
 أ
 

 

دور مديري المدارس الثانوية الخاصة في محافظة العاصمة عمان في تنمية 
 المجتمع المحلي وعالقته بسلوك المواطنة التنظيمية للمعلمين من وجهة نظرهم

The role of private secondary school principals in the 

capital of Amman governorate in the development of the 

local community and its relation to organizational 

citizenship behavior from teachers’ point of view 

 

 إعداد
 صديق حسني حسن الشريف

 إشراف
 االستاذ الّدكتور أحمد أبو كريم

 
 متطّلبات الحصول على درجة الماجستيرل ستكماالا ت هذه الرسالة اقّدم

 وّيةتخصص اإلدارة والقيادة الّتربفي 

 
 قسم اإلدارة والمناهج
 كلّية العلوم الّتربوّية

 جامعة الّشرق األوسط
 8102 ،أيار



 ب
 

 تفويض

 

 

 

 

 

 

 

 



 ج
 

 ةقرار لجنة المناقش

 

 

 

 

 



 د
 

 شكٌر وتقديرٌ 
 يم:قال تعالى في كتابه الحك

 ]7ةي  اآل: براهيما ةسور  [﴾ لئن شكرتم ألزيدنكم ﴿

له الة والسالم على سيدنا محمد وعلى آالحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، والص
إليه في  ما أصبو تفضل، أشكره أن حققو نعم على ما أأشكر هللا تعالى ، وصحبه وسلم

 .استكمال درج  الماجستير

ق لنصل إلى كل ما نحلم به، علينا أن نتذكر من كانوا مهما تقدمنا وفتحت أمامنا الطر 

سببًا في نجاحنا، من ساندنا وأمسك بيدنا لإلستمرار، من وجودهم حفزنا وشجعنا، فمهما 

 عبرنا لهم فالكلمات قليل .

الشكر والعرفان بالجميل لكل صاحب فضٍل ولكل من غمرني بتواضعه وعلمِه ولكل من ف 

 أستاذي ح التي أسهمت في إثراء رسالتي، وعظيم الشكر إلىقدم لي التوجيهات والنصائ

 موصولالوالشكر  أعضاء لجن  المناقش  الكرام، ىوإل كريم،حمد أبو الدكتور أ األستاذ

 ألعضاء الهيئ  التدريسي  في كلي  العلوم التربوي  في جامع  الشرق األوسط.

 

 فجزاهم هللا كل خير

              الباحث   

 حسن الشريفصديق حسني 



 ه
 

 اإلهداء

 
 ُأهدي هذا العمل المتواضع....

 حفظه هللا... شيخي ومرشدي وقرة عيني والدي الشيخ حسني الشريفإلى 

 هللا... أدامهاوالدتي  نبع الحنان إلى

 إلى زوجتي وأبنائي حفظهم هللا...

 لى إخواني وأخواتي رعاهم هللا...إ

 

 

 ُأهدي لكم جميعاا هذا العمل المتواضع.

 

 

 

 

 
                 الباحث  

 صديق حسني حسن الشريف

 



 و
 

 فهرس المحتويات
 الصفحة الموضوع
 أ .......................................................................................................العنوان 
 ب .....................................................................................................تفويض 

 ج .........................................................................................قرار لجن  المناقش  
 د ............................................................................................... شكر وتقدير

 هـ ................................................................................................. اإلهداء
 و ...........................................................................................فهرس المحتويات 

 ح ................................................................................................قائم  الجداول 
 ي ............................................................................................. حقاتقائم  المل

 ك .....................................................................................الملخص باللغ  العربّي  
 ل .................................................................................الملخص باللغ  اإلنجليزّي  

 الفصل األول 
  خلفية الدراسة وأهميتها

 2 .........................................................................................................مقدم  
 5 ..............................................................................................مشكل  الدراس  

 7 ...................................................................................أهداف الدراس  وأسئلتها 
 8 ...............................................................................................أهمي  الدراس  

 9 ......................................................................................... مصطلحات الدراس 
 01 ............................................................................................ حدود الدراس 

 10 ........................................................................................ محددات الدراس 
 الفصل الثاني

  السابقةاألدب النظري والدراسات 

 12 ...............................................................................................األدب النظري 
 22 ............................................................................................الدراسات السابق  

 32 .............................................. ت السابق  وعالقتها بالدراس  الحالي التعليق على الدراسا
 الفصل الثالث 

 الطريقة واإلجراءات
 

 35 ....................................................................... ......الدراس  المستخدم ي منهج
 35 ..............................................................................................مجتمع الدراس  



 ز
 

 36 ................................................................................................عين  الدراس  
 38 .................................................................................................أداتا الدراس  

 39 ........................................................................................ الدراس  اصدق أدات
 40 .........................................................................................الدراس   اثبات أدات

 41 ...........................................................................................متغيرات الدراس  
 42 .........................................................................................المعالج  اإلحصائي 

 42 ...........................................................................................راءات الدراس إج
 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

 

 45 ...............................................................النتائج المتعلق  باإلجاب  عن السؤال األول 
 50 ..............................................................المتعلق  باإلجاب  عن السؤال الثاني النتائج 

 56 ..............................................................النتائج المتعلق  باإلجاب  عن السؤال الثالث 
 57 ..............................................................النتائج المتعلق  باإلجاب  عن السؤال الرابع 

 62 ............................................................النتائج المتعلق  باإلجاب  عن السؤال الخامس 
 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات
 

 69 ....................................................................مناقش  النتائج المتعلق  بالسؤال األول 
 72 ....................................................................مناقش  النتائج المتعلق  بالسؤال الثاني 
 75 ....................................................................مناقش  النتائج المتعلق  بالسؤال الثالث 
 76 ....................................................................مناقش  النتائج المتعلق  بالسؤال الرابع 

 77 .................................................................مناقش  النتائج المتعلق  بالسؤال الخامس 
 79 ...................................................................................... والمقترحات التوصيات

  المراجع
 81 .....................................................................................المراجع باللغ  العربي  

 87 ..................................................................................ليزي  المراجع باللغ  اإلنج
 

 

 



 ح
 

 قائمة الجداول

 الصفحة محتوى الجدول رقم الفصل-رقم الجدول

0-3 
ضمن المديريات  ومعلماتها الخاص  الثانوي  المدارس نمعلمي من مجتمع الدراس  أفراد توزيع

 33 2102-2107عَمان للعام الدراسي التابع  للعاصم  

2-3 
من مديريات التربي   ومعلماتها عين  الدراس  من معلمي المدارس الثانوي  الخاص  أفراد توزع

 37 والتعليم في العاصم  عَمان

 37 عين  الدراس  حسب متغيراتها أفراد توزع 3-3

وسلوك  في تنمي  المجتمع المحليدور مديري المدارس الثانوي  الخاص  معامالت ثبات أداة  2-3

التنظيمية المواطنة  20 

دور مديري المدارس الثانوية الخاصة لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب  5-2

 25 مرتبة تنازليا   في تنمية المجتمع المحلي من وجهة نظر المعلمين

لدور مديري المدارس الثانوية الخاصة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب  3-2

 23 مرتبة تنازليا  خدمة األسرة لفقرات مجال في تنمية المجتمع المحلي من وجهة نظر المعلمين 

نمية مديري المدارس الثانوية الخاصة في تلدورالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب  7-2

 22 مرتبة تنازليا  تنمية البيئة المحلية رات مجال لفقالمعلمين المجتمع المحلي من وجهة نظر

2-2 
لدور مديري المدارس الثانوية الخاصة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب 

مرتبة المشاركة المجتمعية لفقرات مجال في تنمية المجتمع المحلي من وجهة نظر المعلمين 

 24 تنازليا  

4-2 
درجة ممارسة سلوك المواطنة لالنحرافات المعيارية والرتب المتوسطات الحسابية وا

 التنظيمية في المدارس الثانوية الخاصة بمحافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين

 50 مرتبة تنازليا  

01-2 
لدرجة ممارسة سلوك المواطنة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب 

 انوية الخاصة بمحافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمينالتنظيمية في المدارس الث

 52 مرتبة تنازليا  الكياسة لفقرات مجال 

00-2 
لدرجة ممارسة سلوك المواطنة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب 

 التنظيمية في المدارس الثانوية الخاصة بمحافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين

 53 مرتبة تنازليا   السلوك التنظيميرات مجال لفق

02-2 
لدرجة ممارسة سلوك المواطنة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب 

 التنظيمية في المدارس الثانوية الخاصة بمحافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين

 55 مرتبة تنازليا   االيثارلفقرات مجال 



 ط
 

في المدارس الثانوية الخاصة في تنمية المجتمع المحلي  يريندور المد الرتباط بينامعامالت  03-2

 53 باستخدام معامل ارتباط بيرسون ودرجة ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية للمعلمين

دور مديري المدارس الثانوية الخاصة في تنمية لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  02-2

 57 الجنستبعا لمتغير  ،(t-test) واإلخبار التائي ،المعلمينمن وجهة نظر حلي المجتمع الم

05-2 
دور مديري المدارس الثانوية الخاصة في تنمية لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

تبعا لمتغير المؤهل  (،t-test) واإلختبار التائي ،المعلمينمن وجهة نظر المجتمع المحلي 

 52 العلمي

دور مديري المدارس الثانوية الخاصة في تنمية لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  03-2

 54 سنوات الخبرةتبعا لمتغير  ،المعلمينمن وجهة نظر المجتمع المحلي 

07-2 
لدور مديري الةيجاد دالل  الفروق (One – way - ANOVA) االحاديتحليل التباين 

ص  في تنمي  المجتمع المحلي من وجه  نظر المعلمين ، تبعا لمتغير المدارس الثانوي  الخا
 31 سنوات الخبرة

لدور مديري المدارس الثانوية الخاصة في تنمية المجتمع فيه للمقارنات البعدية يش إختبار 02-2

 30 تبعا لمتغير سنوات الخبرة المعلمين،المحلي من وجهة نظر 

04-2 
المواطنة التنظيمية في  سلوك لدرجة ممارسةافات المعيارية المتوسطات الحسابية واالنحر

، تبعا لمتغير (t-test) واإلختبار التائي ،المعلمينمن وجهة نظر المدارس الثانوية الخاصة 

 32 الجنس

21-2 
المواطنة التنظيمية في  سلوك لدرجة ممارسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

، تبعا لمتغير (t-test) واإلختبار التائي ،المعلمينمن وجهة نظر اصة المدارس الثانوية الخ

 33 المؤهل العلمي

المواطنة التنظيمية في  سلوك لدرجة ممارسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  20-2

 سنوات الخبرةتبعا لمتغير  ،المعلمينمن وجهة نظر المدارس الثانوية الخاصة 
32 

22-2 
 الةيجاد دالل  الفروق لدرج  ممارس (One – way - ANOVA) االحاديلتباين تحليل ا
تبعا ،  من وجه  نظر المعلمينالمواطن  التنظيمي  في المدارس الثانوي  الخاص   سلوك

 35 سنوات الخبرةلمتغير 

انوية المواطنة التنظيمية في المدارس الثسلوك  للمقارنات البعدية لدرجة ممارسة ختار شيفيهأ 23-2

 سنوات الخبرةتبعا لمتغير  ،المعلمينمن وجهة نظر الخاصة 
33 

 



 ي
 

 قائمة الملحقات

 الصفحة المحتوى  رقم 

 24 أداتا الدراس  بصورتيهما األولّيتين 1

 47 قائم  بأسماء المحكمين 2

 42 أداتا الدراس  بصورتيهما النهائّيتين 3

 015 ى وزارة التربي  والتعليمكتاب تسهيل المهم  من جامع  الشرق األوسط إل 4

 013 التعليم الخاص مديري  تسهيل مهم  من وزارة التربي  والتعليم إلى كتاب 5

 017 الثانوي  الخاص  كتاب تسهيل مهم  من وزارة التربي  والتعليم إلى المدارس 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ك
 

المجتمع المحلي  ور مديري المدارس الثانوية الخاصة في محافظة العاصمة عمان في تنميةد
 للمعلمين من وجهة نظرهم وعالقته بسلوك المواطنة التنظيمية

 إعداد
 صديق حسني حسن الشريف

 إشراف
 حمد أبو كريمالدكتور أاألستاذ 

 الملخص

مديري المدارس الثانوي  الخاص  في محافظ  العاصم  عمان في  ورالتعرف إلى د الدراس  هذه هدفت
للمعلمين من وجه  نظرهم، ولتحقيق أهداف  ته بسلوك المواطن  التنظيمي وعالق تنمي  المجتمع المحلي

تنمي  المجتمع المحلي ن؛ األولى يانتالّدراس  تم استخدام المنهج الوصفي االرتباطي وتّم استخدام استب
خدم  ، و تنمي  البيئ  المحلي و  ،المشارك  المجتمعي ) مجاالت ( فقرة موزع  على30من ) مكون 
، االيثار) مجاالت قرة موزع  على( ف31مكون  من ) سلوك المواطن  التنظيمي والثاني   (،األسرة

ومعلم   ( معلماً 321من) العين  (، وتم التأكد من صدقهما وثباتهما، وتكونتسلوك التنظيمي، الكياس ال
الخاص  وي  دور مديري المدارس الثانإن في المدارس الثانوي  الخاص ، وأظهرت نتائج الدراس  االتي: 

وجود و ودرج  ممارس  سلوك المواطن  التنظيمي  متوسط ، ، رتفع جاءت مفي خدم  المجتمع المحلي 
ووجود فروق ذات دالل  إحصائي  عند مستوى ، بينهما إرتباطي  ذات دالل  إحصائي  ي عالق  اةيجاب

(...5 ≥α) رة العملي  لصالح فئات تبعًا لمتغير الخبور مديري المدارس في تنمي  المجتمع المحلي لد
، وعدم وجود فروق ذات دالل  إحصائي  تعزى لمتغيري الجنس والمؤهل العلمي ( سنوات،01-5من)

لدرج  ممارس  سلوك المواطن  التنظيمي   (α≤ 5...)ووجود فروق ذات دالل  احصائي  عند مستوى 
ى لمتغيري الخبرة ي  تعز تبعًا لمتغير الجنس ولصالح اإلناث، وعدم وجود فروق ذات دالل  إحصائ

أوصت الدراس  بوضع منظوم  قيم ومبادىء أساسي  لممارس  سلوك المواطن  و والمؤهل العلمي، 
التنظيمي  لدى معلمي المدارس الثانوي  الخاص ، وتعزيز أسس ومبادىء تنمي  المجتمع المحلي لدى 

 مديري المدارس الثانوي  الخاص  في العاصم .

 .، المدارس الثانوية الخاصةسلوك المواطنة التنظيمية، تنمية المجتمع المحلي الكلمات المفتاحّية:
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Abstract  

This study aimed at identifying the role of private secondary school principals in Amman 

Governorate in the development of the local community and their relationship with 

teachers’ organizational citizenship behavior.  

In order to achieve the study goals, two questionnaires have been used. The first 

questionnaire is about the development of local community comprised of (31) items 

distributed to (local community participation, local environment development, and family 

service), while the second one is about the organizational citizenship behavior which 

comprised of (30) items distributed to (altruism, courtesy, and organizational behavior). 

The validity and reliability of both questionnaires have been verified. A clustered random 

sample from four directorates has been selected, therefore, the study sample which included 

(340) male and female teachers at private secondary schools.  

Results revealed the following: the degree of private secondary school principals’ role in 

serving the local community is high; the degree of organizational citizenship behavior is 

medium; there is a positive relationship between them; there were significant differences at 

(a≤ 0.05) of school principals role in the development of local community according to 

practical expertise variable in favor of 5-10 years categories; no statistical significance 

differences of gender variable and academic qualification were found, statistical 

significance differences at level (a≤ 0.05) for the degree of practicing organizational 

citizenship behavior according to gender variable and in favor of females were found;  no 

statistical significance differences of both expertise and academic qualification variables 

were found.  



 م
 

 Study Recommendations: 

 The study has reached the following recommendations:  

-  Setting a system of values and basic principles for private secondary school  

teachers to practice the organizational citizenship behavior.  

- Enhancing the local community development principles and basics for private 

secondary school teachers in the Capital.  

  

Key Words: local community development, organizational citizenship behavior, 

Private secondary schools . 
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة أهميتها

 مقدمة:

أهمي  كبيرة في نهض   تعد المدرس  مركز إشعاع حضاري ألي مجتمع من المجتمعات، لما لها من     

ومع تطور المجتمعات وتطور العلوم بفروعها المختلف   ،المجتمعات وتنميتها علميًا وأخالقيًا وفكرياً 

مع المجتمع المحلي الذي توجد فيه المدرس ، إذ ال  اإلنفتاح والتفاعلي  بمكان أن يتم أصبح من األهم

نجاح العملي  التربوي  و  وفاعليتها أجل رفع كفاءة المدرس ن توثيق الصل  مع هذه المجتمعات، من بد م

مجتمع المحلي من لذا أصبحت العالق  التفاعلي  والعالق  التشاركي  واإلنفتاح ما بين المدرس  والفيها. 

األبعاد المهم  واألساسي  في العملي  التعليمي  التعلمي  وفقًا لإلتجاه التربوي الحديث، لما لهذه العالق  

من آثار اةيجابي  في إثراء العملي  التربوي ، ورفع كفاءة المخرجات المدرسي  القادرة على خدم  المجتمع 

امل  المؤهل ، إضاف  إلى ما ةيمكن أن ةيستفيد منه المجتمع المحلي من خالل رفده في الكوادر والقوى الع

سي  والعمل على من خالل استخدام ما لدى المدرس  من إمكانيات مادةي  وبشري  ومرافق وتسهيالت مدر 

 التنمي  العلمي  و الفكري  واألخالقي   لدى الطلب  والمعلمين والمجتمع ككل.

ع  أمام من يبتغي العلم، المدرس  التي أزالت األسوار، فالمدرس  العصري  هي مدرس  ذات أبواب مشر 

وشاركت البيوت همومها والمؤسسات أهدافها، المدرس  التي اهتمت بطموح أفرادها ومنال مجتمعاتها 

فأصبحت شريكا أساسا للمجتمع ورافدا مهما لقواه البشري  الفاعل ، فمن أبوابها سيخرج من سيكون طبيبا 

ا وممرضا وطيارا وخبازا وسائقا وغيرهم كثير؛ فإن صلح هؤالء صلح بهم وتاجرا ومعلما ومهندس

المجتمع وإن فسدوا فسد، فإن حرصت المدرس  على القيم والمهارات واالتجاهات في تربيتها وتعليمها 
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للطلب ؛ تخرج الطلب  منها وهم مؤمنون بالقيم واالتجاهات ويمتلكون المهارات الالزم  مقرون  بالعلم 

ف  فتكون النتاجات نتاجات بشري  ذات أخالق ومهارات واتجاهات تخدم المجتمع خدم  ترتقي به والمعر 

وباإلنساني ، فالمدرس  العصري  تحرص أن تنشئ الطلب  منذ صغرهم تنشئ  مدعوم  بالعلم و المهارة و 

ري  لم تعد فالمدرس  العصاالتجاه و بذلك تكون مدرس  عصري  تهتم بالمتعلم جسما و عقال و روحا. 

المدرس   ولم تعد، والمعارف المجردةذلك البناء الشاهق بأسواره الذي يلقن فيه الطلب  المعلومات 

ةيجب أن ترتقي لتصبح  وجماعاته ومؤسساته بلبجدران غرفها المبهم  المغلق  أمام المجتمع بأفراده 

 (.3102عاةيش، وحي  )واالجتماعي  والر مؤسس  اجتماعي  تربوي  تمارس فيها الطقوس العلمي  

( فقد أكد على أن أهم الخدمات التي تقدمها المدرس  للمجتمع تأهيل Joseph, 1992)أما جوزيف       

الطالب والطالبات إلى الدخول إلى مجال الدراسات الجامعي ، وإلى تلبي  احتياجات السوق المحلي  من 

 أيد عامل  مدرب .

( إلى أن دور اإلدارة المدرسي  بالمرحل  Jolly and Deloney,1996وديلوني )جولي  كما أشار      

 الثانوي  يتجلى في الخدمات التي تقدمها لتلبي  خطط التنمي  في المجتمع الذي توجد فيه المدرس .

 

وإذا كان سلوك المواطن  التنظيمي  في غاةي  األهمي  للمنظمات بكاف  أشكالها؛ فإن المؤسسات التعليمي  

وجه الخصوص بحاج  ماس ، أكثر من غيرها، إلى اإلهتمام بهذا السلوك والعمل على والمدارس على 

 الخدم  التعليمي . في على جودة في المدارس للحصولتعظيمه وجعله واقعًا 
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( في الستينيات من القرن العشرين بين نوعين من السلوك المرغوب من Katzوقد فرق كاتز ) 

 و يتمثل في قيام العاملين بالمهماتسلوك الدور الرسمي، العاملين: أطلق على أحدهما مصطلح 

المطلوب  منهم بشكل منتظم طبقا للمعايير الرسمي  المقررة في المنظم ، و أطلق على النوع اآلخر 

التطوعي  التي تتجاوز حدود االلتزام بما هو  يتمثل في قيام الموظف بالسلوك سلوك الدور اإلضافي، و

اإلسراع بمعاون  الرؤساء و الزمالء عند الحاج ، و قبول من العاملين مثل: مقرر أو مطلوب رسميا 

أعمال أضافي  بدون تذمر، و استشعار أهمي  وقت العمل و تعظيم االستفادة منه في تحقيق أهداف 

المدرس ، و التصرف الفوري لحماةي  موارد المنظم  من أةي  مختطر غير متوقع ، و ما إلى ذلك من 

 تطوعي  ذات الطبيع  التعاوني  و التي بدونها قد تفشل المنظمات في تحقيق أهدافها.السلوكيات ال

 (0991)جاب هللا، 

المرحل   هوقد تم اختيار اإلدارة المدرسي  في المرحل  الثانوي  اةيمانًا من الباحث بأهمي  هذ     

شارك  الفعلي ، إذ إن طلب  المرحل  في البناء، والم اإلعداد للحياة العملي  واإلسهامالتعليمي ، ودورها في 

الثانوي  مقبلون على ممارس  الحياة العام  وهم في سن يؤهلهم لتفهم الواجبات التي تؤدي إلى خدم  

فهؤالء الطلب  هم جزء من المجتمع والعمل على نهضتهم العلمي   المجتمع، وتشعرهم بالمسؤولي  نحوه

للمعلمين قد مجتمع، كما أن تعزيز سلوك المواطن  التنظيمي  والفكري  واألخالقي  قد ةيسهم في تنمي  ال

أةيضًا في تنمي  المجتمع المحلي ألن المعلمين أةيضًا جزء من المجتمع، وتعزيز سلوك المواطن   ةيسهم

التنظيمي  لديهم و إشعارهم بالمسؤولي  الملقاة على كاهلهم قد ةيسهم في تخريج أجيال صالح  تعمل 

 . وتساهم أةيضًا في تنمي  هذه المجتمعاتعلى خدم  مجتمعاتها 
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وبناًء على ما تقدم حاول الباحث الوصول إلى نتائج تتعلق بدور مديري المدارس الثانوي  الخاص      

  والمجتمع، ومحاولوالبيئ  المحلي   من خالل الخدمات التي تقدم لألسر في تنمي  المجتمع المحلي

الوصول إلى توصيات ةيمكن أن تزيد  ومحاول  يمي  للمعلمين،سلوك المواطن  التنظاةيجاد طرق تعزيز 

    وللمعلمين. الحاضر سي  لتأخذ دورها المأمول في العصرمن فعالي  اإلدارة المدر 

  

 الدراسة: مشكلة

عمان مديري المدارس الثانوي  الخاص  في محافظ  العاصم  دور إلى التعرف  تتمثل مشكل  الدراس    

في تنمي  المجتمع  لما له من أثر للمعلمين،التنظيمي   وبسلوك المواطن المحلي تنمي  المجتمع  في

 .على العملي  التربوي  التعليمي الثقافي  والفكري  واألخالقي ، مما ينعكس اةيجابًا 

( التي 3100وقد جاءت دراسات سابق  تناولت جزئي  من موضوع الدراس  الحالي كدراس  عاشور)

مجال الشراك  في الرؤي  واألهداف العام  للعملي  التعليمي  جاءت في الترتيب كانت من نتائجها أن 

 التي المشكالت أهم من أن(، والتي كان من أهم نتائجها Anderson,2000األول، ودراس  اندرسون )

تقدمه  بما المحلي المجتمع مؤسسات اهتمام عدم هي المحلي المجتمع خدم  في المدرس  تواجه

 والعون  الدعم تقدةيم في المؤسسات هذهاسهامات  وقل  الطلب ، ألبنائهم تربوي  دماتخ من المدرس 

 الدراس  عين  أفراد استجابات بين إحصائي  دالل  ذات فروق  وجود عدم النتائج كماأظهرت للمدرس ،

 المحلي. للمجتمع خدمات قدةيمفي ت والمعلمين المديرين من
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كدراس  الزهراني  التنظيمي  زيز مفهوم سلوك المواطن وجاءت دراسات سابق  أكدت على أهمي  تع

( والتي أوصت بالعمل على دعم وتطوير سلوك المواطن  التنظيمي  لدى المعلمين في كاف  3112)

أبعاد هذا السلوك، وذلك من خالل عقد دورات تدريبي  للمعلمين في مجال سلوك المواطن  التنظيمي ، 

ثاره االةيجابي  المترتب ، وتأصيل السلوك التطوعي في آا السلوك و ف باألبعاد المختلف  لهذيتعر وال

 نفوسهم، وجعله أحد أبرز القيم التنظيمي  عندهم. 

( ضرورة إجراء دراسات حول العوامل الشخصي  والنفسي  3101وأوصت دراس  معمري ومنصور)

عرف  أهم معوقاتها ومن ألن ذلك ةيسهم في تحفيزها وم المساعدة في ممارس  سلوك المواطن  التنظيمي 

 ثم معالجتها.

( بعقد دورات وبرامج تدريبي  لمديري المدارس لتوعيتهم بأهمي  3100أوصت دراس  )عاشور، وقد

الشراك  بين المدرس  والمجتمع المحلي، كما أوصت بزيادة وعي المعلمين والمعلمات بمجاالت الشراك  

 ألنشط  المدرسي  التي تهتم بحاجات المجتمع المحلي.بين المدرس  والمجتممع المحلي، والتركيز على ا

بالعمل على تنظيم ندوات وإصدار منشورات حول دور المدرس  في ( 3102كما أوصت دراس  )هللو، 

 خدم  المجتمع لتوعي  أبناء المجتمع بأهمي  المدرس  ودورها في تنمي  وتطوير المجتمع.

الالزم  لدعم درو المدرس  في خدم  المجتمع، والعمل  كا أوصت بتوفير االمكانات المادةي  والبشري 

 على زيادة تقدةيم الخدمات واالستشارات لشرائح المجتمع المختلف  ولمؤسسات المجتمع المحلي.  

في تنمي  المجتمع  رس  فقد استشعر ضعف دور المديرينكمدير مد عمل الباحثومن خالل واقع 

إلى الفراغ والنقص الشديد في المبادئ والقيم التي لم يتم  المحلي، والحظ أن األجيال الناشئ  تميل

 المديرين.على أكمل وجه من قبل غرسها 
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دور مديري المدارس  ئيس فيها وهو: مافي اإلجاب  عن السؤال الر  الحالي  الدراس تتلخص مشكل  و 

لوك المواطن  عالقته بسما الخاص  في محافظ  العاصم  عمان في تنمي  المجتمع المحلي و الثانوي  

 التنظيمي  للمعلمين؟

 :تهاأسئلهدف الدراسة و 

في محافظ   الخاص  الثانوي  المدارس دور مديري العالق  بين  مستوى  استقصاءالدراس  إلى  هدفت
التنظيمي  للمعلمين من وجه   المواطن  عالقته بسلوكما المحلي و  المجتمع تنمي في  العاصم  عمان

 ن األسئل  اآلتي :من خالل اإلجاب  ع ،نظرهم
دور مديري المدارس الثانوي  الخاص  في تنمي  المجتمع المحلي من وجه  نظر  مستوى  ما .0

 ؟المعلمين

بمحافظ   الخاص  المدارس الثانوي سلوك المواطن  التنظيمي  في ل المعلمين درج  ممارس ما  .3

 هم؟نظر العاصم  عمان من وجه  

( بين مستوى دور 1.10ئي  عند مستوى )هل توجد عالق  ارتباطي  ذات دالل  إحصا .2

 المواطن  سلوك ودرج  ممارس الثانوي  الخاص  في تنمي  المجتمع المحلي  مديري المدارس

 التنظيمي  للمعلمين؟

( بين متوسطات استجاب  1.10هل هناك فروق ذات دالل  إحصائي  عند مستوى ) .1

تعزى المحلي  في تنمي  المجتمع اص دور مديري المدارس الثانوي  الخ مستوى  فيلمعلمين ا

 الجنس، والخبرة، والمؤهل العلمي؟  لمتغيرات
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( بين متوسطات استجاب  1.10هل هناك فروق ذات دالل  إحصائي  عند مستوى ) .0

المواطن  التنظيمي   المعلمين لسلوك ممارس  درج  المعلمين في المدارس الثانوي  الخاص  في

 رة، والمؤهل العلمي؟ الجنس، والخب لمتغيراتتعزى 

 أهمية الدراسة:

دور المديرين في تنمي  المجتمع المحلي وسلوك العالق  بين  تكتسب هذه الدراس  أهمي  في معرف 

 .عمان العاصم  محافظ  الثانوي  الخاص  في المدارسالمواطن  التنظيمي  للمعلمين في 

 :األهمية النظرية للدراسة

ا إلجراء دراسات أخرى تتناول متغيرات أخرى غير تلك متوظيفه كنوأداتين ةيمًا نظري اً توفر أدب .0

 التي تناولها الباحث.

قد تسهم هذه الدراس  في زيادة الوعي لدى مديري المدارس الثانوي  الخاص  في محافظ   .3

 المجتمع. تنمي العاصم  عمان بأهمي  دورهم في 

الخاص  بأهمي  سلوك المواطن     معلمي المدارس الثانوي هذه الدراس نتائج يؤمل أن تفيد .2

 .التنظيمي 

ةيمكن أن تشكل نتائج هذه الدراس  وتوصياتها مرجعًا علميًا ةيفيد أصحاب القرار في وضع  .1

الةيجابي  في رفع مستوى األداء وترسيخ القيم اهم في تحسين و ن أن تسالخطط واإلجراءات التي ةيمك

 .المجال التربوي والتعليمي

 

 



9 
 

 يقية:أما من الناحية التطب

لدى مديري المدارس الثانوي  الخاص  في  المعرف مدى  اتساع فيالدراس  الحالي   قد تسهم

 المواطن  التنظيمي  وعالقته بسلوكحلي دورهم في تنمي  المجتمع المالعاصم  األردني  )عّمان( بأهمي  

 والسلوك الناتج عن هذه الظروف.

 

 مصطلحات الدراسة:

المجتمعي  الواعي  الموجه  نحو اةيجاد تحوالت في البناء االقتصادي  : هي العملي تنمية المجتمع

واالجتماعي، وتكون قادرة على تنمي  انتاجي  مدعم  ذاتيا، تؤدي إلى تحقيق زيادة منتظم  في متوسط 

 (.0999الدخل الحقيقي للفرد على المدى المنظور )ابراهيم، 

رامج ها ومواردها المادةي  والبشري  من أجل بناء بوتعرف إجرائيًا: بأنها توظيف المدرس  إلمكانيات

المجتمع المحلي، وإحداث التغيير المطلوب نحو األفضل في المجاالت الثقافي   ونشاطات تنموي  لخدم 

 والتربوي  واالجتماعي  واالقتصادةي  والعملي  والبيئ .

ج تحت نظام الحوافز الرسمي هو السلوك التطوعي اإلختياري الذي ال يندر سلوك المواطنة التنظيمية: 

 (.Organ, 1990في المنظم ، والهادف إلى تعزيز أداء المنظم  وزيادة فعاليتها وكفاءتها )

ويعرف إجرائيًا: مجموع  األعمال التطوعي  التي ةيمارسها المعلم في مجال العمل المدرسي، والتي 

ينتظر الحصول على أةي  مكافأة مادةي  أو تتجاوز األدوار الوظيفي  المطلوب منه أداؤها رسميًا، دون أن 

 معنوي  في مقابل قيامه بهذه األعمال.
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 حدود الدراسة:

 الخاص . المدارس الثانوي  في والمعلمات مون المعلالبشري : الحدود  .0

لواء القويسم ، مديري  لواء وادي السير، مديري    الجامع ، مديريالحدود المكاني : مديري  لواء  .3

 .لواء قصب  عمان

 .3102/3109لعام  ثانيالزماني : الفصل الدراسي الالحدود  .2

 محددات الدراسة:

 .الدراس  ياتمدى دق  الصدق والثبات ألد .0

 .وموضوعيتهم مدى دق  استجاب  أفراد العين  .3

عين  والمجتمعات ال تطبق نتائج هذه الدراس  وإجراءاتها إال على المجتمع الذي سحبت منه ال .2

  .األخرى المماثل
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 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة

لمحلي من حيث المفهوم، المتعلق بتنمي  المجتمع اهذا الفصل عرضًا لألدب النظري تناول      

 ومعوقاتها ، وأهدافهامعلتنمي  المجتلمدرس  للمجتمع المحلي، والنماذج والوظائف التي تقدمها ا

سلوك المواطن   وأهمي  وسلوك المواطن  التنظيمي  من حيث مفهومها وخصائصها،، وخصائصها

 ودور المؤسسات التعليمي  في تنمي  سلوك المواطن . ومعوقاته  ،التنظيمي 

 : ويشتمل على الموضوعات االتية:أوالا: األدب النظري 

 تنمية المجتمع المحلي:  .1

مجتمع المحلي بمثاب  العصب الرئيس للتنمي  اإلنساني  كأي مجتمع من المجتمعات ال تنمي  تعد

 االنساني ، وبصف  خاص  المجتمعات النامي .

في الفرد والجماع  والتنظيم من حيث المعلومات يهدف إلى إحداث تغيرات نشاط مخطط  يالتنمي : ه

اهات والسلوك، مما ةيجعل الفرد والجماع  والخبرات ومن ناحي  األداء وطرق العمل، ومن ناحي  االتج

 (.3111صالحين لشغل وظائفهم بكفاءة وانتاجي  عال  )السبتي، 

بأنها تلك الجهود التي تبذل إلحداث سلس  من التغيرات الوظيفي  تنمي  المجتمع  (3110) عجمي  عرف

طاق  المتاح  إلى أقصى حد قدرة أفراده على استغالل الموالهيكلي  الالزم  لنمو المجتمع وذلك بزيادة 

 ممكن لتحقيق أكبر قدر من الحري  والرفاهي  لهؤالء األفراد بأسرع من معدل النمو الطبيعي. 
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( بأنها العملي  التي يتمكن من خاللها أفراد 3111أما تنمي  المجتمع المحلي فقد عرفها خاطر )    

ًا ألولوياتهم وهو ما ةيشجع روح التعاون المجتمع المحلي من تحديد الحاجات واألهداف وترتيبها وفق

 والتضامن في المجتمع.

المحلي: "تجمع انساني ةيضم أفراد تجمعهم نفس الممارسات  ( المجتمع3111وعرف خاطر )    

  والتاريخ واللغ  المشترك  وتضبطهم قوانين وقواعد واضح ".

فأصبحت ت، وإنما تطورت وظيفتها حشو أذهان الطلب  بالمعلوما على لم ةيعد عمل المدرس  قاصراً     

التوفيق بين يتدرب الطالب على التعاون والتعاضد، و  ويعملون بروح، الطلب ةيعيش فيه  صغيراً  مجتمعاً 

ذاته الوقت  ذي ةيكفله له المجتمع ويؤدي فيمع الذي ةيعيش فيه، يتمتع بالخير النفسه كفرد وبين المجت

التفاعل رس  إلى العمل على الربط بينها وبين البيئ  و مداتجهت ال، و للمجتمع ما استطاع إليه سبيالً 

 (.3110معها )عطوي، 

مفهوم جديد لوظيف   ظهر ط الوظيفي بين المدرس  والمجتمع،بالرب قد تطور هذا المفهوم حديثاً و    

يج  كانت نتبحل مشكالته وتحقيق أهدافه. و  والمساهم المجتمع عنايتها بدراس   المدرس ، وهو ضرورة

المجتمع، فقامت المدرس  بدراس  مشكالت المجتمع كمحاول  المفهوم زيادة التقارب بين المدرس  و  هذا

 (.0991، )مصطفىلتحسين الحياة فيه 

 (0992)أحمد، خدم  المجتمع، ومن هذه المجاالت وهناك عدة مجاالت تقدمها المدرس  ل   

  ومادةي ، تستطيع بها أن تقوم بدور المدرس  لها إمكانيات معنويمحو األمي : تنمي  المجتمع و " -

 عي بالمشكالت التي تواجهنشر الو ذلك من خالل إةيجابي وفعال في تنمي  المجتمع وتقدمه، و 
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تقدمه مثل، المشكالت الصحي  والزراعي  والصناعي  واالجتماعي   تعوق و المجتمع     

  "واالقتصادةي .

ذلك في ضوء اإلمكانيات مناسب  لها و تشخيص بعض المشكالت االجتماعي  واةيجاد الحلول الو 

دي النااإلفادة من بيئ  المدرس  و شعبي في البيئ  المحيط  بالمدرس ، و التثقيف الالمحلي ، وأةيضًا 

 البيئ  المحلي .المدرسي في ممارس  الهواةيات واالستمتاع بأوقات الفراغ، والترويح عن أهالي الحي و 

 المحاضرات في شتى مجاالت الحياة.ي  والكشفي  والندوات و تنظيم الجوالت البيئي  والرحالت العلمو 

 (.0990)عاشور،  :المجتمعوظائف المدرسة اتجاه 

 إعدادهم للقيام بدورهم في الحياة.و  تنمي  أفراد المجتمع -0

بعد استيعاد الجوانب غير  بنقله من جيل إلى جيل وتنميته حفظ التراث الثقافي للمجتمع -3

 .المرغوب 

 الخبرات الجديدة.مجتمع عن طريق إضاف  المعارف و التنمي  ثقاف   -2

 قيادة التغيرات التي تحدث في المجتمع من أجل التقدم.و  اد أفراد المجتمعإعد -1

 إمداد المجتمع بالقوى العامل  الالزم  لتسيير جوانب نشاطاته المختلف . -0

 الوطني لديهم.كسب والء األفراد لمجتمعهم وتذكي  الشعور الديني و  -6

قدرات مراحل مسط ، تراعي إمكانيات و فراد في صورة مبن يتم تقدةيم المعارف لألمراعاة أ -2

 األفراد.نمو 
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 :تنمية المجتمع المحلي نماذج

إن رسم أي استراتيجي  لتنمي  المجتمع المحلي ةيفترض تصورًا واضحًا لطبيع  األهداف المطلوب       

تأتى إال إذا كان تصورًا واضحًا لطبيع  م معها، وهذا ال يءحتى ةيمكن رسم السياسات التي تتال

العالقات وأنماطها نماذج السلوك واالتجاهات وطبيع  المؤسس ، لقد تناولت العديد من الكتابات 

 النماذج:عرض بعض  وفيما ةيأتينماذج تنمي  المجتمعات المحلي  الدراسات في الفكر االجتماعي و 

على مستوى نموذجًا لخطوات العمل اإلنمائي أتايلور  : قدم كارولنموذج العمل اإلنمائي عند تايلورأ

 (3110)ليثي، في: لمجتمع، وتمثلت خطوات هذامقاالته عن تنمي  ا ىحدالمجتمعات المحلي  في إ

يمكن ذلك من اكتشاف المشكالت وتحديدها بدق  و  ناقش  لمنهجي  الحاجات العام الم -

 وتشخيص أسبابها الموضوعي .

ذ برامج المساعدات الذاتي ، وهي خطوة تعقب إدراك أعضاء المجتمع التخطيط المنهجي لتنفي -

 لحاجاتهم ومشكالتهم ومعرف  أسبابها، ويتم فيها رسم خط  محلي  لمواجهتها.

 جتماعي  لجماعات المجتمع المحلي.تعبئ  وتسخير اإلمكانيات االقتصادةي  واال -

واإلنجاز، والذي ةيستثير الشعور تنمي  الطموح المحلي وهو ما يولد الشعور بالفخر الجماعي  -

 المحلي.بالوالء اإلجتماعي والتماسك بين أهالي المجتمع 

نموذجًا ينظر إلى مراحل العمل اإلنمائي من زاوي  أ: قدم بيدل نموذج العمل اإلنمائي عند وليام بيدلأ

تتمثل مراحل مسؤول التغيير، ويتضح ذلك من خالل طبيع  المرحل  األولى التي ةيستهل بها نموذجه، و 

 (.3116أنموذج بيدل في: )عبدهللا، 
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المرحل  اإلستكشافي ، ويقوم بها إحصائي التنمي  بمحاول  اكتساب ثق  أهالي وقيادات المجتمع  -

المحلي، وإقناعهم بدوره وبأهمي  التغيير بالنسب  إليهم، ويتم ذلك من خالل لقائه واجتماعاته 

 ةيقوم بها. معهم، ومن خالل الدراسات المحلي  التي

المرحل  النقاشي ، وتكون مهم  أخصائي التنمي  في هذه المرحل  توجيه مناقش  األهالي  -

لمشكالتهم المحلي  مع مراعاة إتاح  الفرص  أمام قيادات المجتمع للتعبير الحر عن أفكارهم 

 ومخاوفهم واختيار البدائل.

 خصصي  لتنفيذ التغيير المقصود.المرحل  التنظيمي  ويتم فيها توكيل مجلس أو لجان شعبي  ت -

مرحل  النشاط ويتم هنا تنفيذ القرارات الجماعي  التي تم التوصل إليها والتي تخدم الصالح  -

 العام.

 مرحل  التقيم ويتم فيها معرف  الجوانب اإلةيجابي  والسلبي  للعملي  التنموي . -

ئي  لي  اإلنمائي  عملي  تلقامرحل  اإلستمرار ويعمل أخصائي التنمي  في هذه المرحل  جعل العم -

 ومستمرة داخل المجتمع المحلي.

 :المجتمع المحلي أهداف تنمية

تهدف تنمي  المجتمع المحلي إلى معالج  التخلف والتفكك وحل المشكالت االجتماعي  ورفع مستوى 

واردهم في إطار معيش  أبناء المجتمع وتهيئ  مقومات الحياة الكريم  ليعم اإلنتفاع الكامل بإمكانياتهم وم

 تنظيم عالقتهم وتهيئ  طاقاتهم وقواهم للعمل الجماعي الموجه إلحداث التغيير اإلجتماعي المنشود.

كل ما تحققه التنمي  المحلي   لممع إلى قسمين، أهداف اإلنجاز ويشويمكن تقسيم أهداف تنمي  المجت

 من منجزات مادةي ، وأهداف معنوي .
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ي  األفراد وزيادة دخلهم الفردي، ومضاعف  الخدمات الصحي  والتربوي  األهداف المادةي : كرفع انتاج

 (.3112أبو كريش ، )الرفاهي  والترفيهي ، بما ةيسهم في رفع المستوى العلمي العقلي للمجتع وتحقيق 

األهداف المعنوي : وتشمل المتغيرات السلوكي  والمعرفي  التي تطرأ على أفراد المجتمع المحلي، وتحقيق 

بط اإلجتماعي بإةيجاد مناخ مالئم لعملي  التنمي  ةيعزز معرف  الفرد لواجباته ودوره في عمليات الض

نوع من التفاهم والتواصل بين أفراد المجتمع المحلي  كما تعمل التنمي  المحلي  على اةيجادالتنمي ، 

 (.3111)حبتور،

 :معوقات تنمية المجتمع المحلي

صول إلى حلول محلي من الوسائل التي تطبق من أجل الو على الرغم من أن تنمي  المجتمع ال

 منها: لتي قد تحول دون تحقيق ذلك،الكبرى إال أنه هناك بعض المعوقات ا تكالللمش

 (.3111)خاطر،

: حيث من الممكن أن تصطدم البرامج التنموي  بالنظم اإلجتماعي  التقليدةي  التي المعوقات االجتماعية

 الحديث .في بظهور النظم تقد ال تخ

وتمثل القيم اإلجتماعي  السائدة اإلطار المرجعي لسلوك الفرد وتحتاج عملي  التنمي  إلى أنماط سلوكي   

 جديدة، ومن هذه المعايير التي تعوق عملي  التنمي :

 اإلنعزالي  والتوكل على الغير.-

 عدم اإلةيمان بالجديد والخوف من المستحدث.-

 عدم تقدير قيم  الوقت.-

 الرجل.لمرأة في مكان  أقل من وضع ا-
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 : وتتلخص في تخلف األجهزة المتاح  وتتمثل هذه المعوقات في:داريةمعوقات إ

 تعقيد اإلجراءات اإلداري  وتفشي البيروقراطي  السلبي  -

 البطىء في إصدار القرارات -

 عدم وجود كفاءة إدارة مؤهل  ومتخصص  في العمليات التنموي .-

 (.0999نقص الدعم المالي الالزم لتنفيذ المشاريع التنموي  )ساقور،: كقتصاديةمعوقات إ

 خصائص المجتمع المحلي:

 المكان واإلقليم:

في  ال ةيمكن اإلشارة لمجتمع محلي دون أن ةيكون له مكان جغرافي محدد وواضح، وتتبين أهمي  المكان

ب الوحدة االجتماعي  والتكافل ، إلى جانعدة جوانب أهمها: تعين حدود التجمع البشري ألفراد المجتمع

، وحصر مهام توجيه المجتمعات المحلي  عن بعضها بعضاواالستقرار االجتماعي، وهي ما تختلف به 

األفراد وتحديد طبيع  عالقاتهم ومعرف  ودراس  أصول نشأتهم، باإلضاف  إلى تحديد الخدمات المقدم  

لنشاط االجتماعي وما ينتج عنه من عمليات إليهم في إطار مكاني محدد أةيضًا، وضبط مجمل أوجه ا

  (.0996)السيد، وقيم وظواهر اجتماعي  

 الوعي الذاتي:

ةيقصد بالوعي الذاتي المجتمعي، المعرف  المجتمعي  بين األفراد وبطبيع  العناصر التي تربطهم، ويمكن 

م واالةيمان بضرورة باإلنتماء إلى مجتمعهقياس هذا الوعي بمراقب  اتجاهات األفراد، ومدى شعورهم 

حمايته والدفاع عنه، والعمل من أجل تطويره وفي بعض األحيان قد تعيق هذه االتجاهات التواصل بين 

 (.3116، )الجوهري المجتمعات المحلي  المتجاورة 
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 القيم المشتركة:

ي تحدد القيم المشترك  من أهم ماةيميز المجتمع المحلي عن التجمعات االجتماعي  األخرى، وهي الت دتع

، وال ةيمكن غالبًا التخلي عن تلك القيم أو تبديلها طبيع  المجتمع وماهي  الصالت التي تربط األفراد فيه

 وهي ثالث  أقسام: القيم االنساني  والقيم الوطني  والقيم الوطني .

 الوحدة النفسية والثقافية:

بين أفراد المجتمع المحلي تنتج عن  يرى علماء النفس االجتماعي أن الشعور بالوحدة النفسي  والثقافي 

تشاركهم كثير من النشاطات والقيم والمعتقدات وأنماط الحياة، فهم يتعاملون يوميًا بذات الطريق  تقريبًا، 

  (.3112األغا، ويعيشون تحت مظل  القيم ذاتها، وبذلك تتشكل الوحدة النفسي  والثقافي  )

 اإلداررة المدرسية وخدمة المجتمع:

لمجتمعات الحديث  تنظر إلى المدرس  على أنها مؤسس  تعليمي  ذات وظيف  اجتماعي  تعمل بدأت ا

على خدم  المجتمع المحلي، والتعرف على موارده واحتياجاته، وانتقل التعليم من كونه قضي  تقتصر 

رس  على التربويين داخل جدران المدارس إلى قضي  مجتمعي  ةيشارك بها جميع األطراف: البيت والمد

ومؤسسات المجتمع المحلي المختلف ، ومن صور التعاون بين المدرس  والمجتمع، استفادة المجتمع 

المحلي من مرافق المدرس  ومنشاتها، كذلك االستفادة من الكادر التعليمي المدرسي من مديرين 

 تمع المحليأفراد المجومعلمين في عقد الدورات وتقدةيم المحاضرات في شتى مناحي الحياة التي تهم 

 (.3113)المنيف، 
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 التنظيمية:سلوك المواطنة  .2

: هي الوضعي  القانوني  السياسي  في الدول  المعاصرة، ويقف الفرد أمام الدول  كمواطن قبل المواطن 

وال في العائل ، وال في غيرها من اإلنتماءات  كونه أي شئ آخر، وعضويته في الدول  ال في الطائف 

ي األساس القانوني الذي ةيحدد العالق  المتبادل  بينه وبين الدول  )الصالح، األخرى الممكن ، ه

190991.) 

والتصرفات ةيصدرها  الذي ةيحتوي على مجموع  من األفعالالسلوك  وسلوك المواطن  التنظيمي : ه

فيذ ةيمكن اعتبارها ضمنيًا أو علنيًا نتاج األوامر المباشرة لرئيس العمل أو محاول  لتن الفرد والتي

 (.McAllister,1989المتطلبات الرسمي  للوظيف  )

هو سلوك وممارسات أولئك العاملين الذين ةيسهمون في فاعلي  المؤسس ، وتحريك سلوك المواطن : 

 (.11: 3112نشاطاتها عبر التعاون اإلنساني )السحيمات،

نه ذلك النشاط أو ( مفهوم سلوك المواطن  التنظيمي  على أGreenberg,2011) جرينبرج بينما لخص

هم والتي اإلجراء الذي ةيمارسه األفراد في المنظم  والذي يتجاوز التوقعات الرسمي  لمتطلبات وظائف

 على الثقاف  التنظيمي  المحفزة. تعتمد مثل هذا السلوك

سلوك طوعي ةيقوم به الفرد دون انتظار المكافأة أو  بأنه عرف سلوك المواطن ( ف3103أما أبو تاةيه)

فز المادةي  من أجل اإلرتقاء بالمنظم ، فهو شعور وإحساس داخلي بالمسؤولي  تدفع الفرد بالعمل الحوا

 الطوعي الذي ةيحقق طموحات المنظم .  
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 :التنظيميةخصائص سلوك المواطنة 

أن هناك نوعين من السلوك الوظيفي للعاملين هما السلوك المرتبط باألدوار الرسمي ، وهو  (0

حدود الواجبات واألعباء الوظيفي ، والسلوك المرتبط باألدوار  السلوك الذي ةيقع في

 اإلضافي ، وهو السلوك الذي يتعدى حدود الواجبات واألعباء الوظيفي  األساسي .

نه لم ينص أ تطوعي اختياري غير ملزم للفرد إذأن سلوك المواطن  التنظيمي  هو سلوك  (3

ةيعتمد على مبادرة الفرد ويخضع لرغبته  عليه ضمن الواجبات واألعباء الوظيفي  للفرد، بل

 (.3112وإرادته الحرة )الخييلي، 

الذي يؤدي تلك األدوار اإلضافي  ال ينتظر مقابلها مكافأة تنظيمي  أو مصلح  أن الفرد  (2

في اإلعتبار عند  يؤخذ هذا السلوكمباشرة للفرد على المدى القصير، ولكنه قد يتوقع أن 

  .ظهور فرص تنافسي  في المنظم

أنه  من على الرغم راط المعلمين في هذا السلوكأن المنظمات تحرص على تشجيع انخ (1

 .سلوك تطوعي

فعال وليس فعاًل واحدًا، وتختلف أن سلوك المواطن  التنظيمي  عبارة عن مجموع  من األ (0

من منظم  إلى أخرى وفقًا الختالف ثقافات المنظمات وطبيع  نشاطها، واللوائح األفعال 

دد الواجبات الرسمي  في العمل، ومجاالت العمل التطوعي اإلضافي )الشوادفي، التي تح

3112 .) 
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 أهمية سلوك المواطنة التنظيمية:

حظي موضوع سلوك المواطن  التنظيم  باهتمام واسع في مجال البحوث الميداني  خالل العقود 

وأشار زايد ئ  األعمال التنافسي ، الماضي  لما له من آثار كبيرة في نجاح المنظم  واستمرارها في بي

( إلى أهمي  سلوك المواطن  التنظيمي في عديد من المجاالت كالفاعلي  التنظيمي ، وتقييم 3111)

دوران العمل والغياب، والثق  و األداء، وااللتزام التنظيمي، والرضا الوظيفي، والعدال  التنظيمي  المدرك ، 

 التنظيمي  في بيئ  العمل.ضوء على أهمي  سلوك المواطن  التنظيمي ، كل هذه المجاالت ألقت ال

قدرة على االبداع واالبتكار من خالل تنمي  وتعزيز األفكار والمقترحات المقدم  من مإلى جانب توفير ال

بالمسؤولي  اتجاه المنظم ، يوفر الفرص  قبل األفراد، وتعزيز الدافع لإلنجاز وتحسين األداء والشعور 

 يار قدراتهم وقابليتهم االداري  من خالل مساهمتهم ومشاركتهم في اتخاذ القرارات.لألفراد الخت

( بإبراز أهمي  سلوك المواطن  التنظيمي  في األداء الكلي للمنظم  من ladebo,2004وقام الدبو )

 خالل:

زيادة  ةيمد سلوك المواطن  التنظيمي  االدارة بوسائل للتفاعل بين األفراد داخل المنظم  تؤدي إلى -أ

 النتائج اإلجمالي  المحقق . 

القيام باألدوار اإلضافي  التي تتبع من سلوك المواطن  التنظيمي  يؤدي إلى امكاني  تحقيق  -ب

 المنظم  ألهدافها.

قدرة زمالء العمل والمديرين على أداء وظائفهم بشكل مةيحسن سلوك المواطن  التنظيم  من  -ت

 أفضل. 
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 ة:المواطنة التنظيمي معوقات سلوك

 هناك كثير من المعوقات التي تقف حائاًل أمام سلوك المواطن  التنظيمي ، من أهم هذه المعوقات:

 (3103مغايرة )

 االةيجابي  تقوي  توجهاتهمعدم إشراك الموظفين في القرارات التي تهم المنظم ، فضاًل عن عدم " -

 نحو المنظم . وتعزيزها

غوط العمل، فالضغط الشديد يؤثر على كفاءة عجز ثقاف  المنظم  وقيمها في التخفيف من ض -

 ، مما ينعكس سلبًا على تميز أدائهم.الموظفين، وعلى سلوكهم االضافي االةيجابي

تدني مستوى الثق  وضعف العالق  بين المرؤوسين والعاملين مع قياداتهم، وعدم وفاء المديرين  -

 بوعودهم ومسؤولياتهم.

 هممن أ آرائهم، وعدم رضاهم اتجاه وظائفهم ةيعتبر  عدم إتاح  الفرص  للموظفين للتعبير عن -

 ". األسباب التي تقف عائفًا أمام الموظفين للقيام بسلوكيات التطوعي 

 التنظيمية:دور المؤسسات التعليمية في تنمية سلوك المواطنة 

غير  دورها،ألسرة فهو إمتداد لها ولعن الدور الذي تؤدةيه ا إن دور المؤسسات التعليمي  ال ةيختلف كثيراً 

طب  العقل في أن على هذه المؤسسات أن تعمق تلك القضاةيا من خالل المعرف  والمنهج العلمي ومخا

وتطوره بعيدًا ومن هنا تأتي أهمي  التسلح بالعلم والمعرف  من أجل خدم  الوطن الوصول إلى الحقيق ، 

 ن يتأتى من خالل استخدامخدم  الوطويبدو أن دور المؤسسات التعليمي  في عن المصالح الخاص ، 

واألمل في المدارس أن تكون  رها، وتوجيهها إلى ما ةيخدم الوطن،طاقات الطلب  الشاب  وحسن استثما

بيئات خصب  ةيمارس فيها الطلب  توجهات الدول  في التنمي  السياسي  والدةيمقراطي ، وأن ةيمارسوا 
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ةيحترمون فيه الرأي اآلخر حرياتهم بمسؤولي  وأن يدافعوا عن آرائهم في الوقت الذي 

 (.3293119)الخضور،

قلما ةيخلو ذلك يم الوطني  و مدى وعيهما بالمفاهم عادة في حدود معرف  الوالدين و أما دور األسرة فيت  

أهم سنوات تكوين منظوم   من جه  أخرى ةيأتي دور المدرس  فيوعدم التنظيم، و العفوي  و من العشوائي  

 (.3111الوطني  لدى األفراد )األغبري،القيم واالتجاهات والقناعات 

يتمثل و  في الوقت ذاته عالجياً و  وقائياً  دارة المدرسي  مزدوجاً اإلفي هذه األحوال ينبغي أن ةيكون دور و 

طار صهرهم في إو  والتعاون بين الطلب  التسامححب  و الدور الوقائي في التأكيد المستمر على روح الم

أما الدور  ي من شأنها إثارة الصراعات بينهم،د كل المؤثرات التإبعانسيج اجتماعي واحد متماسك، و 

من خالل أنظم   العالجي فيتمثل في مكافح  ومعالج  كاف  السلوكيات السلبي  في بداةي  تكوينها،

جتماعي  مع أسر الطالب وأولياء أمورهم، واألوساط والمؤسسات اإل تصالالضبط المدرسي، واإل

ر النشاطات المدرسي  المتنوع  التي من شأنها إحداث حال  انسجام تام المتخصص ، إضاف  إلى توفي

 (. 3093102بين الطالب )العفيف،

 ذات الصلة ثانياا: الدراسات السابقة

تضمن هذا عرضًا للدراسات السابق  ذات الصل  بالموضوع، قام الباحث بترتيبها من األقدم إلى 

 ا:األحدث، وتم تصنيفهما إلى محوين رئيسين هم

 :المحلي دور مديري المدارس في تنمية المجتمع في ذات الصلة السابقة دراساتال-1

به المدرس  الثانوي  الدور الذي ةيجب أن تقوم  إلى التعرف (0424الصراف وعبد الواحد ) دراس هدفت 

إلى لوصول لخدم  المجتمع ومؤسساته المختلف  في دول  الكويت، وقد وُظف المنهج الوصفي التحليلي ل
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( 043، وتكونت عين  الدراس  من )ت الالزم إستبان  للحصول على المعلوما باستخدامأهداف الدراس  

 مديرًا ومديرة.

أظهرت نتائج تلك الدراس  أن أغلبي  أفراد العين  توافق على أن تقدم اإلدارة المدرسي  خدماتها لألسرة 

لإلدارة المدرسي  دور في تقدةيم خدمات متنوع   التي ينتمي إليها الطلب ، وأنهم يوافقون على أن ةيكون 

للبيئ  التي تحيط بالمدرس  والتي توجد فيها المدرس ، وأشارت غالبي  آراء أفراد العين ، إلى ضرورة 

 تقدةيم المدرس  الثانوي  الخدمات اإلجتماعي  للمجتمع.

محلـي في كينيا ( حول المشارك  المجتمعي  في تنمي  المجتمع ال0442دراس  ميثونجي وكوس)

على أن المشارك   هدفت الدراس  إلى التأكيد ( مديرًا،27، وتكون مجتمع الدراس  من) ونيروبي

ليست صـيرورة مفتوحـ  وعفوي  ةيشترك فيها الجميع بين ادارة المدرس  والمجتمع المحلي  المجتمعي 

أساسي  ومعقدة يؤثر فيها بل هي صيرورة  ،بشكل عادل مما يؤدي إلى توافق حول المسائل المطروحـ 

 ، بشكل كبير على أهداف المشارك  وأشكالها ،لسـلط  بـين المشاركينالخلل في توزيـع المـوارد وا

الوعي بأن المشارك  المجتمعي  هي مسأل  هام  جدًا في  وخرجـت الدراس  بعدة استنتاجات من أهمها:

 قضاةيا التنمي  وتنشئ  األجيال.

المشكالت التي تواجه المدرس  في تقدةيم  تعرف ىإل Anderson,2000دراس  اندرسون )هدفت و 

التربوي  للمجتمع المحلي، وأجريت الدراس  في والةي  أالسكا األمريكي ، شملت الدراس  عين   الخدمات

 ومعلم ، وأظهرت النتائج أن  من أهم المشكالت  اً ( معلم 053ومديرة، و)  ( مدير 30من )مكون  
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رس  في خدم  المجتمع المحلي هي عدم اهتمام مؤسسات المجتمع المحلي بما تقدمه التي تواجه المد

هذه المؤسسات في تقدةيم الدعم والعون  اسهامات، وقل  المدرس  من خدمات تربوي  ألبنائها الطلب 

 للمدرس .

  ( دراس  هدفت إلى تحديد درج  تصور المعلمين ومديري المدارس لدور المدرس2111أجرت الحاةيك )

تكون مجتمع الدراس  من تم استخدام المنهج الوصفي، و  في خدم  المجتمع المحلي في محافظ  اربد،

( معلمًا ومعلم  في المدارس الثانوي ، 71( معلمًا ومعلم  ومديرًا ومديرة، وشملت العين  )5341)

فقرة موزع   (37( مديرًا ومديرة. ولتحقيق أهداف الدراس  استخدمت االستبان ، حيث احتوت )71و)

على ثالث  مجاالت، وأظهرت نتائج الدراس  أن مجال دور االدارة المدرسي  في خدم  المجتمع المحلي 

قد حصل على أعلى متوسط حسابي وجاء بالمرتب  األولى، تاله دور المعلمين في خدم  المجتمع 

 المحلي، كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات دالل  احصائي  لصالح المديرين.

( دراس  هدفت إلى بيان دور مديري المدارس في تطوير مؤسسات المجتمع Rex, 2005أجرت ريكس)

لوس انجلوس  دين ( مدير مدرس  متوسط  وثانوي  في م021المحلي، واستخدمت المقابل  التي شملت )

ت التي تساهم في تطوير المشروعا كبيراً  األمريكي ، وأشارت نتائج الدراس  إلى أن لمديري المدارس دوراً 

في تطوير المجتمع المحلي، ولهم دور في توجيه الطلب  لمشروعات تهتم بقضاةيا ومشكالت المجتمع 

، وفروق حياء  احصائي  لصالح المدارس في األالمحلي، كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات دالل

 ذات دالل  احصائي  لصالح المناطق الغني  على حساب المناطق الفقيرة.

إلى تعرف دور مدير المدرس  في تفعيل الشراك  بين المدرس   هدفت دراس  (2100عاشور)أجرى 

وبين المجتمع المحلي من وجه  نظر العاملين في المدارس وأفراد المجتمع المحلي، تكون مجتمع 
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 (،4277الدراس  من جميع المديرين والمعلمين والعاملين في مدارس التعليم األساسي والبالغ عددهم)

( من العاملين 503وتكونت العين  من ) لتحقيق أهداف الدراس  تم استخدام المنهج الوصف التحليلي،و 

( فقرة موزع  على 20تم تطوير استبان  احتوت على ) مع المحلي،( من أفراد المجت21في المدارس و)

فعيل الشراك  خمس  مجاالت، وتوصلت الدراس  إلى عدد من النتائج منها: إن دور مدير المدرس  في ت

بين المدرس  والمجتمع المحلي جاء بدرج  قليل ، وجود فروق ات دالل  احصائي  تعزى لمتغير المنطق  

التعليمي  لجميع مجاالت الدراس ، فيما عدا الشراك  في الشؤون االداري  للمدرس ، وعدم وجود فروق 

فيما عدا الشراك  في تقدةيم  ذات دالل  احصائي  لمتغير مسمى الوظيف  لجميع مجاالت الدراس ،

 االستشارات للمدرس  ولصالح المديرين. 

( هدفت الدراس  إلى التعرف على دور كليات التربي  بالجامعات الفلسطيني  في 2102وف )ر ودراس  مع

خدم  المجتمع المحلي، وتكون مجتمع وعين  الدراس  من جميع أساتذة كليات التربي  بالجامعات 

بتطوير  المنهج الوصفي ولتحقيق هدف الدراس  قام الباحث افظ  غزة، واستخدمي  في محالفلسطين

استبان ، وتوصلت الدراس  إلى أن مستوى دور كليات التربي  بالجامعات الفلسطيني  في خدم  المجتمع 

المحلي جاءت مرتفع ، وفي مجال التوعي  والتثقيف جاءت مرتفع ، ووجود فروق ذات دالل  احصائي  

وسطات تقديرات دور كليات التربي  بالجامعات الفلسطيني  في خدم  المجتمع المحليتعزى لمتغير بين مت

المؤهل العلمي ولصالح أستاذ دكتور، ال توجد فروق ذات دالل  احصائي  بين متوسطات تقديرات دور 

م  لدى أفراد كليات التربي  بالجامعات الفلسطيني  في خدم  المجتمع المحلي تعزى لمتغير سنوات الخد

 العين .
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تمت الدراس  في جامع  األقصى ولتحقيق أهداف الدراس  تم اتباع المنهج  ( 3102ودراس  هللو)

( عضو تدريس، 299الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع الدراس  من أعضاء هيئ  التدريس وعددهم)

عند مستوى الدال  حول  وتوصلت الدراس  إلى نتائج متعددة منها عدم وجود فروق ذات دالل  احصائي 

دور الجامع  في خدم  المجتمع في ضوء مسؤولياتها اإلجتماعي  تعزى للمتغيرات الشخصي  ) الجنس، 

العمر، سنوات الخبرة(، ومن النتائج أةيضا وجود عالق  ذات دالل  احصائي  بين دور الجامع  في خدم  

 ستوى دالل .   المجتمع والمسؤولي  اتجاه العاملين واتجاه الطلب  عند م

 :التنظيمية المواطنة بسلوكالدراسات السابقة ذات الصلة -2

إلى التعرف على سلوك المواطن  التنظيمي  لدى معلمي المدارس  هدفتم( 3100دراس  الشريفي)

ومعلم ، وكان من  ( معلماً 001ومديرة ومن ) ( مديراً 21الثانوي  في األردن، وتكونت عين  الدراس  من )

دراس : ةيمارس معلمو المدارس الثانوي  في األردن سلوك المواطن  التنظيمي  بدرج  متوسط ، نتائج ال

ووجود فروق ذات دالل  إحصائي  في درج  ممارس  سلوك المواطن  التنظيمي  تعزى لمتغيري الجنس 

 والوظيف ، وال توجد فروق ذات دالل  إحصائي  في درج  ممارس  سلوك المواطن  التنظيمي  تعزى 

 لمتغيرات الخبرة والمؤهل العلمي ونوع المدرس .

 إلى قياس أثر الثقاف  التنظيمي  على سلوك المواطن  التنظيمي  م( هدفت3100دراس  محمد )  

وتكونت عين  واستخدم أسلوب الحصر الشامل، ، لدى مديري المؤسس  العام  للتدريب التقني والمهني

في المملك   ( مديراً 99والوسطى والتنفيذةي  والبالغ عددهم ) الدراس  من جميع مديري اإلدارة العليا

عالق   الدراس : وجودوكان من نتائج وتم تطوير استبان  لتحقيق أهداف الدراس ، ، العربي  السعودةي 

  .التنظيمي  وبين األبعاد المختلف  لسلوكيات المواطن  التنظيمي  المختلف  للثقاف معنوي  قوي  بين األبعاد 
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إلى معرف  درج  ممارس  القادة األكادةيميين في الجامعات  هدفت( 3103  الرقاد وأبو دةي  )دراس

ولتحقيق أهداف الدراس  تم األردني  الرسمي  للذكاء العاطفي وعالقته بسلوك المواطن  التنظيمي  لديهم، 

األكادةيميين، وعين   وتم استخدام االستبان  لقياس الذكاء العاطفي لدى القادةاستخدام المنهج الوصفي، 

(  399تكونت من جميع القادة األكادةيميين في الجامع  األردني  وجامع  اليرموك وجامع  مؤت ، بواقع)

( عضو هيئ  تدريس في كل من الجامع  األردني ، وجامع  اليرموك، وجامع  مؤت ، تم 222قائدًا و )

وافر عالي  لدى أعضاء هيئ  التدريس اختيارهم بطريق  عشوائي ، وكشفت نتائج الدراس  عن درج  ت

 لسلوك المواطن  التنظيمي  في الجامعات األردني  الرسمي .

المواطن  التنظيمي   التعرف إلى درج  ممارس  سلوك هدفت ( 3103ا )، الخريشدراس  الحراحش 

وأثر وعالقتها بالوالء التنظيمي لدى الضباط في مديريات التربي  والتعليم في محافظ  المفرق، 

استخدم ، المتغيرات الدةيموغرافي  في درج  ممارس  سلوك المواطن  التنظيمي  ودرج  الوالء التنظيمي

( من 316وتكونت عين  الدراس  )المنهج الوصف التحليلي لتحقيق أهداف الدراس ، وتم تطوير استبان ، 

تنظيمي  بأبعاد الخمس  وقد أشارت نتائج الدراس  إلى أن درج  ممارس  سلوك المواطن  الالضباط، 

جاءت مرتفع ، كما بينت نتائج الدراس  وجود فروق ذات دالل  إحصائي  في درج  ممارس  سلوك 

الخدم ، عدم وجود المواطن  التنظيمي  ودرج  الوالء التنظيمي تعزى لمتغير النوع االجتماعي، سنوات 

  تعزى لمتغير المؤهل العلمي.فروق ذات دالل  احصائي  في ممارس  سلوك المواطن  التنظيمي  
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درج  العالق  بين ممارس  مديري المدارس الثانوي   التعرف إلى هدفت( 3103دراس  الصرايرة )

الحكومي  التابع  لمديري  التربي  والتعليم للواء المزار الجنوبي في األردن للقيادة التحويلي  ومستوى 

رس من وجه  نظر المعلمين وقد تكونت عين  الدراس  سلوك المواطن  التنظيمي  لدى معلمي تلك المدا

وتم تطوير أداة الدرس  لتحقيق أهداف الدراس  تم استخدام المنهج الوصفي، ( معلمًا ومعلم ، و 211من )

ممارس  مديري المدارس للقيادة التحويلي  من  كان من نتائج الدراس  أنلجمع البيانات والمعلومات، 

 ، وأن درج  ممارس  معلمي المدارس لسلوك المواطن  التنظيمي  متوسط  وجه  نظر المعلمين متوسط

من وجه  نظر المعلمين أنفسهم، ووجود عالق  ارتباطي  عالي  وموجب  ودال  إحصائًيا بين درج  

 ممارس  مديري المدارس للقيادة التحويلي  ومستوى سلوك المواطن  التنظيمي  لدى المعلمين.

إلى تحديد مستوى سلوك المواطن  التنظيمي  بكل أبعاده لدى أساتذة  دفت ه( 3106ودراس  نجاح )

التعليم المتوسط ببلدة بوشقرون، والتعرف على الفروق في ممارس  سلوك المواطن  التنظيمي  باختالف 

الجنس وسنوات الخبرة والمستوى التعليمي، ولتحقيق أهداف الدراس  تم االعتماد على المنهج الوصفي 

( فقرة، وقد طبق على عين  31البيانات، وذلك باستخدام أداة االستبان  وقد تكونت من ) في جمع

( أستاذًا، وكان من 01تكونت من جميع أساتذة التعليم المتوسط في بلدةي  بوشقرون والبالغ عددهم )

ال توجد المتوسط جاء مرتفعًا، نتائج الدراس : مستوى سلوك المواطن  التنظيمي  لدى أساتذة التعليم 

فروق ذات دالل  احصائي  في مستوى سلوك المواطن  التنظيمي  ألساتذة التعليم المتوسط تبعًا للمتغيرات 

  ) الجنس، سنوات الخبرة، المؤهل العلمي(. 
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ثير أنماط القيادة االداري  )نمط االدارة األوتوقراطي ، تأ ( هدفت التعرف إلى3106دراس  طحطوح )  

مقراطي ، نمط االدارة الحرة( على سلوك المواطن  التنظيمي ، لدى الموظفات االداريات نمط االدارة الدةي

بجامع  الملك عبد العزيز في مدين  جدة، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف 

 ( موظف ، وشملت عين  الدراس 0013الدراس ، واالستبان  كأداة للدراس ، وتكون مجتمع الدراس  من )

أن ممارس  سلوك المواطن  التنظيمي  جاءت بمستوى مرتفع، وعدم ( موظف ، ومن نتائج الدراس  329)

وجود فروق ذات دالل  احصائي  لسلوك المواطن  التنظيمي  تعزى للمتغيرات الشخصي  )العمر، المؤهل 

 العلمي، سنوات الخبرة(. 

التنظيمي  لدى العاملين االداريين بجامع   هدفت التعرف واقع سلوك المواطن  (3102دراس  المليفي )

، ولتحقيق أهداف الدراس  تم ، استخدم المنهج الوصفي التحليليفي الرياض ناةيف العربي  للعلوم األمني 

( موظفًا من 023( موظفًا، وعين  الدراس  من )201تصميم استبان ، وتكون مجتمع الدراس  من )

ومن نتائج الدراس  أن ممارس  سلوك المواطن  لوم األمني ، االداريين في جامع  ناةيف العربي  للع

التنظيمي  بجامع  ناةيف العربي  جاءت بمستوى مرتفع، مساهم  الثقاف  التنظيمي  في الجامع  في تعزيز 

سلوك المواطن  التنظيمي ، وجود فروق ذات دالل  احصائي  في مجال )اتخاذ القرارات( ومجال )الروح 

ف متغير عدد سنوات الخدم ، لصالح أفراد عين  الدراس  الذين عدد سنوات خدمتهم الرياضي ( باختال

 سنوات.  0أقل من 
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 :سابقة وعالقتها بالدراسة الحاليةالدراسات ال ملخص

للو ودراس  ه ،(Rex, 2005اتفقت الدراس  الحالي  مع دراس  ريكس) من خالل الدراسات السابق 

والتي كانت نتائج دراساتهم تؤكد على وجود عالق  اةيجابي  مرتفع  ( 3103(، ودراس  معروف )3102)

(، 3103بين المؤسسات التعليمي  وتنمي  المجتمع، كما اتفقت الدراس  الحالي  مع دراس  الصرايرة )

(، أكدت هذه الدراسات على وجود ممارس  لسلوك المواطن  بدرج  متوسط ، 3100ودراس  الشريفي )

(، 3103(، ودراس  الحراحش ، الخريشا )3103ةي  )الحالي  مع دراس  الرقاد وأبو د وقد اختلفت الدراس 

 حيث أكدت هذه الدراس ( 3106(، ودراس  نجاح )3106(، ودراس  طحطوح )3102ودراس  المليفي )

( 3102هللو )الدراس  الحالي  مع دراس  واتفقت على وجود ممارس  لسلوك المواطن  بدرج  مرتفع .  

ت على عدم وجود فروق ذات دالل  احصائي  تعزى لمتغير الجنس، واختلفت الدراس  الحالي  حيث أكد

على عدم وجود فروق ذات دالل  احصائي  تعزى لمتغير  الدراس ( أكدت 3102مع دراس  هللو )

 الخبرة.

ق ذات أنه يوجد فرو  هذه الدراسات(، حيث أكدت 3100وقد اتفقت الدراس  الحالي  مع دراس  الشريفي )

( والتي أكدت 3100مع دراس  الشريفي )، واتفقت الدراس  الحالي  دالل  احصائي  تعزى لمتغير الجنس

 عدم وجود فروق ذات دالل  احصائي  تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

أكدت على عدم وجود فروق ذات دالل  ( والتي 3100الدراس  الحالي  مع دراس  الشريفي )واختلفت 

 لمتغير الخبرة.احصائي  تعزى 

 طحطوحدراس  و (، 3102استخدمت أغليب  الدراسات المنهج الوصفي التحليلي مثل دراس  المليفي )

 .(3106ودراس  نجاح ) (،3106)
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استخدام االستبان  كأداة لجمع  اعتمدتواتفقت الدراس  الحالي  مع الدراسات السابق  بأن جميع الدراسات 

ونتائج بعض  ن الدراسات السابق  في عين  الدراس  والحدود الزمني واختلفت ع، البيانات والمعلومات

، وما ةيميز الدراس  الحالي  أنها تهدف للتعرف على دور مديري المتغيرات في الدراسات األخرى 

المدارس الثانوي  الخاص  في تنمي  المجتمع المحلي وعالقته بسلوك المواطن  التنظيمي  من وجه  نظر 

 .عمان فظ  العاصم المعلمين في محا

وقد إستفادت الدراس  الحالي  من الدراسات السابق  في تطوير أداتي الدراس ، كذلك في اإلطار النظري 

 والطريق  واإلجراءت بشكل عام.
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 الفصل الثالث

 جراءاتالطريقة واإل
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

التي تم اختيار العين  بها واألداة   ومجتمعها وأفراد عينتها والطريقالفصل عرضًا لمنهج الدراس   تناول

المستخدم  في جمع البيانات وكيفي  اةيجاد صدقها وثباتها وكذلك اجراءات الدراس  ومتغيراتها والمعالج  

 االحصائي  المتبع  في تحليل البيانات.

 :الدراسة يةمنهج

مته لطبيع  الدراس  ولتحقيق أغراض هذه ءي وذلك لمالالوصفي االرتباط هذه الدراس  المنهج انتهجت

ظ  للكشف عن دور مديري المدارس الثانوي  الخاص  في محاف الدراس  استخدم الباحث استبان 

تنمي  المجتمع المحلي وعالقته بسلوك المواطن  التنطيمي  للمعلمين من وجه  العاصم  عمان في 

   نظرهم

 مجتمع الدراسة:

 عّمان محافظ  العاصم في الخاص   الثانوي  المعلمين في المدارس جميعراس  من تكون مجتمع الد

شملت معلمي  وتم اختيار عين  طبقي  عشوائي  ،(3602( إذ بلغ عددهم )3109-3102للعام الدراسي )

ومعلمات المدارس الثانوي  الخاص  وفق االحصائي  الصادرة عن وزارة التربي  والتعليم للعام الدراسي 

 (.7102وزارة التربي  والتعليم، المملك  األردني  الهاشمي ، )(. 7102-7102)

 وضح ذلك.ي (0والجدول )
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 (0الجدول )

 الخاصة ضمن المديريات التابعة للعاصمة عمان الثانوية توزيع مجتمع الدراسة لمعلمي ومعلمات المدارس

 العدد الكلي اناث-عدد المعمات ذكور-عدد المعلمين اللواء

 509 287 222 واء قصب  عمانل

 1061 586 475 لواء الجامع 

 347 203 144 وادي السيرلواء 

 16 7 9 لواء سحاب

 422 214 208 القويسم لواء 

 212 118 94 ماركالواء 

 86 47 39 ناعورلواء 

 1 1 1 لواء الجيزة

 1 1 1 لواء الموقر

 7462 0647 0010 إجمالي محافظ  العاصم 

 راسة:عينة الد

ئي  في العاصم  عمان من مجموع أربع مديريات للتربي  والتعليم بالطريق  العنقودةي  العشوا أختيرت

قصب  وهي: مديري  تربي  عمان الثاني / لواء الجامع ، مديري  لواء القويسم ، مديري  لواء ديريات م تسع

طبقي  عشوائي  باستخدام جدول  تم اختيار عين و  (3مبين بالجدول)، مديري  وادي السير كما هو عمان

 Krejcie & Morgan,1970) (تحديد حجم العين  من حجم المجتمع الذي أعده كرجيسي ومورجان

كما هو موضح في  المدارس الثانوي  الخاص  في ( معلمًا ومعلم 211بلغ عدد أفراد العين  ) وقد

 .(3) الجدول
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 (3جدول )ال

 التربية والتعليممن مديريات  ومعلماتها دارس الثانوية الخاصةالمتوزع أفراد عينة الدراسة من معلمي 

 العدد الكلي اناث-عدد معلمات ذكور–عدد معلمين  المديرية

 1061 586 475 لواء الجامع 

 422 214 208 لواء القويسم 

 347 203 144 لواء وادي السير

 611 722 777 قصب  عمانلواء 

 3229 0391 0119 المجموع

 (2)جدول ال

 عينة الدراسة حسب متغيراتها أفراد عتوز 

 المجموع العدد الفئة المتغير

 211 002 ذكور الجنس

 092 إناث

 211 93 سنوات 0أقل من الخبرة

 01أقل من-سنوات0

 سنوات

012 

 010 سنوات فأكثر 01

 211 093 بكالوريوس فأقل المؤهل العلمي

 009 دبلوم عالي فأكثر
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 اسة:الدر  تاأدا

دور مديري المدارس الثانوي  الخاص  في محافظ  العاصم   استبان  لقياس الباحث بتطوير قام

عمان في تنمي  المجتمع المحلي وعالقته بسلوك المواطن  التنظيمي  للمعلمين من وجه  نظرهم، وذلك 

ومجموع  من بالرجوع لألدب النظري المتعلق بتنمي  المجتمع المحلي وسلوك المواطن  التنظيمي  

الدراسات السابق  ذات الصل  التي تم اإلستفادة منها لتنمي  المجتمع المحلي وسلوك المواطن  التنظيمي  

لسلوك المواطن   (2102(، الصرايرة )2102(، الرقاد وأبودةي )2100(، محمد)2100) الشريفي منها

 مجتمع المحلي.لتنمي  ال (Anderson,2000(، اندرسون )Rex, 2005ريكس)و ، التنظيمي 

 ( فقرة موزع  على ست  مجاالت وعلى النحو االتي:61تكونت االستبان  بالصورة األولي  من )

 مجاالت تنمي  المجتمع المحلي: -

 المشارك  المجتمعي ، تنمي  البيئ  المحلي ، خدم  األسرة

 مجاالت سلوك المواطن  التنظيمي : -

 االيثار، الكياس ، السلوك التنظيمي

 وعلى النحو االتي: موزع  على ست  مجاالت( فقرة 30ستبان  بالصورة النهائي  من)تكونت اال

 مجاالت تنمي  المجتمع المحلي: -

 المشارك  المجتمعي ، تنمي  البيئ  المحلي ، خدم  األسرة

 مجاالت سلوك المواطن  التنظيمي : -

 االيثار، الكياس ، السلوك التنظيمي
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( الخماسي، وكانت أبدال Likertبان  وزن متدرج وفق سلم ليكرت)وقد أعطي لكل فقرة من فقرات االست

اإلجاب  هي)مرتفع  جدًا، مرتفع ، متوسط ، منخفض ، منخفض  جدًا( وقد أعطي البديل )مرتفع  جدًا( 

خمس درجات، والبديل )مرتفع ( أربع درجات، والبديل )متوسط ( ثالث درجات، والبديل )منخفض ( 

 ض  جدًا( درج  واحدة.درجتين، والبديل )منخف

 الدراسة: تيصدق أدا

على مجموع   ام الباحث بعرضهقاالصدق الظاهري إذ  ةيجادتم االدراس   أداتيمن صدق  حققللت

لين في من أعضاء هيئ  التدريس العام في العلوم التربوي  المحكمين من ذوي االختصاص والخبرة

كم على مدى انتماء الفقرات التي تم تحديدها، ، وذلك للح( محكماً 00، وعددهم )الجامعات األردني 

، وتم اختيار الفقرات التي والتعديل المقترح ومدى صالحي  الفقرات، وهل هي بحاج  إلى التعديل

 من المحكمين. ( فأكثر%80نسب  موافق  ) حصلت على

  وحذف الفقرة في مجال المشارك  المجتمعي فقرات 4وفي أداة تنمي  المجتمع المحلي تمت الموافق  على

، وفي مجال خدم  00وإضاف  الفقرة رقم  0، وفي مجال تنمي  البيئ  المحلي  تم حذف الفقرة رقم 2رقم 

 .31و 24و 27، وإضاف  الفقرات 01و 0األسرة تم حذف الفقرات 

 2في مجال االيثار، وفي مجال الكياس  تم حذف الفقرة  2أما في سلوك المواطن  فتم حذف الفقرة 

 . 24و 22  الفقرات وإضاف
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 قبل التعديل

 التنظيمية المواطنةسلوك  تنمية المجتمع

 .1- 1 اإليثار  -1 .1-1 المشاركة المجتمعية -1

 .1-1 الكياسة -2 .1-1 تنمية البيئة المحلية -2

 .1-1 الحضاري  السلوك-3 .1-1 خدمة األسرة -3

 التعديل بعد

 سلوك المواطنة التنظيمية تنمية المجتمع

 9-1 اإليثار  -4 9-1 تمعيةالمشاركة المج -3

 19-.1 الكياسة -5 19-.1 تنمية البيئة المحلية -4

 31-.2 التنظيمي السلوك-3 31-.2 خدمة األسرة -6

 :الدراسة أداتي ثبات

 قام الباحث بحساب الثبات لألداتين بطريقتين، وعلى النحو االتي:

إذ تم  بيرسون، ارتباطم معامل باستخدا (test_retestطريق  االختبار وإعادة االختبار)الطبق  األولى: 

( من معلمي ومعلمات المدارس الثانوي  الخاص  من خارج عين  الدراس ، 21تطبيق االستبان  على )

 ( يوضح ذلك.3، والجدول )وإعادة تطبيقها عليهم بعد مضي أسبوعين
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التساق اد معامل ا( إلةيجCronbach_Alphaتم استخدام معادل  كرونباخ ألفا ) الطريق  الثاني :

 ذلك. ( يوضح2والجدول )، الداخلي لألداة 

 (2جدول )

دور مديري المدارس الثانوي  الخاص  في تنمي  المجتمع المحليمعامالت ثبات أداة   

درج  ممارس  سلوك المواطن  التنظيمي أداة و    

 الاالمج الرقم

االختبار 
وإعادة 
 االختبار

كرونباخ 
 ألفا

 0.75 0.79 المشاركة المجتمعية 1

 0.72 0.84 تنمية البيئة المحلية 2

 0.88 3.72 خدمة األسرة 3

 0.87 0.86 في تنمية المجتمع المحلي دور مديري المدارس

 0.24 1.26 االيثار 1

 0.78 1.24 الكياسة 2
 0.86 1.25 السلوك التنظيمي 3

 0.22 1.13 سلوك المواطنة التنظيمية

 المتغيرات التابعة:

 ى المتغيرات االتي :اشتملت الدراس  عل

 المتغيرات المستقل  )الوسيط (:

 متغير الجنس ويشمل )ذكور، إناث( -

سنوات  01سنوات، 01من  أقل-سنوات 0سنوات،  0من متغير الخبرة العملي  ويشمل )أقل  -

 فأكثر(

 المؤهل العلمي: بكالوريوس فأقل، دبلوم عال فأكثر -
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 المتغيرات التابع :

 .  الخاص  في تنمي  المجتمعالمدارس الثانوي دور مديري  -

 .سلوك المواطن  التنظيمي  -

 المعالجة اإلحصائية:

( في التحليل اإلحصائي SPSSجتماعي  )نامج الحزم  اإلحصائي  للعلوم اإلالعتماد على بر تم ا

 :لإلجاب  عن أسئل  الدراس  كما ةيأتي

 .والرتب ابي  واالنحرافات المعياري تم استخدام المتوسطات الحسوالثاني األول  ين. لإلجاب  عن السؤال1

االرتباط معامل لحساب  (Pearson)ارتباط بيرسون استخدام معامل  تمالثالث . لإلجاب  عن السؤال 2

 .وعالقتها بسلوك المواطن  التنظيمي المحلي في تنمي  المجتمع  ور مديري المدارسبين د

 One – way) حليل التباين األحاديتتم استخدام  الرابع والخامسين لإلجاب  عن السؤال .3

ANOVA فيما يتعلق بمتغير الخبرة العملي ، و )( اختبار شيفيهScheffe)  للمقارنات البعدةي ، وتم

 والمؤهل العلمي.مستقلتين بالنسب  لمتغيري الجنس لعينتين  (t – test) استخدام االختبار التائي

 إجراءات الدراسة:

 احث باإلجراءات اآلتي :م الباق راس لتحقيق أهداف الد 

 الدراس  تيتطوير أدا. 

  واختيار  الخاص  بالمدارس الثانوي والمعلمات المعلمين جميع  من تحديد مجتمع الدراس  الذي يتكون

 عين  الدراس .

 ا.موثباته تينإةيجاد صدق األدا 
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  والملحقيموزارة التربي  والتعلالحصول على كتاب تسهيل مهم  من جامع  الشرق األوسط موجه إلى ، 

 ( يبين ذلك.2)

   ( يبين ذلك.5) والملحق ،الخاصالتعليم موجه إلى  وزارة التربي  والتعليمكتاب تسهيل مهم  من 

 ( يبين ذلك.3)إلى المدارس الخاص ، والملحق  كتاب تسهيل مهم  من التعليم الخاص 

 تبان ( اس321) ، إذ تم توزيعتطبيق االستبانات على العين  التي تم تحديدها. 

 .تحليل البيانات إحصائيًا 

 .عرض النتائج في الفصل الرابع ومناقشتها في الفصل الخامس 

 تم التوصل إليه من نتائج. توصيات والمقترحات بناًء على ماتقدةيم ال 

 بتطبيق المعادل  اآلتي : دور المديرين ودرج  ممارس  تنمي  المجتمع المحليتحديد 

 المدى   0.33=     2=     0-5=    يا للبديلالقيم  الدن –القيم  البديل  
 ـــــــــــــــــــــ      ــــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3        3                      اتعدد المستوي    
 

 ( 2.33- 1وبذلك ةيكون المستوى المنخفض من )

 (3.67 – 2.34ويكون المستوى المتوسط من )

 (.  5-3.68والمستوى المرتفع من )
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة 
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

المدارس الثانوية الخاصة في تنمية المجتمع المحلي من  دور مديري مستوى السؤال األول: ما 
 ؟وجهة نظر المعلمين

دور مديري لتم حساب المتوسطات الحسابي  واالنحرافات المعياري   األول لإلجاب  عن هذا السؤال

بشكل عام ولكل مجال  المدارس الثانوي  الخاص  في تنمي  المجتمع المحلي من وجه  نظر المعلمين

 ( ذلك.5الجدول ) الدراس ، ويظهرأداة  من مجاالت

 (5الجدول )

دور مديري المدارس الثانوية الخاصة مستوى لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب 

 مرتبة تنازليا   في تنمية المجتمع المحلي من وجهة نظر المعلمين

 المجال الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
 مستوى
 الدور

 مرتفع 1 0.84 3.86 خدمة األسرة 3

 متوسط 2 0.75 3.64 تنمية البيئة المحلية 2

 متوسط 3 0.88 3.59 المشاركة المجتمعية 1

 الدرجة الكلية
 

 مرتفع  0.56 3.72

دور مديري المدارس الثانوي  الخاص  في تنمي  المجتمع المحلي مستوى ( أن 5من الجدول ) ةيظهر

(، 0.56( وانحراف معياري )3.72، إذ بلغ المتوسط الحسابي )مرتفعاً معلمين كان من وجه  نظر ال

 -3.86إذ تراوحت المتوسطات الحسابي  بين )الدور المرتفع والمتوسط،  مستوى  في المجاالتوجاءت 

 وانحراف (3.86) بمتوسط حسابي ،" خدم  األسرة"  مجال (، وجاء في الرتب  األولى3.59

 بمتوسط حسابي"  تنمي  البيئ  المحلي " مجال الثاني ، وجاء في الرتب  دور مرتفعوب( 0.84معياري )
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" المشارك  المجتمعي  مجالخيرة ، وجاء في الرتب  األوبدور متوسط( 0.75معياري ) وانحراف (3.64)

، أما فيما يتعلق بفقرات كل مجال ( وبدور متوسط0.88( وانحراف معياري )3.59" بمتوسط حسابي )

 :النتائج على النحو االتيءت فجا

 خدمة األسرةمجال  -1

دور مديري المدارس الثانوي  الخاص  لمستوى نحرافات المعياري  تم حساب المتوسطات الحسابي  واإل

 ( ذلك.3الجدول ) المجال، ويظهرلفقرات هذا في تنمي  المجتمع المحلي من وجه  نظر المعلمين 

 (6الجدول )
لدور مديري المدارس الثانوية الخاصة في حرافات المعيارية والرتب المتوسطات الحسابية واالن

 مرتبة تنازليا  خدمة األسرة لفقرات مجال تنمية المجتمع المحلي من وجهة نظر المعلمين 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدور الرتبة

يسهم مدير المدرسة من خالل طلبته في تنمية العادات  20
 الـصحيحة فـي األسرة.

 مرتفع 1 1.27 4.01

يشرك مدير المدرسة أولياء األمور في مناقشة شؤون  25
 التعليمية.العملية 

 مرتفع 2 1.23 4.00

يحث مدير المدرسة أولياء األمور على متابعة أبنائهم من  28
 خالل التواصل معهم.

 مرتفع 3 1.18 3.96

رين لتوعية الطلبة يهتم مدير المدرسة باستضافة محاض 22
 المستقبلية.وأوليـاء األمـور بالمهن 

 مرتفع 4 1.25 3.92

يشارك مدير المدرسة مع مرشديه التربويين في حمالت  21
 االرشاد األسرية في المجتمع.

 مرتفع 5 1.29 3.91

يأخذ مدير المدرسة مالحظات أولياء األمور بعين  30
 اإلعتبار ويضعها تحت الدراسة بإهتمام.

 مرتفع 6 1.14 3.89

ينظم مدير المدرسة يوما مفتوحا ألولياء األمور  26
 لالتصال.

 مرتفع 7 1.24 3.86

 مرتفع 8 1.12 3.84 يستقبل مدير المدرسة أولياء األمور برحابة وسعة صدر. 29
يتابع مدير المدرسة مالحظات المعلمين على طلبتهم مع  27

 أولياء األمور أوال بأول
 مرتفع 9 1.25 3.81

 مرتفع 10 1.27 3.79 يطلع مدير المدرسة األسرة على نتائج أبنائها. 23
يبادر مديرالمدرسة في االتصال باألسرة لحل مشكالت  31

 الطلبة.
 مرتفع 11 1.16 3.71

 متوسط 12 1.30 3.67ينظم مدير المدرسة دروسا  نموذجية يحضرها أولياء  24
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 األمور.
 0.84 3.86 الدرجة الكلية

 
 مرتفع

 

( أن دور مديري المدارس الثانوي  الخاص  في تنمي  المجتمع المحلي من وجه  نظر 3الجدول ) يبين 

( وانحراف معياري 3.86، إذ بلغ المتوسط الحسابي )مرتفعاً كان مجال خدم  األسرة لفقرات المعلمين 

إذ تراوحت ، ور متوسطجاءت بد الدور المرتفع باستثناء فقرة واحدةفي  الفقرات(، وجاءت 0.84)

( التي تنص على" 21(، وجاءت في الرتب  األولى الفقرة)3.67 -4.01المتوسطات الحسابي  بين )

"، بمتوسط حسابي ةيسهم مدير المدرس  من خالل طلبته في تنمي  العادات الـصحيح  فـي األسرة 

( التي تنص 25) ةالفقر ، وجاءت في الرتب  الثاني  مرتفع وبدور( 1.27( وانحراف معياري )4.01)

"، بمتوسط حسابي ةيشرك مدير المدرس  أولياء األمور في مناقش  شؤون العملي  التعليمي   على"

( التي 30وبدور مرتفع، وجاءت في الرتب   قبل االخيرة الفقرة ) (1.23( وانحراف معياري )4.00)

( 3.71" بمتوسط حسابي )لب  المدرس  في االتصال باألسرة لحل مشكالت الط يبادر مدير تنص على"

ينظم  ( التي تنص على"22خيرة الفقرة )، وجاءت في الرتب  األ(، وبدور مرتفع1.16وانحراف معياري )

( وانحراف معياري 3.67" بمتوسط حسابي )نموذجي  ةيحضرها أولياء األمورامدير المدرس  دروسًا 

 .متوسط( وبدور 1.30)

 تنمية البيئة المحليةمجال  -2

لدور مديري المدارس الثانوي  الخاص  في تنمي  نحرافات المعياري  المتوسطات الحسابي  واإل حسابتم 

 ( ذلك.7الجدول ) المجال، ويظهرلفقرات هذا المجتمع المحلي من وجه  نظر المعلمين 
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 (7الجدول )
صة في لدور مديري المدارس الثانوية الخانحرافات المعيارية والرتب المتوسطات الحسابية واإل

 مرتبة تنازليا  تنمية البيئة المحلية لفقرات مجال تنمية المجتمع المحلي من وجهة نظر المعلمين 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدور الرتبة

يعمل مدير المدرسة على زيادة سبل اإلتصال وتبادل  18
 اآلراء من خالل األنشطة البيئية.

 مرتفع 1 0.96 3.90

 مرتفع 2 0.93 3.89 يعد مديرالمدرسة مشروعات إلصالح البيئة المحلية. 12
يشارك مدير المدرسة في نشاطات البيئة المحلية مما يعزز  19

 من سبل االتصال وتبادل االراء مع المسؤولين المحليين.
 مرتفع 3 0.99 3.82

يضع مديرالمدرسة برامج توعية للطلبة في مجال خدمة  13
 المحلية.البيئة 

 متوسط 4 1.18 3.64

يدعم مدير المدرسة جهود مكافحة األمراض السارية  16
 المحلية.الموجودة في البيئة 

 متوسط 5 1.19 3.62

يحث مدير المدرسة طلبته على االستفادة من المرافـق  14
 العامـة للبيئـة المحلية.

 متوسط 6 1.22 3.56

ليين في الفعاليات يشرك مدير المدرسة المـسؤولين المح 11
 المدرسية الموجهة للبيئة المحلية.

 متوسط 7 1.17 3.54

يحث مدير المدرسة المعلمين على طرح مشكالت على  17
 الطلبة تتناول تنمية البيئة المحلية وطرق معالجتها.

 متوسط 8 1.20 3.53

 توسطم 9 1.19 3.51 يعقد مديرالمدرسة ندوات ثقافية ألفراد المجتمع المحلي. 15
 متوسط 10 1.30 3.44 عن البيئة المحلية. ا  ينظم مدير المدرسة بحوث 10

 متوسط  0.75 3.64 الدرجة الكلية
 

( أن دور مديري المدارس الثانوي  الخاص  في تنمي  المجتمع المحلي من وجه  نظر 7الجدول )ةيظهر 

( وانحراف 3.64المتوسط الحسابي ) ، إذ بلغمتوسطاً كان مجال تنمي  البيئ  المحلي  لفقرات المعلمين 

إذ تراوحت المتوسطات الحسابي  بين المرتفع والمتوسط،  ينالدور في  الفقرات(، وجاءت 0.75معياري )

ةيعمل مدير المدرس  على ( التي تنص على" 02(، وجاءت في الرتب  األولى الفقرة)3.44 -3.90)

( وانحراف 3.90"، بمتوسط حسابي )لبيئي  زيادة سبل اإلتصال وتبادل اآلراء من خالل األنشط  ا

 ةيعد مدير ( التي تنص على"02) ة، وجاءت في الرتب  الثاني  الفقر مرتفع وبدور( 0.96معياري )

 (0.93( وانحراف معياري )3.89"، بمتوسط حسابي )المدرس  مشروعات إلصالح البيئ  المحلي  
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المدرس  ندوات  ةيعقد مدير ( التي تنص على"05)خيرة الفقرة ، وجاءت في الرتب   قبل األوبدور مرتفع

، (، وبدور متوسط1.19( وانحراف معياري )3.51" بمتوسط حسابي )ثقافي  ألفراد المجتمع المحلي 

" عن البيئ  المحلي  اً ينظم مدير المدرس  بحوث ( التي تنص على"01خيرة الفقرة )وجاءت في الرتب  األ

  .متوسط( وبدور 1.30ري )( وانحراف معيا3.44بمتوسط حسابي )

 المشاركة المجتمعيةمجال  -3

لدور مديري المدارس الثانوي  الخاص  في تنمي  نحرافات المعياري  تم حساب المتوسطات الحسابي  واإل

 ( ذلك.2الجدول ) المجال، ويظهرلفقرات هذا المجتمع المحلي من وجه  نظر المعلمين 

 (8الجدول )
لدور مديري المدارس الثانوية الخاصة في فات المعيارية والرتب نحراالمتوسطات الحسابية واإل

 مرتبة تنازليا  المشاركة المجتمعية لفقرات مجال تنمية المجتمع المحلي من وجهة نظر المعلمين 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدور الرتبة

تلقــى المشــاركة المجتمعيــة التقدير الكافي من قبل مدير  2
 المدرسة.

 مرتفع 1 0.94 3.94

يهتم مدير المدرسة بالمشاركة المجتمعية حتى وإن كانت  1
 الجهات الحكومية تقوم بواجبها.

 مرتفع 2 1.09 3.70

يمارس مدير المدرسة المشاركة المجتمعية لكسب الوجاهة  3
 االجتماعية.

 متوسط 3 1.04 3.56

يؤمن مدير المدرسة بأن المشاركة المجتمعية مطلوبـة فـي  5
 مجاالت الحياة والمجتمع كافة.

 متوسط 3 1.14 3.56

يشعر مدير المدرسة أن المشاركة المجتمعية تحل الكثير من  7
 المشكالت.

 متوسط 5 1.24 3.53

 متوسط 6 1.29 3.49 عية.يوفر مدير المدرسة المتطلبات الالزمة للمشاركة المجتم 8
 متوسط 6 1.20 3.49 يعتقد مدير المدرسة بجدوى المشاركة المجتمعية ماديا. 9
يعتقد مدير المدرسة أن المشاركة المجتمعية هي حق مـن  6

 حقوق الوطن على ابنائه.
 متوسط 8 1.22 3.48

يشعر مدير المدرسة بأن الوقت المبذول في العمل التطوعي ذا  4
 جدوى.

 متوسط 9 1.16 3.44

 متوسط  0.88 3.59 درجة الكليةال
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( أن دور مديري المدارس الثانوي  الخاص  في تنمي  المجتمع المحلي من وجه  نظر 2الجدول ) ةيظهر

( وانحراف 3.59، إذ بلغ المتوسط الحسابي )متوسطاً كان مجال المشارك  المجتمعي  لفقرات المعلمين 

إذ تراوحت المتوسطات الحسابي  بين الدور المرتفع والمتوسط، في  راتالفق(، وجاءت 0.88معياري )

تلقــى المشــارك  المجتمعيــ  ( التي تنص على" 2(، وجاءت في الرتب  األولى الفقرة)3.44 -3.94)

 وبدور( 0.94( وانحراف معياري )3.94"، بمتوسط حسابي )التقدير الكافي من قبل مدير المدرس  

يهتم مدير المدرس  بالمشارك  المجتمعي   ( التي تنص على"0) ةالرتب  الثاني  الفقر  ، وجاءت فيمرتفع

 (1.09( وانحراف معياري )3.70"، بمتوسط حسابي )حتى وإن كانت الجهات الحكومي  تقوم بواجبها 

ةيعتقد مدير المدرس  أن  ( التي تنص على"3خيرة الفقرة )، وجاءت في الرتب   قبل األوبدور مرتفع

( وانحراف 3.48" بمتوسط حسابي )بنائه أتمعي  هي حق مـن حقوق الوطن على لمشارك  المجا

ةيشعر مدير  ( التي تنص على"2خيرة الفقرة )، وجاءت في الرتب  األوبدور متوسط (1.22معياري )

( وانحراف معياري 3.44" بمتوسط حسابي )المدرس  بأن الوقت المبذول في العمل التطوعي ذا جدوى 

  .متوسط( وبدور 1.16)

ما درجة ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية في المدارس الثانوية الخاصة بمحافظة : الثانيالسؤال 
 العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين؟

درج  ممارس  سلوك لنحرافات المعياري  تم حساب المتوسطات الحسابي  واإل لإلجاب  عن هذا السؤال
 مدارس الثانوي  الخاص  بمحافظ  العاصم  عمان من وجه  نظر المعلمينالمواطن  التنظيمي  في ال

 ( ذلك.4الجدول ) الدراس ، ويظهربشكل عام ولكل مجال من مجاالت أداة 
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 (9الجدول )

درجة ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية في لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب 

 مرتبة تنازليا   افظة العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمينالمدارس الثانوية الخاصة بمح

 المجال الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
درجة 

 الممارسة

 متوسطة 1 0.78 3.64 الكياسة 2
 متوسطة 2 0.84 3.55 السلوك التنظيمي 3
 متوسطة 3 0.94 3.36 االيثار 1

 0.58 3.53 الدرجة الكلية
 

 متوسطة

( أن درج  ممارس  سلوك المواطن  التنظيمي  في المدارس الثانوي  الخاص  بمحافظ  4الجدول ) ينيب

( وانحراف 3.53، إذ بلغ المتوسط الحسابي )متوسط  تالعاصم  عمان من وجه  نظر المعلمين كان

إذ تراوحت المتوسطات الحسابي  بين الدرج  المتوسط ، في  المجاالت(، وجاءت 0.58معياري )

 وانحراف (3.64) بمتوسط حسابي ،" الكياس "  مجال (، وجاء في الرتب  األولى3.36 -3.64)

 بمتوسط حسابي"  السلوك التنظيمي"  مجال الثاني ، وجاء في الرتب  وبدرج  متوسط ( 0.78معياري )

 " االيثار " مجال خيرة، وجاء في الرتب  األ( وبدرج  متوسط  0.84معياري ) وانحراف (3.55)

، أما فيما يتعلق بفقرات كل  ( وبدرج  متوسط 0.94( وانحراف معياري )3.36بمتوسط حسابي )

 :النتائج على النحو االتيمجال فجاءت 

 الكياسةمجال  -1

لدرج  ممارس  سلوك المواطن  التنظيمي  في نحرافات المعياري  تم حساب المتوسطات الحسابي  واإل

، لفقرات هذا المجال عاصم  عمان من وجه  نظر المعلمينالمدارس الثانوي  الخاص  بمحافظ  ال

 ( ذلك.01ويظهر الجدول )
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 (.1الجدول )
لدرجة ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية في نحرافات المعيارية والرتب المتوسطات الحسابية واإل

ياسة الكلفقرات مجال  المدارس الثانوية الخاصة بمحافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين

 مرتبة تنازليا  

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
درجة 

 الممارسة

 مرتفعة 1 0.93 3.99 أحترم خصوصية زمالئي في العمل. 12
 مرتفعة 2 1.25 3.86 أهتم بالحقوق الوظيفية لزمالئي. 11
أزود زمالئي بالمعلومات المناسبة التي تساعدهم على  10

 الهم.أداء أعم
 مرتفعة 3 1.28 3.84

أتشاور مع زمالئي في العمل عند اتخاذي إجراء قـد  13
 يـؤثر عليهم.

 مرتفعة 4 1.01 3.71

 متوسطة 5 1.21 3.66 أتطوع لتنفيذ أي مسؤوليات بكل رحابة صدر. 17
 يكن أحدألتزم باالنظمة في المدرسة حتى وان لم  16

 يراقبني.
 متوسطة 6 1.13 3.61

 متوسطة 7 1.25 3.54 إلى إنشاء عالقات إنسانية إيجابية في العمل. أسعى 18
 متوسطة 8 1.01 3.51 أسهم في حل الخالفات بين العاملين في المدرسة. 14
 متوسطة 9 1.15 3.49 أتقبل مالحظات االخرين دون إثارة المشكالت. 15
 متوسطة 10 1.31 3.44 .أتحمل ضغوط العمل 19
ان إلى إظهار السلوك التكيفي مع أسعى قدر اإلمك 20

 اآلخرين.
 متوسطة 11 1.33 3.32

 0.78 3.64 لدرجة الكليةا
 

 متوسطة
 

( أن درج  ممارس  سلوك المواطن  التنظيمي  في المدارس الثانوي  الخاص  01ةيالحظ من الجدول )

إذ بلغ  ،متوسط  تكانمجال الكياس  لفقرات بمحافظ  العاصم  عمان من وجه  نظر المعلمين 

الدرجتين المرتفع  في  الفقرات(، وجاءت 0.78( وانحراف معياري )3.64المتوسط الحسابي )

(، وجاءت في الرتب  األولى 3.32 -3.99إذ تراوحت المتوسطات الحسابي  بين )والمتوسط ، 

( وانحراف 3.99"، بمتوسط حسابي )أحترم خصوصي  زمالئي في العمل ( التي تنص على" 02الفقرة)

أهتم بالحقوق  ( التي تنص على"00) ة، وجاءت في الرتب  الثاني  الفقر مرتفع  وبدرج ( 0.93عياري )م

وبدرج  مرتفع ، وجاءت في  (1.25( وانحراف معياري )3.86"، بمتوسط حسابي )الوظيفي  لزمالئي
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سط حسابي " بمتو أتحمل ضغوط العمل وضبط النفس  ( التي تنص على"04خيرة الفقرة )الرتب   قبل األ

( التي 21خيرة الفقرة )، وجاءت في الرتب  األ (، وبدرج  متوسط1.31( وانحراف معياري )3.44)

( 3.32" بمتوسط حسابي )أسعى قدر اإلمكان إلى إظهار السلوك التكيفي مع اآلخرين تنص على"

  ( وبدرج  متوسط .1.33وانحراف معياري )

 السلوك التنظيميمجال  -2

لدرج  ممارس  سلوك المواطن  التنظيمي  في نحرافات المعياري  لحسابي  واإلتم حساب المتوسطات ا

، لفقرات هذا المجال المدارس الثانوي  الخاص  بمحافظ  العاصم  عمان من وجه  نظر المعلمين

 ( ذلك.00ويظهر الجدول )

 (11الجدول )
المواطنة التنظيمية في لدرجة ممارسة سلوك نحرافات المعيارية والرتب اإلالمتوسطات الحسابية و

السلوك لفقرات مجال  المدارس الثانوية الخاصة بمحافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين

 مرتبة تنازليا   التنظيمي

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  الرتبة
 الممارسة

 مرتفعة 1 1.15 3.94 أقدم اإلعتذار إذا ما أخطأت في حق أحد ما. 30
 مرتفعة 2 1.05 3.81 أتابع بانتظام التعليمات الداخلية للمدرسة. 29
 متوسطة 3 1.12 3.61 المدرسة.أتفاعل بإيجابية مع كل التغييرات التي تحدث في  28
أبذل قصارى جهدي لتحسين مهاراتي، حتى لو علـى  24

 نفقتي الخاصة.
 متوسطة 4 1.23 3.58

العام، احترام الكبير،  )كالمظهرعية ألتزم بالعادات االجتما 27
 العطف على الصغير، عدم التدخين في المدرسة(

 متوسطة 5 1.16 3.57

 متوسطة 6 1.17 3.56 أبذل جهدا  إضافيا  لتحسين صورة المدرسة أمام اآلخرين. 26
 متوسطة 7 1.16 3.44 اآلخرون.أدافع عن سمعة مدرستي عندما ينتقدها  25
 متوسطة 8 1.10 3.37 المدرسة.ر االجتماعات التي تعقدها أواظب على حضو 22
 متوسطة 9 1.12 3.36 من االقتراحات لتطوير طرق العمل بالمدرسة. ا  عديدأقدم  23
 متوسطة 10 1.19 3.30 أتابع أنشطة المدرسة باهتمام بالغ. 21
 متوسطة  0.84 3.55 درجة الكليةال
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سلوك المواطن  التنظيمي  في المدارس الثانوي  الخاص   ( أن درج  ممارس 00ةيالحظ من الجدول )

، إذ متوسط  تكانمجال السلوك التنظيمي لفقرات بمحافظ  العاصم  عمان من وجه  نظر المعلمين 

الدرجتين المرتفع  في  الفقرات(، وجاءت 0.84( وانحراف معياري )3.55بلغ المتوسط الحسابي )

(، وجاءت في الرتب  األولى 3.30 -3.94حسابي  بين )إذ تراوحت المتوسطات الوالمتوسط ، 

( 3.94أقدم اإلعتذار إذا ما أخطأت في حق أحد ما "، بمتوسط حسابي ) ( التي تنص على"31الفقرة)

أتابع  ( التي تنص على"24) ة، وجاءت في الرتب  الثاني  الفقر مرتفع  وبدرج ( 1.15وانحراف معياري )

وبدرج   (1.05( وانحراف معياري )3.81"، بمتوسط حسابي )للمدرس  بانتظام التعليمات الداخلي  

من االقتراحات  اً عديدأقدم  ( التي تنص على"23مرتفع ، وجاءت في الرتب   قبل االخيرة الفقرة )

،  (، وبدرج  متوسط1.12( وانحراف معياري )3.36" بمتوسط حسابي )لتطوير طرق العمل بالمدرس  

" بمتوسط أتابع أنشط  المدرس  باهتمام بالغ  ( التي تنص على"20رة الفقرة )وجاءت في الرتب  االخي

  ( وبدرج  متوسط .1.19( وانحراف معياري )3.30حسابي )

 االيثارمجال  -3

نحرافات المعياري  لدرج  ممارس  سلوك المواطن  التنظيمي  تم حساب المتوسطات الحسابي  واإل
لفقرات هذا  العاصم  عمان من وجه  نظر المعلمينفي المدارس الثانوي  الخاص  بمحافظ  

 ( ذلك.02، ويظهر الجدول )المجال
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 (12الجدول )
لدرجة ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية في نحرافات المعيارية والرتب المتوسطات الحسابية واإل

 االيثارال لفقرات مج المدارس الثانوية الخاصة بمحافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين

 مرتبة تنازليا  

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  الرتبة
 الممارسة

 متوسطة 1 1.18 3.46 أساعد زمالئي الذين لديهم عبء عمل كبير. 1

7 
أهتم بإظهار نتائج عمل الفريق أكثر من اهتمامي 

 بإظهار اسهامي فيه.
 متوسطة 2 1.27 3.44

 متوسطة 3 1.15 3.41 الئي الجدد حتى إذا لم يطلب مني ذلك.أسهل مهمة زم 2

 متوسطة 4 1.10 3.36 ذلك زميل آخر. رغب فيأتنازل عن تدريس مادة إذا  5

6 
أتطوع لتقديم نشاطات إضافية للطلبة في غـير أوقـات 

 .العمـل الرسمي
 متوسطة 5 1.08 3.35

 متوسطة 5 1.17 3.35 أسعى جاهدا لتفادى المشكالت قبل وقوعها. 9

3 
أستقطع زمنا  إضافيا  خارج الزمن الرسمي لتلبية 

 احتياجات المعلمـين اآلخرين.
 متوسطة 7 1.15 3.31

8 
إلحراج ولي بما أنوي عمله حتى ال أسبب اأعلم من ح
 في العمل.

 متوسطة 8 1.17 3.30

4 
أخصص معظم وقت فراغي في أثناء الدوام الرسمي 

 بالعمل.ن لديهم مشكالت متعلقة لمساعدة اآلخـرين الذي
 متوسطة 9 1.07 3.27

 متوسطة  0.94 3.36 درجة الكليةال
 

( أن درج  ممارس  سلوك المواطن  التنظيمي  في المدارس الثانوي  الخاص  02الجدول ) يوضح

، إذ بلغ متوسط  تكانمجال االيثار لفقرات بمحافظ  العاصم  عمان من وجه  نظر المعلمين 

إذ الدرج  المتوسط ، في  الفقرات(، وجاءت 0.94( وانحراف معياري )3.36الحسابي ) المتوسط

( التي تنص 0(، وجاءت في الرتب  األولى الفقرة)3.27 -3.46تراوحت المتوسطات الحسابي  بين )

( وانحراف معياري 3.46أساعد زمالئي الذين لديهم عبء عمل كبير "، بمتوسط حسابي ) على"

أهتم بإظهار نتائج عمل الفريق أكثر من  ( التي تنص على"7) ةفي الرتب  الثاني  الفقر وجاءت  (1.18)

وجاءت في الرتب    (1.27( وانحراف معياري )3.44"، بمتوسط حسابي )اهتمامي بإظهار اسهامي فيه
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إلحراج في ولي بما أنوي عمله حتى ال أسبب اأعلم من ح ( التي تنص على"2قبل االخيرة الفقرة )

( التي 2وجاءت في الرتب  االخيرة الفقرة ) (1.17( وانحراف معياري )3.30" بمتوسط حسابي )عمل ال

أخصص معظم وقت فراغي في أثناء الدوام الرسمي لمساعدة اآلخـرين الذين لديهم  تنص على"

  .(1.07( وانحراف معياري )3.27" بمتوسط حسابي )مشكالت متعلق  بالعمل 

بين دور  (α≤5...)جد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى هل تو  :الثالثالسؤال 
سلوك المواطنة  ودرجة ممارسةالمدراء في المدارس الثانوية الخاصة في تنمية المجتمع المحلي 

 التنظيمية للمعلمين؟

خاص  في المدارس الثانوي  ال يريندور المد اإلرتباط بينمعامالت لإلجاب  عن هذا السؤال تم حساب  
باستخدام معامل ارتباط  في تنمي  المجتمع المحلي ودرج  ممارس  سلوك المواطن  التنظيمي  للمعلمين

 ( ذلك03الجدول ) ، ويظهربيرسون 

 (01الجدول )

في المدارس الثانوية الخاصة في تنمية المجتمع المحلي ودرجة  يريندور المد االرتباط بينمعامالت 

 باستخدام معامل ارتباط بيرسون يمية للمعلمينممارسة سلوك المواطنة التنظ

 المجال

  

 الكياسة االيثار
السلوك 
 التنظيمي

سلوك 
المواطنة 
 التنظيمية

 المشاركة المجتمعية
 

 **54. **23. **42. **24. معامل االرتباط

 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الداللة

 تنمية البيئة المحلية
 

 **70. **36. **51. **41. معامل االرتباط

 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الداللة

 خدمة األسرة
 

 **57. **30. **46. **30. معامل االرتباط

 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الداللة

في تنمية  دور مديري المدارس
 المجتمع المحلي

 **88. **44. **68. **47. معامل االرتباط

 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الداللة
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بين دور  (α≤5...)ذات دالل  إحصائي  عند مستوى  عالق  ارتباطي  وجود( 03الجدول ) ينيب

سلوك المواطن   ودرج  ممارس في المدارس الثانوي  الخاص  في تنمي  المجتمع المحلي  يرينالمد

 ( وبمستوى دالل  0.883، استناد إلى معامل ارتباط بيرسون الذي بلغ )التنظيمي  للمعلمين

 بين (α≤5...)وجود عالق  ارتباطي  موجب  ذات دالل  إحصائي  عند مستوى (، وكذلك 1.111)

وجميع مجاالت  ،في المدارس الثانوي  الخاص  في تنمي  المجتمع المحلي يريندور المد جميع مجاالت

ين التي بلغت بارتباط بيرسون  تدرج  ممارس  سلوك المواطن  التنظيمي  للمعلمين، استناد إلى معامال

(0.231 -1.712). 

بين متوسطات استجابة  (α≤5...)هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  :الرابعالسؤال 
في تنمية المجتمع المحلي تعزى إلى متغيرات  مديري المدارس الثانوية الخاصة دور في المعلمين

 الجنس، والخبرة، والمؤهل العلمي؟

 حو االتي:جاب  عن هذا السؤال على النتمت اإل

 متغير الجنس: -0

دور مديري المدارس الثانوي  الخاص  في تنمي  لنحرافات المعياري  حسابي  واإلتم حساب المتوسطات ال 

-t) التائي ختباراالالجنس، كما تم تطبيق تبعا لمتغير  ،من وجه  نظر المعلمينالمجتمع المحلي 

test ذلك.  (02يظهر الجدول )( و 

 (01الجدول )

دور مديري المدارس الثانوية الخاصة في تنمية لنحرافات المعيارية الحسابية واإل المتوسطات

 الجنس، تبعا لمتغير (t-test) التائي ختباراالو ،المعلمينمن وجهة نظر المجتمع المحلي 

 العدد الجنس المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.464 0.733 0.971 3.63 153 ذكر معيةالمشاركة المجت



58 
 

 0.797 3.56 187 إنثى
  

 0.449 0.759 0.745 3.68 153 ذكر تنمية البيئة المحلية

 0.762 3.62 187 إنثى
  

 0.117 1.574- 0.833 3.78 153 ذكر خدمة األسرة

 0.839 3.93 187 إنثى
  

 0.771 0.291- 0.615 3.71 153 ذكر الدرجة الكلية

 0.515 3.72 187 نثىإ
   

( α≤1.15)وجود فروق ذات دالل  إحصائي  عند مستوى عدم  ( إلى02تشير النتائج في الجدول )

لمتغير  لدور مديري المدارس الثانوي  الخاص  في تنمي  المجتمع المحلي من وجه  نظر المعلمين، تبعاً 

وكذلك عدم  (0.771بمستوى دالل  )و  (0.291-)المحسوب  إذ بلغت  )ت(  ، استنادًا إلى قيمالجنس

 )ت(إلى قيم  المجاالت استناداً ( في جميع α≤1.15)وجود فروق ذات دالل  إحصائي  عند مستوى 

 .(0.464-0.117)بين وبمستوى دالل   (1.733-1.574-) بين المحسوب  إذ بلغت

 :المؤهل العلميمتغير  -7

دور مديري المدارس الثانوي  الخاص  في تنمي  لنحرافات المعياري  تم حساب المتوسطات الحسابي  واإل 

 التائي ختباراال، كما تم تطبيق المؤهل العلميلمتغير  تبعاً  ،من وجه  نظر المعلمينالمجتمع المحلي 

(t-test و )( 05يظهر الجدول)  .ذلك 

 (05الجدول )

صة في تنمية دور مديري المدارس الثانوية الخالنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية واإل

 المؤهل العلميلمتغير  ، تبعا  (t-testختبار )االو ،المعلمينمن وجهة نظر المجتمع المحلي 

 العدد المؤهل العلمي المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

المشاركة 
 المجتمعية

 0.783 0.276- 0.91 3.57 182 بكالوريوس فأقل

   0.84 3.60 158 فأكثر عال دبلوم

 تنمية البيئة المحلية
 0.001 3.424 0.71 3.77 182 بكالوريوس فأقل

   0.78 3.50 158 فأكثرعال دبلوم 
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 خدمة األسرة
 0.001 3.331 0.82 4.00 182 بكالوريوس فأقل

   0.83 3.70 158 فأكثر دبلوم عال
 مديري دور

تنمية  المدارس في
 المجتمع المحلي

 0.001 3.406 0.59 3.81 182 كالوريوس فأقلب

   0.50 3.61 158 فأكثر دبلوم عال

لدور ( α≤1.15)وجود فروق ذات دالل  إحصائي  عند مستوى  ( إلى05تشير النتائج في الجدول )

لمتغير  مديري المدارس الثانوي  الخاص  في تنمي  المجتمع المحلي من وجه  نظر المعلمين، تبعاً 

وكذلك  (0.001وبمستوى دالل  ) (3.406)المحسوب  إذ بلغت  )ت(  لعلمي، استنادًا إلى قيمالمؤهل ا

خدم   ، وتنمي  البيئ  المحلي ( في مجالي: α≤1.15)وجود فروق ذات دالل  إحصائي  عند مستوى 

ل  وبمستوى دال على التوالي (3.331 3.424-) بين المحسوب  إذ بلغت )ت(األسرة ، استنادًا إلى قيم 

ذات  فروق  ، في حين أشارت النتائج إلى عدم وجودبكالوريوس فأقل وكان الفرق لصالح (0.001)بين 

 .المشارك  المجتمعي في مجال  دالل  احصائي 

 :سنوات الخبرةمتغير  -2

دور مديري المدارس الثانوي  الخاص  في تنمي  لنحرافات المعياري  تم حساب المتوسطات الحسابي  واإل 

 ذلك.  (03يظهر الجدول )و  سنوات الخبرةلمتغير  تبعاً  ،من وجه  نظر المعلمينالمحلي المجتمع 

 (01الجدول )

دور مديري المدارس الثانوية الخاصة في مستوى لنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية واإل

 سنوات الخبرةتبعا لمتغير  ،المعلمينمن وجهة نظر تنمية المجتمع المحلي 

 العدد الخبرة سنوات المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المشاركة المجتمعية

 0.88 3.40 92 سنوات 5اقل من 

 0.90 3.65 147 سنوات 01أقل من –سنوات 5

 0.84 3.67 101 سنوات فأكثر 01

 0.88 3.59 340 المجموع

 تنمية البيئة المحلية
 0.73 3.54 92 سنوات 5اقل من 

 0.69 3.62 147 سنوات 01ن أقل م–سنوات 5
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 0.85 3.77 101 سنوات فأكثر 01

 0.75 3.64 340 المجموع

 خدمة األسرة

 0.87 3.66 92 سنوات 5اقل من 

 0.81 4.03 147 سنوات 01أقل من –سنوات 5

 0.80 3.80 101 سنوات فأكثر 01

 0.84 3.86 340 المجموع

 المدارس فيدور مديري 
 ليتنمية المجتمع المح

 0.53 3.55 92 سنوات 5اقل من 

 0.53 3.79 147 سنوات 01أقل من –سنوات 5

 0.61 3.76 101 سنوات فأكثر 01

 0.56 3.72 340 المجموع

لدور مديري المدارس الثانوي  وجود فروق ظاهري  بين المتوسطات الحسابي  (  03الجدول ) ةيظهر

، إذ  المعلمين ، تبعا لمتغير سنوات الخبرةالخاص  في تنمي  المجتمع المحلي من وجه  نظر 

( وهو أعلى 3.79على متوسط حسابي  ) (سنوات 01أقل من –سنوات 5 )حصل أصحاب فئ 

متوسط (، وأخيرًا جاء ال3.76إذ بلغ) سنوات فأكثر 01فئ  ل حسابيالمتوسط ال متوسط حسابي، يليه

ا إذا كانت الفروق بين المتوسطات ولتحديد فيم (،3.55)إذ بلغ  سنوات 5اقل من لفئ  حسابي ال

 One) االحاديتم تطبيق تحليل التباين  (α ≤ 1016)ذات دالل  إحصائي  عند مستوى دالل  

way ANOVA (07)(، وجاءت نتائج تحليل التباين على النحو الذي يوضحه الجدول: 

 

 (07الجدول )
لدور مديري المدارس داللة الفروق  داليجا (One way ANOVA) تحليل التباين االحادي

 تبعا لمتغير سنوات الخبرة المعلمين،الثانوية الخاصة في تنمية المجتمع المحلي من وجهة نظر 

 مصدر التباين المهارة
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
المحسو

 بة

مستوى 
 الداللة

 المشاركة المجتمعية

 0.053 2.969 2.269 2 4.538 بين المجموعات

   0.764 337 257.552 داخل المجموعات

    339 262.091 الكلي

 تنمية البيئة المحلية
 0.089 2.435 1.373 2 2.745 بين المجموعات

   0.564 337 189.933 داخل المجموعات
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    339 192.678 الكلي

 خدمة األسرة

 0.002 6.134 4.185 2 8.369 بين المجموعات

   0.682 337 229.882 داخل المجموعات

    339 238.252 الكلي

 المدارس فيدور مديري 
 تنمية المجتمع المحلي

 0.004 5.72 1.754 2 3.507 بين المجموعات

   0.307 337 103.327 داخل المجموعات

    339 106.834 الكلي

لدور مديري  (α ≤ 0.0.)وجود فروق ذات دالل  إحصائي  عند مستوى  ( إلى07الجدول ) ةيشير

لمتغير سنوات  تبعاً  المعلمين،المدارس الثانوي  الخاص  في تنمي  المجتمع المحلي من وجه  نظر 

، وكذلك وجود (0.004(، وبمستوى دالل  )5.72المحسوب  إذ بلغت ) ف  استنادًا إلى قيم الخبرة،

(، وبمستوى دالل  6.134المحسوب  إذ بلغت ) ف  استنادًا إلى قيم األسرة،خدم  فروق في مجال 

ومن أجل تحديد لصالح من كانت الفروق  فروق  في حين أظهرت النتائج عدم وجود توجد. (0.002)

  وتظهر النتائج في تم تطبيق تحليل شفيه للمقارنات البعدةي مجال خدم  األسرةفي الدرج  الكلي  و 

 :الجدول االتي

 (02الجدول )

ري المدارس الثانوية الخاصة في تنمية المجتمع المحلي لدور مديفيه للمقارنات البعدية يش اختبار

 تبعا لمتغير سنوات الخبرة المعلمين،من وجهة نظر 

 المجال
 سنوات الخبرة

المتوسط 
 الحسابي

أقل –سنوات 5

 سنوات 01من 
 سنوات 5اقل من  سنوات فأكثر 01

 خدمة األسرة

4.03 3.80 3.66 

 *1217 1281 - 4.03 سنوات 01أقل من –سنوات 5

 1201 -  3.80 سنوات فأكثر 01

 -   3.66 سنوات 5اقل من 

المجموع 
 الكلي

 سنوات الخبرة
المتوسط 
 الحسابي

أقل –سنوات 5

 سنوات 01من 
 سنوات 5اقل من  سنوات فأكثر 01

3.79 3.76 3.55 
 *1281 1211 - 3.79 سنوات 01أقل من –سنوات 5
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 *1280 -  3.76 سنوات فأكثر 01

 -   3.55 سنوات 5اقل من 

   الفرق دال احصائيا 

قل أ)مع عند مقارنته  سنوات( 01أقل من –سنوات 6) لصالحأن الفرق كان  (02الجدول ) يبين

عند  (سنوات فأكثر 01) ولصالح األسرة،خدمة في الدرجة الكلية ومجال  (سنوات 6من 

 في الدرجة الكلية. (سنوات 6قل من أ)مقارنته مع 

( بين متوسطات 0.0.هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ): لخامساالسؤال 

المواطنة التنظيمية تعزى  سلوك ممارسة درجة في المدارس الثانوية الخاصة في المعلميناستجابة 

 إلى متغيرات الجنس، والخبرة، والمؤهل العلمي؟ 

 تمت االجاب  عن هذا السؤال على النحو االتي:

 :متغير الجنس -0

في  المواطن  التنظيمي  سلوك لدرج  ممارس نحرافات المعياري  تم حساب المتوسطات الحسابي  واإل  

 التائي ختباراالالجنس، كما تم تطبيق لمتغير  تبعاً  ،من وجه  نظر المعلمينالمدارس الثانوي  الخاص  

(t-test و )( 04يظهر الجدول)  .ذلك 

 (01الجدول )

المواطنة التنظيمية في المدارس سلوك لدرجة ممارسة نحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية واإل

 الجنس، تبعا لمتغير (t-testواختبار ) ،المعلمينمن وجهة نظر الثانوية الخاصة 

 العدد الجنس المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 االيثار
 0.000 7.158- 0.83 2.99 153 ذكر
   0.91 3.67 187 إنثى

 الكياسة
 0.000 4.328- 0.72 3.44 153 ذكر
   0.80 3.80 187 إنثى

 السلوك التنظيمي
 0.867 0.167- 0.84 3.55 153 ذكر
   0.84 3.56 187 إنثى

 الدرجة الكلية
 0.000 5.69- 0.50 3.34 153 ذكر
   0.59 3.68 187 إنثى
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لدرج  ( α≤1.15)وجود فروق ذات دالل  إحصائي  عند مستوى  ( إلى04)تشير النتائج في الجدول 

تبعا لمتغير  المعلمين،المواطن  التنظيمي  في المدارس الثانوي  الخاص  من وجه  نظر  سلوك ممارس 

وجود وكذلك  (0.000وبمستوى دالل  ) (5.69-)المحسوب  إذ بلغت  )ت(  الجنس، استنادًا إلى قيم

، استنادًا إلى قيم والكياس االيثار، ( في مجالي: α≤1.15)إحصائي  عند مستوى فروق ذات دالل  

 وكان الفرق لصالح (0.001وبمستوى دالل  ) (4.328- 7.158) بين المحسوب  إذ بلغت )ت(

 .السلوك التنظيميفروق في مجال  بين النتائج عدم وجود ناث، في حيناإل

 :المؤهل العلميمتغير  -7

في  المواطن  التنظيمي سلوك لدرج  ممارس  نحرافات المعياري  ت الحسابي  واإلتم حساب المتوسطا 

، كما تم تطبيق المؤهل العلميتبعا لمتغير  ،من وجه  نظر المعلمينالمدارس الثانوي  الخاص  

 ذلك.  (21يظهر الجدول )( و t-test) التائي ختباراال

 (81الجدول )

المواطنة التنظيمية في المدارس سلوك لدرجة ممارسة ارية نحرافات المعيالمتوسطات الحسابية واإل

 المؤهل العلمي، تبعا لمتغير (t-testواختبار ) ،المعلمينمن وجهة نظر الثانوية الخاصة 

 العدد المؤهل العلمي المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 االيثار
 0.842 0.200- 0.94 3.35 182 بكالوريوس فأقل

 0.94 3.37 158 دبلوم عالي فأكثر
  

 الكياسة
 0.476 0.713- 0.75 3.61 182 بكالوريوس فأقل

 0.81 3.67 158 دبلوم عالي فأكثر
  

 السلوك التنظيمي
 0.001 3.409 0.88 3.70 182 بكالوريوس فأقل

 0.76 3.39 158 دبلوم عالي فأكثر
  

 الدرجة الكلية
 0.238 1.183 0.57 3.56 182 يوس فأقلبكالور

 0.58 3.49 158 دبلوم عالي فأكثر
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( α≤1.15)وجود فروق ذات دالل  إحصائي  عند مستوى  عدم  (21النتائج في الجدول ) تظهر أ

المواطن  التنظيمي  في المدارس الثانوي  الخاص  من وجه  نظر المعلمين  تبعا سلوك لدرج  ممارس  

 (0.238وبمستوى دالل  ) (1.183)المحسوب  إذ بلغت  )ت(  العلمي، استنادًا إلى قيم لمتغير المؤهل

، والكياس   ( في مجالي: االيثار،α≤1.15)وجود فروق ذات دالل  إحصائي  عند مستوى وكذلك عدم 

 - 0.476)بين وبمستوى دالل   (0.200-0.713) بين المحسوب  إذ بلغت )ت(استنادًا إلى قيم 

المحسوب  إذ بلغت  )ت(  السلوك التنظيمي استنادًا إلى قيمفي حين وجد فرق في مجال ، (0.842

 .بكالوريوس فأقل وكان الفرق لصالح  (0.001وبمستوى دالل  ) (3.409)

 :سنوات الخبرةمتغير  -2

من  رج  ممارس  سلوك المواطن  التنظيمي دنحرافات المعياري  لتم حساب المتوسطات الحسابي  واإل 

 ذلك.  (20يظهر الجدول )و  تبعا لمتغير سنوات الخبرة نظر المعلمين، وجه 

 (80الجدول )

المواطنة التنظيمية في المدارس  سلوك لدرجة ممارسةنحرافات المعيارية إلالمتوسطات الحسابية وا

 سنوات الخبرةتبعا لمتغير  ،المعلمينمن وجهة نظر الثانوية الخاصة 

 العدد سنوات الخبرة المجال
متوسط ال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 0.98 3.34 92 سنوات 6اقل من  االيثار

 0.88 3.50 147 سنوات 01أقل من –سنوات 6

 0.96 3.18 101 سنوات فأكثر 01
 0.94 3.36 340 المجموع

 0.64 3.38 92 سنوات 6اقل من  الكياسة
 0.81 3.79 147 سنوات 01أقل من –سنوات 6

 0.80 3.65 101 رسنوات فأكث 01
 0.78 3.64 340 المجموع

السلوك 
 التنظيمي

 0.76 3.61 92 سنوات 6اقل من 

 0.78 3.63 147 سنوات 01أقل من –سنوات 6
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 0.97 3.40 101 سنوات فأكثر 01
 0.84 3.55 340 المجموع

الدرجة 
 الكلية

 0.56 3.44 92 سنوات 6اقل من 

 0.58 3.65 147 سنوات 01أقل من –سنوات 6
 0.56 3.43 101 سنوات فأكثر 01

 0.58 3.53 340 المجموع
 

المواطن  سلوك لدرج  ممارس  وجود فروق ظاهري  بين المتوسطات الحسابي  (  20من الجدول ) يتبين

، إذ  التنظيمي  في المدارس الثانوي  الخاص  من وجه  نظر المعلمين ، تبعا لمتغير سنوات الخبرة

( وهو أعلى متوسط 3.65على متوسط حسابي  ) سنوات 01أقل من –سنوات 5 حصل أصحاب فئ 

حسابي المتوسط (، وأخيرًا جاء ال3.44إذ بلغ) سنوات 5اقل من فئ  ل حسابيالمتوسط ال حسابي، يليه

ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات ذات دالل   (،3.43)إذ بلغ  سنوات فأكثر 01لفئ  

(، One way ANOVA) االحاديتم تطبيق تحليل التباين  (α ≤ 1016)توى دالل  إحصائي  عند مس

 :(22)وجاءت نتائج تحليل التباين على النحو الذي يوضحه الجدول 

 (88الجدول )
المواطنة  سلوك لدرجة ممارسةداللة الفروق  د( اليجاone way ANOVA)حادي األتحليل التباين 

 سنوات الخبرةتبعا لمتغير  ،المعلمينمن وجهة نظر الخاصة التنظيمية في المدارس الثانوية 

 المجال
 مصدر التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 االيثار

 0.033 3.447 2.978 2 5.955 بين المجموعات
   0.864 337 291.103 داخل المجموعات

    339 297.059 الكلي

 الكياسة

 0.000 7.961 4.668 2 9.336 بين المجموعات
   0.586 337 197.614 داخل المجموعات

    339 206.95 الكلي

 السلوك التنظيمي

 0.092 2.401 1.683 2 3.367 بين المجموعات
   0.701 337 236.279 داخل المجموعات

    339 239.646 الكلي
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سلوك المواطنة 
 التنظيمية

 0.003 5.877 1.891 2 3.781 مجموعاتبين ال
   0.322 337 108.402 داخل المجموعات

    339 112.183 الكلي

سلوك لدرج  ممارس   (α ≤ 0.0.)وجود فروق ذات دالل  إحصائي  عند مستوى  (22) يبين الجدول

، غير سنوات الخبرةلمت تبعاً  المعلمين،المواطن  التنظيمي  في المدارس الثانوي  الخاص  من وجه  نظر 

، وكذلك وجود فروق في (0.003(، وبمستوى دالل  )5.877المحسوب  إذ بلغت ) ف  استنادًا إلى قيم

على التوالي  (3.447-7.961المحسوب  إذ بلغت ) ف  إلى قيم استناداً  والكياس ، االيثارمجالي: 

ومن أجل تحديد  فروق  توجد ما مجال السلوك التنظيمي فالأ .(1.133- 0.000) بين وبمستوى دالل 

تم تطبيق تحليل شفيه للمقارنات  مجالي: االيثار، والكياس لصالح من كانت الفروق في الدرج  الكلي  و 

 (:23  وتظهر النتائج في الجدول )البعدةي

 (81الجدول )

صة المواطنة التنظيمية في المدارس الثانوية الخالدرجة ممارسة فيه للمقارنات البعدية يشاختبار 

 سنوات الخبرةتبعا لمتغير  ،المعلمينمن وجهة نظر 

 المجال
 سنوات الخبرة

المتوسط 
 الحسابي

أقل –سنوات 5

 سنوات 01من 
 سنوات فأكثر 01 سنوات 5اقل من 

 االيثار

3.50 3.34 3.18 

 *1218 1201 - 3.50 سنوات 01أقل من –سنوات 5

 1201 -  3.34 سنوات 5اقل من 

 -   3.18 سنوات فأكثر 01

 الكياسة

 سنوات الخبرة
المتوسط 
 الحسابي

أقل –سنوات 5

 سنوات 01من 
 سنوات 5اقل من  سنوات فأكثر 01

3.79 3.65 3.38 

 3.79 سنوات 01أقل من –سنوات 5
- 1201 1210* 

 1287 -  3.65 سنوات فأكثر 01
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 -   3.38 سنوات 5اقل من 

المجموع 
 الكلي

 سنوات الخبرة
 المتوسط
 الحسابي

أقل –سنوات 5

 سنوات 01من 
 سنوات فأكثر 01 سنوات 5اقل من 

3.65 3.44 3.43 

 *1288 *1280 - 3.65 سنوات 01أقل من –سنوات 5

 1210 -  3.44 سنوات فأكثر 01

 -   3.43 سنوات 5اقل من 

   الفرق دال احصائيا 

من  أقلمع عند مقارنته  سنوات 01ن أقل م–سنوات 6أن الفرق كان لصالح  (72يالحظ من الجدول )

عند مقارنته  سنوات 01أقل من –سنوات 5ولصالح  الكلية،في الدرجة  فأكثر سنوات 01و سنوات 6

 01عند مقارنته مع  سنوات 01أقل من –سنوات 5ولصالح مجال االيثار، في  سنوات فأكثر 01مع 

 .الكياسة في مجال سنوات 5قل من أ
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

تضمن هذا الفصل مناقش  النتائج التي توصلت إليها هذه الدراس  والتي تم عرضها في الفصل السابق 

 وسيتم مناقش  النتائج المتعلق  بأسئل  الدراس  كاالتي:

دور مديري المدارس  مستوى  الذي نصه ما األول قة باإلجابة عن السؤال: مناقشة النتائج المتعلأوالا 

 الثانوية الخاصة في تنمية المجتمع المحلي من وجهة نظر المعلمين؟

أن دور مديري المدارس الثانوي  الخاص  في تنمي   إلى أشارت نتائج الدراس  المتعلق  بهذا السؤال

ذلك بسبب أهمي  دور مديري المدارس في تنمي  المجتمع ويمكن تبرير  ع المحلي جاء مرتفعاً المجتم

لقيم الثقافي  واألخالقي  ا سفي غر  فعاأل اً ات بأن للمدرين دور المحلي واعتقاد المعلمين والمعلم

في تنمي   اً همم اً واالجتماعي  والديني  عند الطلب  وجميع العاملين)البيئ  الداخلي ( كما أن للمديرين دور 

رش مع المحلي ككل)البيئ  الخارجي ( من خالل عقدهم للندوات ومحاضرات التوعي  وو القيم في المجت

 في البيئ  الداخلي  والخارجي . العمل والمؤتمرات

ويعود السبب بارتفاع دور مديري المدارس في تنمي  المجتمع المحلي للتطور التكنولوجي واالنفجار 

يمتلكون الوعي الكافي بكيفي  ممارس  هذا الدور المهم المعرفي السائد، إذ أصبح مديري المدارس قادة و 

في خدم  المجتمع المحلي، كما وأنه نتيج  للتقدم والتطور التكنولوجي الدور األهم في فسح المجال 

أمام مديري المدارس الثانوي  الخاص  للخروج إلى العالم المحيط بهم بطرق سهل  وسريع  وفعال  وذلك 

 روني ومواقع التواصل اإلجتماعي وتطور االتصاالت.من خالل البريد اإللكت
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 األسرة(. خدمة)األول شة النتائج المتعلقة بالمجال قمنا

ويعزى السبب في ذلك كون الدراس   المتعلق  بمجال خدم  األسرة بمستوى مرتفعجاءت النتائج 

بمناقش   الطلب  أموراقتصرت على المدارس الخاص  وكون المدارس الخاص  تهتم في اشراك أولياء 

 أبنائهم من خالل التواصل، واطالعهم على نتائج وسلوكشؤون العملي  التعليمي  وتدعوهم لمتابع  

أبنائهم بشكل دوري ومستمر من خالل اللقاءات التربوي  التي تقيمها المدرس  والتواصل معهم من خالل 

 مور.وأولياء األ   للطلب جميع أشكال التواصل وإقام  محاضرات توعوي

ويمكن أن ةيكون السبب أن القطاع الخاص سوق تنافسي فأصبح من الطبيعي أن تقوم كل مدرس  

 خاص  بمحاول  إثبات نفسها وأنها تقدم خدمات أفضل من غيرها.

مرتفعة  يسهم مدير المدرسة من خالل طلبته في تنمية العادات الـصحيحة فـي األسرةوجاءت فقرة 

ن وقت طويل في المدرس  فهي البيت الثاني لزرع القيم ةيقضو طلب  السبب في ذلك كون ال ويعزى 

يتم نقل القيم  ومن خالل وجودهم في البيت مع األسرة ومناقشتهم بما تعلموه سوف األخالقي  المستحب ،

والمعلومات المطلوب نقلها لألسرة، أما فقرة ينظم مدير المدرس  دروسًا نموذجي  ةيحضرها أولياء األمور 

ويمكن أن يعود السبب في ذلك انشغال أولياء األمور بظروفهم الحياتية وعدم  ،متوسط بستوى و  فجاءت

 قدرتهم على حضور هذه الدروس.
 تنمية البيئة المحلية()الثاني مناقشة النتائج المتعلقة بالمجال 

بعض ن بمجال تنمي  البيئ  المحلي  بمستوى متوسط ويعزى السبب في ذلك كو جاءت النتائج المتعلق  

االهتمام بالبرامج   لبيئ  المحلي  مثل )باإلهتمام الكافي با إلى درج  ما مديري المدارس ةيقصرون 

بتنمي   المدرس  التي ةيعملون بها هو  ن اهتمام المديرينمراض المعدةي  ، كما أألخطورة االتوعوي  مثل 
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وذلك  االهتمام بالبيئ  المحلي في  مقصودالغير  تقصيرال نوع من أولوي  بالنسب  لهم لذلك ةيصبح هناك

البيئ  المحلي ، ويمكن أن ةيكون السبب صعوب   تنمي قل  عقد الدورات التثقيفي  التي تبرز أهمي  ل

التواصل مع الجهات المعين  في الدول  والتي ةيفترض أن تساعد في تطبيق التنمي  المحلي ، ويمكن أن 

صالحي  صرفها، المدراء  ال ةيملكمكانيات مادةي  ةيعزى السبب بأن تنمي  البيئ  المحلي  بحاج  إل

وتبادل اآلراء من خالل األنشط  يعمل مدير المدرسة على زيادة سبل اإلتصال ( 02)فقرة الوجاءت 

رتب  األولى وبدرج  مرتفع ، ويعزى السبب في ذلك لما له من تأثير اةيجابي وفعال في مالبيئي  في ال

ر المدير الوقت المناسب لهذه األنشط  البيئي ، وهذا السلوك ةيعزز إحداث تغيير ملموس خاص  إذا اختا

من مشاريع تنمي   الشعور بالود، والمسؤولي ، وتبادل االراء بمحب  بين أولياء األمور والمدرس  ويزيد

، وجاءت فقرة ةيعمل مدير المدرس  على زيادة سبل اإلتصال وتبادل اآلراء من خالل البيئ  المحلي 

بيئي  في المرتب  األولى وبدرج  مرتفع  ويعزى السبب في ذلك كون اإلتصال الفعال بين األنشط  ال

ةيعمل على زيادة الشعور باإلنتماء لهذه ط  الترفيهي  والبيئي  شالمدير والمجتمع المحلي من خالل األن

 البيئ  وحب التعاون بين أفراد المجتمع مما يزيد من تنمي  إةيجابيات المجتمع المحلي.

، ويعزى السبب في   بدرج  متوسط ينظم مدير المدرس  بحوث عن البيئ  المحلي( 01)جاءت فقرة و 

ذلك أن مدير المدرس  هو شخص ةيحمل على كاهله أعباء شخصي  ومهني  وأسري  وإجتماعي  فال 

ت بشكل دوري ومستمر، لذلك بقي لقيام بأبحاث ودراسات تخص البيئ  المحلي الكافي ليتسنى له الوقت 

 المرتفع .الدرج  متوسط  ولم تصل إلى 
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 مناقشة النتائج المتعلقة بالمجال الثالث )المشاركة المجتمعية(

قل  إدراك  إلى جاءت النتائج المتعلق  بمجال المشارك  المجتمعي  بنسب  متوسط  ويعزى السبب في ذلك

الكثير من  في  تساعد على حلكا المجتمعي  برج  ألهمي  المشارك مديري المدارس الثانوي  الخاص  

 المشكالت.

  توفير مديري المدارس الثانوي  الخاص  للمتطلبات الالزم  للمشارك كما ةيمكن أن ةيكون السبب قل 

 المجتمعي .

( 0برتبة ) تلقــى المشــاركة المجتمعيــة التقدير الكافي من قبل مدير المدرسة( 2)وجاءت فقرة 

وعي المدير بأن هذه المشاركة تجلب المحبة بين  إلى السبب في ذلك وبدرجة مرتفعة، ويمكن أن يعود

( 2)ككل، وتعمل على زيادة الوعي بينهم على حب التعاون والتواصل الفعال، أما فقرة أبناء المجتمع 

جدوى جاءت بدرج  متوسط  وحصلت  ولوقت المبذول في العمل التطوعي ذةيشعر مدير المدرس  بأن ا

ويعزى السبب في ذلك أن عددًا كبيرًا من المديرين ال ةيجد الوقت الكافي   ألخيرةوا (4على الرتب  )

الةيجابي ، وذلك بسبب كثرة األعباء اليومي  أهميته وعوائده ا على الرغم مني و للقيام بالعمل التوع

 .واإلجتماعي  مات الشخصي وااللتزا

ما درجة ممارسة سلوك المواطنة  : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والذي نصهثانياا 

   المعلمين؟ التنظيمية في المدارس الثانوية الخاصة بمحافظة العاصمة عمان من وجهة نظر

 وجوجالسؤال الثاني بدرج  متوسط ، ويعزى السبب في ذلك إلى  ءت النتائج المتعلق  باإلجاب  عنجا

ويمكن أن ةيكون السبب وراء ذلك في نقص ، بدرج  غير مرضي  الشعور بالوالء واإلنتماء لمكان العمل

 المعرف  لدى المعلمين والمعلمات بسلوكيات الكياس  وااليثار التي تزيد من انتماء المعلم لمكان عمله.
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تمتع المعلمين  ضعفوضوح مفهوم الرقاب  الذاتي  عند المعلمين، وكذلك  بعدم كفاةي كما يبرر السبب 

دي القوانين والتعليمات التسلطي  وغير القابل  للتغيير والتعديل إلى والمعلمات بالراح  النفسي ، كما تؤ 

 زيادة االرهاق والضغوطات التي تواجه المعلمين والمعلمات حيث تضعهم في قالب يتصف بالجمود.

( أكدت هذه الدراسات 2100(، والشريفي)2102اتفقت الدراس  الحالي  مع دراس  كل من الصرايرة)

لوك المواطن  بدرج  متوسط ، وقد اختلفت الدراس  الحالي  مع دراس  كل من على وجود ممارس  لس

( أكدت هذه الدراسات على وجود 2102(، والرقاد وأبو دةي )2102(، ومنصور معمري)2105عزام)

 بدرج  مرتفع . التنظيمي  ممارس  لسلوك المواطن 

 المجال األول )الكياسة(النتائج المتعلقة بمناقشة 

ج المتعلق  بالمجال األول بدرج  متوسط ، ويعود السبب إلى عدم تقبل األوامر اإلداري  جاءت النتائ

 التي ةيقوم بوضعها مدير المدرس ، وكذلك عدم اإللتزام باألنظم  إذا ما وجدت الرقاب .

في العمل بسبب عدم تكييف المعلم أو  غير مرضي  كما ةيعزى السبب إلى وجود عالقات اةيجابي 

 لمحيطين في بيئته.المعلم  مع ا

 ومن المحتمل أن ةيكمن السبب وراء ذلك في عدم محاول  المعلمين والمعلمات في المدرس  للسعي الجاد

بالرتبة  أحترم خصوصية زمالئي في العمل (02)حل المشكالت والخالفات بينهم، وجاءت فقرة إلى

دب واألخالق بالسلوك الفطري أن ن أن ةيعود السبب بأن من أهم قواعد األكموبدرج  مرتفع ، وياألولى 

بل، كما لو أنه هو الشخص المقابل والذي ال ةيحبذ تدخل اةيحترم كل انسان خصوصي  الشخص المق

أسعى قدر اإلمكان إلى إظهار السلوك التكيفي مع اآلخرين  (21)أي طرف في أموره الخاص ، أما فقرة

من الطبيعي أن ةيحتاج  إلى أنه ب في ذلك، ويعزى السبواألخيرة 00فقد جاءت بدرج  متوسط  وبرتب  
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لفترة  أخرى  الفرد وقت كاف للتكيف مع البيئ  الجديدة التي جاء ينتمي إليها بعد التعود على بيئ 

 وهذا يؤكد أن الفرد كائن إجتماعي يتطور سلوكه ويتأثر باآلخرين. ،طويل 

 مناقشة النتائج المتعلقة بالمجال الثاني )السلوك التنظيمي( 

قدرة المعلمين  ضعفءت النتائج المتعلق  بالمجال الثاني بدرج  متوسط ، ويعود السبب في ذلك إلى جا

 على التفاعل بطريق  اةيجابي  مع التغيرات التي تحدث في بيئ  العمل.

كما ةيعزى السبب إلى محدودةي  طرح المعلمين والمعلمات ألفكار ومقترحات تهدف إلى اإلرتقاء بمستوى 

إضافي خارج أوقات  اهمالهم لألنشط  واالجتماعات وقل  حرصهم على بذل أي جهد العمل وكذلك

بدرجة مرتفعة وبرتبة رقم  أقدم اإلعتذار إذا ما أخطأت في حق أحد ماالدوام الرسمي، وجاءت فقرة 

( ويعزى السبب في ذلك أن المعلمين والمعلمات بعد انخراطهم ببيئة العمل يصبح لديهم سلوك 0)

المدرس ، ومن أهم هذه القواعد والقوانين تقدةيم اإلعتذار للزمالء والزميالت في واعد وقوانين مرتبط بق

وبدرج  واألخيرة  01خطأ، أما فقرة أتابع أنشط  المدرس  باهتمام بالغ فجاءت برتب  حال وقوع 

علمين كثرة األعباء واإللتزامات والمشاكل الحياتي  عند الم إلى متوسط ، ويعود السبب في ذلك

 والمعلمات مما ةيجعلهم يبتعدون عن متابع  نشاطات المدرس  بالطريق  المطلوب .

 مناقشة النتائج المتعلقة بالمجال الثالث )االيثار( 

جاءت النتائج المتعلق  بالمجال الثالث بدرج  متوسط ، ويعزى السبب في ذلك إلى الشعور بالراح  

ةيمكن أن ةيعود بدرج  أقل من المتوقع، كذلك  والوالء للمدرس  والذي يولد اإلنتماء الغير مرضي النفسي 

الجانب المادي والمتمثل بالرواتب والمكافآت المادةي ،  فيالتحفيز  كفاةي  السبب في ذلك إلى ضعف
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والجانب المعنوي والمتمثل بالشكر والتقدير، كون كل ما ةيقوم به المعلم والمعلم  من وجه  نظر 

 لمدرس  وواجب ال تنحي عنه.المديرين هو حق مكتسب ل

( ويعود السبب في ذلك أن 0برتبة رقم ) أساعد زمالئي الذين لديهم عبء عمل كبيروجاءت فقرة 

المعلم  أو المعلم  بعد فترة من العمل ةيشعرون بانتمائهم الشديد لهذا المكان وبعد أن يتزايد هذا الشعور 

ككل إلنجاح المدرس  بشكل كامل، فمن الطرق ةيصبح أهم ما ةيصبون إليه هو انجاز العمل المطلوب 

تاح  لتحقيق هذا األمر مساعدة الزميل أو الزميله الذين لم ينتهوا من إنجاز ما هو مطلوب، أما فقرة مال

أخصص معظم وقت فراغي في أثناء الدوام الرسمي لمساعدة اآلخـرين الذين لديهم مشكالت متعلق  

عدم وجود الوقت الكافي  إلى ، ويعود السبب في ذلكرج  متوسط واألخيرة وبد 4بالعمل فجاءت برتب  

إلنهاء ما هو مطلوب من المعلم أو المعلم  في صميم عمله، لذلك ليس هناك متسع من الوقت إلنهاء 

، إضاف  إلى عدم عمل االخرين، وهذا ةيعود لكثرة األعمال والمهام المطلوب  من المعلمين والمعلمات

بالنصاب المقرر من الحصص للمعلم من قبل الجهات المختص  مما يزيد العبء إلتزام بعض المدارس 

 .على المعلم

: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث والذي نصه هل يوجد عالقة ارتباطة ذات داللة ثالثاا 

دور المدراء في المدارس الثانوية الخاصة في تنمية  بين (α ≤ 0.05)احصائية عند مستوى 

 ع المحلي ودرجة ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية للمعلمين؟المجتم

اةيجابي ، ويعزى السبب في  ارتباطي  باإلجاب  عن السؤال الثالث وجود عالق  النتائج المتعلق أظهرت 

ذلك كون المدراء الذين يولون اهتمام بالمجتمع المحلي ةيكون لديهم حرص على تلبي  احتياجات 

 علمات كون المعلمين والمعلمات هم جزء ال يتجزأ من هذا المجتمع.ومتطلبات المعلمين والم
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م الذي يبذله المدير مهومن المحتمل أن ةيكون السبب وراء ذلك قناع  المعلمين والمعلمات بالدور ال

 لتنمي  وتطوير المجتمع المحلي مما يولد لديهم الشعور بسلوك المواطن  التنظيمي .

علقة بالسؤال الرابع والذي نصه هل هناك فروق ذات داللة احصائية عند : مناقشة النتائج المترابعاا 

ارس الثانوية الخاصة بدور متوسطات استجابة المعلمين في المد بين (α ≤ 0.05)مستوى 

 في تنمية المجتمع المجتمع المحلي يعزى لمتغيرات )الجنس، الخبرة، المؤهل العلمي(؟ المديرين

اب  عن السؤال الرابع والمتعلق بمتغير الجنس بعدم وجود فروق ذات دالل  النتائج المتعلق  لإلججاءت 

ال احصائي ، ويعزى السبب في ذلك بأن شعور الدافعي  والعمل على خدم  وتنمي  المجتمع المحلي 

أنثى، كما أن الرغب  الداخلي  في ازدهار ورفع  المجتمع المحلي  أم اذكر  أكان سواء يرتبط بجنس المعلم

م ومعتقدات داخلي  تلزم صاحبها بخدم  مجتمعه بكل ما أوتي من قوة وعزيم  بصرف النظر هي قي

 والنهوض به ال يتعلق بجنس المعلم. عن جنسه، كما أن حب العمل واالنتماء للوطن

فروق ذات دالل  احصائي  تعزى وجود على عدم  أكدت (3.02الحالي  مع دراس  هللو)واتفقت الدراس  

 لمتغير الجنس.

النتائج المتعلق  لإلجاب  عن السؤال الرابع والمتعلق بمتغير الخبرة بوجود فروق ذات دالل  جاءت 

  كون أصحاب هذه الفئ  سنوات( ويعزى السبب في هذه النتيج .0-0احصائي  تعود لصالح فئ  من) 

ديهم قد صقلت شخصيتهم نتيج  لخضوعهم للدورات والورشات التدريبي  مما عزز ل علمينمن الم

تنمي  مجتمعهم الذي ينحدرون منه، وكذلك للخبرة واالنخراط ببيئ  العمل  دور المدير الشعور بأهمي 

أن  جل المجتمع وخدمته، وأظهرت استجابتهممن أ المديرين به دت لديهم أهمي  الدور الذي ةيقومواول
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ن تعتبر هذه المرحل  المجال لفصل المجتمع إذا ما كان الهدف تطوير وتنمي  المدرس ، كما ةيمكن أ

 .سنوات(.0-0من وجه  نظر المعلمين من ) هي مرحل  أوج العطاء عند المدراء في الحياة العملي 

أكدت على عدم وجود فروق ذات دالل  احصائي  ( 3.02الحالي  مع دراس  هللو)وقد اختلفت الدراس  

 تعزى لمتغير الخبرة.

لرابع والمتعلق بمتغير المؤهل العلمي بعدم وجود فروق ذات جاءت النتائج المتعلق  لإلجاب  عن السؤال ا

مجال المشارك  المجتمعي  ويعزى السبب في ذلك كون في دالل  احصائي  تعزى لمتغير المؤهل العلمي 

تنمي  البيئ  المحلي  وخدم  األسرة ال تحتاج لمؤهالت علمي  متقدم  فهي تنبع من دافع داخلي ةيسعى 

 الداخلي  وخدم  األسرة.لتطوير ورقي البيئ  

كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات دالل  احصائي  في مجال تنمي  المجتمع المحلي وخدم  األسرة 

من المحتمل أن ةيكون السبب هو اإلرتباط والصل  الوثيق  التي تربط ، فلصالح فئ  بكالوريوس فأقل

الحاصلين على  قل، بينما المعلمينمن وجه  نظر المعلمين بكالوريوس فأ المدير بالمجتمع المحلي

ةيكون اعتمادهم في تطوير وتنمي  المدرس  نابع من سع   يرون أن المديرين شهادات علمي  متقدم 

ةيقومون بإجرائها  االطالع والبحوث العلمي  والدراسات الحديث  والنتائج التطبيقي  لتلك البحوث التي

 خالل دراستهم. 

هل هناك فروق ذات الذي نصه لقة باإلجابة عن السؤال الخامس و : مناقشة النتائج المتعخامساا 

( بين متوسطات استجابة المعلمين في المدارس الثانوية 0.0.داللة إحصائية عند مستوى )

 المواطنة التنظيمية تعزى إلى متغيرات الجنس، والخبرة، والمؤهل العلمي؟ سلوك الخاصة في ممارسة 
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جاب  عن السؤال الخامس بوجود فروق ذات دالل  احصائي  تبعا لمتغير أظهرت النتائج المتعلق  باال

األنثى بطبيعتها الجنس لصالح اإلناث في مجالي الكياس  وااليثار، ويعزى السبب في ذلك كون 

فهذا ةيجعلها أكثر كياس   أكثر من الذكروأدق األمور تهتم بالتفاصيل اليومي  والحياتي  معطاءة، و 

وانب االةيجابي  بشخصيتها، مما ينعكس على التزامها بالضوابط والقوانين في العمل وتحاول إثبات الج

 بشكل دائم. 

أكدت هذه الدراسات أنه يوجد فروق  (2100(، والشريفي)2105  عزام)اتفقت الدراس  الحالي  مع دراس

 ذات دالل  احصائي  تعزى لمتغير الجنس.

وك التنظيمي تبعا لمتغير الجنس احصائي  لمجال السل كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دالل 

تسيطر على الجو العام  والتعليمات التياء ذلك الى أن القوانين ر من المحتمل ان ةيكون السبب و و 

االدارة ةيجب ان ةيقوم بتطبيقها كل من ةيعمل تحت مظل  المدرس  بغض النظر  والتي تفرضهاللمدرس  

 عن جنسه. 

ظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دالله احصائي  لمجالي المؤهل العلمي فقد أيتعلق بمجال  أما فيما

يتحلى بها  ومبادئ انساني خالقي  قيم أ والكياس  هيكون االيثار  ويعزى السبب والكياس ،االيثار 

 عليه.لها بالمستوى العلمي الحاصل  وال عالق المعلمين 

( والتي أكدت عدم وجود فروق ذات دالل  2100)وقد اتفقت الدراس  الحالي  مع دراس  الشريفي

 احصائي  تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

ي  في مجال السلوك التنظيمي لصالح فئ  ئكما اظهرت النتائج وجود فروق ذات دالل  احصا

على شهادة بكالوريوس فأقل  والمعلمات الحاصلينالى أن المعلمين  ويعزى السببالبكالوريوس فأقل 
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االلتزام و تطبيق السلوك التنظيمي أكثر و هذا الحرص نابع من تخوفهم من فقدان  حريصين على

فرص  العمل لدى المدرس  التي ينتمون اليها حتى ال ينافسهم في وظيفتهم من ةيحملون شهادات علمي  

 أعلى منهم.

ت الثالث أما فيما يتعلق بمجال الخبرة فقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات دالل  احصائي  للمجاال

سنوات(، ويعزى السبب في 01-5من))الكياس ، االيثار، السلوك التنظيمي( لصالح أصحاب الخبرة 

ذلك أن المعلمين والمعلمات في هذه المرحل  ةيكونون أكثر حرصا وتمسكا بالقوانين والتعليمات المدرسي  

رس ، كما ةيعكسون الصورة كونهم حديثي التعيين، ويريدون إثبات وجودهم االةيجابي والفعال في المد

 المشرق  لسلوكهم وكيفي  انتمائهم لعملهم.  

( والتي أكدت على وجود فروق ذات دالل  احصائي  2105وقد اتفقت الدراس  الحالي  مع دراس  عزام)

( والتي أكدت على عدم وجود فروق ذات 2100تعزى لمتغير الخبرة، واختلفت مع دراس  الشريفي)

 لمتغير الخبرة. دالل  احصائي  تعزى 

 والمقترحات التوصيات

تشير نتائج الدراس  إلى إرتفاع دور مديري المدارس الثانوي  الخاص  في تنمي  المجتمع إلى الدرج  

 المرتفعه بشكل عام وبدرج  متوسط  على مجاالت البيئ  المحلي ، والمشارك  المجتمعي .

 بما ةيأتي :وفي ضوء ذلك توصي الدراس  

بادىء تنمي  المجتمع المحلي لدى مديري المدارس الثانوي  الخاص  في تعزيز أسس وم -

 العاصم .
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إجراء المزيد من الدراسات حول مفهوم تنمي  المجتمع المحلي تتناول متغيرات غير التي تم  -

، مثل تناولها في الدراس  الحالي ، وعلى مجتمعات أخرى غير التي تم تطبيق الدراس  عليها

حلي وعالقتها باإللتزام التنظيمي والقيادة األخالقي  وعالقتها بسلوك المواطن  تنمي  المجتمع الم

 التنظيمي .

وكذلك تشير نتائج الدراس  إلى حصول دور مديري المدارس الثانوي  الخاص  في ممارس  

سلوك المواطن  التنظيمي  الدرج  المتوسط  على األداة الكلي  والمجاالت وفي ضوء ذلك 

 بما ةيأتي: توصي الدراس 

ساسي  لممارس  سلوك المواطن  التنظيمي  األمبادىء الو  قيمالمنظوم  مدون  أخالقي  ل وضع -

 لدى معلمي المدارس الثانوي  الخاص .
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 امللحقاتقائمة 

 

 

 

 الصفحة امللحق رقم امللحق

 24 اإلستبانة بصورتها األولية 0

 47 يمكم قائمة بأمساء احمل 2

 42 اإلستبانة بصورتها النهائية 3

تسهيل املهمة الصادر من  2
 جامعة الشرق األوسط

015 

تسهيل املهمة الصادر من  5
 وزارة الرتبية والتعليم

013 

تسهيل مهمة الصادر من  3
 التعليم اخلاص

017 
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 الملحقات
 (0الملحق )

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 

 ةتحكيم استبان

 
 ................................................ وفقه هللا:الفاضل الدكتور ادة األستاذسع

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ....... وبعد
في محافظة العاصمة الثانوية المدارس الخاصة  مدراءدور " بعنوانبإعداد رسال  ماجستير  قوم الباحثةي

 التنظيمية للمعلمينمن وجهة نظرهم" المواطنة سلوكب قتهالمحلي وعالالمجتمع  في تنمية عمان
استقصـــاء العالقــ  بـــين دور مـــديري المـــدارس الثانويــ  الخاصـــ  فـــي تنميـــ  المجتمـــع  إلـــىتهــدف الدراســـ  

كمــا تهــدف إلــى معرفــ  درجــ  هم فــي محافظــ  العاصــم  عمان،من وجهــ  نظــر وســلوك المواطنــ  للمعلميــن
 ، وعدد سنوات الخبرة.، والمؤهل العلميوالتخصصالجنس، ات اختالف وجهات النظر باختالف متغير 

: ةيأتي املتدرج ليكرت الخماسي ك وقد صممت وفقاً   ،استبان تطويرتم  هدف الدراس ولتحقيق 
 .(وافق بشدةال أوافق, ال أ ،أوافق إلى حد ماوافق، أوافق بشدة، )أ

المجـال، وألهميـ  رأةيكـم السـديد فـي وخبرة فـي هـذا  مهم ونظرًا لما تتمتعون به من مكان  تربوي  
رأةيكــم حــول عباراتهــا مــن حيــث ، وإبــداء  تحقيــق أهــداف هــذه الدراســ ، نرجــو التكــرم بتحكــيم هــذه االســتبان

 ها للمحور أو عدم انتمائها، ومدى مناسب  الصياغ  اللغوي  للعبارات.ؤ انتما
  

 

 الباحث                          

 الشريفصديق حسني حسن            

 :اآلتيةالرجاء كتابة البيانات 
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  االسم

  كاديميةالرتبة األ 

  جهة العمل

  التخصص

 

( في المكان الذي يمثل √الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة يرجى وضع إشارة )القسم األول: 

 :إجابتك

 أنثى         :   ذكر الجنس

 علمي        إنساني: التخصص

 دراسات عليا       بكالوريوس فأقل : المؤهل العلمي

 سنوات فأكثر    01سنوات  01أقل من –سنوات   6سنوات  6: أقل من الخبرةعدد سنوات 
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القسم الثاني: إستبانة دور مدراء المدارس الخاصة الثانوية في محافظة العاصمة عمان في تنمية 

 المجتمع المحلي من وجهة نظر المعلمين.

 
 م

 
 الفقرات

لتنمية دى انتماء الفقرة م
 المجتمع

دقة الصياغة اللغوية 
التعديل  وسالمتها

 المقترح

 منتمية
غير 
 منتمية

 مناسبة
غير 
 مناسبة

 المشاركة المجتمعية: األولالمجال 
المشاركة المجتمعيةة غيةـر مهمةـة طالمةا الجهةات الحكوميةة    .1

 .تقوم بواجبها
     

ــى االستحسان والتقدير من قبل المشــاركة المجتمعيــة ال تلق  .2
 .افراد المجتمع

     

المشةةةةةةاركة المجتمعيةةةةةةة تمةةةةةةـارس االن لكسةةةةةةب الوجاهةةةةةةة   .3
 .االجتماعية

     

      .حق بالوقت المبـذول فـي العمل التطوعيأسرتي أ  .4

المشةةةاركة المجتمعيةةةة مطلةةةـب فةةةـي مجةةةاالت محةةةددة مثةةةل   .5
 .الجمعيات الخيرية

     

مطلوبةةةـة فةةةـي كافةةةة مجةةةاالت الحيةةةاة  المشةةةاركة المجتمعيةةةة  .6
 .والمجتمع

     

      .المشاركة المجتمعية هي حق مـن حقوق الوطن على ابنائه  .7

      .المشاركة المجتمعية مصدر لمشاكل في غنى عنها  .8

المشةةاركة المجتمعيةةة مهمةةة جةةدا فةةـي المجتمةةع لكةةن صةةعبة   .9
 .الممارسة من حيث كثرة متطلباتها

     

      .نها غير ضروريةإالمجتمعية غير مجديـة ماديا فالمشاركة   .11

 أقرتح إضافة بعض الفقرات وهي:
.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
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 م

 
 الفقرات

لتنمية مدى انتماء الفقرة 
 المجتمع

دقة الصياغة اللغوية 
التعديل  وسالمتها

 المقترح

 منتمية
غير 
 منتمية

 مناسبة
غير 
 مناسبة

 تنمية البيئة المحلية : الثانيالمجال 
المدرسةةةة فةةةي تشةةةكيل لجةةةان مصةةةالحة وفةةةض مةةةدير سةةةهم ي  .1

 النزاعات بالطرق الوديـة في البيئة المحلية
     

      .إحصائيات وبحوث عن البيئة المحلية مدير المدرسةعمل ي  .2

لين فةةـي البيئةةـة المحليةةـة فةةـي ؤوالمةةـس مةةدير المدرسةةةشةةرك ي  .3
 . نظمهايوالمحاضرات التي النـدوات 

     

      .المدرسة مشروعات إلصالح البيئة المحليةمديرعد ي  .4

المدرسة برامج توعية للطلبة في مجال خدمة البيئة مديرضع ي  .5
 .المحلية

     

على االستفادة من المرافـق العامـة طلبته المدرسة  مديرحث ي  .6
 .للبيئـة المحلية

     

      . دوات ثقافية ألفراد البيئة المحليةالمدرسة نمديرعقد ي  .7

المدرسة على مكافحةة العةادات والتقاليةـد الةـضارة  مديرعمل ي  .8
الشةةةعوذة والطةةةالق المنتشةةةرة فةةةي البيئةةةة ،الثةةةـأر ، الخرافات،

 .المحلية

     

المدرسةةة علةةى دعةةم جهةةود تشةةخيص ومكافحةةة مةةدير عمةةل ي  .9
فةةي البيئةةة  األمةةراض السةةارية والمعديةةة واألوبئةةة الموجةةودة

 . المحلية

     

المدرسة فةي نشةاطات البيئةة المحليةة ممةا يةؤدي  مديرشارك ي  .11
 .. إلى زيادة سبل االتصال وتبادل االراء

     

 
 

 أقرتح إضافة بعض الفقرات وهي:
.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
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 م

 
 الفقرات

لتنمية مدى انتماء الفقرة 
 المجتمع

لصياغة اللغوية دقة ا
التعديل  وسالمتها

 المقترح

 منتمية
غير 
 منتمية

 مناسبة
غير 
 مناسبة

 خدمة األسرة : الثالثالمجال 
المدرسةةة بالتعةةاون مةع المؤسسةةات األخةةرى علةةى  مةةديرعمةل ي  .1

 .اقامة المشاريع االنتاجية التي تدعم الدخل األسري
     

ة العةةادات المدرسةةة مةةن خةةالل طلبتةةه فةةي تنميةة مةةديرسةةهم ي  .2

 .الـصحيحة فـي األسرة

     

المدرسة بمرشديهالتربويين في حمالت االرشةاد مدير شارك ي  .3
 .األسرية

     

المدرسةةةة باسةةةتقدام محاضةةةرين لتوعيةةةة الطلبةةةة  مةةةديرهةةةتم ي  .4
 . وأوليـاء األمـور بالمهن المستقبلية

     

      .المدرسة األسرة على تقارير أبنائها مديرطلع ي  .5

      .المدرسة دروسا  نموذجية يحضرها أولياء األمور مدير نظمي  .6

ون العمليةة ؤالمدرسة أولياء األمور في مناقشة ش مديرشرك ي  .7
 .التعليمية

     

المدرسةةة يةةوم مفتةةوح ألوليةةاء األمةةور لالتصةةال  مةةديرعمةةل ي  .8
 .والتعاون

     

      .المدرسة باالتصال باألسرة لحل مشاكل الطالبمديربادر ي  .9

المدرسةةةة دورات فنيةةةة وتعليميةةةة فةةةي االجةةةازات  مةةةديرقةةةيم ي  .11
 .الرسـمية ألفـراد األسرة

     

 

 
 

 أقرتح إضافة بعض الفقرات وهي:
.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
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 نظرهم.القسم الثالث: إستبانة سلوك المواطنة التنظيمية للمعلمين من وجهة 

 

 
 م

 
 الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
لسلوك المواطنة 
 التنظيمية للمعلمين

دقة الصياغة اللغوية 
التعديل  وسالمتها

 المقترح
 منتمية

غير 
 منتمية

 مناسبة
غير 
 مناسبة

 االيثار: األولل المجا
      ر.ساعد زمالئي الذين لديهم حجم عمل كبيأ  .1

      ن.، االستئذاالحاجة كالغيابأقوم بأداء عمل زمالئي عند   .2

أعمةةل علةةى تسةةهيل مهمةةة زمالئةةي الجةةدد حتةةى إذا لةةم يطلةةب   .3
 .مني ذلك

     

أستقطع زمنا  إضافيا  خارج الزمن الرسةمي لتلبيةة احتياجةات   .4
 .آلخرينالمعلمـين ا

     

أخصص معظم وقت فراغةي أثنةاء الةدوام الرسةمي لمسةاعدة   .5
 .بالعملاآلخـرين الذين لديهم مشكالت متعلقة 

     

تنازل عن تدريس مادة أو حصة أو اإلشراف على نشاط إذا أ  .6
 .ذلك زميل آخر رغب في

     

تطةةوع لتقةةديم نشةةاطات إضةةافية للطةةالب فةةي غةةـير أوقةةـات أ  .7
 .العمـل الرسمي

     

أهتم بإظهةار نتةائج عمةل الفريةق أكثةر مةن اهتمةامي بإظهةار   .8
 .مساهمتي فيه

     

عمله حتى ال أسةبب اإلحةراج  أنويدائما أعلم من حولي بما   .9
 .في العمل

     

      .أسعى جاهدا لتفادى المشكالت قبل وقوعها  .11

 أقرتح إضافة بعض الفقرات وهي:
.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 

 
 م

 
 الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
لسلوك المواطنة 
 التنظيمية للمعلمين

دقة الصياغة اللغوية 
التعديل  وسالمتها

 المقترح
 منتمية

غير 
 منتمية

 مناسبة
غير 
 مناسبة

 الكياسة: الثانيالمجال 
أزود زمالئي بالمعلومات المناسةبة التةي تسةاعدهم علةى أداء   .1

 .أعمالهم
     

      .أتجنب إيذاء أو جرح مشاعر زمالئي في العمل  .2



95 
 

 
 م

 
 الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
لسلوك المواطنة 
 التنظيمية للمعلمين

دقة الصياغة اللغوية 
التعديل  وسالمتها

 المقترح
 منتمية

غير 
 منتمية

 مناسبة
غير 
 مناسبة

      .الوظيفيةأهتم بحقوق زمالئي   .3

      .أحترم خصوصية زمالئي اآلخرين  .4

أتشاور مع الزمالء اآلخرين عند اتخاذي إجراء أو قرار قةـد   .5
 .يـؤثر عليهم

     

أسةةهم فةةي حةةل الخالفةةات وسةةوء التفةةاهم بةةين العةةاملين فةةي   .6
 .المدرسة

     

      الت.خرين دون إثارة المشكحظات االأتقبل مال  .7

لتزام والتقيد بالنظام الةداخلي للمؤسسةة حتةى أحرص على اال  .8
 .حد يراقبنيأوان لم يكن 

     

      .ضافية بكل رحابة صدرإلاأتطوع للمسؤوليات   .9

والتحمةةل مكةةان إلةةى إظهةةار السةةلوك ألتكيفةةي أسةةعى قةةدر اإل  .11
 .النفس وضبط

     

 
 أقرتح إضافة بعض الفقرات وهي:

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 
 م

 
 الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
لسلوك المواطنة 
 التنظيمية للمعلمين

دقة الصياغة اللغوية 
التعديل  وسالمتها

 المقترح
 منتمية

غير 
 منتمية

 مناسبة
غير 
 مناسبة

 السلوك الحضاري : الثالثالمجال 
باهتمةام  تهااأحرص على متابعة كل أنشطة المدرسة وإعالنةا  .1

 .بالغ
     

أواظب على حضور اللقةاءات والنةدوات واالجتماعةات التةي   .2
 .تعقدها المدرسة أو اإلدارة التعليمية

     

      .أقدم العديد من االقتراحات لتطوير طرق العمل بالمدرسة  .3

اراتي، حتى لو أبذل قصارى جهدي لتعليم نفسي وتحسين مه  .4
 .علـى نفقتي الخاصة

     

      .اآلخرونأدافع عن سمعة مدرستي عندما ينتقدها   .5

      .أبذل جهدا  إضافيا  لتحسين صورة المدرسة أمام اآلخرين  .6

العام، احترام  )كالمظهرألتزم بالعادات والمعايير االجتماعية   .7
 (سةالكبير، العطف على الصغير، عدم التدخين في المدر

     

      .المؤسسةأتفاعل بإيجابية مع كل التغييرات التي تحدث في   .8

      .أتابع بانتظام وبحرص التعليمات الداخلية للمؤسسة  .9
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 م

 
 الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
لسلوك المواطنة 
 التنظيمية للمعلمين

دقة الصياغة اللغوية 
التعديل  وسالمتها

 المقترح
 منتمية

غير 
 منتمية

 مناسبة
غير 
 مناسبة

      .عتذار إذا ما أخطأت في حق أحد ماأقدم اإل  .11

 
 أقرتح إضافة بعض الفقرات وهي:

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................  
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 (2الملحق )

 قائمة أسماء المحكمين

 الجامع  التخصص اللقب العلمي واإلسم الرقم

 جامع  الشرق األوسط اإلدارة التربوي  أ.دعباس الشريفي 0

 جامع  الشرق األوسط تكنولوجيا التعليم .دعبدالحافظ سالم أ 2

 جامع  الشرق األوسط مناهج وطرق تدريس أ.دابتسام مهدي 3

 الجامع  األردني  اإلدارة التربوي  أ.د.خالد السرحان 2

 جامع  الزرقاء علم النفس التربوي  أ.د.محمد العزاوي  5

ع  الشرق األوسطجام مناهج وطرق تدريس أ.د.محمود الحديدي 3  

 جامع  الشرق األوسط مناهج وطرق تدريس فواز شحادةد. 7

 جامع  الشرق األوسط اإلدارة التربوي  أمجد درادك د. 2

 جامع  الشرق األوسط اإلدارة التربوي  د.منذر الشبول 4

 جامع  الشرق األوسط مناهج وطرق تدريس  تغريد المومنيد. 01

 جامع  الزيتون  التربوي اإلدارة  محمد زهراند. 00

 

 



98 
 

 (3الملحق )

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 

 

 / ـة .........................................المحترم/ـةالزميلحضرة 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ....... وبعد

حافظة العاصمة الخاصةفي م الثانوية المدارس مديري دور " بعنوان قوم الباحثبإعداد رسال  ماجستيرةي
 التنظيمية للمعلمينمن وجهة نظرهم" المواطنة سلوكب المحلي وعالقتهالمجتمع  في تنمية عمان

استقصـــاء العالقــ  بـــين دور مـــديري المـــدارس الثانويــ  الخاصـــ  فـــي تنميـــ  المجتمـــع  إلـــىتهــدف الدراســـ  
كمــا تهــدف إلــى ن،هم فــي محافظــ  العاصــم  عمامــن وجهــ  نظــر وســلوك المواطنــ  التنظيميــ  للمعلمــين 

، وعــدد ، والمؤهــل العلمــيوالتخصــصالجــنس، معرفــ  درجــ  اخــتالف وجهــات النظــر بــاختالف متغيــرات 
 سنوات الخبرة.

: ةيأتي املتدرج ليكرت الخماسي ك صممت وفقاً   ،استبان تطويرتم  هدف الدراس ولتحقيق 
 .منخفض , منخفض  جدا( ،متوسط ، مرتفع ، )مرتفع  جدا

فــــي ملــــئ فقــــرات جــــزءًا مــــن وقــــتكم الثمــــين  ين تمنحــــونأآملــــين  ،تعــــاونكمشــــاكرين لكــــم حســــن 
الـواردة فيهـا,  فقـراتحـول جميـع ال ي وموضـوع  مانـأو  وصـدقدقـ  بأن تـتم اإلجابـ  بثق   يوكل ،االستبان 

عتمــد فــي المقــام األول علــى المعلومــات المقدمــ  مــن قــبلكم, علمــًا بأنــه ســيتم تهميــ  الدراســ  ونتائجهــا أل
 .بحث العلمي فقطغراض السري  تام  وألبمع البيانات التعامل 

 

 الباحث

 صديق حسني حسن الشريف

( في المكان الذي يمثل √الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة يرجى وضع إشارة )القسم األول: 

 :إجابتك

 أنثى         :   ذكر الجنس

هاشميةاألردنية الالمملكة   

العالي وزارة التعليم  
الشرق األوسطـة ـامعـج  

العلوم التربويةكـلـيــة   

اإلدارة والمناهجقسم   
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 علمي        إنساني: التخصص
 دبلوم عالي فأكثرفأقل بكالوريوس:  المؤهل العلمي
 سنوات فأكثر  10سنوات  10أقل من –سنوات 5سنوات  5: أقل من الخبرةعدد سنوات 
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القسم الثاني: إستبانة دور مديري المدارس الثانوية الخاصة في محافظة العاصمة عمان في تنمية 

 المجتمع المحلي من وجهة نظر المعلمين.

 الرقم
 

 الفقرات

 الممارسةدرجة 

 منخفضة جدا   منخفضة متوسطة مرتفعة مرتفعة جدا  

 المشاركة المجتمعية: األولالمجال 
لمشةةةةاركة المجتمعيةةةةة بايهةةةةتم مةةةةدير المدرسةةةةة   .1

 .الجهات الحكومية تقوم بواجبها حتىوإن كانت
     

مةن  الكافي تلقــى المشــاركة المجتمعيــة التقدير  .2
 مدير المدرسة. قبل

     

المشةةةاركة المجتمعيةةةة مدرسةةةة يمةةةارس مةةةدير ال  .3
 .لكسب الوجاهة االجتماعية

     

يشةةعر مةةدير المدرسةةة بةةأن الوقةةت المبةةذول فةةي   .4
 .ذاجدوى العمل التطوعي

     

المشةةاركة المجتمعيةةة يةةؤمن مةةدير المدرسةةة بةةأن   .5
 .كافة مطلوبـة فـي مجاالت الحياة والمجتمع

     

ي المشاركة المجتمعية هيعتقد مدير المدرسة أن   .6
 .حق مـن حقوق الوطن على ابنائه

     

المشةةاركة المجتمعيةةة يشةةعر مةةدير المدرسةةة أن   .7
 .كالتلمشتحل الكثير من ا

     

يةةةةةوفر مةةةةةدير المدرسةةةةةة المتطلبةةةةةات الالزمةةةةةة   .8
 للمشاركة المجتمعية.

     

المشةةةةةاركة يعتقةةةةةد مةةةةةدير المدرسةةةةةة بجةةةةةدوى   .9
 .المجتمعية ماديا

     

 
 يئة المحليةتنمية الب: الثانيالمجال 

11.  
 .بحوث عن البيئة المحلية ينظممدير المدرسة

     

المحليةين فةي  لينؤوالمةـس مةدير المدرسةةشرك ي  .11
 .الفعاليات المدرسية الموجهة للبيئة المحلية

     

المدرسةةة مشةةروعات إلصةةالح البيئةةةة مديرعةةد ي  .12
 .المحلية

     

المدرسةةة بةةرامج توعيةةة للطلبةةة فةةي مديرضةةع ي  .13
 .لبيئة المحليةمجال خدمة ا

     

علةةى االسةةتفادة مةةن طلبتةةه المدرسةةة  مةةديرحةةث ي  .14
 .المرافـق العامـة للبيئـة المحلية

     

     لمجتمةع المدرسة ندوات ثقافية ألفةراد امديرعقد ي  .15
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 الرقم
 

 الفقرات

 الممارسةدرجة 

 منخفضة جدا   منخفضة متوسطة مرتفعة مرتفعة جدا  

 .المحلي
المدرسةةةةة جهودمكافحةةةةة األمةةةةراض يدعممةةةةدير   .16

 . السارية الموجودة في البيئة المحلية
 

     

درسةةةةة المعلمةةةةين علةةةةى طةةةةرح يحةةةةث مةةةةدير الم  .17
مشكالت على الطلبة تتناول تنمية البيئة المحليةة 

 وطرق معالجتها.

     

يعمل مةدير المدرسةة علةى زيةادة سةبل اإلتصةال   .18
 وتبادل اآلراء من خالل األنشطة البيئية.

     

المدرسةةةةة فةةةةي نشةةةةاطات البيئةةةةة  مةةةةديرشةةةةارك ي  .19
سةةبل االتصةةال وتبةةادل  يعةةزز مةةنالمحليةةة ممةةا 

 مع المسؤولين المحليين. ءاالرا

     

 خدمة األسرة: الثالثالمجال 
المدرسة من خةالل طلبتةه فةي تنميةة  مديرسهم ي  .21

 .العادات الـصحيحة فـي األسرة

     

التربةةويين مةةع مرشةةديه المدرسةةة مةةدير شةةارك ي  .21
 في المجتمع. في حمالت االرشاد األسرية

     

محاضةةةةرين  ضةةةةافةالمدرسةةةةة باست مةةةةديرهةةةةتم ي  .22
توعيةةةةةة الطلبةةةةةة وأوليةةةةةـاء األمةةةةةـور بةةةةةالمهن ل

 . المستقبلية

     

      .أبنائها نتائجالمدرسة األسرة على  مديرطلع ي  .23

المدرسة دروسةا  نموذجيةة يحضةرها  مديرنظم ي  .24
 .أولياء األمور

     

المدرسة أولياء األمور فةي مناقشةة  مديرشرك ي  .25
 .ون العملية التعليميةؤش

     

ألولياء األمةور  امفتوح ارسة يومالمد ينظممدير  .26
 .لالتصال

     

يتةةابع مةةدير المدرسةةة مالحظةةات المعلمةةين علةةى   .27
 طلبتهم مع أولياء األمور أوال بأول

     

يحث مدير المدرسة أولياء األمةور علةى متابعةة   .28
 أبنائهم من خالل التواصل معهم.

     

يسةةتقبل مةةدير المدرسةةة أوليةةاء األمةةور برحابةةة   .29
 .وسعة صدر

     

     يأخةةذ مةةدير المدرسةةة مالحظةةات أوليةةاء األمةةور   .31
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 الرقم
 

 الفقرات

 الممارسةدرجة 

 منخفضة جدا   منخفضة متوسطة مرتفعة مرتفعة جدا  

 بعين اإلعتبار ويضعها تحت الدراسة بإهتمام.

االتصةةال باألسةةرة لحةةل في المدرسةةةمديربةةادر ي  .31
 ة.الطلب كالتمش

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



103 
 

 . القسم الثالث: إستبانة سلوك المواطنة التنظيمية للمعلمين من وجهة نظرهم
 

 
 الفقرات الرقم

 درجة الممارسة

مرتفعة 
 منخفضة جدا   منخفضة متوسطة مرتفعة جدا  

 االيثار: األولالمجال 
      ر.عمل كبي عبءساعد زمالئي الذين لديهم أ  .11

مهمةةة زمالئةةي الجةةدد حتةةى إذا لةةم يطلةةب  أسةةهل  .12
 .مني ذلك

     

أستقطع زمنا  إضافيا  خارج الزمن الرسمي لتلبية   .13
 .ياجات المعلمـين اآلخريناحت

     

أثنةةاء الةةدوام  فةةي أخصةةص معظةةم وقةةت فراغةةي  .14
الرسمي لمساعدة اآلخـرين الذين لديهم مشةكالت 

 . متعلقة بالعمل

     

تنةةازل عةةن تةةدريس مةةادة إذا رغةةب  فةةي ذلةةةك أ  .15
 .زميل آخر

     

فةي غةـير  بةةتطوع لتقديم نشةاطات إضةافية للطلأ  .16
 .أوقـات العمـل  الرسمي

     

أهةةةتم بإظهةةةار نتةةةائج عمةةةل الفريةةةق أكثةةةر مةةةن   .17

 .فيه اسهامياهتمامي بإظهار 
     

أسةةبب  العملةةه حتةةى  يأعلةةم مةةن حةةولي بمةةا أنةةو  .18
 .حراج في العملاإلا

     

      .قبل وقوعها التأسعى جاهدا لتفادى المشك  .19

 الكياسة: الثانيالمجال 
أزود زمالئةةةةةةي بالمعلومةةةةةةات المناسةةةةةةبة التةةةةةةي   .21

 .لى أداء أعمالهمتساعدهم ع
     

      .زمالئيالوظيفية لحقوق الأهتم ب  .21

      .في العملأحترم خصوصية زمالئي   .22

عنةد اتخةاذي إجةراء في العمةل زمالئيأتشاور مع   .23
 .قـد يـؤثر عليهم

     

أسةةةةهم فةةةةي حةةةةل الخالفةةةةات بةةةةين العةةةةاملين فةةةةي   .24
 .المدرسة

     

      ت.الخرين دون إثارة المشكحظات االأتقبل مال  .25

حةةد أحتةةى وان لةةم يكن درسةةةلمألتزمباالنظمةةة فيا  .26
 .يراقبني

     

 .بكل رحابة صدر لتنفيذ أي مسؤوليات أتطوع  .27
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 الفقرات الرقم

 درجة الممارسة

مرتفعة 
 منخفضة جدا   منخفضة متوسطة مرتفعة جدا  

أسةةعى إلةةى إنشةةاء عالقةةات إنسةةانية إيجابيةةة فةةي   .28
 العمل.

     

      أتحمل ضغوط العمل وضبط النفس .  .29

 لتكيفةيامكةان إلةى إظهةار السةلوك أسعى قةدر اإل  .31
 خرين.مع اآل

     

 السلوك التنظيمي: الثالثالمجال 
      .أنشطة المدرسة باهتمام بالغ أتابع  .31

أواظةةب علةةى حضةةور االجتماعةةات التةةي تعقةةدها   .32
 .المدرسة 

     

أقدم العديد من االقتراحات لتطةوير طةرق العمةل   .33
 .بالمدرسة

     

مهاراتي، حتةى لةو  لتحسينأبذل قصارى جهدي   .34
 .ةعلـى نفقتي الخاص

     

أدافةةةةع عةةةةن سةةةةمعة مدرسةةةةتي عنةةةةدما ينتقةةةةدها   .35
 . اآلخرون

     

أبذل جهدا  إضافيا  لتحسين صورة المدرسةة أمةام   .36

 .اآلخرين
     

ألتةةةزم بالعةةةادات االجتماعيةةةة ) كةةةالمظهر العةةةام،   .37
احتةةةرام الكبيةةةر، العطةةةف علةةةى الصةةةغير، عةةةدم 

 (التدخين في المدرسة

     

يرات التي تحدث في أتفاعل بإيجابية مع كل التغي  .38
 . درسةالم

     

      .درسةأتابع بانتظام التعليمات الداخلية للم  .39

      .عتذار إذا ما أخطأت في حق أحد ماأقدم اإل  .41
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 (2امللحق )
 كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسط إىل وزارة الرتبية والتعليم
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 (5امللحق رقم )
 التعليم اخلاص مديرية إىل لرتبية والتعليموزارة اكتاب تسهيل مهمة من 
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 (3امللحق رقم )
 اخلاصة الثانوية املدارسإىل  التعليم اخلاصكتاب تسهيل مهمة من 


