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مستوى الدعم التنظيمي المدرك في المدارس الثانوية بمحافظة حفر الباطن وعالقته
بسلوك المواطنة التنظيمية لدى المعلمين والمعلمات
حجي بن سليمان العنزي
و ازرة التعليم

صالح علي يعن هللا القرني
أستاذ مشارك  -كلية التربية  -جامعة الملك عبدالعزيز

الملخص:

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى الدعم التنظيمي المدرك في المدارس الثانوية في محافظة حفر الباطن من وجهة

نظر المعلمين والمعلمات ،كما هدفت إلى التعرف على مستوى المواطنة التنظيمية بالمدارس الثانوية بمحافظة حفر الباطن ،وكذلك

الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطات استجابات معلمي المدارس الثانوية حول تقديرهم لمستوى الدعم التنظيمي
المدرك في المدارس الثانوية ،والكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطات استجابات معلمي ومعلمات المدارس

الثانوية حول تقديرهم لمستوى المواطنة التنظيمية في المدارس الثانوية ،وتحقيقاً ألهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي

االرتباطي ،وقام الباحث بتصميم استبانة مكونة من محورين رئيسيين هما :المحور األول "الدعم التنظيمي المدرك" ويتضمن أربعة

أبعاد هي " :العدالة التنظيمية ،المشاركة في اتخاذ القرار ،سلوك القادة المساند للمرؤوسين ،دعم وتأكيد الذات " .أما المحور الثاني
"المواطنة التنظيمية" فقد تضمن خمسة أبعاد هي " :اإليثار ،الكياسة ،الروح الرياضية ،السلوك الحضاري ،والضمير الحي" .وقد تم
اختيار عينة الدارسة بطريقة العينة العشوائية البسيطة ،حيث شملت عينة الدراسة معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية بمحافظة حفر
الباطن البالغ عدده ( )2009معلما ومعلمة ،وبلغت العينة ( )407بنسبة  %23من إجمالي أفراد مجتمع الدراسة.

وقد توصلت الدراسة إلى نتائج كان من أهمها  :أن مستوى الدعم التنظيمي بالمدارس الثانوية بمحافظة حفر الباطن جاءت

بدرجة إدراك (عا لية) من وجهة نظر المعلمين والمعلمات ،وجاءت ترتيب أبعادها األربعة كالتالي  " :سلوك القادة المساندة
للمرؤوسين بدرجة إدراك (عالية) ،دعم وتأكيد الذات لدى العاملين بدرجة إدراك (عالية) ،العدالة التنظيمية بدرجة إدراك (عالية)،

المشاركة في اتخاذ الق اررات بدرجة إد ارك (عالية) ." ،كما جاء مستوى سلوك المواطنة التنظيمية بالمدارس الثانوية بمحافظة حفر

الباطن بدرجة توافر (عالية) من وجهة نظر المعلمين والمعلمات ،وجاء ترتيب أبعاده الخمسة كالتالي  " :الكياسة بدرجة توافر

(عالية) ،الضمير الحي بدرجة توافر (عالية) ،اإليثار بدرجة توافر (عالية) ،الروح الرياضية بدرجة توافر (عالية) ،السلوك الحضاري

بدرجة توافر (عالية)" ،وأظهرت الدراسة أنه توجد عالقة ارتباطية طردية موجبة عالية القيمة وذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

( )0.01بين درجة مستوى الدعم التنظيمي المدرك بالمدارس الثانوية بمحافظة حفر الباطن ومستوى سلوك المواطنة التنظيمية لدى

المعلمين والمعلمات .كما أظهرت الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05ببين متوسطات

استجابات معلمي ومعلمات المدارس الثانوية حول مستوى الدعم التنظيمي المدرك بالمدارس الثانوية بمحافظة حفر الباطن تعزى إلى
اختالف (المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة ،الجنس).
الكلمات المفتاحية :الدعم التنظيمي ،المواطنة التنظيمية.

المقدمة :

تواجه المنظمات بكافة أشكالها تحديات كبيرة من أجل تقديم خدمات عالية المستوى في ظل التقدم التقني والمعرفي المتزايد

في العصر الحديث ،وفي ظل التحوالت الفكرية في المفاهيم واألساليب المعاصرة ،ازدادت أهمية العنصر البشري ،وأصبح يحظى
بأهمية خاصة في المنظمات الحديثة  ،ولما كان نجاح المنظمات عموما أو فشلها في تحقيق أهدافها يعتمد وبدرجة كبيرة على مدى
كفاءة العنصر البشري ،فقد ركز الفكر اإلداري والسلوكي المعاصر على االستفادة من البحوث والدراسات الكثيرة التي تدرس سلوكات

األفراد داخل المنظمة ،وقد نالت هذه السلوكات التنظيمية حظًا واف ار من الدراسة ،وباألخص تلك السلوكات اإليجابية التي تنطوي

على تقديم أعمال إضافية من قبل األفراد والعاملين بالتنظيم ،ويعد سلوك المواطنة التنظيمية أحد هذه السلوكات التطوعية اإليجابية

التي يقوم بها الموظف اختيا ًار بهدف تحسين أداء المنظمة دون أن يكون هذا السلوك مرتبطا بشكل مباشر بحوافز المنظمة
ومكافآتها.

ويذكر محمد (2011م ،ص ) 97أن سلوك المواطنة التنظيمية سلوك يتجاوز حدود الدور الرسمي المعرف والمحدد
بالمنظمة ،وهذا السلوك ال يكافأ مباشرة ،أو يعترف به من خالل الهيكل الرسمي ،ولكنه مهم جدا في النجاح اإلج ارئي والوظيفي
للمنظمة.
ويشير العامر (2002م ،ص ) 46إلى أن أهمية سلوك المواطنة التنظيمية تبرز من الدور اإلضافي الذي أصبح مطلب

الكثير من المنظمات ،بسبب آثاره اإليجابية ،والتي منها تحسين األداء الكلي للمنظمة ،عن طريق إدارة العالقات التبادلية بين
الموظفين في األ قسام واإلدارات المختلفة ،مما يسهم في زيادة حجم المخرجات الكلية المنجزة ،كما يساعد على تخفيض حاجة
المنظمة إلى تخصيص المواد النادرة لوظائف الصيانة ،والمحافظة على وحدة تماسك المنظمة ،واالستفادة من هذه الموارد لزيادة
اإلنتاجية الكلية للمنظمة ،كما يساهم في تحسين قدرة المديرين وزمالء العمل على أداء أعمالهم عن طريق تخصيص وقت أكبر
للتخطيط الفعال ،وجدولة األعمال ،وحل المشاكل.
كما يؤكد محمد (2011م ،ص ) 81على أن سلوك المواطنة التنظيمية من السلوكات المنتجة التي إذا ما ترسخت في
التنظيم كان أكثر قدرة على تجنيد طاقات ومواهب أفراده على نحو تطوعي ،لسد العجز الطارئ ،أو الخلل المتوقع ،في سعي مستمر
للتطور ولبلوغ األهداف.
ومن هنا سعت المنظمات عامة والتعليمية على وجه الخصوص إلى محاولة تبني سلوك المواطنة التنظيمية باعتباره سلوكا

إيجابيا يسعى القادة التربويون إلى تعزيزه في بيئات عملهم ،وبرزت اتجاهات قوية في العديد من المنظمات التعليمية تنادي بأهمية
تبني سلوك المواطنة التنظيمية ،والعمل على تعظيمه ،وجعله واقعاً ملموساً لسد النقص في الموارد المالية ،ومقابلة الطلب المتنامي

على جودة الخدمة التعليمية.

وفي االتجاه ذاته أشار آل زاهر (1423هـ ،ص ) 431إلى أن أهمية وجود وممارسة سلوك المواطنة التنظيمية في إطار
المنظومة التعليمية على اختالف المستويات واألفراد ،ألن ذلك ينعكس بدوره على جودة األداء التعليمي ،وتطوير قدرات المؤسسة
التعليمية ،من خالل ما يقدمه أعضاء هيئة التدريس ،أو القيادات من جهد إبداعي يتعدى الجهد الروتيني ،أو الرسمي ،واستثمار
الطاقات والقدرات المعرفية الكامنة في المجاالت العملية واإلدارية.
وحول أهمية أسلوب الدعم التنظيمي ،أكدت الدراسات أنه يؤدي إلى زيادة التزام العاملين وإحساسهم بالتنمية الذاتية

) . (Eisenperger, Fasolo, & Daivs,1997هذا إلى جانب أن شعور العاملين وإدراكهم لهذا الدعم ،وتلك المساندة ،سيمدهم
بمزيد من العناية واالهتمام بتنمية خبراتهم ودافعيتهم نحو العمل واإلنتاجية (المغربي2003 ،م ،ص .)2كما يؤكد عبدالسالم
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(2016م ،ص ) 9أن العامل الذي يشعر بالدعم التنظيمي يزيد لديه اإلحساس على األقل من الناحية النظرية بضرورة التعامل مع
المنظمة بالمثل ،وذلك بشكل اتجاهات وسلوكات إيجابية ،والتي بدورها تزيد من فعالية المنظمة وقدرتها التنافسية .ويؤكد شاهين
(2002م ،ص ) 3على أن إدراك الدعم التنظيمي يسهم في تحقيق التنمية الذاتية ،كما يزيد من اهتمام المديرين بدعم وتنمية تابعيهم.
ويضيف (المغربي2003 ،م ،ص ) 4أنه يزيد من درجة االلتزام التنظيمي لدى األفراد وزيادة الجهد المبذول من قبل األفراد نحو
تحقيق األهداف التنظيمية .وفي نفس السياق أكدت الدراسات التطبيقية أن الدعم التنظيمي المدرك يزيد من مشاعر العاملين
بمشاركتهم للمنظمة ،ومن األداء الوظيفي ،والسلوك االبتكاري ،كما يخفض الغياب ودوران العمل .عواد (2007م ،ص.)12
ومن هنا يظهر لنا أهمية سلوك المواطنة التنظيمية في المدارس ،وأهميته وضرورة تبنيه وتنميته وجعله واقعاً حقيقياً في

سلوك المعلمين ،لكونه أحد السلوكات اإل يجابية والمرووبة والمؤثرة بشكل فاعل على أداء المعلمين والعاملين في المدرسة ،كما يمكن
أن يتحقق من خالل ممارسته بالمدارس ما ال يمكن أن تحققه األنظمة واللوائح والتشريعات ،كما يظهر لنا أيضا أهمية الدعم
التنظيمي باعتباره أحد األساليب اإلدارية المهمة في خلق المناخ اإليجابي المعزز لسلوكات اإليجابية في البيئة المدرسية.

مشكلة الدراسة :
حرصت المملكة العربية السعودية ممثلة في و ازرة التعليم على تذليل كافة الصعوبات والتحديات التي تواجه مدارس التعليم
العام بكافة مراحلها ،حيث تجلى ذلك في تخصيص جزء كبير من الميزانية العامة للدولة لقطاع التعليم ،إيمانًا منها بأن المعلم يشكل

حجر الزاوية في العملية التعليمية ،واألساس الذي يقوم عليه نجاح المدرسة في أداء رسالتها ،إال أن مؤشرات ومعطيات الواقع ال
تزال تشير إلى أوجه قصور وخلل فيما يتصل بسلوك المواطنة التنظيمية لدى المعلمين في محافظة حفر الباطن ،حيث أن بعض

المعلمين ال يؤدون إال بالحد األدنى مما هو مطلوب منهم ،مما قد ينعكس على نوعية المخرجات التعليمية ،وهذا أدى إلى تراجع
كبير في نموها وتطورها ،حيث أن نتائج اختبارات قياس والتحصيلي التزال دون المأمول .

وتأكيدا لذلك توصلت دراسة آل زاهر (2011م ،ص ) 231إلى أن درجة ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية على وجه

اإلجمال ليست بالدرجة المأمولة وتميل إلى المتوسطة بل تكاد تكون ضعيفة في بعض الممارسات التطوعية ،وإن كانت هذه الدراسة
في بيئة التعليم العالي إال أنها تعد من أقرب البيئات للتعليم العام ،كما أكدت دراسة الزهراني (2007م ،ص )3أن ممارسة سلوك
المواطنة التنظيمية لدى المعلمين جاءت بدرجة متوسطة من وجهة نظرهم .كما أظهرت نتائج دراسة نوح (2012م ،ص )23إلى أن

ممارسة التعاون واإليثار لدى معلمات المدارس في مدينة جدة جاء بدرجة متوسطة .ومما يؤكد على أهمية دارسة المواطنة التنظيمية
لدى المعلمين ما أوصت بها دراسة محمد (2011م ،ص ،)113والزهراني (2007م ،ص ،)3والشريفي (2011م ،ص )141إلى
ضرورة العمل على تدعيم السلوكات اإلدارية التي تسهم في ترسيخ سلوك المواطنة التنظيمية لدى المعلمين ،وضرورة دعم سلوك
المواطنة التنظيمية لدى المعلمين في كافة أبعاده ،ونشر الوعي بسلوك المواطنة التنظيمية وبيان أهميته بالمؤسسات التربوية .ومن
هنا تأتي هذه الدراسة للتعرف على مستوى الدعم التنظيمي المدرك في المدارس الثانوية في محافظة حفر الباطن وعالقته بسلوك

المواطنة التنظيمية من وجهة نظر المعلمين.
وبناء على ما سبق ،يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال التالي :

ما عالقة مستوى الدعم التنظيمي المدرك في المدارس الثانوية في محافظة حفر الباطن بسلوك المواطنة التنظيمية من

وجهة نظر المعلمين والمعلمات ؟ ويتفرع منه األسئلة التالية :

 .1ما مستوى الدعم التنظيمي المدرك لدى معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظة حفر الباطن من وجهة نظرهم ؟
 .2ما مستوى توافر سلوك المواطنة التنظيمية لدى معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظة حفر الباطن ؟

 .3هل توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين مستوى الدعم التنظيمي كما يدركه المعلمون في المدارس الثانوية
الحكومية في محافظة حفر الباطن ،وسلوك مواطنتهم التنظيمية؟
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 .4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات معلمي المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة حفر الباطن
حول إدراكهم للدعم التنظيمي في مدارسهم والتي تعزى الختالف متغيرات الدراسة (المؤهل العلمي ،الجنس ،سنوات الخبرة)؟

 .5هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات معلمي المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة حفر الباطن
حول تقديرهم لمستوى مواطنتهم التنظيمية في مدارسهم والتي تعزى الختالف متغيرات الدراسة (المؤهل العلمي ،الجنس،
سنوات الخبرة) ؟

أهداف الدراسة:

 .1تحديد مستوى الدعم التنظيمي المدرك لدى معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظة حفر الباطن من وجهة نظرهم.
 .2تحديد مستوى توافر سلوك المواطنة التنظيمية لدى معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظة حفر الباطن.

 .3التعرف على العالقة االرتباطية ذات الداللة اإلحصائية بين مستوى الدعم التنظيمي كما يدركه المعلمون في المدارس
الثانوية الحكومية في محافظة حفر الباطن وسلوك المواطنة التنظيمية لديهم.

 .4الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطات استجابات معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظة حفر
الباطن حول إدراكهم للدعم التنظيمي في مدارسهم والتي تعزى الختالف متغيرات الدارسة (المؤهل العلمي ،الجنس ،سنوات
الخبرة).

 .5الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطات استجابات معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظة حفر

الباطن حول تقديرهم لمستوى مواطنتهم التنظيمية والتي تعزى الختالف متغيرات الدارسة (المؤهل العلمي ،الجنس ،سنوات
الخبرة).

أهمية الدارسة:
تكتسب هذه الدراسة أهميتها من االعتبارات التالية:
-

كونها تتناول موضوع الدعم التنظيمي كأحد أهم أساليب ومفاهيم السلوك التنظيمي التي تهتم بدراسة مدركات المعلمين نحو
مدارسهم ،حيث أنه يسهم في تحقيق العدالة التنظيمية ،كما أنه يسهم في تحقيق مساندة القادة للمرؤوسين ،ويدعم االتجاه

نحو دعم وتأكيد الذات ،ويعزز من مشاركة المعلمين في أتخاذ القرارات .
-

كونها تتناول موضوع المواطنة التنظيمية كأحد موضوعات الدراسة ،باعتباره من سلوكات الدور اإلضافي الذي أصبح
مطلب الكثير من المنظمات الحديثة ،بسبب آثاره اإليجابية والتي تحسن من األداء الكلي للمنظمة ،ولما له من القدرة على
تجنيد طاقات ومواهب األفراد على نحو تطوعي ينعكس على جودة األداء التعليمي ،وتطوير قدرات المؤسسة التعليمية ،مما
يسهم في رفع الكفاءة والفاعلية للعملية التعليمية.

-

تسعى هذه الدراسة إلى توجيه االهتمام إلى مفهومي الدعم التنظيمي المدرك والمواطنة التنظيمية باعتبارهما من أهم العوامل
المؤثرة في البيئة المدرسية ،مما يدفع القادة التربويين ومشرفي اإلدارات المدرسية لتوجيه الدورات والندوات لتعزيز هذين
المفهومين.

حدود الدراسة :
الحدود الموضوعية :

تتمثل حدود الدراسة الموضوعية في محورين هما :

المحور األول :ويتناول الدعم التنظيمي بأبعاده ( العدالة التنظيمية ،سلوك القادة لمساندة المرؤوسين ،المشاركة في اتخاذ الق اررات،
دعم وتأكيد الذات لدى العاملين) .بناء على دارسة ماضي ( )2014

المحور الثاني :يتناول المواطنة التنظيمية في أبعادها كما أتت عند ) )Organ ,1986وهي (اإليثار ،الروح الرياضية ،الضمير

الحي ،الكياسة ،السلوك الحضاري) من وجهة نظر معلمي المدارس الثانوية في محافظة حفر الباطن.
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الحدود المكانية  :تم إجراء هذا البحث مستوى الدعم التنظيمي المدرك وعالقته بالمواطنة التنظيمية في جميع مدارس التعليم العام

الحكومي ( المرحلة الثانوية) في محافظة حفر الباطن.

الحدود البشرية  :تم الوقوف على مستوى الدعم التنظيمي المدرك وعالقته بالمواطنة التنظيمية لدى معلمي ومعلمات مدارس التعليم

العام الحكومي (المرحلة الثانوية) في محافظة حفر الباطن.

الحدود الزمانية  :تم اجراء هذه الدراسة خالل العام الدراسي  1438-1437هـ

مصطلحات الدارسة:
المواطنة التنظيمية  :Organizational citizenship Behaviorالمتتبع لتعريفات هذا المصطلح يجد أن الباحثين متفقين

على المضامين الرئيسة في هذا المجال مما يشير إلى تقارب كبير في تناولهم لهذا المفهوم حيث يعرف أورجان (،Organ )1990
المواطنة التنظيمية أنها السلوك التطوعي االختياري الذي ال يندرج تحت نظام الحوافز الرسمي في المنظمة والهادف إلى تعزيز أداء
المنظمة وزيادة فاعليتها وكفاءتها( ،أورد في :الزهراني2007،م ،ص)9

ويعرف كونفسكي ،باخ ( ،Konovsky & Pugh )1994المواطنة التنظيمية أنها تصرف طوعي يمارسه الفرد يقع خارج
نطاق واجباته الرسمية ،وال يتطلب القيام به أي مكافأة من المنظمة .وإجرائيا في هذه الدراسة يقاس من خالل األبعاد التالية اإليثار،
اللطف والكياسة ،وعي الضمير ،الروح الرياضية ،السلوك الحضاري( .أورد في :الشريفي2011 ،م ،ص.)132

وفي

سياق

متصل يعرفها محمد (2011م ،ص )86بأنها كل سلوك طوعي يتعدى حدود الدور الرسمي ومسؤولياته وينبع من ذات المعلم روبة
منه في إفادة اآلخرين وفي الحفاظ على صورة المدرسة وال يلتمس وراء ذلك مكافأة.
ومن هنا يمكن تعريف المواطنة التنظيمية إجرائيا على النحو التالي  :بأنه السلوك الذي يقوم به المعلم داخل المدرسة طواعية،

من دون أن يطلب منه ذلك ،خدمة لزمالئه وطالبه ،وروبة في تطوير العمل المدرسي ،دون انتظار مكافأة أو أجر ،وهذه األعمال

تكون زائدة عما جاء في التوصيف الوظيفي لمهامه وواجباته الرسمي .

الدعم التنظيمي المدرك :Perceived of Organizational Support

يعرف ايسينبيرجر وآخرون (1990م ،ص ،Eisenbergar, et.al )52الدعم التنظيمي المدرك على أنه الدرجة التي

يدرك عندها األفراد أن المنظمة تهتم بهم وتثمن مجهوداتهم ومساهماتهم وترعاهم .وقد عرفه موستيرسون (،Mosterson )2000

أنه إدراك الفرد لتقدير المنظمة له وبالتالي الفرد يستخدم أحكامه الخاصة بإدراكه الدعم التنظيمي لتقدير توقعه للنتائج المترتبة على
جهده .ولذلك كلما كبر المدى الذي تهتم من خالله المنظمة بالموظفين وتقدر جهودهم كلما بذل العاملون جهدا اكبر لمساعد

المنظمة على تحقيق أهدافها( .أورد في :نوح2013،م ،ص.)9
وبناء على ما سبق يمكن تعريف الدعم التنظيمي اجرائيا على أنه درجة اعتقاد وإدراك المعلمين وشعورهم باهتمام المدرسة
برفاهيتهم ،وتقديرها ألفكارهم وإسهاماتهم ،مما يخلق لديهم مشاعر االلتزام واالنتماء التي تجعلهم سعداء راضين بانتمائهم للمدرسة

بحيث يظهر ذلك جليا من خالل ممارساتهم للسلوكيات اإليجابية التي تدعم األهداف المدرسية مثل سلوك االلتزام ومستوى أدائهم

لألعمال وزيادة دافعيتهم لإلنجاز .

األدب النظري والدراسات السابقة:
أهمية الدعم التنظيمي المدرك:
أخذ الدعم التنظيمي المدرك مساحة ال بأس بها في الدراسات الحديثة المهتمة باإلدارة والسلوك اإلداري ،وذلك لما له من
أهمية كبيرة تنبع من تلك العالقة التبادلية بين المدرسة والعاملين بها ،وشعور المعلمين ومدى إدراكهم لما تقدمه المدرسة لهم من
اهتمام ورعاية ،وقد أشا رت العديد من الدراسات إلى أهمية الدعم التنظيمي في تحقيق العديد من الفوائد للمنظمات ،حيث يعتبره

المغربي (2003م ،ص )3أحد المحددات الجوهرية لتحقيق االلتزام التنظيمي والذي يعمل على تنمية الدافعية لإلنجاز ،ويرى عواد
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(2007م ،ص )12أن الدعم التنظيمي المدرك ،يزيد من مشاعر العاملين بمشاركة المنظمة ،ومن األداء الوظيفي والسلوك
االبتكاري ،كما أنه يخفض الغياب ودوران العمل.
ولم يعد االهتمام بأساليب الدعم التنظيمي المدرك في المنظمات عامة بل تعدى االهتمام به إلى المنظمات التعليمية وعلى
رأسها المدارس ،وإلبراز أهمية هذا السلوك يمكن أن نجمل أهمية الدعم التنظيمي المدرك بالمدارس ،بأنه يسهم في تحقيق التنمية
الذاتية للمعلمين والعاملين في المدرسة ،فالشعور بمساعدة ودعم المدرسة للمعلمين و العاملين يؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة دافعيتهم
لتنمية خبراتهم وزيادة معارفهم ،كما يدفع الدعم التنظيمي المدرك المعلمين إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق أهداف المدرسة
المرسومة ،ويؤدي إلى خلق صورة إيجابية عن المدرسة لدى المعلمين ،مما يدفعهم لتحسين صورة المدرسة والدفاع عنها ،والسعي

إلى التحسين المستمر ،كما أنه يزيد من دافعية المعلمين نحو كفاءة األداء وتحسين االنتاجية ،ويقلل من اآلثار السلبية لسلوكات
المعلمين وتصرفاتهم داخل المدرسة ،حيث أن الدعم التنظيمي يقلل من ظاهرة الغياب ،كما يعمل على زيادة االنتماء ،ويقلل من
ظاهرة دوران العمل والتنقل بين المدارس ،كما أنه يدعم االتجاه نحو العمل الجماعي ،والمشاركة في األنشطة المدرسية ،كما يسهم

في تعزيز االتجاهات اإليجابية تجاه العمل اإلبداعي واالبتكاري ويسهم في تكون االتصاالت المفتوحة بين قادة المدرسة والمعلمين
وبين المعلمين بعضهم بعض.
أبعاد الدعم التنظيمي المدرك:

من خالل االطالع على األدبيات والدراسات العربية مثل د ارسة المغربي (2003م) وماضي (2014م) وعبده (2015م)

ودراسة ايزينبرجر ( 1990م) كأحد الدراسات األجنبية خلصت هذه الدراسة إلى أن أبعاد الدعم التنظيمي المدرك تتمثل في أربعة
أبعاد هي :
 .1العدالة التنظيمية:

يشير ميير وإيلين ( ،Meyer&Allen, )1999إلى أن العدالة التنظيمية هي الطريقة التي يعامل بها المرؤوسون من قبل

منظماتهم (أورد في :ريان2000،م ،ص ) 143أو هي الطريقة التي يحكم من خاللها العامل على عدالة األسلوب الذي يستخدمه
المدير في التعامل معه على المستويين الوظيفي واإلنساني (عبدالسالم2005.م ،ص.)10

ومن جانب آخر فغياب العدالة التنظيمية يؤدي إلى مخاطر عالية ،تهدد بقاء المنظمة واألفراد العاملين بها على السواء ،إذ

أن إدراك العاملين لعدم توافر العدالة يؤدي بهم إلى ممارسات سلوكية سلبية ،كنقص الوالء للمنظمة ،وزيادة دوران العمل ،باإلضافة
إلى سلوك االنتقام الذي قد يوجه إلى المنظمة أو قادتها (زايد2006 ،م ،ص.)8
 .2سلوك القادة المساند للمرؤوسين:

يعتبر الدعم القيادي أحد مكونات مفهوم الدعم التنظيمي من قبل العاملين في المنظمة ،والقيادة الفاعلة هي بنظر الكثير

من الباحثين في السلوك اإلداري حجر الزاوية لنجاح أي منظمة ،ف سلوك القادة يتأثر بمؤثرات داخلية وخارجية تسهم في تشكيله ،وهذا
السلوك القيادي هو المؤثر على سلوك العامل في المنظمة ،فسلوك الموظفين ما هو إال انعكاس لسلوك قادتهم فالعالقة التبادلية بين
رب العمل والعامل ال تعتمد فقط على الجوانب الشخصية مثل النفوذ والخدمة والمعلومات ،وإنما أيضا على المواد االجتماعية
الشعورية مثل االحترام والتقدير والتوافق والدعم (أبو خلوه وأخرون2016 ،م ،ص.)5
 .3دعم وتأكيد الذات:

فقد عرف سشوتز( ،Schutz, )2009,p2تقدير الذات بأنه الشعور الذي يتصور لدى الشخص عن مفهوم الذات ،ويكون

واعيا ووير واعي ،ويبدأ من مرحلة الطفولة ،ويتم تطوره عندما يبدأ إنشاء مفهوم الذات من خالل استقبال أو رفض الرسائل المرسلة
من الوالدين أو ويرهم ،وأيضا من تجاربي الخاصة عن ما يمكن القيام به  ،وما أنا عليه وما أنا لست عليه ،وأقارن نفسي باآلخرين

أو أكون فكرة عن نوع الشخص الذي أريد أن أكونه في المستقبل.
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 .4المشاركة في اتخاذ القرار:

يرى حريم ( ،2004ص ) 235أن مشاركة األفراد واإلدارة في صنع الق اررات تؤدي إلى نتائج إيجابية في المخرجات

التنظيمية ،والمتمثلة في زيادة اإلنتاج ،وتحسين نوعيته ،والرضا الوظيفي ،وتقدير الذات ،والتعاون وتعزيز االلتزام بأهداف المنظمة.

ويشير السلوم (2013م ،ص )167إلى أن العاملين يبنون إحساسهم بالدعم التنظيمي على عوامل منها ،مدى استعداد المنظمة
لتوفير فرص التدريب والتشجيع المستمر لهم ،والثناء الصادق على أعمالهم ،وتهيئة الفرصة لحصولهم على المكافأة المرووبة،
ومشاركتهم في اتخاذ القرار.
سلوك المواطنة التنظيمية

تنبع أهمية المواطنة التنظيمية عند العامر ( ،2002ص )46من الدور اإلضافي الذي أصبح مطلب الكثير من المنظمات

بسبب أثاره اإليجابية ،والتي منها تحسين األداء الكلي للمنظمة ،عن طريق إدارة العالقات التبادلية بين الموظفين واألقسام واإلدارات
المختلفة ،مما يسهم في زيادة حجم المخرجات الكلية المنجزة ،وفي ذات السياق يؤكد إمام ( ،2014ص )276أنه في حال ندرة
الموارد في المنظمات ،فإن القيام باألدوار اإلضافية التي تنبع من سلوك المواطنة التنظيمية ،يؤدي الى إمكانية تحقيق المنظمة

ألهدافها ،وفي ذات السياق تشير نوح ( ،2013ص )22إلى أن الدور اإلضافي الذي يقوم به الموظف ،يسهم بتحقيق أهداف
المنظمة ،وكذلك زيادة قدرة الموظفين ،والمديرين على أداء وظائفهم.
وهذه االهمية التي ظهرت في المنظمات بشكل عام ،تنسحب بشكل أ و بأخر على المؤسسات التعليمية عامة ،والمدرسة

على وجه الخصوص .حيث ترى هاشم ( ،2005ص )257أنه ثمة إيجابيات متوقعة من أداء األفراد لسلوك المواطنة التنظيمية،
ومن هذه اإليجابيات أنها تساعد في حل كثير من المشكالت التي تعاني منها المدرسة ،وال يقتصر األمر على عالج سلبيات الواقع
بل يمتد أثره إلى األداء الكلي للمدرسة ،وهناك العديد من النقاط التي تبرز أهمية المواطنة التنظيمية في المنظمات التعليمية ،حيث
أنها تؤدي إلى توفير موارد المنظمة ،وتحسين المستوى المهني لمعلمي المدرسة ،وتحسين إنتاج المدرسة ككل ،وهي أيضا تعزز من
جذب الكفاءات المميزة ،واالحتفاظ بأفضل العناصر ،كما أنها تعمل على التأقلم مع الظروف المحيطة.
وفي ذات السياق يشير محمد ( ،2011ص ) 98إلى أن سلوك المواطنة التنظيمية تبرز الكثير من النتائج المفيدة للمدرسة

حيث يمكن اعتباره كرأس مال اجتماعي ،فالمستوى العالي من سلوك المواطنة التنظيمية الذي يظهره المعلمون يسهم إيجابيا في
كفاءة وأداء المدرسة ،وفي الوقت ذاته يخفض التكاليف حيث يسهل التجديد واالبداع التنظيمي.
أبعاد سلوك المواطنة التنظيمية:
تشير العديد من األبحاث والدراسات إلى اختالف وجهات النظر حول تحديد أبعاد سلوك المواطنة التنظيمية ،لوجود
اتجاهات متعددة ،من أبرزها اتجاهين ،االتجاه األول يقسم سلوك المواطنة التنظيمية إلى بعدين ،بعد فردي يتعلق بمساعدة الفرد

لألفراد االخرين في المنظمة ،والبعد االخر بعد مؤسسي يتعلق بالمساعدة الموجهة نحو المنظمة من قبل الفرد ،حيث أشار بولون ،

 ،Bolonإلى أن أول هذين البعدين البعد المؤسسي الذي يسهم في خير المنظمة ،واالرتقاء بأدائها ،والعمل على بقائها ،بينما
يهدف البعد الثاني المتمثل في الفرد إلى مساعدة األفراد العاملين في المنظمة ،للقيام بأعمالهم ،والتعاون معهم .وقد أشار برجر،

 ،Braggerإلى أن البحوث قد حددت ان هذه المكونات الخمسة لسلوك المواطنة التنظيمية ،يمكن أن تندرج في بعدين اساسيين.
(أورد في :شرف ،2007 ،ص،)225-224
البعد األول :سلوك المواطنة نحو األفراد ) Organizational Citizenship Behavior-Individual (OCB-Iوهذا البعد يشمل

بعدين من األبعاد الخمسة السابقة (اإليثار والكياسة)

البعد الثاني :سلوك المواطنة التنظيمية نحو المؤسسة)Organizational Citizenship Behavior-Organization (OCB-O

ويشمل هذا البعد المكونات الثالثة األخرى ( الضمير الحي والروح الرياضية و السلوك الحضاري)
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أما االتجاه اآلخر من الباحثين ،والمهتمين بسلوك المواطنة التنظيمية ،فيرون أنها تتمثل في خمسة أبعاد هي(اإليثار،

الكياسة ،الروح الرياضية ،الضمير الحي ،السلوك الحضاري) مثل أورجان (1986م)  ،Organو وليم وأندرسون (1991م)

 ،Williams & Andrsonوويرهم (أورد في :العامر1422،م ،ص )46وهذا التقسيم ال يعني أنهما متناقضان وإنما يرى أصحاب
الرأي األول أن األبعاد الخمسة تندرج تحت البعدين األولين.

الدراسات السابقة :

فيما يلي مجموعة من الدراسات التي تناولت موضوع الدعم التنظيمي والتي لها صلة بموضوع الدراسة الحالي مرتبة حسب

التاريخ ما يلي :
 .1دراسة حمد ( .)2016بعنوان " أثر االرتباط الوظيفي والدعم التنظيمي المدرك على األداء الوظيفي في المؤسسات األكاديمية
الفلسطينية".

هدفت هذه الدراسة للكشف عن العالقة بين كل من االرتباط الوظيفي والدعم التنظيمي المدرك واألداء الوظيفي ،كما هدفت
الد راسة إلى بيان أثر كل من االرتباط الوظيفي والدعم التنظيمي المدرك على األداء الوظيفي في المؤسسات األكاديمية الفلسطينية.
وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي  .وتكون مجتمع الدراسة من ( )1104موظفا وموظفة ،من اإلداريين واألكاديميين في

الجامعات الثالثة(الجام عة اإلسالمية ،جامعة األزهر ،جامعة األقصى).واختيرت عينة الدراسة بطريقة عشوائية طبقية ،بلغت ()338

موظفا وموظفة .واستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات  .وكان من أبرز نتائج الدراسة أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين
كل من االرتباط الوظيفي والدعم التنظيمي الم درك واألداء الوظيفي ،كما أشارت نتائج االنحدار إلى أن كال من االرتباط الوظيفي
والدعم التنظيمي المدرك يؤثران في األداء الوظيفي .
 .2دراسة عبده ( )2015بعنوان "درجة الدعم التنظيمي وعالقتها بمستوى الثقة التنظيمية في الجامعات األردنية".
هدفت الدراسة إلى تقصي درجة الدعم التنظيمي بأبعاد(العدالة التنظيمية ،سلوك القادة المساند للمرؤوسين ،المشاركة في

اتخاذ القرار ،دعم وتأكيد ودعم الذات للعاملين ،االلتزام التنظيمي ،دافعية اإلنجاز لدى العاملين) وعالقتها بمستوى الثقة التنظيمية في

الجامعات األردنية .وتكون مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ،وقد استخدم الباحث عينة عشوائية طبقية .وأعد
الباحث استبانتين ،وأحدة لقياس درجة الدعم التنظيمي ،والثانية تقيس مستوى الثقة التنظيمية .ومن النتائج التي توصلت لها الدراسة

أن درجة الدعم التنظيمي جاءت بدرجة متوسطة ،كما جاءت درجة الثقة التنظيمية بدرجة متوسطة أيضا.
 .3دراسة الشعالن ( )2014بعنوان " الدعم التنظيمي المدرك لدوافع العمل لدى الموظفات اإلداريات بكلية اآلداب بجامعة األميرة
نورة بنت عبدالرحمن" .

هدفت الدراسة إلى التعرف على الدعم التنظيمي المدرك لدوافع الموظفات اإلداريات المتمثلة في دوافع (الثقة ـ التقدير ـ
دوافع العالقات اإلنسانية ـ دوافع الحوافز المالية ـ دوافع تحقيق الذات ) .واعتمدت الدارسة على المنهج الوصفي التحليلي مستخدمة

االستبانة .وقد تكون مجتمع الدراسة من موظفات الهيئة اإلدارية بجامعة األميرة نورة حيث يبلغ عدد الموظفات فيها ( )150موظفة
وتكونت عينة الدراسة فيها من ( ) 73تم اختيارهن بالطريقة العشوائية ،ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدارسة أن محور الدعم
التنظيمي لدوافع التقدير واإلنجاز أثبت أنه أكثر المحاور احتياجا إلى الدعم التنظيمي ،كما أثبتت الدارسة عدم وجود فروق ذات

داللة إحصائية للدعم التنظيمي المدرك لدوافع الموظفات تبعا لمتغيرات الدراسة.
 .4دراسة السلوم ( )2013بعنوان " أثر إدراك الدعم التنظيمي في سلوك المواطنة التنظيمية لدى أعضاء الهيئة التدريسية
بجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية".
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تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن مستوى إدراك الدعم التنظيمي لدى أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الملك سعود ،كما

تهدف إلى تحديد مستوى المواطنة التنظيمية لدى أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الملك سعود .وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي

التحليلي ،كما تكون مجتمع الدارس ة من جميع أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الملك سعود ،والبالغ عددهم ( )4900عضوا  ،وقد
تم اختيار عينة عشوائية  ،مستخدما االستبانة كأداة لجمع بيانات الدراسة ،وكان من أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة ،أن إدراك
الدعم التنظيمي لدى أعضاء الهيئة التدريسية بجا معة الملك سعود جاء بدرجة متوسطة ،وأن ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية لديهم
جاء بدرجة مرتفعة.
 .5دراسة نوح ( )2013بعنوان " أثر الدعم التنظيمي في أداء الشركات وسلوك المواطنة التنظيمية دراسة تطبيقية في الشركات
الصناعية في مدينة سحاب".

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أداء الدعم التنظيمي بأبعاد (العدالة التنظيمية ،سلوك القادة المساند للمرؤوسين،
المشاركة في اتخاذ القرار) في أداء الشركات ،كما هدفت على التعرف على دور سلوك المواطنة التنظيمية في تعزيز أثر الدعم
التنظيمي في أداء الشركات الصناعية األردنية ،وقد استخدمت المنهج الوصفي التحليلي ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع موظفي

الشركات الصناعية األردنية في عمان والبالغ عددهم ( .) 1950وقد استخدمت العينة العشوائية ممثلة من الموظفين في الشركات
الصناعية  ،وقد قامت الباحثة بتصميم استبانة شملت أربع وستين فقرة ،لجمع البيانات األولية من عينة الدارسة المكونة من ()113

مبحوثا .ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة وجود أثر معنوي ذو داللة معنوية للدعم التنظيمي بأبعاد في سلوك المواطنة

التنظيمية وأداء الشركات الصناعية األردنية .كما توصلت إلى وجود تأثير معنوي ذو داللة معنوية لسلوك المواطنة التنظيمية في
أداء الشركات الصناعية األردنية.
 .6دراسة نوح ( )1434بعنوان " الثقة التنظيمية لدى مديرات المدارس الثانوية وعالقتها بسلوك المواطنة التنظيمية للمعلمات
بمدينة مكة المكرمة".

هدفت الدراسة على التعرف على درجة ممارسة الثقة التنظيمية لدى مديرات المدارس الثانوية بمدينة مكة المكرمة من
وجهة نظر عينة الدراسة من المديرات والمعلمات ،كما هدفت للتعرف على درجة ممارسة معلمات المرحلة الثانوية بمدينة مكة

المكرمة لسلوك المواطنة التنظيمية ،وقد استخدمت المنهج الوصفي ( المسحي ـ المقارن ـ االرتباطي ) كما استخدمت الباحثة

االستبانة لجمع البيانات المتعلقة بهذه الدراسة  ،وقد تكونت عينة الدراسة من جميع مديرات المدارس الثانوية للبنات بمدينة مكة
المكرمة ،والبالغ عددهن ( )58مديرة ،باإلضافة إلى عينة طبقية عشوائية من معلمات تلك المدارس ،بلغ عددهن ( )565معلمة،
ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة ،أن درجة ممارسة الثقة التنظيمية لدى مديرات المدارس الثانوية جاءت بدرجة عالية ،
كما أن درجة ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية لدى معلمات المدارس جاءت بدرجة عالية أيضا ،ومن بين توصيات الدراسة،

استحداث لجنة منبثقة من مديرة المدرسة والمعلمات على مستوى المدرسة يطلق عليها لجنة ( دعم الثقة التنظيمية ) ،كما أوصت

بصياوة ميثاق شرف المهنة التدريسية للمعلمات يشارك في وضعه المختصون واعتماده في تقييم األداء الوظيفي لمعلمات المدارس.

 .7دراسة نوح ( )2012بعنوان "سلوك المواطنة التنظيمية لدى معلمات المدارس الثانوية بمدينة مكة المكرمة من وجهة نظر
مديرات ومعلمات تلك المدارس".

هدفت الدراسة إلى تحديد درجة ممارسة معلمات المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة لسلوك المواطنة التنظيمية بأبعاد

(اإليثار ،الضمير الحي ،الروح الرياضية ،السلوك الحضاري) ،كما هدفت إلى تحديد الفروق ذات الدالالت اإلحصائية بين

متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول أبعاد سلوك المواطنة التنظيمية والتي يمكن أن تعزى الختالف العوامل التالية (

الوظيفة ـ المؤهل العلمي ـ سنوات الخبرة ) .واستخدمت في هذه الدراسة المنهج الوصفي بشقية ( المسحي ـ المقارن ) .كما قامت

الباحثة بتحديد االستبانة كأداة للدارسة .وقد تكون مجتمع الدراسة من مديرات التعليم العام الثانوية الحكومي بمدينة مكة المكرمة،
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والبالغ عددهن ( ) 58مديره ،وجميع معلمات المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة ( )1855معلمة ،و من أبرز النتائج التي توصلت

إليها الدارسة ،أن قيمة التعاون واإليثار لدى المعلمات الثانوية بمدينة مكة المكرمة جاء بدرجة متوسطة ،كما جاءت درجة الكياسة
بدرجة متوسطة أيضا.
 .8دراسة آل زاهر ( )2011بعنوان "سلوك المواطنة التنظيمية بجامعة الملك خالد".
هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية بجامعة الملك خالد من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس ،كما هدفت إلى التعرف على مدى اختالف أراء أعضاء هيئة التدريس حول درجة سلوك المواطنة التنظيمية بجامعة الملك
خالد ،وفقا الختالف الوظيفة .وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي .مستخدما االستبانة كأداة لجمع بيانات هذه الدراسة،

وتكون مجتمع الدارسة من أعضاء هيئة التدريس الذكور في جامعة الملك خالد ،وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة سلوك
المواطنة التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس على وجه اإلجمال ليست بالدرجة المأمولة ،وتميل إلى الممارسة المتوسطة والضعيفة

في بعض السلوكات التطوعية ،كما أظهرت الدراسة أنه ال توجد فروق بين اآلراء في جميع أبعاد سلوك المواطنة التنظيمية الخمسة
فيما يتعلق بمتغير الوظيفة ،وكان من أبرز توصيات الدراسة إجراء دراسة عن سلوكيات المواطنة التنظيمية لدى مجتمع أعضاء هيئة
التدريس السعوديين ووير السعوديين في جميع كليات الجامعة النظرية والعلمية ،كما أوصت بإجراء دراسة شاملة عن سلوكيات

المواطنة التنظيمية بالجامعة تكون محاورها األساتذة بكافة رتبهم وجميع الموظفين ،وإجراء مقارنات عن مدى الممارسة لدى كل فئة
منهم.
 .9دراسة الشريفي ( )2011بعنوان " سلوك المواطنة التنظيمية لدى معلمي المدارس الثانوية باألردن في ضوء متغيرات الجنس
والخبرة والمؤهل العلمي والوظيفة ونوع المدرسة".

هدف هذا الدراسة إلى التعرف على سلوك المواطنة التنظيمية بأبعادها(اإليثار ،الضمير الحي ،الكياسة ،الروح الرياضية،

فضيلة المواطنة) لدى معلمي المدارس الثانوية باألردن ،كما هدف إلى التعرف إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية عند

مستوى (  ) α ≥ 0.05تعزى لمتغير (الجنس والخبرة والمؤهل العلمي والوظيفة ونوع المدرسة).وقد استخدم الباحث االستبانة كأداة
لجمع البيانات لهذه الدراسة .والتي تكون مجتمع الدراسة فيها من مديري ومعلمي مدارس المرحلة الثانوية ،ومن أبرز نتائج الدراسة

أن معلمي المدارس الثانوية باألردن يمارسون سلوك المواطنة التنظيمية بدرجة متوسطة سواء من وجهة نظرهم أو وجهة نظر
مديريهم ،ومن نتائج الدراسة أيضا وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (  ) α≥ 0.05في درجة ممارسة سلوك المواطنة

التنظيمية تعزى لمتغير الخبرة ،والمؤهل العلمي ،ونوع الدراسة ،ومن بين التوصيات التي تمخضت عن النتائج نشر الوعي بسلوك
المواطنة التنظيمية وبيان أهميته للمؤسسة التربوية والعاملين فيها ،كما أوصت الدراسة بإجراء دراسة لتعرف العالقة بين سلوك

المواطنة التنظيمية ومتغيرات أخرى مثل االلتزام التنظيمي ،والوالء التنظيمي ،والمناخ التنظيمي.
.10

دراسة الزهراني ( )2007بعنوان " سلوك المواطنة التنظيمية لدى معلمي مدارس التعليم العام الحكومية للبنين بمدينة

جدة من وجهة نظر مديري ومعلمي تلك المدارس".

هدفت الدراسة إلى تحديد مستوى سلوك المواطنة التنظيمية لدى معلمي مدارس التعليم العام الحكومية بمدينة جدة،

واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ،وذلك بهدف تحديد مستوى سلوك المواطنة التنظيمية لدى معلمي مدارس التعليم

العام ،وقد تكونت عينة الدراسة من جميع مديري مدارس التعليم العام الحكومية للبنين بمدينة جدة والبالغ عددهم ( )393مدي ار،

باإلضافة إلى عينة عشوائية من معلمي تلك المدارس بلغ عددهم ( ) 964معلما ،واستخدم الباحث لجمع المعلومات والبيانات المتعلقة
بهذه الدراسة أداة االستبانة .وكان من أبرز نتائج هذه الدراسة أن المديرين يرون مستوى سلوك المواطنة التنظيمية لدى المعلمين

بصفة عامة هو مستوى متوسط ،كما يرى المعلمون أن مستوى سلوك المواطنة التنظيمية لديهم هو مستوى عالي ،ومن أهم
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التوصيات التي جاءت بالدراسة العمل على دعم وتنمية وتطوير سلوك المواطنة التنظيمية لدى المعلمين بكافة أبعاده ،كما أوصت

الدارسة بتوعية مديري المدارس بمفهوم سلوك المواطنة التنظيمية وأهميته وما يترتب عليه من آثار إيجابية.

التعليق على الدراسات السابقة :
من خالل االستعراض للدراسات السابقة العربية واألجنبية ،التي تناولت المفهومين الذين تتناولهما الدراسة الحالية ،وعلى

الروم من تعدد تلك الدراسات ،فمنها ما جاء في الحقل التعليمي العام ،ومنها ما جرى تطبيقه في قطاع التعليم العالي أو القطاع

الحكومي أو الخاص ،وكان لهذا التنوع أثره في أثراء الدراسة ،بما ينعكس على جودتها وتفردها ،وتلتقي هذه الدراسة مع الدراسات من

كونها تتناول المفهومين  ،إال أن هذه الدراسة تنفرد بكونها تبحث في مستوى الدعم التنظيمي وعالقته بالمواطنة التنظيمية ،والتي
بحثت تأثير العدالة التنظيمية على سلوك المواطنة التنظيمية.

ومن حيث منهجية الدراسة تلتقي هذه الدراسة مع كثير من هذه الدراسات واختلفت مع بعضها ،ومن حيث أبعاد الدراسة

تلتقي هذه الدراسة مع جميع الدراسات السابقة حيث استخدمت الدراسات األبعاد الخمسة بسلوك المواطنة التنظيمية وهي ( اإليثار،
الكياسة ،الروح الرياضية ،الضمير الحي ،السلوك الحضاري) .كما تتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة من حيث استخدامها
لالستبانة كأداة لجمع الب يانات من أفراد الدراسة ،كما اتفقت معها أيضا ببعض المتغيرات.
كما تم االستفادة من الدراسات السابقة عند بناء أداة الدراسة وتصميمها ،وتحديد أبعادها ومحاورها.
منهج الدراسة  :تحقيقا ألهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي بشقيه المسحي واالرتباطي.

مجتمع الدراسة وعينة الدراسة:

يتمثل مجتمع الدراسة الحالية في معلمي ومعلمات المدارس الثانوية الحكومية التابعة إلدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن والبالغ

عددهم ( )2009معلماُ ومعلمة ،منهم ( )1009معلمًا ،و ( )1000معلمة ،موزعين على ( )105مدرسة ثانوية  ،وفقا إلحصائيات
إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن للعام الدراسي 1438-1437هـ .

عينة الدراسة:

تم اختيار عينة عشوائية بسيطة من أفراد مجتمع الدراسة وتم التواصل معهم عبر البريد االلكتروني ،بهدف تعبئة االستبانة

الكترونيًا عن طريق ) (Google Driveواستهدف الباحث ما نسبته ( )%29.9تقريبًا من أفراد مجتمع الدراسة بواقع ( )600معلمًا

ومعلمة ،وتم تحديد مدة ثالثة أسابيع كحد أقصى لالكتفاء باالستبانات المكتملة من قبل المبحوثين خالل تلك الفترة ،وبلغ عدد

االستبانات المكتملة ( )407استبانة وكانت جميعها صالحة للت حليل ،وهي التي تمثل أفراد عينة الدراسة الحالية بنسبة ( )%20.3من
إجمالي أفراد مجتمع الدراسة.
أداة الدراسة :

بعد أن تم االطالع على األدب التربوي ،والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة ،قام الباحثان ببناء وتطوير استبانة بهدف

التعرف على العالقة بين مستوى الدعم التنظيمي المدرك في المدارس الثانوية الحكومية في محافظة حفر الباطن ومستوى توافر

سلوك المواطنة التنظيمية لدى المعلمين والمعلمات .وقد اعتمدا في بناء المحور األول من االستبانة (مستوى الدعم التنظيمي

المدرك في المدارس الثانوية بمحافظة حفر الباطن) وأبعادها األربعة (العدالة التنظيمية  ،وسلوك القادة المساند للمرؤوسين ،ودعم
وتأكيد الذات ،والمشاركة في اتخاذ القرار)على دراسة ماضي( .)2014أما فيما يخص المحور الثاني (مستوى توافر سلوك المواطنة

التنظيمية لدى المعلمين) وابعاده الخمسة (اإليثار  ،والروح الرياضية ،والكياسة ،والسلوك الحضاري  ،ووعي الضمير) فقد اعتمد
الباحث على مقياس بودسكوف وآخرون(.)2000

صدق أداة الدراسة :من أجل التأكد من صدق االستبانة قام الباحث باستخدام الطرق التالية:
 .1الصدق الظاهري  :تم عرض األداة على مجموعه من المحكمين من ذوي االختصاص والخبرة من أعضاء هيئـة التـدريس ،للتأكـد
مــن درجــة مناســبة الفقـرة ،ووضــوحها وانتمائهــا للبعــد الــذي تقيســه ،وســالمة الصــياوة اللغويــة .وقــد اعتمــدت نســبة اتفــاق ()%80
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فــأكثر مــن آراء المحكمــين معيــا ًار لقبــول العبــارة ،سـواء حــذف أو إضــافة بعــض العبــارات ،حتــى تــم التوصـل الــى الصــورة النهائيــة

لالستبانة.

 .2صدق االتساق الداخلي للمحور األول (مستوى الدعم التنظيمي) :تم حسـاب صـدق االتسـاق الـداخلي بحسـاب معامـل ارتبـاط
بيرسـون بــين درجــات كــل عبـارة والدرجــة الكليــة للبعــد الـذي تنتمــي إليــه العبــارة ،وتبـين أن معــامالت ارتبــاط العبــارات بالدرجــة

الكلية للبعد الذي تنتمي إليه العبارة جميعها دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( ،)0.01وجاءت جميـع قـيم معـامالت االرتبـاط
قيم عالية حيث تراوحت بين (.)0.873 –0.540

أن قيم معامالت االرتباط
كما تم حساب معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل بعد والمجموع الكلي للمحور ،وتبين ّ
لألبعاد األربعة التي يتكون منها المحور األول والمجموع الكلي للمحور جاءت مرتفعة حيث تراوحت بين (،)0.941 – 0.834
وكانت جميعها دالة إحصائيًا عند مستوى داللة (. )0.01

 .3صدق االتساق الداخلي للمحور الثاني (مستوى توافر سلوك المواطنة):
تم حساب صـدق االتسـاق الـداخلي بحسـاب معامـل ارتبـاط بيرسـون بـين درجـات كـل عبـارة والدرجـة الكليـة للبعـد الـذي تنتمـي

إليه العبارة ،وتبين أن معامالت ارتباط العبارات بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليـه العبـارة جميعهـا دالـة إحصـائيًا عنـد مسـتوى داللـة
( ،)0.01وجاءت جميع قيم معامالت االرتباط قيم عالية حيث تراوحت في البعد األول :اإليثار بين (.)0.873 –0.714

أن قيم معامالت االرتباط لألبعاد
كما تم حساب معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل بعد والمجموع الكلي للمحور ،وتبين ّ
الثالث والمجموع الكلي للمحور جاءت قيم مرتفعة حيث تراوحت بين ( ،)0.894 – 0.794وكانت جميعها دالة إحصائيًا عند

مستوى داللة (.)0.01
الثبات ألداة البحث:

تم التأكد من ثبات االستبانة من خالل حساب الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ  ،وتبـين أن قـيم معـامالت الثبـات ألبعـاد

المحـور األول (مسـتوى الـدعم التنظيمـي المـدرك فـي المـدارس الثانويـة بمحافظـة حفـر البـاطن) جـاءت قـيم عاليـة حيـث تراوحـت قـيم
معامالت الثبات لألبعاد بين ( ،)0.95 – 0.90وبلغت قيمة معامل الثبات الكلي للمحور األول (.)0.97

كما جاءت قيم معامالت الثبات ألبعاد المحور الثـاني (مسـتوى تـوافر سـلوك المواطنـة التنظيميـة) بقـيم عاليـة حيـث تراوحـت

بين (،)0.88 – 0.81وبلغت قيمة معامل الثبات الكلي للمحور الثاني( .)0.93وتشير هذه القيم مـن معـامالت الثبـات إلـى صـالحية
االستبانة للتطبيق وإمكانية االعتماد على نتائجها والوثوق بها.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
النتائج المتعلقة بالسؤال األول " :ما مستوى الدعم التنظيمي المدرك لدى معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظة حفر

الباطن من وجهة نظرهم؟" .ولإلجابة على هذا السؤال ،فقد تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ألبعاد المحور األول

(مستوى الدعم التنظيمي المدرك) ،ويبين ذلك الجدول ( )1التالي :
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جدول ()1

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد المحور األول من االستبانة (مستوى الدعم التنظيمي المدرك في المدارس الثانوية
بمحافظة حفر الباطن) ،مرتبة تنازليا
المتوسط

االنحراف

ترتيب

درجة

رقم
2

سلوك القادة لمساندة المرؤوسين

3.66

0.744

1

عالية

4

دعم وتأكيد الذات لدى العاملين

3.60

0.684

2

عالية

1

العدالة التنظيمية

3.57

0.599

3

عالية

3

المشاركة في اتخاذ الق اررات

3.56

0.768

4

عالية

3.60

0.612

---

عالية

البعد

البعد

المجموع الكلي (مستوى الدعم التنظيمي المدرك في المدارس
الثانوية بمحافظة حفر الباطن)

الحسابي

المعياري

البعد

إدراك

يتبين من الجدول السابق أن مستوى الدعم التنظيمي في المدارس الثانوية بمحافظة حفر الباطن جـاء بدرجـة إدراك (عاليـة) مـن

وجهـة نظـر المعلمـين  ،حيـث جـاء المتوسـط الحسـابي العـام للمجمـوع الكلـي لمسـتوى الـدعم التنظيمـي المـدرك فـي المـدارس الثانويـة

بمحافظــة حفــر البــاطن ( ،)3.60بــانحراف معيــاري قيمتــه ( ) 0.612وجــاءت االنح ارفــات المعياريــة لألبعــاد األربعــة بــين (– 0.599

 )0.768وهي قيم منخفضة مما يدل على تجانس استجابات المعلمين والمعلمات حول مستوى الدعم التنظيمي المدرك بمدارسهم.

ويمكن تفسير حصول مستوى الدعم التنظيمي على درجة إدراك (عالية) من وجهة نظر المعلمين بأنه قـد يعـود إلـى مـا تقـوم

به القيادات المدرسية من ممارسـات عادلـة مـن حيـث توزيـع الجـداول واألنشـطة ،والحـوافز والمكافـآت ،ومسـاندة مـن قبـل قـادة المـدارس
للمعلمين ،وإقامة عالقات بين القيادات والمعلمين مبنية على االحترام المتبادل.

وتختلف نتيجة هذه الد ارسـة والتـي أظهـرت أن مسـتوى إدراك المعلمـون للـدعم التنظيمـي جـاء بدرجـة إدراك عاليـة مكـن وجهـة

نظر المعلمين ،مع دراسة ماضـي( )2015والتـي أظهـرت نتائجهـا أن إدراك المعلمـون لمسـتوى الـدعم التنظيمـي جـاء بدرجـة متوسـطة.
ويمكـن تفسـير حصـول مسـتوى الـدعم التنظيمـي المـدرك فـي بعـد (سـلوك القـادة لمسـاندة المرؤوسـين) علـى الترتيـب األول بدرجـة إدراك

(عالية) من وجهة نظر المعلمين ،على أنه ربما يكون السبب في ذلك يعـود إلـى النظـرة اإليجابيـة إلـى قائـد المدرسـة ،علـى أنـه العامـل
ارت النهائيــة فــي منظومــة العمــل اإلداريــة والتعليميــة ،وقــد يعــود
المهــم واألساســي داخــل المدرســة ،والشــخص القــادر علــى اتخــاذ الق ـر ا

لحــرص إدارات التعلــيم علــى اختيــار القــادة أصــحاب الخب ـرة الطويلــة والكفــاءة ،الــذين يميلــون إلــى األســلوب الــديموقراطي وإلــى مســاندة
المعلمين والعاملين .

النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني " :ما مستوى توافر سلوك المواطنة التنظيمية لدى معلمي المدارس الثانوية الحكوميـة فـي محافظـة حفـر
الباطن ؟" .ولإلجابة على هذا السؤال ،فقد تم حساب المتوسط الحسابي واالنحـراف المعيـاري ألبعـاد المحـور الثـاني (مسـتوى تـوافر
سلوك المواطنة التنظيمية) ،ويبين ذلك الجدول ( )2التالي:
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جدول ()2

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المعلمين حول أبعاد المحور الثاني (مستوى توافر سلوك المواطنة التنظيمية لدى
معلمي المدارس الثانوية بمحافظة حفر الباطن)
المتوسط

االنحراف

ترتيب

2

الكياسة

4.16

0.755

1

عالية

5

الضمير الحي

4.15

0.710

2

عالية

1

اإليثار

4.11

0.738

3

عالية

3

الروح الرياضية

4.04

0.687

4

عالية

4

السلوك الحضاري

4.02

0.747

5

عالية

4.09

0.617

---

عالية

رقم البعد

البعد

المجموع الكلي (مستوى توافر سلوك المواطنة التنظيمية لدى معلمي
المدارس الثانوية بمحافظة حفر الباطن)

الحسابي

المعياري

البعد

درجة التوافر

يتبين من الجدول السابق أن مستوى سلوك المواطنة التنظيمية جاء بدرجة توافر (عالية) من وجهة نظرهم ،حيث بلغ المتوسط

الحسابي ( ،)4.09بانحراف معياري قدره ( )0.617وتراوحت قيم االنحرافات المعيارية لألبعاد بين ( )0.747 – 0.687وهي قيم
متدنية مما يدل على تجانس استجابات العينة حول مستوى توافر سلوك المواطنة التنظيمية لديهم.

ويمكن تفسير حصول مستوى توافر سلوك المواطنة التنظيمية لدى على درجة توافر عالية من وجهة نظر المعلمين

والمعلمات ،بأنه ربما يعود إلى ما يقدمه قادة المدارس من دعم ومساندة للمعلمين والمعلمات ،وقد يعود إلى طبيعة التربية الدينية
التي رسمت شخصية المواطن السعودي ونشأ عليها ،فهي تربية دينية أخالقية تحمل الكثير من القيم األصيلة ،وتحث على األعمال
التطوعية ومساعدة األخرين والتغاضي عن األخطاء ،مما يسهم في رفع وتعزيز مستوى سلوك المواطنة التنظيمية لديهم.

ويفسر الباحث حصول بعد (الكياسة) كأحد أبعاد سلوك المواطنة التنظيمية على الترتيب األول بدرجة توافر (عالة ) من

وجهة نظرهم ،بأنه قد يكون مرد ذلك إلى طبيعة العالقات االجتماعية السائدة في المجتمع السعودي بشكل عام ،فالمجتمع السعودي

كمجتمع مسلم لديه من القيم الدينية واالجتماعية ما يدعوه إلى احترام خصوصيات األخرين ،كما أنه قد يكون راجعًا للتنوع الثقافي في

البيئة المدرسية بحفر الباطن ،حيث إن أولب المعلمين في المحافظة من خارج المحافظة ،وقد يفرض هذا عليهم إبراز أجمل ما
لديهم من األخالقيات واحترام األخرين ،ليعكس ذلك صورة جيدة عن البيئات التي قدموا منها ،وقد يفرض عليهم هذا عدم التدخل في

خصوصيات األخرين خوفا من الوقوع بحرج أو سوء فهم بسبب تنوع الثقافات والعادات في بيئة محافظة حفر الباطن.

وتتفق نتيجة هذه الدراسة والتي أظهرت أن درجة توافر سلوك المواطنة التنظيمية لدى المعلمين جاء بدرجة توافر عالية مع

نتيجة دراسة محمد( )2011والتي ألظهرت أن المعلمين يمارسون سلوك المواطنة التنظيمية بدرجة عالية.

بينما تختلف نتيجة هذه الدراسة واتلي أظهرت أن درجة توافر سلوك المواطنة التنظيمية لدى المعلمين جاء بدرجة عالية مع
نتيجة دراسة نوح ( ) 2012التي توصلت إلى أن درجة هذا البعد جاءت بدرجة توافر (متوسطة).

النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث " :هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين مسـتوى الـدعم التنظيمـي كمـا يدركـه المعلمـون

بالمــدارس الثانويــة الحكوميــة بمحافظــة حفــر البــاطن وســلوك المواطنــة التنظيميــة لــديهم ؟" .ولإلجابــة عــن هــذا السـؤال فقــد تــم اســتخدام

معامل ارتباط بيرسون بين درجـات اسـتجابات أفـراد عينـة الد ارسـة علـى المحـور األول والمحـور الثـاني وتبـين أن قيمـة معامـل ارتبـاط

بيرسون بين مستوى الدعم التنظيمي المدرك في المدارس الثانوية بمحافظة حفر الباطن ومستوى توافر سلوك المواطنـة التنظيميـة لـدى

المعلمين (ر=  )0.55وهو دال إحصائيًا عند مستوى داللة  . 0.01مما يدل على وجود عالقة ارتباطية (طردية) متوسطة القيمة .
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ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى أنــه كلمــا زاد مســتوى الــدعم التنظيمــي كمــا يدركــه المعلمــون أدى ذلــك إلــى زيــادة ســلوك المواطنــة
التنظيميــة  ،وربمــا يعــود ذلــك للعالقــة التبادليــة االجتماعيــة مــن حيــث تبــادل المنــافع والمصــالح ،فكلمــا زاد مــدى إدراك المعلمــين لدرجــة
إشباع روباتهم وحاجياتهم من قبل المدرسة ،أدى ذلك إلى ارتفاع في مستوى ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية لدى المعلمين.

وتتفــق نتيجــة هــذه الد ارســة التــي توصــلت إلــى أنــه يوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائية لمتغيــر إدراك الــدعم التنظيمــي فــي ســلوك
المواطنـة التنظيميـة فــي أبعــاده الخمســة مــع نتيجــة د ارســة الســلوم ( )2013التــي توصــلت إلــى ذات النتيجــة ،فــي جامعــة الملــك ســعود،
وتختلف هذه البيئة مع بيئة الدراسة الحالية ،إال أنها أقرب البيئات لبيئة التعليم العام.

كما تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات استجابات المعلمين من أفراد عينـة الد ارسـة علـى األبعـاد الداخليـة لكـل مـن

المحــور األول (مســتوى الــدعم التنظيمــي) و المحــور الثــاني (مســتوى ســلوك المواطنــة التنظيميــة)  ،وجــاء معامــل ارتبــاط البعــد األول
(اإليثار) كأحد أبعاد سلوك المواطنـة التنظيميـة لـدى معلمـي المـدارس الثانويـة بمحافظـة حفـر البـاطن بـالمجموع الكلـي لمسـتوى الـدعم

التنظيمي المدرك في المدارس الثانوية بمحافظة حفر الباطن من وجهة نظرهم بقيمة ( )0.37وهو يمثـل ارتبـاط طـردي متوسـط القيمـة
ودال إحصائيًا عند مستوى داللة ( ،)0.01وجاء معامل ارتباط البعد الثاني (الكياسة) كأحد أبعاد سلوك المواطنـة التنظيميـة بـالمجموع
الكلي لمستوى الـدعم التنظيمـي المـدرك مـن وجهـة نظـرهم بقيمـة ( )0.43وهـو يمثـل ارتبـاط طـردي متوسـط القيمـة ودال إحصـائياً عنـد

مستوى داللة ( ،)0.01كما جاء معامل ارتباط البعد الثالـث (الـروح الرياضـية) كأحـد أبعـاد سـلوك المواطنـة التنظيميـة بـالمجموع الكلـي

لمستوى الدعم التنظيمي المدرك من وجهة نظرهم بقيمة ( )0.56وهـو يمثـل ارتبـاط طـردي متوسـط القيمـة ودال إحصـائياً عنـد مسـتوى

داللــة ( ،)0.01كمــا جــاء معامــل ارتبــاط البعــد ال اربــع (الســلوك الحضــاري) كأحــد أبعــاد ســلوك المواطنــة التنظيميــة بــالمجموع الكلــي

لمستوى الدعم التنظيمي المدرك من وجهة نظرهم بقيمة ( )0.50وهـو يمثـل ارتبـاط طـردي متوسـط القيمـة ودال إحصـائيًا عنـد مسـتوى
داللة ( ،) 0.01كما جاء معامل ارتباط البعد الخامس (الضمير الحي) كأحد أبعاد سلوك المواطنـة التنظيميـة بـالمجموع الكلـي لمسـتوى
الـدعم التنظيمـي المـدرك مـن وجهـة نظـرهم بقيمـة ( )0.46وهـو يمثـل ارتبـاط طـردي متوسـط القيمـة ودال إحصـائياً عنـد مسـتوى داللـة

(.)0.01

ويمكــن تفســير ذلــك إلــى أنــه كلمــا زاد مســتوى الــدعم التنظيمــي كمــا يدركــه المعلمــون ،أدى ذلــك إلــى زيــادة ســلوك المواطنــة

التنظيمية ،ألنه إذا ما أحس المعلمون بعدالة اإلجـراءات والتوزيعـات والتعـامالت ،ولمسـوها واقعـاً معاشـاً فـي بيئـة العمـل فـإن ذلـك
يجعلهم يظهرون الكثير من السلوكات اإليجابية مثل اإليثار والكياسة والروح الرياضية والضمير الحي والسلوك الحضاري.
وربما تعود العالقة االرتباطية بين سلوك القادة المساند للمرؤوسـين وسـلوك المواطنـة التنظيميـة ،إلـى أنـه كلمـا زادت مسـاندة
القائــد للمعلمــين والحــرص علــى احتياجــاتهم ،واالهتمــام بمصــالحهم ورفــاهيتهم ،كــان ذلــك أدعــى إلــى ظهــور الســلوكات التطوعيــة

اإليجابية التي ينطوي عليها سلوك المواطنة التنظيمية.

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع د ارســة الســلوم ( )2012التــي توصــلت إلــى أنــه توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية لمتغي ـرات الــدعم

التنظيمي في سلوك المواطنة التنظيمية بأبعاده الخمسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

النتـائج المتعلقــة السـؤال ال اربــع " :هـل توجــد فــروق ذات داللــة إحصـائية بــين متوســطات اســتجابات معلمـي المــدارس الثانويــة الحكوميــة
بمحافظة حفـر البـاطن حـول تقـديرهم لمسـتوى الـدعم التنظيمـي المـدرك فـي مدارسـهم والتـي تُعـزى الخـتالف متغيـرات الد ارسـة (الجـنس،
المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة)؟".
 .1متغير الجنس:

تــم اســتخدام اختبــار (ت) لعينتــين مســتقلتين للتعــرف علــى داللــة مــا قــد يوجــد مــن فــروق بــين متوســطات اســتجابات معلمــي

المدارس الثانوية الحكومية بمحافظـة حفـر البـاطن حـول تقـديرهم لمسـتوى الـدعم التنظيمـي المـدرك فـي مدارسـهم والتـي تعـزى الخـتالف
الجنس  ،ويوضح نتائجه الجدول ( )3التالي:
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جدول()3

نتائج اختبار (ت) لعينتين مستقلتين للتعرف على داللة ما قد يوجد من فروق بين متوسطات استجابات عينة الدراسة حول تقديرهم لمستوى
الدعم التنظيمي المدرك في مدارسهم والتي تعزى لمتغير الجنس

المتغيرات
البعد األول :
العدالة التنظيمية
البعد الثاني :
سلوك القادة لمساندة المرؤوسين
البعد الثالث :
المشاركة في اتخاذ القرارات
البعد الرابع :
دعم وتأكيد الذات لدى العاملين
المجموع الكلي (مستوى الدعم التنظيمي المدرك
في المدارس الثانوية بمحافظة حفر الباطن)

الجنس

العدد

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

ذكر

233

3.55

0.643

أنثى

174

3.59

0.535

ذكر

233

3.61

0.789

أنثى

174

3.74

0.674

ذكر

233

3.58

0.817

أنثى

174

3.52

0.697

ذكر

233

3.55

0.718

أنثى

174

3.66

0.631

ذكر

233

3.57

0.657

أنثى

174

3.63

0.545

ت

مستوى
الداللة

0.585-

0.559

1.731-

0.084

0.800

0.424

1.569-

0.111

0.957-

0.339

يتبين من الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05بين متوسطات استجابات معلمي
المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة حفر الباطن حول تقديرهم لمستوى الدعم التنظيمي المدرك في مدارسهم تعزى الختالف متغير

الجنس .ويمكن تفسير ذلك إلى أن اإلجراءات واألنظمة المتبعة في المدارس موحدة ال تميز بين الذكور واإلناث ،إضافة إلى أنهم
يعملون في ظروف عمل واحدة ويخضعون لذات اللوائح واألنظمة.

وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة عبده ( )2015التي توصلت إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين

متوسطات استجابات أعضاء هيئة التدريس حول إدراكهم لمستوى الدعم التنظيمي تعزى لمتغير الجنس.

 .2متغير المؤهل العلمي :تم استخدام اختبار (ت) لعينتين مستقلتين للتعرف على داللة ما قد يوجد من فروق بين متوسطات

استجابات معلمي المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة حفر الباطن حول تقديرهم لمستوى الدعم التنظيمي المدرك في
مدارسهم والتي تعزى الختالف المؤهل العلمي ،ويوضح نتائجه الجدول ( )4التالي:
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جدول ()4
نتائج اختبار (ت) لعينتين مستقلتين للتعرف على داللة ما قد يوجد من فروق بين متوسطات استجابات عينة الدراسة حول تقديرهم لمستوى
الدعم التنظيمي المدرك في مدارسهم والتي تعزى للمؤهل العلمي
المتوسط

االنحراف
0.608

المتغيرات

المؤهل العلمي

العدد

البعد األول :

بكالوريوس

368

3.57

العدالة التنظيمية

دراسات عليا

39

3.54

0.512

البعد الثاني :

بكالوريوس

368

3.67

0.761

سلوك القادة لمساندة المرؤوسين

دراسات عليا

39

3.55

0.543

البعد الثالث :

بكالوريوس

368

3.57

0.774

المشاركة في اتخاذ الق اررات

دراسات عليا

39

3.40

0.693

البعد الرابع :

بكالوريوس

368

3.60

0.679

دعم وتأكيد الذات لدى العاملين

دراسات عليا

39

3.55

0.738

المجموع الكلي (مستوى الدعم التنظيمي

بكالوريوس

368

3.60

0.619

دراسات عليا

39

3.52

0.546

المدرك في المدارس الثانوية بمحافظة حفر
الباطن)

الحسابي

المعياري

مستوى

ت

الداللة

0.362

0.718

1.274

0.208

1.323

0.187

0.438

0.661

0.762

0.446

يتبين من الجدول السابق ما يلي:
-

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05بين متوسطات استجابات معلمي المدارس

الثانوية الحكومية بمحافظة حفر الباطن حول تقديرهم لمستوى الدعم التنظيمي المدرك في مدارسهم تعزى الختالف متغير

المؤهل العلمي .و ويمكن تفسير ذلك إلى إدراك عينة الدراسة من ذوى المؤهالت المختلفة على حد سواء لمستوى الدعم

التنظيمي ،واالتفاق في وجهات نظرهم على مستوى هذا الدعم ،وقد يعود ذلك إلى أن اللوائح واألنظمة واإلجراءات في مدارس

التعليم العام موحدة ،وال تمييز فيها ألصحاب المؤهالت العليا على من هم دونهم في مستوى المؤهل .وتتفق هذه النتيجة مع

نتيجة دراسة ماضي ( )2015والتي توصلت إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد العينة
من المعلمين والمعلمات حول إدراكهم لمستوى الدعم التنظيمي تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

 .3متغير سنوات الخبرة :تم استخدام اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه للتعرف على داللة ما قـد يوجـد مـن فـروق بـين متوسـطات

اســتجابات عينــة الد ارســة ح ــول تقــديرهم لمســتوى الــدعم التنظيم ــي المــدرك فــي مدارســهم والت ــي تعــزى لمتغيــر ســنوات الخبـ ـرة ،
ويوضحه الجدول ( )5التالي:
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جدول ()5

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للتعرف على داللة ما قد يوجد من فروق بين متوسطات عينة الدراسة حول تقديرهم لمستوى الدعم
التنظيمي المدرك في مدارسهم والتي تعزى لسنوات الخبرة
المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بين المجموعات

0.04

2

0.02

داخل المجموعات

145.58

404

0.36

الكلي

145.62

406

بين المجموعات

0.11

2

0.05

داخل المجموعات

224.37

404

0.56

الكلي

224.47

406

بين المجموعات

0.04

2

0.02

داخل المجموعات

239.18

404

0.59

الكلي

239.23

406

البعد الرابع :

بين المجموعات

0.24

2

0.12

دعم وتأكيد الذات لدى
العاملين

داخل المجموعات

189.54

404

0.47

الكلي

189.78

406

المجموع الكلي (مستوى الدعم

بين المجموعات

0.01

2

0.00

داخل المجموعات

151.94

404

0.38

الكلي

151.94

406

المتغيرات
البعد األول :

العدالة التنظيمية

البعد الثاني :

سلوك القادة لمساندة
المرؤوسين

البعد الثالث :

المشاركة في اتخاذ الق اررات

التنظيمي المدرك في المدارس

الثانوية بمحافظة حفر الباطن)

مصادر التباين

مجموع

المربعات

ف
0.059

0.096

0.038

0.253

0.010

الداللة

اإلحصائية
0.943

0.908

0.963

0.777

0.990

يتبين من جدول السابق ما يلي:
-

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ) 0.05بين متوسطات استجابات معلمي المدارس الثانوية الحكومية
بمحافظة حفر الباطن حول تقديرهم لمستوى الدعم التنظيمي المدرك في مدارسهم تعزى الختالف متغير سنوات الخبرة.

ويفسر الباحثان هذه النتائج على أنها تؤكد إدراك عينة الدراسة من ذوى سنوات الخبرة المختلفة على حد سواء لمستوى الدعم

التنظيمي ،واالتفاق في وجهات النظر بين أفراد عينة البحث على مستوى هذا الدعم ،بصرف النظر عن متغير سنوات الخبرة،
وقد يعود ذلك للوائح الحاكمة في و ازرة التعليم التي تساوي بين الجميع في التعامالت والتوزيعات ،التي تجعل التقييم يكون بناء

على الجهد وليس الشهادة أو الخبرة ،وربما يعود ألن تصورات المعلمين وتقديرهم لمستوى الدعم التنظيمي تكاد تكون متماثلة
ألن مشاعرهم تجاه الدعم التنظيمي ال تتغير بتغير سنوات الخبرة.
وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة عبده ( )2015التي توصلت إلى أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات

استجابات أفراد العينة من أعضاء هيئة التدريس حول إدراكهم لمستوى الدعم التنظيمي ،تعزى لمتغير سنوات الخبرة.

إجابة السؤال الخامس " :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات معلمي المدارس الثانويـة الحكوميـة بمحافظـة

حفـر البــاطن حــول تقــديرهم لمســتوى تـوافر ســلوك المواطنــة التنظيميــة لــديهم والتــي تعـزى الخــتالف متغيـرات الد ارســة (الجــنس ،المؤهــل
العلمي ،سنوات الخبرة)؟".

 .1متغيررر الجرررنس :تــم اســتخدام اختبــار (ت) لعينتــين مســتقلتين للتعــرف علــى داللــة مــا قــد يوجــد مــن فــروق بــين متوســطات
استجابات عينة الدراسة حـول تقـديرهم لمسـتوى تـوافر سـلوك المواطنـة التنظيميـة لـديهم والتـي تعـزى الخـتالف متغيـر الجـنس،
ويوضح نتائجه الجدول ( )6التالي:
 | 66ا ل ص ف ح ة

جدول ()6

نتائج اختبار (ت) لعينتين مستقلتين للتعرف على داللة ما قد يوجد من فروق بين متوسطات استجابات عينة الدراسة حول تقديرهم لمستوى
توافر سلوك المواطنة التنظيمية لديهم والتي تعزى لمتغير الجنس

المتغيرات

المتوسط

االنحراف
0.821

الجنس

العدد

ذكر

233

4.15

اإليثار

أنثى

174

4.05

0.607

البعد الثاني:

ذكر

233

4.13

0.841

الكياسة

أنثى

174

4.19

0.622

البعد الثالث:

ذكر

233

4.01

0.701

الروح الرياضية

أنثى

174

4.08

0.666

البعد الرابع:

السلوك الحضاري

ذكر

233

3.94

0.798

أنثى

174

4.13

0.658

البعد الخامس:

ذكر

233

4.10

0.736

الضمير الحي

أنثى

174

4.21

0.671

المجموع الكلي للمحور الثاني

ذكر

233

4.07

0.657

أنثى

174

4.13

0.558

البعد األول:

سلوك المواطنة التنظيمية

الحسابي

المعياري

ت

مستوى
الداللة

1.310

0.191

0.810-

0.419

1.092-

0.276

2.641-

**0.009

1.483-

0.139

1.126-

0.261

** دال إحصائيا عند مستوى داللة ()0.01

يتبين من الجدول السابق ما يلي:
-

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05بين متوسطات استجابات المعلمين والمعلمات حول تقديرهم

-

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ) 0.01بين متوسطات استجابات معلمي المدارس الثانوية الحكومية

لمستوى توافر سلوك المواطنة التنظيمية لديهم تعزى الختالف متغير الجنس.

بمحافظة حفر الباطن حول تقديرهم لمستوى توافر سلوك المواطنة التنظيمية لديهم في بعد (السلوك الحضاري) تعزى إلى

الجنس ،لصالح المعلمات (اإلناث).
وقد يرجع عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05بين متوسطات استجابات المعلمين والمعلمات

حول تقديرهم لمستوى توافر سلوك المواطنة التنظيمية لديهم تعزى الختالف متغير الجنس ،أنها قد تعود إلى أن البيئة االجتماعية
والخلفية الثقافية التي ينتمي إليها المعلمين والمعلمات واحدة ،فجميعهم ينتمون إلى بيئة إسالمية ،تربي في أبناءها هذه الخصال

الحميدة كاإليثار والروح الرياضية ،ومساعدة اآلخرين ،وتقديم النصح واإلرشاد ،ومد يد العون للمحتاجين ،كما أن الثقافة اإلسالمية

تحرص على أن يكون المسلم كيسا يتجنب ال وقوع في المشاكل ومتسامحا مع اآلخر

وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الشريفي ( )2011التي توصلت إلى أنه ال تجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات

استجابات أفراد العينة حول تقديرهم لتوافر سلوك المواطنة التنظيمية ،تعزى لمتغير الجنس.

 .2متغيرر المؤهرل العلمري  :تـم اسـتخدام اختبـار (ت) لعينتـين مسـتقلتين للتعـرف علـى داللـة مـا قـد يوجـد مـن فـروق بـين متوســطات
اســتجابات عينــة الد ارســة حــول تقــديرهم لمســتوى ت ـوافر ســلوك المواطنــة التنظيميــة لــديهم والتــي تعــزى الخــتالف المؤهــل العلمــي،
ويوضح نتائجه الجدول ( )7التالي:
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جدول ()7

نتائج اختبار (ت) لعينتين مستقلتين للتعرف على داللة ما قد يوجد من فروق بين متوسطات استجابات عينة الدراسة لمستوى توافر سلوك
المواطنة التنظيمية لديهم والتي تعزى لمتغير المؤهل العلمي

المتغيرات
البعد األول:

اإليثار

البعد الثاني:

الكياسة

البعد الثالث:

الروح الرياضية
البعد الرابع:

السلوك الحضاري
البعد الخامس:

الضمير الحي

المجموع الكلي للمحور الثاني

سلوك المواطنة التنظيمية

المتوسط

االنحراف
0.748

المؤهل العلمي

العدد

بكالوريوس

368

4.11

دراسات عليا

39

4.04

0.635

بكالوريوس

368

4.16

0.766

دراسات عليا

39

4.08

0.645

بكالوريوس

368

4.07

0.689

دراسات عليا

39

3.77

0.605

بكالوريوس

368

4.04

0.756

دراسات عليا

39

3.81

0.619

بكالوريوس

368

4.17

0.720

دراسات عليا

39

3.94

0.569

بكالوريوس

368

4.11

0.622

دراسات عليا

39

3.93

0.543

الحسابي

المعياري

ت

مستوى
الداللة

0.603

0.547

0.632

0.528

2.625

**0.009

1.886

0.060

1.909

0.057

1.778

0.076

** دال إحصائيا عند مستوى داللة ()0.01

يتبين من الجدول السابق ما يلي:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05بين متوسطات استجابات المعلمين والمعلمات حول تقديرهم

لمستوى توافر سلوك المواطنة التنظيمية لديهم تعزى الختالف المؤهل العلمي .ويمكن تفسير هذه النتيجة أنه ال توجد فروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05بين متوسطات استجابات المعلمين والمعلمات حول تقديرهم لمستوى توافر سلوك

المواطنة التنظيمية لديهم تعزى الختالف المؤهل العلمي ،ربما يعود ألن جميع المعلمين لهم نفس المرجعية الدينة فهم جميعا مسلمون
ويطبقون أوامره ونواهيه في كافة شؤنهم الحياتية وهم في ذلك سواء بغض النظر عن المؤهل الذي يحملونه ،أو قد يعود ألنهم يعملون

في نفس البيئة التي تعمل بنفس األنظمة والقوانين دون تمييز بين المؤهالت.
-

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.01بين متوسطات استجابات المعلمين والمعلمات حول تقديرهم لمستوى

توافر سلوك المواطنة التنظيمية لديهم في بعد (الروح الرياضية) تعزى إلى المؤهل العلمي .وكانت هذه الفروق لصالح المعلمين
الذين مؤهلهم العلمي (بكالوريوس).

وربما تعود الفروق التي ظهرت بين متوسطات استجابة المعلمين والمعلمات حول تقديرهم لمستوى توافر سلوك المواطنة

التنظيمية في بعد (الروح الرياضية) تعزى إلى المؤهل العلمي لصالح المعلمين الذين مؤهلهم العلمي (بكالوريوس) قد يعود إلى أن
مدركات وتصورات حملت الدراسات العليا نتيجة لخبرتهم الطويلة ودراستهم العلمية  ،أصبحوا يدركون مضامين وأبعاد الروح الرياضية

ال علميًا أقل  ،لذا قاموا بتقييمها بشكل أدق ،وهذا عائد لخبرتهم العلمية ودراستهم البحثية ،مما
أكثر من زمالئهم الذين يحملون مؤه ً
جعلهم ينظرون لها من زاوية أخرى ،جعلتهم يرون فيها ما لم يره أصحاب مؤهل البكالوريوس.
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الشريفي ( )2011التي توصلت إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات

استجابات أفراد العينة من المعلمين والمعلمات حول تقديرهم لتوافر سلوك المواطنة التنظيمية ،لمتغير المؤهل الدراسي.
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بينما تختلف هذه النتيجة مع ودراسة محمد ( )2012التي توصلت إلى أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
استجابات أفراد العينة حول تقديرهم لتوافر سلوك المواطنة التنظيمية ،تعزى لمتغير المؤهل الدراسي.
 .3متغير سنوات الخبرة:

تم استخدام اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه للتعرف على داللة ما قد يوجد من فروق بين متوسطات استجابات عينة

الدراسة حول تقديرهم لمستوى توافر سلوك المواطنة التنظيمية لديهم والتي تعزى الختالف سنوات الخبرة ،ويوضح نتائجه الجدول () 8
التالي:
جدول ()8

نتائج اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه للتعرف على داللة ما قد يوجد من فروق بين متوسطات استجابات عينة الدراسة حول تقديرهم
لمستوى توافر سلوك المواطنة التنظيمية لديهم والتي تعزى الختالف متغير سنوات الخبرة

المتغيرات
البعد األول:
اإليثار

البعد الثاني:
الكياسة

البعد الثالث:

الروح الرياضية
البعد الرابع:

السلوك الحضاري
البعد الخامس:
الضمير الحي

المجموع الكلي للمحور الثاني

سلوك المواطنة التنظيمية لدى
المعلمين

درجات

متوسط
0.23
0.55

مصادر التباين

مجموع المربعات

بين المجموعات

0.47

2

داخل المجموعات

220.50

404

الكلي

220.97

406

بين المجموعات

0.75

2

0.37

داخل المجموعات

230.60

404

0.57

الكلي

231.34

406

بين المجموعات

1.75

2

0.87

داخل المجموعات

189.79

404

0.47

الكلي

191.54

406

بين المجموعات

3.24

2

1.62

داخل المجموعات

223.14

404

0.55

الكلي

226.37

406

بين المجموعات

5.25

2

2.62

داخل المجموعات

199.39

404

0.49

الكلي

204.64

406

بين المجموعات

1.87

2

0.93

داخل المجموعات

152.55

404

0.38

الكلي

154.42

406

الحرية

المربعات

ف
0.429

0.655

1.858

2.930

5.318

2.470

الداللة

اإلحصائية
0.652

0.520

0.157

0.055

**0.005

0.086

** دال إحصائيا عند مستوى داللة ()0.01

يتبين من الجدول السابق ما يلي:
 -توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.01بين متوسطات استجابات المعلمين والمعلمات حول تقديرهم لمستوى

توافر سلوك المواطنة التنظيمية لديهم في بعد (الضمير الحي) تعزى إلى سنوات الخبرة  .بينما ال توجد ذات داللة إحصائية عند
مستوى الداللة ( )0.05لباقي األبعاد تعزى إلى سنوات الخبرة.

 ويمكن تفسير عدم وجود الفروق ربما ألن المعلمين أصحاب الخبرة الطويلة أصبحت لديهم عالقات ضمنية متجذرة داخل المدرسةمما يجعلهم أكثر أدراكًا ووعيًا لمضامين هذا السلوك من زمالئهم األقل خبرة .ويمكن تفسير ذلك ألنه ربما يعود إلى أنهم يعملون
في نفس الظروف ويخضعون لنفس األنظمة واللوائح ويحملون نفس الخلفية الدينه فهم يمثلون أخالق اإلسالم وهذا يعتبر شيئًا
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طبيعيا في ضل طبيعة شخصية المواطن السعودي التي تحمل الكثير من القيم اإلسالمية من التعاون واإليثار والتسامح والحب
مساعدة األخرين.
 -وتختلف هذه النتيجة مع دراسة محمد ( )2012التي توصلت إلى أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات

أفراد العينة من المعلمين حول تقديرهم لتوافر سلوك المواطنة التنظيمية تعزى سنوات الخبرة.

ولمعرفة اتجاه الفروق بالنسبة لمستوى توافر سلوك المواطنة التنظيمية لدى معلمي المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة حفر الباطن

في بعد (الضمير الحي) والتي تعزى إلى سنوات الخبرة  ،فقد تم استخدام اختبار  LSDللمقارنات البعدية وتبين أنها كانت هذه

الفروق لصالح استجابات كال من المعلمين أصحاب سنوات الخبرة (أقل من  10سنوات) و (من  10إلى  20سنة) مقابل
استجابات المعلمين أصحاب سنوات الخبرة ( 21سنة فأكثر).

ويمكن تفسير هذه النتيجة في أنه قد يعود ألن المعلمي ن أصحاب الخبرة الطويلة لديهم عالقات ضمنية وروابط قوية مع إداراتهم
وانتمائهم لمدارسهم  ،مما يولد لديهم مشاعر إ يجابية تظهر الحقا بشكل أنماط سلوك المواطنة التنظيمية ،ومنها ما يتضمن محافظتهم

على ممتلكات المدرسة ،والمحافظة على أوقات الدوام الرسمي ،وبذل قصارى جهدهم لتظهر المدرسة بالصورة المأمولة أمام المجتمع

الذي يعيشون فيه.

التوصيات:

بناء على النتائج التي توصل عليها الباحث في هذه الدراسة ،يمكن تقديم عدد من التوصيات التي من شأنها اإلسهام في

تعزيز الدعم التنظيمي المدرك وتنمية سلوك المواطنة التنظيمية في المدارس الثانوية بمحافظة حفر الباطن ،كما يمكن أن تنسحب
هذه التوصيات على المدارس في المملكة العربية السعودية بشكل عام ،وذلك على النحو التالي:

 إنشاء وحدة قياس في إدارة التعليم والمدارس تهتم وتتابع بشكل دوري ومستمر قياس مستوى ادارك الدعم التنظيمي ،والتأكد منتطبيق كافة أبعاده على نحو يسهم في تعزيز سلوكات المواطنة التنظيمية.

 -إعداد دليل إجرائي لقياس مؤشرات مستوى ادراك الدعم التنظيمي في إدارة التعليم والمدارس يشمل كافة أبعاد الدعم التنظيمي.

 تعزيز مفهوم الدعم التنظيمي بما يسهم في رفع مستويات السلوكات التطوعية كاإليثار والكياسة والسلوك الحضاري والروح الرياضيةوالضمير الحي ،في إدارات التعليم والمدارس.
 ضرورة العمل على دعم السلوكات اإلدارية التي تسهم في المحافظة على الدرجة العالية لسلوك المواطنة التنظيمية لدى معلميومعلمات المدارس الثانوية بمحافظة حفر الباطن ،بحيث تركز في مستواها على المشاركة في صنع القرار ،وتحقيق العدالة
التنظيمية ،وتـأكيد الذات ،ومساندة القادة للمعلمين ،مما يسهم في تثمينهم لسلوكات المواطنة التنظيمية.
 توفير برامج تدريب لقادة المدارس بحيث تض م في محتواها آليات صنع القرار والمشاركة فيه ،وآليات تحقيق مساندة القادة للمعلمين،وأليات تطبيق العدالة التنظيمية ،واليات تعزيز تحقيق الذات لدى المعلمين ،وذلك لتحقيق ارتباط المعلمين في مدارسهم وحفز

سلوكات المواطنة التنظيمية لديهم.
 التحول من األساليب اإلدارية المركزية الهرمية إلى األساليب اإلدارية المفلطحة ،والتي تتسم باتصال باتجاهين من قادة المدارسللمعلمين ومن المعلمين إلى قادة المدارس  ،لزيادة مشاركة المعلمين وتمكينهم في ممارستهم المهنية.
 توفير برامج الرفاه االجتماعي والخدمات التي تقدمها الو ازرة للمعلمين مثل  :التأمين الصحي بأسعار مخفضة أو برامج اإلسكانبأقساط تنافسية ،والتي تلبي تطلعات المعلمين ،وذلك لزيادة االستقرار الوظيفي للمعلمين ،مما يسهم في انتمائهم لمدارسهم  ،األمر
الذي يعود على تعزيز سلوكات المواطنة التنظيمية لديهم.
 اعادة النظر في نظام األجور والمكافآت والحوافز  ،من خالل دراسة ميدانية لواقع الرواتب والمكافآت والحوافز المادية والمعنوية،على أن يبنى هذا النظام على األداء العالي والمتميز للمعلمين ،وعلى مدى انجازهم ،لما له من أهمية بالغة في تحسين وتطوير

العملية التعليمية.
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المراجع:
أوال :المراجع العربية:

 .1حمد ،محمد حسن خليل.) 2016(.أثر االرتباط الوظيفي والدعم التنظيمي المدرك على األداء الوظيفي في المؤسسات
األكاديمية الفلسطينية .مجلة الجامعة اإلسالمية ،وزه.
 .2حريم ،حسن" .)2004(.السلوك التنظيمي" الطبعة األولى ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،األردن.
 .3ريان ،عادل ريان محمد .) 2000(.الموقفية أثر إدراك األفراد للدعم التنظيمي كمتغير وسيط على العالقة بين االلتزام التنظيمي
الوجداني وبعض المتغيرات الموقفية :دراسة ميدانية.

 .4آل زاهر ،علي ناصر شتوي  . ) 2011 ( .سلوك المواطنة التنظيمية في جامعه الملك خالد .المجلة العلمية  ،المجلد ، 2
العدد ، 1جامعة الملك فيصل .

 .5الزهراني ،محمد بن عبدهللا بن سعد  . ) 2007( .سلوك المواطنة التنظيمية لدى معلمي مدارس التعليم العام الحكومية للبنين
لمدينة جدة  :من وجهة نظر مديري ومعلمي تلك المدارس  .دار المنظومة  ،المملكة العربية السعودية .

 .6السلوم ،طارق بن محمد  . ) 2013( .أثر إدراك الدعم التنظيمي في سلوك المواطنة التنظيمية لدى أعضاء الهيئة التدريسية
بجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية  .مجلة العلوم اإلدارية  ،مجلد  ، 25العدد  ، 1جامعة الملك سعود.
 .7الشريفي  ،عباس عبد المهدي . ) 2011 ( .سلوك المواطنة التنظيمية لدى معلمي المدارس الثانوية في األردن في ضوء
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Abstract
The aim of the study was to identify the level of perceived organizational support in secondary
schools in Hafr Al-Batin Governorate from the point of view of male and female teachers. It also aimed
at identifying the level of organizational citizenship in secondary schools in Hafr Al-Batin governorate as
well as detecting statistical differences among the average responses of secondary school teachers on
their evaluation of the level of perceived organizational support and the level of organizational
citizenship. In order to achieve the objectives of the study, the researcher used the descriptive correlative
approach and designed a questionnaire consisting of two main sections: the first for organizational
support and includes four dimensions: organizational justice, involvement in decision-making, the
behavior of leaders supporting their employees and support of self-esteem." The second was for
organizational citizenship and included five dimensions: altruism, gentility, good sportsmanship,,
civilized behavior and clear conscience. The study sample was selected through randomly sampling
method and included a population of (2009) male and female teachers of the secondary school in Hafr alBatin Governorate with a sample of (407) representing 23% of the total members of the study
population.
The study results showed that the level of organizational support in secondary schools in Hafr al-Batin
governorate was medium from the point of view of teachers with the order of the four dimensions as
follows: Behavior of leaders supporting employees at a degree of (High) followed by support of selfesteem at(High), organizational justice at(High), and finally involvement in decision making at (High).
The level of the behavior of organizational citizenship in secondary schools in Hafr al-Batin governorate
was high showing the order of the five dimensions as follows: gentility at a degree of (High), clear
conscience at (High), altruism at (High) good sportsmanship at (High) and civilized behavior at (High)
degree. The study showed a positive correlative relationship with high value and statistical significance at
the level of (0.01) between the level of the perceived organizational support in secondary schools in Hafr
al-Batin governorate and the level of organizational citizenship behavior among the teachers. The study
also showed that there were no statistically significant differences at the level of (0.05) among the
averages of the responses of secondary school teachers about the level of the perceived organizational
support due to differences of qualifications, years of experience and gender.
Keywords: Organizational Support, Organizational Citizenship.
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