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لدى المعلمين  التنظيمية وسائل التواصل االجتماعي في تعزيز سلوك المواطنةور د
 من وجهة نظر المديرين في المدارس االساسيه الخاصه في العاصمة عمان

 إعداد
 لبنى علي عطااهلل الساليمة

 إشراف
 الّدكتور أحمد أبو كريماألستاذ 

 الملخص

التنظيمية جتماعي في تعزيز سلوك المواطنة إلادور وسائل التواصل  تعرفهدفت الدراسة 
 ةستبانإ تطوير الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي المسحي وتم هدافألدى المعلمين ولتحقيق 

وتم التأكد  ،()اإليثار والكياسة والسلوك التنظيمي ثالثة مجاالتعلى ( فقرة موزعه 30مكونة من )
  ا.وثباته امن صدقه

 ومديرةً  اً مدير ( 254)و تكونت من  ،بسيطه عشوائية ةتيار عينة الدراسة بطريقتم اخ
دور وسائل  ن إ :ظهرت نتائج الدراسة اآلتيأ والخاصة بالعاصمة عمان  األساسيه بالمدارس

 راءدى المعلمين من وجهة نظر المدسلوك المواطنة التنظيمية ل تعزيز التواصل االجتماعي في
، وسنوات الخدمةحصائية لمتغيري المؤهل العلمي إ، وعدم وجود فروق ذات داللة كانت مرتفعة

وأوصت الدراسة على ضرورة زيادة الوعي بأهمية دور وسائل التواصل بتعزيز سلوك المواطنة 
لى االستفادة من وسائل التواصل اإلجتماعي و توظيفه بشكل التنظيمية، وتشجيع مدراء المدارس ع

 إيجابي بالعملية التعليمية، التي تنعكس على تعزيز السلوك التنظيمي للمعلمين والكادر.

 سلوك المواطنة التنظمية. االجتماعي،ائل التواصل دور وس الكلمة المفتاحية:
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The Role of Social Media Usage in Promoting Organizational 

Citizenship of Teachers Behavior in Private Schools in Capital Amman 

From the Point of view of School Principals 
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Abstract 

The current study aims to identify the role of social media in promoting 

orginzational citizenship behavior amonog teachers.In order to Achieve the objective of 

this study, the descriptive associative approach has been applied on asample consisted 

of (254) School Mangers who works in private schools of Capital Amman, the study 

used A questionnaire of 3 items Altruism, civility and organizational behavior 

distributed on (30) questions. 

The validity and reliability of the the study has been verified and secured. 

Furthermore, the findings of the study showed the degrees of practicing 

ethicalleadership and orgizational commitment was moderate, and  no statistically 

significant differences were found due both service period and scientific 

qualification.The study recommended the need to increase awareness of the importance 

of the role of media to enhance organizational citizenship behavior, and encourage 

school principals to take advantage of social media and employ it positively in the 

educational process, which is reflected in strengthening the organizational behavior of 

teachers and staff 

Keywords: Social media usage, organizational citizenship. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 ولالفصل األ 
 خلفية الدراسة وأهميتها

 

  



2 
 

 لفصل األولا
 الدراسة وأهميتها خلفية

  مقدمة
قتحمت التي أ ثورة التكنولوجيا والمعرفة المعلوماتية ات القرن الواحد والعشرون سم من أبرز

والفوارق  ةزالا  حاله من التقارب والتواصل و  في اسهمتذ ،إ كل ميادين المعرفه بكل مجاالتها

حداث التي تجري لأل ةاليومي ةعن المتابع فضالً  ،ج بين الثقافاتوالحدود والتزوا والعرقية الطبقية

قع التواصل االجتماعي  والتي وسمي هذا النوع من التواصل بين الناس بموا ،ةالعالمي ةعلى الساح

اليمكن ل الوسائواصبحت ، ةاليومي الحياةلوجيه التي اخترقت حد ثمار هذه التطورات التكنو أهي 

 ةصغير  ةكوني ةمما يجعل العالم قري ةوسائط تقنيه عديدو  ت فنيةاء عنها لما تملكه من قدراستغناإل

 بشكل مذهل وسريع. ةمترابط

 فراداقع هو التواصل االجتماعي بين األنشاء هذه المو إسي من ئيالر  وبالرغم من أن الهدف

 ةصعداأل كافةوعلى  ةاليومي ةاصل الحيامف كافةكثر ليدخل في أكثر فأ امتدن هذا االستعمال أال إ

 جدياً  شكالً  ةضافت المواقع االجتماعيأفقد  ةواالقتصادي ةالسياسيو  يةواالجتماع ةالثقافي ةنشطواأل

 ةغلب المجاالت المعرفيأفي  صبح الجمهور مشاركاً أبرها عف شكال االتصال الحر والمباشرأمن 

 (.2013_،)الهزاني

نفجار سكاني إصاحبه ي في نواح متعددهً  إذ يواكب العالم تقدما بتغيرات ةالحياة المعاصر تمر 

قد فتحت  شبكة اإلنترنتال الحديثة وفي مقدمتها على أن تكنولوجيا االتصوهناك إجماع  ،ومعرفي

من عصور االتصال والتفاعل بين البشر وفي وفرة المعلومات والمعارف التي تقدمها  جديداً  عصراً 
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 الجسدية والنفسيةلمستخدميها ولكن على الجانب اآلخر هناك مخاوف من اآلثار السلبية 

 .(2016، عواج) واالجتماعية والثقافية

بعض  أسهمت إذعلى جميع ميادين الحياة، بارزه جتماعي الميزة الشبكات التواصل اإل باتت

، وقد وغيرها Facebook كشبكة وتوسع انتشارهاا الخصائص التي توفرها هذه المواقع على نجاحه

عليه جتماعية، و إلا ةالتنشئمصاف وسائط  إلىأن ترقى  إلىرشحت هذه الميزات التي تتميز بها 

 ستفادة منهاإلاو  وكيفية تفعيلهام األمثل لها يجب توجيه مستخدميها نحو االستخدا

 (.2013)المقدادي،

ي وترسيخ في تعزيز البناء الفكر  محورياً  اً دور  ةالمتعدد شبكات التواصل االجتماعي تعملو 

يستفيد منها المجتمع  ةوتوفر مفاهيم متنوع ،ومشكالته همكبره عن واقع ةالوعي  ونقل صور  ةمنظوم

فضال عن من وجهه نظر المديرين(  من خالل رصد توقعات )المعلمين المواطنةفي بناء سلوك 

يجابيه تسهم في تعزيز السلوك النمطي السائد في ة إقافتعميق فرص الوعي وترسيخ ث فيعملها 

،واسهمت عالميةوقليمية تغيرات محلية  واسعة والاجية ولولتكنوافية  رلمعاورة لثت اثدحأو  المجتمع

ورة بالمؤسسات التربوية لثاه ذهدفعت كما  ، دانلميابها ز لتي يمتاوالسمات ا لمالمح د ايدفي تح

، )عبدالرزاق اليومية ةجهة التحديات المختلفة في الحيالتبني أساليب وتقنيات تعليمية حديثة لموا

2015.) 

جتماعي المتعددة في تعزيز البناء وترسيخ منظومة الوعي لدى شبكات التواصل اإل ؤديوت

في  فاعليةوتوفير مفاهيم تواصلية متنوعة تقدم بدائل ت ومشكالتهم،المعلمين في واقعهم وطموحاتهم 

التقارب ويظهر هذا  منظومة العمل الوطني، للقضايا فيظل نقاشات مستمرة وطرح نوعي متكامل 

ينبغي أن تستفيد منه المجتمعات في بناء سلوك المواطنة  فكرياً  مواقف أخرى والتباين رصيداً  في
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من خالل رصد توقعات المعلمين واتجاهاتهم وارتباطهم بواقع الممارسة وتعاملها مع قطاعي التنمية 

 (.2011، وسعاده الخاليلةالمعلمين )والتعليم وتحديات 

من تعميق فرص الوعي وترسيخ ثقافة إيجابية تسهم شبكات التواصل االجتماعي توفره  مان إ

بشكل يضعها أمام تقييم  ةلمجتمعات وضبط الممارسة التعليميفي تغيير السلوك النمطي السائد في ا

مج عتزاز بحضارته وقيمه وسياساته والمشاركة في براستمر لموقعها في وجدان الوطن واإلم

ثقافة مهنية قادرة على تحقيق التحول في سلوك المعلمين وتمكينه كن أن تؤصل التطوير. والتي يم

معرفة ل لمنجز التنموي الوطني من استثمار الفرص المتاحة له في ظل قناعته ومشاركته في رصد ا

محاصرتها  حتى تتمئة المهمة من فئات المجتمع آثارها المختلفة وخاصة الوطنية عند هذه الف

تقنية إيجابية وبناءة حيث نستطيع  إلىوتحويلها من تقنية تستخدم بشكل سلبية عند البعض 

، المجد )ابو م والمعرفةاالستفادة من هذه الشبكة بأمور عديدة ومفيدة في تطور مجتمعنا وخدمة العل

2010.) 

اآلخرين ونقل األفكار في الحياة للتفاعل مع ساسيات أصبح التواصل بكل أشكاله من األو 

 إلىقات بين من المرسل والمفاهيم  فعلى الصعيد االجتماعي تكمن أهمية التواصل في بناء العال

، أما على الصعيد التربوي فيعد التواصل من الضرورات الحتمية لعملية نقل األفكار المستقبل

ية التعليمية التعلمية من والمعلومات وتبادلها بين جميع األطراف والعناصر المشاركة في العمل

 ،ية أم وسائل التواصل اإللكترونيةخالل استخدام كافة طرق التواصل سواء الشفهية منها أم الكتاب

ية التعلمية والوصول مقدرتها وفعاليتها في تسهيل عملية التواصل لخدمة العملية التعليم تالتي أثب

   (.2002 ،المنشودة للمؤسسات التعليمية )إبراهيم األهداف إلى
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ثير بهذه من التغير والتأ كبيراً  قطاع التعليم من بين هذه المجاالت التي عرفت قدراً  ويعد

تزايد لمواقع التواصل بعد االستعمال الم خصوصاً  ثراتيد عن هذه المؤ إذ إنه ليس ببعالتطورات 

من استغاللها لما توفره من بيئة هم الطرق التي تمثل فرصه البد االجتماعي، بوصفه إحدى أ

على  مع تقديم نماذج تعلمية قائمة التعلمية أطراف العملية يتواصل من خاللها ،همرن ةافتراضي

عداد جيل عن إ فضالً معلومات والمعارف وتبادل االفكار، استراتيجيات تسمح لهم بالحصول على ال

 حقهتكنولوجيات الحديثه وتطوراتها الالمن المعلمين والمتعلمين يمتلكون مهارات التعامل مع ال

ساسها العملية وفتح مجال ديمقراطية التعليم التي تقوم عليها أ ،والمساعده على نشرها في المجتمع

 (.2014_،)مراد العلمية

هميتها أو  ةمييالتنظ ةاالجتماعي في تعزيز سلوك المواطندور شبكات التواصل ب يتعلقبما 

ثير على ره بالتأصبحت شبكات التواصل االجتماعي تمتلك القدأ ، إذالمجالفي هذا  وتاثيرها وعمقها

في تعزيز  االجتماعية لدورهامصاف وسائط التنشئة  إلىبحيث انها ارتقت  الحياةميادين  جميع

 توجيه مستخدميها أحسني وتوفير مفاهيم تواصلية متنوعة إذا البناء الفكري وترسيخ منظومة الوع

 (.2013_الجهيني،)

ومجتمع حتى أن كثيرأ من  منظمة يعد العامل البشري ركيزة التطور والتقدم في أي  

في مختلف المجاالت لذا فان أحد المهام الرئيسية قمة التطور واالزدهار  إلىوصلت  المجتمعات

دارة ذلك دارة هي قدرتها على تكوين وتنمية العنصر االنسلال اني الكفؤ وتشكيل وتعديل سلوكه وا 

نسان وقدراته وتنظيمها مثل لطاقات االألا ثمارتللحصول على أفضل النتائج من خالل االس السلوك

 ,Greenbergهداف المتنامية المطلوب تحقيقها بالتنظيم )ألابشكل يتناسب مع  وتوجيهها،
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ت باعتبار أن تحفيزهم وتنميتهم بظل بالمنظما أفرادومن هنا برز االهتمام برز سلوك . (2011

 المنشودة. وتحقيق األهدافبيئة عمل مستقرة يعد أساسا للنجاح 

ن )المعلم( اختياريا، دون أ ه الموظفسلوكا تطوعيا يقوم ب سلوك المواطنة التنظيمية ويعد

 االرتقاء بكفاءة المؤسسة إلىباشر بحوافز أو مكافآت وهو يهدف يكون هذا السلوك مرتبطا بشكل م

يسهم في  ضافي الذيمن اشكال الدور اإل شكالً  ويعد .(organ, 1990)المدرسة( وفعاليتها )

النجاح  إلىظمة مما يؤدي ويتمخض عنه زيادة فاعلية المن فرادفاعلية اإلدارة والجماعات واأل

 .(Polat,2009) هدافلتحقيق األ

طبيعة هذا السلوك  إلىمواطنة التنظيمية من خالل النظر هتمام المتزايد بسلوك الويعلل اإل

ية يرتبط بالكثير من المفاهيم وعالقته باألبعاد والمخرجات التنظيمية، فسلوك المواطنة التنظيم

والتركيز .(Jahangir, 2009، كاالتجاهات واالدراك والقيادة والتغيير )دارية المهمة في المنظمةاإل

 إلىواالهتمام  بسلوك المواطنة التنظيمية يتبلور بالنتائج االيجابية للمنظمة، من العالقات الداخلية 

على وحدة المنظمة  وتحافظ فرادالناتج الكلي واالهداف الكلية، فهي تنظم العالقات التبادلية بين األ

ظمة، وهذا يزيد من حجم ، وتعزيز كفاءة المناألداءهم في تطوير وتحسين وتماسكها، وتس

تحقيق النجاح والتميز،لما لسلوك المواطنة من مرونة، والخروج عن الدور  إلىالمخرجات ويؤدي 

 (.2012، وأبودية الروتيني، مما يحفز على االبداع وحب العمل والتميز )الرقاد

 دفرايئه ظروف يساعد األايجاد مناخ وته إلى ةماس ةبحاج)المدرسه( صبحت المؤسساتوأ

والء وتقديرا لذواتهم  أكثرالعاملين ليكونوا  ءبداع ويساعد هؤالالعاملين فيها على العمل واإلنتاج واإل

االرتقاء  إلىالهادفه  التنظيمية المواطنةوانتماء لمنظمات اعمالهم ويسهم في ظهور مايعرف بسلوك 
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هذا السلوك وتوقع  ي رابط بينوفاعليتها من دون أن يكون هناك أ فاءه المؤسساتبمستوى ك

 .(Lee, 2009) و معنوي مقابل ذلكالحصول على أي مردود مادي أ

لبثت ان  سلوك المواطنة التنظيمية من القضايا القديمة المتجددة في المؤسسات التي ما يعد 

ذ يقع إ الشامل،داء د التحديث والتطوير والتحسين باألبعاأي بعد من أتفرض نفسها عند معالجة 

دارة المؤسسة مهمة تحقيق اهدافها بكفاءة وذلك من خالل التوظيف الفعال لجهود إعلى عاتق 

هدافها اذ يتمثل أتعتمد عليهم االدارة في تحقيق  عضاءأويعد العاملون بالمؤسسة  فيها، العاملين

خالقيات كسابهم مجموعة من األإفضال عن  واالستمرار،اء والنمو الهدف الرئيسي للمؤسسة بالبق

 (.2006 المهدي،) والمعارفرات والمها

عقد الجوانب ك والتأثير بالسلوك هو من أصعب وأسلو الوالحديث عن المواطنة حديث عن 

ل ر ما لدى الجمهور من قدرات وسمات، وتظساليب غير مباشرة تستثمجة لوسائل وأوأكثرها حا

 بمقدراته،كثير من الوسائل والبرامج لتعزيز حب الوطن واالهتمام الالمواطنة مشروع يتم فيه توظيف 

 (.2005، )مصطفى ومستقبل مشرقوبذل الجهود من أجله للوصول لمجتمع ريادي ناجح 

يل ومناقشة دور وسائل التواصل بدراسة وتحل ةالعلمي ذه الرسالةمن خالل ه عملت الباحثة

الخاصة في األساسية ة لدي المعلمين في المدارس جتماعي في تعزيز سلوك المواطنة التنظيمياإل

 أكثرصبحت وسائل التواصل االجتماعي أ فيها، بحيثالعاصمة عمان من وجهة نظر المديرين 

 .حتياجتهم واهتماماتهمم صياغة محتوى يتسق بإلقيم المواطنة وبخاصة حين يتاظهارا وابرازا 
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 مشكلة الدراسة 

 إذوثورة حقيقية في قطاع االتصال نقلة نوعية حداث بإالحديثة  قنيهالت أسهمت التطوارت

 فيانتشرت شبكة االنترنت في كافة أرجاء المعمورة، وساهم ظهور شبكات التواصل االجتماعي 

إذ أوجد ظهورها قنوات للبث المباشر من جمهورها في تطور  مسبوقة.آفاق غير  إلىنقل العالم 

 إلىفة، ويوقف احتكار صناعة الرسالة العالمية لينقلها يغير من جوهر النظريات االتصالية المعرو 

تغير  ، وهذا عززاالتصال ءكما يؤكدها خبرا فاعليةمدى أوسع وأكثر شمولية، وبقدرة تأثيرية وت

جتماعي، حيث أن التوظيف الجيد لشبكات التواصل كات التواصل اإلمفهوم المواطنة في زمن شب

حرصا على  ويصبحوا أكثر فيهم مواطنةسلوك ال يعززواالمعلمين االجتماعي هو الذي سيجعل 

 (.2016، )بوشالغم خدمة الوطن

أبو شعبان و  (2015)، عبدالرزاق( و  ,2016Karbinsiki)كل من دراسة  تصواو 

دور شبكات التواصل االجتماعي في  وضرورة دراسة أهمية إلى( 2014) مراد،( و 2015،)وصبيح

( 2014)، ةدراسه خديج( و 2015)، الشهريالتنظيمية وكذلك كل من  المواطنةتعزيز سلوك 

دارسة و  (2013)، دراسة الشايع وبطيشةو ( 2013)، دراسة الزهرانيو  (2013)، دراسة الهزانيو 

جمعوا على الدور أ. حيث أن جميعهم (2011، و)دراسه مايك موران(  ,2012Tinmazتنميز )

 التنظيمية. ةاالجتماعي في تعزيز سلوك المواطنالواسع والمهم لوسائل التواصل 

الرقاد و  (2012ايره)الصر و ( 2016)، حنجا( و 2016)، د.عواجوصت دراسة وكذلك أ

(. بضرورة Ishak, 2009و ) (2011)، دمحم ودراسة (2011)، الشريفي( و 2012)، وابودية

 جتماعي.نظيمية وتأثره بوسائل التواصل اإلدراسة سلوك المواطنة الت
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وكثافة استخدامهم  ،شكل كبير جدًا بين فئة المعلمينانتشار وسائل التواصل االجتماعي ب نإ

ة لدى لألجهزة النقالة وتطبيقاتها المختلفة يمكن أن يؤثر على سلوكيات المواطنة  التنظيمي

ايجابي؛ إذ أصبحت هذه الوسائل تقوم بدوٍر مهٍم في تشكيل  مسواء بشكل سلبي أ ،المعلمين

من  فاصبحتيات التي تواجه المعلمين، مما زاد من التحد، اتجاهات وآراء وطرق تفكير المعلمين

الضروري توجيه هذه األدوات الوجهة التربوية الصحيحة لخدمة القطاع التعليمي من خالل إيجاد 

 .التواصل االجتماعي في العملية التعليمية في األردن دور جديد لتطوير استخدام وسائل

ضرورة دراسة مثل هذا ، والتربويعالمي من خالل خبرتها في العمل اإلوترى الباحثة 

انتشار  والسبب ،خصبالعموم والمعلمين باأل ردنياأل الموضوع كونه يتعلق مباشرة في حياة الفرد

الرغبة في إعطاء بعد آخر و  المعلمين ومختلف عندبشكل كبير  جتماعيةاستخدام مواقع الشبكات اإل

لمواقع التواصل االجتماعي كوسيلة ال تقتصر وظيفتها في باالتصال فقط انما تتجاوز ابعاد 

 جانب قلة الدارسات العربية عموماً  إلىحيوي وحديث  ةموضوع الدراس ديعو  اجتماعيه إنسانية.

نحو مواقع  ةالخاص األساسية ات المعلمين في المدارسدرس اتجاهوخصوصا التي ت االردنية،

التواصل االجتماعي وسائل  معرفة دورالرغبة في كذلك . Facebookالشبكات االجتماعية خاصة 

 .المجتمع أفرادالجتماعي مع اوالتفاعل  التنظيمية المواطنة في تعزيز

المواطنة سلوك  في تعزيز وسائل التواصل األجتماعي في تعريف دور ةالدراس ةوتتحدد مشكل

عمان من وجهه نظر  في المدارس األساسية الخاصة في العاصمة لدى المعلمين التنظيمية

 المديرين.
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 واسئلتها الدراسة هدف

معرفة دور وسائل التواصل االجتماعي في تعزيز سلوك المواطنة  إلىهدفت الدراسة 

في العاصمة عمان من وجهة نظر  الخاصة األساسية التنظيمية لدى المعلمين في المدارس

 :تيينن خالل االجابة عن السؤالين اآلالمديرين فيها م

لدى المعلمين في التنظيمية  المواطنةجتماعي في تعزيز سلوك ور وسائل التواصل اإلما د .1

  ؟الخاصة في العاصمه عمان من وجهة نظر المديرين فيهااالساسيه المدارس 

( بين متوسطات استجابة α= 0.05هل يوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) .2

 التنظيمية لدى المواطنةدور وسائل التواصل االجتماعي في تعزيز سلوك الدراسة على  أفراد

الخاصة في العاصمه عمان من وجهة نظر المديرين فيها  األساسيةالمعلمين في المدارس 

  ؟(المؤهل العلمي)سنوات الخدمه، و  متغيرات إلىتعزى 

 أهمية الدارسة

في حياة كل  وأ ،ثير القوي والملموس لوسائل التواصل االجتماعيمن التأ ةالدراس ةتي أهميتأ

خاصة فئة وزاره التربيه والتعليم والمدراء والمشرفين وكل جهه معنيه بالبيئه التربويه شخص، 

ومساهمة في ترقية الفكر اإلنساني  تضمن التواصل الدائم والمباشر المعلمين كوسيلة اتصال حديثة

من خالل االستخدام األمثل لها بشكل أصبح التواصل أمرا سهل حدوثه، كما تساهم في ترسيخ قيم 

د تع، إذ لهوتتناذي لوع اضولمابيعة ن طسة مدارلاه ذهمية هأتنبع  ، كذلكالمواطنة بشكل كبير

وى مستء ونتماإلر امعايين  ععبر لتي تاية دارإلا دألبعاذات القضايا ان يمية مظلتنانة واطلما

على مصلحة م صهرحم وعيهن وكما ع، سسةؤلمداف اهق أفي تحقين لعاملياكة رمشار تعب
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جه والتي تت ايادلتحاجهة وافي مم هدورلم كهدى إدارمس كما تعكون  فيها، لتي يعملاسسة ؤلما

 .مسستهؤم

ضوء على وتسليط ال ت،حارمقتن حه مطرخالل ما تمن صة همية خاأ سةدارلاب تكتسو

ها دلتي يشهيرات المتغال ظيمية في ظلتنانة واطلموك اسلالتواصل االجتماعي وتعزيز  وسائلدور 

على وء لضا نها تلقيإإذ في  ردن،ألافي نية وطلا تاعاطلقم اهأن مد يعذي لا لتعليميع ااطلقا

 مواطنه التنظيميه وتمكين توظيفها.لوك اعالقتها بسل درستوردن ألافي م لتعليع ااطفي ق يتهامهأ

 وتشمل االتي: 

 األهمية النظرية للدراسة

اول متغيرات أخرى غير تتنتوظيفها إلجراء دراسات أخرى ل تكمن االهميةتوفر أدبًا نظريًا وأداة  .1

 .هها الباحثتتلك التي تناول

قد تسهم هذه الدراسة في زيادة الوعي لدى معلمي المدارس الخاصة في محافظة العاصمة  .2

 .جتماعيلتواصل اإلوتوظيف ذلك من خالل شبكات اعمان بأهمية دورهم في نهضة المجتمع 

يؤمل أن تفيد هذه الدراسة مديري المدارس الخاصة في محافظة العاصمة عمان من خالل  .3

سلوك المواطنة التنظيمية لدى  في تعزيزواصل االجتماعي تتعرفهم على دور وسائل ال

 .المعلمين

يمكن أن تشكل نتائج هذه الدراسة وتوصياتها مرجعًا علميًا يفيد أصحاب القرار في وضع  .4

 ،الخطط واإلجراءات التي يمكن أن تساهم في تحسين ورفع مستوى تعزيز المواطنة التنظيمية

 .ن خالل توظيف التكنولوجيا الحديثةموترسيخ القيم االيجابية لدى المعلمين 
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ةللدراس التطبيقيه هميةاأل  

لدى مديري المدارس الخاصة  ،تساع مدى المعرفةإفي تُفيد الدراسة الحالية التربويين قد 

سلوك  بتعزيزفي العاصمة عّمان بأهمية دور وسائل التواصل االجتماعي وعالقتها والمعلمين 

 ن.لمواطنة التنظيمية لدى المعلميا

 مصطلحات الدراسة

 التالية:على المصطلحات  ةت الدراساشتمل

أي ، ويركز على الحقوق والواجبات كي للوضع األجتماعي،االمظهر الحر  :(The Role)الدور

، في نظام اجتماعي معين)عمرو وابو ساكور على التوقعات المعياريه المرتبطه األوضاع السائده

2011.) 

او انه سلوك يعكس  كانًة نسقيًة بنائيًة يشغلها الفردالدور هو:"مجموعه توقعات تخص م 

 (.1992، )الغزوي متطلبات المكانه التي يشغلها الفرد

على  فرادتحقيق الترابط بين األ فتراضية هدفهاإجتماعية إهي مواقع " وسائل التواصل االجتماعي:

مستوى العالم عن طريق تقديم خدمات التواصل االجتماعي )مجانًا(، والمتمثل في تبادل الخبرات 

جميع مجاالت الحياة السياسية والتجارب واألفكار واآلراء والملفات والصور وأفالم الفيديو في 

والترفيهية  والرياضية والفنيةجتماعية واالقتصادية والتعليمية والثقافية والعلمية والتكنولوجية واإل

 (.2013، )حسانين "والدينية

 المواطنةوتعرف اجرائيا بدرجه استخدام شبكات التواصل االجتماعي ودورها في تعزيز 

إجرائيًاعلى انها تطبيقات إجتماعيه إفتراضيه تكون مجتمع تفاعلي  الدراسةوالتي تثبتها  التنظيمية

ن خالل تبادل المعلومات واالفكار واالتجاهات مقه في المدرسه والمديرين وذوي العال بين المعلمين
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والمهارات والقيم والملفات الرسائل الكتابيه والصوتيه والمرئيه عبراالجهزه الذكيه او جهاز الحاسوب 

 .، وكما حددتها أداة الدراسةالتنظيمية المواطنةبهدف تعزيز 

والوالء للوطن وللقيادة السياسية التي هي مصدر اإلشباع  "الشعور باإلنتماء مفهوم المواطنة:

 (.2000)هالل،  للحاجات األساسية وحماية الذات من األخطار المصيرية"

هذا السلوك على ويعّرف إجرائيًا: السلوك الظاهري الذي يمارسه المعلم في المدرسة ويدل 

 ألمته.نتمائه إ

هو السلوك التطوعي اإلختياري الذي ال يندرج تحت نظام الحوافز " التنظيمية:سلوك المواطنة 

 ,Organ)"وزيادة فعاليتها وكفاءتها ؤسسه الم أداءتعزيز  إلى، والهادف ؤسسهفي المالرسمي 

1990) 

ويعرف إجرائيًا: مجموعة األعمال التطوعية التي يمارسها المعلم في مجال العمل المدرسي، والتي 

الوظيفية المطلوب منه أداؤها رسميًا، دون أن ينتظر الحصول على أية مكافأة مادية جاوز األدوار 

وسيقاس ذلك من خالل االداه  الدراسةداه أكما ستحددها و  أو معنوية في مقابل قيامه بهذه األعمال

  المعده لذلك.

با اختياري وعن رغبة وفقا لما يراه مناس ك وظيفي يؤديه الفرد طواعية وبشكلهو سلو و 

الواجبات والمهمات الوظيفية المحددة له، والذي ال تتم مكافئته من خالل هيكل  ويتعدى حدود

  .(Burnes, 2010) الحوافز الرسمية في المؤسسة

 حدود الدراسة

 : ةتيتتحدد الدراسة بالحدود اآل

 الخاصة.ساسيه األالبشرية: مديري ومديرات المدارس  .1
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 )عّمان(.العاصمهدريات التربيه والتعليم في محافظة ممحافظة العاصمة األردنية  المكانية: .2

 2018/2019لعام  ولاألة: الفصل الدراسي الزماني .3

سلوك المواطنة التنظيمية لدى  تعزيزفي الموضوعية: دور وسائل التواصل االجتماعي  .4

 .خاصةفي المدارس ال المعلمين

 محددات الدراسة

  :ةبالمحدادت االتيتتحدد الدراسة 

 .الدراسةه دقة الصدق والثبات ألدا مدى .1

 العينة وموضوعيتهم. أفرادمدى دقة استجابة  .2

جراءاتها إال على المجتمع الذي سح .3 بت منه العينة والمجتمعات ال تطبق نتائج هذه الدراسة وا 

 .لها المماثلة

جتماعي اإل وسائل التواصل دوربماهيه بب قلة المعلومات والمعرفة بس واجهت الباحثه .4

 وعالقتها بامتالك سلوك المواطنة التنظيمية لدى المعلمين.

 .الدراسةخالل فتره اجراء  عينة الدراسة أفرادجميع  إلىصعوبة الوصول  .5

 ردادها.ستا  دوات و دية عند توزيع األالتكاليف الما .6

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
النظري ودراسات سابقة اإلدب  
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 الثاني الفصل
 سابقة ودراسات النظري دبإلا

سابقة؛ ويقسم الجزء األول من األدب هذا الفصل عرضًا لألدب النظري ودراسات تناول 

من حيث  جتماعيالتواصل اإل وسائلمحورين األول يتناول الجانب النظري لدور  إلىالنظري 

مفهومها ومراحل تطورها ومميزاتها وخصائصها وأهميتها.أما المحور الثاني فيتناول تعزيز سلوك 

  .المواطنة التنظيمية لدى المعلمين من وجهة نظر المديرين بالمدارس الخاصة في عمان

 لنظريا أوالا: األدب

 :تيهآلالمحاور ا ويتكون من

 وسائل التواصل االجتماعي   األول:المحور 

آخر لتصبح  إلىالتواصل هو العملية التي يتم من خاللها نقل المعرفة من شخص  يعد

كما يعرف التواصل بأنه  البعض،مع بعضهم  صتفاهم األشخا إلىهما. بحيث تؤدي مشاعًا بين

ومجموعة أخرى؛ بهدف المشاركة في خبرة  فراد"عملية تفاعل بين فرد وآخر أو مجموعة من األ

كان من أوائل الباحثين و  .(2009، وغادةالعمودي ." )فرادتب عليها تعديل في سلوك هؤالء األيتر 

همية هذه المواقع في بين أ حيث (Hofsted, 1980) هوفستيد حول مواقع التواصل االجتماعي

بسبب قدرتها على ربط مجتمعات التعلم وتبادل  والتربوي، وذلكالتواصل االجتماعي والثقافي 

من منظومة التواصل االجتماعي بأنها  مواقع (Laat and Others, 2007ويعرف )  .الخبرات

لكتروني مع ثم ربطه من خالل نظام إجتماعي إ به، خاصةنشاء مواقع للمشترك بإ تسمح الشبكات

 عضاء أخرين لديهم االهتمامات والهوايات نفسها.أ
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نترنت يستطيع من يملك حسابًا فيها القيام ( بأنها: "مواقع على شبكة اإل2014ويعرفها شقرة )

سواء ( مع من يريد ممن يملكون حسابًا في هذه المواقع وصورةً صوتًا  كتابًة،بالتواصل بعدة طرق )

معنويين حيث  صأصدقاء العمل أو زبائن )أو أشخا أشخاصًا طبيعيين كاألصدقاء القدامى أو كانوا

والمؤسسات في  ج كالشركاتمنتيمكنهم تبادل األفكار واآلراء والمشاعر أو الترويج لسلعة أو 

 ".فتراضيإمجتمع 

( web 2.0وسائل التواصل االجتماعي ضمن مواقع وأدوات الجيل الثاني للويب )وصنفت 

والجماعات التي  فرادألتسهم في بناء مجتمعات افتراضية متنوعة بين ا كونها اجتماعيةحيث سميت 

شبكات التواصل االجتماعي  (. وتعتبر2013تجمعهم أهداف ومصالح مشتركة )ابو درب وعمار،

على ( عزمي) وقد عرفهالما لها من ميزات  الحالي،استخداما بالعصر  المواقع االلكترونيهمن اكتر 

ة واآلراء وتكوين صداقات مع فرصًا لمشاركة االهتمامات واألنشط فرادأنها مواقع إلكترونية توفر لأل

"مواقع تدعم التفاعل بين  بأنها(، 2013) لهم نفس التوجهات. وتعرفها الشايع وبطيشة صأشخا

المجموعات مثل تبادل ومشاركة ملفات الصوت والصورة والرسائل الفورية والقوائم البريدية والتواصل 

دارة المح  توى واالطالع على الملفات الشخصية لآلخرين ومعرفة أخبارهم والمعلوماتوالتحادث وا 

 ."المتاحه للعرض

جتماعي أداة فعالة على الصعيدين اإلبكونها  وسائل التواصل االجتماعي  أهميةتكمن و 

 جتماعيةقتصادية واإلالمجاالت والقطاعات السياسية واإلوالتعليمي ولها تأثير ايجابي كبير في كافة 

ال سيما في مجال التعليم بحيث برز توظيف وسائل التواصل االجتماعي في العملية التعليمية من 

في التعليم باعتبارها طريقة مبتكرة  إذ من الممكن استخدام هذه الوسائل ,لمخرجات أجل تحسين ا

لتربوي مساهمتها في إصالح المجالين ا إلىباإلضافة  ،العملية التعليميةة زيادة جود إلىتؤدي 
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والتعليمي وتطويرهما وذلك بإضفاء طابع التجديد واإلبداع على عملية التعلم والتعليم من خالل دمج 

 (.2016)الغمالس والقميزي،   تعليميةمواقع التواصل االجتماعي في  العملية ال

لقد دلت المؤشرات ف ،واقع استخدام االنترنت ووسائل التواصل االجتماعي في األردنأما 

( حسب التقرير 2015-2010المتعلقة بمستخدمي خدمة االنترنت في األردن خالل الفترة ما بين )

عداد المستخدمين لالنترنت حيث أعلى تزايد  (2015تصاالت لعام )السنوي لهيئة تنظيم قطاع اال

عام مليون مستخدم بينما تبدو الزيادة ملحوظة بشكل أكبر في  5,3( 2013بلغت في عام )

 7.9 إلى لتصل 2015مليون مستخدم بينما تبدو الزيادة ملحوظه عام  5,7 لتصل (2014)

 .(2013الجهيني )( %83مليون مستخدم بنسبة انتشار وصلت )

نترنت في األردن يستخدمون إلمن مستخدمي ا (%93كما تشير اإلحصاءات أن حوالي )

آب، واليوتيوب هي وسائل التواصل االجتماعية  الفيسبوك، والواتس داالجتماعية ويع وسائلال

(، إذ بلغت 2015االجتماعية  األكثر استخدامًا وفقًا لتقرير اإلعالم االجتماعي عام ) وسائلوال

(، اما انستغرام فقد %66(، ويوتيوب )%71( أما واتس اب )%89نسبة مستخدمي  فيسبوك  )

( من مستخدمي فيسبوك باالردن %93ن )( وقد أظهرت النتائج ا%34بلغت نسبة مستخدميه  )

مواقع فيسبوك  إلىالوصول )( يقومون %89الموقع بشكل يومي وان ) إلىيقومون بالوصول 

 .(2013، )معتوقجهزة اللوحيةباالردن عبر الهواتف الذكية واأل

إن هذه النتائج اإلحصائية تعطي مؤشرًا على تزايد استخدام هذه الوسائل من كافة األعمار 

يرجع لعدة  هذاألردنية الهاشمية خاصًة، ولعل مستويات والفئات في العالم عامًة، وفي المملكة اوال

أهمها: توافر شبكات االنترنت على نطاق واسع في المملكة بين جميع  زيادة ملكية الهواتف، اسباب

لهذه  فرادانجذاب األ إلىفئات المجتمع وذلك يعود النخفاض أسعارها وسهولة استخدامها، باإلضافة 
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مجانية استخدام منصات التواصل االجتماعي تتميز بالجاذبية  جديدة،الوسائل كونها وسائل 

 والسهولة والسرعة في التواصل.

وفي ضوء هذه اإلحصاءات العالمية واإلقليمية والمحلية الستخدامات وسائل التواصل 

في كافة المجتمعات، كما  فرادعي بين األيظهر مدى انتشار وسائل التواصل االجتما ،االجتماعي

يتبين مدى انتشار  كما يظهر  استخدام االنترنت ووسائل التواصل االجتماعي في األردن وتفوقها 

على المستوى العالمي ضعف استثمار هذه الوسائل في القطاع التعليمي، وفي ضوء الفوائد 

لوسائل التواصل االجتماعي؛ فقد وجب على  واالستخدامات التربوية والتعليمية المتعددة والممكنة

القائمين على العملية التربوية والتعليمية وخاصًة المديرين  توظيف تلك الشبكات والوسائل وعالقتها 

 .بامتالك سلوك المواطنة

من شبكات  االجتماعي وهما نوعين شبكات التواصلأنواع  إلى( 2013) قد أشار معتوق

من الشبكات على وجود الملف الشخصي  عاألساسي: يعتمد هذا النو  االجتماعي النوعالتواصل 

سالت الشخصية ومشاركة مستخدمي هذه الكل مستخدم يوفر له العديد من الخدمات مثل المر 

   المواقع فيما بينهم العديد من الصور والملفات المرئية والروابط مثل الفيسبوك.

زمالء العمل الواحد، أو أصحاب المهن  طالذي يربالموقع  بالعمل وهذاالنوع المرتبط 

من الشبكات ملفات شخصية وتتضمن سيرتهم الذاتية  عيعطي هذا النو  بعضهم، كماوالشركات 

 المهنية.ت التي قاموا بها خالل حياتهم ااالنجاز  إلىوخبرتهم باإلضافة 

  



21 
 

 االجتماعي شبكات التواصلفوائد استخدام 

 أكدأن هناك فوائد كبيرة لها فقد  إلىتشير االدبيات المتعلقة بشبكات التواصل االجتماعي 

 انها تتحقق بما يلي:( 2013) الجهيني

  يبقي المستخدم على تواصل مع قضايا مجتمعه، عن خالل متابعة أهم اإلحداث السياسية 

  المجتمعات المحلية والعالمية  واإلدارك بقضاياتزيد من مستوى الوعي 

 جتماعي، حيث أن التوظيف الجيد لمواطنة في زمن شبكات التواصل اإلوقد تغير مفهوم ا

يستخدمها أكثر مواطنة وأكثر حرصا  المعلملشبكات التواصل االجتماعي هو الذي سيجعل 

الثقة بينه عند توفر أسباب المشاركة الفعلية له، مع توفير مناخ  وذلكعلى خدمة الوطن، 

ءات تكفل سالمة المعلومات، ويأتي ار لة التي يتعامل معها، باعتماد إجوبين مؤسسات الدو 

في المنطقة العربية بشبكات التواصل  المعلمينتمام الكبير من قبل ذلك باستثمار االه

االجتماعي، حيث أتاحت لهم المجال للتعبير عن أنفسهم ومشاركة مشاعرهم وأفكارهم مع 

 . اآلخرين

   التنظيمية سلوك المواطنة الثاني:المحور 

 زفوالحا ماظبن رةمباشط تبري ال عيطوت ريختياا وكسل بأنه يميةظلتنانة واطلما وكسل رفيع

يا رورض ديعه ودجوان  ،فاعليتهاو سسةؤلما ءةبكفا ءتقارالا جلأ نم وظفلما به وميقو تلمكافآا

 على ةظلمحافوا لكليداءاألا تياوبمستء تقارإلوا يميظلتنا حلنجاا قتحقي لىإ دفته مةظمن يأل

 راإط في للعمل مةزلالا نةرولما رفيوت في سهامهإ خالل نم أو سسةؤلما لعملخلي دالا وازنلتا

 (2011، )الشريفي سسة.ؤلما فيت مازألوا ئةراطلا فقوالما



22 
 

 داءألا نيـــــــــــتحس في مهـــــــــــيس نهوك نم يميةظلتنا نةواطلما وكلـــــــــــس ةـــــــــــسادر  هميةأ تنبع

 ن فيفيوظلما نبي  متت لتيا ليةدلتباا تلعالقاإدارة ا قيطر نع كلوذ ،ةـــســــــــسؤللم إلجماليا

الكلية  تجارلمخاو  زالنجاا محج دةياز في مهـــيس مما؛ ةـــســـسؤلمافي ماـــألقسوا تار داإلا  فمختل

 ضتخفي على يميةظلتنا نةواطلما وكلـــــــس داعـــــــيسو (، Lee & Salleh, 2009)سسةؤلما في

 ةــــــــــســــــــــسؤلما ــــــــــكتماس دةحو على لمحافظةل درةلناا واردلما صيـــــــتخص لىإ ةـســـــــسؤلما حاجة

 دراتمق نيـــــتحس في مهـــــيسو  ةـــــســـــسؤلمافي  لكليةا إلنتاجيةا دةيازل واردلما هذه نم، دةتفاــــــــــالسوا

 ــتقولا صيـــــــتخص قيطر نع ــكلوذ م،الهــعموأ ماتهــجبوا أداء على لعملا في ءمالزلوا نيريدلما

 اــهرغيو ةــلــدوج الــألعما على لــلعماو  ،تكالــــــــــــــلمشاالفعال وحل  طيطلتخا تبعمليا لقيامل افيــلكا

 (.Bowler, 2006وكفاءته ) األداءتزيد من فاعلية  لتيا الــألعما نم

 وفه، تاـــــــســـــــسؤلما نع يةدلماا ءألعباامن  التخفيف لىإ يميةظلتنا نةواطلما وكلـــــــس ؤديي

 نكا ماد ور والما جيهوبت محـــــيس ثبحي  يةــــرلبشأم ا يةدلماا ــــواءس حقيقية افةــــضإ هاواردلم يمثل

 ماتهادخ في  عــسوللت مجاال لها يتيحو ن،لعامليا ضبع فيوظت في  تاــســسؤلما تتحملهأن  ار ر مق

 يةطار وقيمدلا ةـــــسرلمما مةظللمن ةـــــصرلفا يميةظلتنا نةواطلما وكلـــــس يتيح, كما ئهاأدا في زلتميوا

 وطــدي ،ئهداأل بلمناسا تقيولتأو ا ،فيه كةرلمشاا بغري ذيلا طلنشاا وعلن ردلفا رختياا ثحي نم

ز لمتميا بشكل سينعك مما ت؛لجماعاوا دار ألفا نبي متت لتيا تلعالقاا يميةظلتنا ةــنواطلما وكلــــــــــــــس

 ـــديزي كما لعملا نلعامليا دىل يفيوظلا ضارلا وىمست نم يميةظلتنا نةواطلما وكسل ديزيو

 ألعمالوا تاـــجبوالوا تاـــلمهما  في ساـــلحما وىتــــــــــــــمس نم أداء ةـــيميظلتنا ةـــنواطلما وكلــــــــــــــس

 .تينيرولا
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 نلعامليا جهواتالتي  تلمشكالا في حل ميسهو، ماز إللتا لىإ يميةظلتنا نةواطلما وكسل ؤدييو

تمعا ن شبكات التواصل االجتماعي في بداياتها هي مجوبما أ (،2007، )الزهراني سسةؤلما في

 إلىن ازدادت مع الوقت لتتحول من اداه افتراضيه نصيه مكتوبه افتراضيا ومحدودا ثم مالبث أ

وفي انماط سلوكهم بحيث اصبحت تمتلك خصائص وقدرات تميزها  فرادمرئية مسموعة تؤثر في األ

ن الفرد اهاته من خالل أعن غبرها من وسائل تواصل اخرى لتاثيرهافي البناء االجتماعي واتج

على  المعلومات واالراء والمواقف من خالل وسائل التواصل االجتماعي واثبتت قدرتها  يحصل

، ومن هنا تعد عالقه وسائل التواصل االجتماعي وقيم فرادعلى التاثير على المجتمعات واأل

عالقه فاعله ومتداخله لما تقوم به وسائل التؤاصل االجتماعي من دور الوسيله  التنظيمية المواطنة

وايضا دور المقاربه المبني على أسس أخالقيه واجتماعيه  اقله النماط التفكير والمعرفه والقيمالن

كثر استخداما وانتشارا مما سيكون لها التاثير االكبر في تعزيز وترسيخ قيم واقتصاديه لكونها األ

 .(2011، الشريفي) المجتمع  أفراداو زعزعتها عند  التنظيمية المواطنة

ن المؤسسات تطور الفكر االداري , أل من خاللهميته ميه أيالتنظ المواطنةسلوك يكتسب 

, ويتم ذلك  داء اعلى من المتوقعأاكثر من الواجبات المناطه بهم و  الناجحه تتطلب موظفين يعملون

 منه ومستقره وتخطيط جيد للموارد البشريه في محاوله لوضع استراتيجاتمن خالل توفير بيئه أ

 .تهيئ االمن الوظيفي لموظفيها

"االستجابات التي تصدر عن الفرد نتيجة  ؤسساتداخل الم فراداأل إن سلوكقول اليمكن 

بهذا  –أو نتيجة التصاله بالبيئة الخارجية من حلوه". ويتضمن السلوك  فراداحتكاكه بغيره من األ

نفعاالت إتفكير أو سلوك لغوي أو مشاعر أو ما يصدر عن الفرد من عمل حركي أو  كل -المعنى

 .(2014. )ماهر، أو إدراك
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وهذا يتطلب فهم هذا  تنظيمي،ي اساسا بدراسة سلوك الناس في محيط ميويعنى السلوك التنظ

 ويرى الناس كأعضاء في المنظمة. أداءفي  السلوك والتنبؤ به والسيطرة عليه وعلى العوامل المؤثره

(Greenberg & Baro, 2011) لسلوك التنظيمي بأنه مجال يهتم بمعرفة جوانب السلوكا 

 االنساني في المنظمات، وذلك من خالل الدراسة النظامية للفرد، والجماعة، والعمليات التنظيمية،

. الساسي لهذه المعرفة هو زيادة الفعالية التنظيمية وزيادة رفاهية الفردوأن الهدف أ

 (.2005_)مصطفى،

نسانية والسلوكية والتنظيمية اطنة التنظيمية ركيزه أساسية في بناء العالقات اإلمفهوم المو يعد 

مكانية المنظمة في تفاعلها بيئيا واجتماعيا وخارجها، حيث يعكس هذا المفهوم إ داخل المنظومة

 األداءوفي دعمها لقيم التوافق ضمن االهداف والمصالح لرفع مستويات الكفاءة والفاعلية في 

ذلك ان مفهوم سلوك المواطنة التنظيمية يتخطى المبررات الرسمية للسلوك ويتضمن   التنظيمي

(.وهو 2005، معطيات مهمة داعمة للسلوك التنظيمي الرسمي بمقومات الدور االضافي )الفهداوي

، ويتضمن طار الواجبات الرسمية المحددةرتسم بطابع الطواعية، وال يتعدى إنشاط فردي اختياري ي

ش و تعاونية ال يتطلبها التوصيف الوظيفي الرسمي للتنظيم، ارات تحمل معاني إثارية أرموز وا 

وبالتالي اليترتب عليه أي مكافئة أو عقاب، ومع هذا فهو ضروري الي منظمة لتحقيق النجاح 

ظيم من خالل االجمالي والمحافظة على التوازن الداخلي للتن األداءالتنظيمي واالرتقاء بمستوى 

له االجتماعية للمنظمة وتوفير المرونة الالزمة للعمل في اطار المواقف بتشحيم اآلمساهمته 

 (. 2006الطارئة واالزمات )شربتجي، 

تقديم المساعدة وظهور  إلىنه مجموعة التصرفات التي تهدف أ ( على2003يرى حواس )و 

 حواس،على المستوى الرسمي ولكنها تكون مفيدة جدا للمنظمة ) عالمات سلوية غير مطلوبه
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نه يمثل درجة السلوك االنساني الذي يؤديه عضو المنطمة بصورة اختيارية أو أ (، كما2003

التنظيمي دون احتساب  األداءيجابيا في خدمة المنظمة وزيادة قدرتها على إدث اثرا تطوعية ويح

 (.2005، افآت او الحوافز الرسمية )فهداويذلك السلوك علنيا ضمن جدول المك

ويعد مفهوم سلوك المواطنة التنظيمية من المفاهيم الحديثة نسبيا خاصة في البيئة العربية 

المؤسسة )المدرسة والعاملين بحد سواء(  أداءلالرتقاء بمستوى  بها كثيرا أصبح االهتماموالذي 

علم( الذي يعد أهم الموارد التنظيمية على االطالق )الم ومحور االهتمام هذا المفهوم يمثله الموظف

ك الدور االضافي )التطوعي( من سلو  أصبحلذا  تنظيمي،يوجد اساس  ن المنظومة العوبغيابه 

عليها الباحثون فيما  أطلقنجاح المنظومة )المدرسة( واستمراريتها والتي  إلىسباب التي تؤدي األ

 .(Burnes, 2010بعد سلوك المواطنة التنظيمية )

تخصيص الموارد التي  إلىسلوك المواطنة التنظيمية على تخفيض حاجة المؤسسة هم ويس

واالستفادة من هذه الموارد لزيادة  وتماسكها،على وحدة المؤسسة  والمحافظة ،بالندرةتتصف 

لهم عماأ أداءاالنتاجية الكلية من المؤسسة واالسهام في تحسين مقدرة المديرين وزمالء العمل على 

وعبد ابوشريعه وحل المشكالت ) وجدولة االعمال،للتخطيط الفعال  أكثرعن طريق تخصيص وقت 

والجماعات  فرادوتعد المؤسسات التربويه الناجحه وسيله مهمه لتنظيم جهوداأل(. 2013، القادر

على استثمار جميع الموارد  نحو تحقيق االهداف فهي المسؤوله عن التقدم والتطور النها مقتدره

بشكل مباشر  فرادلدى األ التنظيمية المواطنة بااليجاب بسلوكليؤثر فعال، الماليه والبشريه بشكل 

تعد من العوامل التي تثير الرغبه  لواجباتهم، وهيبحيث ترفع من مستواهم ومن مستوى ادائهم 

 (.2009، لديهم وتحثهم على العمل واالنجاز )عباس

  هي:واطنة التنظيمية نوعين من السلوكيات وكيات المتتضن سلو 



26 
 

تقديم  العمل،مساعدة الزمالء في  ذلك؛يجابية التي يمارسها الفرد طواعية مثال اإل السلوكيات (1

  .خرينمام اآلأالتحدث بطريقة ايجابية عن المنظمة  األداء،اقتراحات لتحسين 

السلوكيات التي يمتنع الفرد عند ممارستها طواعية وتلك السلوكيات تسمى بجودة المتناع ومن  (2

عمال االخرين عدم تحمل بعض المشاحنات البسيطة في مكان ي أامثلتها تصيد االخطاء ف

 (.2003 ،حواس)العمل. التعبير عن االستياء بشأن بعض أنواع  العمل،

 سلوك المواطنة التنظيميةالنظريات التي يقوم عليها مبدأ 

جهودهم  فرادالتبادلي بشكل عام بحيث يبذل األتأخد العالقة بين الفرد والمنظمة الطابع 

 متوقعة.مادية او اجتماعية لمبادلتها مع منفعة 

ن العالقة بين الفرد والمنظنة غالبا ما تكون الرغبة بين وقد أشارت العديد من الدراسات أ 

بأداء سلوكيات المواطنة التنظيمية عندما تكون العالقة االستثمارية التبادلية بين الفرد  فراداأل

عندما يتجاوز استثمار  فرادوالمنظمة في وضع متوازن ومتكافْى بينما تقل هذه الرغبة بين األ

ير لآلخر أو عندما تقتصر العالقة بين الفرد والمنظمة على العقد الرسمي فقط ويمكن تفس احدهما

العالقة بين الفرد والمنظمة باستخدام كل من نظرية التبادل االجتماعي ونظرية التعاون حيث قام 

 (.2001بعض الباحثين باستخدام هاتين النظريتين لتفسير سلوكيات المواطنة التنظيمية )الخميس، 

ضهم وبع فرادوم هذه النظرية في العالقات بين األينطوي مفه االجتماعي:نظرية التبادل  (1

للجميل او المعاملة بالمثل  يتوقعون رداً  فراداأل ن  ومشرفيهم من حيث أ فرادأو بين األالبعض 

لذلك فالنظرية تقترح وجود عقد  الرد،لقاء ما يقومون به ولكنهم اليحددون نوعية أو توقيت هذا 

 والمنظمات التي يعملون بها  فرادضمني بين األ
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طار النظري بة النظرية الثابته التي تغطي األن بمثاتعد نظرية التعاو  التعاوين:نظرية  (2

لسلوكيات المواطنة التنظيمية فبينما تركز نظرية التبادل االجتماعي على العالقات الثنائية بين 

ن نظرية التعاون تأكد على اهمية العمل الجماعي إف األفراد،ظمة أو العالقات بين الفرد والمن

 فرادالعام لدراسة كيفية توجيه سلوك األ اإلطارية التعاون هداف الجماعة وتقدم نظر ألتحقيق 

 .(2001خميس، ال)في الجماعات كمواطنين تنظيميين 

 التنظيمية عاد المواطنةبأ

 لم تجد التنظيمية المواطنة بعادطالع على العديد من الدراسات واألبحاث حول أبعد اال

اتجاهين هناك  ال انً إ التنظيمية،لمفهوم المواطنة  الباحثه اتفاق تام بينهم حول األبعاد األساسيه

 بعدين رئيسيين هما: إلى التنظيمية مفهوم المواطنةتجاه االول يقسم اإل أبحاث،في عده  تكرراً 

في  ةوالذي يعني مساعده الموظفين االخرين الذين يواجهون مشاكل معين البعد الفردي:

و تقديم مقترحات أثناء غيابهم أزمالء العمل  )مساعده مثلمطلوب  عملهم وبشكل اختياري غير

 لتحسين العمل(

والذي اليعد جزء من  لمنظمةوالذي يعني سلوك المساعده الموجه نحو ا البعد المنظمي:

 .ةمتطلبات العمل الرسمي

 :إلى المواطنةساس تقسيم سلوك قوم على أاما االتجاه الثاني في هذه الكتابات في

االيثار: وهو عباره عن سلوك اختياري يقوم به الفرد طواعيه لمساعده زمالئه في العمل في حل  -

مساعده العاملين الجدد في التعرف على اساليب وطرق انجاز مهامهم  بالعمل،مشكالتهم المتعلقه 

 ,Schnak and dumlerمساعده زمالء العمل في اتمام اعمالهم المتراكمه بسبب الغياب )

2003) 
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 المشكالت التيفرد في منع وتعكس مدى مساهمه ال اللطافه،الكياسه: وهناك من يطلق عليها  -

م النصح وتوفيرالمعلومات الضرورية واحترام في العمل عن طريق تقدي لها زمالئهن يتعرض يمكن أ

 .(2007 ،فعال )خيرهف على ارائهم قبل اتخاذ القرارت أو األخرين والتعر رغبات الزمالء األ

 

 التنظمية أنماط سلوك المواطنة

ن هناك عده انماط مية تناول بعض الباحثين أيالتنظ المواطنةهنالك أنماط وأشكال للسلوك 

 (Brief & Motowidlo, 1986نذكر منها )

خرين المتغيبين األ المتعلقه بشؤون العمل كمساعدةمور الموظف لزمالء العمل في األ مساعدة .1

مساعده األخرين  منه،ن ذلك غير مطلوب توجيه الموظفين الجدد حتى ولو كا العمل،عن 

 و المشرف في عمله.الرئيس أ الكثيره، مساعدهلوظيفيه عباء اذوي األ

مور في األ ويتضمن ذلك تقديم المساعدةمساعده الزمالء فيما يتعلق بالشؤن الشخصيه ,  .2

 .المتعلقه بالمشاكل العائلية او العاطفية

مور التتعلق بالسلع والخدمات المقدمه مثل ارشادهم او أالعمالء او المراجعين ب مساعدة .1

 االصغاء الهم.

وتميزا مثل  نجاحا أكثر لمنظمةجرائيه من اجل جعل اإداريه او اقتراح تحسينات تنظميه وا   .3

 ءات.بالبناء التنظيمي او االستراتيجيات او الممارسات االداريه او االجرااالقتراحات المتعلقة 

حاديث جانبيه او فترات استراحه في العمل وتجنب مضيعه الوقت في أ بذل جهود مضاعفه .4

 لها بالعمل. عالقةطويله ومتكرره او زيارات داخليه او خارجيه ال 
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كاالشتراك في اللجان او بعض  لمنظمةجل مساعده االتطوع للقيام باعمال إضافيه من أ .5

 وحماية التنظيميةعلى الصعوبات التي تواجه العمليات المشاريع المتعلقه بالعمل او التغلب 

 من االخطار. لمنظمةا

 بالرغم من الظروف الصعبه التي تواجهها. لمنظمةالبقاء مع ا .6

مما  طيبه،مام االخرين بصوره صوره جيده والدفاع عنها والحديث ألالخرين ب لمنظمةتقديم ا .7

 يساهم في تحسين سمعتها عند االخرين.

 سلوك المواطنة التنظمية أهمية

 ،األداءييم وتق ،الت كالفاعلية التنظيميةثيره في مجاألت يميةالتنظ ةسلوك المواطن أهميةوتنبع 

وتوفر القدره على إالبداع   يميةالتنظ ةلثقوا ،ةالتنظيمي ةوااللتزام التنظيمي, والرضا الوظيفي, والعدال

نجاز والشعور وتحسين الدافع لال فرادمن األ ةالمقدم وتعزيز االفكار ةالبتكارمن خالل تنميوا  

الكلي  األداءكونها تعمل على تحسين  يميةالتنظ ةدراسه سلوك المواطن أهميةوتكمن  ةبالمسؤولي

دارات المختلفه مما يساهم ليه بين الموظفين في االقسام واإلعن طريق اداره العالقات التباد لمنظمةل

ان المنظمات التي  إلى katzونوه " .(2013، يه المنجزه )العامريخرجات الكلحجم الم زيادةفي 

وغير قادره على االستمرار في  امهم الرسميه فقط هي منظمات ضعيفةتعتمد على قيام العاملين بمه

 .(jdhangir et aL, 2009) االجل الطويل

الكلي  األداءفي  التنظيمية المواطنةسلوك  أهميةبابراز ( ladebo, 2004وعمل الدبو )

 من خالل: لمنظمةل

 إلىتؤدي  لمنظمةداخل ا فرادداره بوسائل للتفاعل بين األالتنظيمية اإل المواطنةيزود سلوك  -1

 النتائج االجماليه المحققة. زيادة
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تحقيق  ةمكانيإ إلىيؤدي  التنظيمية المواطنةدوار االضافيه التي تتبع من سلوك القيام باأل -2

 .هدافهاأل لمنظمةا

وظائفهم بشكل  أداءقدره زمالء العمل والمديرين على من م التنظيمية المواطنةيحسن سلوك  -3

 .التطوع التنظيمي بمايلي ثار االيجابيه لسلوكويمكن حصر بعض اآل أفضل

ن تتحمله ت بحيث يسمح بتوجيه ماكان مقررا أالمالي عن المؤسسا يعمل على تخفيف العبء -4

 دائها.أن للتوسع في خدماتها والتميز في المؤسسات في توظيف بعض العاملي

 وهذا مايفتقده العمل الروتيني. األداءيرفع مستوى الحماس في  -5

 .باالنتماء فرادضا عن العمل ويعزز مستوى شعور األمستوى الر  زيادةيسهم في  -6

ه الديمقراطيه من حيث اختيار نوع النشاط الذي يرغب مارستعمل على اتاحت الفرصه للم -7

 .بالمشاركه فيهالفرد 

 .األداءوالجماعات مماينعكس على  فراديؤطد العالقه بين األ -8

 (ladebo2004) بقطاع الحكومه خاصةوكفاءته  األداء فاعلية زيادةيعمل على  -9

 التنظيمية المواطنةفي تنميه سلوك  تعليميةدور المؤسسات ال

شأنا عن دور األسره وهي  اليقل تعليميةم به المؤسسات الن الدور التي تقو يمكن القول بأ

متداد ومكمل لها وذلك من خالل الدور الذي تضطلع به من خالل المعرفه والمنهج العلمي إ

جل خدمه التسلح بالعلم والمعرفه من أ أهميةوهنا تاتي  ،الحقيقه إلىومخاطبه العقل في الوصول 

لبه والمعلمين والعاملين من خالل استخدام طاقات الط ،خاصةالوطن وتطوره بعيدا عن المصالح ال

من خالل خلق بيئه مدرسيه خصبه يمارس فيها الطلبه  ،واستثمارها وتوجيهها لخدمه الوطن
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وحرباتهم بمسؤوليه وان يدافعوا عن  ،والمعلمين توجهات الدوله في التنميه السياسيه والديمقراطيه

 (.2016، بوشغالم) خري اآلأارائهم في الوقت الذي يحترمون فيه الر 

داره المدرسيه وقائيا وعالجيا في نفس الوقت ويتمثل الدور الوقائي في لإل يكون الدور وهنا

التاكيد المستمرعلى روح المحبه والتسامح والتعاون وصهرهم في نسيج اجتماعي واحد متماسك 

ه الدور العالجي يتمثل في مكافح بينهم، أماوابعاد كل المؤثرات التي كم شانها اثاره الصراعات 

واالتصال مع اولياء  ،من خالل الضبط المدرسي تكوينها، ةبداي يومعالجه السلوكيات السلبيه ف

 (.2016)، نجاح متنوعةوتوفير نشاطات مدرسيه  ةوالمؤسسات االجتماعيه المتخصص أمورهم،

 ذات الصلة دراسات السابقةالثانيا: 

في تعزيز سلوك المواطنة  لمعرفه دور وسائل التواصل االجتماعي الدراسةهدفت هذه 

 فيالعاصمه عمان من وجهه نظر المديرين خاصةلدى المعلمين في المدارس االساسيه ال التنظيمية

 االقدم. إلىسيتم استعراض الدراسات السابقة مرتبة من االحدث 

استخدام مواقع التواصل " التعرف علر درجه إلىالتي هدفت  (2018)، قنيفيفي دراسة 

على عينة من طلبة  اجريت الدراسة "العملية التعليمية ومدى فاعليتها لدى الطلبة االجتماعي في

عالم واالتصال جامعة محمد خضير بسكرا حيث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي علوم اإل

  كالتالي: وجاءت النتائج

( %77.5تعليمية بنسبة ) دوافع وانماط استخدام "فيسبوك" الغراض االول:المحور 

المحور اما  تلعيمية.( اليستخدمونه ألغراض %22.5يستخدمون الفيسبوك من أجل التعلم و)

ي: التعلم عبر المجموعات الفيسبوكية العلمية حيث قام نصف طالب علوم االعالم بانشاء نالثا
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 ماأبذلك. وموا ( لم يق%52.7( في حين أن )%47.3مجموعة علمية عبر موقع "فيسبوك" بنسبة )

( %69.1راء الطلبة حول فاعلية موقع "فيسبوك" بالعملية التعليمية وذلك بنسبة )آ الثالث:المحور 

ر موقع الفيسبوك طلبة علوم االعالم بأنهم يثقون بالمعلومات العليمة التي يقدمها االشخاص عب أكد

 (.%30.9في حين )

"دور مواقع التواصل االجتماعي  التعرف على إلىالتي هدفت ( 2016)، وفي دراسة عواج

اسة على المنهج الوصفي واعتمدت هذه الدر في دعم التعليم عن بعد لدى الطلبة الجامعي" 

طالب   197عينة مجتمع البحث والبالغ عددهم  أفرادداة االستمارة لجمع معلومات من أباستخدام 

حقيقة مفادها أن مواقع التواصل االجتماعي  إلىوتوصلت الدراسة  في مدينة طرابلس  أستاذ 35و

ذليل خاصة فيسبوك ويوتيوب تلعب دورا فعاال في عملية التعليم عن بعد وتساهم بشكل كبير في ت

وصت الدراسة بضرورة القيام بتجارب للتعليم عبر مواقع التواصل أعيوب التعليم التقليدي كما 

 االجتماعي وتعميمها على مستوى الجامعات. 

شبكات التواصل االجتماعي  فاعليةالتعرف على  إلىالتي هدفت  (2016) ،تربان ةدراس ماأ

 جتماعي من طالب الجامعاتعلى نشطاء التواصل اإل دراسه مسحيه  المواطنةفي تدعيم قيم 

 إلىخالل تطبيق نظريه نشر االفكار المستحدثه في اطار دراسه مسحيه  وتوصلت  الفلسطينية

  %51االتي النصف يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي ال اكثر من عامين وبنسبه 

 فاعليةبين الحين واالخر واظهرت النتائج %17,7يستخدم مع االصدقاء فيما يتصفحها  %71وان

ان شبكات التواصل  %94,7لدى المبحوثين حيث المواطنةشبكات التواصل في تدعيم قيم 

دعم احيانا ت %51,3بشكل قاطع فيما اعتبر  %43,4لديهم وبنسبه  واطنةالماالجتماعي تدعم قيم 
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المتمثله في  المواطنةهذه الشبكات في تدعيم قيم  فاعليةو  أهميةوتبين النتائج  المواطنةقيم 

 المشاركه المجتمعيه والديمقراطيه واالنتماء الوطني.

 ةساتذألدى  التنظيمية المواطنةلتحديد مستوى سلوك  هدفتالتي  (2016)، نجاح ةما دراسأ

 التنظيمية المواطنةالتعليم المتوسط ببلده بوشقرون, والتعرف على الفروقات في ممارسه سلوك 

 ةاعتماد المنهج الوصفي واستخدام أدا وتم ،باختالف الجنس والمستوى التعليمي وسنوات الخبره

التعليم المتوسط والبالغ  أساتذةن ( فقره وقد طبقت عينه تكونت م20ستبانه وقد تكونت من )اإل

التعليم المتوسط  ةساتذألدى  التنظيمية المواطنة: مستوى سلوك الدراسة( وكانت نتائج 54عددهم )

 ساتذةأل التنظيمية المواطنةفي مستوى سلوك  إحصائية داللةوال توجد فروقات ذات  ،جاء مرتفعا

 (.  ةسنوات الخبر ، العلميالمؤهل ، التعليم المتوسط تبعا للمتغيرات )الجنس

الكشف عن االستخدامات التربوية  إلىهدفت  والتي (2015)، دراسة أبو شعبان وصبيح

لطلبة الدراسات العليا لشبكات التواصل االجتماعي في جامعات قطاع غزة ولتحقيق أهداف الدراسة 

طالبًا ( 419)عبارة موزعة ضمن ثالثة محاور تم توزيعها على  (30) استبانة تكونت من تم إعداد

طلبة الدراسات العليا في جامعة األزهر والجامعة اإلسالمية بغزة، وقد أشارت النتائج  وطالبًة من

أن درجة االستخدامات التربوية جاءت متوسطة وكان في مقدمتها االستخدامات األكاديمية  إلى

ت النتائج أن التواصل مع األهل واألصدقاء من االستخدامات األكثر يليها االجتماعية  كما كشف

شيوعًا ،وآخرها الثقافية لدى طلبة الدراسات العليا في المجال االجتماعي، والتواصل األكاديمي مع 

األصدقاء ومتابعة أخبار الجامعة والبحث عن معلومات جديدة منوعة من االستخدامات األكثر 

أن "فيسبوك" أكثر وسائل التواصل االجتماعي  إلىثقافي، كما أشارت النتائج شيوعًا في المجال ال

استخدامًا وشيوعًا بين طلبة الدراسات العليا في جامعات قطاع غزة، وقدمت الدراسة مجموعة من 
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السبل لالرتقاء باالستخدام التربوي لشبكات التواصل االجتماعي كإنشاء صفحة لكلية الدراسات 

نشاء صفحات خاصة بأعضاء هيئة التدريس  العليا تخص كل جامعة من الجامعات الفلسطينية وا 

 المعلمين والطلبة. لتفعيل التواصل األكاديمي بين

واقع استخدام شبكات التواصل  تعرف والتي هدفت (2014)، عبدالعزيزة واشارت دراس

على عين من جريت وهي دراسه ميدانيه أ، االجتماعي في العمليه التعلميه بجامعه صعيد مصر

الطلبه في الجامعه ركزت عضاء هيئه التدريس العاملين بكليات جامعه مصر وعين اخرى من أ

يه وتوصلت شبكات التواصل االجتماعي وكيفيه تفعيل استخدامها في العمليه التعلم أهميةفيهاعلى 

 خاصةتماعي و عضاء التدريس يستخدمون شبكات التواصل االجإن كال من الطالب وأ إلى الدراسة

بدرجه كبيره في التعاون مع لطالب يستخدمون الموقع في العملية التعلمية موقع "الفيس بوك"  وان ا

. على عكس تواصلهم باعضاء هيئه التدريس الذي كان ضعيفا وايضافي العمليه الدراسةزمالء 

ه التدريس رغبه التعلميه ويعود ذلك لعده معوقات اداريه. كما ابدى كل من الطالب واعضاء هيئ

 شديده في دمج استخدام شبكات التواصل االجتماعي في العمليه التعلميه.

مدى معرفة معلمي ومعلمات مديرية  إلىلتعرف اهدفت التي ( 2014)، دراسة مراد أما

التربية والتعليم في لواء الشوبك للتطبيقات والبرمجيات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصال 

 العوائق التي تحول إلىوكذلك التعرف  يدرسونها،التي  استخدامهم وتوظيفهم لها في المواد ومدى

معلمًا ( 101)وقد صمم الباحث أداة للدراسة )االستبانة(  وطبقها على . استخدامهم لهادون 

ع اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة من مدارس مديرية التربية والتعليم في جمي، تم، و ومعلمةً 

مناطق لواء الشوبك، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وأظهرت النتائج أن غالبية 

عينة الدراسة يمارسون التطبيقات والبرمجيات المختلفة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  أفراد
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بصورة كافية، ولكن استخدامهم وتوظيفهم لها في أغراض التدريس كان متدنيًا، كما كشفت النتائج 

عن وجود بعض العوائق التي تعيق استخدامهم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم، كان 

يفية التحتية الالزمة، وبعضها مرتبط بضعف التدريب في ك يهأهمها عدم توافر التجهيزات والبن

استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم، وبعضها متعلق بعدم وجود البرمجيات 

الكافي لتوظيف تكنولوجيا المعلومات  التعليمية التي تخدم المادة الدراسية أو عدم توفر الوقت

 .واالتصال في التعليم

التواصل  شبكةوتحليل هدفت تعرف ( التي Tinmaz, 2012دارسة تنميز ) كدتأو 

في طرق البحث  ههالتعليمي والمستخدم تركز هذه الدارسة على ملىء الفو  االجتماعي الفيسبوك

توسع هذا ال للتعليم. معجتماعي وقضاياها واستخدامها كبديل واته المتعلقة بشبكات التواصل اإلوأد

 للتعليم.مفيدا  الفيسبوكأصبح المحتمل للتفاعل، تعتبر األدوات المفيدة والمتعددة والعدد الضخم، 

( مستخدم فيسبوك كأداه آمنة واجتماعية وروتينية، يعتبر الفيسبوك 289تكونت عينة لدارسة من )

المستخدمون راضين عن استخدامه وخاصة في  االجتماعي. كانمثاال قياديا من الشبكات التواصل 

 التفاعلية،سرعة ومستوى النشاطات قدرته البحثية ومحتواه وبالمقابل، يبدو المشاركين في ريبة حول 

استخدم المشاركون الفيسبوك ليبقوا على تواصل  االجتماعية.ركز المشاركون على ميزاته للعالقات 

( طالبا لم 239) بينت الدارسة أن المشاركين المعلومات،مع الناس اآلخرين ويتشاركون بأغلب 

جل التعليم.وقد يكون سببا في أن أك من يكونوا متاكدين من االثار المحتملة الستخدام الفيسبو 

 المشاركين لم يكن لديهم الخبرة لهذا النشاط التعلمي على الفيسبوك.

الذكاء العاطفي لدى القادة األكاديميين  التي هدفت التعرف على( 2012)، الرقاد وأبوديةما أ

، في الجامعات األردنية الرسمية وعالقته بسلوك المواطنة التنظيمية لدى أعضاء الهيئة التدريسية



36 
 

لى معرفة درجة ممارسة القادة األكاديميين في الجامعات األردنية الرسمية للذكاء العاطفي و  ا 

تم استخدام االستبانة لقياس الذكاء العاطفي لدى القادة وعالقته بسلوك المواطنة التنظيمية لديهم، و 

األكاديميين، وعينة تكونت من جميع القادة األكاديميين في الجامعة األردنية وجامعة اليرموك 

( عضو هيئة تدريس في كل من الجامعة األردنية، 773( قائدًا و)288) وجامعة مؤتة، بواقع

يارهم بطريقة عشوائية، وكشفت نتائج الدراسة عن درجة وجامعة اليرموك، وجامعة مؤتة، تم اخت

 توافر عالية لدى أعضاء هيئة التدريس لسلوك المواطنة التنظيمية في الجامعات األردنية الرسمية.

درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية للقيادة تعرف  إلى( 2012)، دراسة الصرايرةوهدفت 

التعرف على درجة  إلىالدراسة  اطنة التنظيمية، وهدفتالتحويلية وعالقتها بمستوى سلوك المو 

العالقة بين ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء المزار 

الجنوبي في األردن للقيادة التحويلية ومستوى سلوك المواطنة التنظيمية لدى معلمي تلك المدارس 

معلمًا ومعلمة، وكان من نتائج ( 331من وجهة نظر المعلمين وقد تكونت عينة الدراسة من )

الدراسة أن دراسة ممارسة مديري المدارس للقيادة التحويلية من وجهة نظر المعلمين متوسطة، وأن 

درجة ممارسة معلمي المدارس لسلوك المواطنة التنظيمية متوسطة من وجهة نظر المعلمين 

ن درجة ممارسة مديري المدارس أنفسهم، ووجود عالقة ارتباطية عالية وموجبة ودالة إحصائًيا بي

 للقيادة التحويلية ومستوى سلوك المواطنة التنظيمية لدى المعلمين.

ثار مواقع وسائل أبيان  إلى الدراسةحيث سعت هذه ( 2011، موران مايك) ةما دراسأ

عضاء هيئه التدريس شخصي والمهني والتعليمي. من قبل أالتواصل االجتماعي على االستخدام ال

في الواليات  الدراسةومدى معرفتهم بهذه المواقع واستخدامهم لها في التدريس وقد اجريت هذه 

 عضاء هيئه التدريس استخدمو( من أ%90)من  أكثر نتائج استطالعالمتحده وتوصلت للتالي انه 
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هذه المواقع بالتعليم  أهميةوعن و فصول التدريس وسائل االعالم االجتماعيه أما ألغراض مهنيه أ

 الجماعي.التعليم هميتها تتمثل في أ إلى(منهم %58) بالتعليم واشار مهمه هان  ( منهم أ%80)أشار 

 التدريس، ثناءأاالجتماعيه ايقارب ثلثي اعضاء هيئه التريس يستخدمون وسائل االعالم ن م  وأ

 .الدراسةفصول  خارج دراسية للطالب من أجل مشاهدتهامنهم ينشرون المحتويات ال (%30و)

سلوك المواطنة التنظيمية لدى معلمي  هدف تعرف إلى( 2011)، لشريفي) دراسةوبينت 

المدارس الثانوية في األردن في ضوء متغيرات الجنس والخبرة والمؤهل العلمي والوظيفة ونوع 

التعرف على سلوك المواطنة التنظيمية لدى معلمي المدارس الثانوية  إلىوهدفت الدراسة  المدرسة،

معلمًا ومعلمة، وكان من  (150مديرًا ومديرة ومن ) (30في األردن، وتكونت عينة الدراسة من )

نتائج الدراسة: يمارس معلمو المدارس الثانوية في األردن سلوك المواطنة التنظيمية بدرجة 

داللة إحصائية في درجة ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية تعزى متوسطة، ووجود فروق ذات 

لمتغيري الجنس والوظيفة، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة سلوك المواطنة 

 التنظيمية تعزى لمتغيرات الخبرة والمؤهل العلمي ونوع المدرسة.

ى سلوك المواطنة تنظيمية علقياس أثر الثقافة ال إلىهدفت التي ( 2011 )،دراسة محمدو 

التنظيمية، وتكونت عينة الدراسة من جميع مديري اإلدارة العليا والوسطى والتنفيذية بالمؤسسة 

( مديرًا، وكان من نتائج الدراسة: وجود عالقة 98العامة للتدريب التقني والمهني والبالغ عددهم )

وبين األبعاد المختلفة لسلوكيات المواطنة معنوية قوية بين األبعاد المختلفة للثقافة التنظيمية 

التنظيمية، وقد أوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر في الثقافة التنظيمية السائدة في المؤسسات 

و في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بصفة خاصة، حيث التوجه  ،التعليمية بصفة عامة

 بالنتائج والنظم الرقابية وجماعية العمل والمناخ التنظيمي الجيد.
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 أثرالتعرف على  إلى( التي هدفت Karbinsiki, 2010) كاربنسكي ةفيما يخص دراس

ودرجه لدراسي لدى الطلبه الجامعين في التحصيل ا تعليميةاستخدام مواقع التواصل االجتماعيه ال

 وطالبه،( طالبا 219من ) الدراسةتكونت عينه  والطلبه،من قبل اعضاء هيئه التدريس  ستخدامهاإ

على بكثير أجتماعي الذين يستخدمون مواقع التواصل اإلن تحصيل الطلبه أ الدراسةظهرت نتائج أو 

وكلما زاد الوقت الذي يمضيه الطالب الجامعي في  يستخدمونها،من تحصيل نظرائهم الذين ال 

 تصفح المواقع التعلميه كلما زاد تحصيله العلمي.

على العداله  فرادواأل ةبين القياد ةالتبادلي ةعالقالالتي كشفت  ((Ishak, 2009 ةدراسوفي 

بين القائد واالتباع من  اختبار العالقه إلى الدراسةوتهدف هذه  التنظيمية المواطنةوسلوك  التنظيمية

( 339اليزيا باستخدام )خالل المشرفين وغير المشرفين من الموظفين في المؤسسات البنكيه في م

تساهم عداله التفاعالت في مستوى االيثار لدى العامين من  هان  إ الدراسةهم نتائج هذه أاستبانه و 

م لبعد عداله التفاعالت في فهم سلوك  وجود دور مه كذلك خالل تاثير نظريه التبادليه كوسيط بينهم

في جعل  ةوالتوزيعي ةاالجرائي ةلم تؤثر كل من العدالبينما  وابعاده المختلفه التنظيمية المواطنة

 .ةالتنظمي ةن يمارسون سلوك المواطنالمرؤوسي

 ملخص الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها

بما  (2015) الشهريو ( 2013تميز ) مثل دراسهغلب الدراسات أمع  الدراسةتتفق هذه 

 على المجتمع بشكل عام.تاثير وسائل التواصل االجتماعي يتعلق ب

ستخدام وسائل التواصل االجتماعي جنبيه السابقه حول اوتميزت غالبيه الدراسات العربية واأل

انها من الدراسات الرائدة  حسب علم الباحثه التي  ا كانت تناقش العملية التعلميه باالضافهنه  إ
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لدى  التنظيمية المواطنةتبيان دور استخدام التواصل االجتماعي في تعزيز سلوك  إلىهدفت 

استخدام  في العاصمه عمان من وجهه نظر المديرين فيها وايضاً  خاصةالمعلمين في المدارس ال

في العاصمه عمان(  خاصةومديرات المدارس ال)مديري  الدراسةالمنهج الوصفي المسحي وعينه 

 عن غيرها. الدراسةنفراد هذه إوهذا سبب  ةسابق ةدراس ي  لم يتم تناوله في أوهذا المجتمع 

مثل دراسه الشريفي  التنظيمية المواطنةاما في مجال الدراسات التي ركزت على سلوك 

 إلىهدفت ( 2012)ه ( والصراير 2012) ديهبو أ( ودراسه الرقاد و 2011اسه محمد )( ودر 2011)

 خرى.لسلوك وتشجيعه وعالقته بمتغيرات أوبيان درجه ممارسه هذا ا التنظيمية المواطنةبراز مفهوم إ

جتماعي في تعزيز سلوك الكشف عن دور وسائل التواصل اإل إلىهدفت  ةالحالي الدراسةاما 

وهم  الدراسةواختلفت من حيث المنهج المتبع وهو الوصفي المسحي وعينه  التنظيمية المواطنة

 عطاءها تميز وانفراد.المتغيرين لهذه الراسه إ عمان، وتناولفي  خاصةمديري ومديرات المدارس ال

و دور ير موجودة دراسات تناقش العالقة أبل تكاد تكون غ ،نه هناك ندرةإ إلىوتشير الباحثة 

الجتماعي في تعزيز سلوك المواطنة التنظيمية. اذ تعتبر الباحثة بحسب علمها لوسائل التواصل ا

 هذه الدراسة من الدراسات النادرة في هذا المجال.

               



  

 

 

 

 

 الثالث الفصل

 واإلجراءات الطريقة
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 الثالث الفصل
 واإلجراءات الطريقة

ة داووصًفا أل ،وعينتها الدراسة ومجتمع المستخدم، الدراسة لمنهج عرضاً  الفصل هذا تضمن

 إلجراءات عرًضا ناولت كما ،اوثباته اهصدقوآليات التحقق من  الباحثةا الدراسة التي طورته

 اآلتي:ك جاءتو  للبيانات اإلحصائية اتوالمعالج الدراسة،

 الدراسة منهج

، هاهدافلمالئمته لطبيعة الدراسة ولتحقيق أوذلك المسحي المنهج الوصفي  الباحثة استخدمت

  واستخدمت االستبانة كوسيلة لجمع البيانات.

 الدراسة مجتمع

في االساسية الخاصة في المدارس  والمديرات جميع المديرينمن  الدراسةيتكون مجتمع 

وفق االحصائية ، (433( إذ بلغ عددهم )2019-2018محافظة العاصمة عّمان للعام الدراسي )

لمملكة ( )وزارة التربية والتعليم، ا2019-2018الصادرة عن وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي )

  ( أدناه.1، كما هو موضح بالجدول رقم )(2019، األردنية الهاشمية

 حسب الجنس مجتمع الدراسة في المدارس االساسية الخاصة أفرادتوزيع  1 جدول
 عدد المديرين اللواء

 العدد الكلي أناث ذكور
       80     80 - * لواء الجامعة
 79 79 - *لواء القويسمة
 5 5 - لواء الموقر
 20 20 - لواء سحاب

 80 79 1 لواء قصبة عمان
 107 106 1 *لواء ماركا
 16 15 1 لواء ناعور

 44 44 - *لواء وادي السير
 433 431 2 المجموع
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 الدراسة عينة

 :تم استخدام اإلجراءات اآلتية في اختيار عينة الدراسة

 لواء الجامعة،وهي: أربع مديريات  ختيارتم او  العشوائية، العنقودية العينةتم استخدام  .1

(، 320، إذ بلغ عدد المديرين )لواء ماركاو السير، وادي  مديريةو ، ء القويسمهلوا مديريةو 

  ( إناث. 319( ذكوًرا و)1منهم )

( استبانه منهم 254في المديريات أالربعه وتم استرجاع ) فراداأل كافةعلى  الدراسةتم توزيع عينه 

 ( إناث.319ذكور و) (1)

 حسب متغيرات الدراسةتوزيع أفراد عينة الدراسة  (2)جدول 

 البند
 سنوات الخدمة المؤهل العلمي

 المجموع
دراسات  بكالوريوس

 عليا
 5أقل من 
 سنوات

واقل  5من 
 سنوات 10من

سنوات  10
 فأكثر

 125 91 38 128 126 عدد المديرين
254 

 المجموع

 الدراسة أداة

 السابق نظريال األدب مسح على اً الدراسة اعتمادة أدا طورت الباحثة الدراسة، أهداف لتحقيق

تعزيز سلوك المواطنة التنظمية لدى المعلمين في وسائل التواصل االجتماعي لقياس دور  المتعلق

 ،لدراسةااة أد بناء فيا منه واإلفادة من وجهه نظر المديرين فيهااالساسية الخاصة في المدارس 

(، 2011) الشريفي دراسه مثل الدراسة بموضوع الصلة ذات السابقة الدراسات إلى الرجوع تم كما

 ،(2014) خديجةدراسة و  ،(2014ومراد ) ةودراس، (2012) الصرايرة، (2011) محمدودراسه 

تعزيز سلوك المواطنة في جتماعي وسائل التواصل اإلدور   وتم تطوير اداة الدراسة لمعرفه

 .من وجهه نظر المديرين فيهاساسية الخاصة األالتنظمية لدى المعلمين في المدارس 
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 الدراسة أداة صدق

  باستخدام نوعين من الصدق، كاآلتي:وللتحقق من صدق األداة، قامت الباحثة 
 صدق المحتوى .1

 ةاالستبان فقرات بعرض وذلك صدق المحتوى باستخدام الدراسة ةصدق أدا من التحقق تم

 من برةالخ وذوي المختصين من المحكمين من مجموعة على( 1 بصيغتهما األولية )الملحق

(، 2 ( )الملحق11ألردنّية وعددهم )في الجامعات ا التربوية العلوم أساتذة من التدريس هيئة أعضاء

 إجراء وتم أكثر،ف المحكمين من (80%) بنسبة موافقةوقد تم األخذ بالفقرات التي حصلت على 

، وأصبحت االستبانة بصيغتها حذفها أو صياغتها إعادة أو تعديلها اقترح التي الفقرات مع الالزم

 (.3)الملحق ية كما في النهائ

 الصدق البنائي )صدق االتساق الداخلي(:   .2

التحقق من الصدق الظاهري ألداتي الدراسة، قامت الباحثة بتطبيقها على مجتمع  بعد

، مدى إسهام الفقرات المكونة للمجالالدراسة للتعرف على مدى صدق االتساق الداخلي لألداة و 

(، ويوضح الجداول Pearson Correlation Coefficientوذلك بحساب معامل إرتباط بيرسون )

جتماعي التواصل اإل وسائلدور ( تحليل معامل االرتباط لفقرات المجاالت في استبانة قياس 4، 3)

في العاصمة عمان من  خاصةالتنظيمية لدى المعلمين في المدارس ال في تعزيز سلوك المواطنة

 . وجهة نظر المديرين
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 (4) لجدو
 الدراسة بالدرجة الكلية للمجال المنتمي إليه فيما يتعلق بدرجة دور وسائلمعامالت ارتباط فقرات أداة  

 التواصل االجتماعي في تعزيز سلوك المواطنة التنظيمية

  رقم الفقرة
 السلوك التنظيمي الكياسة اإليثار 

1 
 0.81 0.85 0.76 معامل االرتباط
 0.00 0.00 0.00 درجة الداللة

2 
االرتباطمعامل   0.71 0.68 0.80 

 0.00 0.00 0.00 درجة الداللة

3 
 0.62 0.76 0.66 معامل االرتباط
 0.00 0.00 0.00 درجة الداللة

4 
 0.61 0.63 0.73 معامل االرتباط
 0.00 0.00 0.00 درجة الداللة

5 
 0.85 0.72 0.82 معامل االرتباط
 0.00 0.00 0.00 درجة الداللة

6 
 0.75 0.91 0.76 االرتباطمعامل 

 0.00 0.00 0.00 درجة الداللة

7 
 0.58 0.62 0.85 معامل االرتباط
 0.00 0.00 0.00 درجة الداللة

8 
 0.86 0.67 0.81 معامل االرتباط
 0.00 0.00 0.00 درجة الداللة

9 
 0.74 0.83 0.68 معامل االرتباط
 0.00 0.00 0.00 درجة الداللة

10 
 0.67 0.81 0.75 االرتباطمعامل 

 0.00 0.00 0.00 درجة الداللة
 

تراوحت بين  اإليثارأن قيم معامالت ارتباط الفقرات في مجال  (4الحظ من الجدول)ي

وهذا يدلل  (α=0.05)( وقد كانت جميع القيم دالة إحصائًيا عند درجة الداللة 0.85 – 0.66)

 األول.  مجالعلى وجود درجة من صدق االتساق الداخلي بين فقرات ال

( وكانت 0.91 – 0.62كما نالحظ أن معامالت االرتباط في مجال الكياسة قد تراوحت )

وهذا يدلل على وجود درجة من صدق االتساق   (α=0.05)جميعها داله إحصائًيا عن درجة الداللة

 ال الثاني. الداخلي بين فقرات المج

 المجال
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( 0.86 – 0.58ونالحظ أن معامالت االرتباط في مجال السلوك التنظيمي قد تراوحت )

وهذا يدلل على وجود درجة من صدق   (α=0.05)وكانت جميعها داله إحصائًيا عن درجة الداللة

 االتساق الداخلي بين فقرات المجال الثالث.

  (3)جدول 
 قياس دور وسائل التواصل االجتماعي في تعزيز سلوك المواطنة التنظيميةمصفوفة معامالت االرتباط لمجاالت 

 السلوك التنظيمي الكياسة اإليثار المجال
 0.82 0.67 1 اإليثار
 0.74 1  الكياسة

 1   السلوك التنظيمي

وجود معامالت إرتباط مرتفعة ودالة إحصائًيا عند درجة الداللة  إلى( 3يشير الجدول )

(α=0.05)  التواصل االجتماعي في  وسائلدور بين جميع مجاالت األداة بالدراسة وهي استبانة

 . التنظيمية تعزيز سلوك المواطنة

 الدراسة أداة ثبات

، كما هو موضح الثبات من نوعين باستخدام قامت الباحثة األداة، ثبات من للتحقق

 ( ادناه وهي كاآلتي:5،6بالجدول )

عادة االختبار طريقة .1  مقدارها عينة اختيار خالل من وذلك (test-retest) االختبار وا 

 أسبوعان.  مقداره زمني بفاصل الدراسة عينة خارج من المديرين من (20)

 ةلعين (Cronbach Alpha)ألفا  كرونباخ معامل باستخدام الداخلي االتساق طريقة .2

  الدراسة. 
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 (5)جدول 
االجتماعي في تعزيز سلوك المواطنة التنظيمية بطريقة االختبار  معامالت ثبات استبانة دور وسائل التواصل 

عادة االختبار وطريقة االتساق الداخلي  وا 

 معامل الثبات المجال الرقم
 إعادة االختبار –االختبار 

 معامل الثبات
 االتساق الداخلي

 0.92 0.84 اإليثار 1
 0.88 0.91 الكياسة 2
 0.95 0.86 السلوك التنظيمي 3

  0.89 الكلي

التواصل االجتماعي في تعزيز  وسائلدور  استبانة ثبات معامالت( 5الجدول رقم ) يظهر

عادة االختبار بطريقة التنظيمية سلوك المواطنة ( 0.91 – 0.84) بين تراوحت حيث االختبار وا 

 مرتفعة، وهي( 0.89) الكلية للدرجة الثبات معامل وكان، الكياسةمعامل ثبات كان لمجال  وأعلى

(، 0.95 – 0.88) بين وتراوحت الداخلي االتساق بطريقة الثبات معامل الجدول يظهر وكذلك

 لمجال السلوك التنظيمي. وأعلى معامل 

 الدراسة متغيرات

  كل من المتغيرات اآلتية:على الدراسة  اشتملت

 .المتغيرات المستقلة .1

سنوات  10سنوات، 10ن قل مأ 5 سنوات، من 5أقل من سنوات الخدمة وهي ثالث فئات:  -

 . فأكثر

 الدراسات العليا. بكالوريوس،: وهو فئتان المؤهل العلمي -

 المتغيرات التابعة: .2

 التنظيمية. المواطنة وسائل التواصل االجتماعي في تعزيز دور  -
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 اإلحصائية المعالجة

 ةالمعياري اتواالنحراف الحسابية المتوسطات استخدام مت ول،األ لينالسؤا عن لإلجابة .1

 .درجةوال ةوالرتب

، ةواالنحرفات المعياري المتوسطات الحسابية استخدام تم السؤال الثاني عن لإلجابة .2

( one way ANOVA) األحادي التباين تحليل اختبار استخدام تم كماوالمؤهل العلمي، 

  العلمي.والمؤهل عدد سنوات الخدمة،  عن لإلجابة

( إليجاد Pearson Correlation Coefficientبيرسون ) االرتباط معامل استخدام تم .3

  .ةمدى صدق االتساق الداخلي لألدا

عادة االختبار طريقة استخدام تم .4  .ةاألدا ثبات إليجاد (test – retest) االختبار وا 

 الداخلي االتساق معامل إليجاد (Cronbach Alpha) ألفا كرونباخ معامل استخدام تم .5

  ة الدراسة.لألدا

وفًقا للمعادلة  التنظيميةالمواطنة جتماعي في تعزيز وسائل التواصل اإلتم تحديد دور  .6

 اآلتية:

1.33 =
4

3
=

1 − 5

3
=
القيمة الدنيا للبديل − القيمة العليا للبديل

عدد المستويات
 

 - 2.34من )كون الدرجة المتوسطة وت، (2.33 - 1من ) منخفض يكون الدور وبذلك:

 ( 3.68 - 5ن )مـ الدور المرتفع، و (3.67

  



48 
 

 الدراسة إجراءات

 :اآلتية اإلجراءات وفق الدراسة تنفيذ تم

 طالع على األدب النظري والدراسات السابقة. اإل .1

 .وعينتها الدراسة مجتمع أفراد تحديد .2

 .وثباتها صدقها من والتحقق الدراسة ةأدا تطوير .3

وزراة  إلى موجه األوسط الشرق جامعة من الباحثة مهمة تسهيل كتب على الحصول .4

 الدراسة ةأدا تطبيق لتسهيل المديريات إلىالتربية والتعليم، وكتاب تسهيل مهمة من الوزارة 

 نة.العي أفراد على

 .العينة على الدراسة ةأدا تطبيق .5

   (SPSS).اإلحصائية الرزمة باستخدام إحصائًيا البيانات تحليل .6

 .ومناقشتها وعرضها وتحليلها النتائج رصد .7

 .نتائج من إليه التوصل تم ما على بناءً  والمقترحات التوصيات تقديم .8



 

 

 
 

 

 

 

 

 الرابع الفصل
 نتائج الدراسة 
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 رابعال الفصل
 نتائج الدراسة

 اآلتية:  ت إليها هذه الدراسة على النحوتناول هذا الفصل عرًضا للنتائج التي توصل
 

لدى التنظيمية دور وسائل التواصل االجتماعي في تعزيز سلوك المواطنة ما السؤال األول: 
  فيها؟عمان من وجهة نظر المديرين العاصمة المعلمين في المدارس االساسية الخاصة في 

دور وسائل  ابية واالنحرافات المعيارية للإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحس

لدى المعلمين في المدارس االساسية التنظيمية التواصل االجتماعي في تعزيز سلوك المواطنة 

ة أدا مجاالتمن  مجالفيها بشكل عام ولكل عمان من وجهة نظر المديرين العاصمة الخاصة في 

 (.6الدراسة، ويظهر ذلك في الجدول )

 (6)جدول 
المعيارية والرتب ودرجة دور وسائل التواصل االجتماعي في تعزيز سلوك المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 ا.المواطنة التنظيمية لدى المعلمين في المدارس االساسية الخاصة مرتبة تنازليا 

دور وسائل التواصل االجتماعي في تعزيز سلوك المواطنة درجة ( أن 6يظهر الجدول )

معياري النحراف اال( و 3.98، إذ بلغ المتوسط الحسابي )رتفعةلدى المعلمين كانت مالتنظيمية 

، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية في الدرجة المرتفعةاألداة جميعها  مجاالت(، وجاءت 0.40)

( وانحراف 4.09بمتوسط حسابي ) الكياسة،، وجاء في الرتبة األولى مجال (4.09 – 3.91بين )

( 3.94اإليثار بمتوسط حسابي )، وفي الرتبة الثانية جاء مجال ة( وبدرجة مرتفع0.56معياري )

 الدور الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال الرقم
 مرتفعة 1 0.56 4.09 الكياسة 2

 مرتفعة 2 0.38 3.94 اإليثار 1
 مرتفعة 3 0.57 3.91 السلوك التنظيمي 3

 مرتفعة  0.40 3.98 الدرجة الكلية
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بمتوسط  السلوك التنظيمي وجاء في الرتبة األخيرة مجالوبدرجة مرتفعة،  (0.38)وانحراف معياري 

 مرتفعة. ( وبدرجة 0.57( وانحراف معياري )3.91حسابي )

  أما بالنسبة لفقرات كل مجال فكانت النتائج على النحو اآلتي:

 مجال الكياسة .1

دور وسائل التواصل ودرجة تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب 

في المدارس االساسية الخاصة  لدى المعلمينالتنظيمية االجتماعي في تعزيز سلوك المواطنة 

 ( يوضح ذلك.  7، والجدول )مجاللفقرات هذا ال

   (7)جدول 
 والرتب ودرجة دور وسائل التواصل االجتماعي في تعزيز سلوكالمعيارية  المتوسطات الحسابية واالنحرافات

 المواطنة التنظيمية لدى المعلمين في المدارس االساسية الخاصة لمجال الكياسة مرتبة تنازلياا

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ورالد الرتبة المعياري

 مرتفعة 1 0.76 4.41 .جرح مشاعر زمالئهم في العمل تجنب المعلمين 12

11 
على تزويد المعلمين لزمالئهم بالمعلومات  تدعم

 .أعمالهم أداءالمناسبة التي تساعدهم على 
 مرتفعة 2 0.94 4.33

17 
تساعد على احترام مالحظات االخرين دون إثارة 

 مرتفعة 3 1.03 4.23 المشكالت.

 مرتفعة 4 1.04 4.22 .الوظيفيةالمعلمين بحقوق زمالئهم  تزيد اهتمام 13

16 
التعامل االيجابي مع الخالفات  المعلمين علىتساعد 

 .والعاملين في المدرسة بين المعلمين
 مرتفعة 5 1.05 4.17

18 
تحفز مشاعرالحرص على االلتزام بالتقيد بالنظام 

 الداخلي للمؤسسة
 مرتفعة 6 1.05 4.16

19 
تنشط روح المبادرة المعززة للتطوع للمسؤوليات 

 مرتفعة 7 1.07 4.08 اإلضافية

 مرتفعة 8 1.10 4.03 .زمالئهم اآلخرين المعلمين خصوصيةتعزز أحترام  14

15 
تفعل مناخات التشاور مع الزمالء اآلخرين عند اتخاذ 

 .إجراء أو قرار قـد يـؤثر فيهم
 مرتفعة 9 1.23 3.74
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20 
والتحمل )إظهار السلوك التكيفي  تشجع للسعي على

 النفس( لدى المعلمين. وضبط
 متوسطة 10 1.05 3.48

 مرتفعة  0.56 4.09 الدرجة الكلية

دور وسائل التواصل االجتماعي في تعزيز سلوك المواطنة درجة  أن (6) يالحظ في الجدول

، إذ بلغ ةمرتفع تكانلمجال الكياسة لدى المعلمين في المدارس االساسية الخاصة التنظيمية 

الدرجة بفقرات هذا المجال جميعها (، وجاءت 0.56( وانحراف معياري )4.09المتوسط الحسابي )

(، وجاء 4.41 – 3.48، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين )بدرجة متوسطة بأستثناء المرتفعة

في  همجرح مشاعر زمالئ المعلمين ( والتي تنص على "تجنب 12في الرتبة األولى فقرة رقم )

، وفي الرتبة الثانية ة( وبدرجة مرتفع0.76( وانحراف معياري )4.41العمل"، بمتوسط حسابي )

( والتي تنص على 0.94( وانحراف معياري )4.33(، بمتوسط حسابي )11جاءت الفقرات رقم )

أعمالهم" وبدرجة  أداءبالمعلومات المناسبة التي تساعدهم على  همزمالئالمعلمين لد يزو تدعم على ت"

شاور مع ( والتي تنص على "تفعل مناخات الت15للفقرة رقم ) تاسعة وقبل األخيرة، والرتبة الةمرتفع

 ( وانحراف3.74"، بمتوسط حسابي )فيهمالزمالء اآلخرين عند اتخاذ إجراء أو قرار قـد يـؤثر 

 ( والتي تنص على "20ة، والرتبة العاشرة واألخيرة للفقرة رقم )وبدرجة مرتفع( 1.23معياري )

( لدى المعلمين" بمتوسط والتحمل وضبط النفسلتكيفي اإظهار السلوك ) علىسعى لل تشجع 

 ( وبدرجة متوسطة. 1.05( وانحراف معياري )3.48حسابي )
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 مجال اإليثار .2

دور وسائل التواصل ودرجة تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب 

من لدى المعلمين في المدارس االساسية الخاصة التنظيمية االجتماعي في تعزيز سلوك المواطنة 

 يوضح ذلك.  (8، والجدول )مجاللفقرات هذا ال وجهة نظر المديرين

 (8)جدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة دور وسائل التواصل االجتماعي في تعزيز سلوك 

 ا.االساسية الخاصة لمجال اإليثار مرتبة تنازليا المواطنة التنظيمية لدى المعلمين في المدارس 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ورالد الرتبة

4 
تساعد على أستقطاع زمن إضافي من المعلمين خارج الزمن 

 الرسمي لتلبية احتياجات المعلمـين اآلخرين.
 مرتفعة 1 0.82 4.63

1 
الذين لديهم حجم عمل  تشجع المعلمين على مساعدة زمالئهم

 كبير.
 مرتفعة 2 0.91 4.29

9 
المعلمين ألعالم من حولهم بما ينوون عمله  على مساعدةتساعد 

 .حتى ال يكونوا سبب االحراج في العمل
 مرتفعة 3 1.22 4.20

3 
زمالئهم مهمة  المعلمين لتسهيل العمل لدىتعزز الرغبة في  

 .حتى إذا لم يطلب منهم ذلك الجدد
 مرتفعة 4 1.05 4.03

2 
عمل زمالئهم عند الحاجة )كالغياب  أداءتسهل على المعلمين 

 واالستئذان(.
 مرتفعة 5 1.00 4.01

تعمل على األهتمام بإظهار نتائج عمل الفريق أكثر من اهتمام  8
 .المعلم بإظهار مساهمته فيها

 مرتفعة 6 1.16 3.81

7 
لتقديم نشاطات إضافية للطلبة في غـير  تطوع المعلمينتحفز 
 .العمـل الرسميأوقـات 

 مرتفعة 7 1.15 3.77

 متوسطة 8 0.91 3.60 .المشكالت قبل وقوعها سعى المعلمين لتفادىتعمل في  10

6 
تشجع المعلمين على التنازل عن تدريس مادة أو حصة أو 

 ذلك زميل آخر. رغب فياإلشراف على نشاط إذا 
 متوسطة 9 1.20 3.57

5 
تسهم في تخصيص معظم وقت الفراغ أثناء الدوام الرسمي 

 متوسطة 10 1.12 3.46 .بالعملللمعلمين لمساعدة اآلخـرين الذين لديهم مشكالت متعلقة 

 مرتفعة  0.38 3.94 الدرجة الكلية
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دور وسائل التواصل االجتماعي في تعزيز سلوك المواطنة  ( أن درجة8يالحظ في الجدول )

رتفعة، إذ بلغ كانت ملمجال اإليثار لدى المعلمين في المدارس االساسية الخاصة التنظيمية 

بين جاءت فقرات هذا المجال جميعها و (، 1.12( واإلنحراف المعياري )3.94المتوسط الحسابي )

(، وجاء في 4.63 - 3.46، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين )الدرجة المتوسطة والمرتفعة

 من المعلمين ع زمن إضافياأستقطعلى  تساعد ( والتي تنص على "4الرتبة األولى فقرة رقم )

( وانحراف 4.63خارج الزمن الرسمي لتلبية احتياجات المعلمـين اآلخرين"، بمتوسط حسابي )

" تشجع والتي تنص على  (1، وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم )ة( وبدرجة مرتفع0.82معياري )

( وانحراف 4.29" بمتوسط حسابي )رالذين لديهم حجم عمل كبي همزمالئ ةساعدمعلمين على مال

( والتي 6جاءت الفقرة رقم )تاسعة وقبل األخيرة ، وفي الرتبة الة( وبدرجة مرتفع0.91معياري )

نازل عن تدريس مادة أو حصة أو اإلشراف على نشاط إذا " تشجع المعلمين على الت تنص على

، توسطة( وبدرجة م1.20( وانحراف معياري )3.57ذلك زميل آخر" بمتوسط حسابي )رغب  في 

للفقرة  متوسطة( وبدرجة 1.21( وانحراف معياري )3.46بمتوسط حسابي ) العاشرة واألخيرةوالرتبة 

 للمعلمين فراغ أثناء الدوام الرسميالمعظم وقت تسهم في تخصيص  ( والتي تنص "5رقم )

 ."للذين لديهم مشكالت متعلقة بالعملمساعدة اآلخـرين ا

 يمجال السلوك التنظيم .3

تم حساب المتوسطات الحسابيه واالنحرافات المعياريه والرتب ودرجه دور وسائل التواصل 

لدى المعلمين في المدارس االساسية الخاصة التنظيمية سلوك المواطنة االجتماعي في تعزيز 

 يوضح ذلك.   (9، والجدول )مجاللفقرات هذا ال
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 (9)جدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة دور وسائل التواصل االجتماعي في تعزيز سلوك   

 ا.المواطنة التنظيمية لدى المعلمين في المدارس االساسية الخاصة لمجال السلوك التنظيمي مرتبة تنازليا 

دور وسائل التواصل االجتماعي في تعزيز سلوك المواطنة درجة ( أن 9يالحظ في الجدول )

إذ  كانت مرتفعة، لمجال السلوك التنظيميلدى المعلمين في المدارس االساسية الخاصة التنظيمية 

بين هذا المجال جميعها فقرات (، وجاءت 0.57( وانحراف معياري )3.91بلغ المتوسط الحسابي )

(، وجاء في 4.32 -3.52، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين )ةلمرتفعالدرجة المتوسطة وا

الر
المتوسط  الفقرة قم

 الحسابي
االنحراف 
 ورالد الرتبة المعياري

24 
حتى لو علـى  مهاراتهم،المعلمين على بذل الجهد لتحسين  تحفز

 .نفقتهم الخاصة
 مرتفعة 1 0.98 4.32

27 
بالعادات والمعايير االجتماعية  لدى المعلمينتنمي األلتزام 

العام، احترام الكبير، العطف على الصغير، عدم  )كالمظهر
 التدخين في المدرسة(

 مرتفعة 2 0.78 4.18

28 
تحسن من التفاعل بإيجابية مع كل التغييرات التي تحدث في 

 .المؤسسة
 مرتفعة 3 0.87 4.06

23 
من االقتراحات لتطوير  تقديم العديدالمعلمين على  تعمل لحفز

 مرتفعة 4 0.88 4.05 .طرق العمل بالمدرسة

25 
سمعة مدارسهم عندما ينتقدها  الدفاع عنتعزز دورالمعلمين   في 

 .اآلخرون
 مرتفعة 5 1.01 4.00

29 
الداخلية  واتباع التعليماتتقوي دورمتابعة المعلمين بانتظام 

 .للمؤسسة
 مرتفعة 6 1.00 3.96

26 
إضافي لتحسين صورة المدرسة  بذل جهد المعلمين علىتساعد 

 .أمام اآلخرين
 مرتفعة 7 1.02 3.71

)اللقاءات والندوات واالجتماعات( التي تعقدها تدفع على حضور  22
 .المدرسة أو اإلدارة التعليمية

 متوسطة 8 0.99 3.67

30 
حق أحد  أخطأ فيتساعد المعلمين على تقديم اإلعتذار إذا ما 

 .ما
 متوسطة 9 1.03 3.58

 متوسطة 10 1.05 3.52 باهتمام.المعلمين على متابعة كل أنشطة المدرسة  تدعم حرص 21
 مرتفعة  0.57 3.91 الدرجة الكلية
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، همتحسين مهاراتلجهد المعلمين على بذل ال تحفز تنص على " والتي (24الفقرة رقم ) الرتبة األولى

، ةبدرجة مرتفع (0.98معياري ) ( وانحراف4.32الخاصة"، بمتوسط حسابي ) همحتى لو علـى نفقت

(، 0.78) وانحراف المعياري( 4.18وبمتوسط حسابي ) (27الفقرة رقم ) جاءت نيةوفي الرتبة الثا

بالعادات والمعايير االجتماعية ) كالمظهر العام، المعلمين   لدى مالتز األ  " تنميتنص على  والتي

 تاسعة وقبل األخيرة"، وفي الرتبة ال(لمدرسةاحترام الكبير، العطف على الصغير، عدم التدخين في ا

في   عتذار إذا ما أخطأم اإليقدعلى ت " تساعد المعلمين( والتي تنص على 30جاءت الفقرة رقم )

االخيرة والرتبة  متوسطة،( وبدرجة 1.03( وانحراف معياري )3.58حق أحد ما" بمتوسط حسابي )

( والتي تنص " 21للفقرة رقم ) رتفعةوبدرجة م( 1.05( وانحراف معياري )3.52بمتوسط حسابي )

 . ى متابعة كل أنشطة المدرسة باهتمام"المعلمين علحرص   تدعم

( بين α= 05. 0السؤال الثاني: هل يوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )
المواطنة دور وسائل التواصل االجتماعي في تعزيز سلوك الدراسة على  أفرادمتوسطات استجابة 

عمان من وجهة نظر المديرين فيها العاصمة الخاصة في المعلمين في المدارس  التنظيمية لدى
  وسنوات الخدمة(؟العلمي،  )والمؤهلمتغيرات  إلىتعزى 

 تمت اإلجابة عن هذا السؤال على النحو اآلتي: 

 المؤهل العلمي .1

دور وسائل التواصل االجتماعي في الحسابية واالنحرافات المعيارية ل المتوسطاتتم حساب 

من وجهة نظر لدى المعلمين في المدارس االساسية الخاصة التنظيمية تعزيز سلوك المواطنة 

 (. 10( تبًعا لمتغير المؤهل العلمي، كما يظهر ذلك بالجدول )t-testوتم تطبيق اختبار ) المديرين
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 3جدول 
واالنحرافات المعيارية لدور وسائل التواصل االجتماعي في تعزيز سلوك المواطنة المتوسطات الحسابية  

 ( تبعاا لمتغير المؤهل العلميt-testالتنظيمية، واختبار )

فروق ذات داللة إحصائية عند  وجودعدم  إلى (10تشير النتائج التي تظهر في الجدول )

وسائل التواصل االجتماعي الكلية لدور درجة المتوسطات االستجابة  بين  (α=0.05)الداللة مستوى

من وجهة نظر لدى المعلمين في المدارس االساسية الخاصة التنظيمية في تعزيز سلوك المواطنة 

 مستوى( و 0.61( المحسوبة إذ بلغت )tقيمة ) إلى استناًدا، مؤهل العلميال لمتغير تعزى المديرين

 في جميع المجاالت.  وجود داللة إحصائية عدم وكذلك ، (0.54داللة )

 سنوات الخدمة .2

دور وسائل التواصل االجتماعي في الحسابية واالنحرافات المعيارية ل المتوسطاتتم حساب 

من وجهة نظر لدى المعلمين في المدارس االساسية الخاصة  التنظيميةتعزيز سلوك المواطنة 

 (. 11) عدد سنوات الخدمة، كما يظهر ذلك بالجدول لمتغير تبًعا المديرين

  

المتوسط  العدد المؤهل العلمي المجال
 الحسابي

االنحراف 
 مستوى tقيمة  المعياري

 الداللة
 0.47 0.72- 0.35 4.19 126 بكالوريوس فما دون اإليثار

   0.40 4.24 128 دراسات عليا
 0.25 1.14 0.57 4.26 126 بكالوريوس فما دون الكياسة

   0.56 4.16 128 دراسات عليا
 0.53 0.64 0.56 4.02 126 بكالوريوس فما دون السلوك التنظيمي

   0.58 3.96 128 دراسات عليا
العدالة التنظيمية 

 الكلية
 0.54 0.61 0.42 4.16 126 بكالوريوس فما دون

   0.39 4.12 128 دراسات عليا
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 (11) جدول
المعيارية لدور وسائل التواصل االجتماعي في تعزيز سلوك المواطنة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات

 التنظيمية، تبعاا لمتغير سنوات الخدمة

دور وسائل ل( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية 11) الجدول من يظهر 

االساسية  لدى المعلمين في المدارس التنظيميةالتواصل االجتماعي في تعزيز سلوك المواطنة 

 (5اقل)ذو خبرة ، إذ حصل عدد سنوات الخدمة، تبًعا لمتغير الخاصة من وجهة نظر المديرين

) ذو خبرة( وبالرتبة الثانية 4.15على أعلى متوسط حسابي بلغ )سنوات  (10)سنوات وأقل من 

 5 )من اقل لذو خبرة( وأخيًرا جاء المتوسط الحسابي 4.12) حسابيبمتوسط و  ،سنوات وأكثر (10

ذا كانت الفروق ذات داللة إحصائية إفيما  ولتحديد(، 4.11إذ بلغ )سنوات وأقل بالرتبة األخيرة ( 

 وجاءت ،(one way ANOVA) األحادي التباين تحليل تطبيق تم ،(α=0.05)عند درجة الداللة 

  (.12) الجدول يوضحه الذيو  اآلتي النحو على النتائج

  

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد عدد سنوات الخدمة المجال

 اإليثار
 0.47 4.22 38 سنوات 5اقل من 

 0.31 4.23 91 سنوات 10سنوات وأقل من  5من 
 0.40 4.23 125 وأكثرسنوات  10

 الكياسة
 0.50 4.19 38 سنوات وأقل 5

 0.63 4.17 91 سنوات 10سنوات وأقل من  5من 
 0.53 4.18 125 أكثرسنوات ف 10

السلوك 
 التنظيمي

 0.49 3.92 38 سنوات وأقل 5
 0.56 4.04 91 سنوات 10سنوات وأقل من  5من 

 0.60 3.93 125 سنوات وأكثر 10

الدرجة 
 الكلية

 0.41 4.11 38 سنوات 5اقل من 
 0.37 4.15 91 سنوات 10سنوات وأقل من  5من 

 0.41 4.12 125 أكثرسنوات ف 10
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األحادي إليجاد داللة الفروق لدور وسائل التواصل االجتماعي في تعزيز سلوك تحليل التباين  (12)جدول 
 المواطنة التنظيمية، تبعاا لمتغير سنوات الخدمة

 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق عدم وجود إلى( 12) الجدول في النتائج تبين

(α=0.05) لدى معلمين  التنظيميةدور وسائل التواصل االجتماعي في تعزيز سلوك المواطنة ل

 قيمة إلى استناًدا سنوات الخدمة، لمتغير تبًعا المدارس االساسية الخاصة من وجهة نظر المديرين

(F( المحسوبة إذ بلغت )للدرجة الكلية، وكذلك0.83( وبدرجة داللة )0.23 ) وجود فروق في  عدم

 المجاالت. جميع

مجموعات  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 مستوى قيمة ف المربعات

 الداللة

 اإليثار
 0.99 0.03 0.003 2 0.005 بين المجموعات

   0.12 251 29.57 المجموعاتداخل 
    253 29.58 المجموع

 الكياسة
 0.98 0.04 0.01 2 0.02 بين المجموعات
   0.25 251 63.52 داخل المجموعات

    253 63.54 المجموع

السلوك 
 التنظيمي

 0.41 1.11 0.30 2 0.60 بين المجموعات
   0.27 251 66.70 داخل المجموعات

    253 67.30 المجموع

 الدرجة الكلية
 0.83 0.23 0.03 2 0.06 بين المجموعات
   0.13 251 32.15 داخل المجموعات

    253 32.21 المجموع
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

، كما تضمن التوصيات اسئلتهاتضمن هذا الفصل عرًضا لمناقشة نتائج الدراسة في ضوء 

 التي تم التوصل إليها في ضوء هذه النتائج وموضحه كاآلتي: 

ما دور وسائل التواصل االجتماعي في تعزيز "مناقشة نتائج السؤال األول والذي ينص على 
لدى المعلمين في المدارس االساسية الخاصة في العاصمة عمان من التنظيمية سلوك المواطنة 

 فيها؟"وجهة نظر المديرين 

دور وسائل التواصل االجتماعي في تعزيز سلوك درجة ( أن 6)النتائج في الجدول  أظهرت

نحراف اال( و 3.98، إذ بلغ المتوسط الحسابي )رتفعةلدى المعلمين كانت مالتنظيمية المواطنة 

، إذ تراوحت المتوسطات في الدرجة المرتفعةاألداة جميعها  مجاالت(، وجاءت 0.40)معياري ال

عصر الحديث ما يتمّيز به الأن  إلى هذه النتيجة قد يعزى ذلكو ، (4.09 – 3.91الحسابية بين )

االتصال، وصفحات التواصل االجتماعّي المتعددة األنواع واألشكال،  تقدم هائل في تكنولوجيامن 

المتطّورة الفّذة،  ه العقول العمالقة المبدعة، عبر التكنولوجياهرت كمنجز حضارّي أفرزتظ التيو 

فربما دورها في تعزيز سلوك المواطنة لدى اآلخرين ووسائل االتصال هذه لها آثار إيجابّية عظيمة، 

ير إليه ما تش إلىيتمثل في ايجابياتها التي تحققها في خلق عالم منفتح ومتاح للجميع، باإلضافة 

التي لها أبعادها  واالجتماعية والتربوية المبادئ والمواقف والمفاهيم السياسيةالمواطنة التنظيمية من 

تتنوع أهداف وأدوار شبكات ة. و فضال عن جوانبها المعرفية والوجدانية واألخالقي جماعيةالفردية وال

معين ولكن لها دور كبير  ليست منحصرة في نطاقالمجتمع فهي  أفرادالتواصل اإلجتماعي لدى 

جتماعي في تواصل اإلالعينة في دور وسائل ال أفرادوهذا ما تشير اليه استجابة  ،في عملية التأثير

 المواطنة التنظيمية التي كانت مرتفعة. 
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وتعتبر هذه النتيجة طبيعية حيث تحرص المدارس الخاصة كونها مدارس تتمتع برقابة عالية 

على تطبيق كافة متطلبات التطور ومواكبة للتكنولوجيا في توفر وسائل التواصل االجتماعي 

وتوظيفها بين العاملين، كونها أيًضا تقع تحت طائلة المسؤولية اإلجتماعية والرقابة من قبل جميع 

ن تمثلها وجود مواطنة تنظيمية عالية يز بثقافة تنظيمية مناسبة ويمكن أتقي الخدمة فينغي ان تتممل

فجاءت النتائج مرتفعة وهي درجة مرضية لتوفير وسائل التواصل االجتماعي بكثرة والذي يعكس 

من جهة دارتهم وا   من جهة ،  ارس االساسية الخاصةطابع االنفتاح والتعاون لدى المعلمين في المد

كذلك تعكس هذه النتيجه ايجابيه التفاعل مع كل المتغيرات التي تحدث في المدرسه مماينمي اخرى 

نظمه والتعليمات خالل الحفاظ على سمعه المدرسه وأتباع األ من فرادالوعي وااللتزام لدى األ

 . مماينعكس على سلوكهم بشكل عام اتجاه القضايا التربويه والوطنيه

( 0.56( وانحراف معياري )4.09بمتوسط حسابي ) الكياسة،وجاء في الرتبة األولى مجال 

أن الكياسة والتي تتمثل في إظهار التقدير لالخرين والتعبير عن ويعزى ذلك ، ةوبدرجة مرتفع

 جاء بالدرجة المرتفعة ربما لما تتميزه تمكن النفوس من استنباط ما هو أنفع  إلىاالمتنان باإلضافة 

وتمكينهم من الحصول على ما هو أنفع وأصلح وافضل لهم  فرادبه المؤسسات التربوية من بناء األ

وية، فربما لبناء مستقبل افضل من خالل تنمية المجتمعية والتي تقع على عاتق المؤسسات الترب

ولى لما له من عالقة مباشرة بالدور التي تقوم به المؤسسات التربوية حصولها على الدرجة األ

 أفرادوالتعليمية مما أثر على استجابة وتوظيف وسائل التواصل االجتماعي في العمليات التربوية 

وترى الباحثة أيًضا أن الكياسة والتي ُتعنى بفن صنع الهدف دون صنع أعداء جاءت   .العينة

ها تتمثل في الدور الرئيس الذي تقوم به المؤسسات التربوية في تحقيق أهدافها مع بالرتبة األولى ألن

  تحقيق الرضا للمجتمعات الذي يمثل الطالب وأهاليهم جزء ال يتجزء منها.



63 
 

 (0.38( وانحراف معياري )3.94اإليثار بمتوسط حسابي )لرتبة الثانية مجال وجاء في ا 

أي  إلىهوم اإليثار يشير وترى الباحثة ان مفهوم اإليثار يشير وبدرجة مرتفعة، وترى الباحثة ان مف

تصرف أو فعل أخالقي يقوم الشخص بفعله، ويهدف بذلك أن تعّم الفائدة والخير على غيره من 

دون انتظار أّي مقابل لهذا الفعل، فالشخص هنا يفضل المصلحة  فقط األشخاص وليس عليه

المعلم يوظف كافة الوسائل الممكنة لوصول المعلومة ، فتجد العاّمة على المصلحة الشخصّية

للطالب وتحقيق هدفة التنموية والتربوي والتعليمي وتقديم المصالح العامة على مصلحته الشخصية 

 مما أثر على االستجابة فكانت مرتفعة.

( وانحراف معياري 3.91بمتوسط حسابي ) السلوك التنظيمي وجاء في الرتبة األخيرة مجال

العينة بأن لوسائل التواصل االجتماعي  أفرادمرتفعة أيضا مما يدلل على قناعة ( وبدرجة 0.57)

توفر  إلىدور فعال وايجابي في تعزيز سلوك المواطنة التنظيمية فترى الباحثة ذلك يعود ربما 

في تعزيز سلوك المواطنة التنظيمية،  ت تحدد السلوك التنظيمي الذي يصبتعليمات واجراءا

الرتبة األخيرة ربما النها تأتي من خالل االلتزام بالتعليمات واالجراءات في ظل وجود وجاءت ب

بعض المرونة في اجراءات العمل لتحقيق االهداف المرجوه مما أثر على  إلىضغوطات والحاجة 

 االستجابة. 

الدرجة  إلىالعينة يميلون  أفرادالمستجبين من  أن   إلىالنتيجة ربما زى تلك وقد يعكما 

نه قد يؤثر سلًبا على عالقتهم المرتفعة في اإلجابة لتجبنهم التقييم المنخفض الذي ربما يعتقدون بأ

 انجازاتهم.على يؤثر أيًضا قد ، مما مع االدارات العليا

كما وبشكل عام يمكن تفسير هذه النتيجة التي جاءت بدرجة مرتفعة على أنها نتيجة إيجابية 

ن دور وسائل التواصل االجتماعي يعزز من سلوك المواطنة التنظيمية، كما إذ يشعر المديرين بأ
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يمكن أن تفسر هذه النتيجة لتنبي مديري المدارس االساسية الخاصة لوسائل التواصل االجتماعي 

 لتعزيز سلوك المواطنة التنظيمية.

درجة  أن إلى مجاالت اإلستبانة التفصيلية وفقراتها نجد أن النتائج تشير إلىوعند الرجوع 

لدى المعلمين في المدارس التنظيمية دور وسائل التواصل االجتماعي في تعزيز سلوك المواطنة 

( وانحراف 4.09، إذ بلغ المتوسط الحسابي )ةمرتفع تكانلمجال الكياسة االساسية الخاصة 

إذ تراوحت  المرتفعة،المتوسطة و الدرجة  بين(، وجاءت الفقرات هذا المجال جميعها 0.56معياري )

( والتي تنص 12(، وجاء في الرتبة األولى فقرة رقم )4.41 – 3.48المتوسطات الحسابية بين )

( وانحراف 4.41في العمل"، بمتوسط حسابي ) همجرح مشاعر زمالئ المعلمين على "تجنب 

فر تميز البيئة المدرسية بتو  إلىوترى الباحثة ذلك يعود ربما  ،ة( وبدرجة مرتفع0.76معياري )

عالقات انسانية قوية تربط المعلمين ببعض مما يرفع من احساسهم االنساني اتجاه بعض، فترى 

 إلىالمعلم يختار الفاظه في تعامله مع زميلة والتي ربما تربطه به عالقة شخصية وربما وصلت 

الثانية وفي الرتبة  ،صداقة حقيقة مما اثر على االستجابة فجاءت بدرجة مرتفعة وبالرتبة االولى

( والتي تنص على 0.94( وانحراف معياري )4.33(، بمتوسط حسابي )11جاءت الفقرات رقم )

أعمالهم" وبدرجة  أداءبالمعلومات المناسبة التي تساعدهم على  همزمالئالمعلمين لد يزو تدعم على ت"

مين فتجد المعلمين وترى الباحثة هذا كنتيجة طبيعية لما يتمتع به العالقات القوية بين المعل، ةمرتفع

الرتبة لتعليم الطلبة. وفي  األداءعادة يقدمون لبعضهم البعض الدعم والمساندة لتقديم أفضل 

شاور مع الزمالء اآلخرين ( والتي تنص على "تفعل مناخات الت15للفقرة رقم ) تاسعة وقبل األخيرةال

( 1.23معياري ) وانحراف( 3.74"، بمتوسط حسابي )فيهمعند اتخاذ إجراء أو قرار قـد يـؤثر 

ة وتجد الباحثة أن البيئة التعليمية من أكثر المناخات التي تحرص على وجود وبدرجة مرتفع
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العينة أكدو ذلك من  أفرادمشاركة فعالة للمعلمين التخاذ القرارات الخاصة بهم وترى الباحثة أن 

( والتي 20واألخيرة للفقرة رقم )الرتبة العاشرة وفي  خالل استجابتهم والتي جاءت بدرجة عالية،

( لدى المعلمين" لتكيفي والتحمل وضبط النفساإظهار السلوك ) علىسعى لل تشجع  تنص على "

ان ردة  إلى( وبدرجة متوسطة، وربما يعود ذلك 1.05( وانحراف معياري )3.48بمتوسط حسابي )

منه، فربما ال يقوم بإظهارها  فعل المعلم تظهر من خالل سلوكياته اثناء انجاز المهام المطلوبة

على العلن من خالل وسائل التواصل االجتماعي إال انها جاءت بدرجة متوسطة ومرضية لسير 

 بعض المعلمين على اظهار مثل هذه السلوكيات من خالل وسائل التواصل االجتماعي. 

ف المعياري ( واإلنحرا3.94رتفعة، إذ بلغ المتوسط الحسابي )ممجال اإليثار  وجاءت نتائج

، إذ تراوحت بين الدرجة المتوسطة والمرتفعةجاءت فقرات هذا المجال جميعها (، 1.12)

( والتي تنص 4(، وجاء في الرتبة األولى فقرة رقم )4.63 - 3.46المتوسطات الحسابية بين )

خارج الزمن الرسمي لتلبية احتياجات  من المعلمين ع زمن إضافياأستقطعلى  تساعدعلى "

ربما ، و ة( وبدرجة مرتفع0.82( وانحراف معياري )4.63مـين اآلخرين"، بمتوسط حسابي )المعل

وجود عالقات انسانية وصداقات بين المعلمين فتجدهم يخصصون  إلىيمكن تفسير هذه النتيجة 

لبعضهم اوقات خارج العمل الرمسي لممارسة بعض احتياجاتهم ورغباتهم فجاءت بالرتبة االولى 

" تشجع المعلمين على والتي تنص على  (1وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم )مرتفعة.  وبدرحة

( 0.91( وانحراف معياري )4.29" بمتوسط حسابي )رالذين لديهم حجم عمل كبي همزمالئ ةساعدم

فتجد مدير المدرسة يحرص على توزيع عادل للحصص الدراسية ويحرص دائما ، ةوبدرجة مرتفع

لمساعدة للزمالء في حاالت الطارئة وخاصة لما لديه حجم عمل كبير وهذا ما اشارو على تقديم ا

جاءت الفقرة رقم تاسعة وقبل األخيرة وفي الرتبة الالعينة لحصولها على الدرجة المرتفعة،  أفرادإليه 
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نازل عن تدريس مادة أو حصة أو اإلشراف على " تشجع المعلمين على الت ( والتي تنص على6)

( وبدرجة 1.20( وانحراف معياري )3.57إذا رغب في ذلك زميل آخر" بمتوسط حسابي ) نشاط

العينة للممارسات التي تطبق في مدارسهم من بيئة تعليمية  أفرادذلك ربما لتأييد توسطة وقد يعزى م

وفي  يسودها التعاون والمشاركة بين الزمالء مما أثر على استجابتهم وحصولها على درجة مرضية،

للفقرة  متوسطة( وبدرجة 1.21( وانحراف معياري )3.46بمتوسط حسابي ) العاشرة واألخيرةالرتبة 

لمساعدة  للمعلمين فراغ أثناء الدوام الرسميالمعظم وقت تسهم في تخصيص ( والتي تنص "5رقم )

ل استخدام وسائل التواص إلى، وربما يعود ذلك "لاآلخـرين الذين لديهم مشكالت متعلقة بالعم

االجتماعي لعرض التحديات والمشكالت المتعلقة بالعمل وتقديم المشورة والمساعدة في حلها، 

وجاءت بالرتبة االخيرة والدرجة المتوسطة ربما بسبب عدم تطبيقها بشكل شمولي من قبل كافة 

 المعلمين السباب اجتماعية ربما. 

دور وسائل التواصل درجة أن  لنتائجمجال السلوك التنظيمي تظهر انتيجة  إلىوعند النظر 

لهذا لدى المعلمين في المدارس االساسية الخاصة التنظيمية االجتماعي في تعزيز سلوك المواطنة 

فقرات (، وجاءت 0.57( وانحراف معياري )3.91إذ بلغ المتوسط الحسابي ) كانت مرتفعة، المجال

تراوحت المتوسطات الحسابية بين ، إذ ةلمرتفعبين الدرجة المتوسطة واهذا المجال جميعها 

المعلمين على  تحفزتنص على " والتي (24الفقرة رقم ) (، وجاء في الرتبة األولى4.32 -3.52)

( وانحراف 4.32الخاصة"، بمتوسط حسابي ) هم، حتى لو علـى نفقتهمتحسين مهاراتلجهد بذل ال

المعلمين على تطوير ذواتهم حرص  إلىوترى الباحثة ذلك يعود  ،ةبدرجة مرتفع (0.98معياري )

للحصول على ترقيات في مجال عملهم، فتجد المعلم يعمل على توظيف وسائل التواصل 

الفقرة  جاءت نيةوفي الرتبة الثاالعينة،  أفراداالجتماعي لتحسين مهاراته وهذا ما أثر على استجابة 
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 مالتز اال " تنميتنص على  والتي(، 0.78) وانحراف المعياري( 4.18وبمتوسط حسابي ) (27رقم )

بالعادات والمعايير االجتماعية ) كالمظهر العام، احترام الكبير، العطف على المعلمين   لدى

أن البيئة التعليمية بيئة تربوية بالدرجة  إلىذلك  وقد يعزى "،(الصغير، عدم التدخين في المدرسة

ماعية النه يمثل قدوة لدى طلبته فالسلوكيات االولى فترى المعلم يلتزم بكافة العادات والمعايير االجت

التي يقوم بها المعلم يحملها الطلبة لمستقبلهم فحرص المعلم على ان يكون القدوة الحسنة أحد اهم 

تاسعة وفي الرتبة ال اهدافه الشخصية والتربوية فتجد النتيجة طبيعية لحصولها على الدرجة المرتفعة،

عتذار إذا ما م اإليقدعلى ت " تساعد المعلمين( والتي تنص على 30جاءت الفقرة رقم ) وقبل األخيرة

متوسطة، ( وبدرجة 1.03( وانحراف معياري )3.58في حق أحد ما" بمتوسط حسابي )  أخطأ

وترى الباحث ان سلوك االعتذار سلوك تربوي بحث حيث ان االنسان بطبعه خطأ وربما بقصد او 

نسان في قمة االحترام فتجد المدير والمعلم تذار يظهره األالتصرف فتقديم االعبدون قصد يخطأ في 

الزمالء ويشجعون بعضهم على تقديم االعتذار  ني عالقة ايجابية فيما بينهم وبينيحرصون على تب

العينة وحصولها على درجة مرضية  أفرادوتعميم االحترام فيما بينهم وهذا ما أثر على استجابة 

( وبدرجة 1.05( وانحراف معياري )3.52بمتوسط حسابي )االخيرة الرتبة وجاءت  ومتوسطة،

ى متابعة كل أنشطة المدرسة المعلمين علحرص   تدعم( والتي تنص " 21للفقرة رقم ) رتفعةم

الجميع باي مكان  إلى، وتعزو الباحثة ذلك لتمكن وسائل التواصل االجتماعي من الوصول باهتمام"

لمتابعة المستمره، وتجد ان المعلم يمكنه متابعة كافة االنشطة وفي وقت قياسي مما يساعد على ا

جابية تظهر للجميع وهذا ما المدرسية اثناء تواجده بالمنزل ويمكنه ان يعلق او يضيف رسائل اي

نها جاءت بدرجة متوسطة ومرضية، وربما حصولها على الرتبة االخيرة النها تتطلب وقت يؤكد إ

 طالع المباشر عليها في اي وقت. ح كافة األنشطة واإلي للشخص حتى يستطيع تصفاضاف
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 (2014) خديجة ودراسه (2015)ابو شعبان وصبيح الدراسة مع دراسة نتائج هذه  أتفقت

هنالك اقبال على استخدام وسائل التواصل أن  نتائجهاالتي كانت  .(2011) ومايك موران

Ishaq(2009 )( ودراسة 2013)  tinmazوتنميز (2014) مراد واختلفت مع دراسة االجتماعي

تحد من استخدام وسائل التواصل االجتماعي لعدم توفر  مشكالتان هنالك  إلىتوصلت  التي

لدى  التنظيمية المواطنةفي مدى توفر سلوك  الدراسةالوقت والبرمجيات الكافيه واتفقت ايضا 

 واختلفت قليال مع دراسه الشريفي (2016)ودراسه نجاح (2012) المعلمين مع دراسه محمد والرقاد

 .(2012) والصرايره  (2011)

هل يوجد فروق ذات داللة احصائية عند  مناقشة نتائج السؤال الثاني والذي ينص على "

دور وسائل الدراسة على  أفراد( بين متوسطات استجابة α= 05. 0مستوى الداللة )

المعلمين في المدارس الخاصة  التنظيمية لدىالتواصل االجتماعي في تعزيز سلوك المواطنة 

والمؤهل العلمي، )متغيرات  إلىتعزى في العاصمة عمان من وجهة نظر المديرين فيها 

 وسنوات الخدمة(

 بين  (α=0.05)الداللة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند درجةعدم النتائج  أظهرت

وسائل التواصل االجتماعي في تعزيز سلوك المواطنة الكلية لدور درجة المتوسطات االستجابة 

 لمتغير تعزى من وجهة نظر المديرينلدى المعلمين في المدارس االساسية الخاصة التنظيمية 

عدم  إلى، وربما يعود ذلك في جميع المجاالتوجود داللة إحصائية عدم وكذلك مؤهل العلمي، ال

  التفريق بين المؤهل العلمي لدى العاملين باستخدامهم لوسائل التواصل االجتماعي. 
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 (α=0.05) الداللة درجة عند إحصائية داللة ذات فروق عدم وجود النتائج وكذلك تظهر

لدى معلمين المدارس  التنظيميةالتواصل االجتماعي في تعزيز سلوك المواطنة دور وسائل ل

وجود فروق في  عدم ، وكذلكسنوات الخدمة لمتغير تبًعا من وجهة نظر المديرين االساسية الخاصة

المجاالت، مما يدلل على ان االختالفات بسنوات الخدمة ليس له عالقة باستخدام وسائل  جميع

ساسي ر التطوير التكنولوجي الذي أصبح أيواكبون عص فرادالتواصل االجتماعي فتجد كافة األ

 وضروري. 

 التوصيات

ن هناك درجه عاليه لدور وسائل أ إلىالدراسة  ليهاإالتي توصلت  أظهرت نتائج الدراسة

 باآلتي:  الباحثةوعليه توصي  التنظيمية سلوك المواطنةالتواصل االجتماعي في تعزيز 

  الوعي بأهمية وسائل التواصل االجتماعي ودوره  وزيادة تعميق على العملاالستمرار في

 ة.المواطنة التنظيميفي تعزيز سلوك 

  لوسائل التواصل االجتماعي  أمثلاإلهتمام بتوفير وسائل التكنولوجي الذي يوفر استخدام

 وتوظيفه بشكل ايجابي في البيئة المدرسية. 

  زيادة االهتمام بتأهيل المديرين والمديرات من خالل برامج التطوير التربوي، وتدريبهم على

سلوك المواطنة توظيف وسائل التواصل االجتماعي في تنمية وتعزيز اخالقيات  أساليب

  توظيفه بشكل ايجابي في العملية التعليمية.  إلىتنظيمية باالضافة ال

  تشجيع مديري ومديرات المدارس على تجريب أساليب العمل الجديدة،  وابراز األفكار

ت المهمة، وتحمل المخاطر المحسوبة الخالقة، واستغاللها في العمل، واتخاذ القرارا

 ئة المدرسية.من خالل تعزيز توظيفها في البي هذه األساليبمثل المترتبة على 
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 الدراسةمقترحات 

 المدارس الحكومية.  في مماثلة دراسات إجراء 

  عالقةإجراء دراسات حول دور وسائل التواصل االجتماعي مع متغيرات اخرى ذات 

 بالتعليم والتعلم.
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دراسة  ،أثر الثقافة التنظيميةعلى سلوكيات المواطنة التنظيميةم(. 2011محمد، حمدي جابر )
 .29-1(، 1) 21تطبيقية. مجلة جامعة الملك سعود العلوم اإلدارية، الرياض، 

ل وعوائق استخدامها في واقع استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصا( 2014عودة ) مراد،
البلقاء للبحوث والدراسات  ،االردن–التدريس لدى معلمي ومعلمات مدارس لواء الشوبك 

17(1 ،)107-138. 
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 العمل،رؤية معاصرة لسلوك الناس في  التنظيمي:ادارة السلوك (، 2005سيد ) أحمد مصطفى،
 المؤلف، القاهرة.

جامعة ام القرى لمواقع  – قسم المعلوماتاتجاهات طالب (. 2013خالد بن سلمان ) معتوق،
 194-162 (،12) مجلة اعلمالتواصل االجتماعي دراسة تحليلية، 

مواقع التواصل  االجتماعيه، ماهيةثوره الشبكات  (2013خالد غسان يوسف المقدادي) المقدادي،
 .، عمان1والتوزيع، طدار النفائس للنشر  وابعاده،االجتماعي 

العدالة التنظيمية واداء المعلمين لسلوك المواطنة بالمدارس (، 2006المهدي، ياسر فتحي )
، )اطروحة دكتوراه غير منشورة( جامعة عين شمس الثانوية الحكومية العامة في مصر

 القاهرة، جمهورية مصر العربية.

رسالة وسط )سلوك المواطنة التنظيمية لدى اساتذة التعليم المت (،2016نجاح، مباركي )
 منشورة(، جامعة محمد خيضر، كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، الجزائر.  ماجيستير غير

فاعلية الشبكات االجنماعيه االلكترونيه في تطوير عمليه التعلم والتعليم  ،(2013نوره ) الهزاني،
 ،التربويهالمجله الدوليه لالبحاث  ،سعودلدى طالبات كليه التربيه في جامعه الملك 

 المتحده.االمارات العربيه  ، جامعه33العدد

مركز  بيروت،االستمرار والتغيير  ، قضاياالعربيةالنظم السياسية ( 2000علي الدين ) هالل،
 الوحدة العربية.

دور شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز وترسيخ قيم المواطنة لدى (، 2016يوغشالم، حنان)
   محمد الصديق بن يحيى، جيجل الجزائر.، جامعة الطالب الجامعي
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 الملحقات
(1الملحق رقم )  

 االستبانه بصورتها االولية
 
 

 ادارة وقيادة تربوية كلية العلوم التربوية                                                التخصص:
 2019والمناهج                                                     العام الجامعي: قسم االدارة 

 االول الفصل الدراسي:
 تحكيم ةاستبان

 سعادة األستاذ الدكتور الفاضل:................................................ وفقه اهلل
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ....... وبعد

 التواصل االجتماعي في تعزيز سلوك المواطنة وسائلور د "بعنوان: بإعداد رسالة ماجستيره الباحثقوم ت

 إلىتهدف الدراسة "  وجهة نظر المديرين عمان منفي العاصمة  خاصةالتنظيمية لدى المعلمين في المدارس ال
 خاصةلدى المعلمين في المدارس الالتنظيمية  التواصل االجتماعي في تعزيز سلوك المواطنة وسائل معرفه تأثير

معرفة درجة اختالف وجهات النظر باختالف  إلىتهدف  ، كماالمديرينوجهة نظر  عمان مني العاصمة ف
 العلمي، وعدد سنوات الخبرة. متغيرات المؤهل

، ةاالستباننرجو التكرم بتحكيم هذه و وخبرة في هذا المجال،  مهمةونظرًا لما تتمتعون به من مكانة تربوية 
بداء رأيكم حول عباراتها من حيث انتما  ها للمحور أو عدم انتمائها، ومدى مناسبة الصياغة اللغوية للعبارات.ؤ وا 

وافق )أ يلي: اموفقًا لتدرج ليكرت الخماسي ك كما ارجو بأن االجابة على فقرات اداة الدراسة سوف تكونو 
 .(افق بشدةو ال أ أوافق،ال  ،حد ما إلىأوافق وافق، أبشدة، 

 اسم المشرف                                                                             الباحثة
 د.أحمد أبو كريم                                               لبنى علي عطاهلل الساليمهأ.

                                      0792976746 
                 Lubnaa.khawaldeh@gmail.com 

 :اآلتيةالرجاء كتابة البيانات 
  االسم

  كاديميةالرتبة األ 
  جهة العمل
  التخصص

mailto:Lubnaa.khawaldeh@gmail.com
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( في المكان الذي √الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة يرجى وضع إشارة )القسم األول: 

 يمثل إجابتك:

 دراسات عليا       بكالوريوس فأقل:  المؤهل العلمي

سنوات فأكثر    10سنوات  10أقل من –سنوات   5سنوات  5: أقل من دمةعدد سنوات الخ
 

 

تستخدم من قبل شبكات التواصل االجتماعي في  المنشورات التيصيغ  أبرزالقسم الثاني: 
   لدى المعلمين:التنظيمية  ترسيخ سلوك المواطنة

 

 أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
......................................................................................................................... 

.........................................................................................................................

.......................................................................................................... 

  

 مدى انتماء الفقرة    
دقة الصياغة 

التعديل  وسالمتها اللغوية
 المقترح

 منتمية الفقرات م
غير 
 منتمية

 مناسبة
غير 
 مناسبة

           فقط منشور كتابي اعتيادي   .1

           منشور اعتيادي مرفق بصورة  .2

           منشور متعدد الوسائط .3

           فيديو  .4

            منشور بالمشاركة من مصدر موثوق  .5

           رابط فقط  .6

           صورة فقط .7
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وسائل التواصل االجتماعي في تعزيز سلوك المواطنة التنظيمية : استبانة دور ثالثالقسم ال
 للمعلمين من وجهة نظر المديرين.

 
 م

 الفقرات

 مدى انتماء الفقرة
دقة الصياغة اللغوية 

التعديل  وسالمتها
 المقترح

 منتمية
غير 
 منتمية

 مناسبة
غير 
 مناسبة

 االيثار: األولالمجال 

1.  
المعلمين تشجع وسائل التواصل االجتماعي 

الذين لديهم حجم عمل  همزمالئ ةساعدعلى م
 ر.كبي

     

2.  
 تسهل وسائل التواصل االجتماعي على المعلمين

 الحاجة كالغيابعند  همعمل زمالئ أداء
 ن.االستئذاو

     

3.  
الرغبة في  تعزز وسائل التواصل االجتماعي 

زمالئهم مهمة  المعلمين لتسهيل العمل لدى

 .ذلك همحتى إذا لم يطلب من الجدد

     

4.  
على  تساعد وسائل التواصل االجتماعي

خارج  من المعلمين ع زمن إضافياأستقط
الزمن الرسمي لتلبية احتياجات المعلمـين 

 .اآلخرين

     

في تخصيص  تسهم وسائل التواصل االجتماعي  .5
 للمعلمين فراغ أثناء الدوام الرسميالمعظم وقت 

لمساعدة اآلخـرين الذين لديهم مشكالت متعلقة 

 .بالعمل

     

تشجع وسائل التواصل االجتماعي المعلمين   .6
نازل عن تدريس مادة أو حصة أو على الت

ذلك زميل  رغب فياإلشراف على نشاط إذا 
 .آخر

     

تطوع تحفز وسائل التواصل االجتماعي   .7
لتقديم نشاطات إضافية للطالب في  المعلمين

 .العمـل الرسميغـير أوقـات 

     

م ماهتعلى األ تعمل وسائل التواصل االجتماعي  .8
 بإظهار نتائج عمل الفريق أكثر من اهتمام

 .افيه هبإظهار مساهمت المعلم

     

دائماعلى  تساعد وسائل التواصل االجتماعي  .9
 ينوونبما  حولهم م منعالأل المعلمين مساعدة

 .حراج في العملسبب االال يكونوا عمله حتى 

     

سعى في  تعمل وسائل التواصل االجتماعي  .10

 .ت قبل وقوعهاالالمشك المعلمين لتفادى

     

 أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 
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 م

 
 الفقرات

 مدى انتماء الفقرة
دقة الصياغة اللغوية 

التعديل  وسالمتها
 المقترح

 منتمية
غير 
 منتمية

 مناسبة
غير 
 مناسبة

 الكياسة: الثانيالمجال 

11 
د يزووسائل التواصل االجتماعي على ت تدعم

بالمعلومات المناسبة التي  همزمالئالمعلمين ل

 .أعمالهم أداءتساعدهم على 

     

 االجتماعي المعلمينوسائل التواصل تجنب  12

 .في العمل همإيذاء أو جرح مشاعر زمالئ
     

ام هتما التواصل االجتماعي تزيد وسائل 13

 .الوظيفية همبحقوق زمالئ المعلمين
     

ام أحترتعزز وسائل التواصل االجتماعي  14

 .اآلخرين همزمالئ المعلمين خصوصية
     

روح  تفعل وسائل التواصل االجتماعي 15
شاور مع الزمالء اآلخرين عند اتخاذ الت

 .إجراء أو قرار قـد يـؤثر عليهم

     

المعلمين تساعد وسائل التواصل االجتماعي  16
حل الخالفات وسوء التفاهم بين  على

 .العاملين في المدرسة

     

تقبل على  تساعد وسائل التواصل االجتماعي 17
 الت.خرين دون إثارة المشكحظات االمال

     

 تحفز وسائل التواصل االجتماعي 18
لتزام والتقيد بالنظام حرص على االمشاعرال

حد أالداخلي للمؤسسة حتى وان لم يكن 
 هميراقب

     

روح  تنشط وسائل التواصل االجتماعي 19
ضافية بكل إلاتطوع للمسؤوليات المبادرة وال

 .رحابة صدر

     

للسعي  تشجع وسائل التواصل االجتماعي 20
 والتحمل وضبطلتكيفي اإظهار السلوك  على

 لدى المعلمين النفس

     

 
 أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 
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 م

 
 تالفقرا

مدى انتماء الفقرة 
لسلوك المواطنة 
 التنظيمية لمعلمين

دقة الصياغة اللغوية 
التعديل  وسالمتها

 المقترح
 منتمية

غير 
 منتمية

 مناسبة
غير 
 مناسبة

 السلوك التنظيمي: الثالثالمجال 

21 
 االجتماعي حرصتدعم وسائل التواصل 

ى متابعة كل أنشطة المدرسة المعلمين عل

 .باهتمام بالغ تهاوإعالنا

     

22 
 تدفع وسائل التواصل االجتماعي المعلمين
على حضور اللقاءات والندوات 
واالجتماعات التي تعقدها المدرسة أو اإلدارة 

 .التعليمية

     

23 
التواصل االجتماعي على دفع  تعمل وسائل 

من االقتراحات  تقديم العديدالمعلمبن على 

 .لتطوير طرق العمل بالمدرسة

     

24 
تدفع وسائل التواصل االجتماعي نحو بذل 

 نفس وتحسين مهاراتالجهد لتعليم ال

 .الخاصة هم، حتى لو علـى نفقتالمعلمين

     

تعزز وسائل التواصل االجتماعي  25
 همرساسمعة مد الدفاع عنفي  دورالمعلمين  

 .اآلخرونعندما ينتقدها 

     

المعلمين  تساعد وسائل التواصل االجتماعي 26
إضافي لتحسين صورة  بذل جهد على

 .المدرسة أمام اآلخرين

     

 االجتماعي األلتزامتنمي وسائل التواصل  27
بالعادات والمعايير االجتماعية  لدى المعلمين

العام، احترام الكبير، العطف على  )كالمظهر
 (الصغير، عدم التدخين في المدرسة

     

من  االجتماعيتحسن وسائل التواصل  28
تفاعل بإيجابية مع كل التغييرات التي ال

 .المؤسسةتحدث في 

     

ة تابعدورم تقوي وسائل التواصل االجتماعي 29
الداخلية  واتباع التعليماتبانتظام  المعلمين

 .للمؤسسة

     

 تساعد وسائل التواصل االجتماعي المعلمين 30
حق أحد  أخطأ فيعتذار إذا ما م اإليقدعلى ت

 .ما

     

 
 أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 
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(2الملحق رقم )  
 قائمة اسماء المحكمين 

 

 الجامعة التخصص اللقب العلمي واالسم الرقم
 ردنيةالجامعة األ االدارة التربوية أ.د هاني الطويل 1
 الجامعة األردنية االدارة التربوية راتب السعود أ.د 2
 جامعة الشرق األوسط وطرق تدريب مناهج أ.د عايش أبو زيتون 3
 الجامعة األردنية تخطيط تربوي أ.د انمار الكيالني 4
 الجامعة األردنية مناهج وطرق تدريب أ.د احمد محمد بطاح 5
 األوسطجامعة الشرق  تخطيط تربوي أ.د رياض ستراك 6
 جامعة الشرق األوسط االدارة التربوية د. أمجد درادكة 7
 الجامعة األردنية االدارة التربوية د. صالح عبابنة 8
 الجامعة األردنية صول تربيةا د. عبد السالم العوامرة 9
 جامعة عمان األهلية االدارة التربوية د. محمد السكران 10
 جامعة الشرق األوسط التربويةاالدارة  د. خالد الحمادين 11
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(3الملحق رقم )  
 االستبانة بصورتها النهائية

 المملكة االردنية الهاشمية
 وزارة التعليم العالي                                 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 جامعة الشرق األوسط
 كلية العلوم التربوية                                                          
 قسم االدارة والمناهج                                                         

 

 
 المحترم/ـة:................................................ مديرة \األستاذ مدير حضرة

 ورحمة اهلل وبركاته ....... وبعد السالم عليكم
 
 التواصل االجتماعي في تعزيز سلوك المواطنة وسائلور د ": بعنوان بإعداد رسالة ماجستيره قوم الباحثت

 إلىتهدف الدراسة "  من وجهة نظر المديرين  في العاصمة عمان خاصةالتنظيمية لدى المعلمين في المدارس ال
 خاصةالتنظيمية لدى المعلمين في المدارس ال التواصل االجتماعي في تعزيز سلوك المواطنة وسائلمعرفه  تأثير 

معرفة درجة اختالف وجهات النظر باختالف  إلىكما تهدف ، من وجهة نظر المديرين  ي العاصمة عمانف
 متغيرات  المؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة.

( فقرة موزعة على ثالثة مجاالت )االيثاروالكياسة 30مكونة من ) ولتحقيق هذا الغرض تم تطوير استبانه
)درجة كبيرةجدا,درجة كبيرة, درجة متوسطة,  والسلوك التنظيمي( , وقد صممت وفقا لتدرج ليكرت الخماسي كاالتي:

 درجة قليلة، درجة نادرة(
 

 

 فررا  اساستبانة وكلي قرة أنن تتم شاكرين لكم حسن تعاونكم , أملين ان تمنحوني من وقتكم الثمين جزءا في مأل

 اساجاأة أدقة وصدق وامانه وموضوعية حول جميع الفررا  الواردة فيها 

 

ساهمية الدراسة ونتائجها تعتمد في المرام األول على المعلوما  المردمة من قبلكم علما أننه سيتم التعامل مع 

  فرط.البيانا  أسرية تامة وساغراض البحث العلمي 

 

 

 

 :الباحثة                                                                             

 الخوالدة الساليمهلبنى علي عطاهلل                                                                  
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 يمثل إجابتك:( في المكان الذي √الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة يرجى وضع إشارة )

     انثى   ذكر  الجنس : 

 دراسات عليا    بكالوريوس   :  المؤهل العلمي

سنوات فأكثر    10سنوات  10أقل من –سنوات   5سنوات  5: أقل من دمةعدد سنوات الخ
 

: استبانة دور وسائل التواصل االجتماعي في تعزيز سلوك المواطنة التنظيمية لثانيالقسم ا
 للمعلمين من وجهة نظر المديرين.
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 ]وسائل االتصال االجتماعي تؤدي اآلتي:[االيثار : األولالمجال 
الذين لديهم حجم عمل  همزمالئ ةساعدتشجع المعلمين على م  .11

 ر.كبي
     

 )كالغيابعند الحاجة  همعمل زمالئ أداء تسهل على المعلمين  .12
 ن(.االستئذاو

     

زمالئهم مهمة  المعلمين لتسهيل العمل لدىتعزز الرغبة في    .13

 .ذلك همحتى إذا لم يطلب من الجدد

     

خارج الزمن  من المعلمين ع زمن إضافياأستقطعلى  تساعد  .14
 .الرسمي لتلبية احتياجات المعلمـين اآلخرين

     

 فراغ أثناء الدوام الرسميالمعظم وقت تسهم في تخصيص   .15

 .بالعمللمساعدة اآلخـرين الذين لديهم مشكالت متعلقة  للمعلمين

     

نازل عن تدريس مادة أو حصة أو تشجع المعلمين على الت  .16
 .ذلك زميل آخر رغب فياإلشراف على نشاط إذا 

     

في غـير  لبةللطلتقديم نشاطات إضافية  تطوع المعلمينتحفز   .17

 .العمـل الرسميأوقـات 
     

 م بإظهار نتائج عمل الفريق أكثر من اهتمامماهتتعمل على األ  .18

 .افيه هبإظهار مساهمت المعلم
     

عمله  ينوونبما  حولهم م منعالأل المعلمين على مساعدةتساعد   .19

 .حراج في العملسبب االال يكونوا حتى 
     

      .ت قبل وقوعهاالالمشك لتفادى سعى المعلمينتعمل في   .20
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 ]وسائل االتصال االجتماعي تؤدي اآلتي:[   الكياسة: الثانيالمجال 

بالمعلومات المناسبة التي  همزمالئالمعلمين لد يزوعلى ت تدعم 11

 .أعمالهم أداءتساعدهم على 
     

      .في العمل همجرح مشاعر زمالئ تجنب المعلمين   12

      .الوظيفية همبحقوق زمالئ المعلمين تزيد اهتمام 13

      .اآلخرين همزمالئ المعلمين خصوصيةام أحترتعزز  14

شاور مع الزمالء اآلخرين عند اتخاذ إجراء أو تفعل مناخات الت 15

 .فيهمقرار قـد يـؤثر 
     

 بين المعلمينالخالفات  التعامل االيجابي مع المعلمين علىتساعد  16

 .العاملين في المدرسةو
     

      الت.خرين دون إثارة المشكحظات االمال تساعد على احترام 17

بالنظام الداخلي  بالتقيدلتزام حرص على االتحفز مشاعرال 18
 للمؤسسة 

     

      ضافية إلاللمسؤوليات  المبادرة المعززة للتطوعتنشط روح  19

 والتحمل وضبطلتكيفي اإظهار السلوك ) تشجع للسعي على 20
 ( لدى المعلمينالنفس
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 ]االتصال االجتماعي تؤدي اآلتي: وسائل[السلوك التنظيمي : الثالثالمجال 
      باهتمام.ى متابعة كل أنشطة المدرسة المعلمين عل تدعم حرص 21

التي تعقدها  (اللقاءات والندوات واالجتماعات)على حضور تدفع  22

 .المدرسة أو اإلدارة التعليمية
     

من االقتراحات لتطوير  تقديم العديدالمعلمين على  تعمل لحفز  23

 .طرق العمل بالمدرسة
     

حتى لو علـى  مهاراتهم،تحسين لجهد تحفزالمعلمين على بذل ال 24

 .الخاصة همنفقت
     

عندما ينتقدها  همرساسمعة مد الدفاع عنفي  تعزز دورالمعلمين   25

 .اآلخرون
     

إضافي لتحسين صورة المدرسة  بذل جهد المعلمين على تساعد 26

 .أمام اآلخرين
     

27 
بالعادات والمعايير االجتماعية  لدى المعلمين تنمي األلتزام

العام، احترام الكبير، العطف على الصغير، عدم  )كالمظهر
 (التدخين في المدرسة

     

تفاعل بإيجابية مع كل التغييرات التي تحدث في تحسن من ال 28

 .المؤسسة
     

الداخلية  واتباع التعليماتبانتظام  ة المعلمينتابعدورم تقوي 29

 .للمؤسسة

     

      .حق أحد ما أخطأ فيعتذار إذا ما م اإليقدعلى ت تساعد المعلمين 30
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(4الملحق رقم )  
والتعليم الخاصوزارة التربية  إلىكتاب تسهيل مهمة الباحثة   

 

 

 

  (5ملحق رقم )
ات التربيهمديري إلى كتاب تسهيل من وزاره التربيه والتعليم   
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  (6ملحق رقم )
 البراءة البحثية

 


