرى مهمة مالهوية الثنظيمية والوي
المهندد  الدد ي يثزايددد ايىثمددار بددو  الميدداً  دد  ظددا تدددا يات العولمددة د ولدد ا  ددإ  الدراسددة 

  الراىنة تم ا إكا ة  لمية باليقة إل  الثراث البح      ى ا المشاك د
ممددا تبدددو أىميددة الدراسددة الراىنددة مددن خددلك ال يددام الواكددم لدراسددة تقييميددو ةددادة لوا ددل 

 نة الثنظيمية لدى المعلمين دسلوك المواط
مما تعثالب الدراسة أىميثها من األىمية البال ة لموكوع سلوك المواطنة الثنظيمية حيد  
يلعددددب دورًا مبيددددرًا  دددد  تحالددددين األداو واإلنثاةيددددة ، وزيددددادة مالددددثويات العةدددداوة والةا ليددددة 

و ددة مددن الثنظيميددة ، لدد ا  ددإ  نثددااد ىدد ه الدراسددة  ددد تالددا د المالددبولين  لدد  وكددل مشم
الخقدط والبددرامد لثددد يظ سدلوك المواطنددة الثنظيميددة األمددر الد ي يالددا د  لدد  زيددادة األداو 
وايرتقدددداو بمالددددثويات العةدددداوة والةا ليددددة الثنظيميددددةد  ثبندددد  المعلمددددين لالددددلوك المواطنددددة 
الثنظيمية يالا د  ل  ايرتقاو بشودة العملية الثعليمية ، األمر الد ي يالدا د  لد  ايرتقداو 

 مل معا با ثبار أ  المعلمين ىظ بناة العقوك د بالمشث
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 الثعليمد  الققداع دراسدثو وىدو تدظ الد ي الميددان  المالدثوى  لد  الدراسدة أىمية وتثشالد
مدن أةدا تهيبدة  دوة العمدا معر يداً  بلدد ألي البندرية للثنميدة الرميدزة الرايالدة يندعا الد ي

 وتقنياً للالول العون  د 
ن أىميدة الةبدة المالدثهد ة مدن الدراسدة وىد   بدة المعلمدين مما أ   أىمية الدراسدة تنبدل مد  

الدد ين يم لددو  بندداه المالددثقبا ،  هددظ الدد ين يقومددو  بإ ددداد األةيدداك وتددربيثهظ وتعلدديمهظ د 
 نشاح المدرسة مثنظيظ    تحقيل أىدا ها الثربوية والثعليمية بةا لية ومةاوة يثأ ر إل  حد  

اخددا المدرسددة د و لدد  ذلددد  ددإ  دراسددة ىدد ه مبيددر بددالمعلمين حيدد  أنهددظ حشددر الزاويددة د
الةبددة  لدد  درةددة مبيددرة مددن األىميددة للمشثمددل ، مددن أةددا زيددادة مةدداوة و ا ليددة المدرسددة ، 

 ومن  ظ ايرتقاو بالمالثوى الثربوي والثعليم  لأل راد    المشثمل د
 بدا المدرسدية، الثربوية مدخلت العملية أىظ أحد ىو المعلظ أ   ل  الباح و  اةمل لقد
 أ  مقددرة  د  شدد مدن ، ومدا اإلطدلل  لد  تلد المددخلت أىظ ا ثبروه منهظ م يراً  إ 

 أ  إي  .العدلو المعلدظ  لد  تدو ر األولد  بالدرةدة يثو دل أىددا ها تحقيل  ل  المدرسة
 العةايدة ، ىد ه تو ر حاك    الةرل يحدث ما  د إ  .  ر اً  تحدث ي  د وحدىا العةاية

 الثنظيمية د سلوميات المواطنة ىو
 أىدال الدراسة 

 دد  كددوو مددا سددبل  ددإ  ىدد ه الدراسددة تهدددل بوةددو  ددار إلدد  رسددظ فددورة واكددحة  ددن وا ددل 
سلوك المواطنة الثنظيمية لدى المعلمين المصريين والليبيدين ، وإبدراز تدأ ير مث يدرات الالدن 
والندوع والدددخا النددهري ومدددة الخدمددة  لدد  ىد ا الالددلوك ، ومدد لد الو ددول  لدد  ملمددم 

يددين بيبددة العمددا  دد  ملثددا المدرسددثين وتددأ ير ذلددد  لدد  ممارسددة المعلمددين المصددريين والليب
 لاللوك المواطنة الثنظيميةد

 
 الدراسة  ةاىيظم
 مةهور سلوك المواطنة الثنظيمية – 3
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 Organizational Citizenship Behaviorفيغ مةهور سدلوك المواطندة الثنظيميدة 
الةددرد  لينددير إلدد  سددلوك 3981وزملاددو   D . Organألوك مددرة بواسددقة أورةددا  

ل الدددوظية ، أو كدددمن الثعليمدددات يوفدددث، والددد ي ي ينددددرج كدددمن الوايخثيددداريالثقدددو   
-Organizational و قدددددد العمدددددا، أو تحدددددة نظدددددار الحدددددوا ز الرسدددددم   ددددد  المنظمدددددة

Formal Reward Systemتدأ ير إيشداب   د  الثنظديظ وزيدادة  ، والهدادل إلد  تحقيدل
 د(  5)الةا لية ، والةنا    م ا ى ا الثصرل أو الدور ي يعرض الةرد للعقام العةاوة و 

ويعرل سلوك المواطنة الثنظيمية بأنو " سلوك إرادي اخثياري  ير ملزر للعاما ، وي يرتبط 
 د (6) بالنالل الرسم  للمعا آت  هو سلوك يثعدى إطار الواةبات الرسمية المحددة "

بأندو " سدلوك طدو   يثعددى   S. Burroughs and L. Ebyويعر دو بدورو و وايبد  
 د (7)المالبوليات الث  يحددىا الثنظيظ وي يث من أي معا أة أو  قام " 

بأندو " مشمو دة الالدلوميات الثد  ي  وزملادو  P. Podsakoff  ممدا يعر دو بودسدامول
الاللوك ، ويث من ى ا  يخصص لها معا أة رسمية    نظار الحوا ز الرسم     المنظمة 

 د (8) معا  اي ارية وتعاونية ي يثقلبها الثوفيل الوظية  الرسم  "
إلد  أ  سدلوك المواطندة الثنظيميدة يندير إلد  " مشمو دة  B. Barringerوي ىب بدارنشر 

من الاللوميات الثقو ية الث  تالدهظ  د  زيدادة مالدثويات األداو والةا ليدة وتحقيدل الثنظديظ 
 د (9)ألىدا و"

بأندو  "  مشمو دة مدن الالدلوميات   S. Walz and B. Niehoffول  وي مر والدز ونيهد
الثنظيميدددة الثقو يددددة المر وبدددة والثدددد  تالدددهظ  دددد  حددددوث مشمو ددددة مدددن ان ددددار الثنظيميددددة 

 د (31)اييشابية " 
بأندو "  الالدلوك الد ي يقدور بدو الةدرد  S. Chou and J. Pearsonويعر و شو وبيرسدو  

لمددا يددراه مناسددباً ، وىددو سددلوك  يددر محدددد  دد  الثوفدديل بر بثددو مثقو دداً دو  إلددزار و قدداً 
 د (33)الرسم  للوظيةة ، ويلعب دورًا مبيرًا    نشاح الثنظيظ    تحقيل أىدا و " 
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 يقدور الثد  األنندقة"  إل  أ  سلوك المواطنة الثنظيمية ىدو وزملاو  H. Yenين  وينير
 زمدلو مالا دة   تث من الث  لعمابيبة ا    مباشرة  ير بقريقة العما ينشاز اإل راد بها

  ملية    الةعالة والمنارمة،  العما بيبة أنظمة و وا د  ل  المحا ظةو  وايلثزار ، العما
 مدن تد مر أو شدعوى أي أبدداو دو  العمدا ظدرول  دن تحمدا   دل،  القدرارات اتخداذ
 د  (32) " العما

 -     انت   الخصااص تثحدد بمشمو ة من الثنظيمية المواطنة ويثالظ سلوك
 د(31) إنو مشمو ة من الاللوميات  ير المحددة – 3
 د (34)الةرد  بها يقور إ  يمعن الث  اإلكا ية األدوار من ينبل طو   سلوك إنو - 2
 د  (35) للمنظمة الرسمية الحوا ز نظظ خلك من معا أتو تثظ ي - 1
   د (36)المنظمة   ا لية زيادة    يالهظ سلوك إنو - 4
 الثوفديل كدمن محددد و يدر إنشازىدا المقلدوم المهدار يةدول طدو   إندو سدلوك – 5

 . (37)الوظية  الرسم  
 ومن خلك العرض الالابل يمعن القوك بأ  سدلوك المواطندة الثنظيميدة ىدو " سدلوك يةدول

، وىدو سدلوك  الدوظية  الرسدم   ليالثوفد كدمن محددد و يدر انشازىدا المقلدوم المهدار
بثدو دو  إلدزار ، وي يخصدص لدو معا دأة رسدمية  د  نظدار الحدوا ز طو   يقدور بدو الةدرد بر 

الرسم     المنظمة، ويث من ىد ا الالدلوك معدا  إي اريدة وتعاونيدة  ، ويالدهظ ىد ا الالدلوك 
    زيادة مالثويات األداو والةا لية وتحقيل الثنظيظ ألىدا و"د

ةرااياً با ثبداره يندير ويمعن تحديد المقصود باللوك المواطنة الثنظيمية    ى ه الدراسة إ
 مباشرة يرتبط  تقو   ي يندرج كمن الثوفيل الوظية  الرسم  وي اخثياري إل  "سلوك

الثنظديظ ، ويالدثدك  ليدو مدن الدرةدة الثد  يثحصدا  ليهدا   د  أو المعا دآت الحدوا ز بنظار
 المبحوث  ل  مقياس سلوك المواطنة الثنظيمية ال ي تظ اي ثمداد  ليدو  د  ىد ه الدراسدة

 -"د وال ي يث من خمالة أبعاد رايالية  ل  النحو الثال  
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    اإلي ار ، وينععو    الم شرات الثالية 
مالا دة الزملو بنعا طدو   لحدا المندعلت المثعلقدة بالعمدا ولعد  يعوندوا   -

 أم ر مةاوة د
 د ظ ومالا دة الزملو الشدد د  -
 مثراممة د مالا دة الزملو المث يبين  ن العما    انشاز أ مالهظ ال  -
   العياسة ، وتنععو    الم شرات الثالية 

 تقديظ الد ظ العاطة  للزملو    أو ات الندة د  -
 مرا اة منا ر الزملو و در الثعدي  ل  حقو هظ د  -
 تقديظ المنورة للزملو  يما يثعلل باألمور النخصية د  -
   الروح الرياكية ، وتنععو    م شرات الثالية 

 لباليقة دتشاىا المنعلت ا  -
 د ت مر الثنظيمية دو  الحياة    واإلز اج الم ايقات  ل  والصبر الثالامم  -
 تقبا العاما لعا األمور حث  ولو مانة تالير    ايتشاه المعامو لر بثة د  -
 تقبا النقد البناو د  -
 الثةعير    منعلت الثنظيظ بصورة تةول الثةعير    المنعلت النخصية د  -
 ر الح  ( ، وينععو    الم شرات الثالية   و   ال مير ) ال مي 

الثعامددا بعنايددة مددل األةهددزة وايدوات الموةددودة والمحا ظددة  لدد  نظا ددة معددا    -
 العما د

 تشنب اإلةازات وايسثراحات  ير ال رورية  در اإلمعا  د  -
 الحرص  ل  اخبار اإلدارة    حالة  در القدرة  ل  المشئ للعما د  -
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 ا د والقوانين وأداو العما بشدية دو  مرا بة  دالحرص  ل  اتباع القو   -
   الاللوك الح اري  ، وينععو    الم شرات الثالية 

 الحرص  ل  ح ور الدورات الثدريبية د  -
اإلطدلع  لدد  ما دة األمددور واإلحاطدة بعددا األحدداث والثقددورات الثد  تدد  ر  لدد    -

 سير العما د
 رتقاو بالثنظيظ دالحرص  ل  المالاىمة بأ عار وا ثراحات بناوة لل  -
 المنارمة    ما ة الندوات وايةثما ات الث  تعقدىا اإلدارة د  -
 المحا ظة  ل  سمعة الثنظيظ د  -

 مةهور المعلظ - 2
 وزارة إياىا تمنحو بإةازة تعليمية م سالة أي    الثعليظ يثول  من يعرل المعلظ بأنو " ما

 د (38)اإلةازة "  ى ه ام  منم تالثقيل أخرى م سالة أي أو والثعليظ، الثربية
ويقصددد بمةهددور المعلددظ  دد  الدراسددة الراىنددة إةراايدداً مددا مددن يمددارس مهنددة الثدددريو داخددا 
المدرسة وذلد بعدد اسدثبعاد المدديرين و واألخصداايين ايةثمدا يين والنةالديين وأخصدااي  

 المعثبات وةميل اإلداريين د
 مةهور الثنظيظ  – 1

بأنها " وحدات اةثما ية تقار و قاً لنمدوذج بنداا  معدين يعرل تالعوت بارسونز الثنظيمات 
لعدددد  تحقددددل أىدددددا اً محدددددده، وينقبددددل ذلددددد  لدددد  البنددددوك ، والنددددرمات ، والم سالددددات 
الصنا ية ، والثنظيمات العالعرية، والمددارس ، والمالثندةيات ، والشامعدات ، والالدشو  

لعمدا ، والقدوة ، وتحديدد د وأىظ ما يميز ى ه الثنظيمات ا ثمادىا  لد  الثقالديظ الدد يل ل
مالددبوليات ايتصدداك، ووةددود مرمددز أو أم ددر مددن مرامددز القددوة يثددول  مهمددة مرا بددة أ مدداك 

 د(39)الثنظيظ " 
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ويعرل مابلو الثنظيظ بأنو "  بدارة  دن نالدل اةثمدا   مميدز لدو طدابل ةمعد  ، و بدة معيندة  
 د (21)من األ  او وبرامد من النناط واإلةراوات " 

أحدددد الثنظيمدددات الموةدددودة  ددد  المشثمدددل ، وىددد  الوسددديلة الثددد  افدددقنعها وتعددد المدرسدددة 
المشثمددل لنقددا الح ددارة وننددر ال قا ددة وتوةيددو األبندداو الوةهددة ايةثما يددة ، ومدد لد  إنهددا 

 د (23)الم سالة الث  افقنعها المشثمل لإلشرال  ل   ملية الثننبة ايةثما ية 
ةراايدداً بأنددو وحدددة اةثما يددة يددثظ تأسيالددها ويقصددد الباحدد  بمةهددور الثنظدديظ ) المدرسددة ( إ

بصورة  مدية من أةا تحقيل أىدال تربوية وتعليمية محدده ، ويأخ  الثنظديظ ايةثمدا   
له ه الوحدة فورتين   أحدىما رسمية ، واألخدرى  يدر رسدمية د ويندير ىد ا المةهدور إلد  

 ةدابيا دمدرسة ببا ال انوية الزرا ية ومدرسة  اطمة الزىراو ال انوية با
 النظريات المةالرة لاللوك المواطنة الثنظيمية

بمراةعددة الثددراث النظددري المددرتبط بموكددوع البحدد  ، يمعددن القددوك بددأ  ىندداك العديددد مددن 
النظريات الث  تةالر سلوك المواطنة الثنظيمية ، ويمعن  رض ىد ه النظريدات  لد  النحدو 

   -الثال   
 نظرية الدور الثنظيم   – 3

 بدارة  Organizational Roleور الثنظيمد  إلد  أ  الددور الثنظيمد  تد ىب نظريدة الدد
 ن مشمو ة مثصلة من الاللوميات والحقول وايلثزامات المثصلة بأ  او الثنظيظ د بينما 

 بددارة  ددن مشمو ددة الالددلوميات الثدد  يقددور بهددا الةددرد  Role Behaviorسددلوك الدددور 
ندداك سدددلوك مثو ددل مدددن األ ددراد الددد ين والمثعلقددة بالددددور الدد ي ينددد لو داخددا الثنظددديظ ،  ه

 د ين لو  معانة محددة داخا الثنظيظ
 – Extraويعددد سددلوك المواطنددة الثنظيميددة ةددزًوا مددن مةهددور سددلوميات الدددور اإلكددا   

Role Behaviours  والد ي ي يعدد ةدزًوا مدن سدلوك الددور للعامدا د واحيانداً  دد يواةدو
اةدو كدد قاً مثزامندداً مددن األدوار المثبادلددة  ندددما يو  Role Conflictالددد ر العامدا فددراع 
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 In– Role  يددر العاملددة )سددلوميات الدددور األساسدد  وسددلوميات الدددور اإلكددا   
Behaviors and Extra – Role Behaviors   د ويد دي ىد ا الصدراع إلد  بعد )

المنعلت النةالية م ا ال  وط النةالدية وايحبداط والثد  تقدود حثمداً إلد  أداو كدعيل ، 
 ير منخة  لل ات ، و در القدرة  ل  اتخاذ القرارات ، و در الركا الوظية  دوتقد

وت  ر ال  وط الثنظيمية تأ يرًا سلبياً  ل  سلوميات المواطنة الثنظيمية ، حيد  تد دي ىد ه 
ال  وط إل  إىدار و ة وطا ة العاما ، األمر ال ي يثعد ر معدو تةعيدر العامدا  د  أي مدن 

، حي  يثشندب األ دراد الددخوك  د  أي مدن سدلوميات المواطندة سلوميات الدور اإلكا   
الثنظيميددة حةاظدداً  لدد  و ددثهظ وطددا ثهظ مددن أةددا ايلثزامددات األخددرى المهمددة والثدد  تم ددا 

 د (22) ةزوًا من سلوميات الدور األساس 
 نظرية الثبادك ايةثما    – 2

لمواطندددة سدددلوك ا Social Exchange Theoryتةالدددر نظريدددة الثبدددادك ايةثمدددا   
الثنظيميدة با ثبدداره أحدد فددور الثبدادك ،  ةدد  مقابددا مدا يحصددا  ليدو الةددرد مدن الثنظدديظ مددن 
مزايددا ود ددظ مدددادي و دداطة  يقددددر الةددرد مالدددثويات مرتةعددة مدددن األداو والددويو وسدددلوميات 

 د (21)المواطنة الثنظيمية ، وم لد ينخة  لديو ايتشاه نحو ترك العما 
 المدخا الاللوم   – 1

لمددددخا الالدددلوم  مشمو دددة مدددن العلمددداو الددد ين يندددثرمو   ددد  رؤيدددثهظ وتةالددديرىظ ي دددظ ا
 للاللوك الثنظيم  د ويمعن  رض أبرز نظريات المدخا الاللوم   ل  النحو الثال   

 النظرية الدا عية ) تدرج الحاةات ( -
مددن أبددرز النظريددات الالددلومية د  A . Maslowتعددد النظريددة الدا عيددة إلبراىددار ماسددلو 

ماسددلو إلدد  القددوك بددأ  الحاةددات اإلنالددانية تنددثظظ  دد  تدددرج ىرمدد  تبدددأ   دد  حيدد  ذىددب 
) المأمدا والمندرم ( ،  دظ  Physiological Needsالقا دة بالحاةدات الةالديولوةية 

، يلدد  ذلددد الحاةددة إلدد   Love،  ددظ الحاةددة إلدد  الحددب   Safetyالحاةددة إلدد  األمددن 
 Self – actualization (24)ر الد ات ، وأخيرًا تأت  الحاةة إل  تقددي Esteemالثقدير 
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و ندددما يثحقددل للةددرد إشددباع حاةددات المالددثوى األدندد   ددإ  حاةددات المالددثوى األ لدد    د
تةددرض نةالددها وتبدددأ  دد  الالدديقرة والددثحعظ  دد  سددلوك الةددرد حثدد  يددثظ اشددبا ها  ددظ ينثقددا 

 ات للحاةة األ ل  وىع ا حث  يصا إل   مة الهرر والمثم ا    الحاةة نحو تحقيل الد
    د (25)

ويدرى ماسددلو أ  إ ددارة دا عيددة الةددرد نحددو أداو  ملدو  لدد  الوةددو األممددا يثقلددب مالددا دتو 
ليبدأ الحرمة  ل  سلظ الحاةات اإلنالانية ،  يعبر الحاةات الدنيا فدعودًا إلد  الحاةدات 
األ لدد  بنددرط أ  يددثظ ذلددد  دد  إطددار الثثددابل الالددابل بيانددو ، وملمددا ارتقدد  الةددرد  دد  سددلظ 

تيدب الهرمدد  لحاةاتدو ، زادت ر بثددو  د  الثعدداو  والمالدا دة والعقدداو ، ممدا يدد دي إلدد  الثر 
ارتةددداع روحدددو المعنويدددة ، ويددد دى  ددد  النهايدددة إلددد  ارتةددداع مالدددثوى إنثاةدددو مدددن حيددد  العدددظ 

    د (26)والعيل 
 نظرية دوا ل اإلنشاز -

يعدد أحدد النثدااد  و قا لنظرية ماميلند  ن دوا ل اإلنشاز ،  دإ  سدلوك المواطندة الثنظيميدة
المثرتبدددة  لددد  تدددو ر مشمو دددة مدددن العوامدددا المحةدددزة داخدددا الثنظددديظ ) دوا دددل اإلنشددداز ( ، 
والمثم لة     خبرات القةولدة، والخبدرات المهنيدة ، وندوع الثنظديظ الد ي يعمدا بدو الةدرد ، 

 د (27)ووةود الث  ية الععالية، وتو ر المالبولية النخصية 
 نظرية العل ات اإلنالانية  -

تعددد نظريددة العل ددات اإلنالددانية مددن أبددرز نظريددات المدددخا الالددلوم  ، و ددد احددد ة نظريددة 
العل دددات اإلنالدددانية تحدددوًي مبيدددرًا  ددد  نظريدددة الثنظددديظ نثيشدددة لثشدددارم ودراسدددات ىددداو و  

Hawthorne  الثددددد  أةريدددددة  ددددد  شددددديعا و منددددد  منثصدددددل العندددددرينيات وحثددددد  أواادددددا
يعثريددد ، وبايتصدداك بمدرسددة ىار ددارد إلدارة األربعينيددات ، تحددة ر ايددة شددرمة ويالددثر  ال

األ ماك ، حي  حولة اىثمار الباح ين من الثرميز  ل  العوامدا الماديدة إلد  الثرميدز  لد  
العوامددا ايةثما يددة ، وأظهددرت أىميددة البندداو  يددر الرسددم  للثنظدديظ  دد  الثددأ ير  لدد  سددلوك 
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الرسددم  للثنظدديظ ، الدد ي يددثظ  العدداملين واتشاىدداتهظ وإنثدداةيثهظ ، وذلددد  دد  مقابددا البندداو
 إملؤه من خلك منقل اإلدارة ال ي يهثظ بالعةاوة د

ويقلددا منظددروا العل ددات اإلنالددانية مددن أىميددة الدددوا ل اي ثصددادية ، ويرمددزو   لدد  منقددل 
 دد   Informal Structureاملشاعر الذي حيكم سلوك العمال ،  اليت قدد للدب بنداًغ ردي ر د  

، والد ي يدثظ وكدعو   Formal Structureىددال البنداو الرسدم    تخثلل أىدا و  ن أ
  د (28)من خلك منقل اإلدارة ال ي يهثظ بالعةاوة 

أندو يمعدن أ  نخدرج مدن  W . H .Formو دورر  D . C .Millerويرى العالما  ميلر 
  -   (29)دراسات مايو وزملاو بعدة نثااد من أىمها 

 إ  العما نناط ةمع  د – 3
 مرمز حياة الراشد ايةثما ية حوك العما وتثنعا و قاً لو دتث – 2
إ  الحاةة إل  الثقددير واألمدن والندعور باينثمداو لهدا أىميدة مبيدرة  د  تحديدد الدروح  – 1

 المعنوية للعماك وإنثاةيثهظ من الظرول الةيزيقية الث  يعملو     ظلها د
لحقدداال ،  هدد   دد  ال الددب  ددرض إ  النددعوى ي تعددو  بال ددرورة تقريددرًا موكددو ياً ل – 4

 يةصم  ن اكقرام    معانة الةرد د
إ  العاما شخص تثحعظ    اتشاىاتو ومدى  ا ليثو المقالب ايةثما ية الث  تأت   – 5

 من داخا معا  العما أو خارةو د
تمددارس الشما ددات  يددر الرسددمية داخددا معددا  العمددا ، كددبقاً اةثما يدداً  ويدداً  لدد   – 6

 واتشاىات العاما الةرد د ادات العما ، 
والوا ل أ  النثااد الالابقة  د شعلة ةدوىر نظريدة العل دات اإلنالدانية ، وىد  ت مدد  لد  
أ  اتشاىات العاملين وسلومياتهظ  تعثمد  ل  القوى ايةثما يدة ، وخافدة العل دات  يدر 

الثنظديظ  يدر الرسم  ، وإنما تعثمد  ل   ظالرسمية بين العاملين،  ه  ي تعثمد  ل  الثنظي
  د (11)الرسم  ال ي يثنعا  ن طريل الشما ات  ير الرسمية والعل ات بين أ رادىا 
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ممددا ت مددد النظريددة  لدد  أىميددة األوكدداع ايةثما يددة الثدد  تحدديط بمشدداك العمددا ، وأىميددة 
إحالاس العماك بأنهظ أ  او    ةما ة تنظيمية ،   ًل  ل  ما ت مده النظريدة مدن أىميدة 

صدداك ، والقيددادة ، والمعا ددآت  يددر اي ثصددادية ، والمنددارمة  دد   مليددة اتخدداذ وسددااا ايت
، ومددد لد العل دددات  (13)القدددرارات ، والمندددارمة  ددد   مليدددة رسدددظ الالياسدددات الثنظيميدددة 

  د  (12)ايةثما ية بين العاملين والثقدير من الرؤساو 
نثدداج ، بصددرل النظددر وت مددد ىدد ه النظريددة  لدد  أ  ةما ددة العمددا تلعددب دورًا  دد   مليددة اإل

الظرول الةيزيقية للعما ، وإ  أي تنظيظ باإلكا ة إل  وظيةثو األساسية  إ  لو وظيةدة  ن 
اةثما يددة تنحصددر  دد  إشددا ة ايرتيدداح بددين مددن يعملددو  تحددة سددقةو ، ونثيشددة لدد لد  قددد 
اتشهة العديد من الدراسات إل  بح  الوظيةة ايةثما ية للثنظيظ ومددى ايرتيداح الد ي 

وت مد النظرية أي اً  ل   د (11)نعر بو أ  او الثنظيظ ، وىو ما يعرل بنو ية حياة العما ي
كددرورة ايىثمددار بالعامددا وإشددباع حاةاتددو ايةثما يددة والنةالددية ، وأ  العمددا سددول يصددبم 

 د (14) ير ذي معن  إذا ما  ترميز اإلدارة ملو منصب  ل  العما واإلنثاج 
 نظرية الةلالةة اإلدارية -

 ددن الةلالددةة اإلداريددة مددن  D . McGregorا تعددد نظريددة دوةددلس مددامشريشور ممدد
النظريددات الالددلومية المهمددة ، وىدد  تددرى بصددورة أساسددية أ  مددا  مددا إداري  دد  الثنظدديظ 
يرتعدددز  لددد  نظريدددة تنظيميدددة معيندددة ، بمعنددد  أ  مدددا إدارة لهدددا رؤيثهدددا الخافدددة و لالدددةثها 

نعلت    مشاك العما ، وأ  ى ه الةلالةة النخصية    معالشة الع ير من األمور والم
     د (15)ى  الث  تحدد الاللوك اإلداري    مشاك العما 

ويددرى دوةددلس مددامشريشور أ  اإلدارة تحثدداج إلدد  اتبدداع أسدداليب مبنيددة  لدد   هددظ د يددل 
و دددد  ددددر دوةدددلس مدددامشريشور نظريثدددو  دددن  د (16) لقبيعدددة اإلنالدددا  والددددوا ل اإلنالدددانية

ة والثدد  تث ددمن مشمددو ثين مددن الةددروض ، يقلددل  لدد  المشمو ددة األولدد  ) القبيعددة البنددري
(  وى  تعرل بالنظرية الثقليدية  د  اإلدارة ، والمشمو دة ال انيدة يقلدل  ليهدا )  Xنظرية  
    د (17)( وى  النظرية الحدي ة  Yنظرية  
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دارة  دإ  وت ىب المشمو دة األولد  مدن اي ثراكدات إلد  أندو بددو  الثددخا الةعداك مدن اإل
،  Indolentسلوك العماك سدول يثالدظ بالالدلبية ،  حيد  أ  العمداك بقبيعدثهظ مالدال   

، ويعرىددو  تحمددا  Ambitionولددديهظ مددره  قددري للعمددا ، ممددا أنهددظ يةثقدددو  القمددوح 
 لدد  أ  يعونددوا رؤسددداو ،  ن، وية ددلوا أ  يعونددوا مرؤوسددي Responsibilityالمالددبولية 

  حدوك الد ات و يدر مبدالين باحثياةدات الثنظديظ ، لد ا يشدب باإلكا ة إل  مدونهظ مثمرمدزو 
إةبارىظ  ل  تحقيدل أىددال الثنظديظ ، ويميلدو  إلد  مقاومدة الث ييدر الثنظيمد  ، ويثالدمو  
بالالددد اةة والحمدددل وي يدددد عهظ  ددد  محددديط العمدددا سدددوى إشدددباع الحاةدددات الددددنيا م دددا 

 ا  دإ  األةدر النقددي يعدد ىدو الحاةات الةاليولوةية ، والحاةة إل  األمن وايسثقرار ، لد
     د (18)الحا ز الرايال  للعما  ند العماك 

وبناوًا  ل  نظرية ماسلو  ار دوةلس مامشريشور بوكل مشمو ة مدن اي ثراكدات الثد    
( ،   Y( ، و دد أطلدل  لد  ىد ه اي ثراكدات الشديددة )  نظريدة  Xتثنا   مدل ) نظريدة 

 د لد   دد  الثرتيدب الهرمدد  للحاةدات  نددد العدداملين والثد  تحدداوك أ  تندبل الحاةددات األ 
وت ىب ى ه النظرية إل  أ  األ راد ليالوا بقبيعدثهظ سدلبيين أو مالدال   د  إنشداز العمدا ، 

الث ييددر لمشددرد الث ييددر ، ولعددنهظ يصددبحو  ىعدد ا نثيشددة للخبددرات الثدد  يمددرو    أو يقداومو 
ور ، والقدرة  لد  تحمدا المالدبولية بها داخا الثنظيظ د مما أ  الدا ل ، والقدرة  ل  الثق

، وايسددثعداد لثوةيددو الالددلوك نحددو تحقيددل األىدددال الثنظيميددة ملهددا مثددو رة لدددى األ ددراد 
بصورة  امة ، ويثم ا  ما اإلدارة    تهيبة الظرول الث  تمعدن األ دراد مدن الثعدرل  لد  

وتحالددين ظددرول  دددراتهظ وتنظيمهددا واسددث للها د لدد ا يبددد أ  تعمددا اإلدارة  لدد  تنظدديظ 
العمددا وطدددرل أداادددو ، ولدد لد  دددإ  األ دددراد يمعددن أ  يحققدددوا أىددددا هظ مددن خدددلك توةيدددو 
ةهودىظ تشاه تحقيل األىدال الثنظيمية والث  تحقل    نةو الو ة أىدا هظ الخافة د 
ويشب أي تقثصدر األىددال الثنظيميدة  لد  إشدباع الحاةدات الع دوية والماديدة للعداملين ، 

مثدددد إلددد  إشدددباع الددددا ل األ لددد  لددددى العددداملين ، والمثم دددا  ددد  تحقيدددل وإنمدددا يشدددب أ  ت
 د  (19)ال ات
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وي مددد مددامشريشور  لدد  أ  اإلةبددار لدديو ىددو الدددا ل الوحيددد إلنشدداز العمددا ، وأ  تشنددب 
المالدبولية يعددد بم ابدة رد  عددا للخبددرات الثد  تنعددر ىدد ه المالدبولية ، وأ  العمدداك ية ددلو  

مددا ، وىددو مددا يظهددر إذا سددمم لهددظ بالمنددارمة والمالدداىمة ممارسددة ال ددبط الدد ات   دد  الع
 د   (41)الةعالة    منعلت الثنظيظ بقريقة تمعنهظ من إشباع حاةثهظ نحو تحقيل ال ات 

( ىدد  المدددخا األ  ددا  دد  اإلدارة ، حيدد  أنهددا  Yوي مددد مددامشريشور  لدد  أ   ) نظريددة 
ظددا ىدد ه النظريددة  ددإ  اإلدارة  تقددور  لدد  ا ثراكددات أم ددر د ددة  ددن القبيعددة البنددرية ، و دد 

ت من بأ  العمداك  دادرو  وم ىلدو  ومثحةدزو  ويملعدو  الشهدد والقدوة ، و نددىظ إمعانيدة 
مامنة لثحمدا المالدبولية ، ويثم دا الددور األساسد  لدإلدارة  د  تقدديظ الوسدااا الثد  تد دي 

لعمددا ذو د وإ  تقبيدل ىد ه اي ثراكددات يشعدا ا (43)إلد  إطدلل ىدد ه اإلمعاندات العامنددة 
 د   (42)معن  ، حي  أ  العاملين يشدو  أ  العما  يحقل لهظ الثقدير وتحقيل ال ات

( ،  Yويقثددرح مددامشريشور مشمو ددة مددن اإلةدددراوات للسددثةادة مددن ا ثراكددات ) نظريدددة 
( وتحقيددددل أ  ددددا المخرةددددات الثنظيميددددة ، ووتم ددددا ىدددد ه   Xوايبثعدددداد  ددددن )  نظريددددة 

 & Decentralizationاللمرمزيددة وتةددوي  الالددلقة اإلةددراوات  دد    ايتشدداه نحددو 
Delegation of Authority  ومنددددددارمة العدددددداملين  دددددد  اتخدددددداذ القددددددرارات ،

Participation In Decision Making توسيع دائرة العمل  ،Job Enlargement 
وذلد مدن خدلك الثقيديظ الد ات  لدألداو    Performance Appraisal، وتقييظ األداو  

 د    (41)و  مل المنرلبالثعا
 نظرية النخصية والثنظيظ -

مددن أبددرز منظددري مدددخا العل ددات اإلنالددانية  C . Argyris ويعددد مددريو أرةيددريو 
،  و د ىاةظ أرةيريو منا ر اإل ثمادية واإلحباط الث  تخلقهدا  يدود القيدادة  (44)الشديد

يددة الثدد  تيالددر تحقيددل المثحعمددة، ود ددا بدددًي منهددا إلدد  تلددد النو يددة مددن الثصددميمات المهن
 د (45)ال ات  ند العاملين
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ويددرى أرةيددريو أ  م يددرًا مددن العدداملين داخددا الثنظيمددات الرسددمية يددثظ معدداملثهظ مأطةدداك ، 
حيدد  يعملددو  تحددة  يددادة مثحعمددة وتالددلقية ، وي يددثظ مددنحهظ المالددبولية ، ويواةهددو  

هظ ، وإ  ىددد ه بالددلوك تحعمددد  مدددن المندددر ين ، وي يالدددمم لهددظ باسدددثخدار مدددا إمعانيدددات
المعاملددة تدد  ر بصددورة سددلبية  لدد  العدداملين وتدد دي إلدد  إحبدداطهظ ، وي مددد مددريو أرةيددريو 
 لدد  أ  الثنظيمددات والشما ددات  يددر الرسددمية ىدد  الثدد  تالددا د بصددورة  عالددة  دد  مواةهددة 
العديد من ى ه المنعلت ، وي مد مريو أرةيريو  لد  أىميدة إ قداو العداملين  ددرًا مدن 

، ومدد لد ي مددد  لدد  كددرورة منددارمة العدداملين  دد  اتحدداذ القددرارات المثصددلة ايسددثقللية 
بعملهدددظ ، حيددد  يددد دي ذلدددد إلددد  اتالددداع نقدددال المالدددبولية النخصدددية للعددداملين ، وزيدددادة 

 د   (46)دا عية العاملين للعما
ويدددرى أرةيدددريو أ  ىنددداك تعدددارض بدددين الحاةدددات النخصدددية للعمددداك ومثقلبدددات الثنظددديظ 

، حي  أ  الثنظيظ الرسم  بما ينملو من مثقلبات  Formal Organizationالرسم  
ي دي إل  ةعا األ راد العاملين أم ر سدلبية ، يمارسدو  كدبقاً وتحعمداً أ دا  د   ملهدظ ، 
ويصددبحوا  تددابعين ، ويددزداد لددديهظ شددعور الخ ددوع والثبعيددة ، حيدد  يشعددا العدداملين م ددا 

ر  دددد  اتشددداه ايسددددثقلك و دددددر األطةددداك ،  دددد  حدددين أ  النمددددو القبيعدددد  للنخصدددية يالددددي
الخ ددوع وتعدددد القدددرات ، األمددر الدد ي يددد ل العدداملين إلدد  تعددوين وإنندداو الثنظدديظ  يددر 
الرسدددم  والددد ي يالدددا دىظ  ددد  الث لدددب  لددد  العديدددد مدددن المندددعلت الثددد  تعدددول إشدددباع 

 د    (47)احثياةاتهظ 
 Personality andويقلدل  لد  نظريدة أرةيدريو  د  اإلدارة نظريدة النخصدية والثنظديظ 

Organization Theory   (P . and O. theory )  وىدو ي مدد أ  الثنظيمدات ،
الرسددددمية تثالددددظ بالقوا ددددد الصددددارمة ، ومرمزيددددة الالددددلقة ، والثاللالددددا الهرمدددد  للالددددلقة ، 
والثخصددص والثقالدديظ الددد يل   للعمددا ، وترمددز الالددلقة  دد  المالددثويات العليددا ، وا ثمدداد 

  تثبندد  ىدد ه الثنظيمددات وةهددة نظددر تددايلور و يبددر ، وينددبو العدداملين  لدد  المنددر ين ، حيدد
أرةيريو العل ة بين حاةات الةرد والثنظيظ الرسم  بأنها حالة فراع مالثمرة ، حيد  أ  

لهددددظ بايسددددث لك العامددددا  مالثنظدددديظ الرسددددم  ي يالددددمم لهددددظ بالمنددددارمة ، ممددددا ي يالددددم
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حعظ  د  ظدرول  ملهدظ ، ممدا نظرًا للثخصدص الندديد ، وي يالدمم لهدظ بدالث ظإلمعانياته
أ  القيدددادة المرتعدددزة حدددوك اينثددداج تشعدددا العددداملين يندددعرو  بالثبعيدددة ، ويدددرى العامدددا أ  

د لدد ا  ددإ  مددن أىددظ نثددااد  (48)حاةاتددو ي يمعددن إشددبا ها  دد  ظددا ىدد ا الددنمط مددن الثنظدديظ 
ذلدددد اإلحبددداط والصدددراع ، والةندددا ، والخ دددوع ، والالدددلبية ، و يدددام اإلبدددداع ، والحدددا 

،  وتقليددددا  Dependencyألم ددددا مددددن وةهددددة نظددددر أرةيددددريو ىددددو تقليددددا اإل ثماديددددة  ا
، وذلد من خلك تقليا الثخصص    العما وتوسيل داارة  Subordinationالخ وع 

 د    (49)العما ، ومنارمة العاملين    اإلدارة ، وزيادة درةة تةوي  الاللقة 
 نظرية العاما المزدوج -

من بين أبدرز العلمداو الد ين أسدهموا   Frederick Hertzbergويعد  ردريد ىيرتزبيرج 
دوا ددل العمددا ، و ددد اتبددل ىيرتزبيددرج أسددلوباً  المدددخا الالددلوم  مددن خددلك نظريثددو  ددن دد  

ةديدددًا  دد  تحديددد أىددظ العوامددا الثدد  تحةددز العمدداك  لدد  أداو العمددا ، وذلددد مددن خددلك 
الث  يرونها سديبة ، وذلدد مدن أةدا س اك العماك  ن األشياو الث  يرونها ةيدة ، واألشياو 

 Jobالو دددددول  لددددد  أبدددددرز العوامدددددا المرتبقدددددة بالركدددددا أو  ددددددر الركدددددا  دددددن العمدددددا 
Satisfaction and dis- Satisfaction  تعرف نظريتو باسم نظرية العامل املزد ج  ،dual 

- factor theory   حيد  أشدار إلد  مشمدو ثين ، ، وبنداو  لد  ذلدد  دار بعدرض نظريثدو
المحيقددة عوامددا يميددزا  فددورة الدا عيددة للعمددا ، تثم ددا العوامددا األولدد   دد  العوامددا مددن ال
الثد  يعمدا  Environmentأو  واما الاليال ، وى  ترتبط إل  حد مبير بالبيبدة  بالعما

د  و  د أشدار إلد  أ  أبدرز ىد ه العوامدا (51)بها الةرد أم ر من ارتباطها بقبيعة العما نةالو
، واإلشددددددرال  Security، األمددددددا    Status، المعانددددددة  Salaryتثم ددددددا  دددددد    األةددددددر 

Supervision   وسياسة النرمة ،Company Policy  وظرول العما ، والعل ات ،
النخصدددددية مدددددل الدددددزملو ومدددددل الرؤسددددداو، وتثم دددددا العوامدددددا ال انيدددددة  ددددد  العوامدددددا الدا عدددددة 

Motivators Factors  يددددو الةددددرد ، والثدددد  تددددرتبط مباشددددرة بقبيعددددة العمددددا الدددد ي ي د
والظرول الداخلية للعما ، وت دي إل  زيادة الدا عية ، وتثم دا ىد ه الددوا ل  د    دوا دل 
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الثددددد  يةركدددددها العمدددددا ،  Responsibility، والمالدددددبولية  Achievementاإلنشددددداز 
، والعما نةالو الد ي ي ديدو الةدرد ، و درص الثقددر والثر د     Recognitionوالثقدير   
د  (53) والنمددو الددوظية والمنددارمة  دد  اتخدداذ القددرارات ، ،  Advancement دد  العمددا 

وي مد ىيرتزبيرج  ل  كرورة ايىثمدار بعوامدا الدا عيدة ، حيد  أنهدا تد  ر تدأ يرًا مبيدرًا  لد  
 د (52)الركا الوظية  ، وتالا د  ل  تحالين العةاوة الثنظيمية 

  ، حيدد  يبددرز ىدد ا ويعددد المدددخا الالددلوم  ىددو أم ددر المددداخا ملومددة لموكددوع البحدد
المدخا تأ ير الظرول والعواما ايةثما ية والنةالية ) اإلنالانية (  ل  الالدلوك الثنظيمد  

 بصةة  امة وسلوك المواطنة بصةة خافة د 
حي  ي ىب المدخا الالدلوم  إلد  أندو يمعدن ايرتقداو بالدلوميات المواطندة الثنظيميدة  دن 

ع احثياةات العاملين د ويشدب أ  يعمدا طريل إ ادة تصميظ العما بحي  يعما  ل  إشبا 
الثنظيظ  ل  تحقيل أىدا و باإلكا ة إلد  تحقيدل أىددال العداملين ، وأي تقثصدر األىددال 
الثنظيميددة  لدد  اشددباع الحاةددات الع ددوية والماديددة للعدداملين ، وإنمددا يشددب ا  تمثددد إلدد  

مددد ىدد ا المدددخا اشددباع الدددا ل األ لدد  لدددى العدداملين ، والمثم ددا  دد  تحقيددل الدد اتد وي  
 لددد  كدددرورة اتشددداه الثنظددديظ نحدددو اللمرمزيدددة والعمدددا  لددد  زيدددادة درةدددة تةدددوي  الالدددلقة 
وممارسة العاملين لل بط ال ات     العما ، و در تعويدىظ  ل  الر ابة الخارةية الد يقة 
، مل اتاحة الةرفة أمار العاملين للمنارمة الشما ية    اتخاذ القرارات و در الميا نحدو 

ثخصص الد يل    األداو حث  يدثظ تهيبدة الةرفدة لندعور العداملين بايسدثقللية ، وزيدادة ال
درةة تحملهظ للمالبولية    اداو العمدا د وذلدد مدل إ دادة فديا ة بنداو الالدلقة الثددرة  
داخددا الثنظدديظ ، بحيدد  يالددمم بظهددور حلقددات مددن ةما ددات العمددا الصدد يرة المثرابقددة ، 

او  بددين فددةول العدداملين د ممددا يشددب العمددا  لدد  تحالددين وخلددل روح  ريددل العمددا المثعدد
أسدداليب اإلشددرال ، وظهددور نمددط اإلشددرال الددديمو راط  الموةددو للعمدداك دو  اي ثصددار 
 ل  نمط اإلشرال المثرمز حوك اإلنثاجد ويبد من اإلىثمار النمول  بالعاملين ، وكما  

ظرة إنالدانية خالصدة ، وأ  الثوظل طويا األةا ، وحا منعلت العاملين مل إحاطثهظ بن
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يصبم اإلشرال مدن وةهدة نظدر المندرل وظيةدة نةالدية واةثما يدة ، باإلكدا ة إلد  كدرورة 
 تد يظ  ملية الثةا ا وايتصاك بين اإلدارة والعاملين داخا الثنظيظ د

 أبعاد سلوك المواطنة الثنظيمية
طنددة الثنظيميددة ، تعددددت اتشاىددات العلمدداو حددوك األبعدداد الثدد  تنددعا طبيعددة سددلوك الموا 

 & Williamsبا ثبددداره سدددلوماً مثعددددد األبعددداد ، حيددد  يددد ىب وليدددامز واندرسدددو  
Anderson   إلدد  أ  سددلوك المواطنددة الثنظيميددة يث ددمن بعدددين أساسدديين ىمددا   اإلي ددار

 د (51)والقا ة 
 د  البدايدة إلد  أ  سدلوك   R. Moorman & G. Blakelyوأشدار مورمدا  وبلملد  

 األ دراد مدابين المالدا دة ، النخصدية الم دابرةظيمية يث من أربعة أبعاد ىد    المواطنة الثن
وزملاددو بثعددديا نمددوذةهظ  د  ددظ  ددار مورمددا   (54) الددويو تنميددة ، الةرديددة المالدداىمة ،

المقثرح وأشاروا إل  أ  سلوك المواطنة الثنظيمية يث دمن أربعدة أبعداد أساسدية تثم دا  د     
 د (55)لوك الح اري ، الروح الرياكية الصدا ة ، ال مير ، الال

بينما ي ىب والز ونيهول إل  أ  سلوك المواطنة الثنظيمية يث من  ل ة أبعاد رايالدة ىد   
 د (56) الح اري الاللوك ، الرياكية الروح ، المالا دة

 دد  حددين أشددار بودسددامول وزملاددو  دد  البدايددة إلدد  أ  سددلوك المواطنددة الثنظيميددة يث ددمن 
تثم ددا  دد    سددلوك المالددا دة ، الددروح الرياكددية ، الددويو الثنظيمدد  ، ايلثددزار سددبعة أبعدداد 

الثنظيمدد ، المبددادرة الةرديددة ، الالددلوك الح دداري ، تقددوير الدد ات ،  ددظ أشددار بودسددامول 
وزملاو بعد ذلد إل  أ  سلوك المواطنة الثنظيميدة يث دمن خمالدة أبعداد أساسدية ، وىد    

 د (57)  الاللوك الح اري –و   ال مير  –ياكية الروح الر  –العياسة  –ايي ار 
وزملاددو أ  سددلوك المواطنددة يث ددمن  ل ددة أبعدداد رايالددية  J. Deckopوأمددد ديعددوم 

 د (58)تثم ا     سلوك المالا دة والروح الرياكية وال مير
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ويعدد أورةددا  مددن أبددرز العلمدداو الدد ين نا ندوا أبعدداد سددلوك المواطنددة الثنظيميددة ، و ددد وكددل 
وزميلدددو سدددمي   ددد  البدايدددة بعددددين  قدددط لالدددلوك المواطندددة الثنظيميدددة ىمدددا اإلي دددار  أورةدددا 
 د(59)والقا ة 

 ظ أشار بعد ذلد إل  أنو سلوك مثعدد األبعاد يث من خمالة أبعداد أساسدية تندعا طبيعدة 
 -   وتثم ا ى ه األبعاد    (61)ى ا الاللوك وت  ر    مةاوة الثنظيمات 

 newثم ددددا  دددد  د ددددظ ومالددددا دة الددددزملو الشدددددد وي    Altruismاإلي ددددار  – 3
colleagues   الثعرل  ل  أساليب وطرل إنشاز مهامهظ وإ قاو الو دة لخخدرين   

  د  المهدار العمدلو( الرؤسداو، )الدزملو، حولدو الد ين لألشدخاص الموظدل ومالدا دة
 د (63)بالعما ومالا دة الزملو ممن لديهظ أ باو مبيرة مثراممة  المثعلقة

 المثعلقدة المنداما و دوع مندل الندخص محاولدة وىد    Courtesyلعياسدة ا – 2
 انخدرين،  لد  الالدلوك لثدأ ير حددو ها ، وإدرامدو لمندل الو اايدة بالعمدا، واتخداذه الثددابير

المنداما  إ دارة وتشندب انخدرين و ددر ا ثداادو  لد  انخدرين ، لحقدول اسدث للو و ددر
 د (62) منها يالثةيدوا أ  يمعن  ينلل المعلومات إ قاو إل  باإلكا ة معهظ،

 القيدار  ل  الموظل  درة مدى  ل  تدك وى  Sportsmanshipالروح الرياكية  – 1
بأ مالدو ،  للقيدار وةهدده و ثدو واسدث لك تد مر، أو دو  شدعوى م  ثدة أو إكدا ية بمهدار

 د (61)ت مر  الثنظيمية دو  الحياة    واإلز اج الم ايقات  ل  والصبر والثالامم
ويثم دددددا  ددددد  سدددددلوك الموظدددددل الثقدددددو    Conscientiousnessو ددددد  ال دددددمير  – 4

الح دور ، احثدرار  مشداك وايخثياري ال ي يثشاوز الحدود الدنيا من مثقلبات وظيةثو  د 
 بشديدة ، وايسدثخدار العدلو للو دة والثقدوع والعمدا وايسدثراحات، واألنظمدة، اللدواام
 بندعا والمالداىمة وتحالدينو، العمدا تقدوير  د  تالدهظ مقثرحدات وإبدداو إكدا ية بأ مداك
 د (64) ثنظيظال    المناما حا    اخثياري

 ويعن  المثابعة المالثمرة Civic Virtue الاللوك الح اري )   يلة المواطنة (   – 5
 ايةثما دات ح دور  لد  الحدرص خدلك مدن بمصدير المنظمدة وايىثمدار المنظمة، ألمور
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 وينندر يعثدب لمدا المالدثمرة والمثابعدة ،المرتبقدة بالعمدا الرسدمية واللقداوات   ير المهمة
  د  تالدا د بصدورة الثنظديظ وأنظمدة  دوانين واحثدرار العمدا وتأديدة ، مإ لندات المنظمدة

 د (65) ثنظيظال  ل  سمعة المحا ظة
مل أورةا     أ  األبعاد الالابقة تنعا المعونات األساسية  S. Polatمما اتةل بويت 
 د (66)الثنظيمية لاللوك المواطنة 

وىنددداك شدددبو اتةدددال مددد خرًا بدددين البددداح ين حدددوك أ  ىددد ه األبعددداد الخمالدددة ىددد  المعوندددات 
األساسية لاللوك المواطنة الثنظيمية و د تخثلل مالميات ى ه األبعاد  ند بع  الباح ين 
،  م ل يقلل البع  مصقلم ايمث اك أو ايلثزار العدار بددًي مدن مصدقلم و د  ال دمير ، 

 د (67)بق  ى ه األبعاد مثنابهو    ةوىرىا لعن ت
و د تبنة الدراسة الراىنة األبعداد الثد  وكدعها أورةدا  والثد  تبنثهدا معظدظ الدراسدات الثد  

 أةرية حوك سلوك المواطنة الثنظيمية د
 سلوميات المواطنة الثنظيمية   المحددات وان ار  

الثنظيمية ، وتوفلة إل  أ  ىنداك تناولة العديد من البحوث والدراسات سلوك المواطنة 
العديدددد مدددن العوامدددا ) المحدددددات ( الثددد  تلعدددب دورًا مبيدددرًا  ددد  تدددد يظ سدددلوك المواطندددة 
الثنظيميدددة ، ممدددا أ  سدددلوك المواطندددة الثنظيميدددة يددد  ر بددددوره  ددد  العديدددد مدددن المخرةدددات 

 الثنظيمية د
البحدد   ددن محدداتددو و ددد اىددثظ العديددد مددن البدداح ين بثةالددير سددلوك المواطنددة الثنظيميددة و 

والعواما الم  ره  يو ،  قد أشار أورةا  إل  أ  العواما النخصية تعد من أىدظ محدددات 
أ  العدالدة اإلةراايدة تعدد   S. Schappeد ممدا أمدد شداب    (68)سلوك المواطنة الثنظيمية

 .R، بينمددا توفددا ديلوةددا (69)مددن أبددرز العوامددا المدد  رة  دد  سددلوك المواطنددة الثنظيميددة 
Deluga   إل  أ  نمط القيادة يعدد مدن أبدرز العوامدا المةالدرة لالدلوك المواطندة الثنظيميدة

 د (71)
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ويعدددد سدددمي  وزملادددو أوك مدددن  ددداموا بدددإةراو دراسدددة  دددن سدددلوميات المواطندددة الثنظيميدددة 
 د (73)وتوفلوا إل  أ  الركا الوظية  يعد من أىظ محددات سلوك المواطنة الثنظيمية 

ن البدداح ين إلدد  أ  ىندداك العديددد مددن المحددددات المدد  رة  دد  سددلوك و ددد أشددار العديددد مدد
المواطنددة الثنظيميددة تثم ددا  دد    الركددا الددوظية  ، الددويو الثنظيمدد  ، سددمات النخصددية ، 

 د (72)نمط القيادة ، العدالة ، المالبولية النخصية ، العمر 
 .Turnipseed, D.L. & Rassuli,Aمددا مددن تورنيبالدديد وراسددول   د  حددين أشددار  

(، كارامبايدددددا 74)Walz,S.M. &Niehoff, B.Pومددددد لد والدددددز ونيهدددددول  د(71)
Karambayya R.,(75) إل  أ  سلوك المواطنة الثنظيمية يالا د  ل  زيادة مالدثويات ،

األداو حي  نشد مالدثويات مرتةعدة مدن سدلوميات المواطندة الثنظيميدة لددى العمداك األم در 
 أداًو مقارنة بالعماك األ ا أداًو د

 خدلك مدن للمنظمدة بالنالدبة المواطندة سدلوك أىميدة إلد  O. Ladebo ما أشار يبيددوم
 ايسدثقرار تحقيدل إلد  يد دي ممدا وال يدام العمدا دورا  تدأ يره  د  انخةداض معدديت

 والةا لية العةاوة مالثويات اإلنثاةية وازدياد وتحالين األداو معديت ، وازدياد الثنظيم 
المنظمدة   د  الالدلبية وتخةدي  الصدرا ات األ دراد مدابين لمثبادلدةا ال قة ، وتعزيز الثنظيمية

 د (76)
وأمدددد أورةدددا   لددد  أ  سدددلوك المواطندددة الثنظيميدددة يالدددا د  لددد  ر دددل مالدددثويات العةددداوة 

 .J، و ددد ا بددة ةددورج وبريددل (77)واإلنثاةيددة  لدد  مالددثوى األ ددراد ومدد لد الثنظيمددات 
George and A. Brief  لثأ ير اإليشاب  لالدلوك المواطندة فحة ما أمده أورةا   ن ا

 د (78)الثنظيمية  ل  مالثويات اإلنثاةية والعةاوة 
ويلخص النعا الثال  خلفة ما توفا إليو الباح و  من محددات وآ ار سلوك المواطنة 

 د (79)الثنظيمية 
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                                                                        محددات سلوك المواطنة
 أ ار سلوك المواطنة

  الركا الوظية             
 
 
 

 سلوك المواطنة الثنظيمية

 مةاوة المنظمة

الالياسددددددددددددددددددددددددددددة              
 الثنظيمية

  ا لية المنظمة

 الروح المعنوية للعاملين ال قا ة الثنظيمية            

 الثعيل واإلبداع أسلوم القيادة        

 أداو الموظل الويو الثنظيم          

 أداو المنظمة  العدالة

 الثالرم الوظية  انخةاض العمر

 البقاو وايسثمرار مدة الخدمة     

 الدوا ل ال اتية       
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 الدراسات الالابقة
ة بمراةعددة الثددراث البح دد  تبددين وةددود العديددد مددن الدراسددات الثدد  تناولددة سددلوك المواطندد

الثنظيمية لدى العديدد مدن الةبدات المهنيدة ، و د  ارتباطدو بالعديدد مدن الظدواىر الثنظيميدة ، 
 ويمعن  رض ى ه الدراسات    أربعة محاور أساسية  ل  النحو الثال    

 أوي   دراسات تناولة سلوك المواطنة الثنظيمية لدى المعلمين 
اسددثهد ة العنددل  ددن  ، والثدد  Soner Polat 2119دراسدة سددونير بددويت  – 3

مالددثوى ممارسددة سددلوك المواطنددة الثنظيميددة لدددى مدرسدد  المدددارس ال انويددة  دد  ترميددا و قدداً 
إلدراك مديري المدارس ، و د ا ثمدت الدراسة  ل  أسلوم المالم ايةثما   بالعينة ، 

مدديرًا  239واسثخدمة ايسثبيا  لشمل البيانات ، و د تدظ اخثيدار  يندة  ندوااية  وامهدا 
ن المدددارس ال انويددة  دد  ترميددا د و ددد منددةة الدراسددة  ددن وةددود مالددثوى مرتةددل لالددلوك مدد

 د(81)المواطنة الثنظيمية بابعاده المخثلةة لدى المدرسين 
، والث  اسثهد ة العنل  ن تأ ير  Ebru Oguz  2131دراسة ابرو اوةوز  - 2

المواطندة الثنظيميدة نمط القيادة الثد  يدثظ ممارسدثها مدن  بدا مدديري المددارس  لد  سدلوك 
لدددى المعلمددين ، و ددد ا ثمدددت الدراسددة  لدد  أسددلوم المالددم ايةثمددا   بالعينددة، ممدددا 

معلمدداً مددن  214ا ثمدددت  لدد  ايسددثبيا  لشمددل البيانددات ، وتنددعلة  ينددة الدراسددة مددن 
المعلمين العاملين بالمددارس ايبثداايدة بمديندة سامالدو  الثرميدةد ومندةة الدراسدة  دن أ  

دة الثحويليددة والثبادليددة للمددديرين تلعددب دورًا مبيددرًا  دد  تددد يظ سددلوك المواطنددة نمددط القيددا
 د (83)الثنظيمية لدى المعلمين  

، والثد  حاولدة Hassanreza Zeinabad  2131دراسة ىاسانريزا زينابداد  -1
الو ددول  لدد  تددأ ير الركددا الددوظية  والددويو الثنظيمدد   لدد  سددلوك المواطنددة الثنظيميددة لدددى 

سددين  دد  المدددارس اإلبثداايددة  دد  طهددرا  بددايرا  ، وا ثمدددت الدراسددة  لدد  أسددلوم المدر 
المالدددم ايةثمدددا   بالعيندددة، وتدددظ ةمدددل البياندددات باسدددثخدار ايسدددثبيا  ، وتندددعلة  يندددة 

من اإلناث ( ومد لد  ندرة مدديرين  111من ال مور ،  152معلمًا )  652الدراسة من 
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ية  يدددد  ر مباشددددرة  لدددد  سددددلوك المواطنددددة ومنددددةة الدراسددددة  ددددن أ  الركددددا الددددوظ دذمددددور 
  د (82)الثنظيمية ، مما ي  ر  ل  الويو الثنظيم  

  Hassanreza Zeinabad&Keyvanدراسة ىاسانريزا زيناباد وميةدا  فداليح  – 4
Salehi 2011 ،  والثدد  اسددثهد ة العنددل  ددن دور العدالددة اإلةراايددة وال قددة والركددا

ك المواطنددة الثنظيميددة لدددى المعلمددين ، و ددد ا ثمدددت الددوظية  والددويو الثنظيمدد   دد  سددلو 
الدراسة  ل  أسلوم المالم ايةثما   بالعينة ، وتظ ةمدل البياندات باسدثخدار ايسدثبيا  

مددديرًا مددن المدددارس ايبثداايددة العامددة  345معلمدداً و  671د وتنددعلة  ينددة الدراسددة مددن 
ةراايدة تد  ر  لد  مالدثوى ال قدة    طهرا  بإيرا  د و د منةة الدراسدة  دن أ  العدالدة اإل

 د (81)وسلوك المواطنة الثنظيمية من خلك الركا الوظية  والويو الثنظيم  
، والثد   2133وزملادو   Saeed Yarmohamamadiدراسة سعيد يارمحمددي  – 5

اسثهد ة  حص و ياس سلوك المواطنة الثنظيمية لددى معلمد  الثربيدة الرياكدية  د  أ لديظ 
و دددد ا ثمددددت الدراسدددة المدددنهد الوفدددة  ،  Zanjan Province  زانشدددا  بدددايرا

باسثخدار أسلوم المالم ايةثما   بالعينة ، مما ا ثمدت  ل  ايسدثبيا  مدأداة أساسدية 
مةددردة دومنددةة نثددااد  235وتددظ اخثيددار  ينددة  نددوااية تنددعلة مددن لشمددل البيانددات د 

معلمد  الثربيدة الرياكدية ، ممدا  الدراسة  دن ارتةداع مالدثوى سدلوك المواطندة الثنظيميدة لددى 
 د (84)منةة الدراسة  ن ارتةاع سلوك المواطنة الثنظيمية لدى اإلناث مقارنة بال مور 

، والثددد  اسدددثهد ة  2132وزملادددو  Hassan Fahim دراسدددة حالدددن  هددديظ  –  6
وتقدددددير الدددد ات  مالددددلوك تقددددو    العنددددل  ددددن العل ددددة بددددين سددددلوك المواطنددددة الثنظيميددددة

يمدد  والعمددر لدددى معلمدد  الثربيددة الرياكددية، و ددد ا ثمدددت الدراسددة  لدد  والمالددثوى الثعل
أسلوم المالم ايةثما   بالعينة ، مما تظ اسثخدار ايسثبيا  مأداة لشمل البياناتد و د  
منةة نثااد الدراسة  ن أ  ىناك تأ ير داك لثقدير ال ات    سلوك المواطنة الثنظيمية،  

ثوى الثعليم  وتقدير ال ات ،    حدين ي يوةدد  ل دة مما أ  ىناك  ل ة دالة بين المال
 د (85)بين المالثوى الثعليم  وسلوك المواطنة الثنظيمية 
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، والثد  اسدثهد ة  2132وزملادو  Parastoo Asghari دراسة باراسثو اسد اري  – 7
العنل  ن العل ة بين مهدارات إدارة الد ات وسدلوك المواطندة الثنظيميدة ، وتعدد الدراسدة 

 ابددة دراسددة وفددةية ا ثمدددت  لدد  األسددلوم المالددح  ، ممددا ا ثمدددت  لدد  ايسددثبيا   بم
مةدددردة مدددن مدددديري ومدرسددد   11مدددأداة لشمدددل البياندددات د وتندددعلة  يندددة الدراسدددة مدددن 

المدددارس العليددا للبنددات  دد  أرميددا د ومنددةة الدراسددة  ددن وةددود  ل ددة طرديددة بددين سددلوك 
ينمددددا ي توةددددد  ل ددددة بددددين سددددلوك المواطنددددة المواطنددددة الثنظيميددددة واتشاىددددات المددددديرين ، ب

 د(86)الثنظيمية والمهارات اإلدارية والثر يو وايىثمامات المهنية وبعد النظر
، والثد  اسددثهد ة  2132وزملادو  Yunus Yildirim دراسدة يوندوس يلدديريظ  – 8

 العندددل  دددن سدددلوك المواطندددة الثنظيميدددة والدددويو الثنظيمددد  لددددى معلمددد  الثربيدددة الرياكدددية
و ل ددة ذلددد بددبع  المث يددرات الديموةرا يددة ، وا ثمدددت الدراسددة  لدد  أسددلوم المالددم 
ايةثمددا   بالعينددة، ممددا ا ثمدددت  لدد  ايسددثبيا  مددأداة لشمددل البيانددات، وشددملة  ينددة 

بثرميدا ، و دد   Hatayمةردة من معلم  الثربيدة الرياكدية  د  منققدة ىاتداي  133الدراسة 
لثنظيم  المرتةل لدى معلم  الثربيدة الرياكدية يالدا د  لد  منةة الدراسة  ن أ  الويو ا

تدددد يظ سدددلوك المواطندددة الثنظيميدددة ، ممدددا مندددةة الدراسدددة  دددن وةدددود  دددرول  ددد  سدددلوك 
المواطنددة الثنظيميددة بددين المعلمددين تعددزى إلدد  النددوع والوكددل الددوظية  ، حيدد  يرتةددل سددلوك 

ل لددى أفدحام الوكدل الدوظية  المواطنة الثنظيمية لدى ال مور مقارنة باإلناث، ممدا يرتةد
 د(87)المرتةل مقارنة بأفحام الوكل الوظية  المنخة  

  انياً   دراسات تناولة سلوك المواطنة الثنظيمية لدى أ  او ىيبة الثدريو بالشامعات 
، والثدد   2131وزملاددو  Rouholla Mahdiuon دراسددة روىددوي ماىددديو   - 3

ية وسددلوك المواطنددة الثنظيميددة لدددى أ  دداو اسددثهد ة العنددل  ددن العل ددة بددين النخصدد
ىيبددددة الثدددددريو بشامعددددة طهددددرا  بددددإيرا ، و ددددد ا ثمدددددت الدراسددددة  لدددد  أسددددلوم المالددددم 
ايةثمددا   ، ممددا ا ثمدددت  لدد  ايسددثبيا  مددأداة لشمددل البيانددات د و ددد تددظ اخثيددار  ينددة 

اسددة مةددردة مددن أ  دداو ىيبددة الثدددريو بالشامعددة ، و ددد منددةة الدر  231 نددوااية  وامهددا 
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 ددن ارتةدداع سددلوك المواطنددة الثنظيميددة لدددى أ ددراد العينددة ، ممددا توفددلة الدراسددة إلدد  ا  
سدددلوك المواطندددة الثنظيميدددة يدددرتبط ايشابيددداً بدددبع  أبعددداد النخصدددية م دددا الثوا دددل والدددو   

 د(88)والصراحة ، مما أ  سلوك المواطنة الثنظيمية يرتبط سلبياً بالعصابية 
 Moslem Salehi & Abbasس  ولثددداش دراسدددة مالدددلظ فددداليح  و بدددا – 2
 Gholtash 2133   والث  اسثهد ة الو ول  ل  العل ة بين ما من الركدا الدوظية ،

وايحثرال الدوظية  والدويو الثنظيمد  وسدلوك المواطندة الثنظيميدة ، و دد ا ثمددت الدراسدة 
أداة  لدد  أسددلوم المالددم ايةثمددا   بالعينددة ، ممددا ا ثمدددت الدراسددة  لدد  ايسددثبيا  مدد

لشمل البيانات د وتظ اخثيار  ينة طبقية  نوااية من ةميل أ  او ىيبدة الثددريو بعليدات 
مةردة د ومنةة الدراسة  ن   143بقهرا  ، وتنعلة من Islamic Azad ةامعة 

الثددأ ير اإليشدداب  للركددا الددوظية  والددويو الثنظيمدد   لدد  سددلوك المواطنددة الثنظيميددة ، بينمددا 
حثددرال الددوظية   لدد  سددلوك المواطنددة الثنظيميددة ،  دد  حددين توفددلة ىندداك تددأ ير سددلب  لل

 د  (89)الدراسة إل  وةود  ل ة سلبية بين الركا الوظية  وايحثرال الوظية  
 اسثخدار والث  اسثهد ة العنل  ن مدى،  2132دراسة محمد نافر وزملاو  – 1 

 المواطنة سلوك  ل  مالثوى لدى  ينة البح  ، والو ول اييشاب  الثنظيم  المناخ أبعاد
 المنداخ إبعداد بدين واأل در  ل دة ايرتبداط الالدااد ، باإلكدا ة إلد  العندل  دن الثنظيمد 
الثنظيمدد  ، و ددد ا ثمدددت الدراسددة  لدد  أسددلوم المالددم  المواطنددة وسددلوك الثنظيمدد 

ايةثما   بالعينة ، مما ا ثمدت  ل  ايسثبيا  لشمل البيانات د وتنعلة  ينة الدراسة 
 الثعليظ لهيبة الرفا ة الثابل / اإلدارة معهد    الثدريالية الهيبة مةردة من أ  او 75ن م

  د  الالدااد الثنظيمد  الثقند   د  ب ددادد ومندةة نثدااد الدراسدة  دن أ  مالدثوى المنداخ
 الالدااد الثنظيمد  المواطندة سدلوك مالدثوى إل  ا  ايشابياً، مما توفلة الدراسة  المنظمة

 مدن بعدد مدا بدين معنويدة ارتبداط  ل دة وةدود النثدااد أوكدحة ، مما اً ايشابي    المنظمة
 القدرارات ( ومالدثوى اتخداذ نمدط القيادة،الحوا ز،ايتصدايت، المنداخ الثنظيمد  ) إبعداد

 د (91) الثنظيمية سلوك المواطنة 
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 درةدة معر دة ، والثد  ىدد ة إلد  2132دراسدة ىنداو خالدد الر داد و زيدزة أبدو ديدة  – 4
 و ل ثدو العداطة  للد ماو األردنيدة الرسدمية الشامعدات  د  األمداديميين لقدادةا ممارسدة
و د ا ثمدت الدراسة  لد  المدنهد الوفدة  ايرتبداط    .لديهظ الثنظيمية المواطنة باللوك

لشمدل البياندات الثد  تثقلبهدا الدراسدة د  ايسدثبيا  تظ اسثخدار الدراسة، ىدل د ولثحقيل
 مدا تددريو  د  ىيبدة   دو  771و   اادداً 288 من عونةت  ينة  ل  الدراسة وأةرية

  دن تدوا ر الدراسة نثااد م تة د ومنةة وةامعة اليرموك ، وةامعة األردنية ، الشامعة من
 الرسدمية، األردنيدة الشامعدات  د  األمداديميين القدادة لددى العداطة  للد ماو درةدة  اليدة

 المواطندة مدن سدلوك الثددريو بدةىي أ  داو لددى  اليدة درةة توا ر وم لد ابرزت الدراسة
 ارتباطيدة  ل دة وةدود النثدااد أظهدرت ممدا . األردنيدة الرسدمية الشامعدات  د  الثنظيميدة
 المواطندة سدلوك وبدين العداطة  للد ماو القدادة ممارسدة بدين إحصدااية ديلدة ذات إيشابيدة
 د (93)لديهظ  الثنظيمية

am Bidarian & Parivash Shabnةا داري  دراسة شابنار بيداريا  وباريةداش  - 5
 Jafari 2132  والثد  حاولدة تةالدير العل دة بدين العدالدة الثنظيميدة وسدلوك المواطندة ،

بقهدددرا  ، و دددد   Islamic Azadالثنظيميدددة لددددى أ  ددداو ىيبدددة الثددددريو بشامعدددة
ا ثمدددت الدراسددة  لدد  أسددلوم المالددم ايةثمددا   بالعينددة ، ممددا تددظ اسددثخدار ايسددثبيا   

و دد مندةة نثددااد مةدردة د  251وشدملة  يندة الدراسدة لشمدل البياندات ، مدأداة رايالدية 
العدالددددة  –الدراسددددة  ددددن الثددددأ ير اإليشدددداب  ألبعدددداد العدالددددة الثنظيميددددة ) العدالددددة الثوزيعيددددة 

 د (92) دالة العل ات (    تد يظ سلوك المواطنة الثنظيمية  –اإلةرااية
ميددددددة لدددددددى الممركددددددات والعدددددداملين  ال دددددداً   دراسددددددات تناولددددددة سددددددلوك المواطنددددددة الثنظي

 بالمالثنةيات د 
، والث  ىد ة إل  تةالير العل ة بين ما من  2116دراسة أحمد اليوسة  وزملاو  – 3

القيددادة الثحويليددة ، العدالددة اإلةراايددة ، الركددا الددوظية  ، وسددلوميات المواطنددة الثنظيميددة ، 
ة ، ممدددا ا ثمددددت  لددد  و دددد ا ثمددددت الدراسدددة  لددد  أسدددلوم المالدددم ايةثمدددا   بالعينددد
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موظةددداً بالمالثندددةيات  142ايسدددثبيا  لشمدددل البياندددات ، وتندددعلة  يندددة الدراسدددة مدددن 
الشامعيدددة  ددد  سدددوريا ، ومندددةة الدراسدددة  دددن وةدددود مالدددثوى مثوسدددط لممارسدددة العددداملين 
لالددلوميات المواطنددة الثنظيميددة ، ممددا أبددرزت الدراسددة وةددود  ل ددة بددين الثددأ ير الم ددال  ، 

قليددة ، الثحةيددز اإليحدداا  ، الركددا  ددن زمددلو العمددا ، الركددا  ددن الوظيةددة ، ايسددث ارة الع
 د (91)الركا  ن اإلشرال، العدالة اإلةرااية، وسلوميات المواطنة الثنظيمية 

 Hamid Reza &Meysam Salimi 2132سداليم  دراسة حميد ريزا وميالدار  –2
يدة  لد  توةهدات العمدلو  د  ، والث  اسثهد ة العنل  ن تأ ير سلوك المواطندة الثنظيم

بية الثمدري  بقهدرا  ، و دد ا ثمددت الدراسدة  لد  أسدلوم المالدم ايةثمدا   بالعيندة،  
 78مما ا ثمدت  ل  ايسثبيا  لشمل البيانات دو دد أةريدة الدراسدة  لد   يندة  وامهدا 

ممركة من الممركات اللت  يثصلن بالعملو    بية الثمري  ، ومنةة نثااد الدراسة 
أ  ىنداك  ل دة طرديدة ذات ديلدة إحصدااية بدين سدلوك المواطندة الثنظيميدة واتشاىدات   ن

 د (94)العملو تشاه الثنظيظ 
 

رابعًا   دراسدات تناولدة سدلوك المواطندة الثنظيميدة لددى العداملين  د  الندرمات والدوزارات 
 والمصانل 

لددد  بنددداو ، والثددد  رمدددزت   2112دراسدددة  بدالمحالدددن نعالدددان  وأحمدددد اليوسدددة   – 3
واخثبددددار نمددددوذج يةالددددر العل ددددة بددددين نمقدددد  القيددددادة ) الثحويليددددة والثبادليددددة ( وسددددلوميات 

و د ا ثمدت الدراسة  ل  المنهد الوفة  الثحليل  ، مما ا ثمدت المواطنة الثنظيمية د 
وأةرية الدراسة  ل   ينة من العداملين  د  خمدو  ل  ايسثبيا  مأداة لشمل البيانات د 

مةردة د ومنةة الدراسة  دن وةدود تدأ ير  151ققاع العار    حلب بل ة من شرمات ال
 ير مباشر للقيادة الثحويلية  ل  سلوميات المواطنة الثنظيمية من خلك العدالدة اإلةراايدة 
وال قددة ممث يددرات وسدديقة ، ممددا منددةة الدراسددة  ددن وةددود  ل ددة بددين ال قددة وسددلوميات 
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راسددة وةددود  ل ددة بددين العدالددة الثوزيعيددة وسددلوميات المواطنددة الثنظيميددة ، ممددا أبددرزت الد
 د (95)المواطنة الثنظيمية 

 Arpacı Tugba Korkmaz & Ebru دراسدة توةبدا مورممداز وابدرو ارباسد   – 2
، والثدد  اسددثهد ة العنددل  ددن العل دددة بددين سددلوك المواطنددة الثنظيميددة والددد ماو 2119

لوم المالددم ايةثمددا   بالعينددة ، العدداطة  للمنددر ين ، و ددد ا ثمدددت الدراسددة  لدد  أسدد
مةددردة مددن  334وا ثمدددت  لدد  ايسددثبيا  لشمددل لبيانددات د وتنددعلة  ينددة الدراسددة مددن 

منر اً ( ، ومنةة الدراسة  ن وةود مالدثوى مرتةدل  57 امًل و 57مصانل اسقنبوك ) 
ة مددن الدد ماو العدداطة  وسددلوك المواطنددة الثنظيميددة لدددى أ ددراد العينددة ، ممددا أبددرزت الدراسدد

 ارتباط و   ال مير واإلي ار والاللوك الح اري لدى العاملين بال ماو العاطة  لمندر يهظ 

 د (96)
، والث  ىد ة إل  العنل  Wang Guangling  2133جواجنلينج دراسة واند  – 1

 دددن العل دددة بدددين إدارك العددداملين للعدالدددة الثنظيميدددة وسدددلوك المواطندددة الثنظيميدددة ،  وذلدددد 
سددلوم المالددم ايةثمددا   بالعينددة، وباسددثخدار ايسددثبيا  مددأداة أساسددية باي ثمدداد  لدد  أ

 دامًل  د  المندرو ات الخافدة بالصدين د  221لشمل البيانات ، واةريدة الدراسدة  لد  
ومندددةة الدراسدددة أ  إحالددداس العددداملين بالعدالدددة الثنظيميدددة يدددرتبط ايشابيددداً بثدددد يظ سدددلوك 

  ىنداك  ل دة إيشابيدة دالدة بدين الهويدة الثنظيمدة المواطنة الثنظيمية ، مما أبدرزت الدراسدة أ
وسدلوك المواطندة الثنظيميددة ، ممدا أ  الهويددة الثنظيميدة تلعددب دورًا مبيدرًا  دد  تدد يظ العل ددة 

 د  (97)بين العدالة الثنظيمية وسلوك المواطنة الثنظيمية 
 لعداملينا إحالداس أ ر تحليا إل  ، والث  ىد ة 2132دراسة بندر مريظ أبو تايو  –  4

 األرد     الحعومية الوزارات مرامز    المواطنة الثنظيمية سلوك  ل  الثنظيمية بالعدالة
 اسدثخدار ممدا تدظا ثمددت الدراسدة  لد  األسدلوم الوفدة  الثحليلد  الميددان  ،   ، و دد

  411د و دد بل دة  يندة الدراسدة   أىددا ها وتحقيدل الدراسدة بياندات لشمدل ايسدثبيا 
 العداملين إحالداس أ  النثدااد وأظهدرتد الدوزارات األردنيدة مرامدز  د  لينالعدام مةدردة مدن



 حممد محزة|سلطة املواطنة التنظيمية لدى املعلمني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ230ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 سدلوك ارتةداع أظهدرت النثدااد بينمدا المثوسط،  ول ةاو أبعادىا بشميل الثنظيمية بالعدالة
 أ  ىنداك نثدااد الدراسدة بينة و د  .الدراسة  ينة لدى أبعادىا بشميل الثنظيمية المواطنة
 و لد  الثنظيميدة المواطندة سدلوك  لد  الثنظيميدة للعدالدة مدوظةينال إلدراك إيشابيداً  تدأ يراً 

 األمبدر الددور لدو اإلةرااية بالعدالة العاملين إحالاس أ  النثااد بينة مما   .ةميل أبعادىا
 الثنظيميدة  للعدالدة األخدرى األبعداد مدل مقارندة الثنظيميدة المواطندة  لد  سدلوك الثدأ ير  د 

 د( 98)ثعاملية ( والعدالة ال الثوزيعية العدالة(
 Ajay K. Jain  and Cary L. Cooperدراسدة أةداي ةداين ومداري مدوبر  – 5

، والثدددد  ىددددد ة إلدددد  الو ددددول  لدددد  الثددددأ ير المباشددددر لل دددد وط الثنظيميددددة  لدددد   2132
سددلوميات المواطنددة الثنظيميددة  دد  الهنددد ، و ددد ا ثمدددت الدراسددة  لدد   أسددلوم المالددم 

 ل  ايسثبيا  مأداة أساسية لشمل البياندات، وتندعلة ايةثما   بالعينة ، مما ا ثمدت 
مةددردة مددن العدداملين  دد  خدمددة العمددلو  دد  شددرمات ايتصدداك  دد   412 ينددة الدراسددة مددن 

شماك الهند ، ومنةة الدراسة  ن أ  لل  وط الثنظيمية تأ ير سلب  داك  لد  سدلوميات 
بدددين سدددلوك المواطندددة  المواطندددة الثنظيميدددة ، ممدددا مندددةة الدراسدددة  دددن وةدددود ارتبددداط داك

الثنظيمية من ةهة ومث يرات العمدر والندوع والحالدة الزواةيدة والثعلديظ  والمنصدب مدن ةهدة 
 د (99)أخرى

، والثد  اسدثهد ة  2132وزملادو  Cheng Ling Tai دراسدة شديند ليدند تداي  – 6
ثحويليدة  حص الثأ ير الوسيط لاللوك المواطنة الثنظيمية  ل  العل ة بين نمط القيدادة ) ال

والثبادليدة واألخل يددة ( واألداو ، و دد ا ثمدددت الدراسدة  لدد  أسدلوم المالددم ايةثمددا   
 411بالعينة ، مما ا ثمدت  ل  ايسثبيا  لشمل البيانات ، و دد تدظ اخثيدار  يندة  وامهدا 

مةردة من العاملين    المنرو ات الص يرة والمثوسقة بثايوا  د و د منةة الدراسة  ن 
لمواطنددة الثنظيميددة يدد  ر  لدد  العل ددة بددين القيددادة الثحويليددة والثوزيعيددة مددن ةهددة أ  سددلوك ا

 د (311)واألداو من ةهة أخرى 



 5201 ناير(ي51عدد)                  اجمللة العربية لعلم االجتماع        
 ( ي31)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ231ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، والثدددد  اسددددثهد ة  Cristiana Catalina 2132دراسددددة مريالددددثينا ماتالينددددا  – 7
العندددل  دددن تدددأ ير العواطدددل الوظيةيدددة  لددد  سدددلوك المواطندددة الثنظيميدددة ، و دددد ا ثمددددت 

أسددلوم المالددم ايةثمددا   بالعينددة ، ممددا ا ثمدددت  لدد  ايسددثبيا  مددأداة الدراسددة  لدد  
مةدردة مدن العداملين  د  مشداك  85أساسية لشمدل البياندات د وتندعلة  يندة الدراسدة مدن 

ايتصايت والثالويل    رومانيا ، ومنةة نثدااد الدراسدة  دن وةدود  ل دة بدين المندا ر 
مية يسيما العواطل اييشابية تشاه زملو العمدا الوظيةية اييشابية وسلوك المواطنة الثنظي

 د (313)
ولعا تعدد الدراسات الالابقة يعنل  ن أىمية موكوع الدراسة وما حظ  بدو مدن اىثمدار 
خاص من الباح ين  د  العديدد مدن العلدور ، ومدن خدلك العدرض الالدابل يمعدن اسدثخلص 

 -انت   
شثمعددات  ربيددة دراسددات أةريددة  دد  م 5دراسددة مددنهظ  22 ددرض الباحدد   -

دراسدددة أةريدددة  ددد  مشثمعدددات  يدددر  37وىددد    األرد  والعدددرال وسدددوريا ، و
 ربيدددة وىددد    ترميدددا وإيدددرا  وأرميدددا والهندددد والصدددين وتدددايوا  ورومانيدددا د األمدددر 
الدد ي يعنددل  ددن نقددص  دد  الدراسددات العربيددة   ددًل  ددن ال يددام الواكددم 

يبدددرز أىميدددة  للدراسددات الثددد  أةريدددة  دد  المشثمدددل المصدددري والليبدد  ، ممدددا
 الدراسة الراىنة د 

، ممددا  منددةة الدراسددات الالددابقة  ددن ال يددام الواكددم للدراسددات المقارنددة  -
يبرز أىمية الدراسة الراىنة والثد  تقدار  بدين المدرسدين المصدريين والليبيدين ، 

سدددلوك المواطنددددة الثنظيميدددة  دددد  الثعلددديظ العددددار ومددد لد تقددددار  الدراسدددة بددددين 
  والثعليظ الةن  د 

م الدرسات الث  اةرية  ل  المدارس الةنية ، حيد  لدظ يحده الثعلديظ  يا  -
الةن  بايىثمار  ياسًا بالثعليظ العار ، األمر ال ي يعنل  ن أىمية الدراسدة 
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الراىنددة والثدد  أىثمددة بالمدرسددة الةنيددة ومددا تععالددو مددن  قا ددة و دديظ تنددعا 
 سلوك المواطنة لدى المدرسين المنوط بهظ تعريالو لدى القلم د

اةريدددة الدراسدددات الالدددابقة  لددد   بدددات مهنيدددة مخثلةدددة م دددا   المعلمدددين ،  -
وأ  او ىيبة الثدريو بالشامعات ، والممركدات والعداملين بالمالثندةيات ، 
والعاملين بالنرمات والوزارات والمصانل د و   الوا ل  إ  العدد ايمبر مدن 

األمدددر  الدراسدددات الالدددابقة )  مدددا  دراسدددات (  دددد أةريدددة  لددد  المعلمدددين ،
ال ي يعنل  ن أىمية ى ه الةبة وكرورة دراسدة سدلوك المواطندة الثنظيميدة 

 لديها د
اسثةاد الباح  من ما ة الدراسات الالدابقة  د  العديدد مدن الشواندب النظريدة  -

، حي  منةة الدراسات الالابقة  دن مشمو دة مدن الظدواىر الثنظيميدة الثد  
ممددا سددا د  دد  إ ددراو معر ددة  تدد  ر  دد  سددلوك المواطنددة الثنظيميددة أوتثددأ ر بددو 

 الباح  بموكوع الدراسةد
ا ثمددددت الدراسدددات الالدددابقة  لددد  مشمو دددة مثنو دددة مدددن المقددداييو ، و دددد  -

اسددثةاد الباحدد  مددن مخثلددل الدراسددات الالددابقة  نددد إ ددداد مقيدداس سددلوك 
المواطنددة الثنظيميددة ، حيدد  اسددثةاد الباحدد  مددن ىدد ه الدراسددات  دد  الثعددرل 

لث  تقيو سدلوك المواطندة الثنظيميدة والثد  يث دمنها  ل  العنافر المخثلةة ا
المقيددداس الدددراىن د ممدددا اسدددثةاد الباحددد  مدددن الدراسدددات الالدددابقة  ددد  ميةيدددة 

 تصحيم ايسثشابات وحالام درةة سلوك المواطنة الثنظيمية  د
ا ثمدت الدراسات الالدابقة  لد  مشمو دة مثنو دة مدن ايسداليب اإلحصدااية  -

ثةاد الباحد  مدن ىد ه الدراسدات  ندد اخثيداره  د  تحليدا البياندات ، و دد اسد
 األساليب اإلحصااية المناسبو لثحليا بيانات الدراسة الراىنة د

 وأخيرًا  ار الباح  بثةالير نثااد دراسثو    كوو نثااد الدراسات الالابقة د  -
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 اإلطار المنهش 

 مشايت الدراسة –3
سدة داخدا إطدار مددينث  المشاك الش را     يثحدد المشداك الش را د  لهد ه الدرا -

اةدددابيا بدولددة ليبيددا ، ومدينددة ببددا بمحا ظددة بندد  سددويل بمصددر ،  حيدد  تثواةددد 
مدرسددددة  اطمددددة الزىددددراو ال انويددددة للبنددددات داخددددا مدينددددة اةدددددابيا وىدددد  مددددن أ دددددر 

وتقددل مدينددة اةدددابيا  دد  النددرل مددن خددط القددوك المدددارس  دد  المدينددة وأمبرىددا، 
و  مو عهددا إلدد  الشنددوم النددر   مددن مدينددة المددار بمدينددة بن ددازي ،وبهدد ا يعدد 21

مظ ، وأ رم نققة لها  ل  ساحا البحر األبدي  المثوسدط   361بن ازي بحوال  
يثحددد المشدداك ممددا  ،(312)مدظ  31ىدو مرسد  الزويثينددة الد ي يبعددد  نهدا بحددوال  

الش را   للدراسة أي ا داخا إطار مدينة ببا الثابعة لمحا ظة بن  سويل ، حي  
رسددة ببددا ال انويددة الزرا يددة والثدد  تعددد مددن أمبددر المدددارس الةنيددة وأ دددمها تثواةددد مد

  21 لد  مالدثوى المحا ظدة د ومديندة ببدا تقدل ةندوم مديندة بند  سدويل بحدوال  
 مظ  د

المشاك البنري   ينما المشاك البنري ةميل المعلمين داخا مدرسث   اطمدة  -
  ية بمدينة ببا دالزىراو بمدينة اةدابيا ، ومدرسة ببا ال انوية الزرا

يوماً ،  28المشاك الزمن    اسث ر ة  ملية ةمل البيانات اللزمة له ه الدراسة  -
/  3/ 11وانثهدددة يدددور  1/3/2131حيددد  بددددأت  مليدددة ةمدددل البياندددات يدددور 

 ر د 2131
 نوع الدراسة والمناىد المالثخدمة – 2

 لد  اسدثخدار طريقدة  تعد ى ه الدراسة بم ابدة دراسدة وفدةية تحليليدة ا ثمدد  يهدا الباحد 
 المالم ايةثما    ن طريل الحصر الناما د
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،  (311) ويعد المالم ايةثما   أحد المناىد الرايالية الث  تالثخدر    البحوث الوفةية
وبهدل المالم ايةثما    ادة إل  وفل خصااص الشما ات المخثلةدة والثعدرل  لد  

 د (314)منا رىظ واتشاىاتهظ حوك المالااا المخثلةة 
ويقور المالم  ل  أساس اخثيار مشمو ة من األ راد وتوةيو مشمو دة مدن األسدبلة إلديهظ، 
ويددثظ ةمددل البيانددات مددن ىدد يو األ ددراد  بددر  دددة وسددااا مددن أىمهددا المقابلددة وايسددثبيا  ، 

  د (315)وينقالظ المالم إل  نو ين ، مالم شاما ومالم بالعينة 
ا    دن طريدل الحصدر النداما و د ا ثمدد الباحد   لد  أسدلوم المالدم ايةثمد  

 ددامًل ) مددن  221وذلددد نظددرًا لقلددة  دددد المعلمددين داخددا المدرسددثين ، والبددالغ  ددددىظ 
وا ل سشلت شبو  العاملين بالمدرسثين ( ، حي  بلغ  دد المعلمين بمدرسة ببا ال انوية 

ة بندات معلمًا ،    حدين بلدغ  ددد المعلمدين بمدرسدة  اطمدة الزىدراو ال انويد 339الزرا ية 
معلمددداً ، األمدددر الددد ي يمعدددن الباحددد  مدددن دراسدددثهظ مدددن خدددلك الحصدددر النددداما،  314

 وتشنب األخقاو المرتبقة بالعينة ) خقأ الصد ة وخقأ الثحيز (  د 
ويرى الباح  أ  اسثخدار أسلوم المالم ايةثما    ن طريدل الحصدر النداما يعدد ىدو 

ثخدار الباحد  لهد ا المدنهد سدول المنهد المناسب لثحقيل أىدال البح  ، ممدا أ  اسد
 يالا ده  ل  رسظ فورة مثعاملة  ن وا ل سلوك المواطنة الثنظيمية لدى المعلمين  د

ممددا ا ثمددد الباحدد   لدد  المددنهد المقددار  حيدد  أنددو المددنهد المناسددب لثحقيددل    
أىدددال الدراسددة مددن حيدد  المقارنددة بددين المعلمددين المصددريين والليبيددين  يمددا يثعلددل بمدددى 

سثهظ لاللوك المواطنة الثنظيمية ، وم لد المقارندة بدين سدلوك المواطندة الثنظيميدة  د  ممار 
الثعلدددديظ العددددار والثعلدددديظ الةندددد  د ويددددري الباحدددد  أ  اسددددثخدار المددددنهد المقددددار  وإةددددراو 

 المقارنات المخثلةة سول تعالب الدراسة  درًا من العمل والد ة المنهشية د 
 أدوات ةمل البيانات – 1
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احددد   لددد   ددددة أدوات لشمدددل البياندددات وىددد    فدددحيةة ايسدددثبيا    وتحليدددا ا ثمدددد الب
 الو اال والالشلت د 

 Questionnaire Scheduleفحيةة ايسثبيا    -أ 
تعد فحيةة ايسثبيا  ى  األداة الرايالية الث  ا ثمدد  ليهدا الباحد  لشمدل البياندات الثد  

مشمو ددة مددن األسددبلة المعثوبددة يددثظ تثقلبهددا الدراسددة ، وفددحيةة ايسددثبيا  ىدد   بددارة  ددن 
توةيههددا للمبحدددو ين مدددن المعلمددين وأسدددبلثها  لددد  درةدددة  اليددة مدددن الثقندددين ، وي يثقلدددب 

  د (316)بنةالو   ايسثبيا  وةود الباح  حي  يمأل المبحوث ايسثبيا
وايسددثبيا  وسدديلة لشمددل البيانددات  وامهددا اي ثمدداد  لدد  مشمو ددة مددن األسددبلة ترسددا إمددا 

البريد لمشمو ة مدن األ دراد أو تنندر  لد  فدةحات الشراادد والمشدلت ، أو  لد  بقريل 
شاشدددة الثلةزيدددو  أو  دددن طريدددل اإلذا دددة ، ليشيدددب  ليهدددا األ دددراد ويقومدددوا بإرسدددالها إلددد  
المنر ين  ل  البح  ، أو تاللظ باليد للمبحو ين ليقوموا باإلةابة  ليها  ظ يقور الباح  

ويهدل ايسثبيا  إل   د (317)بعد أ  يدونوا إةاباتهظ  ليها  أو أحد مندوبيو بشمعها منهظ
الثعرل  ل  المعثقدات النخصية والمنا ر والثو عات والقيظ وايىثمامات وايتشاىدات 

  د (318)
و ددد  ددار الباحدد  بثوزيددل ايسددثبيا  مددن خددلك وميددا شددبو  العدداملين بمدرسددة ببددا ال انويددة 

مدرسددددة  اطمددددة الزىددددراو ال انويددددة ، و ددددد بلددددغ  دددددد الزرا يددددة ، ومدددددير شددددبو  المددددوظةين ب
اسدثبياناً  314اسدثبياناً بمدرسدة ببدا ال انويدة الزرا يدة ، و 339ايسثبيانات الث  تظ توزيعها 

اسددثبياناً ) اةمددال   دددد المعلمددين  221بمدرسددة  اطمددة الزىددراو ال انويددة بنددات ، باةمددال  
اسثبياناً من مدرسة ببا ال انوية الزرا ية  336بالمدرسثين ( ، و د بلغ العااد من ايسثبيا  

 2د94اسدثبياناً مدن مدرسدة  اطمدة الزىدراو ال انويدة بندات بنالدبة  98% ، و 5د97بنالبة 
% د و دددددد انقالدددددمة فدددددحيةة  96اسدددددثبياناً ، بنالدددددبة  234% ليبلدددددغ إةمدددددال  العاادددددد 

 -ايسثبيا  إل   ل ة أ الار رايالية  ل  النحو الثال   
 ية  ) وتنما سثة أسبلة ( دبيانات أول - 3
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 مقياس سلوك المواطنة الثنظيمية ) وينما  ما  و نرو   بارة ( د  – 2
 بيانات  ن ملمم بيبة العما ) وتنما  نرة أسبلة ( د  – 1

د ويعد القيداس مرحلدة مهمدة  Measurmentو د ا ثمدت ى ه الدراسة  ل  القياس 
زادت الد دة  د   يداس مث يدرات البحدد  ، مدن مراحدا البحد  العلمد  ايةثمدا   د وملمدا 

د وتنددما فددحيةة ايسددثبيا  مقياسدداً لالددلوك المواطنددة (319)زادت ال قددة  دد  نثددااد البحدد 
الثنظيميددة والدد ي  ددار الباحدد  بثقددويره مددن خددلك إطل ددو  لدد  مشمو ددة مددن المقدداييو ، 

دى ويث ددمن ىدد ا المقيدداس  مددا  و نددرو   بددارة ، ويقلددب مددن المبحددو ين أ  يحددددوا مدد
وتعند  الموا قدة  5 ل  ما  بارة مدن العبدارات  لد  مقيداس مثددرج ، يثددرج مدن  ظموا قثه

وتعن   در الموا قة الثامة ، وبينهما درةات مثةاوتة مدن الموا قدة أو  ددر  3الثامة ، حث  
 الموا قة د 

 -و د مر بناو مقياس سلوك المواطنة الثنظيمية بعدة مراحا  ل  النحو الثال   
 مراةعة األدبيات النظرية  يما يثعلل بموكوع سلوك المواطنة الثنظيمية د – 3
اإلطددلع  لدد  الدراسددات الالددابقة الثدد  تعركددة لموكددوع الدراسددة بنددعا مباشددر أو  - 2

  ير مباشر، والث  ورد بها مقياس لاللوك المواطنة الثنظيمية د
مددن أشددهر مقددداييو  اإلطددلع  لدد  بعدد  مقدداييو سددلوك المواطندددة الثنظيميددة د ولعددا –1

، ومد لد مقيداس  (331) سلوك المواطنة الثنظيمية الث  اسثةاد منها الباحد  مقيداس أورةدا 
 Fox، ومقياس  ومو  Koys D.J (332)، ومقياس مويو  (333)بودسامول وزملاو 

S. باإلكدا ة إلد  مقيداس ديبداوي ومدورا    (331) وزملادو ،DiPaola, M. F. & 
Moran M. خصيصدا لقيداس سدلوك المواطندة الثنظيميدة لددى المعلمدين  والد ي فدمظ

 د  (334)
و ددد اسددثةاد الباحدد  مددن خددلك اإلطددلع  لدد  ىدد ه المقدداييو  دد  إ ددداد المقيدداس   - 4

الراىن وتحديد أبعاده ، واخثيار العبارات الملامة لقياس سلوك المواطندة الثنظيميدة ، و دد 
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قياس سدلوك المواطندة الثنظيميدة موز دة  لد  اسثقاع الباح  تحديد  ما  و نرو   بارة ل
 -خمالة أبعاد  ل  النحو الثال   

  (   4اإلي ار ) بارات  
  ( 4العياسة  ) بارات  
  ( 8الروح الرياكية ) بارات  
  ( )  بارات ( 6و   ال مير ) ال مير الح  
  (  6الاللوك الح اري ) بارات  

ت المنهشيددة العةيلددة ب ددما  حددرص الباحدد   لدد  اتخدداذ مشمو ددة مددن اإلةددراوا  – 5
درةة مناسبة من فدل و بات البيانات الث  تث منها فحيةة ايسثبيا  ، ويقصدد بال بدات 

Reliability   مددي ايتالدال  د  النثداادConsistency of Results   الثد
يثظ الحصوك  ليها بإ ادة تقبيل نةو المقياس  ل  نةو األ راد    ظا ظرول مثنابهة 

 يعن  أ  تعو  اإلةابات  ل  األسبلة الواردة    الصدحيةة   Validityل ،  أما الصد
فدددداد ة   وأ  تعددددو  البيانددددات الثدددد  يددددثظ ةمعهددددا تععددددو حقيقددددة معثقدددددات واتشاىددددات 

و د ا ثمد الباح      ياس فدل البيانات  ل  اسدثخدار  د (335)وسلوميات المبحو ين 
سددددثبيا   لدددد  مشمو ددددة مددددن أسدددلوم الصدددددل الظدددداىري ، حيدددد   ددددار الباحددد  بعددددرض اي

المثخصصين للثأمد من فد و ، و د ا دادوا بأندو يقديو  عدًل مدا أ دد لقياسدو ، بعدد اةدراو 
 مشمو ة من الثعديلت الث   ار الباح  بادخالها لثحقيل أىدال البح د

ممدا  ددار الباحد  باخثبددار ايسدثبيا   لدد   يندة فدد يره مدن المعلمددين و دد سددا د ىدد ا   - 6
للسثبيا     إ ادة ترتيدب بعد  البندود وحد ل وإكدا ة    Pre-Testول  ايخثبار األ

 بنود أخري مما تظ الثأمد من مدي ايتالال الداخل     بنود ايسثبيا  د 
ممددا تددظ حالددام فدددل ايتالددال الددداخل  لمقيدداس سددلوك المواطنددة الثنظيميددة ، مددن   – 7

والدرةة العلية للمقياس ، خلك حالام معاما ارتباط بيرسو  بين ما محور من المحاور 
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األمر الد ي يندير إلد  وةدود  13د1و د ةاوت معاملت ايرتباط ملها دالة  ند مالثوى 
 درحة مرتةعة من ايتالال الداخل  بين بنود المقياس د

ولحالام معدك ال بات اسثخدر الباح  طريقدة إ دادة ايخثبدار ، ويقصدد بهدا تقبيدل  - 8
دتين بحيد  ي يثو دل أ  تثدأ ر اإلةابدات  د  المدرة ال انيدة الصحيةة مرتين     ثدرتين مثبا د

بالددبب الدد امرة وإي ي تصددلم ىدد ه القريقددة ، وتعثبددر درةددة ال بددات مركددية إذا مانددة بددين 
و د  ار الباح  بثقبيل الصدحيةة  لد   يندة مدن المعلمدين بل دة  د (336) 91د1-81د1

ادة تقبيدل الصدحيةة  لد  نةدو  نرو  ) بوا ل  نرة معلمين من ما مدرسة (  ظ  ار بإ د
العينة  بعد  نرة أيار من ايخثبار األوك ، و د بلغ معدك ال بات ألسبلة الصدحيةة حدوال  

 مما ي مد وةود درةة  الية من  بات البيانات الث  تث منها الصحيةةد 88د1
 Cornbach Alphaو ددد  ددار الباحدد  بحالددام معامددا ال بددات الةددا مرونبدداخ  - 9

( وىد  نالدبة أ لد  بع يدر 89د1المواطنة الثنظيمية ، وبلغ معاما ال بات ) لمقياس سلوك 
مددن الحددد األدندد  المقبددوك د األمددر الدد ي ينددير إلدد  أ  المقيدداس يثمثددل بدرةددة مرتةعددة مددن 

 ال بات د
مما را   الباح  أ  تعو  بنود ايسثمارة واكحة ي لبو  يها و ير  ابلة للثأويا   – 31

تعقددد  أم دددر مدددن معنددد  واحدددد حثددد  يةهدددظ المبحدددوث المعنددد  الددد ي أو إسددداوة الةهدددظ ، وي 
 يقصده الباح  دو   يرهد 

و د اسثةاد الباح  من مقياس ليعرت  د  تقددير أو تصدحيم ايسدثشابة للمقيداس  - 33
المالددثخدر  دد  الدراسددة الراىنددة ، ومقيدداس ليعددرت  بددارة  ددن مقيدداس مثدددرج يالددثخدر  دد  

 3912 دار  R . Likertواسدقة رنالديو ليعدرت  ياس ايتشاىات ، و د تدظ تقدويره ب
، ويبددددأ بنددداو مقيددداس ليعدددرت بوكدددل مشمو دددة مدددن العبدددارات الواكدددحة تقددديو اتشاىدددات 
المبحددو ين نحددو الموكددوع المددراد  ياسددو ، ويقلددب مددن المبحددو ين تحديددد مدددى مددوا قثهظ 

 دل  ل  ما  بارة  ل  مقياس مثدرج ، يث من خمو  بات للسثشابة ) أوا ل بندة، أوا
ويثظ تصحيم ايسثشابات    حالة إذا ماندة   د،  ير مثأمد ، أ ارض ، أ ارض بندة ( 
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(  1(  يددر مثأمددد )  4( أوا دل )  5العبدارات موةبددة  لد  الثدددرج الثددال    أوا دل بندددة ) 
(  د  أمددا إذا مانددة العبددارات سددالبة ،  يددثظ  تقدددير أو  3( أ ددارض بندددة )  2أ ددارض ) 

 1(  يدر مثأمدد )  2(  أوا ل )  3  النحو الثال    أوا ل بندة  ) تصحيم ايسثشابة  ل
، و د ا ثمد الباحد   لد  ىد ه القريقدة  د   (337) ( 5( أ ارض بندة  )  4( أ ارض  ) 

 تقدير ايسثشابة لعا  بارة من  بارات المقياس د
لد  تظ حالدام درةدة سدلوك المواطندة الثنظيميدة لعدا  بدارة مدن خدلك اي ثمداد    - 32

  المعادلة الثالية والث  ا ثمدت  ليها معظظ الدراسات الالابقة  
 4= 3 – 5         الحد األدن                 –الحد األ ص  

        11د3دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد            ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد    =
 1قلوبة                               دد ايسثشابات الم

وبثقبيل المعادلة الالابقة تدظ حالدام درةدة سدلوك المواطندة الثنظيميدة لعدا  بدارة   - 31
  ل  النحو الثال   
 (  66د1 > 11د2(          درةة مثوسقة )  11د2 > 3درةة منخة ة ) 
 ( 5  ≥ 66د1درةة مرتةعة ) 

ادلددة  دد  حالدام درةددة سدلوك المواطنددة الثنظيميددة و دد تددظ اي ثمداد  لدد  ىد ه المع - 34
لعا مبحوث  ل  ما محور من محاور المقياس من خلك ةمدل درةدات المبحدوث  لد   
ما  بارة من  بارات المحور ،  ظ  المة الناتد  ل   دد  بارات المحدور ، حثد  يمعدن 
نددة اسددثخراج الدرةددة المثوسددقة لعددا مبحددوث ، وبدد لد يمعددن تحديددد درةددة سددلوك المواط

مرتةعدددة (  ددد  كدددوو  –مثوسدددقة  –الثنظيميدددة لعدددا مبحدددوث  لددد  مدددا محدددور  ) منخة دددة 
 المعادلة الالابقة د

وم لد تظ اي ثماد  ل  ى ه المعادلة    حالام درةة سلوك المواطنة الثنظيمية  - 35
العليددة لعددا مبحددوث ) مددن خددلك ةمددل درةددات المبحددوث  لدد  مددا  بددارة مددن  بددارات 
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الناتد  لد   ددد  بدارات المقيداس ، حثد  يمعدن اسدثخراج الدرةدة المقياس ( ،  ظ  المة 
المثوسددقة لعددا مبحددوث ، وبدد لد يمعددن تحديددد درةددة سددلوك المواطنددة الثنظيميددة العليددة 

 مرتةعة (    كوو المعادلة الالابقة د –مثوسقة  –لعا مبحوث ) منخة ة 
 تحليا الالشلت والو اال   -م 

لوم تحليا الالشلت والو اال لشمل بع  البيانات اسثعا  الباح     ى ه الدراسة بأس
 اللزمة للدراسة ، وخافة تلد البيانات المثعلقة بأ داد المعلمين وتخصصاتهظ د

 معالشة البيانات  - 4
بعد اينثهاو من ةمل البيانات  ن طريل اسثمارة ايسثبيا   دار الباحد  بمراةعدة البياندات 

تأمد الباحد  أ  ةميدل البياندات مالدثو اه ،  دظ بعدد وذلد ل ما  امثماك البيانات ، و د 
، وىددو برنددامد إحصدداا  لثحليددا بيانددات  SPSS دذلددد تددظ إدخدداك البيانددات  لدد  برنددام
ويعد ى ا البرنامد بم ابة حزمدة بدرامد مثعاملدة   د (338)العلور ايةثما ية تحليًل إحصاايًا 

 يددة ، ويقددور ىدد ا النظددار بثددو ير فددممة أساسدداً للثعامددا مددل تحليددا بيانددات العلددور ايةثما
حزمددة بددرامد مثعاملددة لعدد  تمعددن الباحدد  مددن أداو  مليددات مخثلةددة  دد  تحليددا البيانددات 
بقريقدة سددهلة وميالدرة ، ممددا يثديم البرنددامد م يدرًا مددن المروندة  دد  تندعيا البيانددات ، ويمددد 

ايةثما يدة  الباح  بعدد ي بأس بو من القرل اإلحصااية األم ر شديو اً  د  مشداك العلدور
 د (339)
وبعدددد اينثهددداو مدددن إدخددداك البياندددات  لدددد  البرندددامد ،  دددار الباحددد  بدددإةراو المعالشددددات  

 اإلحصااية انتية  
 الثعرارات والنالب المبوية د 
 المثوسقات الحالابية واإلنحرا ات المعيارية د 
 معاما ارتباط بيرسو  بين ما محور من محاور المقياس والدرةة العلية للمقياس 

 د
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  معامددددا الةددددا مرونبدددداخCornbach Alpha  لمقيدددداس سددددلوك المواطنددددة
 الثنظيميةد

  اخثبار تT . Test د 
  اخثبار ديلة الةرولChi Square د 

 تحليا البيانات وتةاليرىا  - 5
بمشددرد اينثهدداو مددن  مليددة معالشددة البيانددات ، بدددأت  مليددة تحليددا البيانددات وتةالدديرىا د 

 لددد  الثحليدددا العمددد  مدددن خدددلك الثعدددرارات والنالدددب حيددد  ا ثمددددت الدراسدددة أساسددداً 
مدن  مليدة الثحليدا العمد   دار الباحد   ووبعدد اينثهداوالمعاملت اإلحصدااية المخثلةدة د 

باسثخلص نثااد البح  وتةاليرىا    كوو ما مدن أىددال البحد  وتالداؤيتو ، واإلطدار 
 النظري ، ونثااد الدراسات الالابقة د

 نثااد الدراسة
 المبحو ين خصااص – 3

 -(  خصااص المبحو ين وذلد  ل  النحو الثال    3يثبين من الشدوك ر ظ ) 
 المعلمو  المصريو  –أ 

حثد  أ دا  21% ( يقعدو   د  الةبدة العمريدة مدن  5د35الالن   تبين أ  نالدبة ) -
حثد   11% ( يقعو     الةبدة العمريدة مدن  9د25 امًا ، بينما نالبة )  11من 

% ( يقعدو   د  الةبدة العمريدة مدن 7د53حدين أ  نالدبة )  امداً،  د  41أ ا مدن 
% ( يقعددو   دد  الةبددة  9د6 امدداً ، وأخيددرًا  ددإ  نالددبة )  51حثدد  أ ددا مددن  41

 امًا  أم ر د ومدن الملحده أ  أ دا نالدبة تقدل  د  الةبدة العمريدة  51العمرية من 
ا  امدداً  ددأم ر ، وذلددد نظددرًا أل  ال البيددة العظمدد  مددن المعلمددين  دد  ىدد  51مددن 

 العمر يثشهو  للعما اإلداري واإلشرا   د
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% ( إنداث  8د12% ( ذمور ، بينمدا نالدبة )  2د67النوع   ات م أ  نالبة )  -
 د

% ( يحملدو  م ىدا 311المالثوى الثعليم    ات م أ  ما حايت الدراسة )  -
ةددامع  ، وذلددد نظددرًا لعددو  المدرسددة  انويددة ، وي يالددمم لمددن ي يحمددا م ىددا 

  يها دةامع  بالثدريو 
سددنوات الخبددرة   بالدد اك المبحددو ين  ددن مدددة الخدمددة داخددا المدرسددة تبددين أ   -

سنوات ، بينمدا نالدبة  5% ( يعملو     المدرسة لمدة تقا  ن  2د37نالبة ) 
سدنوات ، وأخيدرا  31 –5% ( يعملو     المدرسة لمدة تثدراوح بدين  6د23) 

 سنة  35 – 31من % ( يعملو     المدرسة لمدة تثراوح  2د63 إ  نالبة ) 
% ( يحصدلو   لد  دخدا شدهري مدن  3د38الدخا النهري   تبين أ  نالبة )  -

%  ( يحصلو   ل  دخدا  5د35ةنيو شهرياً ، بينما نالبة )  3111 – 511
% (  6د23ةنيددو شددهرياً ،  دد  حددين أ  نالددبة )  3511 -3111شددهري مددن 

 ددإ   ةنيددو شددهرياً ، وأخيددراً  2111 – 3511يحصددلو   لدد  دخددا شددهري مددن 
ةنيددو  2511 – 2111% ( يحصددلو   لدد  دخددا شددهري مددن 8د44نالددبة ) 
 شهرياً د

 المعلمو  الليبيو  -م 
حثد  أ دا  21% ( يقعو     الةبدة العمريدة مدن   6د13الالن   تبين أ  نالبة ) -

حثد   11% ( يقعو     الةبدة العمريدة مدن  4د23 امًا ، بينما نالبة )  11من 
% ( يقعدو   د  الةبدة العمريدة مدن  5د24الدبة ) اماً،    حدين أ  ن 41أ ا من 

% ( يقعدو   د  الةبدة  4د22 امداً ، وأخيدرًا  دإ  نالدبة )  51حث  أ ا مدن  41
 امداً  دأم ر د ومدن الملحده أ  ىنداك نالدبة مبيدرة مدن المعلمددين  51العمريدة مدن 

 امداً  دأم ر ، وذلدد نظدرًا أل  ىنداك نالدبة  51الليبيين تقل    الةبدة العمريدة مدن 
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ر  ليلة من المعلمين الليبيدين ية دلو  ايسدثمرار  د  مهندة الثددريو حثد  سدن  ي
 الثقا د د

 % ( إناث  3د51ر ، بينما نالبة ) % ( ذمو  9د46النوع   ات م أ  نالبة )  -
% ( يحملو  م ىدا  دانوي ،  د   7د11المالثوى الثعليم    ات م أ  نالبة )  -

  أ  ىنداك العديدد مدن % ( يحملو  م ىا ةامع  ، حي1د67حين أ  نالبة ) 
المعلمددددين حافددددلين  لدددد  م ىددددا مثوسددددط ) معهددددد المعلمددددات ( ويالددددمم لهددددظ 

 بالثدريو    المرحلة ال انوية د
سددنوات الخبددرة   بالدد اك المبحددو ين  ددن مدددة الخدمددة داخددا المدرسددة تبددين أ   -

سنوات ، بينمدا نالدبة  5% ( يعملو     المدرسة لمدة تقا  ن  8د19نالبة ) 
سدنوات ، وأخيدرا  31 –5ملو     المدرسة لمدة تثدراوح بدين % ( يع 6د28) 

سدنة  35 – 31% ( يعملو     المدرسة لمدة تثدراوح مدن  6د13 إ  نالبة ) 
 د

% ( يحصدلو   لد  دخدا شدهري مدن  8د41الدخا النهري   تبين أ  نالبة )  -
%  ( يحصلو   ل  دخا  5د21دينار شهرياً ، بينما نالبة )  3111 – 511

% (  7د15دينددار شددهرياً ،  دد  حددين أ  نالددبة )  3511 -3111شددهري مددن 
 دينار شهرياً د 2111 – 3511يحصلو   ل  دخا شهري من 

 
 ( 3ةدوك ر ظ ) 

 خصااص المبحو ين

 
 ر

 المث ير
 

 الةبات
 

 المعلمين الليبيين المعلمين المصريين

 % ك % ك
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3 

 
 

 الالن

 6د13 13 5د35 38 21-11

 4د23 23 9د25 11 11-41

 5د24 24 7د53 61 41-51

 4د22 22 9د6 8  أم ر 51

 311 98 311 336 المشموع

 
2 

 
 النوع

 9د46 46 2د67 78 ذمر

 3د51 52 8د12 18 أن  

 311 98 311 336 المشموع

 
1 

 
المالدددددددددددددددددددددثوى 

 الثعليم 

 7د12 12 - -  انوي

 1د67 66 311 336 ةامع 

 - - - -  ول الشامع 

 311 98 311 336 موعالمش

 
4 
 

 
 سنوات الخبرة

 

 8د19 19 2د37 21 5أ ا من 

 6د28 28 6د23 25 31 – 5

 6د13 113 2د63 73 35 – 31

 311 98 311 336 المشموع
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5 

 
الددددددددددددددددددددددددددددددددخا 

 النهري
 

 8د41 41 3د38 23 511-3111

 5د21 21 5د35 38 3111-3511

 7د15 25 6د23 25 3511-2111

 - - 8د44 52 2111-2511

 311 98 311 336 المشموع

 
مندددةة الدراسدددة  دددن أ  درةدددة ممارسدددة سدددلوك المواطندددة الثنظيميدددة لددددى المعلمدددين   – 2

( بدددانحرال معيددداري  ددددره )  3د1المصدددريين مثوسدددقة، حيددد  بلدددغ المثوسدددط الحالددداب  ) 
ين منخة ة ، ( ، بينما درةة ممارسة سلوك المواطنة الثنظيمية لدى المعلمين الليبي76د1

( ، وةداوت أبعداد  74د1( بدانحرال معيداري  ددره )2د2حي  بلغ المثوسدط الحالداب   )
و ددد   –سدددلوك المواطندددة الثنظيميدددة لددددى المعلمدددين المصدددريين  لددد  الثرتيدددب ) العياسدددة 

الروح الرياكية ( بينمدا مندةة النثدااد أ  أبعداد  –اإلي ار  –الاللوك الح اري  –ال مير 
الثنظيمية لدى المعلمين الليبيين ةاوت  ل  الثرتيب ) الدروح الرياكدية  سلوميات المواطنة

اإلي ددددار( وذلددددد ممددددا يث ددددم مددددن  –الالددددلوك الح دددداري –و دددد  ال ددددمير   -العياسددددة  –
  -(  الثال    2الشدوك ر ظ ) 
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 (  2ةدوك ر ظ ) 
 درةة سلوميات المواطنة الثنظيمية لدى المعلمين المصريين والليبيين

 
 محورال

 المعلمين الليبيين المعلمين المصريين

المثوسددددد
 ط

اإلنحددددرا
 ل

مشمدددددددددوع  الدرةة
ايسدددددددثشا

 بات

الثددددددرتي
 م

المثوسدددددد
 ط

اينحددددرا
 ل

مشمدددددددددوع  الدرةة
ايسدددددددثشا

 بات

الثددددددرتي
 م

مدددددددددددنخة 85د1 82د3 4 3289 مثوسقة 81د1 78د2 اإلي ار
 كة

734 5 

 2 997 مثوسقة 51د1 54د2 3 3884 مرتةعة 44د1 16د4 العياسة

 3 2113 مثوسقة 76د1 55د2 5 2452 مثوسقة د87 64د2 روح الرياكيةال

مدددددددددددنخة 86د1 11د2 2 2248 مثوسقة 99د1 21د1 و   ال مير
 كة

3376 1 

مدددددددددددنخة 69د1 97د3 1 2142 مثوسقة 72د1 91د2 الاللوك الح اري
 كة

3363 4 

  6149مدددددددددددنخة 74د1 2د2  9935 مثوسقة 76د1 3د1الدرةدددددددددددددة العليدددددددددددددة 
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 كة للمقياس

 
للةددرول  دد  درةددة سددلوك المواطنددة الثنظيميددة بددين المعلمددين  T.testالددام  يمددة ت وبح

،  13د1وىددد  دالدددة  ندددد مالدددثوى  314د1المصدددريين والليبيدددين ، تبدددين أ   يمدددة ت = 
 بمعن  وةود  رول    درةة سلوك المواطنة الثنظيمية لصالم المعلمين المصريين د

يلددو إحصددااية بددين الالددن وممارسددة منددةة الدراسددة  ددن وةددود  ل ددة طرديددة ذات د  – 1
سلوك المواطندة الثنظيميدة، بمعند  أندو ملمدا تقددر المعلدظ  د  الالدن ملمدا ازدادت ممارسدثو 

للعل ددة بددين العمددر وسددلوك المواطنددة  2مددا  حيدد  بل ددة  يمددةلالددلوك المواطنددة الثنظيميددة د 
مالدثوى وى  دالة  ندد  6 ند درةة حرية  724د11الثنظيمية لدى المدرسين المصريين 

للعل ددة بددين العمددر وسددلوك المواطنددة الثنظيميددة لدددى  2مددا  ،  دد  حددين بل ددة  يمددة 13د1
 د  13د1وى  دالة  ند مالثوى  6 ند درةة حرية  781د39المدرسين الليبيين 

ويمعن تةالير ى ه النثيشة    كوو نظرية الثبادك ايةثما   ، حيد  تد ىب النظريدة إلد  
مدن مزايدا ماديدة ومعنويدة يقددر الةدرد مالدثويات مرتةعدة مدن أنو مقابا مدا يحصدا  ليدو الةدرد 

سلوميات المواطنة الثنظيمية ، و د  الوا دل  دإ  تقددر المعلدظ  د  الالدن يعند  زيدادة المزايدا 
الماديددة والمعنويددة الثدد  يحصددا  ليهددا ، األمددر الدد ي يددنععو بدددوره  دد  زيددادة مالددثويات 

 سلوك المواطنة الثنظيمية د
النثيشددة  د  كددوو نظريدة دوا ددل اإلنشدداز  ندد ماميلنددد ، حيدد  أ  ممدا يمعددن تةالدير ىدد ه 

سددددلوميات المواطنددددة الثنظيميددددة تعددددد أحددددد النثددددااد المثرتبددددة  لدددد  تددددو ر الخبددددرات المهنيددددة 
والمالددبولية النخصدددية ،  علمدددا تقددددر المعلدددظ  دد  العمدددر ملمدددا ازدادت الخبدددرات المهنيدددة 

مالثوي سدلوميات المواطندة الثنظيميدة والمالبولية النخصية ، مما ينععو بدوره    زيادة 
 د
بينددة الدراسددة وةددود  ددرول  دد  ممارسددة سددلوك المواطنددة الثنظيميددة لدددى المعلمددين  – 4

المصريين والليبيين تعزى إل  النوع ، حي  مندةة الدراسدة  دن وةدود  درول  د  ممارسدة 
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م در ممارسدة سلوك المواطنة الثنظيمية تعزى إل  النوع لصالم الد مور ، بمعند  أ  الد مور أ
للعل دة بدين الندوع وسدلوك  2مدا  حي  بل دة  يمدة لاللوك المواطنة الثنظيمية من اإلناث د 

وى  دالة  ند  2 ند درةة حرية  247د34المواطنة الثنظيمية لدى المدرسين المصريين 
للعل دة بدين العمدر وسدلوك المواطندة الثنظيميدة  2مدا  ،    حدين بل دة  يمدة 13د1مالثوى 

 د  13د1وى  دالة  ند مالثوى  2 ند درةة حرية  135د21ن الليبيين لدى المدرسي
ويمعن تةالير ى ه النثيشة    كوو نظرية الدور الثنظيمد  ، حيد  تد ىب النظريدة إلد  أ  
فراع الدور يد دي إلد  بعد  المندعلت النةالدية م دا ال د وط النةالدية واإلحبداط والثد  

طنة الثنظيمية د و   الوا دل  دإ  اإلنداث تقود حثمًا إل  مالثوى كعيل من سلوميات الموا
يددزداد لددديهظ فددراع الدددور نظددرًا لعدددر  دددرتهظ  لدد  الثو يددل بددين األدوار المثعددددة ، األمددر 
ال ي ي دي إل  و دو هظ تحدة وطدأة العديدد مدن ال د وط لعددر  ددرتهظ  لد  الثو يدل بدين 

الددور اإلكدا   ،  األمر الد ي يثعد ر معدو الثةعيدر  د  أي مدن سدلومياتمخثلل األدوار ، 
حي  يثشنب األ راد الدخوك    أي من سلوميات المواطنة الثنظيميدة حةاظداً  لد  و دثهظ 
وطدددا ثهظ مدددن أةدددا ايلثزامدددات األخدددرى المهمدددة والثددد  تم دددا ةدددزوًا مدددن سدددلوميات الددددور 

 د األساس 
ن مندةة  دوتثةل ى ه النثيشة مل ما توفلة إليو دراسة يوندوس يلدديريظ وزملادو ، والثد   

وةددود  ددرول  دد  سددلوك المواطنددة الثنظيميددة بددين المعلمددين تعددزى إلدد  النددوع ، حيدد  يرتةددل 
 سلوك المواطنة الثنظيمية لدى ال مور مقارنة باإلناث د

وتخثلل ى ه النثيشة مل ما منةة  نو دراسة دراسدة سدعيد يارمحمددي وزملادو  ، والثد  
عدزى إلد  الندوع لصدالم اإلنداث د توفلة إل  وةدود  درول  د  سدلوك المواطندة الثنظيميدة ت

 حي  يرتةل سلوك المواطنة الثنظيمية لدى اإلناث مقارنة بال مور د
توفدددلة الدراسدددة إلددد  وةدددود  دددرول  ددد  ممارسدددة سدددلوك المواطندددة الثنظيميدددة لددددى  – 5

المعلمين المصريين والليبيين تعزى إل  سنوات الخبرة ، حي  منةة الدراسدة  دن وةدود 
لددة إحصدااية بدين ممارسددة سدلوك المواطندة الثنظيميددة ومددة الخدمددة ،  ل دة طرديدة ذات دي
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بمعن  أنة ملما ازدادت مدة الخدمة داخا المدرسة ملما ازدادت درةة ممارسة المعلمدين 
للعل دة بدين العمدر وسدلوك المواطندة  2مدا  حيد  بل دة  يمدةد لاللوك المواطنة الثنظيميدة د 

وى  دالة  ندد مالدثوى  4 ند درةة حرية  858د39الثنظيمية لدى المدرسين المصريين 
للعل ددة بددين العمددر وسددلوك المواطنددة الثنظيميددة لدددى  2مددا  ،  دد  حددين بل ددة  يمددة 13د1

 د  13د1وى  دالة  ند مالثوى  4 ند درةة حرية  914د37المدرسين الليبيين 
لد  ويمعن تةالير ى ه النثيشة    كوو نظرية الثبادك ايةثما   ، حيد  تد ىب النظريدة إ

أنو مقابا مدا يحصدا  ليدو الةدرد مدن مزايدا ماديدة ومعنويدة يقددر الةدرد مالدثويات مرتةعدة مدن 
سددلوميات المواطنددة الثنظيميددة ، و دد  الوا ددل  ددإ  زيددادة سددنوات الخدمددة يعندد  زيددادة المزايددا 
المادية والمعنوية الث  يحصا  ليها الةرد ، األمر ال ي ينععو بدوره    زيادة مالدثويات 

 واطنة الثنظيمية دسلوك الم
تةالدير ىدد ه النثيشددة  د  كددوو نظريدة دوا ددل اإلنشدداز  ندد ماميلنددد ، حيدد  أ  ممدا يمعددن 

سددددلوميات المواطنددددة الثنظيميددددة تعددددد أحددددد النثددددااد المثرتبددددة  لدددد  تددددو ر الخبددددرات المهنيددددة 
والمالبولية النخصية ،  علما ازدادت مدة الخدمة داخا الثنظيظ ملما ازدادت الخبدرات 

والمالبولية النخصية ، مما ينععو بدوره    زيادة مالدثويات سدلوميات المواطندة  المهنية
 الثنظيمية د

أبددرزت الدراسددة وةددود  ددرول  دد  ممارسددة سددلوك المواطنددة الثنظيميددة لدددى المعلمددين  – 6
المصريين والليبيدين تعدزى إلد  الددخا الندهري ، حيد  مندةة الدراسدة  دن وةدود  ل دة 

بدين ممارسدة سدلوك المواطندة الثنظيميدة والددخا الندهري لددى  طردية ذات ديلدة إحصدااية
المعلمددين ، بمعندد  أنددو ملمددا ارتةددل الدددخا النددهري للمعلددظ ملمددا ارتةعددة درةددة ممارسددة 

للعل دة بدين العمدر وسدلوك المواطندة  2مدا  حيد  بل دة  يمدةد سلوك المواطندة الثنظيميدة  د 
وى  دالة  ندد مالدثوى  6ة حرية  ند درة 131د24الثنظيمية لدى المدرسين المصريين 

للعل دددة بدددين العمددر وسدددلوك المواطنددة الثنظيميدددة لددددى  2مددا  ،  دد  حدددين بل ددة  يمدددة13د1
 د  13د1وى  دالة  ند مالثوى  4 ند درةة حرية  341د37المدرسين الليبيين 
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ويمعن تةالير ذلد    كوو نظرية الثبادك ايةثما   ، حي  أندو مقابدا مدا يحصدا  ليدو 
المدرسة من مزايا مثم لة    األةور يقدر الةرد مالثويات مرتةعة من سدلوميات المعلظ من 

المواطندددة الثنظيميدددة د وبددد لد  دددإ  زيدددادة الددددخا يدددنععو بددددورة  ددد  زيدددادة المخرةدددات 
 الثنظيمية ومن بينها سلوميات المواطنة الثنظيمية د

ن ، وذلددد  لدد  ( ملمدم بيبددة العمددا  دد  ملثدا المدرسددثي 1يثبدين مددن الشدددوك ر ددظ )  – 7
 -النحو الثال   

مندددةة الدراسدددة  دددن وةدددود  دددرول ةوىريدددة ذات ديلدددة إحصدددااية  ددد  مالدددثوى    -
األةدددور والمزايدددا اإلكدددا ية بدددين المعلمدددين المصدددرين والليبدددين لصدددالم المعلمدددين 
الليبيددين ، حيدد  يثالددظ مالددثوى األةددور والمزايددا اإلكددا ية بايرتةدداع  دد  المدرسددة 

 ة المصرية ال ي يثالظ  يها باينخةاض دالليبية ، مقارنة بالمدرس
مندددةة الدراسدددة  دددن وةدددود  دددرول ةوىريدددة ذات ديلدددة إحصدددااية  ددد  مالدددثوى  -

ال دددد وط أ ندددداو أداو العمددددا بددددين المعلمددددين المصددددرين والليبددددين ، حيدددد  يعددددان  
المدرسدددو  الليبيدددو  مدددن مالدددثوى مرتةدددل مدددن ال ددد وط أ نددداو أداو العمدددا مقارندددة 

 قا لديهظ درةة ال  وط أ ناو أداو العما دبالمدرسين المصريين ال ين ت
أبدددرزت الدراسدددة ارتةددداع مالدددثوى مندددارمة المعلمدددين  ددد  اتخددداذ القدددرارات داخدددا  -

المدرسددة المصددرية ،  دد  حددين يددنخة  مالددثوى منددارمة المعلمددين  دد  المدرسددة 
الليبية ، و د تبين وةود  رول ةوىرية ذات ديلة معنوية بين المدرسثين    ىد ا 

 العنصر د
لة الدراسددة إلدد  ارتةدداع مالددثوى اىثمددار إدارة المدرسددة المصددرية بالشوانددب توفدد -

ايةثما يدددة والنةالددددية للمعلمدددين و دددددر اىمددداك مندددداملهظ ،  ددد  حددددين يددددنخة  
مالددثوى ايىثمددار  دد  المدرسددة الليبيددة ، و ددد تبددين أ  ىندداك  ددرول ةوىريددة ذات 

 ديلة معنوية بين المدرسثين    ى ا الشانب د
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تةدددداع مالددددثوى العل ددددات اإلنالددددانية بددددين المعلمددددين  دددد  ملثددددا بينددددة الدراسددددة ار  -
المدرسدددثين ، إي أ  ىنددداك  دددرول ةوىريدددة ذات ديلدددة معنويدددة لصدددالم المعلمدددين 
المصريين ، حي  يرتةدل مالدثوى العل دات اإلنالدانية بدين المعلمدين  د  المدرسدة 

 المصرية بنعا يةول أ رانهظ    المدرسة الليبية د
رول ةوىريددة ذات ديلددة معنويددة بددين المدرسددثين  دد  أوكددحة الدراسددة وةددود  دد -

 ا لية ايتصاك بين اإلدارة والمعلمين ، حي  يرتةل مالثوى  ا لية ايتصداك  د  
المدرسة المصرية مقارندة بالمدرسدة الليبيدة الثد  تدنخة  بهدا  ا ليدة ايتصداك بدين 

 اإلدارة والمعلميند
معلمدين  د  حالدة أداو العمدا منةة الدراسة  ن ارتةاع مالثوى تقدير اإلدارة لل -

بنعا ةيد  د  ملثدا المدرسدثين د إي أ  ىنداك  درول ةوىريدة ذات ديلدة معنويدة 
لصالم المعلمين المصريين ، حي  يرتةل مالدثوى الثقددير الد ي يثلقداه المعلمدين 

 المصريين من اإلدارة مقارنة بنظرااهظ    المدرسة الليبية د
ريدة ذات ديلدة معنويدة  د  مالدثوى تدوا ر توفلة الدراسة إل   وةدود  درول ةوى -

الظرول الةيزيقية المناسبة داخا المدرسثين   حي  يعما المعلمو  الليبيو   د  
 ظرول  يزيقية مناسبة ومريحة مقارنة بأ رانهظ    المدرسة المصرية د

أبدددرزت الدراسدددة وةدددود مالدددثوى مرتةدددل مدددن الندددعور بايسدددثقرار وايطمبندددا   لددد   -
لدددى المعلمددين المصددريين والليبيددين د ومنددةة الدراسددة  ددن   المالددثقبا الددوظية 

وةود  رول ةوىرية ذات ديلة معنوية لصالم المعلمين المصريين ، حيد  يرتةدل 
 ى ا النعور لدى المعلمين المصريين بنعا يةول أ رانهظ الليبيين د

أوكحة الدراسة وةود مالثوى مرتةل من العدالة من ةانب اإلدارة    الثعامدا   -
ل ةميدددل المعلمدددين  ددد  المدرسدددثين ، إي أ  ىنددداك  دددرول ةوىريدددة ذات ديلدددة مددد

معنويددددة لصددددالم المعلمددددين المصددددريين ، حيدددد  يرتةددددل ايحالدددداس بالعدالددددة لدددددى 
 المعلمين المصريين بنعا يةول أ رانهظ الليبيين د
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 ملمم بيبة العما    المدرسثين محا الدراسة ( 1ةدوك ر ظ ) 
 

 
 ر

 
 ملمم بيبة العما

 

 المالثوى
 

 ومالثوى الديلة ² يمة ما المدرسة الليبية المدرسة المصرية

 ² يمدددددددددددددة مدددددددددددددا % ك % ك
 ودرةة الحرية

مالددددددددددددددددثوى 
 الديلة

 
3 

 
األةدددددددددددددددددور والمزايدددددددددددددددددا 
اإلكدددددا ية الثددددد  يو رىدددددا 
 العما  داخا المدرسةد

  9د41 41 3د38 23 مرتةل
 887د36

درةددددددة الحريددددددة 
 =2 

 
دالددددددة  نددددددد 
مالددددددددددددددددثوى 

 13د1

 5د26 26 3د17 41 مثوسط

 6د29 29 8د44 52 منخة 

 311 98 311 336 المشموع

 
2 

 
ال ددددددددددد وط أ نددددددددددداو أداو 
 العما داخا المدرسة د

  1د65 64 1د13 16 مرتةل
 197د26

درةددددددة الحريددددددة 
 =2 

 
دالددددددة  نددددددد 
مالددددددددددددددددثوى 

 13د1

 1د34 34 2د16 42 مثوسط

 4د21 21 8د12 18 منخة 

 311 98 311 336 المشموع

 
1 

 
المنددددددارمة  ددددددد  اتخددددددداذ 
القددرارات المهمددة داخددا 

 المدرسة د

  1د37 37 7د53 61 مرتةل
 966د14

درةددددددة الحريددددددة 
 =2 

 
دالددددددة  نددددددد 
مالددددددددددددددددثوى 

 13د1

 4د39 39 4د22 26 مثوسط

 1د61 62 9د25 11 منخة 

 311 98 311 336 المشموع
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4 

اىثمددددددار إدارة المدرسددددددة 
بالشوانددددددب ايةثما يددددددة 

لنةالدددددددددددية للمعلمدددددددددددين وا
و دددر اىمدداك مندداملهظ 

 د

  4د23 23 1د54 61 مرتةل
 453د15

درةددددددة الحريددددددة 
 =2 

 
دالددددددة  نددددددد 
مالددددددددددددددددثوى 

 13د1

 1د37 37 1د21 27 مثوسط

 2د63 61 4د22 26 منخة 

 311 98 311 336 المشموع

 
5 

 
العل ددات اإلنالددانية بددين 

 الزملو 

  9د47 48 4د66 77 مرتةل
 815د22

ة الحريددددددة درةدددددد
 =2 

 
دالددددددة  نددددددد 
مالددددددددددددددددثوى 

 13د1

 3د6 6 2د37 21 مثوسط

 9د44 44 4د36 39 منخة 

 311 98 311 336 المشموع

 
 
6 
 

 
 ا ليددددددة ايتصدددددداك بددددددين 
اإلدارة والمعلمين داخا 

 المدرسة د

  9د41 41 2د63 73 مرتةل
 111د39

درةددددددة الحريددددددة 
 =2 

 
دالددددددة  نددددددد 
مالددددددددددددددددثوى 

 13د1

 3د7 7 2د37 21 مثوسط

 1د49 48 6د2 25 منخة 

 311 98 311 336 المشموع

 
7 

 
تقددددير اإلدارة  ددد  حالدددة 
أداو العمددا بنددعا ةيددد 

 د

  1د53 51 7د76 89 مرتةل
 489د35

درةددددددة الحريددددددة 
 =2 

 
دالددددددة  نددددددد 
مالددددددددددددددددثوى 

 13د1

 4د38 38 5د9 33 مثوسط

 6د11 11 8د31 36 منخة 

 311 98 311 336 المشموع

   3د51 52 7د34 37 مرتةلتددوا ر الظددرول الةيزيقيددة  
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8 
 
 

 –المثاسدددددبة  ) الثهويدددددة 
 –ال وكددداو –اإلكددداوة 
–النظا ددددددددة  -المرا ددددددددل
 المبان  ( د

 153د18 5د25 25 6د11 19 مثوسط
درةددددددة الحريددددددة 

 =2 

دالددددددة  نددددددد 
مالددددددددددددددددثوى 

 4د23 23 7د53 61 منخة  13د1

 311 98 311 336 المشموع

 
9 

 
النددددددددددددعور بايسددددددددددددثقرار 
وايطمبنددددددددددددددددا   لدددددددددددددددد  

 المالثقبا الوظية  د

  8د43 43 3د62 72 مرتةل
 856د31

درةددددددة الحريددددددة 
 =2 

 
دالددددددة  نددددددد 
مالددددددددددددددددثوى 

 13د1

 4د39 39 3د38 23 مثوسط

 8د18 18 8د39 21 منخة 

 311 98 311 336 المشموع

 
31 

 
 دالددددددددددددددة اإلدارة  دددددددددددددد  
الثعامدددددددددا مدددددددددل ةميدددددددددل 

 المعلمين د

  3د51 52 8د69 83 ةلمرت
 591د31

درةددددددة الحريددددددة 
 =2 

 
دالددددددة  نددددددد 
مالددددددددددددددددثوى 

 13د1

 1د35 35 1د39 22 مثوسط

 6د13 13 2د33 31 منخة 

 311 98 311 336 المشموع

 
و يما يثعلدل بعل دة ملمدم بيبدة العمدا بالدلوك المواطندة الثنظيميدة تبدين وةدود  ل دة  – 8

مالددثوى األةددور والمزايددا اإلكددا ية ودرةددة سددلوك المواطنددة طرديددة ذات ديلددة معنويددة بددين 
الثنظيميددة، بمعندد  أنددو ملمددا ارتةددل مالددثوى األةددور والمزايددا اإلكددا ية الثدد  يحصددا  ليهددا 

 2مددددا  المعلمددددو  ملمددددا ارتةعددددة درةددددة سددددلوك المواطنددددة الثنظيميددددة د  حيدددد  بل ددددة  يمددددة
 د  13د1وى  دالة  ند مالثوى  4 ند درةة حرية  228د11
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 Social Exchangeنظريددة الثبددادك ايةثمددا    تةالددير ذلددد  دد  كددوو يمعددنو 
Theory   الثدد  تنظددر إلدد  سددلوك المواطنددة الثنظيميددة با ثبدداره أحددد فددور الثبددادك ،  ةدد

مقابدددا مدددا يحصدددا  ليدددو الةدددرد مدددن الثنظددديظ مدددن مزايدددا ود دددظ مدددادي و ددداطة  يقددددر الةدددرد 
 ة الثنظيمية دمالثويات مرتةعة من األداو والويو وسلوميات المواطن

باسدددظ نظريدددة العامدددا وت مددد ىددد ه النثيشدددة فدددحة مدددا ذمدددره ىيرتزبيدددرج  ددد  نظريثدددو المعرو دددة 
، حيددد  أمدددد  لددد  أ  األةدددور تعدددد مدددن أىدددظ العوامدددا الثددد  تددد  ر  ددد  اتشاىدددات المدددزدوج 

 العاملين وتحةزىظ  ل  أداو العما د
او ، والثد  مندةة  دن وتثةل النثيشة الالابقة مل ما توفلة إليو دراسة محمد نافر وزمل
 وةود  ل ة ارتباط معنوية بين الحوا ز وسلوك المواطنة الثنظيمية د

وتثالل ى ه النثيشة مل ما سبل أ  توفا إليو الباح  مدن حيد  وةدود  ل دة طرديدة دالدة 
 بين الدخا النهري من العما وسلوك المواطنة الثنظيمية د

يلددة معنويددة بددين مالددثوى كدد وط منددةة الدراسددة  ددن وةددود  ل ددة  عالددية ذات د  – 9
العمددا ودرةددة سددلوك المواطنددة الثنظيميددة ، بمعندد  أنددو ملمددا ارتةددل مالددثوى ال دد وط الثدد  
يواةههدا المعلمدو   د  العمدا ملمدا انخة دة درةدة سدلوك المواطندة الثنظيميدة د د  حيدد  

 د  13د1وى  دالة  ند مالثوى  4 ند درةة حرية  172د57 2ما  بل ة  يمة
ذلدددد  ددد  كدددوو نظريدددة الددددور الدددوظية  ، حيددد  تدددرى النظريدددة أ  ال ددد وط ويمعددن تةالدددير 

الثنظيمية ت  ر تأ يرًا سلبياً  ل  سدلوميات المواطندة الثنظيميدة ، حيد  تد دي ىد ه ال د وط 
إل  إىدار و ة وطا ة العاما ، األمر ال ي يثع ر معو تةعير العاما    أي مدن سدلوميات 

الددخوك  د  أي مدن سدلوميات المواطندة الثنظيميدة الدور اإلكا   ، حيد  يثشندب األ دراد 
حةاظدداً  لدد  و ددثهظ وطددا ثهظ مددن أةددا ايلثزامددات األخددرى المهمددة والثدد  تم ددا ةددزوًا مددن 

 د سلوميات الدور األساس 
وتثةدددل النثيشددددة الالددددابقة مددددل مدددا توفددددلة إليددددو دراسددددة مالدددلظ فدددداليح  و بدددداس  ولثدددداش 

Moslem Salehi & Abbas Gholtash   ندةة  دن الثددأ ير ، والثد  م
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الاللب  للحثدرال الدوظية  ) الد ي يعدادك مصدقلم كد وط العمدا (  لد  سدلوك المواطندة 
 الثنظيمية د

 .Ajay Kمما تثةل النثنيشة الالابقة مل ما منةة  نو دراسة أةاي ةاين وماري موبر 
Jain  and Cary L. Cooper   والث  بينة أ  لل  وط الثنظيمية تدأ ير سدلب ،

 وميات المواطنة الثنظيمية دداك  ل  سل
منةة الدراسة  ن  وةود  ل ة طردية ذات ديلة معنويدة بدين مالدثوى المندارمة   – 31

 ددد  اتخددداذ القدددرارات ودرةدددة سدددلوك المواطندددة الثنظيميدددة، بمعنددد  أندددو ملمدددا ارتةدددل مالدددثوى 
ة المنارمة    اتخاذ القرارات ملما ارتةعة درةة سلوك المواطنة الثنظيمية د  حيد  بل د

 د  13د1وى  دالة  ند مالثوى  4 ند درةة حرية  726د79 2ما   يمة
وتثةل النثيشة الالابقة مل ما ورد    مدخا العل ات اإلنالانية ، وال ي ي مدد  لد  أىميدة 
اشددثراك العدداملين  دد  اتخدداذ القددرارات ورسددظ الالياسددات الثنظيميددة مددن أةددا الوفددوك إلدد  

 أ  ا المخرةات الثنظيمية  د
،  D . M . Mcgregor ه النثيشدة فدحة مدا ذىدب إليدو مدامشريشور ممدا ت يدد ىد

الد ي أمدد  لدد  أىميدة منددارمة العداملين  دد  اتخداذ القدرارات الثدد  تد  ر  لدد  حيداة  ملهددظ 
داخددا الثنظدديظ د األمددر الدد ي يالددا د  لدد  إشددباع الحاةددات العليددا للعدداملين ، ويدد دي إلدد  

 تحقيل أ  ا المخرةات الثنظيمية د
الد ي  C . A . Argyrisالنثيشة أي داً فدحة مدا ذىدب إليدو  أرةيدريو  مما ت يد ى ا

ي مد  ل  أىمية إ قاو العاملين  درًا من ايسدثقللية ، ومد لد ي مدد  لد  كدرورة مندارمة 
العددداملين  ددد  اتخددداذ القدددرارات المثصدددلة بعملهدددظ ، حيددد  يددد دي ذلدددد إلددد  زيدددادة نقدددال 

دي إلدد  الثقليددا مددن ايتشاىددات الالددلبية المالددبولية النخصددية للعدداملين د األمددر الدد ي يدد  
 للعاملين تشاه الثنظيظ ، وتد يظ ايتشاىات اإليشابية د 
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وتثةل النثيشة الالابقة مل ما توفلة إليو دراسة محمد نافر وزملاو ، والثد  مندةة  دن 
 وةود  ل ة ارتباط معنوية بين المنارمة    اتخاذ القرارات وسلوك المواطنة الثنظيمية د

اىثمددار منددةة الدراسددة  ددن وةددود  ل ددة طرديددة ذات ديلددة معنويددة بددين مالددثوى   – 33
ودرةدددة  إدارة المدرسددة بالشوانددب ايةثما يدددة والنةالددية للعددداملين و دددر اىمددداك مندداملهظ

مالدثوى اىثمدار إدارة المدرسدة بالشواندب سلوك المواطنة الثنظيمية، بمعن  أندو ملمدا ارتةدل 
ملمدا ارتةعدة درةدة سدلوك المواطندة   و در اىمداك منداملهظايةثما ية والنةالية للعاملين 
وىد  دالدة  ندد مالدثوى  4 ندد درةدة حريدة  755د69 2مدا  الثنظيمية د حي  بل دة  يمدة

 د  13د1
وتثةددل ىدد ه النثيشددة مددل مددا ورد  دد  نظريددة العل ددات اإلنالددانية والثدد  أشددارت إلدد  أىميددة 

وت مد النظرية  دت اإليشابية للعاملين العل ات ايةثما ية مل الرؤساو    تد يظ ايتشاىا
أي ددداً  لددد  كدددرورة ايىثمدددار بالعامدددا وإشدددباع حاةاتدددو ايةثما يدددة والنةالدددية ، وأ  العمدددا 

 د سول يصبم  ير ذي معن  إذا ما  ترميز اإلدارة ملو منصب  ل  العما واإلنثاج 
حيد  يددرى أ  ممدا تثةدل ىد ه النثيشدة مدل مدا ذىدب إليدو ماسدلو  د  نظريثدو  دن الدا عيدة د 

إ ارة دا عية الةرد نحو أداو  ملو  ل  الوةو األممدا يثقلدب مالدا دتو ليبددأ الحرمدة  لد  
سدلظ الحاةدات اإلنالددانية ،  يعبدر الحاةدات الدددنيا فدعودًا إلد  الحاةددات األ لد  ، وملمددا 
ارتقددد  الةدددرد  ددد  سدددلظ الثرتيدددب الهرمددد  لحاةاتدددو ، زادت ر بثدددو  ددد  الثعددداو  والمالدددا دة 

ممددا يدد دي إلدد  ارتةدداع روحددو المعنويددة ، ويدد دى  دد  النهايددة إلدد  ارتةدداع مالددثوى  والعقدداو ،
 إنثاةو من حي  العظ والعيل د 

مدن  D . Mcgregorمد لد ت مدد النثيشدة الالدابقة فدحة مدا أشدار إليدو مدامشريشور 
حيدددد  أ  أىدددددال الثنظدددديظ يشددددب أي تقثصددددر  لدددد  إشددددباع الحاةددددات الع ددددوية والماديددددة 

ب أ  تمثد إل  إشباع الدا ل األ ل  لدى العاملين والمثم ا    تحقيدل للعاملين وإنما يش
 ال ات ، من أةا الوفوك إل  أ ل  مالثوى من المخرةات الثنظيمية د 
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باسدظ نظريدة العامدا ممدا تثةدل ىد ه النثيشدة فدحة مدا ذمدره ىيرتزبيدرج  د  نظريثدو المعرو دة 
يددة مدل الرؤسداو يعدد مدن أىدظ ، حي  أمد  لد  أ  نمدط اإلشدرال والعل دات الشالمزدوج

  واما الركا  ن العما د
العل دات منةة الدراسة  ن وةود  ل دة طرديدة ذات ديلدة معنويدة بدين مالدثوى   – 32

مالددثوى ودرةددة سددلوك المواطنددة الثنظيميددة، بمعندد  أنددو ملمددا ارتةددل اإلنالددانية بددين الددزملو 
المواطنددة الثنظيميددة د  حيدد  ملمددا ارتةعددة درةددة سددلوك العل ددات اإلنالددانية بددين الددزملو  

 د  13د1وى  دالة  ند مالثوى  4 ند درةة حرية  943د38 2ما  بل ة  يمة
ويثةل ما سبل مل ما ذىب إليو مدخا العل ات اإلنالانية مدن حيد  أىميدة العل دات  يدر  
الرسمية، وأىمية الشما ات  ير الرسمية والثنظيظ  ير الرسم  ، حيد  ت مدد النظريدة  لد  

الرسم  ، وإنما تعثمدد  لد  الثنظديظ  ظىات العاملين وسلومهظ ي تعثمد  ل  الثنظيأ  اتشا
 يددر الرسددم  الدد ي يثنددعا  ددن طريددل الشما ددات  يددر الرسددمية والعل ددات بددين أ رادىددا ، 

انددو يمعددن أ  نخددرج مددن دراسددات مددايو  Formو ددورر  Millerويددرى العالمددا  ميلددر 
ا ددات  يددر الرسددمية داخددا معددا  العمددا تمددارس أ  الشم وزمددلؤه بعدددة نثددااد مددن أىمهددا  

  كبقاً اةثما ياً  وياً  ل   ادات العما ، واتشاىات العاما الةرد د
باسدددظ نظريدددة العامدددا ممدددا ي مدددد مدددا سدددبل فدددحة مدددا ذمدددره ىيرتزبيدددرج  ددد  نظريثدددو المعرو دددة 

 ، حي  أمد  ل  أ  العل ات الشيدة مل الزملو يعد من أىظ دوا ل العما  دالمزدوج 
 Cristianaوتثةددددل ىدددد ه النثيشددددة مددددل مددددا توفددددلة إليددددو دراسددددة مريالددددثينا ماتالينددددا 

Catalina  والث  مندةة  دن وةدود  ل دة بدين سدلوك المواطندة الثنظيميدة والعواطدل ،
 اييشابية تشاه زملو العما  د

 ا ليددة منددةة الدراسددة  ددن وةددود  ل ددة طرديددة ذات ديلددة معنويددة بددين مالددثوى   – 31
ودرةدة سددلوك المواطندة الثنظيميددة، بمعندد  اإلدارة والمعلمدين داخددا المدرسددة  ايتصداك بددين
ملما ارتةعة مالثوى  ا لية ايتصاك بين اإلدارة والمعلمين داخا المدرسة  أنو ملما ارتةل 
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 4 نددد درةددة حريددة  343د25 2مددا  درةدة سددلوك المواطنددة الثنظيميددة د  حيدد  بل ددة  يمددة
 د  13د1وى  دالة  ند مالثوى 

د ما سبل فحة ما ورد    مدخا العل ات اإلنالانية ، حي  أمدد  لد  أىميدة وةدود وي م
 نددوات للتصدداك الةعدداك بددين العدداملين واإلدارة  دد  تحالددين المخرةددات الثنظيميددة د حيدد  
ي مددد مدددخا العل ددات اإلنالددانية  لدد  أىميددة تددد يظ  مليددة ايتصدداك موسدديلة للثخيددل مددن 

  ة إل  ةميل منعلت العما با ثبارىا منعلت  حدة منعلت العما ، وتنظر النظري
ايتصاك د ومن  ظ يمعن  لج ى ه المنعلت أو الثخةيل من حدتها  ن طريل تدد يظ 

  ملية ايتصايت داخا الثنظيظ د
وتثةل النثيشة الالابقة مل ما توفلة إليو دراسة محمد نافر وزملاو ، والثد  مندةة  دن 

  ا لية ايتصاك وسلوك المواطنة الثنظيمية د وةود  ل ة ارتباط معنوية بين
الثقدددير منددةة الدراسددة  ددن  وةددود  ل ددة طرديددة ذات ديلددة معنويددة بددين مالددثوى   – 34

ودرةددة سددلوك الد ي يثلقدداه المعلددظ مددن اإلدارة  دد  حالددة أداو العمددا بنددعا ةيددد مددن ةهددة 
دير الدد ي يثلقدداه مالددثوى الثقددالمواطنددة الثنظيميددة مددن ةهددة أخددرى، بمعندد  أنددو ملمددا ارتةددل 

 2مدا  ملمدا ارتةعدة درةدة سدلوك المواطندة الثنظيميدةد  حيد  بل دة  يمدةالمعلظ مدن اإلدارة  
 د  13د1وى  دالة  ند مالثوى  4 ند درةة حرية  323د33

وي يد ما سدبل فدحة مدا ورد  د  نظريدة العل دات اإلنالدانية ، حيد  أمددت  لد  أ  شدعور 
خلل اتشاىات إيشابية لدى العامدا تشداه الثنظديظ د العاما بالثقدير من الرؤساو يعما  ل  

أ  الحاةدددة إلددد  الثقددددير واألمدددن والندددعور باينثمددداو لهدددا أىميدددة مبيدددرة  ددد  تحديدددد الدددروح و 
 المعنوية للعماك وإنثاةيثهظ من الظرول الةيزيقية الث  يعملو     ظلها د 

ظ نظريددة العامددا باسدد دد  نظريثددو المعرو ددة  ممددا ي مددد مددا سددبل فددحة مددا ذمددره ىيرتزبيددرج 
 ، حي  أمد  ل  أ  الثقدير ال ي يثلقاه العاما يعد من أىظ دوا ل العما دالمزدوج

منةة الدراسة  ن  در وةود  رول ةوىرية بين مالثوى توا ر الظدرول الةيزيقيدة   – 35
المناسبة ودرةة سلوك المواطندة الثنظيميدة، بمعند  أندو تدوا ر الظدرول الةيزيقيدة المناسدبة ي 
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 2مددا  تددأ يرًا ةوىريددا  دد  ارتةدداع درةددة سددلوك المواطنددة الثنظيميددة د حيدد  بل ددة  يمددةيدد  ر 
 وى   ير دالة د 4 ند درةة حرية  719د1

وي مددد ذلددد فددحة مددا ورد  دد  مدددخا العل ددات اإلنالددانية ، والدد ي ي مددد  لدد  أ  الحاةددة 
معنويدة للعمدداك إلد  الثقددير واألمدن والنددعور باينثمداو لهدا أىميددة مبيدرة  د  تحديددد الدروح ال

 د وإنثاةيثهظ من الظرول الةيزيقية الث  يعملو     ظلها 
باسدظ نظريدة العامدا مما تخثلل ى ه النثيشدة مدل مدا ذمدره ىيرتزبيدرج  د  نظريثدو المعرو دة   

 ظرول الةيزيقية للعما تعد من أىظ دوا ل العما د ال، حي  أمد  ل  أ  المزدوج
مالددثوى النددعور رديددة ذات ديلدة معنويددة بدين مندةة الدراسددة  دن  وةددود  ل دة ط  – 36

ودرةة سلوك المواطنة الثنظيمية، بمعن  أنو   بايسثقرار وايطمبنا   ل  المالثقبا الوظية 
ملمدا ارتةعدة   مالدثوى الندعور بايسدثقرار وايطمبندا   لد  المالدثقبا الدوظية ملما ارتةل 

 4 نددد درةددة حريددة  669د17 2مددا  درةدة سددلوك المواطنددة الثنظيميددة د  حيدد  بل ددة  يمددة
 د  13د1وى  دالة  ند مالثوى 

وت يد ى ه النثيشة فحة ما ورد    نظرية العل دات اإلنالدانية ، والثد  أمددت  لد  أىميدة 
خلددل اتشاىدات إيشابيددة لدددى الثقددير والنددعور بدداألمن  د  تحديددد الددروح المعنويدة للعمدداك و 

 دالعاما تشاه الثنظيظ 
مالددثوى  دالددة  ددة طرديددة ذات ديلددة معنويددة بددين منددةة الدراسددة  ددن  وةددود  ل  – 37

ودرةدة سدلوك المواطندة الثنظيميدة، بمعند  أندو ملمدا  اإلدارة    الثعاما مل ةميل المعلمدين
ملما ارتةعة درةدة سدلوك المواطندة الثنظيميدة د  تعاملة اإلدارة بعدالة مل ةميل المعلمين  

 د  13د1ة  ند مالثوى وى  دال 4 ند درةة حرية  537د26 2ما  حي  بل ة  يمة
 منا نة النثااد العامة للدراسة 

منةة الدراسة  ن مشمو ة من النثااد يمعن  ركدها  د  كدوو تالداؤيت الدراسدة  لد  
 -النحو الثال    
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الثالاؤك األوك   ما درةة ممارسة المعلمين المصريين والليبيين لاللوك المواطنة الثنظيميدة 
 دددن أ  درةددة ممارسدددة المعلمددين المصدددريين لالدددلوك بأبعدداده المخثلةدددة ؟ منددةة الدراسدددة 

المواطنة الثنظيمية مثوسقة ،    حين أ  درةة ممارسة المعلمين الليبيين لاللوك المواطنة 
 الثنظيمية كعيةة د

الثالاؤك ال دان     ىدا ىنداك  درول بدين المعلمدين المصدريين والليبيدين  د  سدلوك المواطندة 
رول  دد  درةددة ممارسددة سددلوك المواطنددة الثنظيميددة الثنظيميددة؟ ات ددم مددن الدراسددة وةددود  دد

لصدددالم المعلمدددين المصدددريين ، حيددد  يرتةدددل سدددلوك المواطندددة الثنظيميدددة لددددى المعلمدددين 
 المصريين مقارنة با رانهظ الليبيين د

ممارسدددة لددددى المعلمدددين  ةالثالددداؤك ال الددد    مدددا أم دددر أنمددداط سدددلوك المواطندددة الثنظيميددد
لدراسدددة إلددد  أ  أبعددداد سدددلوك المواطندددة الثنظيميدددة لددددى المصدددريين والليبيدددين ؟  توفدددلة ا

 –الالدددلوك الح ددداري  –و ددد  ال دددمير  –المعلمدددين المصدددريين  لددد  الثرتيدددب ) العياسدددة 
الددروح الرياكددية (د  دد  حددين أ  أبعدداد سددلوك المواطنددة الثنظيميددة لدددى المعلمددين  –اإلي ددار 

الالدلوك الح داري  –ال دمير و د    -العياسة  –الليبيين  ل  الثرتيب ) الروح الرياكية 
 اإلي ار ( د –

الثالاؤك الرابل   ىا ىناك  رول دالة إحصااياً    سلوميات المواطندة الثنظيميدة تعدزى إلد  
منددةة الدراسددة  ددن وةددود  ددرول دالددة الالددن و النددوع والدددخا النددهري ومدددة الخدمددة ؟  

معلمددددين  دددد  ممارسددددة سددددلوك المواطنددددة الثنظيميددددة لدددددى ال 13د1إحصددداايا  نددددد مالددددثوى 
  و النوع والدخا النهري ومدة الخدمة دالمصريين والليبيين تعزى إل  الالن 

الثالاؤك الخامو   ما ملمم بيبة العما    ملثا المدرسثين ) المصرية والليبية ( ؟ أبرزت 
الدراسددة ملمددم بيبددة العمددا  دد  ملثددا المدرسددثين ، حيدد  تثالددظ بيبددة العمددا  دد  المدرسددة 

ظاىر انتية   األةور والمزايا اإلكا ية ، وك وط العمدا ، ومالدثوى المصرية بإنخةاض الم
توا ر الظرول الةيزيقية المناسدبة ، بينمدا تثالدظ بارتةداع المظداىر انتيدة   مندارمة المعلمدين 
 ددددد  اتخددددداذ القدددددرارات ، واىثمدددددار اإلدارة بالشواندددددب ايةثما يدددددة والنةالدددددية للمعلمدددددين ، 
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، و ا لية ايتصاك ، وتقدير اإلدارة للمعلمين  د  حالدة  والعل ات اإلنالانية بين المعلمين
أداو العمدددا بندددعا ةيدددد ، والندددعور بايسدددثقرار واإلطمبندددا   لددد  المالدددثقبا الدددوظية  ، 
والعدالة من ةانب اإلدارة    الثعاما مل ةميل المعلمين د    حين تثالظ بيبة العما  د  

المعلمين    اتخاذ القرارات ، و ا لية  المدرسة الليبية بإنخةاض المظاىر انتية   منارمة
ايتصاك ، بينما تثالظ بارتةاع المظاىر انتية   األةور والمزايدا اإلكدا ية ، وكد وط العمدا 
، واىثمددار اإلدارة بالشوانددب ايةثما يددة والنةالددية  للمعلمددين ، والعل ددات اإلنالددانية بددين 

عمددا بنددعا ةيددد ، ومالددثوى تددوا ر المعلمددين ، وتقدددير اإلدارة للمعلمددين  دد  حالددة أداو ال
الظددرول الةيزيقيددة المناسددبة ، والنددعور بايسددثقرار واإلطمبنددا   لدد  المالددثقبا الددوظية  ، 
والعدالة من ةانب اإلدارة    الثعامدا مدل ةميدل المعلمدين د ومندةة الدراسدة  دن وةدود 

ية ما  ددا  رول معنوية بين المدرسثين    ةميل ملمم بيبة العما لصالم المدرسة المصر 
األةددددور والمزايددددا اإلكددددا ية ومالددددثوى تددددوا ر الظددددرول الةيزيقيددددة المناسددددبة ، حيدددد  يرتةددددل 

 مالثواىما    المدرسة الليبية بصورة تةول المدرسة المصرية د 
الثالاؤك الالادس   ىا ت  ر بيبة العما  ل  ممارسة المعلمدين لالدلوك المواطندة الثنظيميدة 

داك بين سلوك المواطنة الثنظيمية وةميل ملمم بيبدة  ؟ توفلة الدراسة إل  وةود ارتباط
العمددا مددا  دددا مالددثوى تددوا ر الظددرول الةيزيقيددة المناسددبة والثدد  لددظ تعنددل الدراسددة  ددن 

 وةود أي ارتباط داك بينو و بين سلوك المواطنة الثنظيميةد
 توفيات الدراسة 

ها العمددا  لدد  و دد  كددوو ىدد ه النثددااد يمعددن وكددل مشمو ددة مددن الثوفدديات الثدد  مددن شددأن
 -زيادة مالثوى سلوك المواطنة الثنظيمية لدى المعلمين ، وذلد  ل  النحو الثال    

العما الشاد  ل  تو ية المعلمين بأىمية سلوك المواطنة الثنظيمية    تحقيدل مةداوة  – 3
 الثنظيظد

 تو ير الث  ية الععالية من اإلدارة د – 2
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 المعنوية للمعلمين دالعما  ل  زيادة المزايا المادية و  – 1
 العما  ل  الثخةيل من حدة ال  وط الثنظيمية د – 4
تددو ير ةددو مددن الديمو راطيددة والحريددة داخددا المدرسددة  ددن طريددل العمددا  لدد  منددارمة  – 5

المعلمددين  دد  اتخدداذ القددرارات حثدد  ي يددثظ اتخدداذ القددرارات مددن ةانددب واحددد ، مددن أةددا 
، وحث  يثظ اتخاذ  رارات تعبدر  دن المعلمدين ، تد يظ العل ات اإلنالانية داخا المدرسة 

 وحث  ينعر المعلمين بأنهظ محا  قة اإلدارة ويمعن اي ثماد  ليهظ د
أ  تحددرص اإلدارة  لدد  اشددباع ايحثياةددات النةالددية وايةثما يددة للمعلمددين ، وحددا  – 6

 ةميل المناما الث  تواةههظ د
  ير الرسمية بين المعلمين د العما  ل  تد يظ وتنشيل العل ات اإلنالانية – 7
الحرص  لد  تقددير المعلمدين  د  حالدة أدااهدظ العمدا بصدورة ةيددة  ، مدل الحدرص   - 8

 ل   در الثرميز  ل  ملحظة األخقاو  قط ، وإنما أي اً ملحظدة األ مداك الثد  تالدثحل 
 الثقدير د

ي يندددعروا  تدددو ير األمدددا  الدددوظية  وايسدددثقرار  ددد  العمدددا لشميدددل المعلمدددين ، حثددد  – 9
 بالقلل  ل  مالثقبلهظ الوظية  د

 كرورة توا ر العدالة    الثعاما مل ةميل المعلمين د – 31
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