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دادإـع
 

 األستاذ املساعد بقسم أصول الرتبية
 جامعة املنوفية -كلية الرتبية 

العالقةة ية ج دة ال الحيةال ال ةيويةة  سةم ا ال  ا  ةة على  الدراسة الحالية الى التعرف  تهدف
 .لدى معم ي ال رحمة االيتدائية ب حافظة ال   فية الت ظي ية

، لمبيانةات الخصيةية ال ح ر األ ل: محا ر:ثالث مك نة مج   اعت دت الدراسة عمي استبانة
  سىىى ر  ا م أل ىىىج  ، وفوىىىل المعلمىىىعال ا اعالجىىىجي   ة مج وىىىلألبعىىىجو ةىىىحوا  الوىىىجا  اح  ال حةةة ر اليةةةاني:

 املىىىحا ،  امشىىىجافل اىىى   لقىىىج   ارىىى  ا ،  اعالجىىىل بىىىعال  الوىىىجا مسىىىجعجي  اعمىىى ، بعئىىىل  اعمىىى ،  اىىىح و  
،  اسىىلحم  الضىىىجا  ،  البججىىل،  اضىىمع ، ألبعىىجو سىىلحم  امح الىىل  ا للوموىىل المعلمىىعال ا   ثىىجا  اثجاىى  

 ىىال  علمىى   ام الىىل   ب ب دوىىل بىى و اا  ىى عال  ا ىىح   ب ةةا االسةةتبانة عمةةى ع  ةةة تةةت ت ،  اىى ما  ا ضجةىىول 
ى دةد عالقةة  را ةة م دبةة ية ج    كانت نتائج الدراسة ال  دانيةة ك ةا ىمةى ا علومول بملجالل  املحفول. 
 أبعةةةاا سةةةم ا ال  ا  ةةةة الت ظي يةةةة لةةةدى معم ةةةي ال رحمةةةة االيتدائيةةةة مةةةج ، أبعةةةاا دةةة ال الحيةةةال ال ةيويةةةة

ل معامةةل االرتبةةار لب رسةة لم أز كم ةةا داات أبعةةاا دةة ال الحيةةال ال ةيويةةة كم ةةا داات أبعةةاا سةةم ا خةةال
أل  كةة ل ا ةةاا اسةةتراتي ية  مجىىب ا  ابا سىىل  ةمحعىىل  ىىال  ا حأىىوجي  ىىال   م ىىج ال  ا  ةةة الت ظي يةةةم

ال ةيويةة   اضحة    يمة األدل مج قبل ال سئ ل ج عج التعميت ب حافظة ال   فية لت ف ر د ال الحيةال
 لم عم  ج بيفة عامة  معم ي ال رحمة االيتدائية بيفة خاصةم

 مسلحم  امح الل  ا للومول، ةحوا  الوجا  اح وفول: الكلمات املفتاحية
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The present study aims to identify the relationship between the 

quality of work life and the behavior of organizational citizenship 

among primary school teachers in Menoufia governorate 

Abstract 
English aietamadat aldirasat eali aistibanatan mukawanatan min thlath 

muhawir: almihwar al'awal :llibayanat alshakhsiat, almihwar alththani: l'abead 
jawdat alhayat alwatifiat lilmuealimin (alealaqat alaijtimaeiat, alaistiqrar w 

al'aman alwazifii, byiat aleamal, alealaqat bayn alhayat wasaeat aleamal ،
almusharakat fi aitikhadh alqarar), almihwar alththalith: l'abead suluk 
almuatinat altanzimiat lilmuealimin (alaythar, aldamir, allibaqat, alsuluk 
alhadarii, alruwh alriyadia). 
Learn to pronounce 

The study was based on a questionnaire consisting of three axes: The 
first axis: personal data, the second axis: the dimensions of the quality of life 
of teachers (social relations, stability and job security, work environment, the 
relationship between life and working hours, participation in decision-
making), the third axis To the dimensions of organizational citizenship 
behavior of teachers (altruism, conscience, tact, cultural behavior, 
sportsmanship), English watama tatbiq alaistibanat ealaa eayinat min muelimi 
almarhalat alaibtidayiyat bi'iidarat shubin alkawm altaelimiat bimuhafazat 
almunuafia . w kanat natayij aldirasat almaydaniat kama yalaa: yujad 

ealaqatan tardiatan mujbatan bayn 'abead jawdat alhayat alwazifiat ،w 'abead 

suluk almuatinat altanzimiat ladaa muelimi almarhalat alaibtidayiyat min 
khilal meaml alairtibat libirsun . 'ay kulama zadat 'abead jawdat alhayat 
alwazifiat kulama zadat 'abead suluk almuatinat altanzimia .wqdamt aldirasat 
majmueatan min altawsiat min 'ahamiha 'an yakun hunak 'iistratijiat wadihat 
watawilat al'ajal min qibal almasyuwlin ean altaelim bimuhafazat almunuafiat 
litawfir jawdat alhayat alwazifiat lilmuealimin bisifat eamat wamuelimi 
almarhalat alaibtidayiyat bisifat khasa . 
Learn to pronounce 

The questionnaire was applied to a sample of primary school teachers 
at Shebin El-Kom Educational Administration in Menoufia Governorate. The 
results of the field study were as follows: There is a positive correlation 
between the dimensions of the quality of career, and the dimensions of 
organizational citizenship behavior of primary school teachers through the 
correlation coefficient of Pearson. The study made a number of 
recommendations, the most important of which is to have a clear and long-
term strategy for education officials in Menoufia governorate to provide 
quality of life for teachers in general and primary teachers in particular. 

key words: quality of work life, the behavior of organizational 

citizenship. 
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 ة:ــــــــــــدمــــــــــــمق
رات ال سةةت رل فةةي اةةتى ال  ةةاالت ت ادةةا ال  ظ ةةات فةةي عيةةرنا الحةةالي التي ةةر مةةج الت  ةة

ح ة  ، ففي ةل ث رل عم يةة بال ةة التعق ةد السياسية  االقتياا ة  االدت اعية  اليقافية  التت  ل دية,
حتةى أصةبحت السةةرعة  التفةاال ا ةةا ، أثةرت تمةا اليةة رل العم يةة  ال عم ماتيةة فةةي د يةح أ دةا الحيةةال

ا البخرز ا  أساس م ارا ال  ظ ةات  ميةدر  ح   أل ال  ر  الس ة ال سي رل عمى إ قاع العير،
 مالي رل العم ية  ال عم ماتيةمهت لتحق ا ال  زل الت افسية لتما ال  ظ ات ا ضا تأثر يتما 

 مةةج ثةةت ،  الع يةةر البخةةرى  عةةد اةة  القةة ل األساسةةية لمت ةة ر  مسةةاىرل ال سةةت دات الب ئيةةة
، يةةةال ال ةيويةةةة ااخةةةل ال  ظ ةةةات   بةةةدأ االات ةةةا  ب ةةة ال الح1970م ةةةا عةةةا  ، يةةةرد االات ةةةا  بةةةا

 بةةدأت اااارات فةةى العدىةةد مةةج الخةةركات التب ةةرل مخةةاريح اةةاممة  متتاممةةة لتحسةة ج إنتاديةةة قةة ل 
 (1)(30، 2010،الع ل  د ال حيال الع ل )تيخ رى 

 لقد اات ت الدراسات في اآل نة األخ رل بقياس د ال الحيال ال ةيوية تحت أبعاا مصتمفة 
ف ة ال الحيةال ال ةيويةة تسةهت فةي تسةه ل فةر  ، ف ز قدرات األفراا االيداعيةة تحد ات ددىدل لتح
 رفح اردات الرضا الة ةيفي لةدىهت مةج خةالل مخةاركتهت فةي ع ميةات االاارل  التدريب لم  ةف ج,

 اتصاذ القرارات  ل  ال الحيال ال ةيوية ا ر مهت في تحق ا االلتةزا  الت ظي ةي  مةج ثةت  سةهت فةي 
 (م3-2 ،2010،لرسالتها  تحق ا أادافها )البيارز تحق ا ال  ظ ة 

 فى ااا االت اه داا االات ا  ب  ال الحيال ال ةيوية الداعت ا  اا ي ئةة ع ةل نم ةة  صةحية 
ح ة  إل دة ال الحيةال ، تت افر ف هةا أاةكال مخةاركة العةامم ج فةى ع ميةات اااارل  اتصةاذ القةرار،  د دل

تقةة   يهةةا اااارل العميةةا مةةج أدةةل إرضةةاا العةةامم ج   ا ىى ل  ارسةةات ال ةيويةةة ت يةةل األع ةةال  األفعةةال  ا
 (م24 ،2008  إسعااات  اع رات باليقة  اال  ئ ال فى حياتهت ال ةيوية )داا الرب،، لدىها

 ن د أل سم ا ال  ارا البخرية  خ ل م قعا ااما في حيال ال  ظ ات ان القةا مةج الةد ر 
فالسةةةم ا الت ظي ةةةي مهاةةةر أساسةةةي  محةةةدا اةةةا  ، العةةةال  جالةةةاز ىها ةةةا  األثةةةر التب ةةةر عمةةةى أااا 

 في اةاا السةيان ن ةد أل م ظ ةات األع ةال ، ل دى كفاال ال  ظ ة  حسج ااارتها لم  ارا البخرية
كب ةةةرا مةةةج االات ةةةا  ااارل سةةةم ا العةةةامم ج لةةةدىها مةةةج خةةةالل الترك ةةةز عمةةةى مصردةةةات  تةةة لي قةةةدرا

                                           

 رقت اليفحة ( ،الس ة، )است العائمة (1)
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ال  ا  ة الت ظي ية مج أيرد أاةكال اةاا السةم ا  ف ج ناحية  عتبر سم ا،  محداات ااا السم ا
  مةةةج ناحيةةةة أخةةةرى تعتبةةةر دةةة ال الحيةةةال ، الت ظي ةةةي ال ر ةةة ب فيةةةا لتحسةةة ج الفاعميةةةة الت ظي يةةةة

( 143، 2017، ال ةيوية بأبعاااا ال صتمفةة ع يةر اةا   مةهثر فةي ن ةا اةاا السةم ام ) اىة ب
  اييةةةة لمعةةةامم ج  ت  ةةةب السةةةم كيات اال بجإلسىىى ج جي يتيةةةل مفهةةة   سةةةم ا ال  ا  ةةةة الت ظي يةةةة 

ال هذ ة  التي تمحا الضرر  الت ا د عمى دمةالا الع ةل فضةال عةج اصةحاب ال يةالي االخةريج 
  ارسةةةا الفةةرا ت  عةةا  ااخةةةل   خ وجاضىى  اةة  سةةةم ا تعةةا ني ايتتةةارز   تةةةاد ب بيعةةة  فةةي ال  ظ ةةة,

 اةةاا السةةم ا  سةةاعد ، ال  ظ ةةة ا ل ت قةةح أز حةة افز مقايةةل ذلةةا  ال ىتضةة  ا ال صةة  الةة ةيفي
 سةم ا أصةبي لةاا(Torlak, 2007, 582) ال  ظ ةة عمةى رفةح كفااتهةا  تحق ةا أاةدافها  بقائهةا

الت ظي يةة  ال  ا  ةة سةم ا بعةد مية مي في ةا الباحي ل  عميا أ ما الت  عي  الاز ااضافي الد ر
(Organizational Citizenship Behavior) رهنثةا بسةبب ال  ظ ةات مةج التي ةر م مةب 

 التسةرب مسةت ى   تقم ةل مف جءل ىج  ديةاال فعال تهةا ال  ظ ةة أااا تحسة ج : م هةا  التةي اا  اييةة

 تحق ا   كج ح   ال "أ ردال"، ما أكده إلى ذلا  ااا  ما لمعامم ج ال ع  ية الر ح  رفح، ال ةيفي

 فةي  ظي يةةمسةم ا ال  ا  ةة الت   ت ة ير ت  يةة مةج اليةد يةل فقةا، الرسة ية األا ار خةالل مةج ذلا
سم ا ال  ا  ةة الت ظي يةة  ع ير اا   مهثر في ن ا د ال الحيال ال ةيويةااا السيان ن د أل 

 ال   كةةةةج لم  ظ ةةةةات أل تسةةةةت ر  تزااةةةةر ا ل أل ىتسةةةةت أفراااةةةةا ب  ا  ةةةةة صةةةةالحة مةةةةج خةةةةالل 
رفيعةةة االنصةةرار فةةي كافةةة أنةة اع السةةم ا الت ظي ةةي اا  ةةايي,  نظةةر ا ألا يةةة ال  ا  ةةة الت ظي يةةة ال

 ال سةةةه لة فاليةةةد مةةةج تسةةةميا الضةةةه عمةةةى  بيعةةةة اةةةاا السةةةم ا الةةةاز اةةة  محةةةل اات ةةةا  العم ةةةاا 
مإ   فىىىج      مىىىج  (  656 ,2011 البةةةاحي ج م ةةةا القةةةد   سةةة بقى كةةةالا )البخابخةةةا  الحراحخةةةة,

ا ىىىىح  أثىىىى    موىىىىل ، بسىىىىلحم  امح الىىىىل  ا للوموىىىىل اىىىى  ظجاىىىىل  أل موىىىىل المللمىىىىجي ب جاىىىىل   ىىىى جا ج
 .  331، 2016،  اعحا ، ا علومول اع ب  امةعبالمؤسسجي  

ل ة ال الحيةال ال ةيويةة  احتيادةا ال راحل التعمي يةة مج أكير ال رحمة االيتدائية  نظر ا ألل
 فقةةةد تةةةت الترك ةةةز عمةةةى اراسةةةة سةةةم ا ال  ا  ةةةة الت ظي يةةةة ب ةةةدارس ,لسةةةم ا ال  ا  ةةةة الت ظي يةةةة  

 قةةةح عمةةةى عاتقهةةةا أعبةةةاا أكبةةةر مةةةج  االيتدائيةةةة ال رحمةةةة  ال اةةةا أل مةةةدارس، ال رحمةةةة االيتدائيةةةة
فةي مرحمةة التتة يج  التالم ةا  ذلا أنها تتعامل مةح ، التعمي ية األخرى  ال راحل مييالتها مج مدارس

ت ةيةةك كةةل مةةا اةة  متةةاح مةةج فهةةي األسةةاس لبقيةةة ال راحةةل التعمي يةةة األخةةرى, لةةالا تع ةةل عمةةى 
 مةا ىت مبةا ، بقيةة ال راحةل التعمي يةة ا  مة ك هت فةي ألاةدافم ارا بخةرية  ماا ةة مةج أدةل تحق ةا أ 
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ذلةةةا مةةةج ضةةةر رل الت ةةة ير ال سةةةت ر ااارل تمةةةا ال ةةةدارس،  اع هةةةا،  الت  يةةةة ال ه يةةةة ال سةةةت رل 
أدل تحق ا   ضر رل تعزيز سم ا ال  ا  ة الت ظي ية لدز معم ي ااه ال رحمة مج ،لمعامم ج يها

 م د ال الحيال ال ةيوية
 :سات السابقة وجدت الباحثة الدراسات التاليةومن خالل استقراء الدرا

بع ةة ال "تحسة ج دةة ال الحيةةال ال ةيويةة ل عم ةةي التعمةةيت اليةةان ز  (2018 ،دراسةةة لالسةة د
 قد ادفت الدراسة إلى تحس ج د ال الحيال ال ةيويةة ل عم ةي  في ض ا مدخل االاارل بال خاركة"

 ت صةةمت الدراسةةة الةةى ال تةةائج ، ال خةةاركةمةةدارس التعمةةيت اليةةان ز العةةا  فةةي ضةة ا مةةدخل اااارل ب
التاليةةة :  دةة ا ي ئةةة مدرسةةية   ةةر محفةةزل تسةة ا ف هةةا العالقةةات اانسةةانية نتي ةةة لتيةةرل الصالفةةات 

ك ةا كخةفت   اليراعات ي ج ال عم ة ج م ةا   عمهةت   ةر قةااريج عمةى الع ةل معةا بخةكل تعةا ني،
ا يةةة اااارل ال درسةةية التةةي ال تتةةيي ي ر قر  ال تةةائج عةةج تةةدني مسةةت ى رضةةا ال عم ةة ج عةةج الع ةةل،

 الفرصة لم عم  ج عمى ال خاركة في اتصاذ القرارم
 بع ة ال " العالقةات ية ج ن عيةة الحيةال الع ميةة، (Akar, Huseyin, 2018)دراسةة و

االلتةةزا  العةةا في  ال  ا  ةةة الت ظي يةةة: اراسةةة عمةةى ال عم ةة ج"  قةةد  ااراةةان، اال تةةراب ال درسةةي،
 االلتةزا    ال ربةة ال درسةية،  ااراان، استتخاف العالقات ي ج ن عية حيال الع ل،ادفت الدراسة 

تةةت اقتةةراح ن ةة ذً ي ةةاا  عمةةى مرادعةةة  العةةا في  السةةم كيات ال  ا  ةةة الت ظي يةةةم فةةي اةةاا السةةيان،
األاييةةات  تةةت اختبةةار ال  ةة ذً مةةج خةةالل ن ةة ذً ال عاالةةة الهيكميةةةم تتتةة ل م   عةةة الدراسةةة مةةج 

ةةا  ع مةة ل فةةي ال ةةدارس الحك ميةةة فةةي ك مةةي    دةةد أل تيةة رات ال عم ةة ج مدر  314 ةةا مت  ع  س 
فةي حة ج أل لهةا تةأث ر  ل  ال حيال الع ل لهةا تةأث ر سةمبي عمةى ااراةان  الت ريةب عةج ال درسةة،

فةنل تية راتهت حة ل االلتةزا  العةا في لهةا تةأث ر  إ  ايي عمى االلتزا  العةا فيم إلةى دانةب ذلةا،
 م كيات ال  ا  ة الت ظي يةمعمى سإ  ايي 

 (Tri Suyantiningsih, Siswoyo Haryono, Alex Zam 2018)ودراسة  
اراسة تي رات م ةفي ال راكز اليحية ال  ت عية ح ل تأث ر د ال حيال الع ةل   ا    س  باا

(QWL( سةةةةةم ا ال  ا  ةةةةةة الت ظي يةةةةةة  )OCB عمةةةةةى الرضةةةةةا الةةةةة ةيفي  تةةةةةأث ره عمةةةةةى األااا )
ح  ال ي ت  ستصد  ال هج الت ي مج خالل أاال البح م كال عدا السكال في اةاه ال ةيفيم الب

خمةة   مةةج العةةامم ج ال ب ةة ج فةةي ال راكةةز اليةةحية ال  ت عيةةة فةةي مدى ةةة ييكاسةةي، 499الدراسةةة 
( OCB(  سةةم ا ال  ا  ةةة الت ظي يةةة )QWLاةةاا البحةة  الت ريبةةي إلةةى أل دةة ال حيةةال الع ةةل )
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ةا التةأث ر لها تأث ر إ  ةايي عمةى األا اا الة ةيفيم  قةد أةهةرت اةاه ال تةائج البحييةة الت ريبيةة أ ض 
ا فةي يأل رضا الع ةل لةي  لةا أز ا ر  سة  اا  ايي التب ر لرضا الع ل ت اه األااا ال ةيفيم

( عمةةى األااا الةة ةيفي OCB(  سةةم ا ال  ا  ةةة الت ظي يةةة )QWLتةةأث ر ن عيةةة حيةةال الع ةةل )
 ة لم ساعدىج ال ب  جمي ج ال راكز اليحية ال  ت عي

بع  ال ا ر دة ال الحيةال ال ةيويةة فةي تحسة ج مسةت ى سةم ا  (2017، دراسة لنصارو
ادفت الدراسة إلى التعرف  مجبال  ا  ة الت ظي ية اراسة م دانية عمى العامم ج ب امعة فمس  ج "

عةةةامم ج دةة ال الحيةةال ال ةيويةةةة فةةي تحسةة ج مسةةت ى سةةةم ا ال  ا  ةةة الت ظي يةةة لةةدى العمةةى ا ر 
( م ةة   ت صةمت الدراسةة الةى أل دة ال 157ب امعة فمس  ج  تت ت ب ا استبانة عمةى ع  ةة )

الحيةةةال ال ةيويةةةة  سةةةم ا ال  ا  ةةةة الت ظي يةةةة متةةة فرل يدردةةةة مت سةةة ة  ت دةةةد عالقةةةة ذات االلةةةة 
 .احيائية ي ج د ال الحيال ال ةيوية  سم ا ال  ا  ة الت ظي ية

أثةةةر دةةة ال الحيةةةال ال ةيويةةةة عمةةةى سةةةم ا ال  ا  ةةةة  بع ةةة ال " (2017، دراسةةةة لد ةةة  و
اةةدفت الدراسةةة الةةى التعةةرف عمةةى م جىىب الت ظي يةةة اراسةةة م دانيةةة عمةةى العةةامم ج ب امعةةة امخةةا "
  ت صمت الدراسة الى أنا ى دد تأث ر ، مست ى د ال الحيال ال ةيوية  سم ا ال  ا  ة الت ظي ية

السةةةةم ا ، سةةةم كيات )االىيةةةار  الةةةةر ح الرياضةةةية ذ  االلةةةة مع  يةةةة ل ةةةة ال الحيةةةال ال ةيويةةةة عمةةةةى
 ملض  ر لدى العامل ىج ب امعة امخاا، الحضارز 
بع ة ال  (,Mohammadi, S., Kiumarsi, S., & Hashemi 2016دراسةة لو

"د ال حيال الع ل  سم ا ال  ا  ة الت ظي ية لةدى العةامم ج فةي ال امعةات الصاصةة فةي مال زيا" قةد 
مى العالقة ي ج د ال حيال الع ل  سم ا ال  ا  ة الت ظي ية لدى العةامم ج ادفت الدراسة التعرف ع

 في ال امعات الصاصة في مال زيا  ت صمت الدراسة الى  د ا عالقة ا  ايية ي  ه ام
دة ال حيةال الع ةل  سةم ا ال  ا  ةة بعلح   "وا سل  اعالجل بىعال  (Khan, 2016)دراسة و
ا ىىا  اعالجىىل بىىعال حح وىىل اوىىجا  اعمىى   سةةة الةةى التعةةرف عمةةىاةةدفت الدرااىىبا  امىىح  عال " الت ظي يةةة

.  اعم  م ا ح ز  اى   الوىجا م ا رعى  ي اى   اىي  ىؤو  خاى    خ الاىجي اى  سىلحم  امح الىل OCBم
  م أبي  ابا سل مةحو عالجل  اةجبول بعل مج.، المح  عال. ارب بذاا  لجمال ا  ا  ذه  اعالجل

بعلىىح   " حح وىىل اوىىجا  اعمىى  مسىىلحم  امح الىىل  امللمىىل  (J. Choudhuryدراسةة  (و 
وا سل امعلم   اةج عجي بأمواشج "م باا  ابا سل  ا  للسعال اوجا  اعم  م ال جظ عل   ح  ع ج 

مىح م ايىوو م  سى م جن  ىال خىال  اشع م  بجاسعجوا م اسعجوا. مخلق بعئل عم   ح لول الى علا م ال

https://utkal-university.academia.edu/jyotirmayeechoudhury
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  س  جوا  ارصحا  ال  إل  جحجي  ابش ضل  ا   لباع  امح  عال إل  جا  اسلحم  ا  و  م ا طىحع  
ا       ا ز    امح ف م اىح ء  امعى مب بجسىا سىلحم  امح الىل  امللمىل. لل ىز  ىذه  اسىلحفوجي 

ب ء  اح ةىى . مةىىبي  ىىذه  ابا سىىل  امىح  عال علىى  خ  ىىجا  اح ةبىىجي م ألو ء  اسىىوجج  بمىىج   ةىجمز حىى
 . اعم  مسلحم  امح الل  ا للومول مةحو عالجل خاةجبول بعال  بعجو حح ول اوجا

بع  ال " اقةح دة ال الحيةال ال ةيويةة فةي  دارل األاة ال العامةة  (2016، لالشنطيدراسة و
رل االسةةةةكال   دارل االسةةةةكال  عالقتهةةةةا بأخالميةةةةات الع ةةةةل لةةةةدى مةةةة ةفي  دارل األاةةةة ال العامةةةةة   دا

اةةةدفت الدراسةةةة الةةةى التعةةةرف عمةةةى  اقةةةح دةةة ال الحيةةةال ال ةيويةةةة فةةةي  دارل األاةةة ال العامةةةة   دارل م"
 تةت ت ببةا ، االسكال  عالقتها بأخالميات الع ل لدى م ةفي  دارل األا ال العامة   دارل االسةكال

 ة مت س ة مد( م ة   ت صمت الى أل د ال الحيال ال ةيوية مت فرل يدر 162استبانة عمى )
بع ةةةة ال "أثةةةةر العدالةةةةة االدرائيةةةةة عمةةةةى سةةةةم ا ال  ا  ةةةةة  (2015، دراسةةةةة لالطةامسةةةةة

اةةدفت الدراسةةة الةةى التعةةرف  "مفةةي األرال qizالت ظي يةةة اراسةةة تحم ميةةة ألراا العةةامم ج بخةةركات 
، ا فقةا ألراا العةامم ج ف هة qizعمى أثر العدالة اادرائية  سم ا ال  ا  ة الت ظي ية فةي اةركات 

  سةةةم ا ، مةةج  دهةةةة نظةةةر العةةامم ج مت سةةة ة،   ت صةةمت الدراسةةةة أل ت ب ةةا العدالةةةة االدرائيةةةة
  ال  ا  ة الت ظي ية كانت مرتفعة م

بع ة ال "ا ر األمةج الة ةيفي فةي تحق ةا سةم ا ال  ا  ةة  (2015، دراسة لالصرص رو
راسةةة الةةى التعةةرف الت ظي يةةة لةةدى ال ةة ةف ج االااريةة ج ب امعةةة األقيةةى  ةةزل فمسةة  ج "اةةدفت الد

عمى ا ر األمج ال ةيفي في تحق ا سم ا ال  ا  ة الت ظي يةة لةدى ال ة ةف ج االاارية ج ب امعةة 
 سةم ا ال  ا  ةة ، األقيى  ةزل فمسة  ج  ت صةمت الدراسةة أل مسةت ى األمةج الة ةيفي مة صف 

 الت ظي ية مت سام
ال ةيويةةةةة  بع ةةةة ال "العالقةةةةة يةةةة ج دةةةة ال الحيةةةةال (Shams ،Jofreh ،2014دراسةةةةة لو

اةةةدفت الدراسةةةة إلةةةى   سةةةم ا ال  ا  ةةةة الت ظي يةةةة لةةةدى العةةةامم ج بخةةةركة ال ةةةاد ال   يةةةة االىرانيةةةة
التعرف عمى العالقة ية ج دة ال الحيةال ال ةيويةة سةم ا ال  ا  ةة الت ظي يةة لةدى العةامم ج بخةركة 

بسةم ا ال  ا  ةة ال اد ال   ية االىرانية  ت صمت الدراسة الى أل دة ال الحيةال ال ةيويةة مرتب ةة 
 .الت ظي ية  ي ب تعزيز ال  ةف ج الاىج   ارس ل سم ا ال  ا  ة الت ظي ية

بعلح   "    ةعل  اعالجل بعال حح ول  الوىجا  اعملوىل مسىلحم  (Kashan,2012(ودراس  
اوا سل اجال    فل خ   حول "م  باا  ابا سل  ا ع ب عل   اعالجل بعال حح وىل   امح الل  ا للومول



  د/ منال فتحي مسحان
 

 68 

 اعم  مسلحم  امح الل  ا للومول ا    فل واشجو.  م  عال ا ضق لط عق  خ بجا س ع  ج ،اوجا  
م اعالجل  إلاةجبول م  ي  رزا بعال ةحوا اوجا  اعم  م بعجو ج  ع سلحم  امح الىل  ا للوموىل. ثىا 

أجحىا " ابسى حاضل" م" سىجال  ال    خ بجا ا ضب ج   اي  ال بعال ةموع  بعجو اوجا  اعم   ا سعل،
لىا  سى قب    خ بىجا  الوجا  ا لول"  أث  عل   ا ح ا  اجعلول  ال  ام رع  ي  ألخى ا. اى   ام جبعىل، 

 ال لرق  ال  س حا ف    رع .  حسط 
اةدفت إلةى التخة  عةج  ا ى   (Bragger & et al., 2005دراسة براجر وآخةرو  لو

يات ال  ا  ةةة الت ظي يةةة  سةةم ك الع ةةل(، -ثقافةةة )األسةةرل  الع ةةل(، -العالقةةة يةة ج صةةراع )األسةةرل 
ح ةةة  تةةت اختيةةةار الع  ةةةة مةةةج معم ةةةي ال ةةةدارس   اسةةةتصدمت الدراسةةةة ال ةةة هج ال صةةةفي، لم عم ةة ج،

ا    دة ت صةمت نتةائج الدراسةة إلةى  االيتدائية  ال ت س ة  العالية في اة ال ن  درسةي  ن  ية را،
ك ةا أةهةرت  الع ل(م –  ثقافة )األسرل الع ل(، –عالقة سمبية االة إحيائيا  ي ج صراع )األسرل 

الع ةةةل( بسةةةم كيات م ا  ةةةة ت ظي يةةةة محةةةد ال  –ال سةةةت يات العاليةةةة مةةةج صةةةراع )األسةةةرل ارتبةةةار 
ال سةةت يات  ارتبةةار  سةة اا أكةةال اليةةراع م دةةا مةةج الع ةةل لم  ةةزل  مةةج ال  ةةزل لمع ةةلم لم عم ةة ج،

يات عاليةةة مةةج سةةم ا الع ةةل( ارتبا ةةا  إ  اييةةا  اال إحيةةائيا  ب سةةت   –العاليةةة مةةج ثقافةةة )األسةةرل 
 .ال  ا  ة الت ظي ية لم عم  ج

اةدفت إلةى التعةرف م ا ى   (:Somech &Bogler.2005ل دراسة ب جل ر وس ميشو
عمةةةى أحةةةد الع امةةةل األساسةةةية التةةةي   كةةةج أل تةةةهثر فةةةي سةةةم ا ال  ا  ةةةة الت ظي يةةةة  اةةة  عامةةةل 

الدراسةةةةة ال ةةةةة هج مخةةةةاركة ال عم ةةةة ج  اتصةةةةاذ القةةةةرار  مةةةةدى ت ك ةةةة هت فةةةةي ال درسةةةةةم  اسةةةةتصدمت 
ح ة  تةت اختيةار ع  ةة الدراسةة مةج ال عم ة ج فةي ال ةدارس األ ليةة  العميةا  قةد ت صةمت  ال صفي،

أل ال عم  ج األكير مخاركة في القرارات ال رتب ة بالتدري  كان ا أكير إ  ايية نتائج الدراسة إلى 
أل ال عم ةةة ج ك ةةةا  درسةةةةمفةةةي أااا سةةةم ا ال  ا  ةةةة الت ظي يةةةة ال  دةةةا نحةةة  األفةةةراا  الةةةزمالا بال 

األكيةةةر مخةةةاركة فةةةي القةةةرارات ال رتب ةةةة بةةةال  احي ااااريةةةة كةةةان ا أكيةةةر إ  اييةةةة فةةةي أااا سةةةم ا 
 ال  ا  ة الت ظي ية ال  دا نح  ال درسةم 

اةدفت إلةى التخة  عةج  ا    (Feather & Rauter, 2004)دراسة ف زر ورويتر و
 معمةةت ميبةةت(، ال ةيويةةة لم عم ةة ج )معمةةت مهقةةت،عالقةةة سةةم كيات ال  ا  ةةة الت ظي يةةة  األ ضةةاع 

  كةةالا التخةةة  عةةج عالقةةةة سةةم ا ال ةةة ا ج الت ظي يةةة بعةةةد  األمةةال الةةة ةيفي، بيةة رل أساسةةةية،
م قةةد تألفةةت ع  ةةة الدراسةةة مةةج ال عم ةة ج مةةج   مةةيت الع ةةل، الرضةةا الةة ةيفي، االلتةةزا  الت ظي ةةي،
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( معم ا  53) ( معم ا  أساسيا ،101م هت ) ،( معم ا  154 كال ق امها )  استراليا، مدارس فتت ريا،
مهقتةةةا  أ  متعاقةةةدا  لةةةبع  ال قةةةتم  قةةةد تةةةت ت ديةةةا سةةةتة اسةةةتبانات لم عم ةةة ج تقةةةي  عةةةد  األمةةةال 

سةةةةم كيات  مةةةةيت الع ةةةةل، الرضةةةةا الةةةة ةيفي، ال حةةةةداات الت ظي يةةةةة، االلتةةةةزا  الت ظي ةةةةي، الةةةة ةيفي،
سةةم ا ال ةة ا ج الت ظي يةةة   اييةةة يةة جا  عالقةةة , ت صةةمت الدراسةةة الةةى  دةة اال  ا  ةةة الت ظي ية

 م  ميت الع ل الرضا ال ةيفي، االلتزا  الت ظي ي، عد  األمال ال ةيفي،  
م ةةال م  مةةج خةةالل عةةرا بعةة  الدراسةةات السةةابقة فةةي م ةةال دةة ال الحيةةال ال ةيويةةة

 سم ا ال  ا  ة الت ظي ية  بع  الدراسات التي ت ا لت العالقة ي  ه ا ن د ما ىمي:
 بال خةةةاركة كةةةاااارل أخةةةر  الدراسةةةات دةةة ال الحيةةةال ال ةيويةةة  رب هةةةا ب ت  ر ت ا لةةت بعةةة 

م اراسات أخرى ت ا لت سم ا ال  ا  ة الت ظي ية ي صفا  س مة لمتقد    2018، ا اسعب
م  ت ا لةةةت  ( 2015، اراسةةةة )ال عامسةةةة  ثىىى  وا سىىىل ال ت  ةةةز  األااا الت ةةة ر  ال  ةةةاح 

اراسةة ل ال ةيوية  سةم ا ال  ا  ةة الت ظي يةة ميةل اراسات أخرى العالقة ي ج د ال الحيا
 (2018Akar, Huseyin )   اراسةةةة )نسةةةريج عبةةةد الةةةرح ج  أ  ةةةج حسةةةج اىةةة ب ،

 Mohammadi, S., Kiumarsi, S., & Hashemiاراسةةةة ) (  ا2017

، Shams اراسةةةةةة )، (2017اراسةةةةةة )ردةةةةةاا نيةةةةةار,  مKhan 2016م اراسةةةةةة)2016
Jofreh ،2014   ) 2012، اوا سل وا سل Kashan   

  اعت ةةدت أ مةةب الدراسةةات عمةةى ال  ظ ةةات اليةة اعية ال ت سةة ة  التب ةةرل م ت عةةا  لمدراسةةة
اتفقةت  م اات ت أخرى بال  ظ ات الصدمية كال هسسةات اليةحية  ال يةرفية  التعمي يةةم

 م مب الدراسات السابقة عمى االستبانة كأاال رئيسية في د ح البيانات  تحم مها 

  ( أل دةةةة ال الحيةةةةال ال ةيويةةةةة ل عم ةةةةي ال رحمةةةةة اليان يةةةةة  2018، )السةةةة دأكةةةةدت اراسةةةةة
 دة ا ي ئةة مدرسةية   ةر محفةزل تسة ا ف هةا العالقةات نتي ة ، ب حافظة ال   فية م صفضة

اانسانية نتي ة لتيرل الصالفات  اليراعات ي ج ال عم  ج م ا   عمهت   ةر قةااريج عمةى 
تعةةرف عمةةى دةة ال الحيةةال ال ةيويةةة ل عم ةةي م ةةا  سةةت دب الالع ةةل معةةا بخةةكل تعةةا ني، 

 ال رحمة االيتدائية م

 السةةةةم ا ال  ا  ةةةةة الت ظي يةةةةة فةةةةي تفع ةةةةل  أكةةةةدت الدراسةةةةات السةةةةابقة عمةةةةى أا يةةةةة سةةةةم ا
الت ة عي االختيةةارز لمعةامم ج فةةي ال هسسةةة  الةاز ال ى ةةدًر تحةةت نظةت ال كافةةأل الرسةة ية 

ا  ع ةةى أل ميةةل اةةاه السةةةم كيات  الهةةااف لتةةدعيت أااا ال هسسةةة  تحق ةةا فاعم تهةةام  اةةا
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 لةةي  بالضةةر رز ل كافةةة ت ، يىهاىهةةا العةةامم ل فةةي ال  ظ ةةات ير بةةة مةةة هت  بةةدافح ذاتةة
رسةةةة ية، ك ةةةةا أل ميةةةةل اةةةةاه السةةةةم كيات ليسةةةةت متضةةةة  ة فةةةةي ت صةةةةيك ال هةةةةا  لمعامةةةةل 

 مج ثةةت  بالتةةالي ال  حاسةةب عم هةةام - إل كانةةت تةةرتبا بال هةةا  ال ةيويةةة  -بال هسسةةة 
 حمى يها معم ي ال رحمة االيتدائية مضر رل أل ىت

  أ ضحت بع  الدراسات أل العالقة ي ج د ال الحيال ال ةيوية   سةم ا ال  ا  ةة الت ظي يةة
 مج ثت فنل االات ا  يتحس ج دة ال الحيةال ال ةيويةة لم عم ة ج ىة عك  ، عالقة  را ا م دبة

 ع ا الدراسة الحالية معمى القيا  بسم ا ال  ا  ة الت ظي ية  ااا ما تحا ل أل تتخ  

 دةة ال الحيةةال ال ةيويةةة  اختمفةةت الدراسةةة الحاليةةة عةةج الدراسةةات التةةي ت ا لةةت العالقةةة يةة ج
 سةةم ا ال  ا  ةةة الت ظي يةةة فةةي ع  ةةة الدراسةةةة ح ةة  تةةت الت ب ةةا عمةةى معم ةةي ال رحمةةةة 

مةى فالدراسة الحالية تسعى لمتعرف ع، االيتدائية في محافظة ال   فية في الدراسة الحالية
العالقة ي ج د ال الحيال ال ةيوية ل عم ي ال رحمة االيتدائية ب حافظة ال   فية    سم ا 

 ال  ا  ة الت ظي ية لدىهت م 

 :ةــــــــدراســــــــة الــــــــأسئل
   ا جاول  ألسئللتحدا مخكمة الدراسة في اادابة عج 

 ما اال ار ال فاهي ي ل  ال الحيال ال ةيوية؟ -1
 ال فاهي ي لسم ا ال  ا  ة الت ظي ية؟ ما اال ار -2
مةةةةةةةا اردةةةةةةةة تةةةةةةة افر أبعةةةةةةةاا دةةةةةةة ال الحيةةةةةةةال ال ةيويةةةةةةةة لةةةةةةةدز معم ةةةةةةةي ال رحمةةةةةةةة االيتدائيةةةةةةةة  -3

 ب حافظة ال   فية؟
ال رحمةةةةةة االيتدائيةةةةةة  لةةةةةدز معم ةةةةةي ال  ا  ةةةةةة الت ظي يةةةةةةسىىىىىلحم اردةةةةةة تةةةةة افر أبعةةةةةاا  مةةةةةا -4

 ب حافظة ال   فية؟
لةدز معم ةي ال رحمةة   ى ال  ا  ةة الت ظي يةةما العالقة ية ج دة ال الحيةال ال ةيويةة  مسةت -5

 االيتدائية ب حافظة ال   فية؟
 أبعةةاا  ال ةيويةةةاةةل ت دةةد فةةر ن ذات االلةةة احيةةائية عمةةى مسةةت ى أبعةةاا دةة ال الحيةةال  -6

–سةةم ا ال  ا  ةةة الت ظي يةةة يةة ج معم ةةي ال رحمةةة االيتدائيةةة  فةةا مت  ةةر )ال ةة   )ذكةةر 
   ر ترب ز(؟ –ال )ترب ز ال ه  حضر(, ال درسة )ريك، حجع  ،أنيى(



2020 (1ج) ينايـر (121)العدد              جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 71 

 :ةــــــــدراســــــــالداف ـــــــأه

العالقةةة يةة ج دةة ال الحيةةال ال ةيويةةة  سةةم ا ال  ا  ةةة علىى  تهةةدف الدراسةةة الةةى التعةةرف 
 الت ظي ية لدى معم ي ال رحمة االيتدائية ب حافظة ال   فية م

 :ةــــــــدراســــــــالة ـــــــــأهمي
   نضافة عم ية مت اضعة فةي م ةال البحة  العم ةي م ةا   كةج لةا إل ب قد  سهتإل ااا البح

 إل ، لةدىهت سم ا ال  ا  ةة الت ظي يةة قدما مج العالقة ي ج د ال الحيال ال ةيوية لم عم  ج   
لمبحةةة  الحةةةالي أا يةةةة ع ميةةةة تتعمةةةا ب ةةةا   كةةةج أل ىت صةةةل إليةةةا مةةةج نتةةةائج نتي ةةةة الت ب ةةةا 

اا ألراا ع  ةةة مةةج م ت ةةح البحةة  ل عرفةةة العالقةةة يةة ج ال  ةةداني الةةاز تقةة   بةةا الدراسةةة  أخةةا
 ةةةا   كةةةج لم هسسةةةات ذات ملهةةةاه الع  ةةةة  سةةةم ا ال  ا  ةةةة الت ظي يةةةةدةةة ال الحيةةةال ال ةيويةةةة   

 العالقة  السي ا  دارل التربية  التعميت  مدىريات التعميت تقد  ا مج أدل ذلام 

  خةةالل مةةا  قدمةةا البحةة  مةةج قةةد  سةةهت البحةة  فةةى رفةةح أااا ال ةةدارس  ديةةاال كفااتهةةا مةةج
مةةةج خةةةالل  مقترحةةةات لتةةة ف ر الحيةةةال ال ةيويةةةة ل عم ةةةى ال ةةةدارس  تحسةةة  ها  رفةةةح أاائهةةةت

 مت بيقهت لسم ا ال  ا  ة الت ظي ية
  فةةى ديةةاال تفاعةةل  االيتةةدائيقةةد  سةةهت البحةة  فةةى أل  سةةتف د م ةةا ال ةةدراا ب ةةدارس التعمةةيت

الةةاى ىةة عك  إ  ايي ةةا عمةةى ال عم ةة ج   الع ةةل يةةر ح الفريةةا، ال عم ةة ج فةةى اتصةةاذ القةةرار،
  عمى ال درسة عامةم

  قد  سهت البح  فى رفح ال    ال ه ى  االدت اعى ل عم ى ال رحمةة االيتدائيةة مةج خةالل
 تحس ج الحيال ال ةيوية لهتم

 منهج الدراسة وأداتها:
 اعت ةةدت الدراسةةة عمةةى ال ةة هج ال صةةفي الةةاز أمكةةج مةةج خاللةةا د ةةح ال عم مةةات  البيانةةات 

الالدمةةة لادابةةة عمةةى تسةةااالت الدراسةةة  تفسةة راا  ال صةة ل إلةةى تحق ةةا األاةةداف الصاصةةة 
( عبةارل م دعةة 38مةج )مك نةة اسةتبانة عبةارل عةج أاال استصدمت الدراسة الحاليةة  قد  يهام
ال خةاركة فةي  ,ل ةيويةة  اةي العالقةات االدت اعيةةخ سة أبعاا لقيةاس دة ال الحيةال ا عمى

 الت افةا ية ج الحيةال  سةاعات الع ةل,’ي ئة الع ل ، ستقرار  األمال ال ةيفياال اتصاذ القرار,
اةي:   لقيةاس سةم ا ال  ا  ةة الت ظي يةة لم عم ة ج، أبعاا خ سة  ( عبارل م دعة عمى37) 
 م  (السم ا الحضارز   الر ح الرياضية،   الض  ر،   ، المباقة  ااىيار، )
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 :ةــــــــدراســــــــالوات ـــــــــخط
  ر الدراسة عمى ال ح  التالي :تس 
 أاةةةةةةةةدافها  ،  أا  تهةةةةةةةةا،  أسةةةةةةةةئمتها، اال ةةةةةةةةار العةةةةةةةةا  لمدراسةةةةةةةةة  يخةةةةةةةة ل مقدمةةةةةةةةة الدراسةةةةةةةةة ،

  الص  اتم , ال  هج

 أبعاااةا,  مفهة   سةم ا ،  أا  تهةا، اال ار ال ظرز  يخ ل مفه   د ال الحيال ال ةيوية 
  ج دةةة ال الحيةةةال ال ةيويةةةة, العالقةةةة يةةة  أبعةةةااه,  سةةة اتا,  أا  تةةةا, ال  ا  ةةةة الت ظي يةةةة,

   سم ا ال  ا  ة الت ظي ية

 ,صةة  األاال   صةة  ع  ةةة الدراسةةة,  تفسةة ر ال تةةائج, اال ةةار ال  ةةداني  يخةة ل أادافةةا   
  مقترحات الدراسة م

 أبعاااةا,  مفهة    أا  تهةا,س ف ىت ا ل اال ةار ال ظةرز مفهة   دة ال الحيةال ال ةيويةة,   
 سةم ا   العالقة ي ج د ال الحيال ال ةيوية,  أبعااه,  س اتا,  أا  تا, سم ا ال  ا  ة الت ظي ية,

 ال  ا  ة الت ظي ية ك ا ىمي:

 مفهوم جودة احلياة الوظيفية:
،  عتبر مفه   د ال الحيال ال ةيوية مج ال فاهيت الحدىية فى م ال إاارل ال ة ارا البخةرية

 لقةةد كانةةت يدا اتةةا فةةي نها ةةة السةةت  يات  بدا ةةة السةةبع  يات مةةج القةةرل العخةةريج مةةج خةةالل تأك ةةد 
 لقد ةهر مفهة   دة ال الحيةال ال ةيويةة ل  اكةب سياسةات الت  ةر ، د ال الحيال فى مكال ال ةيفة

مةج  الت  ير الت ظي ي  ليصف  حاالت الت تر  القما التي ساات في ال ةرب ية ج العةامم ج خ فةا 
أ   االسةةت  اا عةة هت أ  تصوةةي  ال زا ةةا االدت اعيةةة التةةي  حيةةم ل عم هةةا أ  تصوةةي  أدةة رات,

 مةج ثةت تعظةيت أا يةة اسةتصدا   تراة د  لحر  ال  ظ ات عمةى تة ف ر الرضةا الة ةيفي لمعةامم ج,
( 356 ,2005 ,أااا ال ة ارا البخةرية لتحق ةا ال  ةزل الت افسةية ية ج م ظ ةات األع ةال )دةاا الةرب

 تستعرا الباحية أات التعريفات ل  ال الحيال ال ةيوية ك ا ىمي :  س ف
 بأنهةةةا "م   عةةةة مةةةج الع ميةةةات  اادةةةرااات التةةةى ت فةةةااا ال درسةةةة ( 7، 2018، تةةةرى )السةةة د

يهدف ت  ير  تحس ج مصتم  د انب الحيال ال ةيوية لم عم  ج مةج خةالل تة ف ر ي ئةة ع ةل 
بااضةةافة إلةةى ت  يةةة  يةةاا ة  االدت اعيةةة  ال فسةةية، تمبيةةة  إاةةباع احتيادةةاتهت االقت م اسةةبة،

 م ا  ض ج است رارية ن اح ال درسةم" العالقات اانسانية تحقيقا لرضاات ال ةيفي،



2020 (1ج) ينايـر (121)العدد              جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 73 

 ( أل دة ال الحيةةال ال ةيويةة تع ةي "م   عةة مةج ال هاةةرات  12، 2018،  يةرى ) أية  عة ال
مةةةج أدةةةل ، ا  ااخةةةل ال  ظ ةةةة الع ميةةةات ال تتاممةةةة التةةةي تخةةةارا ف هةةةا د يةةةح اااارات  األقسةةة

 م" لتحق ا األاداف ال  خ ال لم  ظ ة، تحس ج الحيال ال ةيوية  الخصيية لدى العامم ج ف ها
  ( أل دة ال الحيةال ال ةيويةة تع ةي "ي ئةة الع ةل التةي تتة افر ف هةا  19، 2016، ىرى )البربرز

اييةةا عمةةى ال  ةةة  م ةةا ىةة عك  ا  ، الع امةةل ال اا ةةة  ال ع  يةةة ب صتمةة  أبعاااةةا بخةةكل د ةةد
 ف بال أقيى دهد م كج في خدمة ال هسسة "، فيخعر بالرضا  األمال ال ةيفي

 ,( بأنها "م   عة األنخ ة التةي  قة   يهةا األفةراا نحة  337، 2015،  البااقالي  يعرفها )خضر
 مج خالل تعزيز ده اات  ت  ير أاائهت في د يح ال ست يات االاارية "، دياال فاعمية ال  ظ ة

  ضىىىى ا امAfsar 2014,127  ح ىىىىج "اىىىىوا ارىىىىط  ا ء  اعىىىىج لعال م ىىىىح ج  ا ملحجعىىىىجل ا عىىىىال   
ما ىىىال  اضىىىىج لىىىحاع  فىىى   ىىىى مح اةىىىج  امىىىح  عال م ا وجةىىىىجل ا  اح وفوىىىل, مفىىىىذاي  ،م ىىىجد  ا

 لصحا ا ا ذ    الوجا م ال مب .

 2013,2 عرفهةةا), Kumar بأنهةةا: "اردةةة الت  ةةز التةةى أ دةةدت فةةى الع ةةل  اةةر ر الع ةةل )
مضاف ا إل ها البعد اانسانى  التةى تسةاات ب   مهةا فةى  تحدا العالقة ي ج العامل  ب ئتا،التى 

 مةج ثةت عمةى مسةت ى أااا  الرضا العا   تحس ج القدرات فى أااا الع ةل عمةى مسةت ى الفةرا،
 ال هسسة ككلم"

 (يةرى كةل مةج Sathya, k . lyer vidya ،R (2012,55 أنهةا تع ةي :"اسةت ابة ال  ظ ةة )
يادةةةات ال  ةةةة  مةةةج خةةةالل ت ةةة ير اليةةةات السةةة اح لهةةةت بال خةةةاركة التاممةةةة فةةةي صةةة ح الحت

 القرارات التي ت ظت حياتهت ااخل الع ل م
  ( بأنهةةةا السياسةةةات  اادةةةرااات  الع ميةةةات التةةةى ت فةةةااا أااا 7 ,2012، البمبيسةةةى) أضةةةاف

  هسسةمم ا  ض ج است رارية ن اح ال ال هسسة  األفراا تمبى  تخبح ر بات عامم ها،
 ( بأنهةةةةةةا: م   عةةةةةةة مةةةةةةج الع ميةةةةةةات ال تتاممةةةةةةة  ال ص  ةةةةةةة 9 ,2008دةةةةةةاا الةةةةةةرب  ) عرفهةةةةةةا

 التى تستهدف تحس ج مصتم  ال  انب التى تهثر عمى الحيال ال ةيوية لمعةامم ج   ال ست رل،
ةةةا، الةةةاى  سةةةاات يةةةد ره فةةةى تحق ةةةا األاةةةداف االسةةةتراتي ية لم هسسةةةة   حيةةةاتهت الخصيةةةية أ ض 

 ل تعامم ج معهام العامم ج ف ها  ا
 ، ةحوا  الوجا  اح وفوىل  بىجاا عىال السى ل  م  ةمحعىل   55، 2006 مض ا اامز مآخ م   

مجىجواضال على  لرىباا  سىج مل  ومىل  م ا   للص عل      ألاى  و ةىب  ضال بجاثرىل،  ال  امبجوئ،
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 خى  م ا عئىل   ة مج وىل و مبعئىل  اعمى   امجواىل، امللم  ا ملل ح  عل   بعجو  الوجا  ام مل،
  امللمل م اعالجل بعال  الوجا و خ  مخجاج  اعم  

 ومن ثم ترى الباحثة أ  ج دة الحياة ال ظيفية للمةلم ن:
م   عةةة مةةج الع ميةةات  اادةةرااات التةةةى ت فةةااا ااارل ال درسةةة يهةةدف تحسةة ج  ت ةةة ير 

اع  تمبيةةة  إاةةب، مصتمةة  د انةةب الحيةةال ال ةيويةةة لم عم ةة ج مةةج خةةالل تةة ف ر ي ئةةة ع ةةل م اسةةبة
بااضةةةةةافة إلةةةةةى ت  يةةةةةة العالقةةةةةات االدت اعيةةةةةة  احتيادةةةةةاتهت االقتيةةةةةاا ة  االدت اعيةةةةةة  ال فسةةةةةية،

 تةة ف ر ، ل سةةاعدتهت عمةةى ي ةةاا عالقةةات   بةةة  ال هةة ا بيةةحتهت  رفةةاا تهت  رضةةاات الةة ةيفى
م ةا  ضة ج ،   اتاحة الفرصة لهت في ال خاركة في اتصاذ القرار، االستقرار  األمال ال ةيفي لهت

  رارية ن اح ال درسة ماست

 أهمية جودة احلياة الوظيفية:  
 عتبةةةر مفهةةة   دةةة ال الحيةةةال ال ةيويةةةة مةةةج ال فةةةاهيت ال ه ةةةة فةةةي عيةةةرنا الحةةةالي   لقةةةد 

، 2004، اراسةة )ال  ربةةي م هةةابعة  الدراسةةات أا يةة ت ب ةا دةة ال الحيةال ال ةيويةة،  أ ضةحت
  لي :كما  (67 ,2014، )ماضي، (42، 2009، )الع زز  صالي، (4

  تصوةةي  اليةةراعات يةة ج العةةامم ج  اااارل مةةج خةةالل ت ةة ير م ةةار لعالقةةات ع ةةل أكيةةر
  ت ف ر ي ئة ع ل مساعدل عمى حل ال خاكلم إنتادية،

  مخاركة أكبر عدا مج العامم ج باألفتار الب ةاال التةى   كةج أل تةهاى إلةى تحسة  ات فةى
 إدرااات الع ل ال هسسىم

 ت  تحق ا التتامل  التفاعل ي ج أاداف ال هسسة  أادافهتمدياال انت اا العامم ج   الئه 

 دياال اردة الرضا ال ةيفى العامم ج  تحس ج  اعت العالقات اانسانية فى ال هسسةم 

 انصفاا معدالت الغياب فى ال هسسة م 

  اسةةةتي ار أفضةةةل ال ةةة ارا البخةةةرية فةةةى ال هسسةةةة م ةةةا ىةةةهاى إلةةةى ديةةةاال التفةةةاال  الفعاليةةةة
 سسةم الت ظي ية لم ه 

 دعةةةل ، بأسةةةم ب ال خةةةاركة حةةةل ال خةةةكالت د يعهةةةا التةةةي ت ادةةةا العةةةامم ج أ  ال  ظ ةةةة  
 مال  ظ ة ا  قرا ية

 ال حافظةةةةةةة عمةةةةةةى سةةةةةةالمة ، تحسةةةةةة ج ي ئةةةةةةة الع ةةةةةةل مةةةةةةج خةةةةةةالل تقم ةةةةةةل سةةةةةةاعات الع ةةةةةةل 
 مالعامم ج في ال  ظ ة
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 حاب   أصة، تسعي د ال حيال الع ل الى تحق ا األاداف  ال يةالي لمعةامم ج  ال  ظ ةة
 ال يالي ال رتب ة بال  ظ ة م

 أبعاد جودة احلياة الوظيفية :
مةةةةج تصياصةةةةتهت   حسةةةةب  تصتمةةةة  أبعةةةةاا دةةةة ال الحيةةةةال ال ةيويةةةةة بةةةةاختالف البةةةةاحي ج،

التةةةي تحةةةدا دةةة ال الحيةةةال فةةةي الع ةةةل حسةةةب  األبعةةةاا ال  كةةةج التعةةةرف عمةةةى بعةةة  ال ت  ةةةرات أ 
 (122، 2015يج خالد ، )ي حف  :في ا ىمي الباحي ج  التي تت يل

 :ااصةةة اا إلةةةى  االحتةةةرا ، ال ت يمةةة فةةةي االعتةةةراف بالع ةةل، ن عيةةة العالقةةةات االدت اعيةةةة
ال خةةاركة  الحة ار االدت ةةاعي، االتيةةاالت، الع ةل، احتةةرا  الةزمالا  أ قةةات االنخة االت،

 في اتصاذ القرارم
 ،ل فةي قةدرل ال  ظ ةة عمةى الةدعت  ال سةاعد ن عية م ظ ة الع ةل : ن عيةة تعمي ةات الع ةل

 العراق ةةل  اليةةع بات، مسةةار التقةةد  الةة ةيفي، حةةل ال خةةاكل ال تعمقةةة بالصمةةل الةة ةيفي،
 األخ ةةار الح ا ةةة مةةج األخ ةةار بال  ظ ةةة )االضةة رابات العضةةمية، ااراةةان فةةي الع ةةل،

 م(ادت اعية-ال ف 
 :الحقةةة ن ال كتسةةةبة، التةةةدريب  التتةةة يج، ال كافئةةةات، إمكانيةةةة االن ةةةاد  الت ةةة ر ال ه ةةةي 

 ض ال ال سار ال ه ي م ر القدرات،ت  ي
 ،الترفيةا، الحيال األسةرية، الت افا ي ج حيال الع ل  ساعات الع ل:  ت رل  ساعات الع ل 

 مل ال قلئممسج
 ( أل أبعةةةاا دةةة ال الحيةةةال ال ةيويةةةة تركةةةز عمةةةى األبعةةةاا  8، 2008 ، يةةةرى )دةةةاا الةةةرب

االسةتقرار ، ة في اتصاذ القرارال خارك، ي ئة ع ل صالحة خالية مج الت تر  القما التالية:
 عدالة نظت األد ر  الح افز ،  األمال ال ةيفي

 ,( أل 68, 2004، )ال  ربةةةةةةي، (43, 2011،  )عةةةةةةارف (,6، 2014  يةةةةةةرز )ماضةةةةةةي
السةةةم ا القيةةةااز ، ال خةةةاركة فةةةي اتصةةةاذ القةةةرار دةةة ال الحيةةةال ال ةيويةةةة تت يةةةل فةةةي:أبعةةةاا 

 ماألد ر  االاراف في الع ل,
  ( أل أبعةةةاا 2013،  )نيةةةار (, 2013، )صةةةالي ( 28-19، 2016 ، يةةةرز )البربةةةرز

 العالقات االدت اعية م,االستقرار  األمال ال ةيفي م :تت يل في د ال الحيال ال ةيوية
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م ا سبا ن د أل الباحي ج اختمف ا في تحدىد أبعاا دة ال الحيةال ال ةيويةة  سة ف تت ةا ل 
االسةةتقرار   األمةةال ، ال خةةاركة فةةي اتصةةاذ القةةرار، يةةةالتاليةةة )العالقةةات االدت اعالباحيةةة األبعةةاا 

 :الت افا ي ج الحيال  ساعات الع ل( كأبعاا د ال الحيال ال ةيوية ك ا ىمي’ال ةيفي,ي ئة الع ل 

 ة:ــــــــاعيــــــــات االجتمــــــــالقــــــــالع
ب ية تعد أمةرا  اامةا  إل إقامة عالقات ادت اعية سمي ة ي ج د يح العامم ج في ال هسسة التر 

 ى ب ي أل ت ليا اااارل الترب ية اات اما  خاصا  كي تست يح إن اد أادافها  أاداف العامم ج ف هام
 العالقات االدت اعية تع ي ذلا ال  ق  الاز مج خاللا ىدخل مةج خاللةا اصيةال أ  

 كا عمةى اةاا أكير في سم ا مع ج  اضعا كل م ه ةا فةي اعتبةاره سةم ا األخةر بح ة  ىت دةا سةم
 ,)أح ةةد خجأىىلاألسةةاس  بةةالا تخةة ل العالقةةات االدت اعيةةة امكانيةةة تحدىةةد سةةم ا األفةةراا ب ةةرن 

 االات ةةةةا  بال انةةةةب االنسةةةةاني فةةةةي التعامةةةةل مةةةةح األفةةةةراا فةةةةي  (م212   ,2002 , ريةةةةب سةةةة د
 ضي, لقد حدا )ما  اايداعال  ظ ة  عد عامال مه ا في ت ف ر ال  ار اال  ايي الداعت لانتادية 

، (  بيعةةةةةة العالقةةةةةات االدت اعيةةةةةة يةةةةة ج العةةةةةامم ج فةةةةةي )العالقةةةةةات يةةةةة ج ال را سةةةةة ج93, 2014
 العالقات ي ج الراساا  ال را س ج(، العالقات ي ج الراساا

فالعالقةةةةةةةات االدت اعيةةةةةةةة ال  ةةةةةةةدل ااخةةةةةةةل ي ئةةةةةةةة الع ةةةةةةةل تةةةةةةةهاز الةةةةةةةى ديةةةةةةةاال االنتاديةةةةةةةةة 
 م التزا  العامم ج  رضاات

 املشاركة يف اختاذ القرار:
تبد  أا ية ع مية اتصاذ القةرارات بال سةبة أل ةة مهسسةة مةج خةالل ك نهةا تةرتبا ب  انةب  

الع ميةةةة ااااريةةةة ال صتمفةةةة مةةةج تص ةةةيا  ت ظةةةةيت  ت سةةة ا  ت ديةةةا  رقابةةةة  سياسةةةات  اتيةةةةاالت 
ح ةة  أصةةبي ال  ةةاح الةةاى تحققةةا أى مهسسةةة ىت قةة  إلةةى حةةد بع ةةد عمةةى قةةدرل  كفةةاال   تفةة ي ،

لقةرارات ال  اسةبةذ ذلةا ألل ع ميةةة اتصةاذ القةرارات تخة ل فةى ال احيةة الع ميةةة ميااتهةا عمةى اتصةاذ ا
كافةةةة د انةةةب الت ظةةةيت اااارز  أل أى تفت ةةةر فةةةى الع ميةةةة ااااريةةةة ى ب ةةةى أل ىركةةةز عمةةةى أسةةة  

(  تعتبةةر مخةةاركة العةةامم ج فةي اتصةةاذ القةةرار فرصةةة 11، 2018)السة د   أسةال ب اتصةةاذ القةةراراتم
د القةةرارات األمةةةر الةةاز ىةةهاز الةةى رفةةةح الةةر ح ال ع  يةةة لم را سةة ج  تحق ةةةا ايةةداا الةةرأز  تراةة 

 (  يرى 73، 2008، يرى )داا الرب  ، ( 309  ، 2019، االنس ا  في ي ئة الع ل )الع يال
 أل مخاركة العامم ج في اتصاذ القرار  حقا ال زا ا التالية:، (174ص  ،2014، لالةربي
 قرار ىزيد مج الرضا  االلتزا  ال ةيفيمأل مخاركة العامم ج في اتصاذ ال 
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 دياال االنتادية  تصوي  معدالت الفقد  التم م 
 الحي ل عمى أفتار ايداعية  مبتترلم 
 ال ساا ة في حل ال خكالت  اتصاذ القرار ب ريقة أكير ا  قرا ية م 

  تحق ا الرضا التامل لر بات الع الا     حاتهت م 

  القرار  ع ي  د ا أكير مج يدىل أ  عدل يدائلمأل مخاركة أكير مج اص  في اتصاذ 
  أل كي ةةةر مةةةج القةةةرارات أ ل حةةةل ال خةةةكالت ىةةةدرا ع قهةةةا  أا  تهةةةا العةةةامم ج أكيةةةر مةةةج

 ال دىريج  ال خرف جم
  قةةد تتةة ل ال عم مةةات لةةدى ال ةةدىريج   ةةر كافيةةة لةةالا ف خةةاركة العةةامم ج تعةةزد اليقةةة فةةي

 ال عم مات  تيححهام
 ي اتصاذ القرار تزيد مج اافع تهت  انت ائهت لم  ظ ةم ال مخاركة د اعة الع ل ف 

تأسيسا عمى ما سبا ن د أل مخاركة العامم ج في اتصاذ القرار  خعره بأا  تا  يزيد مةج 
 اافع تا  انت ائا لمع لم

 االستقرار واألمان الوظيفي:  
 ه بالع ل،ا  الحالة السائدل في مهسسة ما ى عت ف ها العامل ي  ع مج األمال في است رار 

 اة  اةع ر ال  ةة  بال  أن  ةة  االسةتقرار  ال ةاتج عةج ضة ال  تضائل احت ةال إنهةاا خدماتةام 
 است راره في الع لم 

 يعد األمج ال ةيفي مج أات ركائز ال  اح فةي أ ةة مهسسةةم  تقة   فتةرل األمةج الة ةيفي 
صة ر القمةا عمةى   إنهةاا د يةح عمى رفح اردة ال  أن  ة لدى ال  ة  عمةى مسةتقبما الة ةيفي،

 ( 12-11, 1424 س ست,) :ك ا ىمي  تتحقا مهارات األمج ال ةيفي ذلا ال ستقبلم
 ال  ةةةة  باالسةةةتقرار ال فسةةةي  ال ع ةةة ز  ال ةةةااز فةةةي ال هسسةةةة التةةةي  ع ةةةل ف هةةةا،  خةةةعر  

 يخةكل   يتفانى في اااا مهاما ال ةيويةة،  ع ل العامل ب د  إخال   يباار  يبدع، -
 ل  احدلممح دمالئا أسرل ع 

  ساات في دياال االنتادية  

 خعر العامل بانا مقدر  حق قا محف ةة  كرامتا مي نة  يمقى كل االحترا  مج االاارل  

 ،يكة ل عةامال مةهثرا فةي ن احهةا   ساات في كسةب رضةا   الا  انت ةاا العامةل لم هسسةة 
 ى: مةةةج انعكاسةةةات  يةةةاب األمةةةال الةةة ةيفي ع ةةةد أز عامةةةل عمةةةى أز مسةةةت    اسةةةت راراا

 (46, 1411 )ال  ر,
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 عد  اات اما ب ا   رز ف ها حتى  ل  ترادح ، عد  اع ر العامل باالنت اا إلى مهسستا 
 إنتادها أ  تدنى مست ى أاائها مياسا  ب هسسات م اثمة

 ،يس ا د  مج االن  اا  عد  التعا ل ي ج العامم ج  عالقات الع ل ليست د دل  

  ى قمهةةةا ل  ةةةره( ألنهةةةا بال سةةةبة لةةةا ميةةةدر ق تةةةا فةةةي  حةةةتفم ب عارفةةةا  خبراتةةةا ل فسةةةا ) ال
 .ال هسسة التي  ع ل ف ها

 ىبحةةةةةةةة  العامةةةةةةةةل عةةةةةةةةج ميةةةةةةةةالحا الخصيةةةةةةةةية  لةةةةةةةة  كانةةةةةةةةت عمةةةةةةةةى حسةةةةةةةةاب مهسسةةةةةةةةتا, 
لعد  تقدىر اااارل العميا لمتفااات  االن اداتم  تبةدأ اةاه التة اار ، ترادح اااا الت اار -

 تت فر ف هةا ي ئةة ع ةل  حربا جرحمة البح  عج ع ل نخر في مهسسات أخرى   كج أل 
  اعطجء م إلبب ن م ا معزأفضل   كج أل تخ ح أكير عمى 

 ل:ـــــــــة العمـــــــــبيئ

لب ئة الع ل تأث ر كب ر عمى أااا ال  ةف ج  تضةت ي ئةة الع ةل عةدل د انةب م هةا مةا اة  
 (71، 2017،  اليافي،  م ها ما ادت اعي م)الع رز   م ها ما ا  نفسي,، مااز

 يعد م ض ع ي ئة الع ل مج ال  ض عات التةي حظ ةت  مادالةت تحظةي باات ةا  عم ةاا 
 لعةةةل السةةةبب أل ي ئةةةة الع ةةةل تعتبةةةر أاةةةت ال ت  ةةةرات تسةةةهت فةةةي رفةةةح مع  يةةةات  السةةةم ا االاارز,

 (2، 2012، االنتادية م)القح اني  بالتالي رفح العامم ج,
ذلا مج خالل تحسة ج الظةر ف  بات تحس ج ي ئة الع ل ضر رل ادت اعية  اقتياا ة   

الداخميةةة لمع ةةةل  تقةةةد ت أفضةةةل الصةةةدمات  االات ةةةا  بةةةال  ةف ج ح ةةة  أل ال هسسةةةات  ال  ظ ةةةات 
تةةهثر فةةي العةةامم ج ب ةةا تةة فره مةةج ع امةةل  امكانةةات ت دةةا لهةةت مةةج أسةةم ب القيةةاال   بيعةةة الع ةةل 

,  الته يةةةةة ال  ةةةةدلالظةةةةر ف ال اا ةةةة كااضةةةةاال     األدةةةة ر,  المةةةة ائي  نظةةةةت الترميةةةة,  التصيةةة ,
( أز أل ي ئةةةة الع ةةةل تخةةة ل كةةةل مةةةا  حةةةيا 3، 2014، يةةةج رح ةةة ل   بيعةةةة حةةةرارل ي ئةةةة الع ةةةل )

بةةال عمت مةةج  بيعةةة الع ةةل فةةي ال درسةةة  القةة ان ج الصاصةةة بالع ةةل  الترقةةي بااضةةافة الةةى مكةةال 
 الع ل مج ح   كااضاال ال  دل,  الته يةم

 التوافق بني احلياة وساعات العمل:
دل يةة ج الحيةةال الخصيةةية  حيةةال الع ةةل اةة  م   عةةة مةةج الترت بةةات فةةي الع ةةل تهةةدف التةة ا

 اةةةدفها ال هةةةائى ا  ةةةاا التةةة ادل األميةةةل يةةة ج الحيةةةال  الةةةى ا  ةةةاا ي ئةةةة ع ةةةل م اسةةةبة تتسةةةت بال ر نةةةة,
 يعةد الت ف ةا ية ج الحيةال الخصيةية  الخصيية  حيال الع ل, مح االسها  في دياال كفاال ال هسسةة,
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ال ال ةيويةةة مةةج القضةةا ا الهامةةة فةةي ال هسسةةات بيةةفة عامةةة  فةةي ال هسسةةات التعمي يةةة  بةة ج الحيةة
، بيفة خاصة فتالا ا لد ا مت مبات عدىدل تحتاً الى اس  مع  ة لضةبا مة اديج التة ادل ي  ه ةا

 ال هسسةة ت ادةا ، ف رى ال  ة  أ  ال عمت ى ادا تحدز قي تمبية مستمزماتا الخصيةية لةا  لعائمتةا
ج التحةةد ات فةةي تمبيةةة احتيادةةات ال ةة ةف ج ال اليةةة مةةج أدةة ر عاالةةة التةةي تمبةةي احتيادةةات العدىةةد مةة

 ال عمةت  عةاني  (46، 2015، اسرتا في ا ار امكانيات ال هسسة لتحق ةا أاةدافها ال ردة ل م)حةال ل
 مج تدني راتبا  مج ثت   د مخكمة في تمبية مستمزماتا الخصيية لا  لعائمتا م

االسةتقرار ، اعيةالحيال ال ةيوية لم عمت تت يل في :العالقات االدت  م ا سبا أبعاا د ال
 الت افا ي ج الحيال  ساعات الع لم، ي ئة الع ل، ال خاركة في اتصاذ القرار , االمال ال ةيفي

 مفهوم سلوك املواطنة التنظيمية:
 مفهةةةةةةة   سةةةةةةةم ا ال  ا  ةةةةةةةة ىردةةةةةةةح الفضةةةةةةةل فةةةةةةةي ت ا لةةةةةةةا إلةةةةةةةى عةةةةةةةالت االاارل ال خةةةةةةةه ر 

(Chester Barnard)،   حةة ل مبةةدأ اق ةةاع العةةامم ج فةةي فتةةرل الر بةةة فةةي التعةةا ل  1938عةةا
 الةاز م ةز ية ج ا ر الفةرا الرسة ي فةي الع ةل  1964( عةا  Katz كالا إلى افتار ) ،الت ظي ي

 (et.al 2004:241  &Farh السةم ا االيةةداعي العفة ز  الةةاز  عتبةةر اساسةا لفاعميةةة ال  ظ ةة )
أنةا ال   كةج لم  ظ ةات أل تسةت ر  تزااةر إذا لةت  (656 ،2011،لحراحخةة)البخابخةا  ايرى   

ىتيةةةرف م تسةةةب اا ب  ا  ةةةة صةةةالحة مةةةج خةةةالل االنصةةةرار فةةةي كافةةةة أنةةة اع السةةةم ا الت ظي ةةةي 
اا  ةةايي,  نظةةر ا ألا يةةة ال  ا  ةةة الت ظي يةةة الرفيعةةة  ال سةةه لة فاليةةد مةةج تسةةميا الضةةه عمةةى 

م  يةةرى   ةا  العم ةاا  البةاحي ج م ةةا القةد   سة بقى كةالا بيعةة اةاا السةم ا الةاز اةة  محةل اات
 ع ةةةي أنةةةا سةةةم ا  ةيفةةةي  ( أل مفهةةة   سةةةم ا ال  ا  ةةةة الت ظي يةةةة "548، 1999، )ال بةةةي 

"ع ةل أل  ع ةي  (5، 2006 ،)اةربت ي يةرى   مدعت ادت اعيا  م دا مج األفراا إلى ال  ظ ةة
 ةا  إراال  ال ىب ةي م ةا از مةرا ا ا  نخار ادت اعي   ارسا ال  ة  مج تمقاا نفسا  ر بةة م

مااز عبر التزا  لي  بال ةيفي  ان ا ا  التزا  اايي  ق   عمى اعتبارات اخالمية ا  ادت اعية 
ا  انسانية, ك ا  ستمز  ت افر صفات اساسية في ال  ة  كأستخعار ال سه لية  تح ل االمانة 

 القيت  بال ظا  ال  افا عميا ااخل   االخال  في الع ل  ت  ب ال خاح ات  االلتزا  بال باائ
الت ظةةةيت از القيةةةا  بكةةةل مةةةا ىت مبةةةا اليةةةالي العةةةا  مةةةج ادةةةل تحق ةةةا ااةةةداف ال  ظ ةةةة  ضةةة ال 

 من احها  اعت الترابا االدت اعي ي ج اعضائها
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( بأنهةا "أع ةال ت  عيةة اختياريةة تت ةا د نظةا  ال كافة ت 9، 2014،  عرفها )القح ةاني
 تعةةة ا ،   ل سةةةاعدل اآلخةةةريج، سةةةها ال  ةفةةة ل يهةةةدف ااةةةباع حادةةةاتهت الحةةة افز الرسةةة ية  ي ار 

 بالفائدل عمى ال  ظ ة ككل  تسهت في دياال ت اسا ال  ظ ة  تحق ا أادافها  فاعم تها " 
  نالحم مج التعريفات السابقة أل سم ا ال  ا  ة الت ظي ية ى   ز عمى ما ىمي:

 ق   يها الفرا مج تمقاا نفسا م انا سم ا   عي ى بح مج األا ار االضافية التي  

 ال تتت مكافأل الفرا مج خالل نظت الح افز الرس ية م 

 أنا سم ا  سهت في تحق ا أاداف ال  ظ ة  يزيد مج فاعم تها م 

  أنا سم ا   عي   ر محدا ض ج ال ص  ال ةيفي. 

 أهمية سلوك املواطنة التنظيمية:
 :ك ا ىمي ااست راراعال في ن اح ال  ظ ة   لسم ا ال  ا  ة الت ظي ية أا ية كب رل  ا ر ف

 ال ساا ة في ال  اح الت ظي ي مج خالل تعزيز التعا ل في الع لم 

 ،ح ة  إل القيةا  بةاألا ار ااضةافية مةج  ت فر لم  ظ ة مة ارا بخةرية إضةافية   ةر مكمفةة
 ( Organ,1990 ,43-72) مقبل األفراا  ع ا قمة العامم ج بال  ظ ة

 ألنهةةةةا خةةةةاًر ال صةةةة  الةةةة ةيفي  ال تصضةةةةح  تةةةةار ددىةةةةدل  مبتتةةةةرل،تحفةةةةز عمةةةةى ت ل ةةةةد أف
 ( Smic ،1983 ،653-663لألع ال الر ت  يةم)

  تحق ا التفاال  الفاعمية لم  ظ ة مج خةالل االسةتصدا  األميةل لم ة ارا  عةد  إاةداراا م ةا
 ىهاى إلى تعزيز اانتاديةم

ا ال  ا  ةة الت ظي يةة م  أل أا ية سة (37، 2008س دال ، سم ال   يرى )السع ا راتب 
 :ىردح الى

  تصويك العبا ال ااز عج ال  ظ ات فه  اضافة حقيقية ل  ارااا بح    سة ي يت ديةا
ما كةال مقةررا إل تتح مةا ال  ظ ةات مةج ت ةيةك لةبع  ال ة ةف ج لمت سةح فةي خةدماتها 

  الت  ز في االااام
 صما الح اس في االااا  ااا ما  فتقده الع ل الر ت  يم  
 لفرصةةةة ل  ارسةةةة الد  قرا يةةةة مةةةج ح ةةة  اختيةةةار نةةة ع االااا  ال قةةةت الةةةاز ىر ةةةب ىتةةةيي ا

 ال خاركة فيام

 مى  د العالقات ي ج االفراا  ال  اعات م ا ى عك  إ  ابا عمى االااا ال ت  ز 



2020 (1ج) ينايـر (121)العدد              جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 81 

 مىزيد مج فاعمية  كفاال ال  ة  في الع ل 

 مااا السم ا  حقا ل  ارسيا أفضمية  م زل ت افسية 

ل  ا  ةة الت ظي يةة لةا اةاه األا يةة فةي ال  ظ ةات بيةفة عامةة فةال لةا  إذا كةال سةم ا ا
 أا ية كب رل في ال هسسات التعمي ية خاصةم

 التنظيمية: مسات وخصائص سلوك املواطنة
( أل أاةةت السةة ات التةةي ىركةةز عم هةةا مفهةة   سةةم ا ال  ا  ةةة 79، 2004 تةةرى )رمضةةال،

 الت ظي ية ما ىمي:
يةةةةةةةةةةةة سةةةةةةةةةةةم كيات اختياريةةةةةةةةةةةة ال ىتضةةةةةةةةةةة  ها ال صةةةةةةةةةةة  أل سةةةةةةةةةةةم كيات ال  ا  ةةةةةةةةةةةة الت ظي  -1

 ال ةيفي الرس يم
ميةةةةل مسةةةةاعدل الفةةةةرا لزمالئةةةةا اآلخةةةةريج  األااا  اةةةةي سةةةةم كيات   ارسةةةةها الفةةةةرا ت  عةةةةا ، -2

  تقةد ت االقتراحةات الصالقةة لتحسة ج أااا ال  ظ ةة، االختيارز ألاياا   ةر م م بةة م ةا،
  ة أما  ال  رم التحدث بي رل حس ة عج ال  ظ  عد  إضاعة  قت الع ل،

تخةةةت ل اةةةاه السةةةم كيات أ ضةةةا  االمت ةةةاع عةةةج م ارسةةةة بعةةة  األع ةةةال التةةةي قةةةد تضةةةر  -3
عةد  تية د  بال  ظ ة  ي ما عمى تما السم كيات مس ى "د ال االمت ةاع"  مةج أميمتهةا،

  عد  تح ل بع  ال خةاح ات البسةي ة فةي مكةال الع ةل، األخ اا في أع ال اآلخريج،
 أل بع  أ ضاع الع لم التعب ر عج االستياا بخ

أز ا ل مقايةةةةةل مةةةةةااز أ   أل األفةةةةةراا الةةةةةاىج   ارسةةةةة ل اةةةةةاه السةةةةةم كيات  األا ار ااضةةةةةافية -4
 ألل ااه السم كيات ال ترتبا ي ظا  ال كاف ت أ  العقاب الرس يم مكاف ت مج قبل الراساا،

 أنها سم كيات مقي ال  متع دل مج دانب الفرام -5

 ق ا ميمحة ال  ظ ة  االرتقاا يهامأنها سم كيات إ  ايية تهدف إلى تح -6

ةةةةةةةارلسي ف هةةةةةةةا ميةةةةةةةل اةةةةةةةاه السةةةةةةةم كيات اةةةةةةةي م ظ ةةةةةةةات اخةةةةةةةة  -7 أل ال  ظ ةةةةةةةات التةةةةةةةي ال تم ل
 سريعة الز الم

أل م ارسة ميل ااه السم كيات مج قبل بعة  العةامم ج ااخةل ال  ظ ةة مةج ال  كةج أل  -8
 تهثر في باقي العامم ج  تيبي دزاا  مج ثقافة ال  ظ ة

ىتيرف د يح ال عم ة ج بية رل مت اسةقة ككةل فةنل ذلةا ىتةيي فرصةة  يالحم أنا ع دما  -9
أفضةةل ان ةةاد ال هةةا  الترب يةةة  إدالةةة الق ةة ا الداخميةةة  الصارديةةة  ن ةةاح الع ميةةة التعمي يةةة 
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  اةةاا ىت مةةب مةةج ال  يةةح القيةةا  بةةأا ار إضةةافية أز م ارسةةة سةةم ا ال  ا  ةةة الت ظي يةةةم
 ( 165, 2004، )فرانا

ا ال  ا  ةةة الت ظي يةةة   يةةل سةةم كا  ت  عيةةا  ادتهاا ةةا   صتمةة  عةةج أل سةةم   م ةةا سةةبا ن ةةد
اقلةةبي العامةةل عمةةى عةةد  أاائةةا، أمةةا سةةم ا  أااا الةةد ر الرسةة ي الةةاز  عةةد سةةم كا  إدباريةةا  إلزاميةةا   معل

ال  ا  ةةةة فةةةال  عاقةةةب العامةةةل عمةةةى عةةةد  أاائةةةا ك ةةةا أنةةةا ال ى ةةةدًر صةةةراحة  تحةةةت نظةةةا  ال كافةةة ت 
   سم ا إ  ايي  رضا ال هائي تحق ا الفاعمية الت ظي يةم ا الت ظي ية الرس ية،

 :أبعاد سلوك املواطنة التنظيمية
: اةي تخ ر أ مب الدراسات إلى أل سم ا ال  ا  ة الت ظي ية ىتت ل مج خ سة أبعاا رئيسةة،

  السم ا الحضارز  في ا ىمي ت ضيي لهاه األبعاا:  الر ح الرياضية،  الض  ر،  المباقة، ااىيار،
  ار:ــــــــــــــاإليث (أ

 مةةةج أميمةةةة ذلةةةا  اةةة  سةةةم ا اختيةةةارى ال ةةةرا م ةةةا مسةةةاعدل اآلخةةةريج فةةةى أااا ع مهةةةت،
السم ا: مخاركة العامم ج اآلخريج  رن  أسال ب الع ل ال دىدل أ  الر بة فةى مسةاعدل العةامم ج 

د في ت ديةا (  ااا السم ا ىهكد عمى أا ية السم ا ال ساع49، 2011كراز,) ال دا  تعمي هتم
أز أنا سم ا اختيارز ت  عي  ق   بةا  العامم ج ااخل ال هسسة ا ل ت قح أز ح افز أ مكافأت،

الخةةةص  ل سةةةاعدل اآلخةةةريج أ  محا لةةةة ابعةةةاا الةةةزمالا عةةةج ال قةةة ع فةةةي األخ ةةةاا خةةةالل القيةةةا  
     عتبةةر الةةبع  أل اةةاا السةةم ا اةة  األسةةاس فةةي سةةم ا ال  ا  ةةة الت ظي يةةة )نلزااةةر، بالع ةةل،
ا أواىىىل  م ىىىح سىىىلحم جىىىجدا علىىى   سىىىجعبا ز ىىىالء  اعمىىى   م  امسىىى  عب ال ا ازبىىىح   (م342 ,2011

, 2015 ا اعىىىز  , م ىىىجد  ا و خىىى   امللمىىىل وم    ا  ىىىجي  اىىى    جاىىىأا  رجبىىى   ا وىىىج  ب ىىىذ   اسىىىلحم
 فااىيار سم ا اختيارز  ق   با الفرا ل ساعدل اآلخريج ا ل أل   مب م ام  110

 ار:ومن سلوكيات اإليث

 ال سةةاعدل يت ديةةا األاةةصا  ال ةةدا  مسةةاعدل اآلخةةريج الةةاىج عمةة هت أعبةةاا ع ميةةة دائةةدل،
 ت ف ر بع    ت  ية ع ل الزمالا ع د  يايهت أ  استئاانهت،  تعالي هت حتى ع دما ال  سأل ل،

  الت ةةة ع لم خةةةاركة فةةةي الم ةةةال ا ل أل   مةةةب م ةةةا ذلةةةا، الةةةزمج ل سةةةاعدل اآلخةةةريج فةةةي الع ةةةل،
 إقةةراا   الر بةةة فةةي أخةةا مسةةئ ليات إضةةافية، مع ةةل فةةي الةةزمج ااضةةافي ع ةةد الحادةةة، الت ةة ع ل

(مأز أل ااىيةار سةم ا 28، 1428 ال ال لةزمالا الع ةل الةاىج لةدىهت صةع بات ماليةة )الزارانةي،
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  أل  كةةة ل مسةةةتعد اائ ةةةا لتقةةةد ت العةةة ل ل ةةةج ، ت ةةة عي مةةةج الفةةةرا ل سةةةاعدل دمالئةةةا ع ةةةد  يةةةايهت
 . مالا الاىج لدىهت مخكالت في الع ل   اعية  مساعدل الز ، ح لا

 :رــــــــــــالضمي (ب
 كةةال ال حةةرألا األساسةةي لمعدىةةد مةةج األفعةةال ، عةةرف اانسةةال الضةة  ر م ةةا ف ةةر التةةاري 

مها نح  األفضل، ر البخرية  تقدأل  مج اليايت ألأل الض  ر  سةهت فةي  اانسانيألة التي أاألت إلى ت  أل
ما مج خال  قد  صتم  ع ل  ل ت ديا البخريألة نح  الحا  االيتعاا عج البا ل،رقيأل اانسال  تقدأل

إال ألأل  بسبب  بيعة اانسال التي تتأثألر بالب ئة ال حي ة  ال خةأل، الض  ر مج اص  إلى نخر،
  د اه لدى اانسال ال خالف فيام

 الض  ر   يل سم ا الفرا الت ة عي الةاز  فة ن الحةد األانةى مةج مت مبةات ال ةيويةة فةيو
 (م42 ,2013  الع ل ب د ة )الرم زال،  االستراحات،  احترا  الم ائي  األنظ ة، م ال الحض ر،

 يعرف الض  ر " بأنا سم ا الفرا الت  عي  االختيارز الةاز ىت ةا د الحةد ا الةدنيا مةج 
مةةج خةةالل الت ةة ع بأع ةةال إضةةافية  إيةةداا مقترحةةات تسةةهت فةةي ت ةة ير الع ةةل  مت مبةةات  ةيفتةةا،

 (م 28 ,2015  ال ساا ة بخكل اختيارز في حل ال خاكل في ال  ظ ة )الرا دز،  تحس  ا،
 يخةةة ل الضةةةة  ر عمةةةةى السةةةةم كيات التاليةةةةة االلتةةةةزا  ب  اع ةةةةد الع ةةةةل ال حةةةةدال كالحضةةةة ر 

 عةةةد  إاةةةدار ال قةةةت فةةةي   ال اازيةةةة لبةةةدا الع ةةةل فةةة رام، ال بكةةةر  تسةةةميت األع ةةةال فةةةي م اع ةةةداا،
 الحةةةر  الةةةدائت عمةةةى  ات   يمةةةة ال تصةةةد  أاةةةداف ال  ظ ةةةة،ال حااثةةةات الصاصةةةة ا  فةةةي اسةةةتراح

 قمةة األخ ةاا ع ةد  الحض ر  الع ل  ندرل الغياب حتى ع دما تتة ل ا ةاا أسةباب  د هةة لةالا،
 الحةر  عمةى قضةاا معظةت سةاعات  أااا ال ها  )سم ا الحي ة(  إك ال ال دبات بع ا ةة فائقةة،

 ج ال  ظ ةةة  الق اعةةد  اادةةرااات  ت ف ةةااا بالدقةةة  تقبةةل قةة ان الع ةةل فةةي أااا ال ادبةةات الرسةة ية،
ال  م بةةةة حتةةةى لةةة  لةةةت تتةةةج ا ةةةاا رقابةةةة أ  عةةةد   دةةة ا أالةةةة أ  نثةةةار عمةةةى خةةةرن اةةةاه القةةة ان ج 

 الضةة  ر عبةةارل عةةج مياليةةات  ضةةعها الفةةرا ك عيةةار لسةةم كياتا  (م30 -29، 1428 )الزارانةةي،
أسةةم ب  فةة ن ال سةةت ى ال ت قةةح م ةةا فةةي ف ت ةةا الةةى ان ةةاد أا اره فةةي ال هسسةةة التةةي  ع ةةل يهةةا ب

 االلتزا   الع ل ب د ة لم يمحة العامة عمى حساب ال يمحة الخصيية م 
 ة:ـــــــاقـــــــاللب (ج

 يعكة  مةدى محا لةة الفةرا م ةح  قة ع ال خةاكل   ا اا مةج   مةا عم هةا التياسةة  الم ة ،
اسةت اللا لحقة ن اآلخةريج  ت  ةب إثةارل   عةد  ال تعمقة بالع ل  إاراكا لتأث ر السم ا عمى اآلخريج،
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 المباقةةةةة تةةةهاز الةةةى أل ال  عتةةةةدز الفةةةرا عمةةةى حقةةةة ن  (م45، 1434 ال خةةةاكل معهةةةت )القح ةةةاني،
 مل  ح حد ث ال خاكل مح اآلخريج  إدرااات أل  ق   بص  ات  ,الع لزمالء  اآلخريج مج

ت الع ل  خاصة بأنها سم ا الفرا ال  دا نح  ت  ب مخكالت  صع با تعرف المباقة "
 اةةةةاا السةةةةم ا  سةةةةاات بخةةةةكل كب ةةةةر فةةةةي تقةةةةد ت االقتراحةةةةات  ت ريةةةةر  التةةةةي تةةةةهثر عمةةةةى اآلخةةةةريج،

ال عم مةةات  تسةةه ل إدةةرااات ع ةةل ال  ظ ةةة  يتضةة ج مسةةاعدل العةةامم ج بيةة رل رسةة ية أ    ةةر 
 لمباقةةة ا ر مهةةت   اضةةي فةةي الحةةاالت التةةي ىت مةةب ف هةةا أااا  م(502، 2010،  بجز  ىىب)رسةة ية 

 مةا ىترتةب عمةى ذلةا مةج   ل ضر رل الت س ا ي ج م   عة أفراا أ  م   عات ع ل مصتمفة،الع
، 2015 تةدعيت ر ح التعةةا ل الب ةةاا يةدال  مةةج االسةةت ران فةي الحةة ارات ددليةةة   ةر مف ةةدل )الفةةالي،

ملعلىى   اضىىج اىى م  اعج ىى   م  امح ىىف علىى   لىىع  امشىى الي  ام صىىلل بجاعمىى  ملةلىى   (م14
 المباقةةةةة تع ةةةةل عمةةةةى أخةةةةا   31، 2008، مإجج ىىىىل  شىىىى الي  ع ىىىىا ا لجا ىىىى  سىىىى رال    خىىىى ضال 

 التداي ر الالدمة لمتقم ل مج احت الية حد ث ال خاكل في الع ل  الحر  عمى عد     ا وجاجي
 مراعال الفرا ل خاعر دمالئةا فةي الع ةل فةي تيةرفاتا  أفعالةا  التدخل في خي صيات اآلخريج،

السةةم ا  خةة ر الةةى محا لةةة الفةةرا م ةةح  قةة ع ال خةةاكل ال تعمقةةة ( فهةةاا 183, 2010 )أيةة  داسةةر،
،  ت  ةب اثةارل ال خةاكل معهةت،  عةد  اسةت اللا لحقة ن االخةريج، بالع ل التي ىتعرا لها دمةالاه

 اةةةي السةةةم ا التمقةةةائي الةةةاز ىهةةةدف إلةةةى م ةةةح  قةةة ع  الت سةةة ا يةةة ج م   عةةةات الع ةةةل ال صتمفةةةة م
 ممعامالت اليداقة  التفاات  مراعال اع ر اآلخريجك ا ىتض ج  ال خكالت ال رتب ة بالع ل،

 ة:ــــاضيــــريــــروح الــــال (د
اةةي م قةة  الفةةرا اا  ةةايي مةةج ال ةة احي السةةمبية ال  دةة ال  تعةةرف الةةر ح الرياضةةية "بأنهةةا

في الع ل أ  اي صة رل ل ةدى اسةتعداا الفةرا لتقبةل االحبا ةات  ال ضةا قات الت ظي يةة العرضةية 
  البا  مةا تظهةر اةاه ال ضةا قات الت ظي يةة نتي ةة تفاعةل العةامم ج  ا أ  اك ى،مج ا ل امتعا

 مةةج ال اضةةي ألأل تقبةةل الفةةرا لتمةةا ااحبا ةةات  ااخةةل ال  ظ ةةة ال احةةدل أ  الع ةةل ضةة ج د اعةةة،
ال ةيوية مج ا ل تامر أ  اك ى   كج ألأل  صف  عبا الع ل عمى الرئي  ال باار  ألأل ىةهاز 

(م تع ي 503، 2010،  بجز  ب   ال را س لحل مخاكل الع ل الحقيقية )إلى تفرغ كل مج الرئي
ك ا تعكة  مةدى إسةها  العامةل فةي  ر بة الفرا القيا  بال ها  ال  م بة م ا ا ل اك ى أ  تامر،

حةةةةل ال زعةةةةات التةةةةي ت خةةةةب فةةةةي ال  ظ ةةةةة بأسةةةةم ب ي ةةةةاا بااضةةةةافة إلةةةةى اسةةةةتعدااه لتقبةةةةل بعةةةة  
 تت مةةةى الةةةر ح الرياضةةةية فةةةي مظةةةاار  العرضةةةية  تح مهةةةا، ااحبا ةةةات الت ظي يةةةة ال ضةةةا قات  
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االسةةةةتعداا لةةةةدى األفةةةةراا الحت ةةةةال مضةةةةا قات بعضةةةةهت البسةةةةي ة  ال هقتةةةةة   ادبةةةةات الع ةةةةل ا ل 
 بالتةةةالي حفةةةم ال اقةةةات الت ظي يةةةة ان ةةةاد ال ه ةةةة  تظم ةةةات أ  اةةةك ى أ   عةةة ل أ  احت ةةةاً،

اةةاا البعةةد ر بةةة الفةةرا فةةي القيةةا   يتضةة ج  (109 ,2014  تصويةةك أح ةةال ال ةةدىريج )الةةدابي،
 تخة يح حةل الصالفةات التةي  بال ها  ال  م بة م ةا تحةت أز ةةر ف  ا ل أز اةك ى أ  تةامر،

قد ت خب ي ج األفراا في ال  ظ ة  تقبل االنتقااات  محا لة التحمي بالهةد ا التةا  ع ةد أز  ةارئ 
، 2015 حةةةا يهةةةا )العةةةزا ،أ  مخةةةكمة لضةةة ال عةةةد  تةةةأثر ال  ظ ةةةة أل ةةةة خسةةةائر أ  أضةةةرار قةةةد تم

اصيةية مهقتةة أ  بسةةي ة   يخة ر اةاا البعةد الةةى مةدى تح ةل الفةرا ألز متاعةةب (م111 -110
 القةةدرل عمةةى ، ,  التسةةامي  اليةةبر عمةةى ال ضةةا قات  االدعةةاً فةةي الحيةةال الت ظي يةةةت ةة  ع مهةةت

 متح ل أعباا الع ل ا ل تامر أ  اك ى 
 اري:ـــــــوك الحضـــــــالسل ـ(ه

اختيارى  خة ر إلةى مسةئ لية الفةرا عةج ال خةاركة أ  ال سةاا ة فةى ت ة ير الخةركة سم ا 
 لت هةا تسةاعد الخةركة عمةى  ميل حض ر االدت اعات  ال د ات  أااا  ةائ    ةر م م بةة م ةا،

، )كةراز ع ميات بالخةركةمأااا أنخ تها  ال باارل يتقد ت ال ييحة لآلخريج لتحس ج اادرااات  ال
2011 ،49) 

السم ا الحضارز "بأنا عبارل عج سم ا  ق   با الفرا يهدف ال ساا ة فةي تقةد ت  عرف 
 حض ر االدت اعات  مقترحات تف د ال  ظ ة  تسهت في ت  يراا ميل: الت سا بقرارات ال  ظ ة،

  دة ا  الا لم  ظ ةة   متابعة الت  رات الت ظي يةة،  أااا ال ةائ    ر ال  م بة م ا،  ال د ات،
 التعب ةر عةج الةرأز أ  التعب ةر  ا ب ريقة إ  ايية  خي صا  أما    ر العامم ج يهةا، التحدث ع ه

 يتضةة ج كافةةة األنخةة ة  (م  ا ةةاا مةةج   مةةا عم هةةا ال خةةاركة،342، 2011 )نل دااةةر، الةةااتي
االختياريةةة التةةي ىت ةة ع الفةةرا لمقيةةا  يهةةا حفاةةةا  عمةةى أمةةج ال  ظ ةةة كةةالتبمي  عةةج  دةة ا مصةةا ر 

التأكةةةد مةةةج أل األيةةة اب م صةةةدل  األنةةة ار م فةةةأل ع ةةةد  ل  ظ ةةةة فةةةي ال سةةةتقبل،حريةةةا قةةةد ىمحةةةا با
 التبمية  عةج أز أع ةةال مخةب اة أ  خ ةرل   كةج أل تمحةا األذى بال  ظ ةةة، م ةاارل مكةال الع ةل،

 أخا ال باارل ل ق  ع مية تي يح أز م ةتج   كةج أل ىمحةا األذى باليةحة البخةرية )أية  داسةر،
 (م39 ،2010

فهةة  سةةم ا ال ، ل اةةاا البعةةد   يةةل ال خةةاركة فةةي حيةةال  ثقافةةة ال  ظ ةةةم ةةا سةةبا ن ةةد أ
 سةةةتهدف الفةةةرا  ان ةةةا  سةةةتهدف ال  ظ ةةةة كحضةةة ر فاعميةةةات ال  ظ ةةةة التةةةي ليسةةةت م م بةةةة مةةةج 
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اة  السةم ا   ، بااضافة الى تقد ت ال قترحات التي تف د فةي ت ة ير الع ةل فةي ال  ظ ةة، العامم ج
 م ل سئ لة في الحيال ال درسية ال  ميةالت  عي الاز ىدل عمى ال خاركة ا

 أهمية ممارسة معلمي املرحلة االبتدائية لسلوك املواطنة التنظيمية:
تة ف ر   ، دة ال الحيةال ال ةيويةة لم عم ة ج تهاى م ارسةة سةم ا ال  ا  ةة الت ظي يةة إلةى

 ( 63-60، 1999، )ال بي  م ارا ال درسة  ذلا عج  ريا:
 تةدريب ال عم ة ج ال ةةدا عةج  ريةا ت ةة ع ال عم ة ج القةةدامى تة ف ر ال  زانيةة ال صييةةة ل

 لتدريبهت لمقيا  ب ها   ةائفهت ال دىدل م
  ساعد م ارسة تما السم كيات عمى م ح إثارل ال خكالت ي ج الزمالا نتي ة لمتعا ل ي ج 

 العامم ج م ا  س ي ل دىر ال درسة بقضاا  قت كب ر في دياال إنتادية ال درسةم 
 سةةةم كيات ال  ا  ةةةة الت ظي يةةةة إلةةةى االرتقةةةاا بةةةأااا ال عم ةةة ج مةةةج خةةةالل  تةةةهاى م ارسةةةة

 مساعدل ال عم  ج بعضهت البع   تباال ال عرفة  الصبرات م
  تهاى م ارسة سم كيات ال  ا  ة الت ظي يةة إلةى ت ة ير أااا ال عم ة ج  ذلةا عةج  ريةا

 زمإتاحة الفرصة لتقد ت االقتراحات اايداعية  حرية التعب ر عج الرأ
  تهاى م ارسة سم كيات ال  ا  ة الت ظي ية إلى ت  ية الخع ر بال الا  االنت اا م ا ىدفح

 ال عم  ج إلي يال ال هد لالرتقاا بالع مية التعمي يةم
  تق ز م ارسة سم كيات ال  ا  ةة الت ظي يةة فعاليةات فريةا الع ةل: ح ة  إل اةاا السةم ا

ت اسةةةا فريةةةا الع ةةةل  التحمةةةي بةةةالر ح   سةةةاعد فةةةي تحسةةة ج  رفةةةح الةةةر ح ال ع  يةةةة  ديةةةاال
 م الرياضية م ا   عل ميمحة الع ل ف ن ال يمحة الفرا ة

   تهاى م ارسة سم كيات ال  ا  ة الت ظي ية إلي االسةتقرار ااخةل ال درسةة مةح  دة ا دة
 س اه الحب  التعا ل  الحرية في التعب ر عج الةرأز  اةاا يةد ره مةج أاةت مق مةات ن ةاح 

 ةم الع مية التعمي ي

م اكبةةة تأسيسةةا عمةةى مةةا سةةبا ىتضةةي أل م ارسةةة سةةم ا ال  ا  ةةة الت ظي يةةة ىةةهاز الةةى 
إةهةةةةةار الةةةةةد ر ال سةةةةةتقبمي لم درسةةةةةة بع ةةةةةدا  عةةةةةج االنخةةةةة ال بحةةةةةل  ،ال درسةةةةةة لمت ةةةةة رات الحدىيةةةةةة

دياال ،تةةة ف ر مةةة ارا ال درسةةةة عةةةج  ريةةةا تةةةدريب ال عم ةةة ج القةةةدامى لةةةزمالئهت ال ةةةدا، ال خةةةكالت
تةةةأقمت  ،تقبةةةل ال تقرحةةةات التةةةي مةةةج اةةةأنها تةةةهاز إلةةةى ت ةةة ر أااا ال درسةةةةاانتاديةةةة عةةةج  ريةةةا 



2020 (1ج) ينايـر (121)العدد              جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 87 

م ةةةا   عةةةل ال درسةةةة ي ئةةةة ع ةةةل مسةةةتقرل  سةةة ااا  العةةةامم ج ااخةةةل ال درسةةةة مةةةح بعضةةةهت الةةةبع ،
 الحب  التعا لم

 العالقة بني جودة احلياة الوظيفية وسلوك املواطنة التنظيمية:
القةةة يةة ج دةة ال الحيةةال ال ةيويةةة  سةةم ا ا ةةاا العدىةةد مةةج الدراسةةات التةةي أكةةدت عمةةى الع

( التةةي ت صةةمت Somech &Boglerم2005) اراسةةة يةة دم ر  سةة مي  ال  ا  ةةة الت ظي يةةة م هةةا
أل ال عم ةةة ج األكيةةةةر مخةةةاركة فةةةةي القةةةرارات ال رتب ةةةةة بال هةةةا  الب دا  ديةةةةة  التدريسةةةية كةةةةان ا أكيةةةةر 

أل ال عم ة ج ك ةا  فراا  الزمالا بال درسةمإ  ايية في أااا سم ا ال  ا  ة الت ظي ية ال  دا نح  األ
األكير مخاركة في القرارات ال رتب ة بال  احي اااارية كان ا أكير إ  اييةة فةي أااا سةم ا ال  ا  ةة 

ت كةةة ج ال عم ةةة ج ىت سةةةا العالقةةةة يةةة ج مت  ةةةر أل ك ةةةا أةهةةةرت  الت ظي يةةةة ال  دةةةا نحةةة  ال درسةةةةم
ال  ا  ة الت ظي ية نح  الزمالا أ  ال  ظ ة ال درسةيةم مخاركة ال عم  ج في اتصاذ القرارات  سم ا 

ا عالقةةة سةةمبية االةةة    دةةإلةةى ( ت صةةمت Bragger & et al., 2005اراسةةة يرادةةر  نخةةر ل )
ال سةت يات ك ةا أةهةرت ارتبةار  الع ةل(م – ثقافةة )األسةرل  الع ةل(، –إحيائيا  ية ج صةراع )األسةرل 
سةةة اا أكةةةال  ت م ا  ةةةة ت ظي يةةةة محةةةد ال لم عم ةةة ج،الع ةةةل( بسةةةم كيا –العاليةةةة مةةةج صةةةراع )األسةةةرل 

 –ال ست يات العالية مج ثقافةة )األسةرل  ارتبار  اليراع م دا مج الع ل لم  زل  مج ال  زل لمع لم
الع ةةةل( ارتبا ةةةا  إ  اييةةةا  اال إحيةةةائيا  ب سةةةت يات عاليةةةة مةةةج سةةةم ا ال  ا  ةةةة الت ظي يةةةة لم عم ةةة جم 

سةةم ا ال  ا  ةةة الت ظي يةةة ىتةةأثر بالعدالةةة أ  لتةةي ت صةةمت ا saghi & et ،al)، 2015اراسةةة )م
  دةة ا دةة ال الحيةةال ال ةيويةةة ك ت  ةةةر  سةةيا ال  عةةزد العالقةةة يةة ج االث ةة ج م  اراسةةةة ، الت ظي يةةة

( ت صةةمت  دةة ا تةةأث ر ذ  االلةةة مع  يةةة ل ةة ال الحيةةال ال ةيويةةة عمةةى 2017، عبةةدالرح ج، )اىةة ب
 ج ب امعةةة امخةةا م  الدراسةةة الحاليةةة تسةةعى لمتعةةرف عمةةى سةةم ا ال  ا  ةةة الت ظي يةةة لةةدى العةةامم

العالقةةةة يةةة ج دةةة ال الحيةةةال ال ةيويةةةة  سةةةم ا ال  ا  ةةةة الت ظي يةةةة لةةةدى معم ةةةي ال رحمةةةة االيتدائيةةةة 
 ب حافظة ال   فية  س ف  كخ  ال انب ال  داني عج  بيعة ااه العالقة 

 إجراءات اجلانب امليداني للدراسة:  
األسةةةةةال ب  ع  ةةةةة الدراسةةةةةة، أاال الدراسةةةةةة،  تتضةةةة ج أاةةةةةداف ال انةةةةةب ال  ةةةةداني لمدراسةةةةةة،

 مح جدج  اةجح   امعب ح  مل سع  ج، ااحيائية ال ستصدمة في الدراسة
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 أهداف الجانب الميداني للدراسة:  -1
لتخ  عج العالقة ي ج د ال الحيال ال ةيوية  سم ا ىهدف ال انب ال  داني لمدراسة إلى ا

 ال  ا  ة الت ظي ية لدى معم ي ال رحمة االيتدائية ب حافظة ال   فيةم

 ة: ـــــــــــدراســـــــــــأداة ال -2
اعت ةةةةدت الدراسةةةةة الراا ةةةةة عمةةةةى اسةةةةتبانة لمتعةةةةرف عمةةةةى العالقةةةةة يةةةة ج أبعةةةةاا دةةةة ال الحيةةةةال  

 ت ظي ية  في ا ىمي تقد  الباحية  صفا  لهاه االستبانة  خ  ات ي ائهام ال ةيوية  سم ا ال  ا  ة ال
 تتت ل االستبانة مج ثالث أدزاا: 

 األ ل: ييانات خاصة ب عم ي ال رحمة االيتدائية مج أفراا الع  ة م 
 ،( 38 التةي يم ةت ) الياني: العبارات ال رتب ة بكل بعد مةج أبعةاا دة ال الحيةال ال ةيويةة

 أمةا  كةل عبةارل ثةالث اسةت ابات  صتةار ال عمةت إحةدااا  عمى خ سةة أبعةاا،عبارل م دعة 
 كل حسب  دهة نظرهم

 ،التةةي يم ةةت  اليالةة : العبةةارات ال رتب ةةة بكةةل بعةةد مةةج أبعةةاا سةةم ا ال  ا  ةةة الت ظي يةةة 
اسةةت ابات  صتةةار ال عمةةت ثةةالث  أمةةا  كةةل عبةةارل  ( عبةةارل م دعةةة عمةةى خ سةةة أبعةةاا،37)

 نظرهمإحدااا كل حسب  دهة 

 الدراسة وعينتها:  مجتمع

تأل  ال  ت ح الاز ااتقت م ا ع  ةة الدراسةة مةج معم ةي ال رحمةة االيتدائيةة فةي محافظةة ى
مةةةة دع ج عمةةةةى  معمةةةةت  1ا 21581ا كةةةةال عةةةةداات   2018/2019ا ال   فيةةةةة فةةةةي العةةةةا  ال ةةةةامعي

 الباد ر( أا  ل،  ا،ق س م  ف، مدى ة السااات، يركة السبح، تال، الخهداا، )اب ج الت  ، ااارات

  4243معىىىبو ا ا مةةةج معم ةةةي ااارل اةةةب ج التةةة    347عىىىبو ج ا تةةةت اختيةةةار ع  ةةةة 
  اةةةي ااارل مةةةج ال سةةةت ى األ ل،  يردةةةح ذلةةةا لت نهةةةا عاصةةة ة محافظةةةة ال   فيةةةة % 8,1بلسىىىبل 

 :أفراا الع  ة  فقا  لبع  خيائيهااع ت د  2م اةبم  اجا ا،  1اجا اال د ل ي ضي   
 املؤهل(-املدرسة-)النوعتوزيع أفراد العينة وفقا  (1جدول رقم )

 اجملموع غري تربوى تربوي اجملموع حضر ريف اجملموع أنثى ذكر املعلمني
 347 90 257 347 205 142 347 242 105 العدد

 %100 %25.9 %74.1 %100 %59.1 %40.9 % 100 %69.7 %30.3 النسبة

                                           

 ييال احيائي بعدا ال عم  ج في ال رحمة االيتدائية  (:8/4/2019بال   فية )مدىرية التربية  التعميت  (1)
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 نوات اخلربة()ستوزيع أفراد العينة وفقا  (2جدول رقم )
 اإلمجالي أكثر من عشر سنوات سنوات 10 سنوات 5 اخلربة
بيانات 
 العينة

 النسبةاملئوية عدداملعلمني النسبةاملئوية عدداملعلمني النسبةاملئوية عدداملعلمني النسبةاملئوية عدداملعلمني
31 8.9% 77 22.2% 239 68.8% 347 100% 

 الدراسة: األساليب اإلحصائية المستخدمة في -3

اسةةتصدمت الباحيةةة فةةي معال ةةة ييانةةات الدراسةةة بعةة  األسةةال ب ااحيةةائية  التةةي تتفةةا 
  بيعةةةةةة الدراسةةةةةة  مت  راتهةةةةةا ال صتمفةةةةةة  قةةةةةد تةةةةةت اسةةةةةتصدا  يرنةةةةةامج الحزمةةةةةة ااحيةةةةةائية لمعمةةةةة   

 ال سةتصد  عمةى أدهةزل  statistical package for social science (SPSS)االدت اعيةة 
  قد تت تحم ل البيانات باستصدا  األسال ب ااحيائية التالية: ية،الحاسبات اآلل

 ،حل ي م تت إع ةاا الةدردات  تح يل االست ابات المفظية ألفيرلاا العل ألِّ لة إلى است ابات رق ية
، أ افةا يدردةة مت سة ة ،يدردة ضةعيفة( عمى الترت ب لالست ابات )أ افا 3 - 2 -1)

 أ افا يدردة كب رل(

  ما ي ا    حساب 
 ال ت س ات الحساييةم 

 االنحراف ال عيارزم 

  معامل ارتبار ي رس ل. 

 ( اسةةةتصدا  معامةةةل االرتبةةةار ألفةةةا كر نبةةةارCronbach Alpha لبيةةةال تخةةةبح عبةةةارات )
االستبانة  لمتأكد مج اليدن الداخمي  ثبةات أاال الدراسةة الةاز  كة ل ااال إحيةائي ا ع ةد 

 0,01مست ى االلة 

  اختبارات-test T ب الفر ن ي ج مت س ات اردات ال    عاتم لحسا 
 قةةةد اعت ةةةدت الباحيةةةة عمةةةى ال عةةةاى ر ااحيةةةائية التاليةةةة لمحكةةةت عمةةةى االسةةةت ابات عمةةةى 

 ال ح  التالي:
  ضعيفةم 1,7إلى أقل مج  1مج 
  سألِّ ةم 2,4إلى أقل مج  1,7مج  ممتل ل
  كب رلم 3إلى أقل مج  2,4مج 
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 ة:ـــــــــانـــــــــات االستبــــــــثب -4
ارصب بثبجي   س بجحل  ح       ععب لط ور ج عل   ا  و  اععلل ا  ا  لعال  ق ل  عال مللىا 

ما   ذه  الجال ل ح  واةل  اثبىجي  ،ح ا  ال مب بربا     ج  اجح ج لعط  ح ا  ال جدج لر ضبج
  سجمضل الح اب  اصلوح لر ضبج.

 ا ىج ف محبىج(   ال لرىق  ىال ملا اسجب  عج    اثبجي عال ا ضق  س قب    عج   ثبىجي ا 
    ا جا  1أمج  ح  حةح بجاةبم  ا، ثبجي ةموع  لجما   س بجحل م  س بجحل ف  

 معامل الثبات حملاور االستبانة واالستبانة ككل باستخدام معامل ألفا كرونباخ (3جدول )
 قيمة معامل ألفا عدد العبارات اورــــــــــــــــــــــاحمل م

1 
احلياة الوظيفية ملعلمي مدارس التعليم أبعاد جودة 

 ااالبتدائي مبحافظة املنوفية .
40 0.83 

2 
أبعاد سلوك املواطنة التنظيمية ملعلمي مدارس التعليم 

 ااالبتدائي مبحافظة املنوفية
33 0.78 

 0.83 73 االستبانة ككل 

ف ى  فجحىا       ومىل  عج ى   اثبىجي ا ا ىج ف محبىج(  اى    سى بجحل 1  ضح  ىال ةىبم  ا
م   ، م    ومىل  ر حاىل لشىع   اى  لةىجحا  بىجا ي   سى بجحل م ىال ثىا أىالاع  ج ال ط عىق 0,83

   و ا  امس قب ل ا   ابل  ل م ع ب ومل ثبجي عجاول لصلح  ظ  ض  ابل .
 :نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها -5

مبيانات  ال عم مةات التةي تت ا ل الباحية في ا ىمي ال تائج التي أسفر التحم ل ااحيائي ل
 سةة ف ىةةتت عةةرا  تةةت الحيةة ل عم هةةا مةةج ت ب ةةا أاال الدراسةةة عمةةى أفةةراا الع  ةةة مةةج ال عم ةة ج،

 ااه ال تائج  تفس راا  فا الترت ب التالي: 
ككةةل  كةةل  االيتدائيةةةلةةدى معم ةةي ال رحمةة  ال تةائج الصاصةةة بأبعةةاا دةة ال الحيةال ال ةيويةةة -1

 بعد مج أبعاااام 

 صةةة بأبعةةاا سةةم ا ال  ا  ةةة الت ظي يةةة لةةدى معم ةةي ال رحمةةة االيتدائيةةة ككةةل،ال تةةائج الصا -2
  كل بعد مج أبعاااا م

عمةةةى  لةةةدى معم ةةةي ال رحمةةةة االيتدائيةةةة، ال تةةةائج الصاصةةةة بأبعةةةاا دةةة ال الحيةةةال ال ةيويةةةة -3
 مست ى كل عبارل مج عبارات االستبانةم
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عمةى مسةت ى  حمةة االيتدائيةة،ال تائج الصاصة بسم ا ال  ا  ة الت ظي ية لدى معم ي ال ر  -4
 كل عبارل مج عبارات االستبانةم

 أبعةةةاا سةةةم ا ال  ا  ةةةة الت ظي يةةةة لةةةدى ، اصةةةة بأبعةةةاا دةةة ال الحيةةةال ال ةيويةةةةال تةةةائج الص -5
 /ال ةة   )ذكةةر/ أنيةةى(, ال درسةةة )ريةةكمعم ةي ال رحمةةة االيتدائيةةة  فةةا بعةة  ال ت  ةرات 

   ر ترب ز( /ال هال )ترب ز ، (حضر

 أبعةةةةاا سةةةةم ا ال  ا  ةةةةة  ة بالعالقةةةةة يةةةة ج أبعةةةةاا دةةةة ال الحيةةةةال ال ةيويةةةةة,ال تةةةةائج الصاصةةةة -6
 الت ظي ية لدى معم ي ال رحمة االيتدائية مج خالل معامل االرتبار لب رس ل م

 :النتائج الخاصة بأبعاد جودة الحياة الوظيفية ككل وكل بعد من أبعادها -1

 (4والتي   ضحها جدول رقم ل النتائج الخاصة بأبةاد ج دة الحياة ال ظيفية ككل:( أ
 أفراد العينة املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات (4جدول رقم )

 إبعادهحول جودة احلياة الوظيفية ككل وكل بعد من 
 فئة االستجابة ترتيب احملاور االحنراف املعياري املتوسط احلسابي احملـــــــــــــــــــــــــــــاور

 كبرية 1 0.42 2.54 قات االجتماعيةالعال
 قليلة 3 0.45 1.79 االستقرار واألمان الوظيفي

 متوسطة 5 0.43 1.65 بيئة العمل
 متوسطة 2 0.43 1.87 التوافق بني احلياة وساعات العمل

 متوسطة 4 0.46 1.75 املشاركة يف اختاذ القرار
 متوسطة -- 0.31 1.91 اجملموع

 :سابق أ    تضح من الَجْدَول ال
ةةةرلاا العل ألِّ لةةةة مةةةج ال عم ةةة ج ىةةةر ل أل أبعةةةاا دةةة ال الحيةةةا (أ   ،ل ال ةيويةةةة )العالقةةةات االدت اعيةةةةأفي

ال خةةارا ل فةةي اتصةةاذ القةةرار( ككةةل متحققةةة يدردةةة ، ي ئةةة الع ةةل، االسةةتقرار  األمةةال الةة ةيفي
فئةة  يقةح فةي  1,91مت س ة ح   أل ال ت سا الحسايي ألبعاا د ال الحيال ال ةيويةة ككةل 

االست ابة ال ت س ة  ااا  ع ي أل أفراا الع  ة مج معم ي ال رحمة االيتدائية ىر ل أل د يح 
 رب ةا ىردةح ذلةا الةى قمةة ال ة ارا ، أبعاا د ال الحيةال ال ةيويةة تحتةاً الةى الت ة ير  التعزيةز

ال اا ةةة التةةي ت فةةا عمةةى التعمةةيت  ديةةاال ال مةةب عمةةى التعمةةيت م ةةا ىةة عك  عمةةى تقةةد ت خدمةةة 
( 2015، لقةد أكةدت ذلةا اراسةة )حةال لم ا ىهثرعمى د ال الحيال ال ةيوية   ، تعمي ية مت  زل

 (م2018 ،(  اراسة )أي  ا الة2016 ، اراسة )البربرز 
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 دةةةاا فةةةي ال رتبةةةةة األ لةةةى مةةةج أبعةةةةاا دةةة ال الحيةةةال ال ةيويةةةةة بعةةةد "العالقةةةات االدت اعيةةةةة " 
أز في فئة است ابة م افةا يدردةة  3الى أقل  2,4 يقح في فئة ااست ابة مج  2,54ب ت سا حسايي 

كب ةةرل  يردةةح ذلمةةا الةةى أل العالقةةات االدت اعيةةة يةة ج ال عم ةة ج  دمالئهةةت فةةي الع ةةل تتتسةةب أا يةةة 
سةةاعات فةةي الع ةةل فةةنذا تةة افرت لهةةت صةةحبة ع ةةل  6كب ةةرل ح ةة  أل ال عم ةة ج  قضةة ل فةةي ال ت سةةا 

حبةة ي ة هت  إاةباع حةادتهت االدت اعيةة  قةد أكةدت مت انسة  مت افقة  سهت ذلا في ا  ع التعا ل  ال 
 داات في ال رتبة اليانيةة مةج أبعةاا دة ال الحيةال ال ةيويةة بعةد ، ذلا (2017اليافي   اراسة )الع رز 

الةةى  1,7 يقةةح فةةي فئةةة ااسةةت ابة مةةج  1,87"الت افةةا يةة ج الحيةةال  سةةاعات الع ةةل " ب ت سةةا حسةةايي 
يدردة مت س ة  يردةح ذلةا الةى أل بعةد "الت افةا ية ج الحيةال أز في فئة است ابة م افا  2,4أقل مج 

 ساعات الع ل " لا أا ية كب رل لدى ال عمت ح   أنةا ال   كةج فيةل ال عمةت عةج حياتةا خةاًر الع ةل 
، اراسةةة )السةة ي ي اأكدتةة اةةاا مةةابا  ايياتهةةا  سةةمبياتها  مةةا   كةةج أل ىةةهثر عمةةى مع  ياتةةا  انتاد تةةا   

    عمت في حياتا الخصيية ى عك  عمى ع ما ممج أل ارتياح ال(  2016
 داا في ال رتبةة الياليةة مةج أبعةاا دة ال الحيةال ال ةيويةة بعةد " االسةتقرار  األمةال الة ةيفي " 

أز في فئةة اسةت ابة م افةا  2,4الى أقل مج  1,7 يقح في فئة ااست ابة مج  1,79ب ت سا حسايي 
 اختمفةةةةةةت عةةةةةةج  (2016، سةةةةةةة )البربةةةةةةرز ت صةةةةةةمت اليةةةةةةا ارايدردةةةةةةة مت سةةةةةة ة  اةةةةةةاا ىتفةةةةةةا مةةةةةةح مةةةةةةا 

( ح ةة  ىةةرى أفةةراا 2013، (  )اراسةةة صةةالي 2015، ال ل  )اراسةةة حةة، ( 2016، اراسة)الحسةة  ي
 (م2015، ك ا ىرى) ال الح االستقرار  األمال ال ةيفي " مت فر يدردة قم مة م  يردح ذلا   الع  ة 
 .ضح حم ل ل خكالتهايل  إا الها  عد     قمة االات ا  يتما الفئة مج ال  ت ح، -1

تت  ةةر  فقةةا ل ت  ةةرات العيةةر  عةةد   ضةةح اسةةتراتي يات ت  يريةةة ا ريةةة بيةةفة مسةةت رل، -2
 .الحدى  التي تتيارع  تت احر فيا الد ل نح  التقد  العم ي  التت  ل دي

م ةةا قةةد ى ةةتج ع ةةا بعةة  ،  يةةاب الرقابةةة ااااريةةة  ال اليةةة فةةي كافةةة ال هسسةةات التعمي يةةة -3
 .العامم ج ااخل ال هسسات التعمي ية بكل مراحمهااالستهتار مج قبل 

 نقةة   ضةةع  الت ه ةةزات  ,عةةد  تةة ف ر الةةدعت التةةافي لم  ظ مةةة التعمي يةةة بخةةكل كامةةل -4
 .ااخل ال هسسات

نعةت ضةعيفة دةدا ، تصيي  نسبة ضئ مة ددا لق ةاع التعمةيت مةج ال  ادنةة العامةة لمد لةة -5
فتةدني الر اتةب لم عم ة ج   ةالا ، لد لة تر ةب فةي أل تتة ل فةي ميةاف الةد ل ال تقدمةة

 ال عيخة   عل ال عمت ال  خعر باالستقرار  األمال ال ةيفي م
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 داا في ال رتبة الرابعة مج أبعةاا دة ال الحيةال ال ةيويةة بعةد " ال خةاركة فةي اتصةاذ القةرار" 
أز فةةي فئةةة اسةةت ابة  2,4الةةى أقةةل مةةج  1,7 يقةةح فةةي فئةةة ااسةةت ابة مةةج  1,75ب ت سةةا حسةةايي 

 (2015 (  اراسةةةةة )الدحةةةةد ح، 2018، يدردةةةةة مت سةةةة ة  لقةةةةد اتفقةةةةت مةةةةح اراسةةةةة )السةةةة د م افةةةةا
(  ي كج تفس ر ذلا رادح الةى أل ن ةا االاارل مركزيةة ال ىتةيي  2014،  اختمفت مح اراسة )اى ب

( أل ال ركزيةةة 15 ، 2004، أاةةارت اراسةةة ) ال  ةةدىل  قةةد لم عم ة ج ال خةةاركة فةةي اتصةةاذ القةةرار 
ال هةةات العميةةا لةة ائي  قةة ان ج  قةةرارات تفيةة مية تمتةةز  يهةةا ال هةةات األانةةى ا ل أل تتحقةةا بنصةةدار 

فةةةالقرارات تةةةأتي الةةةي ال ةةةدىر ،  كةةة ل لهةةةا حةةةا التيةةةرف أ  االدتهةةةاا أ  ال خةةةاركة فةةةي اتصةةةاذ القةةةرار
  أعباا ال عم  ج كي رل قد ال تتيي لهت ال خاركة في اتصاذ القرار م، ف  فااا

ة مةةج أبعةةاا دةة ال الحيةةال ال ةيويةةة بعةةد " ي ئةةة الع ةةل" ب ت سةةا  دةةاا فةةي ال رتبةةة الصامسةة
أز فةةي فئةةة اسةةت ابة م افةةا  2,4الةةى أقةةل مةةج  1,7 يقةةح فةةي فئةةة ااسةةت ابة مةةج  1,65حسةةايي 

، يدردةةة مت سةة ة  ي كةةج تفسةة ر ذلةةا ىردةةح الةةى قمةةة االمكانةةات  ال ةة ارا التةةي ت فةةا عمةةى التعمةةيت
 التةةى تةةهثر عمةةى قدرتةةا عمةةى تقةةد ت   امز لىىلال خةةكالت  فاانفةةان عمةةى التعمةةيت ى ادةةا بالعدىةةد مةةج

اةاا خدمة تعمي ية رامية تت اسب مح مكانة مير الحضارية  مةج ثةت انعكة  عمةى "ي ئةة الع ةل " 
 (2015، ( )الدحد ح2018، ما أكدتا اراسة )الس د

مسةةت ى كةةل ةبةةارة مةةن ةبةةارات محةة ر نتةائج الدراسةةة ابةةةاد جةة دة الحيةةاة ال ظيفيةةة  لة   ( 
 لةالقات االجتماةية:ا

 :ل التالي ما  ليالجدوي ضح و 
 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية (5)جدول رقم 

 على مستوى كل عبارة من عبارات حمور ا لعالقات االجتماعية
رقم 

املتوسط  ارةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعب العبارة
 احلسابي

االحنراف 
فئة  الرتتيب املعياري

 االستجابة

والتعاون أثناء  أشعر بالسعادة عند التعامل مع زمالئى املعلمني 1
 العمل يف املدرسة.

 كبرية 4 0.66 2.52

 كبرية 6 0.66 2.46 أتبادل مع زمالئي املعلمون الزيارات االجتماعية يف املناسبات. 2

داريني تسود عالقات التقدير واالحرتام بيين وبني زمالئي واال 3
 كبرية 2 0.37 2.90 ومدير املدرسة.

 كبرية 7 0.60 2.42 أحرص على اقامة صداقة بيين وبني زمالئي يف املدرسة. 4

يشعر كل معلم يف املدرسة بكرامته وقيمته كمعلم أثناء وجوده  5
 متوسطة 8 0.85 1.91 باملدرسة.

 كبرية 1 0.29 2.91 أحرتم مشاعر زمالئى باملدرسة 6
 كبرية 3 0.50 2.65 القدرة على االتصال والتفاعل مع الزمالءلدي  7
 كبرية 4 0.58 2.52 يسود املدرسة جو من احلب واأللفة بني مجيع العاملني . 8



  د/ منال فتحي مسحان
 

 94 

  تضح من الجدول السابق ما  لي:
( " أحتةةر  6دةةاا فةةي ال رتبةةة األ لةةى مةةج عبةةارات محةة ر العالقةةات االدت اعيةةة العبةةارل رقةةت ) -1

الةى أقةل  2,4 يقح في فئةة اسةت ابة مةج  2,91" ب ت سا حسايي  ال درسةمخاعر دمالئى ب
أز فةةي فئةةة اسةةت ابة م افةةا يدردةةة كب ةةرل  ي كةةج تفسةة ر ذلةةا الةةى حةةر  ال عم ةة ج عمةةى  3

ت ث ا العالقات االدت اعية في ا ي  هت ل  اح الع مية التعمي ية بااضافة الى أل الع ل يةر ح 
 م(2015، تفا ذلا مح اراسة )الدحد حد دل م يال  اعة ىت مب عالقات ادت اعية 

("  خةعر 5داا في ال رتبة األخ رل مج عبارات مح ر العالقات االدت اعية العبةارل رقةت ) -2
كةةل معمةةت فةةي ال درسةةة بكرامتةةا  مي تةةا ك عمةةت أث ةةاا  دةة اه بال درسةةة" ب ت سةةا حسةةايي 

سةةت ابة م افةةا أز فةةي فئةةة ا 2,4الةةى أقةةل مةةج  1,7 يقةةح فةةي فئةةة ااسةةت ابة مةةج  1,91
يدردة مت س ة  ي كةج تفسة ر ذلةا رادةح لتةامر ال عم ة ج مةج التخةريعات  القة ان ج التةي 
ت ت في الس  ات األخ رل دعمت مةج التم  ةا سة د ال  قة  فةي الية   فةي ال درسةة فةال 
 ست يح ال عمةت معاقبتةا  ال عامبةا عق بةة بسةي ة ىتعةرا لمتحق ةا م ةا أثةر عمةى كرامةة 

 ( 190، 2016، اا ما أكدت عميا اراسة )خم  مكانة ال عمت  ا
نتةةائج الدراسةةة ابةةةاد جةة دة الحيةةاة ال ظيفيةةة  لةة  مسةةت ى كةةل ةبةةارة مةةن ةبةةارات محةة ر ج( 

 االستقرار وااما  ال ظيفي 
  في ا ىمي ت ضيي ذلا مج خالل ال د ل التالي:

 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية (6) جدول رقم
 عبارة من عبارات حمور االستقرار واألمان الوظيفي على مستوى كل 

رقم 
املتوسط  ارةبــــــــــــــــــــــــــــالع العبارة

 احلسابي
االحنراف 

فئة  الرتتيب املعياري
 االستجابة

 متوسطة 1 0.91 2.03 أشعر باالستقرار واألمان الوظيفي. 1

رهم باألمان توفر املدرسة املناخ التنظيمي للمعلمني الذي يشع 2
 متوسطة 2 0.54 1.99 والثقة املتبادلة بني زمالء العمل .

 قليلة 11 0.34 1.12 نقابة للمعلمني يف عالج مشكالت املعلمنيتساهم  3

توفر وزارة الرتبية والتعليم التعويضات الالزمة يف حالة  4
 التعرض إلصابات العمل.

 قليلة 10 0.40 1.13

العلمي والقدرات العملية والدرجة يوجد توافق بني املؤهل  5
 قليلة 7 0.77 1.60 الوظيفية للعاملني.

 قليلة 8 0.75 1.52 حترص ادارة املدرسة على اجراءات فعالة لتجنب األخطار املهنية  6
 متوسطة 3 0.77 1.96 تشجع ادارة املدرسة املعلمني اجلدد على التكيف مع اجلو املدرسي 7
 متوسطة 4 0.90 1.91 لعمل داخل املدرسة لذلك ال أحبث عن عمل أخرأشعر باالستقرار يف ا 8
 متوسطة 6 0.76 1.78 أقوم بأداء عملي دون أي ضغوط داخل املدرسة . 9
 متوسطة 5 0.73 1.66 أقوم بأداء عملي دون أي ضغوط خارج املدرسة . 10
 متوسطة 9 0.71 1.48 يقف اجلميع مع املعلم اذا حدثت له مشكلة يف املدرسة 11
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  تضح من الجدول السابق ما  لي:
( " 1داا في ال رتبة األ لى مج عبارات مح ر االستقرار  األمال الة ةيفي العبةارل رقةت )

الةى  1,7 يقةح فةي فئةة ااسةت ابة مةج  2,03أاعر باالستقرار  األمال ال ةيفي" ب ت سا حسايي 
ج تفسة ر ذلةا" أل تع ة ج ال عم ة ج أز في فئة است ابة م افا يدردة مت س ة  ي ك 2,4أقل مج 

ال عمةت فةي ع ةل  اسةت رار ضة ج في التربية  التعميت فةي ميةر كةال  عت ةد نظةا  الت ةيةك الةاز 
أسةةتاذ رسةة يذ يةةداا بةةالتت يج  مةةر را بالتةةدريب   انتهةةاا بالتقاعةةدم أ  الصةةرً  لم عةةا  م ةةا  خةةعر 

 ال عمت باالستقرار  األمال ال ةيفي م
( " 3رل مج عبارات مح ر االستقرار  األمال ال ةيفي العبارل رقةت )داا في ال رتبة األخ 

 يقةح فةي فئةة  1,12ت دد نقابة لم عم  ج تساات في عةالً مخةكالت ال عم ة ج" ب ت سةا حسةايي 
أز في فئة است ابة م افا يدردة قم مة  ي كج تفسة ر ذلةا انةا  1,7الى أقل مج  1ااست ابة مج 

 مقابة ال عم  ج في حل مخكالت ال عم  جال ى دد ا ر  اضي أ  مم  س ل 

ةبةةةارة مةةةن ةبةةةارات نتةةةائج الدراسةةةة ابةةةةاد جةةة دة الحيةةةاة ال ظيفيةةةة  لةةة  مسةةةت ى كةةةل د( 
 :مح ر ب ئة الةمل

  في ا ىمي ت ضيي ذلا مج خالل ال د ل التالي:
 ور بيئة العملعلى مستوى كل عبارة من عبارات حماملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  (7جدول رقم )

رقم 
 العبارة

 ارةـــــــــــــــــــــــالعب
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

 الرتتيب
فئة 

 االستجابة

1 
توفر وزارة الرتبية والتعليم نظام للرتقي مبين على اسس ادارية 

 ومعيار واضحة.
 متوسطة 3 0.89 2.03

 كبرية 2 0.65 2.47 منيه املعلمني مهنياتركز سياسة االدارة العليا على تنفيذ برامج لت 2
 كبرية 1 1.08 2.50 توفر الفرص العادلة واإلنصاف جلميع املعلمني للرتقي . 3
 قليلة 8 0.58 1.26 متنح الرتقيات للمعلمني بعيدا عن الكفاءة واملهنية يف األداء 4
 قليلة 4 0.77 1.63 لشخص املناسب يف املكان املناسبتطبق االدارة العليا سياسة وضع ا 5
 قليلة 6 0.76 1.53 توجد بيئة مدرسية صحية وأمنة . 6
 قليلة 7 0.58 1.27 يهتم املسئولون بسالمة وصحة املعلمني 7

8 
حترص االدارة على اتباع املعلمني اجراءات الوقاية والسالمة 

 أثناء العمل
 قليلة 5 0.69 1.60
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  تضح من الجدول السابق ما  لي:
( " تة فر الفةر  3 رتبة األ لى مةج عبةارات مح ر"ي ئةة الع ةل " العبةارل رقةت )داا في ال

 يقةةح فةةي فئةةة اسةةت ابة مةةج  2,50العاالةةة  اانيةةاف ل  يةةح ال عم ةة ج لمترقةةي" ب ت سةةا حسةةايي 
أز فةةةي فئةةةة اسةةةت ابة م افةةةا يدردةةةة كب ةةةرل  ي كةةةج تفسةةة ر ذلةةةا أل التخةةةريعات  3الةةةى أقةةةل  2,4

حةدات ال عةاى ر  اةر ر الترميةات لتةل  ةيفةة مةج ال ةةائ  التةي  الصاصة يترميةات ال عم ة ج قةد
 1 التعد الت التي أاخمت عميا ( 1981لس ة  139ىرقى عم ها ال عمت )القان ل 

( " ت  ي الترميات 4داا في ال رتبة األخ رل مج عبارات مح ر"ي ئة الع ل " العبارل رقت )
 يقةح فةي فئةة ااسةت ابة  1,26ب ت سا حسةايي لم عم  ج عمى أساس التفاال  ال ه ية في األااا" 

أز في فئة است ابة م افا يدردة قم مة  ي كةج تفسة ر ذلةا أل ال عم ة ج  1,7الى أقل مج  1مج 
 عتقد ل أل الترميات تةتت ي ةاا عمةى العالقةات الخصيةية  لةي  عمةى أسةاس التفةاال  ال ه يةة فةي 

 ( 2004، األااا  اتفا ذلا مح اراسة )ي ات
الدراسةةة ابةةاد جةة دة الحيةةاة ال ظيفيةة  لةة  مسةت ى كةةل ةبةةارة مةن ةبةةارات محةة ر نتةائج  (ه

 الةالقة ب ن الحياة وسا ات الةمل:

  في ا ىمي ت ضيي ذلا مج خالل ال د ل التالي:
  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية (8)جدول رقم 

 اعات العملعلى مستوى كل عبارة من عبارات حمور العالقة بني احلياة وس
رقم 

 العبارة
 ارةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعب

املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

 الرتتيب
فئة 

 االستجابة
 قليلة 7 0.61 1.33 أجد الوقت بعد ساعات العمل مناسب لالهتمام حباجاتي الشخصية واالجتماعية 1
 كبرية 2 0.56 2.46 .جملتمع املدرسي واجملتمع اخلارجيا أشجع العالقات االجيابية بني أفراد 2
 كبرية 1 0.65 2.52 يقدم مدير املدرسة الدعم واملساندة الذي احتاجهم يف عملي . 3
 قليلة 4 0.85 1.65 متنح املدرسة تسهيالت لتحقيق التوافق بني عملي وحياتي الشخصية 4
 قليلة 5 0.66 1.63 ني عند تقيم ادائهم.تراعي ادارة املدرسة الظروف الشخصية للمعلم 5
 قليلة 6 0.77 1.54 ميكن أخذ أجازة أثناء العام الدراسي لرعاية أحد أفراد أسرتي 6
 متوسطة 3 0.90 1.91 تتاح الفرصة ملغادرة املدرسة على الفور عند حدوث أمر طارئ ألسرتي 7

                                           

ميةةةا ,اله ئةةةة العامةةةة لخةةةئ ل ال  ةةةابح األم ريةةةة ،  التعةةةد الت التةةةي أاخمةةةت ع1981لسةةة ة  139القةةةان ل رقةةةت   (1)
 م1999ال بعة السابعة عخرل، ال زا األ ل، 
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 : تضح من الجدول ما  لي
ت مح ر"العالقةة ية ج الحيةال  سةاعات الع ةل " العبةارل داا في ال رتبةة األ لةى مةج عبةارا

( "  قةةةد  مةةةدىر ال درسةةةة الةةةدعت  ال سةةةاندل الةةةاز احتةةةادهت فةةةي ع مةةةي " ب ت سةةةا حسةةةايي 3رقةةةت )
أز في فئة است ابة م افا يدردة كب رل  ي كج  3الى أقل  2,4 يقح في فئة است ابة مج  2,52

ال ظةةا  االاارز فةةي مدرسةةتا يته ئةةة م ةةار  ب ئةةة  تفسةة ر ذلةةا رادةةح لق اعةةة ال ةةدىر بأا يةةة اسةةتقرار
ع ةل م اسةبة لم عم ة ج عةج  ريةا تقةد ت الةدعت  ال سةاندل لهةت  بالتةالي ىهةتت بالعالقةات االنسةانية 

 ( م 2015، الخقرال   يعزد ثقة معم يا فيا  قد أكدت اراسة )عاا ر 
ات الع ةل " العبةارل "العالقة ي ج الحيةال  سةاع داا في ال رتبة األخ رل مج عبارات مح ر

"  االدت اعيةةة ( "أدةةد ال قةةت بعةةد سةةاعات الع ةةل م اسةةب لالات ةةا  بحادةةاتي الخصيةةية  1رقةةت )
أز فةةةي فئةةة اسةةةت ابة  1,7الةةةى أقةةل مةةج  1 يقةةةح فةةي فئةةة اسةةةت ابة مةةج  1,33ب ت سةةا حسةةايي 

مه ةةة م افةةا يدردةةة قم مةةة  ي كةةج تفسةة ر ذلةةا أل ال عم ةة ج مح مةة ج بأعبةةاا كي ةةرل بااضةةافة لةةالا 
 التعميت مه ة ااقة  مج ثت ال   د ال عمت ال قت لالات ا  بحاداتا اصيية  االدت اعية م 

نتةةائج الدراسةةة ابةةةاد جةة دة الحيةةاة ال ظيفيةةة  لةة  مسةةت ى كةةل ةبةةارة مةةن ةبةةارات محةة ر  (و
  :المشاركة في اتخاذ القرار

  في ا ىمي ت ضيي ذلا مج خالل ال د ل التالي:
 احلسابية واالحنرافات املعيارية طاتاملتوس (9جدول رقم )

 ألبعاد جودة احلياة الوظيفية على مستوى كل عبارة من عبارات حمور املشاركة يف اختاذ القرار

رقم 
 العبارة

 ارةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعب
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

 الرتتيب
فئة 

 االستجابة
 قليلة 5 0.58 1.60 ة املدرسة الفرصة للمعلمني لوضع اخلطط التطويرية للعملتتيح إدار 1
 قليلة 3 0.82 1.63 تشجع إدارة املدرسة املعلمني على املشاركة يف اختاذ القرار 2
 قليلة 3 0.74 1.63 تتسم القرارات اليت تتخذ يف املدرسة بالشفافية والوضوح 3
 متوسطة 1 0.92 2.04 قبل املعلمني إجناز املهام توجد ممارسات حقيقة للمشاركة من 4
 قليلة 6 0.81 1.59 يفوض املدير بعض الصالحيات يف اختاذ القرارات للمعلمني 5
 متوسطة 2 0.86 1.99 يشجع املدير املعلمني على املبادرة واإلبداع عند اختاذ القرارات 6
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  تضح من الجدول ما  لي:
( 4ي اتصةاذ القةرار " العبةارل رقةت )رات مح ر"ال خةاركة فةداا فةي ال رتبةة األ لةى مةج عبةا

 يقةح  2,04ب ت سةا حسةايي  " "ت دد م ارسات حقيقة لم خاركة مج قبل ال عم ة ج إن ةاد ال هةا 
أز في فئة است ابة م افا يدردة مت سة ة  ي كةج تفسة ر  2,4الى أقل 1,7في فئة است ابة مج 

 في ان اد ال ها  ال  كمة لهت م ذلا رادح لمتعا ل ي ج ال عم  ج  ال دىريج
( 5داا في ال رتبة األخ رل مج عبارات مح ر"ال خاركة في اتصةاذ القةرار " العبةارل رقةت )  

 يقةح فةي  1,59 ف ا ال دىر بع  اليالحيات في اتصةاذ القةرارات لم عم  ج"ب ت سةا حسةايي "
 ي كةةج تفسةة ر ذلةةا قمةةة أز فةةي فئةةة اسةةت ابة م افةةا يدردةةة قم مةةة  1,7فئةةة اسةةت ابة مةةج إلةةى أقةةل 

تفةة ي  مةةدىرز ال ةةدارس اليةةالحيات لم عم ةة ج فةةي اخةةاذ القةةرارات  اةةاا رادةةح لم ركزيةةة ح ةة  أل 
القةرارات تتركةةز فةةي ىةةد ال ةةدىر م ةةا ىةةدل عمةةى  يةةاب ال خةةاركة الفاعمةةة لم عم ةة ج فةةي اتصةةاذ القةةرار 

 ( ذلا م 2018، )اراسة الس د ، ( 2018،  لقد أكدت )اراسة البيارز 
 :نتائج الخاصة بأبعاد سلوك المواطنة التنظيمية ككل وكل بعد من أبعادهال -2

 ( 9النتائج الخاصة بأبةاد سل ك الم اطنة التنظيمية ككل والم ضحة في الجدول لأ( 
 أفراد العينة "املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات (10جدول رقم )

 وكل بعد من أبعادها"حول سلوك املواطنة التنظيمية ككل  
 فئة االستجابة بـــــرتتيـــــال االحنراف املعياري املتوسط احلسابي ادـــــــــــاألبع

 متوسطة 3 0.73 2.52 اإليثار
 كبرية 5 0.57 2.07 الضمري

 كبرية 1 0.41 2.74 اللباقة

 كبرية 2 0.47 2.63 السلوك احلضاري

 كبرية 4 0.56 2.43 الروح الرياضية

 كبرية  0.45 2.48 جملموعا

  تضح من الجدول السابق ما  لي:

 المباقة–سم ا ال  ا  ة الت ظي ية ككل )اىيار  ألَّ أفيرلاا العل ألِّ لة مج ال عم  ج ىر ل أل أبعاا- 
ككل متحققة يدردة كب رل ح ة  أل ال ت سةا السم ا الحضارز(  -الض  ر -الر ح الرياضية

الةةى  2,4 يقةح فةي فئةة اسةت ابة مةج  2,48ة الت ظي يةة ككةل الحسةايي ألبعةاا سةم ا ال  ا  ة
، اىة ب الةرح ج,  قةد اتفقةت مةح )اراسةة عبةد أز في فئةة اسةت ابة م افةا يدردةة كب ةرل 3أقل 
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( ح ةةة   ي كةةةج 2019، (  اختمفةةةت عةةةج )اراسةةةة رمضةةةال2018، (  )اراسةةةة الع ةةةزز 2017
افي بأا يةةةةة سةةةةم ا ال  ا  ةةةةة أل معم ةةةةي ال رحمةةةةة االيتدائيةةةةة لةةةةدىهت اااراا التةةةةتفسةةةة ر ذلةةةةا 

 أا يةةةة ت بيقيةةةة عمةةةى، تالم ةةةا ال رحمةةةة االيتدائيةةةة  ذلةةةا ااراا معم ةةةي ال رحمةةةة  الت ظي يةةةة،
االيتدائيةةةة أنهةةةت قةةةد ل ل اليهةةةت  بالتةةةالي   ةةةب عمةةة هت  ةةةرس سةةةم ا ال  ا  ةةةة الت ظي يةةةة فةةةي 

عمي يةة  محةركهت  اليهت في ااه ال رحمة ألنها األساس الاى تب ى عميا في بقية ال راحل الت
 تح ةةةةل العدىةةةةد مةةةةج ال سةةةةئ ليات  األساسةةةةي نحةةةة  إن ةةةةاد ال هةةةةا   ال ادبةةةةات ال  كمةةةةة إلةةةة هت،

 ااضافية   ر الرس ية التي  قتض ها أااا سم ا ال  ا  ة الت ظي ية م 

 دةةةاا فةةةي ال رتبةةةة األ لةةةي مةةةج أبعةةةاا سةةةم ا ال  ا  ةةةة الت ظي يةةةة بعةةةد" المباقةةةة" ب ت سةةةا 
أز فةةي فئةةة اسةةت ابة م افةةا يدردةةة  3الةةى أقةةل  2,4ة اسةةت ابة مةةج فةةي فئةة  يقةةح 2,74حسةةايي 

(  ي كةج تفسة ر ذلةا إلةى حةر  ال عم ة ج عمةى خمةا  2018، كب رل,  اتفقت مح اراسة )الع ةزز 
 تعت ةةد عمةةى الحة ار  ال  اقخةةة  تبةةاال  ي ئةة ع ةةل د ةدل  مريحةةة تسةة ااا ال حبةة  الةة ا  االحتةرا ،

ألخ اا التي   كج التعرا لها في الع ل  يك ل ذلا مةج الصبرات  حرصهت أ ضا  عمى تالفى ا
خةةةالل التخةةةا ر في ةةةا ي ةةة هت يهةةةدف ال صةةة ل إلةةةى القةةةرار اليةةةائب,  مسةةةاعدل دمالئهةةةت فةةةي ت ف ةةةا 

 مباارتهت إلى إمةدااات ب ةا  حتاد نةا مةج معم مةات  خبةرات  مسةاعدتهت  أسال ب الع ل ال دىدل،
 اا م في معال ة ال خكالت التي تعترضهت بف  ة  ذك

ب ت سةا السم ا الحضةارز"   داا في ال رتبة اليانية مج أبعاا سم ا ال  ا  ة الت ظي ية بعد"
أز فةةي فئةةة اسةةت ابة م افةةا يدردةةة كب ةةرل  3الةةى أقةةل  2,4 يقةةح فةةي فئةةة اسةةت ابة مةةج  2,64حسةةايي 

ال  يردح ذلا الات ا  بع  ال عم  ج يت  ير األااا عج  ريا اال الع عمى مةا اة  ددىةد فةي م ة
 ى تعقد مج أدل الت  ية  الت  يرم االات ا  بحض ر ال د ات  المقااات الت ع مهت،

ب ت سةةةا  االىيةةةار ""  دةةةاا فةةةي ال رتبةةةة الياليةةةة مةةةج أبعةةةاا سةةةم ا ال  ا  ةةةة الت ظي يةةةة بعةةةد
رل أز فةي فئةة اسةت ابة م افةا يدردةةكب  3الةى أقةل  2,4 يقح في فئة است ابة مج  2,52حسايي

(  يردةةةح ذلةةةا أل 2018،  اتفقةةةت مةةةح اراسةةةة )الع ةةةزز  (,2018، )رمضةةةال اختمةةة  عةةةج اراسةةةة 
ال عم  ج لدىهت الر بةة فةي مسةاعدل دمالئهةت فةي الع ةل ع ةد الحادةة،  يهت ة ا ب سةاعدل ال عم ة ج 

   لدىهت الر بة في حل ال خكالت ال تعمقة بالع ل م ال دا لمتأقمت مح ي ئة الع ل،
"الةةةر ح الرياضةةةية"  م ا ال  ا  ةةةة الت ظي يةةةة بعةةةد دةةةاا فةةةي ال رتبةةةة الرابعةةةة مةةةج أبعةةةاا سةةة

أز فةةي فئةةة اسةةت ابة م افةةا  3الةةى أقةةل  2,4 يقةةح فةةي فئةةة اسةةت ابة مةةج  2,43ب ت سةةا حسةةايي
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 ي كةةةج تفسةةة ر ذلةةةا رادةةةح إلةةةى :ك ةةةا  (2018، فقةةةت ا ضةةةا مةةةح )اراسةةةة الع ةةةزز يدردةةةة كب ةةةرل  ات
ا ال سةت ر لم درسةة  الع ةل أل ال عم  ج ال  فضم ل االنتقا (organ,1988,pp 157-164ذكر)

يد ل رقابة  عد  تي د األخ اا لآلخةريج  التسةامي معهةت,  ت  ةب الخةك ى مةج أبسةا مخةكالت 
  تقبل ال قد الب اام  احترا  الزمالا, الع ل,

"الضةة  ر" ب ت سةةا   دةةاا فةةي ال رتبةةة األخ ةةرل مةةج أبعةةاا سةةم ا ال  ا  ةةة الت ظي يةةة بعةةد
أز فةةي فئةةة اسةةت ابة م افةةا يدردةةة  2,4لةةى أقةةل خ 1,7مةةج  يقةةح فةةي فئةةة اسةةت ابة  2,07حسةةايي

 ي كج تفسة ر ذلةا قةد ىردةح إلةى عةد  اةع ر ال عمةت بالعدالةة الت ظي يةة، خاصةة العدالةة  مت س ة
فضةال  عةج أل الحة افز  ال كافة ت الصاصةة بالع ةل ال تت ااةى  ال رتب ة باألدر الاز ىتقاضة نا،

 ياداتهت ال صتمفة م ال تتفي لسد احت مح ما ىبال نا مج دهد،
نتةةائج الدراسةةة المتةلقةةة بأبةةةاد لسةةل ك الم اطنةةة التنظيميةةة  لةة  مسةةت ى كةةل ةبةةارة مةةن  ( 

 ةبارات مح ر اإل ثار:

  في ا ىمي ت ضيي ذلا مج خالل ال د ل التالي:
 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية (11جدول رقم )

 عبارة من عبارات حمور اإليثار كلاملواطنة التنظيمية على مستوى  لسلوك 
رقم 

املتوسط  ارةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعب العبارة
 احلسابي

االحنراف 
فئة  الرتتيب املعياري

 االستجابة
 متوسطة 4 1.04 1.98 يساعد املعلمون زمالئهم اجلدد ويوجهونهم. 1
 متوسطة 6 0.89 1.87 بهم عن العمليقوم املعلمون بعمل زمالئهم يف حالة تغي 2
 متوسطة 4 0.87 1.98 املعلمني الذين لديهم أعباء كثرية . يساعد 3
 متوسطة 2 0.84 2.08 .لعون ملن حوهلم رغم كثرة مشاغلهماملعلمون مستعدون لتقديم ا 4
 بريةك 1 0.69 2.51 يساعد املعلمون الزمالء الذين لديهم مشكالت يف العمل بصورة تطوعية. 5
 متوسطة 3 0.86 1.99 يوفر املعلمون بعض الزمن ملساعدة اآلخرين يف العمل 6

  تضح من الجدول ما  لي:
 سةاعد ال عم ة ل  " (5" العبةارل رقةت )إل ثةارداا في ال رتبة األ لةى مةج عبةارات محة ر "ا

ئةةة  يقةةح فةةي ف 2,51ب ت سةةا حسةةايي "الةةزمالا الةةاىج لةةدىهت مخةةكالت فةةي الع ةةل بيةة رل ت  عيةةة
لزيةاال ويمكةن تفسة ر ذلة  أز في فئة است ابة م افةا يدردةة كب ةرل  3الى أقل  2,4است ابة مج 

ك ةةةةا أل أاائهةةةةت لهةةةةاا السةةةةم ا   عةةةةى ال عم ةةةة ج بأا يةةةةة تعزيةةةةز التعةةةةا ل  اانتاديةةةةة فةةةةي الع ةةةةل،
 .  تحق ا الاات  اان اد،  مساعدتهت لآلخريج قد  خعرات بالسعاال،
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 قةة   ال عم ةة ل  ( "2" العبةةارل رقةةت )إل ثةةارعبةةارات محةة ر "ا دةةاا فةةي ال رتبةةة األخ ةةرل مةةج
 يقةةح فةةي فئةةة اسةةت ابة مةةج  1,87ب ت سةةا حسةةايي " بع ةةل دمالئهةةت فةةي حالةةة ت  ةةبهت عةةج الع ةةل

أ   أز فةةي فئةة اسةةت ابة م افةا يدردةةة مت سة ة  ي كةةج تفسة ر ذلةةا قةد ىردةةح 2,4الةى أقةل  1,7
 ال  تيح له القيام بةمل غ ره من المةلم ن المةلم محمل بأةباء كث رة من حصص وإشراف مما

نتةةائج الدراسةةة المتةلقةةة بأبةةةاد سةةل ك الم اطنةةة التنظيميةةة  لةة  مسةةت ى كةةل ةبةةارة مةةن ( ج
 ةبارات مح ر الضم ر:

  ي كج ت ضيي ذلا مج خالل ال د ل التالي:
 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية (12) جدول رقم

 كل عبارة من عبارات حمور الضمري ية على مستوىاملواطنة التنظيم لسلوك
رقم 

 العبارة
 رةالعبـــــــــــــــــــــــــــــــا

املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

 الرتتيب
فئة 

 االستجابة

1 
ألتزم بقوانني املدرسة والقواعد واإلجراءات وأنفذها بالدقة املطلوبة 

 دون رقابة
 كبرية 7 0.48 2.69

 كبرية 1 0.45 2.78 على قضاء معظم ساعات العمل يف أداء الواجبات املطلوب .أحرص  2
 كبرية 3 0.44 2.77 ألتزم بقوانني املدرسة وأنظمتها حني ال يراني أحد . 3
 كبرية 7 0.55 2.69 أجتنب احلديث الطويل يف التليفون أثناء العمل . 4
 كبرية 9 0.57 2.66  املدرسة .أبتعد عن أخذ فرتات راحة اضافية أثناء العمل يف 5
 كبرية 6 0.44 2.74 ألتزم مبواعيد العمل احملددة كاحلضور املبكر وتسليم األعمال يف مواعيدها 6
 كبرية 1 0.41 2.78 أحرص دائما على احلضور لعملي حتى مع وجود عوائق . 7
 بريةك 3 0.42 2.77 أحرص على الدقة يف أدائي لعملي جتنبا حلدوث األخطاء 8
 كبرية 3 0.42 2.77 أحرص على عدم االعتداء على حقوق اآلخرين من زمالئي املعلمني 9

 : تضح من الجدول ما  لي
أحةةر  عمةةى " (1العبةةارة رقةةم ل "الضةةم ر"دةةاا فةةي ال رتبةةة األ لةةى مةةج عبةةارات محةة ر 

ة  يقةح فةي فئةة 2,78 ب ت سةا حسةايي قضةاا معظةت سةاعات الع ةل فةي أااا ال ادبةةات ال  مة ب"
اللتةزا   ويمكةن تفسة ر ذلة أز في فئة است ابة م افا يدردة كب رل  3الى أقل  2,4است ابة مج 

 احترا  كافة الق اعد  الق ان ج التي تحكةت الع ةل  قةد  عة ا ذلةا إلةى  ال عم  ج لعد  تضيح ال قت،
  االلتزا  الدى ي  األخالقي ت اه الع ل م اع رات بال سه لية،
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أيتعةةد عةةج أخةةا ( "5"الضةةم ر "العبةةارة رقةةم لى مةةج عبةةارات محةة ر دةةاا فةةي ال رتبةةة األ لةة
 يقح في فئة است ابة مةج  2,66فترات راحة اضافية أث اا الع ل في ال درسة م" ب ت سا حسايي

رادةح لتيةرل أعبةاا ال عمةت  ويمكةن تفسة رأز في فئة است ابة م افا يدردة كب رل  3الى أقل  2,4
 ها م دياال الحي  الدراسية ال كم  ي

نتائج الدراسة المتةلقة بأبةاد سل ك الم اطنة التنظيمية  ل  مست ى كل ةبارة من ةبارات  (د
 مح ر اللباقة:

  ي كج ت ضيي ذلا مج خالل ال د ل التالي:
 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية (13جدول رقم )

 ر اللباقةاملواطنة التنظيمية على مستوى كل عبارة من عبارات حمو لسلوك
رقم 

املتوسط  رةاـــــــــــــــــــــــــالعبــــــــــ العبارة
 احلسابي

االحنراف 
فئة  الرتتيب املعياري

 االستجابة
 كبرية 1 0.42 2.77 أخذ يف االعتبار تأثري تصرفاتي على زمالئى يف املدرسة 1

أخذ يف االعتبار مدى تأثري سلوكي على أعمال زمالئى ووظائفهم  2
  املدرسةيف

 كبرية 2 0.46 2.74

 متوسطة 6 0.85 2.12 أحاول جتنب عمل مشكالت لزمالئي يف املدرسة 3
 متوسطة 5 0.84 2.16 أقوم خبطوات وإجراءات ملنع حدوث املشاكل مع اآلخرين 4
 متوسطة 4 0.84 2.17 أراعي مشاعر زمالئي يف املدرسة يف تصرفاتي وأفعالي 5
 كبرية 3 0.64 2.60 يف خصوصيات اآلخرين أحرص على عدم التدخل 6

  تضح من الجدول ما  لي:
"أخةا فةي االعتبةار ( 1ل "اللباقةة "العبةارة رقةمداا في ال رتبة األ لى مج عبةارات محة ر 

 يقةةح فةةي فئةةة اسةةت ابة مةةج  2,77ب ت سةةا حسةةايي تةةأث ر تيةةرفاتي عمةةى دمالئةةى فةةي ال درسةةة "
رادةةح إلةةى حةةر   ا يدردةةة كب ةةرل  ي كةةج تفسةة ر ذلةةاأز فةةي فئةةة اسةةت ابة م افةة 3الةةى أقةةل  2,4

 تعت ةد عمةى الحة ار  ال  اقخةة  ال عم  ج عمةى خمةا ي ئةة ع ةل مريحةة تسة ااا ال حبةة  االحتةرا ،
  تباال الصبرات  حرصهت أ ضا  عمى س ر الع ل ا ل أز مخاكلم

ت  ةب ع ةل أحةا ل  ( "3ل "اللباقة "العبارة رقةمداا في ال رتبة األخ رل مج عبارات مح ر 
الةةى أقةةل  1,7 يقةةح فةةي فئةةة اسةةت ابة مةةج  2,12ب ت سةةا حسةةايي"  مخةةكالت لزمالئةةي فةةي ال درسةةة

ال عم ةة ج ىردةةح إلةةى حةةر   أز فةةي فئةةة اسةةت ابة م افةةا يدردةةة مت سةة ة  ي كةةج تفسةة ر ذلةةا 2,4
  انتظا  الع مية التعمي ية في ال درسة مج خالل خما ي ئة ااائة لمتالم امعمى حسج س ر الع ل   
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نتةةائج الدراسةةة المتةلقةةة بأبةةةاد سةةل ك الم اطنةةة التنظيميةةة  لةة  مسةةت ى كةةل ةبةةارة مةةن ( ه
 :ةبارات مح ر السل ك الحضاري 

  في ا ىمي ت ضيي ذلا مج خالل ال د ل التالي:
 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لسلوك (14جدول رقم )

 رات حمور السلوك احلضارية من عبااملواطنة التنظيمية على مستوى كل عبار
رقم 

 العبارة
 رةاـــــــــــــــــــــــــالعبــــــــــ

املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

 الرتتيب
فئة 

 االستجابة
 كبرية 4 0.64 2.54 أشارك يف األعمال غري املطلوبة مين حتسينا لصورة املدرسة 1
 كبرية 1 0.63 2.61 أهميتها .أشارك يف االجتماعات غري االلزامية اميانا ب 2
 كبرية 2 0.55 2.60 أطلع دائما على التغريات اليت حتدث يف مدرسيت . 3
 متوسطة 5 0.81 2.26 ال أبلغ عن وجود خماطر حريق قد يلحق باملدرسة يف املستقبل 4
 كبرية 3 0.60 2.57 يتأكد املشرف من أن األبواب موصدة واألنوار مطفأة عند مغادرة املدرسة . 5

  تضح من الجدول ما  لي:
( " أاارا 2السم ا الحضارز " العبارل رقت )"داا في ال رتبة األ لى مج عبارات مح ر 

 يقةح فةي فئةة اسةت ابة مةج  2,61في االدت اعات   ر االلزامية ا  انا بأا  تها" ب ت سا حسايي
ذلةةا رادةةح الةةى حةةر   أز فةةي فئةةة اسةةت ابة م افةةا يدردةةة كب ةةرل  ي كةةج تفسةة ر 3الةةى أقةةل  2,4

ال عم  ج الات ا  بحض ر ال د ات  المقااات التى تعقد مج أدل ت  ية  ت  ير أنفسهت  ال خاركة 
 بفاعمية في تحس ج ص رل ال درسة م

ال  ( "4السةةم ا الحضةةارز " العبةةارل رقةةت )"دةةاا فةةي ال رتبةةة األخ ةةرل مةةج عبةةارات محةة ر 
 يقةح فةي 2,26ب ت سا حسةايى  في ال ستقبل "أيم  عج  د ا مصا ر حريا قد ىمحا بال درسة 

أز فةةي فئةةة اسةةت ابة م افةةا يدردةةة مت سةة ة  ي كةةج تفسةة ر  2,4الةةى أقةةل  1,7فئةةة اسةةت ابة مةةج 
ىردةةح حةةر  ال عم ةة ج عمةةى أمةةج  سةةالمة ال درسةةة  التالم ةةا  يةةدل أ ضةةا عمةةى ال خةةاركة  ذلةةا

ج قبةةةل ال عمةةةت لم حافظةةةة عمةةةى  اةةة  ال خةةةاركة الب ةةةاال مةةة ال سةةةئ لة فةةةي الحيةةةال ال درسةةةية ال  ميةةةة،
 التالم ا  ال درسة مج أز أخ ار تهدااا م

نتةةائج الدراسةةة المتةلقةةة بأبةةةاد سةةل ك الم اطنةةة التنظيميةةة  لةة  مسةةت ى كةةل ةبةةارة مةةن ( و
 :ةبارات مح ر الروح الرياضية

  ي كج ت ضيي ذلا مج خالل ال د ل التالي:
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 يارية لسلوكاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املع (15جدول )
 املواطنة التنظيمية على مستوى كل عبارة من عبارات حمور الروح الرياضية

رقم 
 العبارة

 رةاـــــــــــــــــــــــــالعبــــــــــ
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

 الرتتيب
فئة 

 االستجابة
 ريةكب 7 0.54 2.48 أركز دائما على اجلانب السليب يف تصرفات زمالئي . 1
 كبرية 1 0.45 2.76 أحرص اىل عدم حتويل كل مشكلة صغرية اىل مشكلة كبرية . 2
 كبرية 3 0.48 2.69 أقلل من الوقت يف الشكوى من القضايا التافهة أو اهلامشية . 3

4 
استعد الحتمال مضايقات األفراد البسيطة واملؤقتة وواجبات العمل 

 (دون )تظلمات أو شكوى أو طعون أو احتجاج
 كبرية 4 0.49 2.64

 كبرية 4 0.57 2.64 أقوم باملهام املطلوبة مين حتت أي ظروف دون أي شكوى أو تذمر 5
 كبرية 2 0.51 2.70 أعمل على حل اخلالفات اليت قد تنشب بني زمالئي يف املدرسة . 6
 كبرية 6 0.54 2.56 أتقبل االنتقادات وأحتلى باهلدوء التام . 7

 :ا  لي تضح من الجدول م
( " أحةر  2الةر ح الرياضةية " العبةارل رقةت )"داا في ال رتبة األ لى مج عبارات محة ر 

 قةةةح فةةةي فئةةةة  2,76الةةةى عةةةد  تح يةةةل كةةةل مخةةةكمة صةةة  رل الةةةى مخةةةكمة كب ةةةرل " ب ت سةةةا حسةةةاييم
أز فةي فئةة اسةت ابة م افةا يدردةة كب ةرل  ي كةج تفسة ر ذلةا رادةح  3الةى أقةل  2,4اسةت ابة مةج 

 الت اضةةةةةي عةةةةةج   ج  سةةةةةع ل إلةةةةةى ت  ةةةةةب تضةةةةةصيت مخةةةةةكالت الع ةةةةةل  تتب راةةةةةا،الةةةةةى أل ال عم ةةةةة
 قةةةةد ىردةةةةح ذلةةةةا لةةةةر بتهت فةةةةي تحق ةةةةا  ال ضةةةةا قات  ال  ا اةةةةات  ال خةةةةكالت البسةةةةي ة  ال هقتةةةةة،

اتفةةةا ذلةةةا مةةةح اراسةةةة   قةةةد معمةةةى العالقةةةات ال  بةةةة في ةةةا ي ةةة هت  الحفةةةا  االسةةةتقرار فةةةي الع ةةةل،
 (م2018 )رمضال,

( " أركةةز 1الةةر ح الرياضةةية " العبةةارل رقةةت )"ل مةةج عبةةارات محةة ر دةةاا فةةي ال رتبةةة األخ ةةر 
 قةح فةي فئةة اسةت ابة  2,48اائ ا عمى ال انب السةمبي فةي تيةرفات دمالئةي " ب ت سةا حسةاييم

أز فةةي فئةةة اسةةت ابة م افةةا يدردةةة كب ةةرل  ي كةةج تفسةة ر ذلةةا رادةةح الةةى أل  3الةةى أقةةل  2,4مةةج 
عمةةى ال ةة احي السةةمبية ال  دةة ال فةةي تيةةرفات دمةةالا  لةةدىهت م قةة  إ  ةةايي فةةال ىركةةز اال عم ةة ج 

الع ةةل  لةةدىهت اسةةتعداا لتقبةةل االحبا ةةات  ال ضةةا قات العرضةةية ال اد ةةة عةةج تمةةا السةةمبيات ا ل 
 مامتعاا أ  اك ى 
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و أبعاااد ساالوك المواطنااة  ، النتااائج الخاصااة بأبعاااد جااودة الحياااة الوظيفيااة   -3

الجان   بعا  المتييارات    التنظيمية لدى معلمي المرحلة االبتدائية وفا  

 غير تربوي(. المؤهل )تربوي/، حضر( /المدرسة )ريف ،)ذكر/ أنثى(

النتائج الخاصةة بأبةةاد جة دة الحيةاة ال ظيفيةة وأبةةاد سةل ك الم اطنةة التنظيميةة ككةل لةدى أ( 
مؤهةل( والم ضةحة فةي ال –المدرسةة –مةلمي المرحلة االبتدائية وفةق متي ةر لالجةن  

 (:15الجدول رقم ل
استجابات عينة الدراسة على أبعاد جودة احلياة الوظيفية وأبعاد سلوك  مستوى الداللة بني (16جدول )

 املؤهل (–املدرسة –املواطنة التنظيمية وفق متغري )اجلنس 
 الداللة ومستواها قيمة"ت" االحنراف املعياري املتوسط احلسابي العدد النوع األبعاد

جودة احلياة 
 الوظيفية

 0.53 2.02 105 ذكر
 غري دالة 3.8

 0.83 1.78 242 أنثى

سلوك املواطنة 
 التنظيمية

 0.32 2.80 105 ذكر
 دالة 1.9

 0.50 2.56 242 أنثى

جودة احلياة 
 الوظيفية

 0.53 1.9 142 ريف
 غري دالة 2.9

 0.83 2.3 205 حضر

سلوك املواطنة 
 التنظيمية

 142 ريف
205 

2.3 
2.5 

 غريدالة 3.7 0.32
 حضر

جودة احلياة 
 الوظيفية

 0.53 2.1 257 تربوي
 غري دالة 9.1.-

 0.83 1.8 90 غري تربوي

سلوك املواطنة 
 التنظيمية

 257 تربوي
90 

2.5 
2.4 

 دالة 5.6 0.32
 غري تربوي

   تضح من الجدول السابق ما  لي:
اا الع  ةةةة عمةةةى مسةةةت ى ال ت دةةد فةةةر ن ذات االلةةةة إحيةةةائيا  يةةة ج مت سةةة ات اردةةةات أفةةةر 

أبعاا د ال الحيةال ال ةيويةة  فقةا ل ت  ةر ال ة   )ذكةر/ أنيةى(  ت دةد فةر ن ذات االلةة إحيةائيا  
يةة ج مت سةة ات اردةةات أفةةراا الع  ةةة عمةةى مسةةت ى أبعةةاا سةةم ا ال  ا  ةةة الت ظي يةةة  فقةةا ل ت  ةةر 

ح ة   0,05 ى  اةي مي ةة االةة احيةائيا ع ةد مسةت 1,9ال    )ذكةر/ أنيةى( قةد كانةت مي ةة ت,
الع ةل اة  األ ل يةة أل  ي كةج تفسة ر ذلةا  تب ج أل ات ااات الاك ر أكبةر مةج ات ااةات اانةاث,

األ لةةى مةةج اات امةةات الةةةاك ر ح ةة  أنةةا ميةةةدر الةةدخل الةةاز  عت ةةد عميةةةا فةةي تمبيةةا احتيادةةةات 
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لةةاا فهةة   حةةر  عمةةى ال  ةة    اةة   سةةاعده عمةةى تحق ةةا مكانةةا ادت اعيةةا فةةي ال  ت ةةح، أسةةرتا،
 اعةةت ذلةةةا مةةج خةةةالل سةةم ا ال  ا  ةةةة  ت ةة ر ال سةةت ر مةةةج خةةالل القيةةةا  ي ادباتةةا ال ةيويةةةة، ال

 ذلام (2018،  ية  قد أكدت اراسة )رمضالالت ظي
ال ت د ا فر ن ذات االلة إحيائيا  ي ج مت س ات اردات أفراا الع  ة عمى مسةت ى أبعةاا 

 م(حضر، قا ل ت  ر ال درسة )ريكة  فد ال الحيال ال ةيوية  أبعاا سم ا ال  ا  ة الت ظي ي
ال ت دةةد فةةةر ن ذات االلةةةة إحيةةةائيا  يةةة ج مت سةةة ات اردةةةات أفةةةراا الع  ةةةة عمةةةى مسةةةت ى 

  ةةر تربةة ز(  ت دةةد فةةر ن ذات االلةةة ، أبعةةاا دةة ال الحيةةال ال ةيويةةة  فقةةا ل ت  ةةر ال هاةةل )تربةة ز 
 ةة الت ظي يةةة  فقةةا إحيةائيا  يةة ج مت سة ات اردةةات أفةراا الع  ةةة عمةى مسةةت ى أبعةاا سةةم ا ال  ا 

 اةةةي مي ةةةة االةةةة احيةةةائيا ع ةةةد  5,6  ةةةر تربةةة ز(  قةةةد كانةةةت مي ةةةة ت ، ل ت  ةةةر ال هاةةةل )تربةةة ز 
ح ةةة  تبةةة ج أل ات ااةةةات ال عم ةةة ج التربةة ي ج أكبةةةر مةةةج ات ااةةةات ال عم ةةة ج   ةةةر  0,05مسةةت ى 
 ةم يردح ذلا لت ل ال عمت الترب ز أكير  عيا بأا ية سم ا ال  ا  ة الت ظي ي، الترب ي ج

النتائج الخاصة بأبةاد ج دة الحياة ال ظيفيةة لةدى مةلمةي المرحلةة االبتدائيةة وفةق متي ةر  ( 
 الجن  لذكر/ أنث (.

 استجابات عينة الدراسة على أبعاد جودة احلياة الوظيفية وفق متغري اجلنسمستوى الداللة بني  (17) جدول
 الداللة ومستواها قيمة"ت" ياالحنراف املعيار املتوسط احلسابي العدد النوع األبعاد

العالقات 
 االجتماعية

 0.39 2.40 105 ذكر
 دالة 3.98-

 0.42 2.59 242 أنثى

االستقرار واألمان 
 الوظيفي

 0.44 1.63 105 ذكر
 غري دالة 0.35-

 0.46 1.65 242 أنثى

 بيئة العمل
 0.29 2.10 105 ذكر

 دالة 11.67
 0.40 1.65 242 أنثى

بني احلياة التوافق 
 والعمل

 0.46 1.93 105 ذكر
 دالة غري 1.87

 0.38 1.83 242 أنثى

املشاركة يف اختاذ 
 القرار

 0.50 1.99 105 ذكر

 0.40 1.63 242 أنثى دالة 6.34

 0.55 1.55 242 أنثى

 0.05قيمة "ت" الجدولية دالة  ند مست ى 
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 ما  لي:  تضح من الجدول السابق
االلةةة إحيةةائيا  يةة ج مت سةة ات اردةةات أفةةراا الع  ةةة عمةةى مسةةت ى بعةةد  دةة ا فةةر ن ذات 

 اةي مي ةة  3,98-"العالقات االدت اعية "  فقةا ل ت  ةر ال ة   )ذكةر/ أنيةى(  قةد كانةت مةيت ت 
ح   تب ج أل ات ااات ااناث أكبر مةج ات ااةات الةاك ر  قةد  0,05االة احيائيا ع د مست ى 

ل مقةال عمةى ال عم ةات أكيةر مةج ال عم ة ج م ةا   عةل ال عم ةات ىردح ذلا إلى :الى قمة األعبةاا ا
    م ل الى اقامة عالقات ادت اعية مح دمالئهت في الع ل م

 د ا فر ن ذات االلة إحيائيا  ي ج مت س ات اردات أفةراا الع  ةة عمةى مسةت ى بعةدز 
الترت ةب  اةي عمةى  6,43، 11,67ال خةاركة فةي اتصةاذ القةرار "  قةد كانةت مةيت ت ، "ي ئة الع ةل

ح   تب ج أل ات ااات الاك ر أكبر مج ات ااات ااناث  0,05مي ة االة احيائيا ع د مست ى 
 قد ىردح ذلا إلى :  عد الع ل اة  األ ل يةة األ لةى مةج اات امةات الةاك ر لةالا ىهةتت بال خةاركة 

ا ال ةيويةة    حةر  عمةى ال  ة   الت ة ر ال سةت ر مةج خةالل القيةا  ي ادباتة، في اتصةاذ القةرارات
ي   ا اانةاث لةدىها التي ةر مةج ال خةكالت ااخةل م زلهةا مةا ية ج مسةئ ليات ال  ةزل  األ فةال لةالا 

 فهي لي  لدىها ال قت لالات ا  بال خاركة في اتصاذ القرارات م 
ال ت دةةد فةةةر ن ذات االلةةةة إحيةةةائيا  يةةة ج مت سةةة ات اردةةةات أفةةةراا الع  ةةةة عمةةةى مسةةةت ى 

 الت افا ي ج الحيال  الع ل " م، ل ةيفيبعدز "االستقرار  األمال ا
النتةةائج الخاصةةة بأبةةةاد سةةل ك الم اطنةةة التنظيميةةة لةةدى مةلمةةي المرحلةةة االبتدائيةةة وفةةق ( ج

 متي ر الجن  لذكر/ أنث (.
 استجابات عينة الدراسة على أبعاد سلوك املواطنة التنظيمية وفق متغري اجلنسمستوى الداللة بني  (18) جدول

 الداللة ومستواها قيمة"ت" االحنراف املعياري املتوسط احلسابي العدد النوع ادـــــــاألبع

 اإليثار
 0.53 2.02 105 ذكر

 غري دالة 0.85-
 0.83 2.08 242 أنثى

 0.43 2.71 242 أنثى غري دالة 1.82 0.35 2.80 105 ذكر الضمري

 0.61 2.45 242 أنثى غري دالة 1.3 - 0.40 2.37 105 ذكر اللباقة

السلوك 
 احلضاري

 0.62 2.42 242 أنثى دالة 6.06 0.32 2.73 105 ذكر

 0.50 2.56 242 أنثى دالة 5.24 0.32 2.80 105 ذكر الروح الرياضية

 0.05قيمة "ت" الجدولية  ند مست ى  
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 ما  لي:  تضح من الجدول السابق

ردةةةات أفةةةراا الع  ةةةة عمةةةى مسةةةت ى ال ت دةةد فةةةر ن ذات االلةةةة إحيةةةائيا  يةةة ج مت سةةة ات ا

 المباقة(م، الض  ر، أبعاا )االىيار

ت دةةد فةةر ن ذات االلةةة إحيةةائيا  يةة ج مت سةة ات اردةةات أفةةراا الع  ةةة عمةةى مسةةت ى بعةةدز 

 اةي مي ةة ، عمةى الترت ةب 5,24، 6,06 قد كانت مةيت ت ، الر ح الرياضية (، )السم ا الحضارز 

ج أل ات ااةات الةاك ر أكبةر مةج ات ااةات اانةاث  قةد ح ة  تبة ، 0,05االة احيائيا ع د مسةت ى 

ىردةةح ذلةةا إلةةى : أل سةةم ا ال  ا  ةةة الت ظي يةةة  حتةةاً إلةةى يةةال التي ةةر مةةج ال قةةت  ال هةةد  اةةاا ال 

 ل س اا في الع ل أ  مح أسرتها م ىت فر  البا مح األنيى ح   لدىها مسئ ليات متعدا

 : تضح من الجدول السابق ما  لي

االلةة إحيةائيا  ية ج مت سة ات اردةات أفةراا الع  ةة عمةى مسةت ى أبعةاا ت دد فر ن ذات 

دةة ال الحيةةال ال ةيويةةة  أبعةةاا سةةم ا ال  ا  ةةة الت ظي يةةة  فقةةا ل ت  ةةر ال ةة   )ذكةةر/ أنيةةى (  قةةد 

ح ةة  تبةة ج أل ات ااةةات  0,05 اةةي مي ةةة االةةة احيةةائيا ع ةةد مسةةت ى  1,9، 3,8كانةةت مةةيت ت 

 مالاك ر أكبر مج ات ااات ااناث 

ال ت د ا فر ن ذات االلة إحيائيا  ي ج مت س ات اردات أفراا الع  ة عمى مسةت ى أبعةاا 

 م(حضر، ة  فقا ل ت  ر ال درسة )ريكد ال الحيال ال ةيوية  أبعاا سم ا ال  ا  ة الت ظي ي

ت دد فر ن ذات االلةة إحيةائيا  ية ج مت سة ات اردةات أفةراا الع  ةة عمةى مسةت ى أبعةاا 

  ةر تربة ز( ،  ةيوية  أبعاا سم ا ال  ا  ة الت ظي ية  فقا ل ت  ر ال هال )تربة ز د ال الحيال ال

ح ةةة  تبةةة ج أل  0,05 اةةةي مي ةةةة االةةةة احيةةةائيا ع ةةةد مسةةةت ى  5,6/ 9,1- قةةةد كانةةةت مةةةيت ت 

 ات ااات ال عم  ج الترب ي ج أكبر مج ات ااات ال عم  ج   ر الترب ي ج م
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ل ظيفيةة لةدى مةلمةي المرحلةة االبتدائيةة وفةق متي ةر النتائج الخاصة بأبةةاد جة دة الحيةاة ا (د
 حضر(–المدرسة لريف 

 استجابات عينة الدراسة على أبعاد جودة احلياة الوظيفية وفق متغري املدرسةمستوى الداللة بني  (19) جدول

 الداللة ومستواها قيمة"ت" االحنراف املعياري املتوسط احلسابي ن النوع ادـــــــــــاألبع

قات العال

 االجتماعية

 0.47 2.48 142 ريف
 غري دالة 2.03-

 0.38 2.57 205 حضر

االستقرار واألمان 

 الوظيفي

 0.48 1.68 142 ريف
 غري دالة 1.25

 0.43 1.62 205 حضر

 بيئة العمل
 0.43 1.67 142 ريف

 دالة 6.20
 0.38 1.95 205 حضر

التوافق بني احلياة 

 والعمل

 0.47 1.87 142 ريف
 غري دالة 0.02-

 0.37 1.87 205 حضر

املشاركة يف اختاذ 

 القرار

 0.46 1.65 142 ريف

 0.43 1.90 205 حضر دالة 5.17

    حضر

 0.05قيمة "ت" الجدولية  ند مست ى 

  تضح من الجدول السابق ما  لي:
سةت ى بعةدز  د ا فر ن ذات االلة إحيائيا  ي ج مت س ات اردات أفةراا الع  ةة عمةى م

عمى الترت ب  اي مي ة 5,17، 6,20ال خاركة في اتصاذ القرار "  قد كانت ميت ت ، "ي ئة الع ل
ح   تب ج أل ات ااات الحضر أكبر مج ات ااات الريةك  قةد  0,05االة احيائيا ع د مست ى 

 ىردح ذلا إلى : الي أل ال عم  ج في مدارس الحضر لدىهت فةر  أفضةل فةي الترقةي  ال خةاركة
 في اتصاذ القرار م

ال ت دةةد فةةةر ن ذات االلةةةة إحيةةةائيا  يةةة ج مت سةةة ات اردةةةات أفةةةراا الع  ةةةة عمةةةى مسةةةت ى 
 الت افا ي ج الحيال  الع ل " م، االستقرار  األمال ال ةيفي، أبعاا" العالقات االدت اعية
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فةةق النتةةائج الخاصةةة بأبةةةاد سةةل ك الم اطنةةة التنظيميةةة لةةدى مةلمةةي المرحلةةة االبتدائيةةة و ( ه
 حضر( –متي ر المدرسة لريف 

 استجابات عينة الدراسة على أبعاد سلوك املواطنة التنظيمية وفق متغري املدرسةمستوى الداللة بني  (20) جدول
 الداللة ومستواها قيمة"ت" االحنراف املعياري املتوسط احلسابي ن النوع ادـــــــــاألبع

 اإليثار
 0.57 1.99 142 ريف

 غري دالة 1.48-
 0.82 2.11 205 حضر

 الضمري
 0.49 2.61 142 ريف

 غري دالة 4.67-
 0.31 2.82 205 حضر

 اللباقة
 0.41 2.22 142 ريف

 غري دالة 5.79-
 0.60 2.56 205 حضر

السلوك 
 احلضاري

 0.50 2.48 142 ريف
 غري دالة 0.78-

 0.62 2.53 205 حضر
 الروح

 الرياضية 
 0.50 2.53 142 ريف

 غري دالة 3.54-
 0.42 2.71 205 حضر

 0.05قيمة "ت" الجدولية  ند مست ى 
  تضح من الجدول السابق ما  لي:

ال ت دةةد فةةةر ن ذات االلةةةة إحيةةةائيا  يةةة ج مت سةةة ات اردةةةات أفةةةراا الع  ةةةة عمةةةى مسةةةت ى 
 الر ح الرياضية(م، السم ا الحضارز ، المباقة، الض  ر، أبعاا )االىيار

بأبةاد جة دة الحيةاة ال ظيفيةة لةدى مةلمةي المرحلةة االبتدائيةة وفةق متي ةر النتائج الخاصة ( و
 غ ر ترب ي( –المؤهل لترب ي 

 استجابات عينة الدراسة مستوى الداللة بني  (21) جدول
 غري تربوي( –على أبعاد جودة احلياة الوظيفية وفق متغري املؤهل )تربوي 

 الداللة ومستواها قيمة"ت" حنراف املعيارياال املتوسط احلسابي ن النوع ادـــــــــاألبع
العالقات 

 االجتماعية

 0.41 2.44 257 غري تربوي
 دالة 8.44-

 0.33 2.80 90 تربوي

االستقرار 
 واألمان الوظيفي

 0.44 2.02 90 تربوي غري دالة 10.44- 0.37 1.52 257 غري تربوي

 0.50 1.70 90 تربوي الةغري د 2.17 0.41 1.81 257 غري تربوي بيئة العمل

التوافق بني 
 احلياة والعمل

 0.44 2.15 90 تربوي غري دالة 8.44- 0.35 1.76 257 غري تربوي
املشاركة يف 
 اختاذ القرار

 0.44 2.12 90 تربوي دالة 10.32- 0.37 1.61 257 غريتربوي
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  تضح من الجدول السابق ما  لي:
يا  ي ج مت س ات اردات أفةراا الع  ةة عمةى مسةت ى بعةدز  د ا فر ن ذات االلة إحيائ

عمةةى 10,32-، 8,44-ال خةةاركة فةةي اتصةةاذ القةرار "  قةةد كانةةت مةةيت ت ، " العالقةات االدت اعيةةة
ح   تب ج أل ات ااات ال عمت الترب ز أكبر  0,05الترت ب  اي مي ة االة احيائيا ع د مست ى 
لا إلى : الي أل ال عم  ج الترب ي ج أكير خبرل مةج مج ات ااات ال عمت   ر الترب ز  قد ىردح ذ

 ال عم  ج   ر الترب ي ج في ال خاركة في اتصاذ القرارم
ال ت دةةد فةةةر ن ذات االلةةةة إحيةةةائيا  يةةة ج مت سةةة ات اردةةةات أفةةةراا الع  ةةةة عمةةةى مسةةةت ى 

 الت افا ي ج الحيال  الع ل " م، االستقرار  األمال ال ةيفي، أبعاا" ي ئة الع ل
ائج الخاصة بأبةاد سل ك الم اطنة التنظيمية لدى مةلمي المرحلة االبتدائية وفق متي ر النت( م

 غ ر ترب ي( –المؤهل لترب ي 
 استجابات عينة الدراسة مستوى الداللة بني  (22) جدول

 غري تربوي( –على أبعاد سلوك املواطنة التنظيمية وفق متغري املؤهل )تربوي 
 الداللة ومستواها قيمة"ت" االحنراف املعياري توسط احلسابيامل ن النوع ادـــــــاألبع

 اإليثار
 0.75 1.95 257 تربوي

 غري دالة 5.7-
 0.56 2.38 90 غري تربوي

 الضمري
 0.34 2.82 257 تربوي

 غري دالة 7.11
 0.47 2.49 90 غري تربوي

 اللباقة
 0.56 2.38 257 تربوي

 غري دالة 2.4-
 0.55 2.55 90 غري تربوي

السلوك 
 احلضاري

 0.58 2.50 257 تربوي
 غري دالة 0.54-

 0.56 2.54 90 غري تربوي

 الروح الرياضية
 0.42 2.68 257 تربوي

 غري دالة 2.53
 0.55 2.53 90 غري تربوي

 ما  لي:  تضح من الجدول السابق
ة عمةةةى مسةةةت ى ال ت دةةد فةةةر ن ذات االلةةةة إحيةةةائيا  يةةة ج مت سةةة ات اردةةةات أفةةةراا الع  ةةة

 الر ح الرياضية(م، السم ا الحضارز ، الض  ر,المباقة، أبعاا )االىيار
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و أبعااد سالوك المواطناة    ، النتائج الخاصة بالعالقة بين أبعاد جودة الحيااة الوظيفياة  -4

 التنظيمية لدى معلمي المرحلة االبتدائية من خالل معامل االرتباط لبيرسون .

 التالي ما ىمي: د ل الضي    ي
بةة ج دةةودح ان اةةلح انووالاةة  وسةة و  للةالقةةة يوضةةم املاةةر اار لةةلس ن   سةةو   (23ل جةةدول

 انمواطن  انتنظاما 
 جودة احلياة الوظيفية سلوك املواطنة التنظيمية 

 جودة احلياة الوظيفية

 1 **0.534 معامل االرتباط بريسون
Sig. (2-tailed) 0.000  

 347 347 العدد

سلوك املواطنة 
 نظيميةالت

 **0.534 1 معامل االرتباط بريسون

Sig. (2-tailed)  0.000 
 347 347 العدد

 0.01**   جد  القة م جبة  ند مست ى 
   تضح من الجدول السابق ما  لي:

 د ا عالقة  را ا م دبة ي ج د ال الحيال ال ةيويةة ل عم ةي ال رحمةة االيتدائيةة ب حافظةة 
  ي كج تفس ر ذلا ظي ية لدىهت  فا ت ب ا معامل االرتبار لب رس ل مال   فية  سم ا ال  ا  ة الت

 أنا كم ا داات دة ال الحيةال ال ةيويةة كم ةا داا سةم ا ال  ا  ةة الت ظي يةة لةدىهت م اتفقةت ال تةائج مةح
 م  J. Choudhuryوا سل ام   Khan 2016ماراسة ) (2017، اى ب، اراسة )عبد الرح ج

  تضح من الجانب الم داني ما  لي:
االسةتقرار  ,ل ال ةيويةة )العالقةات االدت اعيةةأفيرلاا العل ألِّ لة مج ال عم  ج ىةر ل أل أبعةاا دة ال الحيةا -1

 م  اذ القرار( ككل متحققة يدردة مت س ةال خاركة في اتص ي ئة الع ل,  األمال ال ةيفي,

ةةرلاا العل ألِّ لةةة مةةج ال عم ةة ج ىةةر ل أل أبعةةاا -2  -المباقةةة–سةةم ا ال  ا  ةةة الت ظي يةةة ككةةل )اىيةةار  أفي
  مككل متحققة يدردة كب رلالسم ا الحضارز(  -الض  ر -الر ح الرياضية

ةةرلاا العل ألِّ لةةة مةةج ال عم ةة ج ىةةر ل  -3 احيةةائية عمةةى مسةةت ى أبعةةاا أنةةا ال ت دةةد فةةر ن ذات االلةةة  أفي
 ت دةةةد فةةةر ن ذات االلةةةة احيةةةائية عمةةةى  دةةة ال الحيةةةال ال ةيويةةةة ككةةةل  فةةةا مت  ةةةر ال ةةة  ,

مسةةت ى أبعةةاا سةةم ا ال  ا  ةةة الت ظي يةةة ككةةل  فةةا مت  ةةر ال ةة   ليةةالي الةةاك ر, ال ت دةةد 

https://utkal-university.academia.edu/jyotirmayeechoudhury
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 فةةر ن االةةة احيةةائيا عمةةى مسةةت ى أبعةةاا دةة ال الحيةةال ال ةيويةةة ككةةل  أبعةةاا سةةم ا ال  ا  ةةة
ال ت دةةةد فةةةر ن االةةةة احيةةةائيا عمةةةى ، حضةةةر(  فةةةا مت  ةةةر ال درسةةةة )ريةةةك/ الت ظي يةةة ككةةةل

 ت دةد    ةر تربة ز(,–مست ى أبعاا دة ال الحيةال ال ةيويةة ككةل  فةا مت  ةر ال هاةل )تربة ز 
فةةر ن ذات االلةةة احيةةائية عمةةى مسةةت ى أبعةةاا سةةم ا ال  ا  ةةة الت ظي يةةة ككةةل لةةدى معم ةةي 

   ر ترب ز( ليالي ال هال ترب زم–ت  ر ال هال )ترب ز ال رحمة االيتدائية  فا م
 أبعاا سم ا ال  ا  ةة الت ظي يةة  ى دد عالقة  را ة م دبة ي ج أبعاا د ال الحيال ال ةيوية, -4

لةةةدى معم ةةةي ال رحمةةةة االيتدائيةةةة مةةةج خةةةالل معامةةةل االرتبةةةار لب رسةةة لم أز كم ةةةا داات أبعةةةاا 
  ا ال  ا  ة الت ظي يةمد ال الحيال ال ةيوية كم ا داات أبعاا سم

 التةةي أ ضةةحت مفهةةة    نظةةرا  ل ةةا أسةةفرت ع ةةةا نتةةائج اةةاه الدراسةةةة فةةي دانبهةةا ال ظةةةرز،
 أبعةاا دة ال الحيةال ال ةيويةة  مفهة    أا يةة م ارسةة معم ةي ال رحمةة االيتدائيةة لسةم ا ال  ا  ةة 

 مةةةا أسةةةفرت ع ةةةا ، قةةةة يةةة ج دةةة ال الحيةةةال ال ةيويةةةة  سةةةم ا ال  ا  ةةةة الت ظي يةةةةالعال  ، الت ظي يةةةة
الدراسةةة فةةي دانبهةةا ال  ةةداني مةةج أل أفةةراا الع  ةةة ىةةر ل أل دةة ال الحيةةال ال ةيويةةة متحققةةة يدردةةة 

عةةج  أ ضةةا  أسةةفر ال انةةب ال  ةةداني  سةةم ا ال  ا  ةةة الت ظي يةةة متحقةةا يدردةةة كب ةةرل,، مت سةة ة
 دبة ي ج د ال الحيال ال ةيوية  سم ا ال  ا  ة الت ظي ية  في ةةل  دة ا  د ا عالقة  را ة م

مست ى د د لسم ا ال  ا  ة الت ظي ية لدى معم ي ال رحمة االيتدائية ب حافظة ال   فية  مست ز 
 د ال الحيال ال ةيوية لي  بالدردة التي ترضي ال عم  ج تقترح الباحية ما ىمي:

 حة    يمةة األدةل مةج قبةل ال سةئ ل ج عةج التعمةيت ب حافظةة أل  ك ل ا اا اسةتراتي ية  اضة
ال   فيةةةة لتةةة ف ر دةةة ال الحيةةةال ال ةيويةةةة لم عم ةةة ج بيةةةفة عامةةةة  معم ةةةي ال رحمةةةة االيتدائيةةةة 

 بيفة خاصة م

 تخةة يح ال عم ةة ج عمةةى القيةةا   الع ةةل عمةةى تعزيةةز سةةم ا ال  ا  ةةة الت ظي يةةة  الحفةةا  عم هةةا 
ال الحيةةةال ال ةيويةةةة لم عم ةةة ج  ال سةةةي ا فةةةي ال  انةةةب التةةةي  تحسةةة ج دةةة  ،  االرتقةةةاا يهةةةا ,يهةةةا

 أ ضحتها الدراسة أنها مت س ة  تحتاً الى تعزيز ك ا ىمي:

  محا لة االات ا  لرفح مست ى د ال الحيال ال ةيوية ل عم ي مدارس التعميت االيتدائي مج
 ع  االيتتارم تقدىر ده اات  إن اداتهت  تخ يعهت عمى اايدا ، خالل تحس ج ي ئة الع ل



  د/ منال فتحي مسحان
 

 114 

  إتاحةةةة الفرصةةةة أمةةةا  ال عم ةةة ج لم خةةةاركة فةةةي اتصةةةاذ القةةةرار م ةةةا ىزيةةةد اليقةةةة فةةةي قةةةدراتهت
  مهاراتهت  التي تهامهت ألااا ع مهت بكفاال  فاعمية م

  مةج خةالل تة ف ر اردةة احةرارل ال عتدلةة ، لم عم  ج  نم ةالتأك د عمي ت ف ر ي ئة ع ل صحية
 ي ية الحدىية  تي يت االماكج ال ريحة  ال  اسبة لهت مال  دل  ال سائل التعم  ااضاال

  االرتقةةةةةاا بال سةةةةةت ى العم ةةةةةي  ال ه ةةةةةي لم عم ةةةةة ج مةةةةةج خةةةةةالل الحةةةةةاقهت يةةةةةد رات تدريبيةةةةةة
تةةة ف ر ال ةةة ي التعمي يةةةة  البعيةةةات لمصةةةاًر    الع ةةةل عمةةةى، متصييةةةة  فقةةةا الحتيادةةةاتهت

 لتحس ج مست ى أاائهت م
 مى معاى ر  أس   اضحة لتخ يح ال عم  ج عمةي الع ل  ضح نظا  فعال لمترمية  ق   ع

 األااا ال  د م
  الرأز بحرية م ايداااتاحة الفرصة لم عم  ج 
 م تعزيز الخع ر باألمال ال ةيفي لم عم  ج 

 االات ا  بال  احي الخصيية لم عم  ج  ت ف ر الرعا ة اليحية لم عم  ج  أسرات م 

 ل ةةةةةدارس مةةةةةج خةةةةةالل تفع ةةةةةل االنخةةةةة ة ديةةةةةاال االات ةةةةةا  بالعالقةةةةةات االدت اعيةةةةةة ااخةةةةةل ا
االدت اعيةةة التةةي ت  ةةي ر ح ال  اعةةة  الع ةةةل التعةةا ني يةة ج ال عم ةة ج بعضةةهت الةةةبع  

  ب  هت  ب ج ااارل ال درسة م

 :االات ا  يتعريك ال عم  ج بأا ية سم ا ال  ا  ة الت ظي ية عج  ريا 

 ا  ةةةةةة إكسةةةةةاب ال عم ةةةةة ج بعةةةةة  ال عةةةةةارف الضةةةةةر رية عةةةةةج كيويةةةةةة م ارسةةةةةة سةةةةةم ا ال  (أ 
 الت ظي ية م

تعزيةةز  تحف ةةز ال عم ةة ج ل  ارسةةة سةةم ا ال  ا  ةةة الت ظي يةةة عةةج  ريةةا إقامةةة ال ةةد ات  (ب 
  المقااات م

 الع ل عمى ت  ية سم ا ال  ا  ة الت ظي ية لدى معم ي ال رحمة االيتدائية م (ً 

تحدىةةةد م   عةةةة مةةةج اادةةةرااات  ال سةةةائل التةةةي تسةةةهل عمةةةى ال عم ةةة ج م ارسةةةة سةةةم ا  (ا 
 الت ظي ية ااخل ال دارس مال  ا  ة 

 الع ل عمى أل  س ا ال درسة د  مج الحب  ال خاركة في اتصاذ القرارات م (ه 
مةةةة ي ال عم ةةةة ج مزيةةةةد مةةةةج اليةةةةالحيات لت كةةةة هت مةةةةج تعزيةةةةز م ارسةةةةة سةةةةم ا ال  ا  ةةةةة  (  

 الت ظي ية م
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 ة:ـــــربيـــــع العــــــــــراجــــــــــامل :أوال
  "  ثى  خوا م  اعىج لعال العب اىل  ا للوموىل على   بعىجو 2010ا أجب ضال  ى  و حمى ، جس ، بح ة -1

جىب   ىذ    ألو ء  اسوجج  ا وا سل لط و ول عل   ح    مز ا ي  اسلطل  احالول  ا لسىطعلول "،
 اةج عىىىل   ابلىىى   سىىى  مج ل ام طلبىىىجي  الصىىىح  علىىى  واةىىىل  امجةسىىى ع  اىىى  خو اا  ألعمىىىج ،

 السطعال جسا خو اا  ألعمج ، ألول  ا ةجاا، ظزا، - إلسال ول

( : اقةةح اليقافةةة الت ظي يةةة السةةائدل فةةي  دارل التربيةةة  التعمةةيت فةةي  2018ناصةةر )، أيةة  اةة الة -2
رسةةةةالة مادسةةةةت ر   ةةةةر م خةةةة رل ال امعةةةةة ، ق ةةةةاع  ةةةةزل  أثراةةةةا عمةةةةى دةةةة ال الحيةةةةال ال ةيويةةةةة

 االسالمية  زل م
ر دة ال الحيةال ال ةيويةة فةي تحق ةا الت  ةز (:أثة2018مح  ا اسة اع ل اسة اع ل )، الأي ع   -3

، رسةالة ماحسةت ر، اراسة ت بيقية عمى مهسسات ال  ت ح ال ةدني فةي ق ةاع  ةزل، ال هسسي
 ال امعة االسالمية ب زل م، كمية الت ارل،   ر م خ رل

 ثىى   ا م ىىعال  ال سىى  علىى  سىىلحم  امح الىىل العىىج لعال اىى   ؤسسىىل    2010اضىىجض ا،  بحزضىىجو -4
 ةلىب   ةلل ةج عل  الةجا األبلجث اا   اعلىح    حسىجحول ,، مجع  ا   ألاو  اضمج    ة 

  2 اعبو   , 24ا
 مير، اار ال عرفة ال امعية، ال دخل الى عمت االدت اع (:2002)،  ريب س د، أح د -5
: "سةةم ا ال  ا  ةةة الت ظي يةةة فةةى مستخةةويات  دارل اليةةحة  2002ا أح ةةد يةةج سةةالت العةةامرز  -6

 ،16  دامعةة ال مةا عبةد العزيةز، راا ال دىريج م مةة االقتيةاا  اااارل،اراسة است العية آل
 م23  ،2ع

" مةةةدركات العدالةةةة الت ظي يةةةة  عالقتهةةةا  2014ا سةةةم ال فةةةالي عمةةةي يةةةج صةةةافية، األسةةة رز، -7
باألمج ال ةيفي )مج  دهة نظر م ةفي اركة أ ل لتق يةة ال عم مةات  االتيةاالت العةامم ج 

ظعىى   رسةةالة مادسةةت ر عم مةةات  االتيةةاالت يةة دارل الصارديةةة( "،فةةي تخةة  ل مخةةر ع تق يةةة ال 
دامعةةةة نةةةا ك العربيةةةة لمعمةةة   األم يةةةة كميةةةة العمةةة   االدت اعيةةةة  فةةةي العمةةة   ااااريةةةة،  لشىىىحاا

  مالسع ا ة الرياا،  اااارية قست العم   اااارية،
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ال مةةةةا  ة الت ظي يةةةة فةةةي دامعةةةة" سةةةم ا ال  ا  ةةة  م2011انل دااةةةر، عمةةةي ناصةةةر اةةةت ز،  -8
، 1، العةةةدا 12"، م مةةةة العم يةةةة ل امعةةةة فييةةةل) العمةةة   اانسةةةانية  ااااريةةةة(، ال  مةةةد خالةةةد

 دامعة ال ما خالد، السع ا ة، 
" إاراا العدالةة الت ظي يةة  عالقتةا باليقةة لةدى العةامم ج  ، 2010ا ح د يج سمي ال البدراني، -9

األم ةةةةي بال  ةةةةارات السةةةةع ا ة  فةةةةي ال  ظ ةةةةات األم يةةةةة )اراسةةةةة م دانيةةةةة لمعةةةةامم ج بةةةةالتفتي 
 دامعة نا ك العربية لمعم   األم ية، في العم   األم ية، ظع   لشحاا اكت راه اسجال  الد لية("،

 السع ا ةم الرياا، قست العم   اااارية، كمية الدراسات العميا،
ا ر د ال الحيال ال ةيوية فى الحد مج ةاارل االحتةران  (:2016مر ال حسج )، بربرز ال -10

رسةةةالة مادسةةةت ر   ةةةر ، الةةة ةيفي لمعةةةامم ج فةةةي اةةةبكة األقيةةةى لاعةةةال   اانتةةةاً الف ةةةي
 دامعة األقيى ب زل م ، أكاا  ية االاارل  السياسة لمدراسات العميا، م خ رل

أثةر أبعةاا الدافعيةة عمةى  "  (2011مح د اح ةد )، سامر عبدال   د  الحراحخة، البخابخا -11
م دانيةة مةج  دهةة نظةر العةامم ج فةي يمةد ات محافظةات سم ا ال  ا  ة الت ظي ية :اراسةة 

 .4,العدام7ال  مة االرانية في ااارل االع ال,ال  مدم د  ب األرال: اراسة م دانية"
دةة ال الحيةةال ال ةيويةةة  أثراةةا عمةةى األااا الةة ةيفي لمعةةامم ج فةةي   (2012البمبيسةةى، أسةةامة ) -12

 ت رم ال امعة ااسالميةم فمس  جمال هسسات   ر الحك مية في محافظات  زل رسالة مادس
اراسةة عمةى ، ي ئة الع ل الداخمية  امراا عمى األااا الة ةيفي (:2014اسها  ، يج رح  ل  -13

كمية العمة   ،   ر م خ رل، رسالة اكت راه ، ع  ة مج االااري ج بكميات  معااد دامعة بات ة
 ال زائر، سكرل، دامعة مح د خض ر، االنسانية  االدت اعية

( : ضة  ر الع ةل  اثراةا عمةى اااا ال ة ةف ج 2009) القةاار بد القاار سةع د عبةدي ات,ع -14
، رسةةالة مادسةةت ر   ةةر م خةة رل، فةةي اةةركة االتيةةاالت الفمسةة   ية فةةي م  قةةة ق ةةاع  ةةزل

  زل م، ال امعة االسالمية
   السىىى ل  و اا  اةىىىحوا اىىى   امةىىىج   2015ع ىىىب  ا ىىى ضا ا،  بىىىجاف  مبىىىال خجاىىىب، بىىىحا ص -15

  129- 116  م م20 اعبو ا،  اعلح    حسجحول م  ة مج ول ةلل ،  ام ل 
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"إاراا العدالةة الت ظي يةة  ا راةا فةي تحق ةا سةم كيات    2014 ا ل  ةا مح ةد سةالت الب ن، -16
ال  ا  ةةة الت ظي يةةة )مةةج  دهةةة نظةةر ال  ةفةةات ب امعةةة األم ةةرل نةة رل ي ةةت عبةةد الةةرح ج 

دامعة نةا ك العربيةة  العم   اااارية،في  ظع   لشحاا رسالة مادست ر ب دى ة الرياا( "،
  السع ا ة، الرياا، كمية العم   االدت اعية  اااارية قست العم   اااارية، لمعم   األم ية،

( :دةةة ال الحيةةةال ال ةيويةةةة  أثراةةةا عمةةةى االلتةةةزا  الت ظي ةةةي  2018سةةة ر سةةةع د )، البيةةةارز  -17
، م خ رل اسالة مادست ر  ير ، ل  ةفي  دارتي الع ل  الت  ية االدت اعية في ق اع  زل

  زل م، ال امعة االسالمية

 3013( دةةةة ال حيةةةةال الع ةةةةلم الحةةةة ار ال ت ةةةةدلم العةةةةدا 2010عبةةةةد الةةةةرح ج ) تيخةةةة رى، -18
http://www.anewar.org/debat/show.art.as?aid=216542  

 طبعىىىل ،  حةىىىحعجي مبلىىىحث  رب ىىىل( :ااارل ال ةةة ارا البخةةةرية  2005سةةة د )، دةةةاا الةةةرب -19
  ارج  ا .،  اعش   

فةةي م ظ ةةات األع ةةال العيةةريةم  Qwlدةة ال ال ةيويةةة   (2008)_____________ -20
 اار الفتر العربي لم خرم القاارلم ميرم 

  ةةة ا الحيةةةال ال ةيويةةةة  أثراةةةا عمةةةى األااا الةةة ةيفي اراسةةةة   ( 2015ع ةةةاا )، حةةةال ل -21
رسةةالة مادسةةت ر   ةةر ، قيةةة عمةةى مةة ةفي الق ةةاع الحكةة مي ال ةةدن  ج فةةي ق ةةاع  ةةزلت بي

 م خ رل ال امعة االسالمية  زل م
(: اختبار العالقة ي ج د ال  2015مح د مح  ا أم ج )، اهاب أح د, البااقالي، خضر -22

 اراسةةة ت بيقيةةة آلراا التةة اار ال ةيويةةة فةةي ع  ةةة مةةج، الحيةةال ال ةيويةةة  القمةةا الت ظي ةةي
  2015ى ن   ، 1عدا ، 35مج ، ال  مة العربية لااارل، كميات دامعة اا ا

( :محةةةداات ال كانةةةة االدت اعيةةةة لم عمةةةت مةةةج  دهةةةة نظةةةر معم ةةةي  2016 سةةةال )، خمةةة  -23
 م 2العدا ، 14ال  مد ، م مة اتحاا ال امعات العربية لمتربية  عمت ال ف ، ال ستقبل

ال ةيويةةةةةة لةةةةةدى معم ةةةةةي ال رحمةةةةةة األساسةةةةةية  (م دةةةةة ال الحيةةةةةال2015الدحةةةةةد ح، حسةةةةة ى فةةةةةهاا ) -24
 ب حافظات  زل  عالقتها ب ست ى أاائهتم رسالة مادست رم ال امعة ااسالميةم  زلم فمس  جم

" العدالةةةةة الت ظي يةةةةة  عالقتهةةةةا بسةةةةم ا ال  ا  ةةةةة الت ظي يةةةةة لةةةةدى   2014احيةةةةال الةةةةدابي، -25
ال اقةةات ال ت ةةدال فةةي  العةةامم ج بال هسسةةة ال زائريةةة ) اراسةةة م دانيةةة ي حةةدل البحةة  فةةي

فةةةي عمةةةت االدت ةةةاع  الت ظةةةيت ، ظعىىى   لشىىىحاا مادسةةةت راسىىىجال  ال سةةةا اليةةةحرا ز بةةةأارار(،
قسةت العمة    كميةة العمة   اانسةانية  االدت اعيةة  العمة   ااسةالمية، دامعةة أارار،  لمع ل،

 مال زائر تصي  عمت االدت اع، االدت اعية،

http://www.anewar.org/debat/show.art.as?aid=216542
http://www.anewar.org/debat/show.art.as?aid=216542
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أثر د ال الحيال ال ةيوية عمى سم ا  (:2017نسريج )، عبدالح ج، أ  ج حسج الدى ب، -26
، ة دامعةة البعة م مة، اراسة م دانية عمى العامم ج في دامعة امخا، ال  ا  ة الت ظي ية

 م3عدا ، 39ال  مد 
  "  سىىى حا  مجاسىىىىجي  ىىىب   ي  ام الىىىل  اثجححضىىىىل 2015ا   ىىى   ىىىىبجب امىىىب ،  ا  ىىىعب ، -27

 امح الىىىىىل  ا للوموىىىىىل اىىىىىبا   سىىىىىلحم بمب لىىىىىل اجدىىىىى  ام ىىىىىجا ي  ا وىىىىىجوا  إلبب  وىىىىىل م ث  ىىىىىج اىىىىى
 ةج عىل     ارى ا، اسجال  جةس ع  ظع   لشحاا ا   إلو اا  ا  بحضىل م ا قطىوط، "، امعلمجي

  اسعحوال جسا  إلو اا  ا  بحضل م ا قطوط، ألول  ا  بول،

(م أثةةةر اليقافةةةة الت ظي يةةةة عمةةةى سةةةم كيات ال  ا  ةةةة 2004) .أمةةةاني نةةة ر الةةةدىج ا ضىىىج ، -28
كميةةةة  رسةةةالة مادسةةةت ر،  ب ا عمةةةى دةةةامعتي عةةة ج اةةة    ق ةةةال السةةة ي ،الت ظي يةةةة" بةةةالت

 دامعة ع ج ا  م الت ارل،
" إاارل الت   ةةةر  عالقتهةةةا بسةةةم ا ال  ا  ةةةة   2013ا عبةةةد الةةةرح ج يةةةج عبةةةد ه الرم ةةةزال، -29

رسةةالة مقدمةةة اسةةتت اال  ل ت مبةةات  الت ظي يةةة ل  سةة بي حةةرس الحةةد ا بال   قةةة الخةةرمية "،
 دامعةة نةا ك العربيةة لمعمة   األم يةة، ة ال ادست ر في العم   ااااريةة،الحي ل عمى ارد

 م السع ا ة، الرياا، قست العم   اااارية،‘ كمية الدراسات العميا 
" سةم ا ال  ا  ةة الت ظي يةة لةدى معم ةي  1428ا مح د يةج عبةد ه يةج سةع د، الزاراني، -30

)مةةج  دهةةة نظةةر مةةدىرز  معم ةةي تمةةا مةةدارس التعمةةيت العةةا  الحك ميةةة لمب ةة ج ب دى ةةة دةةدل 
 دامعةة أ  القةرى، في اااارل الترب يةة  التص ةيا، ظع   لشحاا مادست راسجال  ال دارس("،

 م السع ا ة، قست اااارل الترب ية  التص يا، كمية التربية،
( :سم ا الت ة ع الت ظي ةي لةدى اله ئةات التدريسةية 2008) س دال، سم ال، السع ا راتب -31

م مةةةةة العمةةةة   ، ت األرانيةةةةة العامةةةةة  عالقتهةةةةا يةةةةبع  ال ت  ةةةةرات الد   رافيةةةةةفةةةةي ال امعةةةةا
  4عدا ، 9م مد ، الترب ية  ال فسية

"العدالة الت ظي ية  عالقتهةا بالرضةا الة ةيفي لمعةامم ج )اراسةة حالةة   2015ااي  سع دل، -32
امعةةةة د إاارل األع ةةةال،، ظع  لشىىىحاا مادسةةةت راسىىىجال ال هسسةةةة ال   يةةةة لمةةةداج بةةةالب يرل(" 

 مال زائر كمية العم   االقتياا ة  الت ارية  عم   التيس ر، –الب يرل  -أكمي مح د أ لحاً 
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األمةةج الةة ةيفي لم عم ةةات السةةع ا ات فةةي  (:1424ل يةةاا حسةةج عبةةد ال ع ةةي )،  سةةتس -33
ال قترحةةةات( رسةةةالة مادسةةةت ر   ةةةر  –ال ع قةةةات –ال ةةةدارس األاميةةةة ب دى ةةةة دةةةدل )ال اقةةةح 

 السع ا ة ، مكة ال كرمة، لقرى دامعة أ  ا، م خ رل
أثةر دة ال حيةال الع ةل عمةى الة الا الت ظي ةي  (:2016اةبمي اسة اع ل مراةد )، لس ي يا -34

، دامعةة السة اال لمعمة    التت  ل ديةا، رسالة اكت راه   ر م خ رل، في ال دارات الفمس   ية
 كمية الدراسات العميا م

ية ل عم ةي التعمةيت اليةان ز فةي ضة ا تحس ج د ال الحيال ال ةيو : 2018، سماح، الس د -35
 (. 1(.الةدد33انسن  ، مجلة كلية التربية جامةة المن فية ،مدخل االاارل بال خاركة

" ر حانيةةة مكةةال الع ةةل  انعكاسةةاتها فةةي سةةم ا  2014 ا أفضةةل عبةةاس مهةةدز، الخةةامي، -36
في العتبةة ال  ا  ة يت سيا داذيية اله ية الت ظي ية ) اراسةة تحم ميةة آلراا ع  ةة مةج مة ة

دامعةةة  عمةة   فةةي إاارل األع ةةال، ظعىى   لشىىحاا اىى  مادسةةت راسىىجال  الحسةة  ية ال قدسةةة("،
  قست إاارل األع ال، كمية اااارل  االقتياا، كربالا،

("الع امةةةل ال ةةةهثرل فةةةي 2006عبدال حسةةةج )، اح ةةةد  نعسةةةاني، اةةةربت ي, ا ل ةةةا  ال  سةةةفي -37
بةةةالت ب ا عمةةةى ال خةةةافي ال امعيةةةة فةةةي  م ارسةةةة العةةةامم ج لسةةةم كيات ال  ا  ةةةة الت ظي يةةةة

 م44س ريا"م مة بح ث دامعة حمب,سمسمة العم   االقتياا ة  القان نية,العدام
( : اقةةح دةة ال الحيةةال ال ةيويةةة فةةي  دارل األاةة ال  2016مح ةة ا عبةةدالرح ج )، الخةة  ي -38

مةةةةة العامةةةة   دارل االسةةةكال  عالقتهةةةةا بأخالميةةةات الع ةةةةل لةةةدى مةةةة ةفي  دارل األاةةة ال العا
أكاا  يةةةةة االاارل ، قسةةةةت االاارل  القيةةةةاال، ,رسةةةةالة مادسةةةةت ر   ةةةةر م خةةةة رل"   دارل االسةةةةكال

  زل م،  السياسة
 سةل ك الم اطنةة التنظيميةة( : ا ر االمج ال ةيفي فةي تحق ةا  2015 اال )، صرص ر -39

كميةةةة ، مادسةةةت ر   ةةةر م خةةة رلرسةةةالة ، لةةةدى ال ةةة ةف ج االااريةةة ج ب امعةةةة األقيةةةى  ةةةزل
  زل، دامعة االسالمية، الت ارل

الةدالةةة االجرائيةةة  لةة  سةةل ك الم اطنةةة ، ( 2015سةةالمة   ةةد ف خلةة . ، الطةامسةةة -40
مجلةةةةة الةلةةةة م ، فةةةةي اارد  qizالتنظيميةةةةة دراسةةةةة تحل ليةةةةة اراء الةةةةةامل ن بشةةةةركات 

 .2 دد ، 16مجلد ، االقتصادية
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ر مةةدىر ال درسةةة ا   :(2015رامةةي ايةةراهيت عبةةد الةةرح ج )، الخةةقرال، مح ةةد عمةةى، عااةة ر -41
م مةةة ، فةةي االصةةالح االاارز ااخةةل ال درسةةة فةةي ضةة ا بعةة  مهةةارات الع ةةل ال عاصةةرل

 العدا الياني م ، 13ال  مد ، اتحاا ال امعات العربية لمتربية  عمت ال ف 
 اعالجىىىل بىىىعال    2016ز ىىىحا سىىىم     ىىى زم  ا،  اعىىىحا ،   ىىى ب ع ىىىب ا ح ب، ع ىىىب  امةعىىىب -42

، ح الىىىل  ا للوموىىىل اىىىبا  امشىىى اجي  ا  بحضىىىجي بمب لىىىل ل ىىىحم اعب اىىىل  ا للوموىىىل مسىىىلحم  ام
   واسم   80 اعبو ا، وا سجي ع بول ا   ا  بول معلا  ال ا

ال خةةةةاركة فةةةةي اتصةةةةاذ القةةةةرارات  العالقةةةةات االنسةةةةانية مةةةةج ركةةةةائز  (:2014يةةةةج اا ا )، العربةةةةي -43
  2014سبت بر  16العدا ، م مة العم   االنسانية  االدت اعية، االتيال الفعال في ال هسسة

 ثىى   اثرجاىىىل  ا للوموىىل علىىى  سىىلحم  امح الىىىل  ا للوموىىل اىىى  بلباىىىل    2015زضىىىجو ا،  اعىىز   -44
 . 1 اعبو ، 42 امةلب ، وا سجي  اعلح    و اضل،  احسطول ا   لجالل  ابب بجألاو 

أثةةةر ع اصةةةر دةةة ال الحيةةةال  (:2017)، رنةةةدل سةةةالمة، اليةةةافي، سةةةع دمح ةةةد يةةةج ، الع ةةةرز  -45
أااا ال  ةةة  العةةا  : "اراسةةة ت بيقيةةة عمةةى مةة ةفي الصدمةةة ال دنيةةة فةةي  ال ةيويةةة عمةةى

 ، 1عدا ، 13ال  مد ، ال  مة األرانية في ااارل األع ال، ال  متة العربية السع ا ة
دار وائةر ، انس و  انتنظامي فةي انظمةلا امامةل  (:2002مل  (ا مود س ا، انممال  -46

 امل  ، ن نش 

( :ااارل رأس ال ال الفترز في م ظ ةات  2009)، د عميأح ، صالي، سعد عمي، الع زز  -47
 ع ال م، اار الياد رز لم خر  الت ديح، األع ال

" الع امةةةةل ال ةةةةهثرل عمةةةةى  اقةةةةح سةةةةم كيات ال  ا  ةةةةة  م2015ا مادةةةةد يةةةةج سةةةةمي ال، الفةةةةالي، -48
 ظعىىى  رسةةةالة مادسةةةت ر الت ظي يةةةة مةةةج  دهةةةة نظةةةر ضةةةبار إاارل ال ةةةر ر ب دى ةةةة الريةةةاا"،

كميةة العمة   االدت اعيةة  دامعةة نةا ك العربيةة لمعمة   األم يةة، مة   ااااريةة،في الع لشحاا 
  .السع ا ة الرياا، قست العم   اااارية،‘  اااارية 

( :ي ئةةة الع ةل الداخميةةة  عالقاتهةةا ب ع  يةةات العةةامم ج  2012سةةعد يةةج سةةع د )، القح ةاني -49
دامعةةةة نةةةا ك لمعمةةة   ، ريةةةةرسةةةالة مادسةةةت ر فةةةي العمةةة   االاا، ب عهةةةد ال ةةة ادات بالريةةةاا

 كمية الدراسات العميا قست العم   األم ية م، األم ية
" األن ةةار القياا ةةة ل ةةدىرز ال ةةدارس  عالقتهةةا بسةةم ا  1434ا سةة د يةةج نهةةار، القح ةةاني، -50

ال  ا  ةةة الت ظي يةةة لم عم ةة ج )مةةج  دهةةة نظةةر معم ةةي مةةدارس ال رحمةةة اليان يةةة ب حافظةةة 
كميةة  دامعة أ  القرى، في اااارل الترب ية  التص يا، لشحااظع    مادست راسجال  ددل("،
 م السع ا ة، قست اااارل الترب ية  التص يا، التربية،
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و ا  اةج يوىىىىىىىىىل اللشىىىىىىىىى  ،     و اا  اسىىىىىىىىىلحم  ا للومىىىىىىىىى 2011 امىىىىىىىىىب  اسىىىىىىىىىعب ا،  ا ىىىىىىىىى و  -51
  ص .، م ا حزضع

الةةةة ةيفي ( دةةةة ال الحيةةةةال ال ةيويةةةةة  أثراةةةةا عمةةةةي مسةةةةت ز األااا 2014خم ةةةةل ) ماضةةةةي، -52
دامعةةة  ظعىى   لشىىحاا, رسةةالة اكتةة راه  لمعةةامم ج اراسةةة ت بيقيةةة عمةةي ال امعةةات الفمسةة   ية،

 ق ال الس ي م ميرم
: "الع امل ال هثرل عمى م ارسةة سةم ا ال  ا  ةة الت ظي يةة  1999ا عمى مح  ا ال بي  -53

م يةة ال  مةة العاراسة ت بيقية عمى العامم ج بناارات ائ ل ال ةالب ب امعةة عة ج اة  " 
 العدا اليال  القاارل، دامعة ع ج ا  ، كمية الت ارل، لالقتياا  الت ارل،

،    سلحم  امح الىل اى   ألة ىزا  ال ح وىل  ارط ضىل وا سىل  عب حوىل 2008ثج  ,ا،  لجا ل -54
  2  ن ا48 ج ا،  ا ضجض، وماضل   و اا  اعج ل

 -ة االسةت ران الة ةيفي(م دة ال حيةال الع ةل  أثراةا فةي ت  ية2004عبد الح  ةد ) ال  ربي، -55
العةةةدا . 2دامعةةةة الزقةةةاديا ال  مةةةد  .اراسةةةة م دانيةةةةم م مةةةة الدراسةةةات  البحةةة ث الت اريةةةة

 م251-109اليانيم اليفحات
 متاح عمى، مد نة تعميت ددىد، ال خكمة  الحل، أدمة ال عمت ال يرز  (:2015)، تامر، ال الح -56

https://www.new-educ.com/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-

%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84 

فةةةي اتصةةةاذ القةةةرار  عالقاتهةةةا  م اال  فزضىىىلال ركزيةةةة  : 2004ا خالةةةد يةةةج فيحةةةال، ال  ةةةدىل -57
كميةةةةة  ،دامعةةةةة نةةةةا ك لمعمةةةة   األم يةةةةة، رسةةةةالة مادسةةةةت ر   ةةةةر م خةةةة رل، بةةةةاألااا الةةةة ةيفي

 مالدراسات العميا لمعم   االاارية
  العربية ، تدًر أا ية الحادات لدى الع الة السع ا ة (:1411عبد الرحيت عمى )، ال  ر -58

 70العدا  30ال  مد ، االاارل العامة،  األس  ية
ا ر د ال الحيال ال ةيوية في تحس ج مست ى سةم ا ال  ا  ةة  :(  2017رجاء ل، نصار -59

، رسةةالة مادسةت ر   ةر م خةة رل"، م دانيةة عمةةى العةامم ج ب امعةة فمسة  ج الت ظي يةة اراسةة
 . زل، أكاا  ية االاارل  السياسة، قست االاارل  القياال

https://www.new-educ.com/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84
https://www.new-educ.com/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84
https://www.new-educ.com/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84
https://www.new-educ.com/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84
https://www.new-educ.com/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84
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