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 ملخص البحث

 التعرف على المواطنة التنظيمية وعالقتها بالتمكين االداري لدى البحث يهدف

 اختيرت عينة البحث باألسلوب الطبقي العشوائي من المدارس المتوسطة,ـمديري 

 لعاملالرصافة الثالثة  المدارس المتوسطة التابعة للمديرية العامة لتربية بغداد /

المواطنة  الباحث  مقياس ف البحث تبنىولتحقيق أهدا م . 0202/0202الدراسي 

( اما االداة االخرى فقد بنى الباحث مقياس 0224) غالم ،   قبل التنظيمية المعد من

ثم عولجت البيانات اسين استخراج الصدق والثبات لكال المقي  تم  التمكين االداري

مديري  لدى أن النتائج وأظهرتالمناسبة  الوسائل اإلحصائية باستعمال إحصائيا

مستوى متوسط من التمكين االداري ووجود والمدارس المتوسطة مواطنة تنظيمية 

منها الباحث مجموعة من التوصيات  أوصىذلك  وفي ضوء هماعالقة قوية بين

ة وسبل ضرورة اقامة مؤتمر محلي يتضمن في محاوره اجراءات المواطنة التنظيمي

وتم طرح مجموعة األهمية  التمكين االداري لدى مديري المدارس المتوسطة وإعطاء

 بالمواطنة التنظيمية أجراء دراسة عن الجدية بالعمل وعالقتها من المقترحات اهما 

 لمعلمي المدارس االبتدائية 
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Research Summary 

The research aims to identify organizational citizenship and its 

relationship to administrative empowerment among middle 

school principals. The research sample was chosen by random 

stratification method from middle schools of the General 

Directorate of Education in Baghdad / Rusafa III for the 

academic year 2020/2021 AD. To achieve the research 

objectives, the researcher adopted the organizational citizenship 

scale prepared by (Ghulam, 2016) As for the other tool, the 

researcher built the administrative empowerment scale. The 

validity and consistency of both scales were extracted. Then the 

data were statistically treated using appropriate statistical means. 

The results showed that middle school principals have 

organizational citizenship and a medium level of administrative 

empowerment and the existence of a strong relationship between 

them. In light of this the researcher recommended a set of 

recommendations, including The necessity of establishing a 

local conference that includes in its axes the organizational 

citizenship procedures and means of administrative 

empowerment of middle school principals and giving 

importance to a group of proposals, the most important of which 

is to conduct a study on the seriousness of work and its 

relationship to organizational citizenship for primary school 

teachers                                                                                

 

 

 الفصل االول ) التعريف بالبحث (

   مشكلة البحث 

إي  عبببن النجببباح أو اإلخفببباق الببب ي يواجببب  أصببببحت اإلدارة التربويبببة هبببي المسبببؤولة

فبي ميبدان العمبل الترببوي هبو حبل المشبكالت التبي  هامؤسسة تعليمية، ل لك فان دور

تواج  المؤسسات التعليمية وتنمية وتطوير قدرات العاملين في مجبال التربيبة والتعلبيم 
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وأن وظيفة اإلدارة هي توجي  الطاقات البشرية توجيهاً صحيحاً نحبو خدمبة   وكفاءتهم

ى الهدف ال ي يحقق الخير والسعادة لجميب  اإلفبراد عبن بعضهما البعض والوصول إل

طريببق اسببتعمال المببوارد بجميبب  أنواعهببا بشببرية أو ماديببة وكلمببا اسببتخدمت اإلدارة 

األسلوب العلمي المبني علبى الحقبائق والمعلومبات الدقيقبة فسبتكون عملياتهبا اإلداريبة 

التبببثير البب ي يحدثبب  أفضببل. لبب لك نجببد ان التبببثير الكبيببر علببى أداء اي مؤسسببة يفببوق 

الببدور الرسببمي كونبب  ينطببوي علببى التجديببد واالبتكببار والمرونببة والتببي تعببد سببمات 

علببى تحويببل الطاقببات الخاملببة والعبباج ة إلببى التببي تعمببل أساسببية لعصببر التغييببرات 

طاقات عاملة وقادرة ومنتجة توثق العالقات األساسية بين اإلفراد والجماعبات إليجباد 

رك األسباس ألداء جميب  أن تمكين العنصبر البشبري يبقبى المحب األفضل حيثالتفاعل 

تتوقببأ كفبباءة وفعاليببة المؤسسببة علببى فعاليببة هبب ا العنصببر ا مببر البب ي  الوظببائأ أذ

ن  وببين المؤسسبة التبي يعمبل يتطلب تنميت  والحفاظ علي  وتحقيق التكامل والتوازن بي

ين بالحسببان اإلمكانيبات التبي االستخدام األمثل لإلمكانيات والموارد المتاحة آخب  عبر

   .تلبي خصائص المؤسسة التعليمية وحاجاتها 

إن الواقبب  البب ي تعيشبب  المؤسسببات التعليميببة قببد افببرز عببدة مؤ ببرات ويببرى الباحببث 

تستطي  من خاللها تحقيق ما تصبو إلي  تلك المؤسسات، حيث أصبح واضبحاً وبشبكل 

ى العناصبر األكثبر أهميبة. والتبي جلي ما تحقبق مبن تحبوالت فبي األداء باالعتمباد علب

ا خببرين والمتمثلببة  نافسببية قببد تكببون غيببر ملموسببة مببن تكسببب المؤسسببات ميبب ة ت

وتكمببن مشببكلة البحببث فببي  بجوانببب السببلوك البشببري أو مببا تسببمى بببالمورد البشببري

 التساؤالت االتية :

 هل يتمت  مديري المدارس المتوسطة بالمواطنة التنظيمية ؟ 

  ما مدى التمكين االداري لدى مديري المدارس المتوسطة ؟ 

  ما مدى العالقة ببين المواطنبة التنظيميبة والتمكبين االداري لبدى مبديري المبدارس

 المتوسطة ؟

 

 أهمية البحث 

تحتببل اإلدارة فببي المجتمعببات الحديثببة  عامببة مكانببة مهمببة ومرموقببة وتبب داد هبب ه   

لبشرية وتنوعها، فاإلدارة في المنظور الحديث هبي األهمية بازدياد ميادين النشاطات ا

وظيفة إنسانية يعتمد نجاحها الى حد كبير على روح التعاون والمشاركة فبي المؤسسبة  

ومن هنا جاءت أهمية اإلدارة في كل قطاع مبن قطعبات الحيباة االقتصبادية والسياسبية 

معنويبببات العببباملين  فببباإلدارة الناجحبببة ترفببب  مبببن والتربويبببة واالجتماعيبببة والفكريبببة

ألعباء العمبل عبن رضبا واختيبار كمبا أنهبا تحسبن  وتحمآل  وتعاونآ وي دادون حماسآ 

                                                                  اتخبببببببببببببببببباذ القببببببببببببببببببرارات وتضبببببببببببببببببب  األمببببببببببببببببببور فببببببببببببببببببي نصببببببببببببببببببابها. 

   (6:  0222)مصلح ، 

ي كونـها إحـدى األدوات الرئيسة فـي نجاح وتكمن أهمــية اإلدارة التربويــة أيضا فـ

وتقدم النظام التربوي بكامل  ، فهي التي توّج  النظام التربوي نحو تحقيق أهداف  ، 

ك لك تبتي أهميتها عن طريق اإلعمال والمهمات والوظائأ التي تنهض بها ، فهي 

 إلى أهداف التي تقوم بترجمة فلسفة التربية المستمدة من الفلسفة العامة للمجتم 
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إلى التطبيق الفعلي في صورة  المجرد الفكر والنظر إجرائية وتحويل النظريات من

سعت االتجاهات اإلدارية الحديثة إلى تطوير أداء العنصر البشري كمحور  منظمة أذ

ارتكاز في نمو وتطوير المؤسسات واتجهت نحو العالقات اإلنسانية كوسيلة فعالة في 

ة كبسلوب إداري متطور يتجاوز حدود تفويض المهام ويمنح تع ي  البيئة المالئم

العاملين سلطات لمواجهة المشكالت وتالفي المخاطر والتهديدات التي تجلبها 

                                                                                                                                                       (                                                                     4:  0224األزمات كسمة من سمات العصر الحديث.           )الشرباوي ،

 إلدارة لسلوك المواطنة التنظيمية  بموضوع الباحثين طرف من الكبير االهتمام وإن

وسائل التفاعل بين اإلفراد داخل المؤسسة وال ي يؤدي إلى زيادة اإلنتاجية  عبر

بان سلوك المواطنة التنظيمية يؤدي إلى تحسين األداء وإنتاجية اإلجمالية المحققة 

الفرد وتطويره ذاتياً , فالوجود المستمر للمواطنة التنظيمية يؤثر عبر الوقت على 

ذلك العامل , ه ا االنطباع يلعب دوراً مهما في انطباع الرؤساء وزمالء العمل حول 

ومن أهم الم ايا التي تحققها  الترقيةالحواف  التي يمكن إن يحققها العامل كالراتب أو 

في كونها تُعد أساسية لبقاء المؤسسة ألنها ة التنظيمية على مستوى المدرسة المواطن

ساهم في خلق أكثر فاعلية وت وتع ز األداء العالي لها  وتجعلها تعظم كفاءة المؤسسة

                                                  وتشج  على العمل بروح الفريق وتُحسِّن من بيئة العمل مدركات جودة الخدمة 

                      .     (21: 0222)حامد،

لبب ا يببرى الباحببث ان أهميببة دراسببة المواطنببة التنظيميببة مببن كونهببا تسببهم فببي تحسببين 

األداء الكلي للمؤسسة عن طريق إدارة العالقات التبادلية بين مدير المدرسة وموظفيب   

 مما يساهم في زيادة حجم المخرجات الكلية المنج ة .           

القبببدرة واالسبببتقاللية فبببي صبببن   وبمبببا أن التمكبببين اإلداري يكمبببن فبببي مبببنح العببباملين

القرارات وإمكانية التصرف كشركاء في العمل م  التركي  علبى المسبتويات اإلداريبة 

هو إيجاد قوى عاملة ذات قبدرات فاعلبة لتقبديم خبدمات تلببي من  وان الهدف الرئيسي 

العببباملين بحبببواف  خارجيبببة المنشبببب  جبببة المجتمببب  ،مببب  إيقببباف محببباوالت تحفيببب حا

عنها ببيئة العمل أي تحفي هم داخليا بحبواف  ذاتيبة داخليبة المنشبب تنبب  مبن واالستعانة 

كمبا يعبد عبامالً حاسبماً ممارسة العمل فيها ذات اإلفراد العاملين كاالنتماء واالعت از ب

لتنمية الوالء التنظيمي ال ي يرك  على المرك ية والتوج  إلى قيبادة تبؤمن بالمشباركة 

تغييببراً جبب رياً فببي ادوار العمببل ومببن ثببم العالقببة بببين  والتشبباور وهبب ا بببدوره يتطلببب

المدير والعاملين .بالنسبة لدور المدير يتطلبب التحبول مبن البتحكم والتوجيب  إلبى الثقبة 

 (42: 0221)فلي  وعبد المجيد،والتفويض. 

له ا يرى الباحث ان  التمكين االداري يكتسب أهميت  من خالل كونب  يشبعر العباملون 

رضبببا عبببن االنجببباز كمبببا انببب  يمبببنح العببباملون الوحبببس عبببال بالملكيبببة وبالمسبببؤولية 

سبتراتيجية صالحيات واسعة في تنفي  مهامهم وي يد الصلة بينهم إذ إن منطق العمل با

منطلببق الفريببق وان أدراك هبب ه األمببور  ببيء مهببم بالنسبببة التمكببين يسببتوجب العمببل ب

 للمؤسسة .

ة التي لهبا األثبر اإليجبابي فبي تطبور أي من المؤسسات التعليمية المهمالمدارس  تعدو

صبناعة اإلنسبان وإنتباج معرفتب  ورقيب  وتحضبره وإعبداده دم ، ذلبك عببر مجتم  وتق

ترمبي إلبى تكبوين األفبراد تكوينباً عاليباً مبن خبالل إنتباج التبي  الحيباة لمواجهة معتبرك
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وإداريبببة المعرفببة واالحتفبباظ بهببا وتتطلبببب العمليببة التعليميببة وجبببود مالكببات قياديببة 

وظيفتهبا  المتوسبطة ولكبي تبؤدي المدرسبة  وأكاديمية لهبا مواصبفات القيبادة  الناجحبة

والببى إدارة تتببولى القيببام  التربويببة خيببر أداء فبنهببا تحتبباج الببى إمكانببات ماديببة وبشببرية

بمجموعبة عمليبات يبتم بمقتضباها تعبئبة القبوى المختلفبة، وتوظيفهبا بصبورة صببحيحة 

                                                     .  قيبببببببببق األهبببببببببداف التربويبببببببببة المنشبببببببببودةلتح  وبطبببببببببرق علميبببببببببة مدروسبببببببببة

 (1:  0224)الربيعي ، 

 النقاط اآلتية : في ن البحث الحالي تتجلى أهميته إومما تقدم ف

) المواطنبة تبرز أهمية ه ا البحث كون   يرك  علبى موضبوعين إداريبين حبديثين  -1

 بالغ بالنسبة لمدير المدرسة .من اثر ا ومالهمالتنظيمية والتمكين االداري ( 

يشكل ه ا البحث انطالقة نحو بحوث ميدانية في الواق  التربوي السيما في مجال  -2

 .بالتمكين اإلداريوعالقتها المواطنة التنظيمية 

(  في مسيرة المؤسسة أهمية الدور ال ي يؤدي  القائد التربوي ) مدير المدرسة  -3

 التربوية المتمثلة بإدارة المدرسة  وحسن توجيهها .

تهيئبة و ممل وتنميبة مهباراتهم وزيبادة إنتباجبناء قيادات المسبتقبعلى يؤكد البحث    -4

 مهام عمل  بشكل ايجابي. مدير المدرسة الظروف المناسبة ليؤدي 

 

 :  على لتعرف االبحث يهدف  أهداف البحث :

 المواطنة التنظيمية  لدى مديري المدارس المتوسطة مستوى  -2

 التمكين االداري لدى مديري المدارس المتوسطة مستوى  -0

العالقبببة االرتباطيبببة ببببين المواطنبببة التنظيميبببة والتمكبببين االداري لبببدى مبببديري  -2

 المدارس المتوسطة 

 

 يتحدد البحث بـحدود البحث : 

فبي  كال الجنسين )ذكور و إنباث(الحدود البشرية: مديري المدارس المتوسطة من  -

 مديرية العامة لتربية بغداد /الرصافة الثالثة  ال

لتربيبببة بغبببداد الحبببدود المكانيبببة :المبببدارس المتوسبببطة التابعبببة للمديريبببة العامبببة  -

  /الرصافة الثالثة 

 م 0229/0202الحدود ال مانية : العام الدراسي  -

 

  : المصطلحاتتحديد 

 :عرفها كل من المواطنة التنظيمية  -أوال:

أن  نشاط فردي اختياري يتسم بطباب  الطوعيبة فهبو (:  0222،02الشربتجي ، ) -

يتعببدى إطببار الواجبببات الرسببمية المحببددة ، ويتضببمن رمببوز وإ ببارات تحمببل معبباني 

إيثارية وتعاونية ال يتطلبهبا التوصبيأ البوظيفي الرسبمي للتنظبيم ، ومبن ثبّم ال يترتبب 

                                          . مكافبةعلية أي 
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-  :(Robbins & Judge , 2013,27) بنب  السببلوك التطبوعي البب ي ال يعببد ب

للعامبببل، والببب ي يسببباهم فبببي البيئبببة النفسبببية جببب ءاً مبببن متطلببببات العمبببل الرسبببمي 

 واالجتماعية في مكان العمل.

طوعي في العمل يكون خبارج ويعرف الباحث المواطنة التنظيمية أجرائياً: هي سلوك 

ية التي يحصبل اإلطار الرسمي ال ي يعمل الفرد ضمن حدوده ، وتقاس بالدرجات الكل

مبن خبالل إجابباتهم علبى المقيباس الب ي أعبده الباحبث لهب ا عليها مديري افبراد العينبة 

 الغرض.

 

 عرفه كل من : : التمكين اإلداري  -:نيا  ثا

- (Ugboro&Obeng,2000,97 ):-  العمليبببة التبببي يبببتم بهبببا ت ويبببد العببباملين"

بالتوجيهببات الضببرورية والمهببارات التببي تببؤهلهم لالسببتقاللية فببي اتخبباذ القببرارات 

،وكبب لك ت ويببدهم بالسببلطة والمسببؤولية ،لجعببل هبب ه القببرارات مقبولببة ضببمن بيئببة 

 التنظيمات".

"زيادة االهتمام بالعاملين من خالل توسي    -:(0226،224 ) الكبيسي ، -

الحياتهم وإثراء كمية المعلومات التي تعطى لهم وتوسي  فرصة المبادرة والمبادأة ص

                                                                                                                                        التخاذ قراراتهم ومواجهة مشكالتهم التي تعترض أدائهم ".  

ويعرف الباحث التمكين اإلداري أجرائياً : العملية التي يتم بموجبهبا االهتمبام بمبديري 

المدارس المتوسطة في المدارس التابعة للمديرية العامة لتربية بغداد /الرصافة الثالثبة 

من خالل إثراء معلوماتهم وزيادة مهاراتهم وتنمية قدراتهم وتشجيعهم علبى المشباركة 

ادرة باتخبباذ القبرارات المناسبببة .وتقبباس مبن خببالل اسببتجابات أفبراد العينببة علببى والمبب

 فقرات استبانة التمكين اإلداري والدرجة التي يحصل عليها .

 

 الفصل الثاني )خلفية نظرية ودراسات سابقة(

 المحور االول  : المواطنة التنظيمية

 مفهوم المواطنة التنظيمية في الفكر اإلداري  

وجهات نظر الباحثين والمهتمين باإلدارة التربوية في تحديد مفهوم المواطنة تعدد 

( أن مفهوم المواطنة التنظيمية يتصل 0224التنظيمية  حيث يرى )السميحات ،

ببنماط سلوك الدور اإلضافي، فهو سلوك يتخطى المتطلبات القانونية ، ويكون موج  

ن فاعلية األداء وتحقيق تمي  يفوق نحو الفرد والجماعة والمؤسسة ، بشكل يع ز م

مفهوم متعدد األبعاد يتضمن جمي  المواطنة التنظيمية "أن الرسمية و نجاح الجهات

، ومنها السلوكيات وأعضائها المؤسسة حاالت السلوك االيجابية ذات الصلة ب

التقليدية ذات الدور ال اتي، وحاالت السلوك الوظيفي ذات الدور الممي  في 

، وحاالت السلوك األساسي، كاال تراك الكامل والمسؤول في المؤسسات 

 (41: 0224)السميحات ،  .المؤسسات" 

( أن المواطنة التنظيمية على أنها  مختلأ 029, 0222كما أ ار )الساعدي ،

األنشطة التي يقوم بها اإلفراد إلنجاز العمل بطريقة غير مبا رة في بيئة العمل التي 

لعمل والمحافظة وااللت ام على أنظمة وقواعد بيئة العمل تتضمن مساعدة زمالء ا
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والمشاركة الفاعلة في عملية اتخاذ القرارات  فضال عن تحمل ظروف العمل بدون 

                                        أبداء أي  كوى أو ت مر من العمل.                     

عمل يقوم ب  الفرد طوعياً دون أن ببنها  ( 20, 0220بينما ي كر )العرايضة ،

، وهو ي يد  المكافئةتفرض  علي  المتطلبات الوظيفية الرسمية ، وال ينتظر من ورائ  

                                     من فاعلية المؤسسة ألن  يمثل استثمار فعالً لرأس المال البشري .                          

ظيمية هي: سلوك تطوعي واستناداً لما تم طرحة  ويرى الباحث أّن المواطنة التن     

متطلبات العمل الرسمية أي أّن ممارسة ه ا النوع  وبمبادرة من الفردوليس من ضمن

من السلوك يعتمد على موافقة أو قبول الفرد وال يحصل مقابل ذلك على أية مكافآت 

جابي ال يحمل المؤسسة  أي كلفة  ويتضمن مساعدة رسمية أي أّن ه ا السلوك االي

الجمي  م  بعضهم، مالء العمل, او مساعدة مديري  و مساعدة المؤسسة أو تساعد ز

 وه ا السلوك يترك االنطباع االيجابي عن المؤسسة لدى المجتم .

 

 أهمية المواطنة التنظيمية :    

من  اإلدارية  البحوث مجال في واس  باهتمام التنظيمية المواطنة موضوع حظي 

المتغيرات  من العديد في التنظيمية المواطنة أهميةوتكمن   والزال الماضية العقود

 الوظيفي ،والرضا التنظيمي وااللت ام  األداء وتقيم ، التنظيمية الفاعلية االدارية منها

واستنادا لكل المتغيرات فقد  العملواستمرار التنظيمية  والثقة ، التنظيمية والعدالة ،

ممارسة المواطنة التنظيمية حدد الباحثين والمهتمين بشبن االدارة التربوية ان اهمية 

من ا ثار االيجابية  التي يمكن أن تظهر على المؤسسة ، فقد لخص الباحثين بعض 

 ا ثار االيجابية لسلوك المواطنة التنظيمية بما يبتي : 

يمية اإلدارة بوسائل للتفاعل بين األفراد داخل المؤسسة لتؤدي تمد المواطنة التنظ -2

 إلى زيادة الناتج اإلجمالي المتحقق.

نظراً لندرة الموارد بالمؤسسة ، فإن القيام باألدوار اإلضافية التي تنب  من سلوك  -0

 المواطنة التنظيمية يؤدى إلى إمكانية تحقيق المؤسسة ألهدافها.

التنظيمية من قدرة زمالء العمل والمديرين على أداء  يحسن سلوك المواطنة -2

وظائفهم بشكل أفضل من خالل إعطائهم الوقت الكافي للتخطيط الفاعل والجدولة 

                                                                   (12: 0222)كردي ،         وحل المشاكل . 

 ي عن المؤسسات ، فهو إضافة حقيقية لمواردها. يؤدي إلى تخفيض العبء الماد -6

 يرف  من مستوى الحماس في األداء  وه ا ما يفتقده العمل الروتيني . -1

 ي يد من مستوى الرضا الوظيفي ، ويع ز  عور األفراد باالنتماء لمؤسساتهم.  -4

 يقوي العالقات بين اإلفراد والجماعات ، مما ينعكس ايجابياً على األداء المتمي .   -4

:  0224، سوزان)السعود و                     ي يد من فاعلية األداء وكفاءت .  -4

24) 

 

    -:تشجيع سلوك المواطنة التنظيمية في االدارة التربوية
عبرها خلق الظروف المشجعة هنالك طريقتان رئيسيتان تستطي  المؤسسة  

 لسلوكيات المواطنة الصالحة وهي : 
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في الهيكل التنظيمي وبما اعداد الموارد البشرية القادرة على تحقيق االداء المثالي  -2

 .يعكس الصورة الحقيقية للمواطنة الصالحة 

 النظم واإلجراءات واالتصاالت غير الرسمية التي تشج  المواطنة التنظيمية. -0

في ه ا المجال فبن  يحمل فلسفة اإلدارة  المؤسسةوأي صورة لألعمال، أو ألداء    

العليا، وان تبدية العاملين لسلوكيات المواطنة التنظيمية، من خالل إجراءات 

المؤسسة، وفلسفتها في ه ا االتجاه فان  يحقق مستويات عالية من األداء لمواجهة 

 (Bolino& Turnley, 2003:64-68)                  التحديات.

 ا يرى الباحث أن الموارد البشرية الموجودة في المؤسسة التعليمية تعد أداة بناء ل    

موارد عامة تعمل على بناء المواطنة لمواجهة التحديات وتع ي  ثقافة وإجراءات 

المؤسسة الرسمية وغير الرسمية لمواجهة كل الضغوط النفسية واالجتماعية وتحديد 

 السلوك التي تؤدي إلى سلوك المواطنة .  قوة

 

 العوامل المؤثرة في المواطنة التنظيمية :

هناك العديد من العوامل  التي تؤثر في المواطنة التنظيمية يمكن توضيحها بشكل   

 :مختصر وهي

من : إن العالقة بين الرضا الوظيفي و المواطنة التنظيمية كان الرضا الوظيفي   -2

  .التي توصلت إليها األبحاث المهتمة بالربط بين األداء والرضا الوظيفيأقوى النتائج 

إّن لخصائص األفراد الفردية دوراً كبيراً في إظهار : الخصائص الفردية   -0

في المؤسسة  وهي تختلأ باختالف األفراد ، إذ أنها تتباين من المواطنة التنظيمية 

التبثير  مية وذلك عن طريق خلقويمكن تع ي  وتشجي  المواطنة التنظي خص  خر 

دعم وتشجي  السلوك االيجابي لألفراد وتشجيعهم على العمل  في سلوك األفراد عبر

 (                                                       75:  2007)ال يدي ، التعاوني. 

صلة  يعد مفهوم المواطنة التنظيمية من أكثر المفاهيمااللت ام التنظيمي :    -2

وارتباطاً بااللت ام التنظيمي من خالل التبثير ما بين االلت ام والمواطنة التنظيمية من 

حيث النظر إلى االلت ام بوصف  ميول نفسية وسلوكية تقود إلى عرض سلوكيات 

معينة ب لك فان مفهوم االلت ام هو أوس  وا مل من مفهوم المواطنة التنظيمية كون  

               ات المتمثلة بالمواطنة التنظيميةوكييقود إلى عرض تلك السل

أن هناك ارتباط كبير بين أبعاد الثقافة التنظيمية وأبعاد الثقافة التنظيمية :  -6

المواطنة التنظيمية ، نتيجة قوة الثقافة في كل المؤسسات وأن سمات المواطنة 

 .التنظيمية ظهرت لوجود ثقافة تنظيمية صحية

 من يحكم التي الطريقة:  ببنها التنظيمية العدالة تعريأ يمكنالعدالة التنظيمية :  -1

 على مع  التعامل في اإلدارة  تستخدم  ال ي  األسلوب عدالة على الفرد خاللها

 واإلنساني.  الوظيفي المستويين

أن القيادة تشمل فن التبثير على الموقأ والمعتقدات والمشاعر  (القيادة الداعمة  -4

الخاصة با خرين فعندما يكون ه ا التوجي  والتبثير صحيحاً على المواقأ 

والمعتقدات فان ذلك سوف يكون من أهم ا ثار التي سوف تؤدي إلى ارتفاع مستوى 

 ات المواطنة التنظيمية.                         الرضا الوظيفي للعاملين وال ي يؤدي بالتالي إلى أداء سلوكي
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 الفئة إلى ينتمون ال ين األفراد أن( 244, 0222 الخييلي,(يؤكد عمر الموظأ : -4

 الفئات من التنظيمية المواطنةب الت اًما األكثر هم  سنة(  02 من أقل ) العمرية

 في األفراد هؤالء رغبة إلى ذلك سببمرجًعا  سنة  )62 إلى 22)  من العمرية

             في  واالستقرار العمل في أقدامهم ترسيخ

تفسير التبثير بين الوالء التنظيمي  والمواطنة التنظيمية  تبين ان : الوالء التنظيمي -4

أن الوالء التنظيمي مسؤول عن السلوك ال ي يعتمد أساسا على المكافآت والعقاب إلى 

االتجاه السلوكي عندما تكون التوقعات من نظام الحواف  جانب ان  مسؤول عن تحديد 

        .(224: 0220)الحريشة وساجي ، .قليلة

                                      

 المحور الثاني : التمكين االداري 

 مفهوم التمكين اإلداري  -

التمكين اإلداري من المفاهيم التي لها أهمية خاصة في اإلدارة حيث سلطت      

األضواء علي  في ا ونة األخيرة لما ل  من اثر كبير في تحفي  العاملين على تحمل 

بان التمكين اإلداري    (Daft ,2001المسؤولية الشخصية للقيام بمهامهم ويرى )

والحرية والمعلومات لصن  القرارات والمشاركة  اإلفراد العاملين القوة إعطاءيعني 

 .                                                            ( Daft,2001:55). في اتخاذها

أن التمكين اإلداري يشير إلى القوى التي يكتسب  ( 11, 0224,المغربي )وذكر

العاملين من خاللها القدرة ،وت يد ثقتهم ،ويرتف  مستوى انتمائهم ووالئهم لتحمل 

المسؤولية ،والقدرة على التصرف لتحسين األنشطة والعمليات ويتفاعلون في العمل 

دف تحقيق قيم المجاالت به من اجل إ باع المتطلبات األساسية للعمالء في مختلأ

                                                                                                                                      التنظيم.   وغايات 

ن التمكين اإلداري يعني : تشجي  العاملين والسماح لهم وه ا ما يعني إلي  البعض أ

سؤولية الشخصية لتحسين طريقة أداء وظائفهم ليساهموا في انجاز ببن يبخ وا الم

أهداف المؤسسة ،وه ا يحتاج إلى خلق ثقافة تشج  العاملين في كافة المستويات لكي 

                                       والمهارات يشعروا أنهم يصنعون الفرق ،ويساعدهم ذلك بان يحصلوا على الثقة

(Govindarajan,Natarajan,2007:170)                                               .

يرى الباحث ان التباين وعدم االتفاق على وض  مفهوم  محدد   فمن خالل ما تقدم

للتمكين اإلداري يعود لحداثة مفهوم التمكين اإلداري وكون  استراتيجية إدارية 

وسائلها باإلضافة إلى تباين الباحثين  مرتبطة بطبيعة اإلنسان ومدى تمكن  من تحقيق

حول مفهوم التمكين لما ل  األثر البالغ في تحسين األداء الوظيفي على العكس من 

األنظمة التقليدية التي تنظر إلى القوانين على أنها غاية ووسيلة في نفس الوقت وه ا 

 يودي إلى إحباط المعنويات وعدم اإلبداع والتفكير للمستقبل. 

 

 التمكين اإلداري أهداف

وتخفيض مستوى معدالت دوران العمل, الغيابات,  ,زيادة مستوى والء العاملين -2

 والمرض.
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يعد التمكين استراتيجية إدارية معاصرة تستخدم للوصول إلى الكفاءة العالية  -0

 والفاعلية المت ايدة.

النفس, زيادة اإلنتاجية من خالل زيادة اعتداد األفراد ببنفسهم, الشعور باحترام  -2

 وقيمة النفس.

يجعل )التمكين( العاملين أقل اعتمادا على اإلدارة في إدارة نشاطهم ويعطيهم  -6

 السلطات الكافية في مجال المشاركة في صن  القرارات واتخاذها.

زيادة حدود الوقت المتاح لإلدارة العليا لتطوير الخطط االستراتيجية والمحافظة  -1

 على التنافسية وزيادت .

 لتمكين( على القدرات الفعلية لألفراد في حل مشاكل العمل واألزماتيرك  )ا -4

زيادة فرص اإلبداع واالبتكار ودعم عملية التحسين المستمر للعمليات والمنتجات  -4

 ( (Ongor,2009,45 والخدمات  

إلى إيجاد أساليب إدارية حديثة  ومن أجل تحقيق ه ه االهداف فبن المؤسسات تسعى

العاملون ومنها أ عار العاملين ببنهم ج ء ال يتج أ من المؤسسة تسهم في رف  أداء 

 المشاركة بكل جدية من خالل العمل الجماعي.و وتوفير المعلومات التي يحتاجونها

وإعطائهم قدر من الحرية في اتخاذ القرارات كل ه ه األمور ستؤدي إلى توفير بيئة  

مؤسسة ه بكل فاعلية وإبداع من ايجابية يحصل من خالل العاملين على رضا داخل ال

 .خالل العاملين ال ين تم تمكينهم باألساليب اإلدارية الجديدة

 

 دراسات سابقة

 المواطنة التنظيمية أوال :  

بعنوان )ال كاء العاطفي لدى القادة االكاديميين ( 0200دراسة )الرقاد وأبو دية ،  -

في الجامعات االردنية الرسمية وعالقتها بسلوك المواطنة التنظيمية لدى اعضاء 

 الهيئة التدريسية (. 

 تهدف الدراسة الى : و

الرسمية لمهارات  القادة األكاديميين في الجامعات األردنيةما درجة ممارسة  -2

 ة نظرهم   .ال كاء العاطفي من وجه

الرسمية لسلوك  أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنيةما درجة ممارسة  -0

 المواطنة التنظيمية  من وجهة نظرهم.

ال كاء العاطفي لدى القادة هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة  -2

 .  األكاديميين وسلوك المواطنة التنظيمية ألعضاء الهيئة التدريسية  

( قائداً 044( من مجتم  الدراسة بواق  )2242تم اختيار عينة عشوائية مؤلفة من )

ان أداتين ت( تدريسياً من الجامعات األردنية الرسمية أعدت الباحث442أكاديميا و )

( فقرة أما األداة الثانية 09لجم  البيانات األولى لقياس ال كاء العاطفي المتكونة من )

( فقرة  تم تحقق من 01فقد أكدت على قياس سلوك المواطنة التنظيمية تكونت من )

العالقة بين ال كاء العاطفي للعينة الكلية وسلوك وثباتها .اظهرت النتائج ان صدقها 

ضعيفة على الرغم  من إن درجة ممارسة ال كاء العاطفي  كانت تنظيميةالمواطنة ال

               وسلوك المواطنة التنظيمية مرتفعة.
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 بالتمكين اإلداري ثانيا  

 الفلسطينية) واق  تمكين العاملين في الجامعات  بعنوان( 0202دراسة )الجعبري 

 العامة في الضفة الغربية من وجهة نظر عامليها االداريين ( .

إلى معرفة واق  التمكين لدى العاملين اإلداريين في الجامعات  : هدفت الدراسة

العاملة الفلسطينية العاملة في الضفة الغربية ،من زاوية التمكين اإلداري والتمكين 

لمنظور النفسي تكون مجتم  النفسي ،واالطالع على عالقة المنظور اإلداري با

الدراسة من جمي  العاملين اإلداريين في الجامعات العامة في الضفة الغربية البالغ 

( عامالً أدارياً قامت الباحثة بتطوير أداة الدراسة لجم  البيانات المتعلقة 464عددهم )

بموضوع البحث .وقد خرجت الدراسة بعدة نتائج من أهمها هناك عالقة متوسطة 

% (من عينة 44بينت النتائج أن) التمكين النفسي والتمكين اإلداري لقوة موجبة بين ا

البحث راضين عن عملهم الحالي في الجامعات الفلسطينية العاملة في الضفة الغربية 

 .من غير الراضين عن عملهم الحالي %(24،بينما هناك ما نسبت ) 

 

 الفصل الثالث )منهجية البحث وإجراءاته (.

 إناستعمل الباحث المنهج الوصفي أالرتباطي في دراست ، إذ  منهجية البحث : -

الدراسة او البحث وفق ه ا المنهج تقوم على دراسة الظاهرة كما هي في الواق  و 

وصفها وصفا دقيقا بقصد تشخيصها و كشأ جوانبها ، و ال يتوقأ عند ه ه الحدود 

المقارنة و التقويم و التعبير عن الظاهرة  ، إنما يتعدى ذلك إلى التحليل و التفسير و

 (646: 0222،  الجابري)  كماَ برموز لغوية او رياضية.

يتكون مجتم  البحث الحالي من مديري المدارس المتوسطة في  مجتمع البحث : -

 مدير (41( في محافظة بغداد , وقد بلغ عددهم )2مديرية تربية بغداد الرصافة /

 ( يوضح ذلك2( مديرة وجدول )21و)  ( مدير  12مدرسة بواق  )

 يوضح المدارس المتوسطة بحسب الموقع والجنس (0جدول )
المديرية العامة 

لتربية بغداد 

 الرصافة الثالثة 

 المجموع مدارس البنات مدارس البنين

12 21 41 

تم اعتماد مجتم  البحث كعينة للبحث وذلك لصغر حجم  ثالثا: عينة البحث:  

قام الباحث باختيار جمي  المدارس المتوسطة مقسمة على ثالث مناطق المجتم  حيث 

( يوضح 0النائية( والجدول ) االطراف مدارسمدارس المرك  ، مدارس الوسط ،  )

توزي  أفراد عينة البحث األساسية من المدارس  بحسب المناطق اإلدارية لكل 

 مديرية . 

 افيتوزيع عينة البحث حسب التوزيع الجغر (0جدول )
مدارس  الجنس المنطقة

 المرك 

المدارس  مدارس الوسط

 النائية

 المجموع

المديرية العامة 

 لتربية بغداد 

 الرصافة الثالثة

 12 02 22 29 البنين

 21 22 22 26 البنات

 41 20 02 22 المجموع



  0202................... العددالخامس والثمانون . اذار لسنة ..مجلة الفتح ................................................ 

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq   
 

 

 

-124- 
 

 . رابعا  : أدوات البحث :  

 الباحث على مجموعة من: اطل  مقياس المواطنة التنظيمية المقياس االول / 

الدراسات و البحوث ذات العالقة بالمتغيرات فتبنى الباحث مقياس المواطنة التنظيمية 

( ال ي يتناسب م  عينة البحث الحالي وتكون المقياس من 0224)غالم , دراسة من

, ابدآ( بلغت ( فقرة ووضعت ل  البدائل الخمسة)دائما ,غالبا , احيانا , نادراً 01)

( ولقد مرت عملية إعداد مقياس المواطنة التنظيمية  1،6،2،0،2)للفقرات األوزان

 باإلجراءات والخطوات ا تية:ـ

على ض الباحث المقياس عر مقياس المواطنة التنظيمية:لالصدق الظاهري   أوال:

المحكمين والمتخصصين ذوي اختصاصات تربوية ونفسية  وطلب ن مجموعة م

البحث  المقياس ومدى مالئمت  للتطبيق على أفراد عينةمنهم أن يبدو مالحظاتهم عن 

وقد اقترح  إبداء أية مالحظات أخرى إن وجدت, عن  في البيئة العراقية فضالً 

الخبراء بعض التعديالت المناسبة على بعض فقرات المقياس ،إذ نالت فقرات 

 % .80المقياس على موافقة المحكمين والمتخصصين بنسبة 

جرى تطبيق المقياس :  المواطنة التنظيمية : التحليل اإلحصائي لفقرات مقياس ثانيا  

( 41على عينة التحليل اإلحصائي لفقرات مقياس المواطنة التنظيمية البالغ حجمها ، )

  2مدير و مديرة من المدارس المتوسطة التابعة لمديرية تربية بغداد الرصافة / 

لقوة التميي ية لكل فقرة و معامالت صدقها ، وحللت اإلجابات و الدرجات لحساب ا

 وكالتالي :

استعمل الباحث معامل ارتباط )بيرسون( ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية : -

بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية  للمقياس ، وقد كانت معامالت االرتباط  جميعها 

عند مستوى داللة 2،294دالة إحصائيا عند مقارنتها بالقيمة الجدولية والتي تساوي 

, 708، 2 – 426،2حيث اظهرت انها تتراوح من ) ( 42) ( وبدرجة حرية0,05)

 وهي قيم مناسبة . ( 2

 :خراج نوعين من الثبات هما كا تيتم استثبات مقياس المواطنة التنظيمية : ثالثا  : 

(  وهو 2،49حيث بلغ معامل الثبات به ه الطريقة )كرونباخ :   –  طريقة ألفا  -

                                                معامل ثبات جيد و يشير إلى تجانس المقياس . 

: تعتمد الفكرة االساسية في تطبيق األداة على عينة عشوائية ثم  طريقة اإلعادة -

طبيعة العينة والسمة المقاسة ثم اعادة المقياس بعد مرور مدة زمنية تحدد على وفق 

بحسب معامل االرتباط بين التطبيقين ال ي يمثل معامل االستقرار عبر ال من 

ولحساب الثبات به ه الطريقة طبق الباحث اداة البحث على عينة طبقية عشوائية 

( مدير ومديرة موزعين بالتساوي على متغير الجنس من خارج عينة 50مكونة من )

( يوماً من التطبيق األول وتم حساب 15تم أعادة التطبيق بعد مرور ) البحث األصلي

معامل ارتباط بيرسون بين درجات التطبيق  لألداة المواطنة التنظيمية  فبلغ معامل 

( الى ان 1998( وهي قيمة معامل ثبات جيدة إذ يشير )عودة ،2،44الثبات لها )

                       ( هو مؤ ر جيد للمقياس الثابت. 0.90-0.70معامل الثبات ال ي يتراوح بين )

 (55:  1998)عودة ،
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 : اطل  الباحث على مجموعة منمقياس التمكين االداري  المقياس الثاني / 

الدراسات و البحوث ذات العالقة بالمتغيرات فبنى الباحث  مقياس التمكين االداري 

سب م  عينة البحث الحالي وتكون من االدب النظري  في علم االدارة ال ي يتنا

( فقرة ووضعت ل  البدائل الخمسة)بدرجة كبيرة جداً , بدرجة كبيرة 01المقياس من )

, بدرجة متوسطة , بدرجة قليلة, بدرجة قليلة جداً( بلغت األوزان للفقرات 

( ولقد مرت عملية إعداد مقياس التمكين االداري  باإلجراءات 1،6،2،0،2)

 ا تية:ـوالخطوات 

عرض الباحث المقياس  على مقياس التمكين االداري : الصدق الظاهري ل  -

مجموعة من المحكمين والمتخصصين ذوي اختصاصات تربوية ونفسية  وطلب 

منهم أن يبدو مالحظاتهم عن المقياس ومدى مالئمت  للتطبيق على أفراد عينة البحث 

ت أخرى إن وجدت , وقد اقترح في البيئة العراقية فضالً عن إبداء أية مالحظا

الخبراء بعض التعديالت المناسبة على بعض فقرات المقياس ،إذ نالت فقرات 

 % .80المقياس على موافقة المحكمين والمتخصصين بنسبة 

جرى تطبيق المقياس على :  التمكين االداريمقياس لالتحليل اإلحصائي لفقرات  -

( 41اطنة التنظيمية البالغ حجمها ، )عينة التحليل اإلحصائي لفقرات مقياس المو

.   2مدير و مديرة من المدارس المتوسطة التابعة لمديرية تربية بغداد الرصافة / 

وحللت اإلجابات و الدرجات لحساب القوة التميي ية لكل فقرة و معامالت صدقها ، 

 وكالتالي :

ط )بيرسون( استعمل الباحث معامل ارتباارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية : -

بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية  للمقياس ، وقد كانت معامالت االرتباط  جميعها 

عند مستوى داللة 2،294دالة إحصائيا عند مقارنتها بالقيمة الجدولية والتي تساوي 

( 2, 703  – 2, 253حيث اظهرت انها تتراوح من )( 42( وبدرجة حرية)0,05)

 وهي قيم مناسبة . 

 تم استخراج نوعين من الثبات هما كا تي ::  التمكين االداري ثبات مقياس  -

(  وهو 2،92حيث بلغ معامل الثبات به ه الطريقة )كرونباخ :   –طريقة ألفا  -

 معامل ثبات جيد و يشير إلى تجانس المقياس . 

: تعتمد الفكرة االساسية في تطبيق األداة على عينة عشوائية ثم  طريقة اإلعادة -

اعادة المقياس بعد مرور مدة زمنية تحدد على وفق طبيعة العينة والسمة المقاسة ثم 

بحسب معامل االرتباط بين التطبيقين ال ي يمثل معامل االستقرار عبر ال من 

على عينة طبقية عشوائية  ولحساب الثبات به ه الطريقة طبق الباحث اداة البحث

( مدير ومديرة موزعين بالتساوي على متغير الجنس من خارج عينة 50مكونة من )

( يوماً من التطبيق األول وتم حساب 15البحث األصلي تم أعادة التطبيق بعد مرور )

لألداة فبلغ معامل الثبات  االول والثانيمعامل ارتباط بيرسون بين درجات التطبيق 

( الى ان معامل 1998( وهي قيمة معامل ثبات جيدة إذ يشير )عودة ،2،46لها )

                     ( هو مؤ ر جيد للمقياس الثابت. 0.90-0.70الثبات ال ي يتراوح بين )

 (111:   2002)عودة ،
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 الوسائل االحصائية:

 طريقة الفاكرونباخ -2

 معامل ارتباط بيرسون -0

 الوسط الحسابي -2

 االنحراف المعياري -6

 .االختبار التائي لعينة مستقلة -1

 

 (عرض النتائج ومناقشتها) الفصل الرابع

 اوال  : عرض النتائج وتفسيرها 

مسددتوا المواطنددة التنظيميددة  لدددا مددديري المدددارس الهدددف الول: التعددرف علددى 

 . المتوسطة

من أجل تحقيق ه ا الهدف طببق الباحبث مقيباس المواطنبة التنظيميبة علبى أفبراد عينبة 

(  44،6( مببدير ومببديرة , حيببث بلببغ المتوسببط الحسببابي للمقيبباس )41البالغببة ) البحببث

( درجبة 41( , بينما بلغ المتوسط الفرضي للمقياس ) 20،4بانحراف معياري قدره ) 

( لعينة واحدة الختبار الفبروق ببين المتوسبطين , T-test, وباستخدام االختبار التائي )

هببي أكبببر مببن القيمببة و الدرجببة (9،492ت )ظهببر إن القيمببة التائيببة المحسببوبة بلغبب

( 46درجببة حريببة )ب( و2021عنببد مسببتوى داللببة )درجببة ( 2،94الجدوليببة البالغببة )

                   ( يوضح ذلك .2جدول )وال

 

 ( نتائج االختبار التائي لعينة واحدة لقياس المواطنة التنظيمية 3جدول )

المواطنة 

 التنظيمية 

 العينة 
درجة 

 الحرية

الوسط 

 الحسابي

الوسط 

 الفرضي

االنحراف 

 المعياري

 القيمة التائية 
مستوا 

الداللة 

2،25 
 الجدولية المحسوبة

75 70 77،0222 85 00،807 9،290 0،97 
دالة 

 احصائيا   

بببين الوسببط الحسببابي ذات داللببة احصببائية ( وجببود فببروق 2ويتضببح مببن الجببدول )

لدرجات العينة والوسبط الفرضبي ولصبالح الوسبط الحسبابي لبدرجات العينبة )مبديري 

المدارس (، وه ا مؤ ر على أن مديري المدارس  في مديريبة تربيبة الرصبافة الثالثبة  

 تنظيمية في عملهم . المواطنة يتمتعون باللمحافظة بغداد 

 

ن االداري لدا مديري المدارس التمكي مستواالهدف الثاني: التعرف على 

 المتوسطة

علببى أفببراد عينببة  التمكببين االداريمببن أجببل تحقيببق هبب ا الهببدف طبببق الباحببث مقيبباس 

(  44،464( مدير ومديرة , حيث بلغ المتوسط الحسابي للمقيباس )41البحث البالغة )

( 41( , بينمببا بلببغ المتوسببط الفرضببي للمقيبباس ) 4،469بببانحراف معيبباري قببدره )

( لعينبببة واحبببدة الختببببار الفبببروق ببببين T-testدرجبببة , وباسبببتخدام االختببببار التبببائي )

هي أكببر مبن درجة و (24،240المتوسطين , ظهر إن القيمة التائية المحسوبة بلغت )
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ريببة ( ودرجببة ح2021عنببد مسببتوى داللببة ) درجببة (2،94القيمببة الجدوليببة البالغببة )

      ( يوضح ذلك .6( والجدول ) 46)

 التمكين االدارينتائج االختبار التائي لعينة واحدة لقياس  (0جدول )

التمكين 

 االداري 

 العينة 
درجة 

 الحرية

الوسط 

 الحسابي

الوسط 

 الفرضي

االنحراف 

 المعياري

 القيمة التائية 
مستوا 

الداللة 

2،25 
 الجدولية المحسوبة

75 70 72،708 85 2،809 02،070 0،97 
دالة 

 احصائيا   

بببين الوسببط الحسببابي  ذات داللببة احصببائية ( وجببود فببروق6ويتضببح مببن الجببدول )

لدرجات العينة والوسبط الفرضبي ولصبالح الوسبط الحسبابي لبدرجات العينبة )مبديري 

 المدارس (، وه ا مؤ ر على أن مديري المدارس  في مديريبة تربيبة الرصبافة الثالثبة 

 لمحافظة بغداد يمتلكون تميكن اداري في عملهم

 

العالقة االرتباطية بين المواطنة التنظيمية والتمكين  الهدف الثالث: التعرف على

 االداري لدا مديري المدارس المتوسطة 

ولغرض تحقيق ه ا الهدف استخدم الباحث معامل ارتبط بيرسون اليجاد العالقة بين 

( وهو اكبر 2،464والتمكين االداري , اذ بلغ معامل االرتباط )المواطنة التنظيمية 

( واليجاد معنوية العالقة استخدم الباحث االختبار 2،024من القيمة الجدولية البالغة )

( وهي اكبر من القيمة التائية الجدولية 26،42التائي اذبلغت القيمة التائية المحسوبة )

 ( يوضح ذلك .1لجدول )( ,وا2،21( , عند مستوى داللة )2،94)

 

 نتائج معامل االرتباط بين المواطنة التنظيمية والتمكين االداري (5جدول )

 العينة 
درجة 

 الحرية

قيمة معامل 

ارتباط 

 بيرسون

 المحسوبة

قيمة 

معامل 

ارتباط 

 بيرسون 

 الجدولية

مربع 

قيمة 

معامل 

  االرتباط

 القيمة التائية 

مستوا 

الداللة 

2025 
 الجدولية المحسوبة

75 73 2،208 2،027 2،007 00،82 0،92 
توجد 

 عالقة 

اكبر من   ( وهي26،42تتضح من النتائج أن قيمة االختبار التائي المحسوبة البالغة)

، 2،21عند مستوى داللة  42( بدرجة حرية 2،294البالغة ) القيمة التائية الجدولية

والتمكين  المواطنة التنظيميةمما يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين 

االداري ولتحديد مستوى العالقة بين المتغيرين رب  قيمة معامل االرتباط ال ي يدل 

( وهو يدخل ضمن 2،624على التباين المشترك بين المتغيرين فكانت النتيجة )

( ل لك يمكن عد معامل االرتباط 2،69 – 2،01عامل االرتباط بين )المدى لتقييم م

 . معتدالً والعالقة بين المتغيرين معتدلة
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 االستنتاجاتثانيا  :  

ان المواطنة التنظيمية لها تاثير سلوكي لدى مديري المدارس المتوسطة من خالل  -2

 تنظيم عملهم االداري .

يساهم التمكين االداري في رف  الطاقة النفسية وااليجابية لدى مديري المدارس   -0

 من خالل اكتسابهم الخبرات االدارية .

دارية ان كل من المواطنة التنظيمية والتمكين االداري يع زان جانب الثقافة اال -2

 االخرين . عن طريق الحوار الهادف والتقبل من

 

 : يلي بما وصيي الباحث فإن الدراسة نتائج على بناء:  التوصياتثالثا  : 

المواطنة التنظيمية  في محاوره اجراءات يتضمن اقامة مؤتمر محليضرورة  -2

   لدى مديري المدارس المتوسطة.وسبل التمكين االداري 

 ه ا على البحوث مختلأ توجي  و المواطنة التنظيمية لموضوع األهمية إعطاء -0

 اإلنتاجية التعليمية و رف  في أهمية من الموضوع ه ا يكتسب  لما المجال، وذلك

 .الصحة النفسية تحقيق و األداء تحسين

لتطوير من المرك ية في المتابعة والرقابة واالبتعاد منح المدير صالحيات اكبر  -2

   وتقوية تمكينهم االداري

 

 الباحث قترحي نتائج من الدراسة إليها توصلت ما ضوء في:  المقترحاترابعا  : 

 : ا تية الدراسات إجراء

لمعلمي المدارس  بالمواطنة التنظيمية . أجراء دراسة عن الجدية بالعمل وعالقتها 2

 االبتدائية 

إجراء دراسة عن مستوى دافعية االنجاز لمديري التعليم الثانوي وعالقتها . 0

 بالتمكين االداري

. إجراء دراسة عن االلت ام التنظيمي وعالقت  بالتمكين االداري لمديري المدارس 2

 االبتدائية 

 

 المصادر

 اوال: المصادر العربية

، 2، طمناهج البحث في التربية وعلم النفس(: 0222الجابري, كاظم كريم ) -2

 مكتبة النعيمي للطباعة، بغداد.

، "واق  تمكين العاملين في الجامعات العامة 0222الجعبري، دعاء عبد الع ي ، -0

الفلسطينية العاملة في الضفة الغربية من وجهة نظر عامليها اإلداريين"، جامعة 

 ،فلسطين. رسالة ماجستير غير منشورةالخليل، كلية الدراسات العليا، 

ودراك  للدعم التنظيمي ( أثر عالقة الفرد برئيسة 0222حامد، سعيد  عبان ) -2

كمتغيرين وسيطين على العالقة بين العدالة التنظيمية وسلوك المواطنة التنظيمي 

، كلية التجارة، جامعة القاهرة، مجلد مجلة المحاسبة واإلدارة والتاميندراسة ميدانية، 

 . 42، عدد 60
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ة ( درجة ممارسة المواطن0220الحرايشة، محمد عبود، باجي ملوح الخريشا ) -6

التنظيمية وعالقتها بالوالء التنظيمي لدى العاملين في مديريات التربية والتعليم في 

 .  0، العدد4، مجلد سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية محافظة المفرق، جامعة مؤتة،

( نموذج مقترح لتنمية المواطنة التنظيمية، دراسة 0222الخييلي، مغير خميس ) -1

، كلية أطروحة دكتوراه غير منشورةمحلية ألمارة أبو ظبي، تطبيقية على الدوائر ال

 التجارة، جامعة عين  مس، القاهرة. 

( المناخ التنظيمي السائد في جامعتي واسط 0224الربيعي، عبد كاط  سموم ) -4

رسالة دراسة مقارنة،  -والمستنصرية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية
مستنصرية، كلية التربية األساسية، إدارة في الجامعة ال ماجستير غير منشورة

 تربوية. 

(،ال كاء العاطفي لدى القادة 0220الرقاد، هناء خالد، وأبو دية، ع ي ة،) -4

االكاديميين في الجامعات االردنية الرسمية وعالقت  بسلوك المواطنة التنظيمية لدى 

، العدد ية والنفسيةمجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوأعضاء الهيئة التدريسية، 

 .02المجلد  0

( العالقة بين سلوك المواطنة التنظيمية 0224ال يدي ، ناظم جواد عبد سلمان  ) -4

في    أطروحة دكتوراه  غير منشورةوالقيادة التحويلية وأثرهما في تفوق المنظمات  

 إدارة األعمال  جامعة بغداد كلية اإلدارة واالقتصاد.

مستجدات فكرية في السلوك التنظيمي وإدارة ( 0222الساعدي، مؤيد نعمة ) -9
 ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزي  ،عمان. 2، طالموارد البشرية

( سلوك التطوع التنظيمي لدى 0224السعود، راتب، سوزان السلطان، ) -22

أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات األردنية العامة وعالقتها ببعض المتغيرات 

 .6، العدد 9، المجلد علوم التربوية والنفسيةمجلة الالديمغرافية، 

( المواطنة التنظيمية لدى معلمي 0224السميحات، ختام عبد الرحيم ) -22

أطروحة دكتوراه غير المدارس الثانوية العامة في األردن وعالقتها ببدائهم الوظيفي، 
ا، ، كلية الدراسات التربوية العليا، جامعة عمان العربية للدراسات العليمنشورة

 المملكة الها مية

( العوامل المؤثر في ممارسة العاملين لسلوكيات 0224الشربتجي، اولغا،) -20

مجلة البحوث جامعة المواطنة التنظيمية بالتطبيق على المشافي الجامعية في سوريا. 
 66، عدد حلب

( مشكالت اإلدارة الصفية التي يواجها 0224الشرباوي، سالم غياض عنبر ) -22

في  رسالة ماجستير غير منشورةلمتوسطة  في محافظة واسط، مدرسو المرحلة ا

 جامعة بغداد ،كلية التربية أبن ر د ،إدارة تربوية.

( مستوى القيادة األخالقية لمديري المدارس 0220العرايضة، رائدة هاني ) -26

الثانوية  الحكومية في عمان عالقتها بمستوى المواطنة التنظيمية من وجهة نظر 

، كلية العلوم التربوية، جامعة الشرق رسالة ماجستير غير منشورةالمعلمين، 

 األوسط.
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، 2، ط القياس والتقويم في العملية التدريسية( :  0220عودة، أحمد سليمان )  -21

 دار الفكر للنشر والتوزي ، عمان.

. دار 2،طالقياس والتقويم في العملية التدريسية( 2994عودة، احمد سليمان) -24

 عمان. -توزي االمل للنشر وال

السلوك التنظيمي في (  0221فلية وعبد المجيد , فاروق عبده والسيد محمد،)  -24
 ، دار المسيرة للنشر والتوزي ، عمان.2، ط إدارة المؤسسات التعليمية

،المكتب  أدارة المعرفة وتطوير المنظمات(،0226الكبيسي، عامر خضير،) -24

 الجامعي الحديث، اإلسكندرية.

، الدار الجامعية 2، طإدارة السلوك التنظيمي( 0222) كردي، احمد السيد -29

 للطباعة والنشر، اإلسكندرية.

(: السلوك اإلداري لمديري ومديرات المدارس 0222مصلح، سناء عبيد لفتة) -02

رسالة ماجستير غير وعالقت  ببعض المتغيرات،  yو  xاإلعدادية في ضوء نظريتي 
 المستنصرية.الجامعة  –، كلية التربية األساسية منشورة

السلوك التنظيمي، مفاهيم وأسس سلوك الفرد (0224المغربي، كامل محمد)  -02
 ،دار الفكر للنشر والتوزي ، عمان.2،طوالجماعة في التنظيم

القيادة التربوية ودافعية االنجاز وعالقتهما  (:0224غالم، محمد عبد) -00

اطروحة ، بالمواطنة التنظيمية لرؤساء األقسام العلمية في جامعات محافظة بغداد
 ، كلية التربية ابن ر د /جامعة بغداد.هدكتورا
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 المالحق

 

 اداتي البحث بصورتها النهائية
 درجة الممارسة الفقرات ت

بدرجة 

كبيرة 

 جدا  

بدرج

ة 

 كبيرة

بدرج

ة 

متو

 سطة

بدرجة 

 قليلة

بدرجة 

قليلة 

 جدا  

      اقوم بمتابعة المهام المفوضة دوريا    0

      اكلف المدرسين ببعض المهام كتابيا .  0

      احاول التخفيف من المركزية من خالل التكليف.  3

اثق بقدرات المدرسين على أداء المهام الموكلة   0

 لهم.

     

المفوضة المهام احاول تذليل الصعاب أمام الشخص   5

 له.

     

      أتخذ القرار حسب الموقف الذي يواجهني  2

      أعطي فرصة للمدرسين لمناقشة قراراته .  8

      أمتلك المعلومات الكافية عن المدرسة  7

أدرك ان تكنولوجيا المعلومات تسهم في تطوير   9

 المعرفة .

     

      أمتلك المعلومات الكافية عن المدرسة  02

أدرك ان تكنولوجيا المعلومات تسهم في تطوير   00

 المعرفة .

     

      أتعامل مع الخطاء على أنها فرصة حقيقية للتعلم   00

أتقاسم المعلومات مع المدرسين من اجل انجاز   03

 العمل.

     

أمتلك الخبرة الكافية التي تساعدني على أداء   00

 متطلبات عملي.

     

      والمتاحة قبل اتخاذ  القراراتأقيم البدائل المختلفة   05

أسعى لشراك المدرسين في دورات تدريبية لتنمية   02

 العمل الجماعي.

     

      اعمل على تعزيز الثقة بيني وبين المدرسين  08
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أؤمن بان المشاركة في اتخاذ القرارات هي فلسفة   07

 وليست أسلوبا التخاذ القرار

     

قبل المدرسين في حالة أحترم القرارات المتخذة من   09

 تمكينهم.

     

      أوفر فرص المشاركة الجماعية في تحديد الهداف  02

 

      أوسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرارات.  00

      أعمل على تعزيز الثقة بينه وبين المدرسين   00

      تستخدم مهارات التواصل غير أللفضي  03

      مشكالت العمل.تستخدم أسلوبا  علميا في حل   00

توجه المدرسين بطريقة تناسب مكانتهم   05

 وتخصصاتهم 

     

 مقياس التمكين االداري 
 

 

 

 ت

أحيا غالبا   دائما   الفقرات

 نا

ناد

 را  

 ال

      أسمح بأن أكون بديال  لداء عمل غيري   0

      أقوم بمساعدة المدرسين الجدد من خالل خبراتي  0

      المدرسين عندما يتلكؤا في عملهمأتحاور مع  3

اهتم بإظهار نتائج عمل المدرسين أكثر من اهتمامي  0

 بإظهار مساهمتي فيه

     

أعمل بمبدأ الرقابة الذاتية في تنفيذ أعمال اإلدارة  5

 المدرسية

     

      أحافظ جاهدا  على تطبيق معايير جودة التعليم 2

      لتطوير العمل دون مقابلأتطوع بإعمال إضافية  8

      أحترم التعليمات انطالقا  من احترامي لذاتي 7

      أكمل عملي حتى بعد ساعات الدوام الرسمي 9

      أتقبل نتائج العمل حتى التي ال توافق النتائج المرجوة 02

      أسعى إلى حل  مشاكل الطلبة والمدرسين 00

تصدر من اإلشراف التربوي  أطبق التعليمات التي  00

 دون تذمر

     

      أتقبل النقد البناء في العمل بصدر رحب 03

      أسعى إلى نشر روح المودة في المدرسة 00

أساهم دون تردد في أجراء المصالحة بين المدرسين  05

 إذ حصل نزاع بينهم

     

أتكلم بكل سرور مع المدرسين الذين يختلفون معي  02

 الرأيفي 
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اخبر المدرسين بما انوي عملة منعا  من  إرباك العمل  08

 داخل المدرسة

     

أتخذ التدابير الالزمة لتقليل احتمالية حدوث مشكالت  07

 في المدرسة

     

احرص على حل المشاكل بين المدرسين والطلبة  09

 بصورة ودية 

     

      الرسميةأواظب على حضور اللقاءات والندوات غير  00

ارغب في المشاركة في لجان الجودة من اجل خدمة  02

 المدرسة 

     

      أمتعض حين يردني كالم سيء عن مدرستي 00

      أتابع كافة جوانب التطوير العلمي خدمة  لمدرستي 03

      أحب االطالع على ما يجري من تطور علمي وثقافي 00

أتحدث عن المدرسة بإيجابية إمام اآلخرين من خارج  05

 الوساط التربوية 

     

 


