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الممارسات الديمقراطية وسلوكيات المواطنة التنظيمية لدي  
 معلمي مدارس التعليم الثانوي العام في جمهورية مصر العربية

 إعداد 
 د/ عمر نصير مهران رضوان
 مدرس التربية المقارنة واإلدارة التعليمية 

 جامعة عين شمس –كلية التربية 
 :ملخص البحث

رسة ديمقراطية التمدرس، كما تتضمن تتضمن الممارسات الديمقراطية بالمد
الممارسات القائمة على العدالة واحترام القوانين وعدم التمييز بين أعضاء المجتمع 
المدرسي، ومشاركة ممثلين عن المجتمع المدرسي من اإلداريين والمعلمين والطالب 

 عبير. في المجالس المدرسية، وتعزيز القيم الديمقراطية بالمدرسة كحرية النقد والت
ويؤدي تفعيل الممارسات الديمقراطية بالمدارس إلى تعزيز سلوكيات المواطنة 
التنظيمية للمعلمين بتلك بالمدارس، وينتج عن تحقق ذلك تميز تلك المدارس، ومن 

تتجاوز متطلبات الدور ثم يدعم األداء الفعال بها على اعتبار أن تلك السلوكيات 
وزمالء العمل من المعلمين  الطالبإفادة  الرسمي المحدد، وتكون موجهة نحو

إلى تطوير أداء المدرسة كمؤسسة ويعظم من قدرتها ، وتهدف والمدرسة ككل
 التنافسية، وقدرتها على مواجهة التحديات والمتغيرات.

وقد استخدم البحث الراهن المنهج االرتباطي لمعرفة درجة العالقة بين 
عالقة ارتباطيه موجبة بين كل من المتغيرين، حيث توصل البحث إلى وجود 

الممارسات الديمقراطية بمدارس التعليم الثانوي العام وسلوكيات المواطنة التنظيمية 
للمعلمين بها، ومن خالل المعالجات اإلحصائية تم التوصل إلى أنه من خالل قياس 
مستوى الممارسات الديمقراطية بالمدرسة يمكن توقع درجة سلوكيات المواطنة 

 نظيمية للمعلمين بالمدارس الثانوية العامة في مصر.الت
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 Democratic Practices And Organizational Citizenship 
Behaviors Among Teachers Of General Secondary Schools 

In A.R.E 
(Abstract) 

The school democratic practices include democratic 
education and the practices which based on justice, respect for 
laws, and non-discrimination between members of the school 
community. Moreover, the school democratic practices 
comprisethe participation of the school community 
representatives such asthe school administrators, teachers and 
students in the school councils, and the enhancement of 
democratic values in the school such as the freedom of 
criticism and self-expression. 

   Actually, the exercising of effective democratic practices 
in the schools enhances the organizational citizenship 
behaviors among the teachers of these schools, which leads to 
the school excellence, and thus supports its effective 
performance as these organizational citizenship behaviors 
practiced by the school teachers exceed the requirements of 
theirspecified official role, and they are directed towards 
benefiting students, co-workers teachers and the school as a 
whole. In fact, the organizational citizenship behaviors seek to 
develop the schoolperformance as an institution and to 
maximize its competitiveness, and its ability to face challenges 
and changes. 
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   The current research used the correlative research 
methodologyto determine the degree of relationship between 
two variables.The research found that there is a positive 
correlation between both democratic practices in general 
secondary schools and the practicing of organizational 
citizenship behaviors among teachers of those schools.The 
statistical treatments indicate that by measuring the level of 
democratic practices in the school, the degree of practicing 
organizational citizenship behaviors by teachers in public 
secondary schools in Egyptcan be expected. 
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المواطنة التنظيمية لدي  الممارسات الديمقراطية وسلوكيات 
 معلمي مدارس التعليم الثانوي العام في جمهورية مصر العربية

 إعداد 
 د/ عمر نصير مهران رضوان
 مدرس التربية المقارنة واإلدارة التعليمية 

 جامعة عين شمس –كلية التربية 
 

 لقسم األول: اإلطار العام للبحثا
 مقدمة

أضحت التربية الموجهة نحو القيم والممارسات الديمقراطية اتجاهًا سائدًا في 
العديد من النظم التعليمية المتقدمة، وقد أصبحت المؤسسات التربوية معنية أكثر من 

ف التسامح واالختالأي وقت مضي بالعمل على بناء ثقافة ديمقراطية منتجة لقيم 
وقبول األخر في مقابل العنصرية واضطهاد األقليات، وموجات العنف والتطرف 

 التي تجتاح العالم بأسره.
وتتضمن الممارسات الديمقراطية في المؤسسات التربوية ديمقراطية التعليم 
بمعنى تكافؤ الفرص التعليمية في االلتحاق بتلك المؤسسات دون تمييز بين األفراد 

ي أو عرقي أو ديني، وتعليم الديمقراطية في المؤسسات التعليمية على أساس اجتماع
من خالل تضمينها في المقررات واألنشطة الصفية والالصفية، وكذلك ترسيخها في 
وعي وسلوكيات المجتمع التعليمي عبر آليات الديمقراطية في صنع واتخاذ اتخاذ 

اسة الصفية، والمشاركة العادلة القرارات التعليمية، والديمقراطية في إدارة حجرات الدر 
 والحرة في االنتخاب والتمثيل بالمجالس التعليمية والمدرسية المختلفة.

وقد بدأ التوجه نحو "إتباع األسلوب الديمقراطي في اإلدارة المدرسية نتيجة لعدة 
عوامل أساسية، منها: انتشار الفلسفة التربوية الديمقراطية وتطبيقها بالمدارس، وتقدم 

بحوث وتعددها في مجال علم النفس االجتماعي والتي توصلت نتائجها إلى أن ال
األفراد يعملون بطريقة أفضل وبفاعلية عندما يشتركون في صنع القرار وفي طريقة 
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تنفيذه، وتجد العملية التربوية فرصًا عديدة للنمو إذا كانت في بيئة ديمقراطية في  
 (1)ليمية ناجحة".التعليم، والبد أن ينتج عنها برامج تع

وربما يؤدي تفعيل الممارسات الديمقراطية بالمؤسسات التعليمية إلى تنمية 
العديد من القيم التي تؤدي إلى تعزيز سلوكيات المواطنة التنظيمية للمعلمين 
بالمدارس، وينتج عن تحقق ذلك تميز تلك المدارس، ومن ثم يدعم األداء الفعال لها 

وكيات والممارسات تؤدي إلى تطوير أداء المدرسة كمؤسسة على اعتبار أن تلك السل
 ويعظم من قدرتها التنافسية، وقدرتها على مواجهة التحديات والمتغيرات.

وينظر لسلوك المواطنة التنظيميةاآلن كمحدد حاسم لفعالية ونجاح المجموعة 
طنة والوحدة والتنظيم ككل، حيث توصلت العديد من الدراسات إلى أن سلوك الموا

التنظيمية يرتبط كمًا وكيفًا بأداء المؤسسة وكفاءتها، ومدى تحقيق األهداف، وسرعة 
أداء المهام، ورضا المستفيدين، وجودة الخدمة المقدمة، وجودة األداء التسويقي، 

 ( 2) وخفض تكاليف تشغيل المؤسسة، وتحقيق األرباح.
مارسها الفرد طواعية وتتضمن المواطنة التنظيمية اإلسهامات اإليجابية التي ي

بالمدرسة التي يعمل بها، كمساعدة الفرد لزمالئه اآلخرين، والعمل باألنشطة 
التطوعية، والمشاركة الفعالة وتقديم االقتراحات التي تسهم في تطوير األداء، ومن 
ناحية أخرى االمتناع عن بعض الممارسات السلبية كتصيد األخطاء، والتحدث 

 تعليمية التي يعمل بها.بسلبية عن المؤسسة ال
"وتسعى فلسفة التعليم في مصر إلى تنمية الوعي السياسي والمشاركة السياسية 
لدى المواطنين، وتعزيز قيم الديمقراطية والحرية والمواطنة والتسامح، وقبول اآلخر 

 (3)من أجل تحقيق التحول الديمقراطي على أسس سليمة".
ي مصر بتطبيق الديمقراطية بالمدارس من وقد اهتمت وزارة التربية والتعليم ف

خالل إنشاء مجالس لألمناء واآلباء والمعلمين بالمدارس تضم ممثلين لآلباء 
والمعلمين وأعضاء من بين أفراد المجتمع المدني المهتمين بالعملية التعليمية، 

ه، وتهدف إلى تحقيق الالمركزية في اإلدارة والتقويم والمتابعة وصنع القرار واتخاذ
والعمل على تأصيل الديمقراطية في نفوس الطالب، وإكسابهم المعلومات، 
والمعارف، والقيم األخالقية، واالتجاهات السليمة، التي تساعد على تعميق روح 
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االنتماء للمجتمع والوطن، وإبداء الرأي في اختيار مدير المدرسة أو وكيل المدرسة،  
 ( 4) يد ألي منهما.وفي تقويم أداء عمل كل منهما عند التجد

وتهدف االتحادات الطالبية باعتبارها إحدى التنظيمات المدرسية إلى ممارسة 
الحياة  الديمقراطية، وغرس قيم المسئولية، ومناقشة القضايا التعليمية في ضوء حرية 
التعبير عن الرأي، واحترام رأي األقلية وااللتزام بقرارات األغلبية، وبناًء على القرار 

م بشأن االتحادات الطالبية والريادة، ينشأ بكل 27/2/2013بتاريخ  62ري رقم الوزا
فصل بالمدرسة مجلس اتحاد الفصل، الذي يضم جميع طالب الفصل، وينتخبون 
من بينهم أميًنا، وأميًنا مساعًدا، وخمسة أعضاء يشكلون مع رائد الفصل المكتب 

جلس التحاد الطالب على التنفيذي لمجلس اتحاد الفصل، ويشكل بكل مدرسة م
مستوى المدرسة تحت إشراف الرائد العام واألخصائي االجتماعي المختص بنشاط 
االتحاد، ويكون مدير المدرسة رائًدا عاًما التحاد الطالب بها، ومن أهم مبادئ 
االتحادات الطالبية ضمان حرية التعبير للطالب للمشاركة في اتخاذ القرارات كافة 

عملية التربوية والتعليمية، والقضايا المجتمعية، وترسيخ الديمقراطية، التي تتعلق بال
وتحقيق المساواة، والحرية، والكرامة، والعدالة االجتماعية في نفوس الطالب بالوسائل 

 ( 5) التربوية المختلفة.
ومننننن الجنننندير بالننننذكر أن المعلمننننين نظننننرًا لطبيعننننة عملهننننم وتقننننديرًا مننننن المجتمننننع 

تم التعامنننل معهنننم ككنننادر خننناص لهنننم قنننانون يحننندد مهنننامهم ويننننظم لننندورهم ورسنننالتهم يننن 
ويمننننحهم حنننوافز ومكافنننتت خاصنننة لتشجيعهموتحسنننين أحنننوالهم المادينننة  شنننئون عملهنننم 

حيننث يكننون  (6)م بشأن أعضاء هيئة التعلننيم،2007لسنة  155وهو قانون الكادر رقم 
ن يتمتننع المرشننح تقدير مدي ثبوت صالحية المعلم المساعد للتعيين في وظيفننة معلننم أ

لتلننننك الوظيفننننة بصننننفة التعنننناون والعمننننل الجمنننناعي، واحترامننننه لزمالئننننه ور سننننائه فنننني 
وهنني المتطلبننات التنني تتننوافر فنني المعلمننين الننذين لننديهم درجننة مرتفعننة فنني  (7)العمننل،

ممارسنننات سنننلوكيات المواطننننة التنظيمينننة، وهنننو منننا يؤكننند علنننى أهمينننة السنننعي لتنننوفير 
 تطوير تلك الممارسات بالمدرسة.  المناخ والبيئة المالئمة ل

    
 مشكلة البحث
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على الرغم من الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم في مصر نحو تطبيق  
الديمقراطية بالمدارس، ورفع المستوى المهني للمعلم وزيادة فاعليته في أداء مهامه 

ق أهدافها، من إال أن هناك العديد من العقبات التي تعوق تلك الجهود عن تحقي
 أهمها: 
نظام التعليم في مصر بدرجة عالية من المركزية، فما زالت اتسام  .1

التوجيهات في مختلف جوانب النظام التعليمي تأتي من المركز ممثاًل في وزارة 
وهو ما يعوق القيادات المدرسية عن اتخاذ قرارات  (8)،التربية والتعليم أو ديوان الوزارة

ليس من سلطة المدرسة اتخاذ قرارات بشأن اعتماد منهج أو تعليمية ذات شأن، ف
 (9) .تجريبه، أو إقامة عالقات مع المجتمع المحيط بالمدرسة

 ( 10)"غياب الديمقراطية عن جو المجتمع المدرسي ونظام إدارتها". .2
لكثير من رغبةاسيادة النزعة التسلطية عند بعض المديرين، وعدم " .3
 (11)."كة في إدارة المدرسةالتعاون أو المشار في المعلمين
"العجز في أعداد المدرسين، فهناك بعض المدارس ينقصها العدد الالزم من  .4

المدرسين، وبعضها ال تستقر أوضاع المدرسين فيها إال بعد مضي وقت طويل من 
بدء الدراسة، وبعض المدرسين غير مؤهلين التأهيل المناسب، فضاًل عن ضعف 

وهو ما يؤثر على قدرتهم ورغبتهم واستعدادهم نحو  ،(12)معنوياتهم وقلة أجورهم"
 القيام باألدوار اإلضافية التي يمكن أن ُتطلب منهم.

"ضعف اإلنتاجية والكفاءة التعليمية، والقصور في األداء التدريسي، وتفشي  .5
، وهو (13)مشكلة الدروس الخصوصية، وضعف االنضباط واالنتظام في المدارس"

 في سلوكيات المواطنة التنظيمية بالمدرسة.مؤشر كبير على وجود ضعف 
البيئة الحالية للمدرسة ال تساعد على المشاركة وتعايش أطرافها معًا، ومن  .6

 (14) ثم تعذر نجاح المشاركة في ظل اإلدارة التقليدية القائمة.
وجود معوقات تعرقل تحقيق مبدأ ديمقراطية التعليم نتيجة "بعض صور عدم  .7

عليم المختلفة ومراحله وحتى بين مواقعه، ومن أبرز هذه الصور التكافؤ بين أنواع الت
التفاوت في كثافة الفصول، وعدم تكافؤ فرص القبول للحصول على حق التعليم في 

 (15)مختلف مراحله".



 
 

 ية            ربو اإلدارة التمجلة                      التنظيمية املواطنة وسلوكيات الديمقراطية املمارسات

     ISSN\2682-3489 

 

 

نصير مهران عمر  .د 2020ابريل  -العدد  السادس والعشرون 264
 رضوان

"سياسة المناهج الحالية للتعليم الثانوي العام ال تحقق المشاركة الديمقراطية،  .8 
لمحاور الرئيسة في العملية التعليمية إال أنهما ال فبالرغم من أن المعلم والطالب من ا

 ( 16)يشاركان بشكل فعال في عمليات تصميم وبناء المناهج الدراسية".
عدم وجود مقرر متخصص في تدعيم القيم الديمقراطية في مدارس التعليم  .9

الثانوي العام، أو على األقل موضوعات متخصصة في تدعيم القيم الديمقراطية 
السياسية في المقررات الدراسية أو حتى األنشطة المصاحبة لتلك والممارسات 

 (17) المقررات، وهو ما يقلل من فرص تدعيم هذا الجانب في نفوس الطالب.
 يمكن بلورة مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي:ومن ثم 

كيففي يمكففو ر ففوير العن ففة اففيو الممارسففات الديمقراطيففة وسففلوكيات المواطنففة 
 لدي معلمي مدارس التعليم الثانوي العام في جمهورية مصر العربية؟   التنظيمية

 التالية:ويتفرع من السؤال السابق األسئلة الفرعية 
وسلوكيات المواطنة التنظيمية لدى للممارسات الديمقراطية  ما األسس النظرية -1

 المعلمين بالمدارس؟
العام في جمهورية  ما مستوى الممارسات الديمقراطية بمدارس التعليم الثانوي  -2

 مصر العربية؟
ما مستوى سلوكيات المواطنة التنظيمية لدى معلمي مدارس التعليم الثانوي  -3

 العام في جمهورية مصر العربية؟ 
إلى أي مدى تختلف درجات ممارسة الديمقراطية بمدارس التعليم الثانوي  -4

 رة(؟العام في جمهورية مصر العربية باختالف متغيري )النوع/ سنوات الخب
إلى أي مدى تختلف درجات ممارسة سلوكيات المواطنة التنظيمية لدى  -5

جمهورية مصر العربية باختالف متغيري  العام فيمعلمي مدارس التعليم الثانوي 
 )النوع/ سنوات الخبرة(؟

ما العالقة بين الممارسات الديمقراطية وسلوكيات المواطنة التنظيمية لدي  -6
 ي العام في جمهورية مصر العربية؟ معلمي مدارس التعليم الثانو 
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إلى أي مدى يمكن توقع سلوكيات المواطنة التنظيمية للمعلمين بمدارس  -7 
التعليم الثانوي العام في جمهورية مصر العربية من خالل الوقوف على مستوى 

 الممارسات الديمقراطية بالمدرسة؟ 
ة لدى ما اإلجراءات المقترحة لرفع مستوى سلوكيات المواطنة التنظيمي -8

مصر من خالل تطوير بعض الممارسات  العام فيمعلمي مدارس التعليم الثانوي 
 الديمقراطية بالمدرسة؟

 حدود البحث
تناول البحث الراهن الممارسات الديمقراطية وسلوكيات المواطنة التنظيمية  •

لدي المعلمين بمدارس التعليم الثانوي العام في جمهورية مصر العربية ألهمية هذه 
رحلة في إكساب الطالب قيم الديمقراطية والحوار وتقبل الرأي اآلخر من خالل الم

الممارسات الديمقراطية بالمدرسة، وهو ما يساعدهم على النضج وممارسة تلك 
 السلوكيات عند االلتحاق بالتعليم الجامعي واالنضمام إلى سوق العمل.

  -المدرسةمن: تناول البحث الممارسات الديمقراطية على مستوى كل  •
 المناهج الدراسية. -حجرة الدراسة 

 -تناول البحث سلوكيات المواطنة التنظيمية للمعلم نحو كل من: الطالب  •
 المدرسة ككل. -زمالء العمل 

 أهداف البحث
 هدف البحث الحالي إلى:

الديمقراطية وسلوكيات المواطنة التعرف على األسس النظرية للممارسات  -1
 .مدارسبال نمعلميال ىالتنظيمية لد

الممارسات الديمقراطية وسلوكيات المواطنة التنظيمية  مستوياتالوقوف على  -2
 لدى المعلمين بمدارس التعليم الثانوي العام في جمهورية مصر العربية.

بكل  )النوع/ سنوات الخبرة(الكشف عن عالقة بعض المتغيرات الديموغرافية  -3
ة التنظيمية لدى المعلمين بمدارس الممارسات الديمقراطية وسلوكيات المواطنمن 

 التعليم الثانوي العام في جمهورية مصر العربية.
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الوقوف على العالقة بين الممارسات الديمقراطية وسلوكيات المواطنة  -4 
 التنظيمية لدي المعلمين بمدارس التعليم الثانوي العام في جمهورية مصر العربية.

مواطنة التنظيمية للمعلمين الكشف عن مدى إمكانية التنبؤ بسلوكيات ال -5
بمدارس التعليم الثانوي العام في جمهورية مصر العربية من خالل الوقوف على 

 مستوى الممارسات الديمقراطية بالمدرسة.
الوصول إلى إجراءات مقترحة لرفع مستوى سلوكيات المواطنة التنظيمية لدى  -6

ر بعض الممارسات مصر من خالل تطوي العام فيمعلمي مدارس التعليم الثانوي 
 .الديمقراطية بالمدرسة
 أهمية البحث

 تتمثل أهمية البحث الحالي في أنه:
 يأتي متواكبًا مع التوجهات العالمية نحو تطبيق القيم الديمقراطية بالمدارس. .1
تزامن البحث الحالي مع تطلعات الشعوب العربية لتحقيق الديمقراطية وهو  .2

 سليمة في النشء بالمدارس.ما يتطلب غرس القيم الديمقراطية ال
ندرة الدراسات التي تناولت العالقة بين الممارسات الديمقراطية وسلوكيات  .3

 المواطنة التنظيمية بالمدارس.
تزويد متخذي القرار بتليات تفعيل ممارسات المعلمين لسلوكيات الدور  .4

   اإلضافي بما لذلك من أهمية في فعالية األداء بالمدارس وزيادة إنتاجيتها.
 مص لحات البحث

يتناول البحث في دراسته للممارسات الديمقراطية وسلوكيات المواطنة التنظيمية 
 للمعلمين بالمدارس المصطلحات التالية:

 
 
 Democratic practicesالممارسات الديمقراطية .1

تعرف اإلدارة الديمقراطية على أنها "نمط اإلدارة الذي يقوم فيه المدراء بإشراك 
 ( 18)في عمليات صنع القرار بالمنظمة".الموظفين 
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"ويتسم التنظيم اإلداري بأنه ديمقراطي إذا ما توافر فيه تنسيق جهود األفراد،  
ومشاركة أعضائه في تحديد السياسات ووضع البرامج، والمساواة فيما بين أعضاء 

 (19)التنظيم".
يث يتم قيمة جميع الطالب، ح تعليمي يقدروالممارسات الديمقراطية هي نظام 

فيه تعزيز المبادئ الديمقراطية من خالل حرية التفكير والنقد، وحرية الوصول 
للمعلومات واألفكار، وتقديم وجهات نظر متباينة وذات مصداقية، وتشجيع المشاركة 
في الحياة العامة، وترسيخ التقاليد الديمقراطية بالمدرسة ممثلة في المشاركة الحرة 

المجالس المدرسية أو في عملية صنع القرار على مستوى  والمتساوية من الجميع في
 ( 20) الجماعة أو المدرسة ككل.

ويعرف البحث الحالي الممارسات الديمقراطية داخل المدرسة على أنها "تلك 
الممارسات القائمة على العدالة واحترام القوانين وعدم التمييز بين أعضاء المجتمع 

تمع المدرسي من اإلداريين والمعلمين والطالب المدرسي، ومشاركة ممثلين عن المج
 في المجالس المدرسية، وتعزيز القيم الديمقراطية بالمدرسة كحرية النقد والتعبير". 

 Organizational Citizenshipسلوكيات المواطنة التنظيمية    .2
Behavior 

 الدور عن زائدة  تعرف سلوكيات المواطنة التنظيمية على أنها "سلوكيات
 بنظام ترتبط وال ، المؤسسة صورة  تحسين الزمالء و مساعدة  إلي تؤدي و ، ميالرس

 رسميا تحدد لم إيجابية تتضمن أفعاال تطوعية سلوكيات هي و ، الرسمية المكافتت
 تشكل التي كاألنشطة األفراد إلي بها القيام  يعهد ال أي ، الرسمي الدور كمتطلبات

 و اإليماءات المفيدة و السلوكيات جميع لتشم أنها إذ العمل، داخل أساسيا جزءا
 قواعد بموجب رسمي بشكل منهم  أن ُتطلب األفراد دون  عن تصدر التي التلميحات

 (21)عظيمة". بفوائد المنظمة علي تعود ولكنها ، العمل
كما تعرف على أنها " التنظيمية التي ال ُينص عليها في بطاقات الوصف 

إلى تحسين كفاءة وفعالية األداء التنظيمي،  الوظيفي، ولكنها تؤدي بشكل مباشر
وهي سلوكيات تطوعية ال يعاقب عليها الفرد في حالة عدم أدائها وال يثاب عليها في 

 (22)حالة أدائها".
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وتعرف سلوكيات المواطنة التنظيمية بالمدرسة على أنها السلوكيات التي  
فرد أو الجماعة أو تتجاوز متطلبات الدور الرسمي المحدد، وتكون موجهة نحو ال

 (23) المنظمة ككل، وتهدف لتعزيز األهداف والسلوكيات التنظيمية للمدرسة.
السلوك ويقصد بسلوكيات المواطنة التنظيمية للمعلمين في البحث الحالي "

وزمالء العمل من المعلمين والمدرسة  الطالبالتطوعي للمعلمين الموجه نحو إفادة 
أداء المدرسة وزيادة فعاليتها وكفاءتها، وهو ككل، وهي سلوكيات تستهدف دعم 

سلوك اختياري بطبيعته بمعنى انه ليس جزًءا من متطلبات الوظيفة الرسمية 
 للمعلمين، لذلك ال يحاسب عليه المعلم إذا لم يقم به باعتباره دوًرا إضافًيا".

 منهج البحث
لذى وا  Correlation Methodاستخدم البحث الحالي المنهج االرتباطي 
باعتباره  Descriptive Methodيصنف أحيانا كأحد أنماط المنهج الوصفي 

المنهج المناسب لدراسة موضوع البحث الحالي، حيث يتميز المنهج االرتباطي بأنه 
يصف بشكل كمي درجة عالقة المتغيرات ببعضها البعض، ويتضمن جمع البيانات 

أو أكثر من المتغيرات القابلة  لتحديد ما إذا كانت هناك عالقة قائمة بين اثنين
 (24)للقياس، ومدى قوة هذه العالقة إن وجدت.

 أ سام البحث
 تضمن البحث الحالي أربعة أقسام رئيسة، بيانها على النحو التالي:

اإلطار العام للبحث، واشتمل على المقدمة، والمشكلة، والحدود،  القسم األول:
 لبحث وأداته، وأقسام البحث.  واألهداف، واألهمية، والمصطلحات، ومنهج ا

اإلطار النظري للبحث، ودار حول األسس النظرية للممارسات  القسم الثاني:
 .مدارسبال نمعلميالالديمقراطية وسلوكيات المواطنة التنظيمية لدي 

الدراسة الميدانية، وتمحورت حول واقع الممارسات الديمقراطية القسم الثالث: 
مية لدى المعلمين بمدارس التعليم الثانوي العام في وسلوكيات المواطنة التنظي

 جمهورية مصر العربية.
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نتائج البحث والتوصيات المقترحة، وتناولت اإلجراءات المقترحة القسم الرابع:  
العام لرفع مستوى سلوكيات المواطنة التنظيمية لدى معلمي مدارس التعليم الثانوي 

 .ديمقراطية بالمدرسةمصر من خالل تطوير بعض الممارسات ال في
 القسم الثاني: اإلطار النظري للبحث

يتناول هذا القسم من البحث الممارسات الديمقراطية بالمدارس من حيث 
بالمدرسة،  الديمقراطيةديمقراطية التمدرس وتعليم الديمقراطية في المدارس وممارسة 

من حيث ماهيتها كما يتناول سلوكيات المواطنة التنظيمية لدي المعلمين بالمدارس 
 وأبعادها وأهميتها وممارسات المعلمين لها بالمدارس. 

 أواًل: الممارسات الديمقراطية بالمدارس
شهد المد الديمقراطي تناميًا كبيرًا في النصف الثاني من القرن العشرين ليشمل 

لعالم بلدانًا وقارات وأممًا متنوعة خاصة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وقد شهد ا
موجة أخرى من المد الديمقراطي بعد سقوط حائط برلين وانهيار االتحاد السوفيتي 
وسقوط األنظمة التسلطية في أوروبا الشرقية، وما يسمي بالربيع العربي ليس عنا 
ببعيد، غير أن الفهم الخاطئ والقاصر والمجتزئ لفكرة الديمقراطية حول هذا الربيع 

 ن البلدان التي مر بها. إلى شتاء قارص في العديد م
ولدت الديمقراطية كمفهوم في بالد اإلغريق في أرقى المدن اليونانية آنذاك 
أثينا، ويعتبر القائد والسياسي اإلغريقي بيركليس أول من استخدم هذا المصطلح في 
حكومة أثينا في منتصف القرن الخامس قبل الميالد، وكلمة الديمقراطية ذات أصل 

( ومعناها السلطة (Kratis(ومعناها الشعب و Demosمقطعين )من يوناني تتكون 
أو الحكم، ومن ثم فإن كلمة ديمقراطية تعني سلطة الشعب، ومن التعريفات األكثر 
شيوعًا تعريف الرئيس األمريكي )ابراهام لنكولن( للديمقراطية بأنها "حكم الشعب 

 بواسطة الشعب من أجل الشعب". 
 في ممارسة الديمقراطية تحت مسمى الشورى، حيث كان وقد كان اإلسالم سباقاً 

سباقًا في استشارة أصحابه رغم أنه النبي  -صلى هللا عليه وسلم  -النبي المصطفى 
الموحى إليه، فكان كثيرًا ما نسمعه يقول: أشيروا على أيها الناس، مصداقًا لقوله 

 تعالى: 
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َنَة َوَأْمُرُهْم ُشوَرٰى َاْيَنُهْم َوِممَّا َرَزْ َناُهْم " َوالَِّذيَو اْسَتَجاُاوا ِلَربِ ِهْم َوَأَ امُ   وا الصَّ
 ُينِفُقوَن"   صدق هللا العظيم

 ( 38سورة الشورى، اآلية  )
وحتى يمكن وصف نظام سياسي بأنه نظام ديمقراطي ينبغي وجود انتخابات 

رات باألكثرية، حرة ونزيهة يختار الشعب فيها ممثليه ونوابه، وهو نظام تتخذ فيه القرا
غير أن ذلك يمثل جانب واحد فقط من الصورة، تلك الصورة التي ال تكتمل إال 
بوجود احترام لحق المعارضة في التعبير وتداول السلطة، كما أن عدم احترام حقوق 

والتي بداهة لن تصل لألكثرية التي تمكنها  –األقليات العرقية أو الدينية أو المذهبية 
 يإلى ما يسمى دكتاتورية األغلبية.يفض -من الحكم 

وتتسع الديمقراطية في مفهومها المعاصر لتشمل إلى جانب الديمقراطية 
السياسية الديمقراطية االجتماعية بمعنى الحرية والعدالة والمساواة وعدم التمييز بين 
المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو اللغة أو الطبقة االجتماعية أو الثروة، وحرية 

لتجمع والعمل النقابي، كما تشمل الحرية الفردية كحرية الرأي والتعبير والكتابة، وفي ا
إطار الديمقراطية فإن الحرية ال تعني الفوضى فحريتي ال تعني االعتداء على حرية 

 وخصوصية اآلخرين، والديمقراطية في جوهرها التزام واحترام للقانون.
مثل، ولكن المنعطفات التاريخية أثبتت والديمقراطية ليست النظام السياسي األ

في كثير من األحيان أنها النظام األفضل واألنجع، وربما يرجع ذلك إلى قدرة هذا 
 نفسه ونقد ومراجعة قناعاته. على تجديدالنظام 

وفي هذا اإلطار يعتبر تطوير مشاركة فعالة ضمانة لتحقيق المبادئ 
صر األساسية للعملية الديمقراطية، الديمقراطية من خالل االهتمام ببعض العنا

وتتضمن تلك العناصر إدراك االهتمامات المختلفة واحترام كافة المشاركين بصرف 
النظر عن اللون أو الدين أو الحالة التعليمية، وكذلك احترام وجهات نظر األقليات، 
 وفي وسع المدارس أن تقدم مساهمة عظيمة لتعليم األطفال والمجتمع عندما تمارس
المبادئ الديمقراطية، وفي هذا العالم فإن عملية صنع القرارات الديمقراطية الفعالة 
تتطلب مشاركة كل األسر وقطاعات المجتمع المختلفة بغض النظر عن الجنس أو 
اللغة أو الطبقة االجتماعية أو الدخل أو غيرها من العوامل، فالديمقراطية من الناحية 
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ة من النظم والقوانين؛ حيث إنها تعكس طريقة تفكير العملية أكثر من مجرد مجموع 
 تشجع تنوع اآلراء وتعطي كافة األطراف الفرصة للتعبير عن آرائهم بصوت مسموع.

(25 ) 
وتوجد عالقة جدلية تبادلية بين الديمقراطية والتربية؛ حيث يتوقف كل منهما 

ت متنوعة فإن على اآلخر ويتأثر به، فإذا كانت الديمقراطية تشمل جوانب ومجاال
ارتباطها بمجال التربية والتعليم أشد وأوثق، فالتربية أداة للديمقراطية حتى أنه ال 
يمكن أن تتحقق الديمقراطية في أي مجتمع إال إذا ساد فيه التعليم، وعمت فرصه 
بين جميع أفراده، وتأكد حق التعليم للجميع، كذلك فإن التربية ال تتطور وال تتوسع 

في التعليم إال في جو ديمقراطي، ولذلك فإن فلسفة الديمقراطية التربوية فرص التكافؤ 
تكمن في أنه ال يمكن أن تتحقق الديمقراطية في ميدان التعليم إال في سياق 

 ديمقراطية الحياة السياسية واالجتماعية.
حيث يؤكد شيخ التربويين الدكتور حامد عمار على "وجود تالزم بين ديمقراطية 

وديمقراطية المجتمع، ويعتمد هذا التالزم على العالقة الحتمية بين كل منهما، التعليم 
وما لكل منهما من تأثير حاسم في نهاية التحليل وفي شق الطريق، ويقرر 
المشتغلون بالعلوم الفلسفية واالجتماعية منذ أقدم العصور وحتى اليوم أن التعليم 

أن السياسة عملية تربوية بأوسع  عملية سياسية بأوسع معاني هذا النشاط، كما
 (26)معاني مجاالتها".

 وهناك ثالثة مستويات للديمقراطية في مجال التعليم:
ديمقراطية التمدرس، وتعني: تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في مجال التعليم،  .1

واالعتراف بحق كل فرد في المجتمع في أن تتاح له فرص تعليمية متكافئة مع تلك 
طيع من خاللها تنمية معارفه ومهاراته وسلوكياته بما يتناسب مع المتاحة لغيره يست

 استعداداته وقدراته وميوله واحتياجاته.
"وترتبط ديمقراطية التعليم ارتباطًا مباشرًا بديمقراطية المجتمع بحيث تنتفي كل 
أشكال التمييز بين الطالب بسبب العرق أو اللون أو الطبقة أو الجنس، وبحيث 

التعليمية لكل من هم في سن الدراسة من الصغار ومن هم بحاجة إلى تتسع النظم 
التعلم والتدريب من اليافعين والراشدين، وتجديد البنى والمناهج والمضامين بهدف 
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ربط التعليم بأشكاله ومستوياته المختلفة بحاجات البيئة والسكان ومقتضيات  
 (27)التعلم".

الدولي في االستثمار في قطاع التعليم البنك  استراتيجيةوفي هذا اإلطار تؤكد 
 (28)على المبادئ الرئيسة التالية:

ينبغي توفير تعليم أساسي لجميع األطفال واليافعين الكبار حالما تتوافر  •
الموارد وتسمح الظروف، وتطوير برامج شاملة متكاملة للتعليم الرسمي والموازي 

 ولجميع المستويات على المدي البعيد.
الفرص التعليمية دونما أي تمييز بناًء على النوع أو العرق أو ينبغي توفير  •

 المنزلة االجتماعية أو االقتصادية بما يحقق العدالة االجتماعية.
ينبغي على النظم التعليمية القائمة أن تحقق أقصى مستويات الكفاءة  •

الداخلية في إدارة وتخصيص واستخدام الموارد المتاحة لها من أجل تحسين فرص 
 لتعليم.ا

ينبغي على التعليم أن يتواءم ويتناغم مع سوق العمل والبيئة المحيطة به  •
 من أجل تحسين المعارف والمهارات الضرورية للتنمية االقتصادية واالجتماعية. 

تعليم الديمقراطية في المدارس، وتعني: دور المؤسسات التعليمية في إرساء  .2
دخال قيم الديمقراطية في المناهج والبرامج النظام الديمقراطي في المجتمع من خالل إ

التي تقدمها للمتعلمين، وفي هذا اإلطار يؤكد "جون ديوي" على دور المعلم في 
تشجيع المتعلمين على المشاركة الديمقراطية حينما أشار إلى إمكانية المعلم في 

 إيجاد بيئة يفهم المتعلمون من خاللها الديمقراطية والقيم. 
طار الفلسفي فإن هناك حيز من االتفاق فيما بين المربين ومهما كان اإل

والمعلمين على أن الديمقراطية هي األسلوب التربوي المناسب، وهناك عدة مبادئ 
 ( 29)رئيسة لتعليم الديمقراطية في المدارس، وهي على النحو التالي:

التفكير النقدي: إن األسلوب الديمقراطي في الحياة يؤكد على التفكير  •
 نقدي، ويتطلب تنمية مواطنين أحرار في التفكير والتعبير والقدرة على النقد البناء.ال
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البعد عن التلقين: إن التلقين أسلوب مرفوض في ظل التربية الديمقراطية،  •

ويجب في ظل التربية الديمقراطية توفير مناخ يتيح للطالب التفكير الحر وأال يرغم 
 ن اقتناع أو تفكير. المعلم طالبه على تقبل أفكاره بدو 

الحرية والمسئولية: ينبغي على المدرسة أن تستهدف تربية طالب أحرار  •
قادرين على استخدام حريتهم بكفاءة، وقادرين على تحمل المسئولية الفردية 

 واالجتماعية المصاحبة لهذه الحرية.
ت الرفاهية المادية: ينبغي على التعليم في ظل الديمقراطية أن يعزز المهارا •

العلمية والمهنية الالزمة لتأمين فرصة حياة كريمة ومنتجة، فال حرية مع الجهل 
 والفقر والمرض.

تكامل الشخصية: ينبغي أن يهتم التعليم بتنمية المهارات المهنية والقيم  •
الجمالية واألخالقية للتأكد من أن كل طالب قادر على تنمية طاقاته الكاملة 

 ها.        كشخصية فردية متميزة عن غير 
المواطن المهتم: ينبغي أن تشجع المدرسة تنمية اتجاهات المسئولية  •

 االجتماعية للطالب نحو المجتمع المحلي والمجتمع اإلنساني ككل. 
الديمقراطية بالمدارس، وتعني: منظومة التفاعل التربوي ونسق  ممارسة .3

 العالقات القائم على الممارسات الديمقراطية بالمدرسة.
 (30)ن تطبيق الديمقراطية في المدارس يتطلب ذلك:ولضما

للمدارس، ملكية العامة الالتخلص من احتكار الدولة للتعليم واالنتقال إلى  •
 إلى نموذج تكون فيه الدولة والفرد والمجتمع شركاء متساوون. التحول أي

تبني الالمركزية في اإلدارة بدياًل عن دكتاتورية الدولة في كل ما يتعلق  •
ليم المدرسي، وهو ما يتطلب بالضرورة إعادة توزيع السلطات بين السلطات بالتع

الفيدرالية واإلقليمية والمحلية مع تفويض أقصى المهام اإلدارية إلى المستويات 
 اإلدارية الدنيا.

اإلدارة المحلية للتعليم، أي مشاركة السلطات المحلية والمجتمعات المحلية  •
هيئات التشريعية البلدية واإلدارة الذاتية للمدرسة على حد في إدارة التعليم من خالل ال

سواء، وهو ما سيؤدي إلى تراكم موارد إضافية من أجل التطوير الفعال للنظام 
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التعليمي، وزيادة االهتمام بالمشاكل التعليمية من قبل المجتمع المحلي، ومشاركته  
 التعليم.النشطة في الحمالت الهادفة لتحقيق الجودة والعدالة في 

تفويض المدرسة في كل ما يتعلق باختيار االستراتيجيات ووضع األهداف  •
واختيار المحتوي وشكل التنظيم والتكنولوجيا المستخدمة في تسيير األمور المالية 

 والتشريعية واالقتصادية بتلك المؤسسات.
حق المعلمين في اإلبداع واختيار نمط متفرد ومتميز للتدريس، ويتضمن  •
لحرية المهنية للمعلمين في اختيار طريقة التدريس والكتاب المدرسي واألهداف ذلك ا

 التدريسية وأساليب تقييم الطالب والمشاركة في اإلدارة المدرسية.
حق الطالب في اختيار المدرسة وشكل التمدرس، ويتضمن ذلك الحق في  •

الحق في اختيار مدرسة حكومية أو مدرسة خاصة أو ربما التعليم في المنزل، 
التعليم المتسارع أو التعليم وفقًا لمنهج متفرد، وكذلك الحق في المشاركة في إدارة 

 المدرسة.
وتعتبر الصالحيات الممنوحة للمدرسة أهم سمة تميز النظام التربوي الديمقراطي 
عن غيره من األنظمة، ففي الواليات المتحدة األمريكية ومجموعة الدول اإلسكندنافية 

وألمانيا فوضت هذه الدول صالحيات واسعة للمدرسة، وفي بريطانيا  وأستراليا
أعطيت المدرسة مزيدًا من االستقاللية والحرية حيث فوضت الميزانية السنوية إلى 
إدارة المدرسة، كما فوضت صالحيات التدريب والتوظيف وإنهاء الخدمات إلى مدير 

سريعًا ومفاجئًا نحو تحويل آلية المدرسة، أما دول أوروبا الشرقية فقد كان تحركها 
صنع القرار المدرسي إلى عملية ديمقراطية، ومن االتجاهات الحديثة في اإلدارة 
المدرسية إشراك أولياء أمور الطالب في إدارة المدرسة ورسم سياسة المدرسة 
المستقبلية، حيث يسعى النموذج الديمقراطي للمدرسة إلى زيادة حرية أولياء األمور 

تيار البرامج التعليمية التي تنفذها المدرسة، وإعطاء البرامج المدرسية المرونة في اخ
 ( 31) الكافية التي تسهل عملية االختيار.

 ثانيًا: سلوكيات المواطنة التنظيمية لدي المعلميو بالمدارس
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يتناول هذا المحور من البحث ماهية سلوكيات المواطنة التنظيمية وخصائصها،  
المواطنة التنظيمية، وأهمية المواطنة التنظيمية بالمؤسسات وأبعاد سلوكيات 

 التعليمية، وممارسات المواطنة التنظيمية بالمؤسسات التعليمية.
 ماهية سلوكيات المواطنة التنظيمية وخصائصها (1)

بدأت فكرة سلوكيات الدور اإلضافي أو التطوعي في منتصف الستينيات مع 
ات العمل التي ينبغي على أعضاء عن سلوكي (Katz, 1964)كتابات كاتز 

المنظمة االلتزام بها حتى تصبح المنظمة أكثر فعالية، حيث فرق كاتز بين ثالثة 
 ( 32)أنواع من سلوكيات العمل، وذلك على النحو التالي: 

 االلتحاق بالمنظمة والبقاء واالستمرار في العمل بها. .1
 ل.تنفيذ المهام المطلوبة والمتوقعة من الموظف أو العام .2
 قيام العاملين بأنشطة تتجاوز المهام الرسمية المتوقعة والمحددة مسبقًا. .3

حيث أطلق كاتز على النوع الثالث من سلوكيات العمل تلك مسمى سلوكيات 
الدور اإلضافي، وهي سلوكيات تتجاوز حدود الدور الرسمي للوظيفة، حيث أكد 

بأداء مهامهم الرسمية فقط هي كاتز أن المنظمات التي تعتمد على قيام العاملين بها 
 ( 33) منظمات ضعيفة وغير قادرة على االستمرار والتطور على المدى البعيد.

ويعتبر أورجان وزميليه سميث ونير أول من أطلقوا مصطلح سلوك المواطنة 
( على سلوكيات Organizational Citizenship Behavior) OCBالتنظيمية 

م، حيث أشاروا إليه على أنه السلوك التطوعي 1983الدور اإلضافي بالمنظمة عام 
االختياري للعاملين بالمنظمة والذي ال يندرج تحت نظم الحوافز الرسمية، والهادف 
لتدعيم أداء المنظمة وزيادة فعاليتها وكفاءتها، وهو سلوك اختياري بطبيعته بمعنى 

ال يحاسب عليه انه ليس جزءًا من متطلبات الدور للموظفين بالمنظمة ألن الموظف 
 ( 34) إذا لم يقم به باعتبار أنه دور إضافي.

ومن الناحية النظرية، فإن أهمية سلوكيات المواطنة التنظيمية تنبع من عدم   
قدرة نظم الحوافز التقليدية على التعامل معها نظرًا لكون سلوكيات المواطنة 

من غير الممكن التنظيمية تتعدى حدود المطلوب وفقًا للدور الرسمي، ومن ثم ف
محاسبة العاملين على عدم القيام بها، كما أنه في كثير من األحيان قد يتأثر الدور 
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الرسمي في سبيل خدمة زمالء العمل أو الر ساء أو في سبيل خدمة بعض األهداف  
العامة للمنظمة ككل. أما من الناحية العملية فإن أهمية سلوكيات المواطنة التنظيمية 

ا على تطوير كفاءة وفاعلية المنظمة من خالل حماية المنظمة وتقديم تنبع من قدرته
 (35) المقترحات الالزمة للتطوير والتحسين المستمر.

( ثالثة خصائص رئيسة تميز سلوكيات Organ, 1997وقد حدد أورجان )
 (36)المواطنة التنظيمية، وهي أنها:

حددة في سلوكيات ذات طبيعة اختيارية تطوعية، بمعنى أنها ليست م .1
 التوصيف الرسمي للوظيفة.

سلوكيات ال يوجد لها مكافأة محددة مباشرة في منظومة الحوافز الرسمية  .2
 للمنظمة.

 للمنظمة.سلوكيات إيجابية تعزز فعالية األداء المؤسسي  .3
كما أن هناك مجموعة من السمات والخصائص التنظيمية التي تتسم بها 

 (37) سلوكيات المواطنة التنظيمية كما يلي:
اختيارية هذه السلوكيات حيث إن الوصف التنظيمي الرسمي ال يتضمنها  .1

في المنظمة، ومن ثم فإنه من غير المقبول أن يعاقب عليها الفرد عند امتناعه عن 
 ممارستها.

تشتمل سلوكيات المواطنة التنظيمية على أكثر من نمط سلوكي، فهي تقدم  .2
طواعية من ناحية كمساعدة الفرد لزمالئه،  المساهمات اإليجابية التي يمارسها الفرد

وتقديم االقتراحات الخالقة لتحسين وتطوير مستوى األداء، وعدم إضاعة الوقت 
 والتحدث بصورة إيجابية عن المنظمة أمام اآلخرين. 

صعوبة قياس سلوكيات المواطنة التنظيمية نظرًا لدقتها الشديدة، ومن ثم  .3
 التقييم الرسمي بالمنظمة.يصبح من الصعب أن تشملها أنظمة 

عدم ارتباط سلوكيات المواطنة التنظيمية بنظام معين من الجزاءات أو  .4
 المكافتت الرسمية داخل المنظمة حيث أن هذه السلوكيات تطوعية. 

خصائص تميز سلوكيات المواطنة التنظيمية من  إن هناكومن ثم يمكن القول 
وعية، ومن ثم من غير المقبول معاقبة أهمها أنها سلوكيات ذات طبيعة اختيارية تط



 
 

 ية            ربو اإلدارة التمجلة                      التنظيمية املواطنة وسلوكيات الديمقراطية املمارسات

     ISSN\2682-3489 

 

 

نصير مهران عمر  .د 2020ابريل  -العدد  السادس والعشرون 277
 رضوان

الفرد عند االمتناع عن القيام به، كما أنها سلوكيات تتجاوز ما هو منصوص عليه  
في التوصيف الوظيفي واللوائح والقوانين المنظمة للعمل، كذلك ال يوجد لها مكافأة 
محددة مباشرة في نظام الحوافز الرسمي للمنظمة، باإلضافة إلى صعوبة قياس 

لوكيات المواطنة التنظيمية لدقتها، ومن ثم يصعب أن تشملها أنظمة التقييم في س
 المنظمة.
 أبعاد سلوكيات المواطنة التنظيمية بالمدارس (2)

صنفت العديد من الدراسات سلوكيات المواطنة التنظيمية تحت مظلتين 
في  كبيرتين، وهما: سلوكيات المواطنة التنظيمية الموجهة نحو األفراد العاملين

 ( 38)  المنظمة، وسلوكيات المواطنة التنظيمية الموجهة نحو المنظمة ككل.
وقد حدد أورجن وزمال ه خمسة أبعاد لسلوكيات المواطنة التنظيمية وأضاف لها 

 ( 39)ثالثة أبعاد أخرى فيما بعد لتصبح ثمانية أبعاد كما يلي: 
ر ساء (: ويقصد به المساعدة الطوعية للزمالء والAlturismاإليثار ) .1

 والمر وسين في المهام المتعلقة بالعمل. 
(: ويقصد به السلوك التلقائي المرتبط بتجنب Courtesyالكياسة )  .2

الخالفات وتقليل المشكالت المتعلقة بالعمل، ومراعاة مشاعر اآلخرين، وتوجيه 
 الوقت المهدر في ذلك لصالح العمل. 

ل الشخص لبعض (: وتعني مدى تحمSportsmanshipالروح الرياضية ) .3
متاعب العمل، وعدم االنزعاج إذا لم يقبل اآلخرون مقترحاته وادخار الطاقة الموجهة 

 للتذمر واالعتراض نحو إنجاز العمل. 
(: وهو ما يسميه البعض صدق Virtue Behaviorالسلوك الحضاري ) .4

م المواطنة بمعنى المشاركة البناءة والمسؤولية في إدارة شؤون المؤسسة واالهتما
بمصيرها، وحضور االجتماعات والندوات التي تعقدها المؤسسة والتطوع بتقديم 

 المقترحات البناءة والجادة لتحسين صورة المؤسسة وتحقيق تميزها. 
(: وتعني Conscientiousnessالنزعة الخلقية أو يقظة الضمير ) .5

متطلبات  السلوكيات الطوعية التي تتجاوز الحد األدنى من االلتزام الذي تقتضيه
الوظيفة، والتي تعكس الضمير في بعض الممارسات مثل الحضور واالنصراف، 
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، والعمل بجدية وعدم تضييع وقت العمل، إجازاتوعدم التمارض للحصول على  
 واحترام اللوائح والقوانين.

(: ويقصد به الشعور Organizational Loyalityالوالء التنظيمي ) .6
 ها وتحسين صورتها أمام اآلخرين. بالرضا عن المؤسسة والدفاع عن

(: ويعني التخطيط لألعمال Individual Initiativesالمبادرات الشخصية ) .7
التطوعية الجديدة والمبدعة والحماس والمثابرة على إنجازها، وتشجيع اآلخرين على 

 عمل نفس األعمال التطوعية.   
ملين في (: ويقصد بها مشاركة العاSelf_Developmentتنمية الذات ) .8

 تحسين معارفهم ومهاراتهم بشكل تطوعي من تلقاء أنفسهم.
( سلوكيات المواطنة التنظيمية 2005وقد صنفت دراسة نهلة عبد القادر )

 ( 40)بالمدرسة إلى أربعة أبعاد، وذلك على النحو التالي: 
 سلوكيات المواطنة التنظيمية الموجهة نحو زمالء العمل في المدرسة. .1
 ة التنظيمية الموجهة نحو المدرسة ككل.سلوكيات المواطن .2
 سلوكيات المواطنة التنظيمية الموجهة من المدرس نحو الطالب. .3
سلوكيات المواطنة التنظيمية الموجهة من القيادات المدرسية  .4

 )مدير/ناظر/وكيل( نحو العاملين بالمدرسة.
أبعاد  ويمكن تقسيم ممارسات المعلمين لسلوكيات المواطنة التنظيمية إلى ثالثة

رئيسة، وهي: ممارسات المعلمين لسلوكيات المواطنة التنظيمية الموجهة نحو 
الطالب، وممارسات المعلمين لسلوكيات المواطنة التنظيمية الموجهة نحو زمالء 
العمل، وممارسات المعلمين لسلوكيات المواطنة التنظيمية الموجهة نحو المدرسة 

 ككل.
 ارسأهمية المواطنة التنظيمية بالمد (3)

تنبع أهمية سلوكيات المواطنة التنظيمية من اآلثار اإليجابية التي يمكن أن 
 (41)تحققها للمدرسة، ومن أهمها: 

 تعزيز مرونة وفعالية المدرسة، ومن ثم نجاح المدرسة على المدي البعيد. .1
 تحرير الموارد البشرية بما يمكنها من زيادة إنتاجية المدرسة. .2
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ل مشاركة العاملين بها بتقديم مقترحات قيمة تحسين أداء المدرسة من خال .3 
 لتحسين األداء.

تعزيز قدرة المدرسة على جذب أفضل العناصر للعمل، واإلبقاء عليهم،  .4
 وجعل المدرسة بيئة عمل جذابة.

 تعزيز قدرة المدرسة على التكيف مع المتغيرات البيئية. .5
فعاليات داخل المشاركة الفعالة للعاملين وجماعات العمل في األنشطة وال .6

 المدرسة بما يحقق استقرار العمل وتطوير األداء.   
وتنبع أهمية سلوك المواطنة التنظيمية من النتائج واآلثار اإليجابية التي يمكن 

 ( 42)أن تحققها للمؤسسات التعليمية، وذلك على النحو التالي: 
يؤدي إلى تخفيف العبء المادي عن المؤسسات، فهو إضافة حقيقية  .1

ردها، بحيث يسمح بتوجيه ما كان مقرًرا أن تتحمله المؤسسات في توظيف لموا
 .بعض العاملين، للتوسع في خدماتها والتميز في أدائها

 .يزيد من مستوى الحماس في األداء، وهذا ما يفتقده العمل الروتيني .2
يزيد من مستوى الرضا عن العمل، ويعزز مستوى شعور األفراد باالنتماء  .3

 .لمؤسساتهم 
تيح الفرصة للممارسة الديمقراطية، من حيث اختيار الفرد لنوع النشاط ي .4

 .الذي يرغب المشاركة فيه، أو التوقيت المناسب له
يوطد العالقات بين األفراد والجماعات؛ مما ينعكس إيجابًيا على األداء  .5
 .المتميز
 .يزيد من فاعلية األداء وكفاءته .6
 .يؤدي إلى االلتزام وحل المشكالت .7
 .من مستوى التسرب الوظيفي، ويرفع الروح المعنوية لدى العاملينيقلل  .8

ولسلوكيات المواطنة التنظيمية فوائد على مستوى الفرد العامل وجماعة العمل 
 (43)والمؤسسة ككل، وذلك على النحو التالي: 

على مستوى الفرد: تكمن أهمية سلوكيات المواطنة التنظيمية في تنمية  •
واإليثار واالتجاهات والمعتقدات اإليجابية في العمل، وتعلم وتعزيز روح المبادرة 
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الفرد من خالل الممارسة بما يساهم في تعزيز السلوك وتوجيهه نحو تحقيق األهداف  
المنشودة، وكذلك تحقيق الفرد لذاته وشعوره بأهميته بشكل مستقل عن باقي 

 زيزها.العاملين، وتشجيع التطور المهني وروح اإلنجاز في العمل وتع
على مستوى الجماعة: تكمن أهمية سلوكيات المواطنة التنظيمية في وضع  •

جماعات العمل لمعايير طموحة في العمل واإلصرار عليها، وتطوير جماعات العمل 
لمهاراتهم وتقوية ثقتهم بأنفسهم مما ينعكس إيجابًا على أدائهم، واستثمار جماعات 

الذاتي الذي يشير إلى توقع النجاح في العمل للفرص التي تعزز اإلدراك الحسي 
 العمل.
على مستوى المؤسسة: تكمن أهمية سلوكيات المواطنة التنظيمية في  •

اإلسهام في تغليب مصلحة المؤسسة على المصلحة الشخصية، والحد من 
 الصراعات داخل المؤسسة.   
 سلوكيات المواطنة التنظيمية له العديد من إن تعزيزومن ثم يمكن القول 

 التأثيرات اإليجابية، من أهمها:
تحسين مستوى كفاءة وفاعلية المؤسسة التعليمية من خالل تبني مقترحات  .1

 األفراد لتحسين األداء، وتقديم تغذية راجعة عن أفكارهم.
 زيادة قدرة المؤسسة التعليمية على اإلبداع ومن ثم التنافسية. .2
خصية، والحد من اإلسهام في تغليب مصلحة المؤسسة على المصلحة الش .3

 الصراعات داخل المؤسسات.
تعزيز وتنمية روح المبادرة واإليثار والعمل التطوعي واالتجاهات والمعتقدات  .4

 اإليجابية في العمل.
 تحقيق الفرد لذاته وشعوره بأهميته بشكل مستقل عن باقي العاملين. .5
يزيد من مستويات الرضا الوظيفي، ويزيد من مستوى شعور العاملين  .6

 نتماء لمؤسساتهم.باال
 رفع الروح المعنوية للعاملين، والتقليل من مستوى التسرب الوظيفي.  .7
 يزيد من مستوى الحماس في األداء وهو ما يفتقده العمل الروتيني. .8
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تطوير العمل الجماعي وتعزيز الثقة والعالقات اإلنسانية والمهنية بين  .9 
 العاملين.
 رارية.يزيد من فرص المؤسسة في النجاح واالستم .10
 ممارسات المواطنة التنظيمية للمعلميو بالمدارس (4)

 ( 44)تشتمل سلوكيات المواطنة التنظيمية على نوعين من السلوكيات، وهما: 
االسهامات اإليجابية التي يمارسها الفرد طواعية، وهناك العديد من األمثلة  .1

ء غير مطلوبة خرين، واألداء االختياري ألشيالذلك، ومنها: مساعدة الفرد لزمالئه اآل
من الفرد، وتقديم االقتراحات الخالقة لتحسين وتطوير األداء، وعدم إضاعة وقت 

 العمل، والتحدث بصورة إيجابية عن المنظمة.
السلوكيات التي يمتنع الفرد عن ممارستها طواعية حتى لو كان من حقه  .2

ض خرين، وعدم تحمل بعممارستها، ومن أمثلتها تصيد األخطاء في أعمال اآل
المشاحنات البسيطة في مكان العمل، والتعبير عن االستياء بشأن بعض أوضاع 

 العمل.
وال يقتصر أداء سلوكيات المواطنة التنظيمية على فئة دون أخرى بالمؤسسات 
التعليمية، بل تشمل جميع الفئات من هيئة تدريسية وإدارية، حيث تتضمن سلوكيات 

 (45)مية الممارسات التالية: المواطنة التنظيمية بالمؤسسات التعلي
مساعدة زمالء العمل في أداء مهامهم الوظيفية، وتسيير العمل أثناء تغيب  .1

بعض الزمالء، وتوجيه الزمالء الجدد حتى عندما يكون ذلك خارج إطار مهام العمل 
 الرسمية. 

المبادرة بتقديم النصح والمشورة لتحسين أداء زمالء العمل، ومساعدتهم في  .2
 تهم الشخصية والوظيفية.حل مشكال

احترام القيم التنظيمية والسياسات واللوائح والقوانين المنظمة للعمل، كااللتزام  .3
 بالحضور واالنصراف في مواعيد العمل الرسمية، والمحافظة على موارد المؤسسة.   

المبادرة بتقديم مقترحات تنظيمية أو إدارية أو إجرائية من أجل تحسين  .4
 وجعلها أكثر نجاحًا وتميزًا.العمل بالمؤسسة 
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بذل جهود مضاعفة في العمل وتجنب تضييع وقت العمل في أحاديث  .5 
 جانبية أو استراحات طويلة ومتكررة أو زيارات داخلية وخارجية ال عالقة لها بالعمل.

التطوع للقيام بأنشطة إضافية من أجل تحسين األداء بالمؤسسة كاالشتراك  .6
 لقة بتطوير العمل وحل المشكالت التنظيمية.في اللجان والمشاريع المتع

تقديم المؤسسة لآلخرين بصورة إيجابية، والدفاع عنها والحديث عنها بصورة  .7
 طيبة أمام المجتمع الخارجي مما يسهم في تحسين صورتها وسمعتها أمام اآلخرين.     

ات وتشير غالبية الدراسات التربوية التي تناولت أداء معلمي المدارس لسلوكي
المواطنة التنظيمية إلى أن مفهوم سلوك المواطنة عبارة عن بنية تشتمل على ثالثة 
أبعاد، وهي: سلوكيات المواطنة الموجهة نحو الطلبة، وسلوكيات المواطنة الموجهة 

 (46)  نحو زمالء العمل، وسلوكيات المواطنة الموجهة نحو المدرسة.
سات التي يمكن أن يقوم بها ومن ثم يمكن القول أن هناك العديد من الممار 

معلمي المدارس في إطار أدائهم لسلوكيات المواطنة التنظيمية، ومن هذه 
 الممارسات:

مساعدة زمالء العمل الذين لديهم أعباء عمل ثقيلة، وتوجيه الزمالء من  .1
المعلمين الجدد في أداء مهامهم، والتطوع ألداء عمل الزمالء عند تغيبهم لظروف 

رة بتقديم النصح والمشورة لتحسين أداء زمالء العمل من المعلمين، خاصة، والمباد
 وتخصيص وقت لالستماع لمشكالتهم ومساعدتهم في حلها.

االمتناع عن بعض السلوكيات السلبية بصورة طوعية كتصيد األخطاء في  .2
خرين، وتجنب الحديث بالسوء عن زمالئي المختلف معهم في الرأي أو أعمال اآل

 الستياء بشأن بعض أوضاع العمل.التعبير عن ا
التطوع ألداء مهام إضافية يتطلبها العمل المدرسي، ومعاونة ر سائي في  .3

العمل من ذوي األعباء الوظيفية الثقيلة في أوقات فراغي، وهي ممارسات وأعمال  
 تطوعية ليست من متطلبات الوظيفة الرسمية.    

 التهم، وتوجيه الطلبة نحو مساعدة أولياء األمور وإرشادهم واإلصغاء لتسا .4
االشتراك في األنشطة المدرسية، وتشجيعهم على اكتشاف مواهبهم وتوجيههم نحو 
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تنميتها، والحرص على مساعدة الطلبة منخفضي المستوى التحصيلي، وتشجيع  
 الطلبة على االستفادة من مصادر المعرفة المتنوعة.

ي، والمحافظة على األدوات احترام اللوائح والقوانين المنظمة للعمل المدرس .5
 واألجهزة المدرسية.

اقتراح تحسينات تنظيمية أو إدارية أو إجرائية من أجل جعل المدرسة أكثر   .6
 نجاحًا وتميزًا.

بذل جهود مضاعفة في العمل وتجنب تضييع وقت العمل في أحاديث  .7
بالعمل،  جانبية أو استراحات طويلة ومتكررة أو زيارات داخلية وخارجية ال عالقة لها

 االعتيادية إذا تطلب العمل بالمدرسة ذلك. اإلجازاتوتأجيل أو إلغاء 
المشاركة بفاعلية في األنشطة المدرسية، والتطوع للقيام بأنشطة إضافية من  .8

أجل تطوير العمل المدرسي كاالشتراك في اللجان والمشاريع المتعلقة بتطوير العمل 
 ثناء العمل.والمساهمة في حل المشكالت التي تطرأ أ

المشاركة في الجهود التطوعية لتقوية العالقات بين المدرسة والمجتمع  .9
المحلي، وتقديم المدرسة لآلخرين بصورة جيدة، والدفاع عنها والحديث عنها بصورة 

 طيبة مما يسهم في تحسين صورتها وسمعتها أمام المجتمع الخارجي.     
نة التنظيمية بالمدرسة هي في ومما سبق يمكن استنتاج أن سلوكيات المواط

مجملها ممارسات اجتماعية اختيارية تطوعية، وال تتضمنها نظم تقييم األداء 
الرسمية، ومن ثم فإن االمتناع عن ممارستها ال يعاقب عليه رسميًا، وهي سلوكيات 
إيجابية تقدم مساهمات إيجابية من أمثلتها مساعدة المعلم لزمالئه، وتقديم المقترحات 

القة لتحسين مستوى االداء المدرسي، وعدم إضاعة وقت العمل، والتحدث بصورة الخ
إيجابية عن المدرسة أمام األخرين، ومن ثم فهي من األهمية بمكان لتطوير أداء 

 المدرسة.
 القسم الثالث: إجراءات الدراسة الميدانية ونتائجهفا

لتنني تشننتمل علننى عينننة يتناول هذا القسم من البحث إجننراءات الدراسننة الميدانيننة وا
الدراسنننننة وأداة الدراسنننننة وفروضنننننها وتقنينهنننننا منننننن حينننننث الصننننندق والثبنننننات، واألسننننناليب 

وتحليلهننا وتفسننيرها، وذلننك  الدراسننة الميدانيننةاإلحصائية المستخدمة، وصننواًل إلننى نتننائج 
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بهدف الوقوف علننى واقننع الممارسننات الديمقراطيننة وسننلوكيات المواطنننة التنظيميننة لنندي  
التعلننننيم الثننننانوي العننننام فنننني جمهوريننننة مصننننر العربيننننة وكننننذلك منننندى  معلمنننني منننندارس

 العالقات التأثيرية المتبادلة بين متغيري الدراسة.
 أواًل: أداة البحث )االستبيان(

اتسنناقًا مننع طبيعننة البحننث وتحقيقننًا ألهدافننه تننم االعتمنناد علننى اسننتبيان موجننه إلننى 
العربيننة، وتكننون االسننتبيان  معلمنني منندارس التعلننيم الثننانوي العننام فنني جمهوريننة مصننر

من جزأين رئيسيين، الجننزء األول تننناول الممارسننات الديمقراطيننة علننى مسننتوى كننل مننن 
المدرسننننة وحجننننرة الدراسننننة والمننننناهج الدراسننننية، والجننننزء الثنننناني تننننناول واقننننع سننننلوكيات 

 (1)المواطنة التنظيمية للمعلم نحو كل من الطالب وزمالء العمل والمدرسة ككل.
أحياننننننًا، ننننننادرًا، أبننننندًا( وفقنننننًا دائمًا،غالبًا،سنننننتبيان خمنننننس اسنننننتجابات )وتضنننننمن اال

لمقياس ليكرت الخماسي، حيث خصننص لكننل اسننتجابة رقننم كمننا هننو موضننح بالجنندول 
 التالي:

 (1جدول ر م )
 درجة استجابات أفراد العينة

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  االستجابة

 1 2 3 4 5 الدرجة 

 صدق االستبيان (1)
،وقنند تننم (47)( علننى أنننه "قينناس األداة لمننا أعنندت لقياسننه"Validityيعننرف الصنندق )

 التحقق من صدق االستبيان بالطرق التالية:
 صدق المحكميو (أ)

وتم ذلك من خالل عرض االستبيان بعد تصننميمه علننى مجموعننة مننن المحكمننين 
ألخننذ رأيهننم  المتخصصننين فنني علننم النننفس التعليمنني والتربيننة المقارنننة واإلدارة التعليميننة

 

 . مجهورية مصر العربيةالثانوي العام يف دارس التعليم  مبمعلمنيللاستبيان موجه ،(1ق رقم )ملح( 2)
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فننني صنننياغة العباراتومننندى اتسننناقها ومناسنننبتها لمنننا أعننندت لقياسنننه، وتنننم االسنننتفادة منننن  
 (2) رائهم.آتوجيهاتهم و 

 صدق االرساق الداخلي  (ب)
والدرجنننة الكلينننة للبعننند  العبنننارة وتنننم ذلنننك عنننن طرينننق إيجننناد معامنننل االرتبننناط بنننين 

تباطهنننا بالدرجنننة الكليننننة النننذيتنتمي إلينننه، وارتباطهنننا بالدرجننننة الكلينننة للمحنننور، كننننذلك ار 
 لالستبيان والجداول التالية توضح هذه المعامالت:

لبعد الممارسات الديمقراطية على مستوى المدرسة  الداخليصدق االتساق  .1
 المحور األول: في
 
 
 

 (2جدول ر م )
لبعد الممارسات الديمقراطية على مستوى  الداخلييوضح صدق االرساق 

 المحور األول فيالمدرسة 

بارة الع  

معامل االررباط بالدرجة  
الكلية لبعد الممارسات  
الديمقراطية على مستوى  

 المدرسة 

معامل االررباط  
بالدرجة الكلية للمحور 

 األول 

معامل االررباط  
 بالدرجة الكلية لألداة 

1 0.57 **       0.51**       0.50**  
2 0.55 **       0.46**       0.44**  
3 0.53 **       0.47**       .470**  
4 0.55 **       0.48**       0.47**  
5 0.54 **       0.45**       0.45**  
6 0.57 **       0.46**       0.47**  
7 0.46 **       0.40**       0.38**  
8 0.59 **       0.52**       0.52**  

 

 . قائمة أبمساء السادة احملكمني(،2( ملحق رقم )1)
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 9 0.61 **       0.58**       0.56**  
10 0.51 **       0.44**       0.42**  
11 0.53 **       0.50**       0.48**  

0.01** دال عند               
( أن عبارات بعد الممارسات الديمقراطية على 2يتضح من الجدول السابق )

( مما يوضح 0.01المحور األول جميعها دالة عند مستوى ) فيمستوى المدرسة 
 فيصدق االتساق الداخلي لبعد الممارسات الديمقراطية على مستوى المدرسة 

 المحور األول.
 فيالممارسات الديمقراطية داخل حجرة الدراسةلبعد  الداخليصدق االتساق  .2

 المحور األول:
 
 
 

 (3جدول ر م )
لبعد الممارسات الديمقراطية داخل حجرة  الداخلييوضح صدق االرساق 

 المحور األول فيالدراسة 

 العبارة 

معامل االررباط بالدرجة  
الكلية لبعد الممارسات  
الديمقراطية داخل حجرة  

 الدراسة 

امل االررباط  مع
بالدرجة الكلية للمحور 

 األول 

معامل االررباط  
 بالدرجة الكلية لألداة 

12      0.67**       0.59**       0.59**  
13      0.31**       0.29**       0.27**  
14      0.63**       0.56**       0.55**  
15      0.54**       0.49**       0.48**  
16      0.60**       0.51**       0.50**  
17      0.67**       0.57**       0.55**  
18      0.67**       0.59**       0.58**  
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 19      0.66**       0.62**       0.61**  
0.01** دال عند               

( أن عبارات بعد الممارسات الديمقراطية داخل 3يتضح من الجدول السابق )
( مما يوضح 0.01محور األول جميعها دالة عند مستوى )ال فيحجرة الدراسة 

المحور  فيالممارسات الديمقراطية داخل حجرة الدراسة صدق االتساق الداخلي لبعد 
 األول.
 فيالممارسات الديمقراطية في المناهج الدراسيةلبعد  الداخليصدق االتساق  .3

 المحور األول:
 
 
 
 
 

 (4جدول ر م )
لبعد الممارسات الديمقراطية في المناهج  الداخلييوضح صدق االرساق 

 المحور األول فيالدراسية 

 العبارة 

معامل االررباط بالدرجة  
الكلية لبعد الممارسات  
الديمقراطية في المناهج  

 الدراسية 

معامل االررباط  
بالدرجة الكلية بالمحور  

 األول 

معامل االررباط  
 بالدرجة الكلية لألداة 

20      0.59**       0.49**       0.46**  
21      0.60**       0.50**       0.46**  
22      0.56**       0.54**       0.50**  
23      0.60**       0.50**       0.47**  
24      0.58**       0.50**       0.47**  
25      0.48**       0.32**       0.29**  
26      0.47**       0.29**       0.28**  
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 27      0.53**       0.50**       0.48**  
28 0.67 **  0.56 **  0.54 **  

0.01** دال عند               
( أن عبارات بعد الممارسات الديمقراطية في 4يتضح من الجدول السابق )

( مما يوضح 0.01المحور األول جميعها دالة عند مستوى ) فيالمناهج الدراسية 
المحور  فيصدق االتساق الداخلي لبعد الممارسات الديمقراطية في المناهج الدراسية 

 األول.
سلوكيات المواطنة التنظيمية للمعلم نحو لبعد  الداخليساق صدق االت .4
 :الثانيالمحور  فيالطالب

 
 
 
 

لبعد سلوكيات المواطنة  الداخلي( يوضح صدق االرساق 5جدول ر م )
 الثانيالمحور  فيالتنظيمية للمعلم نحو ال نب 

 العبارة 
معامل االررباط بالدرجة  

الكلية لبعد سلوكيات المواطنة  
ة للمعلم نحو ال نب التنظيمي  

معامل االررباط  
بالدرجة الكلية للمحور 

 الثاني 

معامل االررباط  
 بالدرجة الكلية لألداة 

1 0.57 **  0.49 **  0.45 **  
2 0.54 **  0.48 **  0.47 **  
3 0.60 **  0.52 **  0.50 **  
4 0.53 **  0.43 **  0.40 **  
5 0.62 **  0.51 **  0.48 **  
6 0.63 **  0.52 **  0.47 **  
7 0.57 **  .510 **  0.49 **  
8 0.55 **  0.49 **  0.48 **  
9 0.61 **  0.54 **  0.51 **  
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 10 0.63 **  0.55 **  0.52 **  
11 0.69 **  0.53 **  0.50 **  

0.01** دال عند               
( أن عبارات بعد سلوكيات المواطنة التنظيمية 5يتضح من الجدول السابق )

( مما يوضح 0.01د مستوى )جميعها دالة عن الثانيالمحور  فيللمعلم نحو الطالب 
 فيصدق االتساق الداخلي لبعد سلوكيات المواطنة التنظيمية للمعلم نحو الطالب 

 .الثانيالمحور 
سلوكيات المواطنة التنظيمية للمعلم نحو لبعد  الداخليصدق االتساق   .5

 :الثانيالمحور  فيزمالء العمل
 
 
 
 

يات المواطنة لبعد سلوك الداخلي( يوضح صدق االرساق 6جدول ر م )
 الثانيالمحور  فيالتنظيمية للمعلم نحو زمنء العمل 

 العبارة 

معامل االررباط بالدرجة  
الكلية لبعد سلوكيات المواطنة  
التنظيمية للمعلم نحو زمنء  

 العمل 

معامل االررباط  
بالدرجة الكلية للمحور 

 الثاني 

معامل االررباط  
 بالدرجة الكلية لألداة 

12      0.50**       0.48**       0.45**  
13      0.59**       0.48**       0.46**  
14      0.58**       0.49**       0.47**  
15      0.54**       0.49**       0.48**  
16      0.59**       0.49**       0.47**  
17      0.52**       0.41**       0.40**  
18      0.35**       0.24**       240.**  
19      0.52**       0.47**       0.45**  
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 20      0.53**       0.49**       0.47**  
0.01** دال عند               

( أن عبارات بعد سلوكيات المواطنة التنظيمية 6يتضح من الجدول السابق )
( مما 0.01جميعها دالة عند مستوى ) الثانيالمحور  فيللمعلم نحو زمالء العمل 

يوضح صدق االتساق الداخلي لبعد سلوكيات المواطنة التنظيمية للمعلم نحو زمالء 
 .الثانير المحو  فيالعمل 
لبعد سلوكيات المواطنة التنظيمية للمعلم نحو  الداخليصدق االتساق  .6

 :الثانيالمحور  المدرسة في
 
 
 
 
 
 

 (7جدول ر م )
لبعد سلوكيات المواطنة التنظيمية للمعلم نحو  الداخلييوضح صدق االرساق 

 الثانيالمحور  المدرسة في

 العبارة 

معامل االررباط بالدرجة  
وكيات المواطنة  الكلية لبعد سل

التنظيمية للمعلم نحو المدرسة  
  

معامل االررباط  
بالدرجة الكلية للمحور 

 الثاني 

معامل االررباط  
 بالدرجة الكلية لألداة 

21 0.62 **  0.51 **  0.49 **  
22 0.60 **  0.51 **  0.48 **  
23 0.56 **  0.48 **  0.48 **  
24 0.59 **  0.47 **  0.48 **  
25 0.28 **  0.31 **  0.32 **  
26 0.63 **  0.51 **  0.49 **  
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 27 0.31 **  0.25 **  0.24 **  
28 0.59 **  0.50 **  0.48 **  
29 0.69 **  0.56 **  0.51 **  
30 0.71 **  0.56 **  0.53 **  

0.01** دال عند               
( أن عبارات بعد سلوكيات المواطنة التنظيمية 7يتضح من الجدول السابق )

( مما 0.01عها دالة عند مستوى )جمي الثانيالمحور  المدرسة فيللمعلم نحو 
يوضح صدق االتساق الداخلي لبعد سلوكيات المواطنة التنظيمية للمعلم نحو 

 .الثانيالمحور  المدرسة في
 لمحور الممارسات الديمقراطية بالمدرسة: الداخليصدق االتساق  .7

للمحور األول،  والدرجة الكليةتم حساب معامالت االرتباط بين األبعاد الفرعية 
 المعامالت:يوضح هذه  التاليوالدرجة الكلية لالستبيان، والجدول 

 
 
 

(8جدول )  
معامنت االررباط ايو األبعاد الفرعية والدرجة الكلية للمحور األول، والدرجة 

 الكلية لنستبيان
معامل االررباط بالدرجة   البعد 

 الكلية للمحور األول 
معامل االررباط بالدرجة  

 الكلية لألداة 
رسات الديمقراطية  المما

** 0.86 على مستوى المدرسة   0.85 **  

الممارسات الديمقراطية  
** 0.90 داخل حجرة الدراسة   0.87 **  

الممارسات الديمقراطية  
** 0.82 في المناهج الدراسية   0.77 **  

0.01** دال عند                  
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وى ( أن جميع معامالت االرتباط دالة عند مست8يتضح من الجدول السابق ) 
)الممارسات الديمقراطية األول للمحور  الداخليمما يدل على صدق االتساق  ،0.01

 بالمدرسة(.
 لمحور سلوكيات المواطنة التنظيمية للمعلم: الداخليصدق االتساق  .8

، الثانيتم حساب معامالت االرتباط بين األبعاد الفرعية والدرجة الكلية للمحور 
 المعامالت:يوضح هذه  التالي والدرجة الكلية لالستبيان والجدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(9)جدول   
معامنت االررباط ايو األبعاد الفرعية والدرجة الكلية للمحور الثاني، والدرجة 

 الكلية لنستبيان
معامل االررباط   البعد 

بالدرجة الكلية للمحور 
 الثاني 

معامل االررباط بالدرجة  
 الكلية لألداة 

سلوكيات المواطنة التنظيمية  
علم نحو ال نب للم  0.85 **  0.81 **  

سلوكيات المواطنة التنظيمية  
** 0.88 للمعلم نحو زمنء العمل   0.85 **  

سلوكيات المواطنة التنظيمية  
** 0.86 للمعلم نحو المدرسة     0.84 **  
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0.01** دال عند                   
( أن جميع معامالت االرتباط دالة عند مستوى 9يتضح من الجدول السابق )

)سلوكيات المواطنة الثانيللمحور  الداخليمما يدل على صدق االتساق  ،0.01
 التنظيمية للمعلم(.

كما تم حساب معامالت االرتباط بين المحاور الفرعية والدرجة الكلية لألداة 
 يوضح هذه المعامالت: التاليوالجدول 

 يةوالدرجة الكلمعامنت االررباط ايو المحاور الفرعية  (10جدول ر م )
 لنستبيان

 معامل االررباط بالدرجة الكلية  المحور 
** 0.85 األول   
** 0.89 الثاني   
0.01** دال عند                         

( أن المحاور تتسق مع االستبيان ككل حيث 10يتضح من الجدول السابق )
( مما يشير 0.01دالة عند مستوى ) وهي( 0.89، 0.85كانت معامالت االرتباط )

بوجه  إن االستبياناالستبيان، ومن ثم يمكن القول  محوري أن هناك اتساقا بين إلى 
 عام صادق في قياس ما وضع لقياسه.

 )الصد التميزي(صدق المقارنة ال رفية  (ج)
%( من أفراد 25من  )أعلىوالصدق التميزي بقصد به المقارنة بين الفئة العليا 

والمجموع لعينة على محاور االستبيان%( من أفراد ا25العينة والفئة الدنيا )أقل من 
 لالستبيان والجدول التالي يوضح هذه المقارنة: الكلي
 

ايو أفراد العينة في محاور  التميزي لنستبيان( الصدق 11جدول ر م )
 االستبيان

 العدد  المجموعة  محاور االستبيان 
المتوسط  
 الحسااي 

االنحراف  
  يمة "ت"  المعياري 

مستوى 
 الداللة 

دالة عند   34.12 6.63 27.28 172 الفئة الدنيا  بعد الممارسات  األول ) 
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الديمقراطية على مستوى   
 المدرسة( 

0.01مستوى  3.80 47.17 172 الفئة العليا    

األول ) بعد  
الممارسات الديمقراطية داخل  

 حجرة الدراسة( 

 7.90 19.52 172 الفئة الدنيا 
26.22 

دالة عند  
0.01مستوى   3.14 36.52 172 الفئة العليا  

األول ) بعد  
الممارسات الديمقراطية في  

 المناهج الدراسية(

 5.09 20.51 172 الفئة الدنيا 
دالة عند   35.21

0.01مستوى   4.33 38.44 172 الفئة العليا  

 المحور األول ككل 
 15.75 67.30 172 الفئة الدنيا 

دالة عند   42.46
0.01مستوى  4122.1 172 الفئة العليا    6.21 

الثاني ) بعد سلوكيات 
المواطنة التنظيمية للمعلم  

 نحو ال نب( 

 6.75 27.03 172 الفئة الدنيا  
دالة عند   36.52

0.01مستوى   3.38 48.06 172 الفئة العليا   

الثاني ) بعد سلوكيات 
المواطنة التنظيمية للمعلم  

 نحو زمنء العمل( 

 4.41 28.06 172 الفئة الدنيا 
دالة عند   32.98

0.01مستوى   2.55 40.87 172 الفئة العليا  

الثاني ) بعد سلوكيات 
المواطنة التنظيمية للمعلم  

 نحو المدرسة  (

 6.28 29.17 172 الفئة الدنيا 
دالة عند   28.78

0.01مستوى   3.76 45.24 172 الفئة العليا  

 المحور الثاني ككل 
 14.87 84.27 172 الفئة الدنيا 

الة عند  د 40.29
0.01مستوى   6.55 134.17 172 الفئة العليا  

 الدرجة الكلية 
 28.71 151.57 172 الفئة الدنيا 

45.84 
دالة عند  
0.01مستوى   8.60 256.31 172 الفئة العليا  

( أن جميع قيم "ت" دالة إحصائيًا عند مستوى 11يتضح من الجدول السابق )
لمحاور االستبيان واالستبيان ككل وهذا يؤكد  التميزي يدل على الصدق  ،والذي0.01

 صالحية االستبيان للتطبيق.
 ثبات االستبيان (2)

ويقصد به دقة االستبيان ومدى اتساق عباراته وتجانسها، وللتحقق من ثبات 
( مفردة من المجتمع األصلي تم تطبيق 40االستبيان قام الباحث باختيار عينة من )
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ئج هذا التطبيق تم حساب ثبات االستبيان االستبيان عليهم، ومن خالل نتا 
النصفية لمحاور  وطريقة التجزئةبطريقتين،وهما: طريقة ألفا كرونباخ 

 ، والجدول التالي يوضح معامالت الثبات:واالستبيان ككلاالستبيان
واالستبيان ككلالثبات لمحاور االستبيان ( معامنت12جدول ر م )  

معامل ألفا   المحور 
 كرونباخ 

النصفية  التجزئة  
 ) سبيرمان اراون ( 

األول ) بعد الممارسات الديمقراطية على  
 مستوى المدرسة(  

0.74  0.71  

األول ) بعد الممارسات الديمقراطية داخل  
 حجرة الدراسة( 

0.81  0.79  

األول ) بعد الممارسات الديمقراطية في 
 المناهج الدراسية( 

0.84  0.82  

 0.87 0.89 المحور األول ككل 
ني ) بعد سلوكيات المواطنة التنظيمية الثا

 للمعلم نحو ال نب( 
0.80  0.78  

الثاني ) بعد سلوكيات المواطنة التنظيمية 
 للمعلم نحو زمنء العمل(  

0.85  0.81  

الثاني ) بعد سلوكيات المواطنة التنظيمية 
 للمعلم نحو المدرسة  ( 

0.83  0.80  

 0.87 0.88 المحور الثاني ككل 
كل االستبيان ك  0.92  0.89  

( أن جميع معامالت الثبات ألفا كرونباخ 12ويتضح من الجدول السابق )
(، وهو ما يؤكد ثبات االستبيانومن ثم 0و7والتجزئة النصفية كانت مرتفعة )أكبر من 

تجانس عبارات االستبيان وصالحيته للتطبيق، وبذلك فإن األداة المستخدمة في 
 كن استخدامهاعلميًا.والثبات ويمالبحث تتميز بالصدق 

 ثانيًا: عينة الدراسة وخصائصها
نظرًا لصعوبة اللجوء للمجتمع األصلي للحصول على البيانات المطلوبة خاصة 
مع كبر هذا المجتمع وتشتت العينة في مناطق جغرافية متباعدة، ومن ثم يصبح من 
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ومن ثم  العملي اختيار جزء ممثل من هذا المجتمع لتطبيق إجراءات البحث عليه، 
استخدام األساليب اإلحصائية لتعميم ما نحصل عليه من العينة على المجتمع 

 األصلي.
وفي ضوء متطلبات البحث الحالي وأهدافه، يتمثل المجتمع األصلي له في فئة 

( معلم ومعلمة 100200معلمي مدارس التعليم الثانوي العام، ويبلغ إجمالي عددهم )
( معلمة، وذلك بناًء على 42032( معلم و)58168على مستوى الجمهورية، منهم )

الصادر من قبل وزارة التربية  2017/2018كتاب اإلحصاء السنوي للعام الدراسي 
 ( 48)والتعليم.

ولمننا كننان مننن الصننعب دراسننة المجتمننع األصننلي بأكملننه، تننم اختيننار عينننة لهننذا 
الثننانوي العننام  ( من معلمي مدارس التعلننيم 850المجتمع بصورة عشوائية يبلغ عددها )

 القنننناهرة،والجيزة،بجمهوريننننة مصننننر العربيننننة، وقنننند تننننم اختيننننار العينننننة مننننن محافظننننات 
واإلسكندرية، وبورسعيد، والمنصورة، وقنا، والمنيا حيننث روعنني أن تشننتمل علننى بيئننات 
متعننددة حضننرية وريفيننة، وكننذا تكننون ممثلننة لمننناطق مننن الوجننه البحننري والقبلنني وقننناة 

 السويس.  
 و العائد و الفاقد و الموزعة االستمارات عدد (4)  التالي رقم لالجدو  ويوضح

 .منها للصالح المئوية النسبة و ، االستمارات تلك من الصالح و المستبعد
 و الفا دة و الموزعة على عينة المعلميو االستمارات (: عدد13) ر م جدول

 والصالح منها والنسبة المئوية لهاالمستبعدة 
 الموزع الفا د العائد المستبعد الصالح لصالحالنسبة المئوية ل
80.9% 688 67 755 95 850 

 مننن الصننالحة االسننتمارات عنندد إجمننالي أن السننابق الجنندول بيانننات مننن يتضننح و
 علنننى الموزعنننة االسنننتمارات جملنننة منننن%( 80.9) بنسنننبة اسنننتمارة ( 688) االسنننتبيان

 .العينة أفراد
 المحافظات التي تم التطبيق فيها:والجدول التالي يوضح توزيع العينة على 

(: روزيع أفراد عينة الدراسة على المحافظات التي رم الت بيق 14جدول ر م )
 فيها والنسبة المئوية لها 
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 م المحافظة  عدد أفراد العينة )التكرار(  النسبة المئوية 

 1 القاهرة  164 % 23.8

 2 الجيزة  102 % 14.8

 3 اإلسكندرية 98 % 14.2

 4 ورسعيد ا 91 % 13.2

 5 المنصورة  72 % 10.5

 6  نا  62 % 9

 7 المنيا  99 % 14.4

 المجموع  688 % 100

 
 

 الدراسة:يوضح خصائص عينة  التاليوالجدول 
( روزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة والنسبة 15جدول ر م )

 المئوية لها 

عدد أفراد العينة   متغيفرات الفدراسفة  م
التكفرار( ) بفة المئفوية النس   

المجموع الكلي 
 والنسبة الكلية

 النوع  2
370      ذكر      53.80 % 688 

318      أنثى % 100     46.20 % 

 سنوات الخبرة   4
43       سنوات 5  مو أ ل      6.30 % 688 

163      سنوات  10 – 5مو  % 100     23.70 % 
482      سنوات 10أكثرمو     70.10 % 

 يلي:الجدول السااق ما  ويتضح مو
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% (  53.80( معلم بنسبة مئويننة )  370الذكور بلغ ) المعلمين إن عدد  -1 
 ( معلمنننننننة بنسنننننننبة مئوينننننننة  318منننننننن اإلنننننننناث ) المعلمنننننننين حنننننننين بلنننننننغ عننننننندد  فننننننني، 
 % (، أي أن هنالك توازن بين المعلمين الذكور واإلناث بعينة البحث. 46.20) 

 ( بنسننبة43ن خمننس سنننوات بلننغ ) الننذين تقننل خبننرتهم عنن   األفننرادإن عنندد  -2
النننذين التننني تنحصنننر سننننوات خبنننرتهم منننا بنننين   األفنننراد% (، وبلنننغ عننندد  6.3ينننة )مئو 

 األفننراد%( . في حين بلننغ عنندد  23.70( بنسبة مئوية )163خمس وعشر سنوات ) 
%(، وهننو  70.10( بنسننبة مئويننة )482)تبلننغ خبننرتهم أكثننر مننن عشننر سنننوات  الننذين

ية المعلمين الملتحقين بالعمل بالمدارس الثانويننة العامننة مننن ذوي ما يشير إلى أن غالب
 الخبرة العملية الكبيرة.

 ثالثًا: األساليب اإلحصائية المستخدمة
تننم اسننتخدام األسنناليب اإلحصننائية التنني تتناسننب مننع طبيعننة الدراسننة للتحقننق مننن 

لننننى (، وذلننننك عSPSSفروضننننها باسننننتخدام الرزمننننة اإلحصننننائية للعلننننوم االجتماعيننننة )
 النحو التالي:

حيث تعتبر النسبة المئوية أكثر تعبيرًا  النسبة المئوية في حساب التكرارات: (1)
 عن األرقام الخام.

لتحديد مستوى الموافقة أو مستوى اإلجابة على كل عبارة  الوزن النسبي: (2)
من عبارات االستبيان، والوزن النسبي يساوى التقدير الرقمي على مجموع أفراد 

وة على ذلك يساعد الوزن النسبي في تحديد الموافقة على كل عبارة العينة، عال
 وترتيب المقترحات حسب الوزن النسبي لكل منها.

حيث يتم استخدام التكرارات والنسب المئوية واألوزان النسبية للتعرف على واقع 
 وصنفت تقديراتالممارسات الديمقراطية داخل المدرسة للوصول إلى بيانات وصفية، 

إلى  3.68راد عينة الدراسة إلى ثالث مستويات بحيث إذا كان الوزن النسبي بين )أف
إلى  1بين ) وإذا كانتيكون متوسطًا،  (3.67إلى  2.34ومن )يكون مرتفعًا،  (5

( أي حوالي 4/3ويالحظ أن طواللفترة المستخدمة هنا هي ) ( يكون منخفضًا.2.33
 زان النسبية وفق المعادلة:وتم حساب معيار الحكم على قيم األو  1.33
 الدرجة الدنيا –الدرجة العليا  

 عدد فترات االستجابة      
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 .  t-testاستخدام اختبار " ت "  (3) 
 . (One-Way ANOVA)استخدام تحليل التباين األحادي  (4)
 استخدام معامل ألفا كرونباخ لحساب ثبات االستبيان. (5)
 التجزئة النصفية لسبيرمان براون لحساب ثبات االستبيان. (6)
 الداخلي. استخدام معامل االرتباط لبيرسون لحساب صدق االتساق (7)
، للمقارنة بين التكرارات (Chi Square)( 2اختبار حسن المطابقة مربع )كا (8)

   المشاهدة أو المالحظة )هن(، والتكرارات المتوقعة )ق(، وذلك وفًقا للمعادلة التالية:
 = 2كا
 

( فنني البحننث الحننالي لبيننان داللننة الفننروق بننين اسننتجابات 2وقنند تننم اسننتخدام )كننا 
 كل عبارة، من حيث درجة تحققها في الواقع الفعلي.أفراد العينة على 

 رابعًا:نتائج الدراسة الميدانية
نتننننائج الدراسننننة الميدانيننننة وتحليلهننننا وتفسننننيرها وفننننق محنننناور يتننننناول هننننذا المحننننور 

 االستبيان، وذلك على النحو التالي:
النتففائج الخاصففة اوا ففع الممارسففات الديمقراطيففة بالمففدارس الثانويففة العامففة  (1)

   في مصر
 النتائج الخاصة ابعد الممارسات الديمقراطية على مستوى إدارة المدرسة. -أ

وداللتهنننا، واألوزان  2ك ا( التكنننرارات والنسنننب المئوينننة وقنننيم 16ويوضنننح جننندول )
الممارسنننات  )بعننندالنسنننبية السنننتجابات العيننننة ككنننل علنننى العبنننارات فننني المحنننور األول 

 الديمقراطية على مستوى إدارة المدرسة(.
 
 
 

 2ق (  -مج )هـ      

 ق              
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الممارسات الديمقراطية على  )بعد(: التكرارات والنسب المئوية واألهمية النسبية الستجابات عينة الدراسة للمحور األول 16جدول ر م ) 
 مستوى إدارة المدرسة(

المحور األول ) بعد  م

الممارسات الديمقراطية على 

 مستوى المدرسة(

الوزن  دائًما غالبًا أحيانًا نادًرا أبًدا

 النسبي 
 المستوى الترتيب

 اختبار التطابق

 الداللة 2كا % ك % ك % ك % ك % ك

يتبني مدير المدرسة نمط  1

اإلدارة الديمقراطية في تسيير 

 العمل المدرسي

 0.01دال عند  155.02 متوسط 5 3.60 26.16 180 32.56 224 20.93 144 15.70 108 4.65 32

تُطبق اللوائح والتعليمات  2

أعضاء المجتمع على جميع 

 المدرسي دون تمييز

 0.01دال عند  200.08 مرتفع 4 3.73 31.40 216 31.40 216 18.90 130 15.70 108 2.62 18

تُوزع المهام والحصص  3

 على المعلمين بطريقة عادلة
 0.01دال عند  471.36 مرتفع 1 3.91 27.03 186 48.55 334 15.12 104 6.98 48 2.33 16

ديمقراطية تُطبق آليات  4

شفافة في تشكيل اللجان 

 والمجالس المدرسية

 0.01دال عند  158.51 متوسط 7 3.56 28.49 196 31.98 220 20.35 140 5.81 40 13.37 92

أُشارك في اختيار ممثلي  5

المعلمين في مجلس األمناء 

 واآلباء والمعلمين

 0.01دال عند  83.86 توسطم 9 3.08 15.12 104 22.67 156 32.56 224 13.95 96 15.70 108

تُتاح لي حرية التعبير عن   6

رأيي بصراحة في االجتماعات 

 المدرسية

 0.01دال عند  340.72 مرتفع 2 3.84 29.07 200 34.59 238 30.52 210 3.20 22 2.62 18

يُشارك جميع أعضاء  7

المجتمع المدرسي في صناعة 

 القرارات المدرسية

70 10.17 150 21.80 206 29.94 184 26.74 78 11.34 3.07 
1

0 
 0.01دال عند  109.79 متوسط
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المحور األول ) بعد  م 

الممارسات الديمقراطية على 

 مستوى المدرسة(

الوزن  دائًما غالبًا أحيانًا نادًرا أبًدا

 النسبي 
 المستوى الترتيب

 اختبار التطابق

 الداللة 2كا % ك % ك % ك % ك % ك

يتم التقيد بما توافقت  8

عليه األغلبية من قرارات 

 مدرسية

 0.01دال عند  196.59 متوسط 6 3.58 23.26 160 34.59 238 26.74 184 7.56 52 7.85 54

تُتاح الفرصة لجميع  9

المعلمين للترقي وفًقا لقدراتهم 

 دون عوائق

 0.01دال عند  242.17 مرتفع 3 3.82 33.72 232 33.14 228 17.73 122 11.92 82 3.49 24

1

0 

يتم تدريب المعلمين على 

ممارسة السلوك الديمقراطي 

 بالمدرسة

 0.01دال عند  118.57 متوسط 8 3.23 14.24 98 33.72 232 25.58 176 13.66 94 12.79 88

1

1 

يتم نشر ثقافة 

ة من خالل الديمقراطية بالمدرس 

 عقد الندوات وورش العمل

 0.01دال عند  34.85 متوسط 11 3.02 16.28 112 22.97 158 26.74 184 14.24 98 19.77 136

   متوسط  3.49           البعد ككل 
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يرى أفراد العينة أن الممارسات الديمقراطية على مستوى المدرسننة تننتم بشننكل عننام  
، متوسنننط( وهننو مسنننتوى 3.49ككل  )للبعننندنسنننبي  ، إذا بلنننغ الننوزن المتوسنننطبمسننتوى 

( ، 3.91( و )3.02فقننرة تراوحننت األوزان النسننبية لهننا بننين ) 11حيننث اشننتمل علننى 
وزع ( " 3كانت أعالها فقرتين ضننمن هننذا المحننور وردت فنني العبننارات: العبننارة رقننم ) رفُ

ت ( وهنني ذا3.91" ووزنهننا النسننبي ) المهام والحصص على المعلميو ب ريقة عادلفة
ُرتففال لففي حريففة التعبيففر عففو رأيففي بصففراحة فففي ( " 6فالعبننارة رقننم ) مرتفننع ،مسننتوى 

. فنني حننين  مرتفننع( وهي ذات مسننتوى 3.84" ووزنها النسبي ) االجتماعات المدرسية
ُيشفار  ( " 7كان أدناهننا ضننمن هننذا المحننور فقننرتين وردت فنني العبننارات: العبننارة رقننم )

" وزنهننا النسننبي  عة القففرارات المدرسففيةجميففع أعضففاء المجتمففع المدرسففي فففي صففنا
( " يننتم نشننر ثقافننة الديمقراطيننة 11( وهنني ذات مسننتوى متوسننط، والعبننارة رقننم )3.07)

( وهنني ذات 3.02بالمدرسننة مننن خننالل عقنند الننندوات وورو العمننل " وزنهننا النسننبي )
 مستوى متوسط.  

 النتائج الخاصة ابعد الممارسات الديمقراطية داخل حجرة الدراسة. -ب
وداللتهنننا، واألوزان  2ك ا( التكنننرارات والنسنننب المئوينننة وقنننيم 17ويوضنننح جننندول )

الممارسنننات  )بعننندالنسنننبية السنننتجابات العيننننة ككنننل علنننى العبنننارات فننني المحنننور األول 
 الديمقراطية داخل حجرة الدراسة(.
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الممارسات الديمقراطية داخل  )بعدللمحور األول ( التكرارات والنسب المئوية واألهمية النسبية الستجابات عينة الدراسة 17جدول ر م ) 
 حجرة الدراسة(

 م

المحور األول )بعد الممارسات  

 الديمقراطية داخل حجرة الدراسة(

 

 دائًما غالبًا  أحيانًا نادًرا أبًدا
الوزن  

 النسبي
 المستوى الترتيب

 اختبار التطابق

 الداللة 2كا % ك % ك % ك % ك % ك

12 
دالة مع جميع يتم التعامل بع

 الطالب دون تمييز بينهم
 422.87 مرتفع 1 4.05 41.28 284 36.34 250 11.05 76 8.72 60 2.62 18

دال عند  

0.01 

13 
يتم تقبل أفكار الطالب وآرائهم 

 المعارضة لرأي المعلمين
 170.84 متوسط 7 3.61 29.94 206 29.65 204 23.55 162 4.94 34 11.92 82

دال عند  

0.01 

14 
تم تشجيع الحوار والمناقشة ي

 بين الطالب في الفصل 
 338.05 مرتفع 4 3.90 38.37 264 34.88 240 13.95 96 3.49 24 9.30 64

دال عند  

0.01 

15 
يتم تحفيز الطالب على العمل  

 الجماعي في إنجاز التكليفات الدراسية
 340.95 مرتفع 3 3.95 38.08 262 35.17 242 12.50 86 11.92 82 2.33 16

دال عند  

0.01 

16 

يتم الترحيب بمقترحات الطالب  

الهادفة إلى تحسين األداء التدريسي 

 للمعلمين 

 193.34 متوسط 6 3.66 30.52 210 34.30 236 16.57 114 7.56 52 11.05 76
دال عند  

0.01 

17 

يشارك الطالب في وضع  

قواعد العمل وآليات الثواب والعقاب  

 بالفصل

 82.00 متوسط 8 3.30 20.93 144 25.58 176 29.07 200 11.05 76 13.37 92
دال عند  

0.01 

18 
يتاح للطالب االطالع على  

 نتائج اختباراتهم ومناقشتها معهم
 305.08 مرتفع 5 3.81 34.30 236 37.50 258 13.37 92 4.65 32 10.17 70

دال عند  

0.01 

19 
يتم تشكيل اتحادات الطالب 

 يةواختيار أعضائها بطريقة ديمقراط
 424.73 مرتفع م1 4.05 42.44 292 34.01 234 15.41 106 2.33 16 5.81 40

دال عند  

0.01 

   مرتفع  3.79           البعد ككل 
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يننرى أفننراد العينننة أن الممارسننات الديمقراطيننة داخننل حجننرة الدراسننة تننتم بشننكل عننام  
مرتفننع، حيننث ( وهننو مسننتوى 3.79ككل )للبعنندبمستوى مرتفننع، إذا بلننغ الننوزن النسننبي  

( و 4.05فقنننننرات تراوحنننننت األوزان النسنننننبية لهنننننا بنننننين )  8اشنننننتمل هنننننذا البعننننند علنننننى 
( ، كانننت أعالهننا ضننمن هننذا المحننور فقننرتين وردت فنني العبننارات: العبننارة رقننم 3.30)
" ووزنهننا النسننبي يففتم التعامففل بعدالففة مففع جميففع ال ففنب دون رمييففز ايففنهم( " 12)
يتم رشكيل ارحفادات ال فنب ( " 19لعبارة رقننم )وا مرتفع ،( وهي ذات مستوى 4.05)

( وهننني ذات مسنننتوى 4.05" ووزنهنننا النسنننبي )واختيفففار أعضفففائها ب ريقفففة ديمقراطيفففة
. فنني حننين كننان أدناهننا ضننمن هننذا المحننور فقننرتين وردت فنني العبننارات: العبننارة  مرتفننع
النسننبي  " وزنهننايتم رقبل أفكار ال نب وآرائهفم المعارضفة لفرأي المعلمفيو( " 13رقم )

يشففار  ال ففنب فففي وضففع ( 17( وهنني ذات مسنننتوى متوسننط، والعبنننارة رقننم )3.61)
( وهننني ذات 3.30" وزنهنننا النسنننبي ) واعفففد العمفففل وآليفففات الثفففواب والعقفففاب بالفصفففل

 مستوى متوسط.   
 النتائج الخاصة ابعد الممارسات الديمقراطية في المناهج الدراسية.

 يمقراطية في المناهج الدراسية.النتائج الخاصة ابعد الممارسات الد -ج
وداللتهنننا، واألوزان  2ك ا( التكنننرارات والنسنننب المئوينننة وقنننيم 18ويوضنننح جننندول )

الممارسنننات  )بعننندالنسنننبية السنننتجابات العيننننة ككنننل علنننى العبنننارات فننني المحنننور األول 
 الديمقراطية في المناهج الدراسية(.
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الممارسات الديمقراطية في  )بعدمية النسبية الستجابات عينة الدراسة للمحور األول ( التكرارات والنسب المئوية واأله18جدول ر م ) 
 المناهج الدراسية(

 م

المحور األول  

) بعد الممارسات  

الديمقراطية في  

 المناهج الدراسية( 

 دائًما  غالبًا  أحيانًا  نادًرا  أبًدا 
الوزن  

 النسبي  
 المستوى  الترتيب 

 اختبار التطابق 

 الداللة  2كا % ك % ك % ك % ك % ك

20 

تتضمن  

المقررات الدراسية  

مبادئ الديمقراطية  

وأسسها في  

 موضوعاتها 

 13.45 متوسط  3 3.53 18.60 128 30.23 208 39.53 272 9.01 62 2.62 18
دال عند  

0.01 

21 

تؤكد 

المقررات الدراسية  

على االلتزام بالقانون  

 واحترام أحكامه 

 393.69 مرتفع  1 3.84 25.29 174 42.44 292 26.16 180 3.49 24 2.62 18
دال عند  

0.01 

22 

اطلعت داخل  

المدرسة على اإلعالن  

العالمي لحقوق  

 اإلنسان  

 34.38 مرتفع  7 2.93 18.60 128 22.09 152 19.48 134 13.08 90 26.74 184
دال عند  

0.01 

23 

قرأت عن  

حقوق الطالب  

 بالمدرسة وواجباتهم 

 119.15 متوسط  4 3.50 27.33 88 29.94 206 21.51 148 7.85 54 13.37 92
دال عند  

0.01 

24 

تتضمن  

المناهج الدراسية  

بعض مبادئ الدستور  

 المصري 

 244.56 متوسط  5 3.37 13.66 94 40.99 282 25.29 174 8.72 60 11.34 78
دال عند  

0.01 

25 

تتضمن  

المناهج الدراسية  

آليات تكوين األحزاب  

 وعملها 

 28.63 متوسط  8 2.80 12.79 88 20.06 138 21.80 150 25.29 174 20.06 138
دال عند  

0.01 

26 
تتناول اإلذاعة  

والصحافة المدرسية  
 34.97 متوسط  6 3.10 18.02 124 25.87 178 23.84 164 13.08 90 19.19 132

دال عند  

0.01 
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 م

المحور األول  

) بعد الممارسات  

الديمقراطية في  

 المناهج الدراسية( 

 دائًما  غالبًا  أحيانًا  نادًرا  أبًدا 
الوزن  

 النسبي  
 المستوى  الترتيب 

 اختبار التطابق 

 الداللة  2كا % ك % ك % ك % ك % ك

قضايا الديمقراطية  

 ومفاهيمها 

27 

يتاح للطالب  

حرية اختيار األنشطة  

ية وفقًا  المدرس

 لرغباتهم وميولهم 

 128.69 متوسط  2 3.54 31.69 218 26.74 184 19.77 136 7.27 50 14.53 100
دال عند  

0.01 

28 

توجد حرية  

للطالب في اختيار  

المقررات التي  

تتناسب مع ميولهم  

 وقدراتهم

 207.58 متوسط  9 2.64 19.48 134 16.86 116 12.50 86 10.17 70 40.99 282
دال  

 0.01عند 

   متوسط   3.25           البعد ككل  
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يرى أفراد العينة أن الممارسننات الديمقراطيننة فنني المننناهج الدراسننية تننتم بشننكل عننام  
( وهنننو مسنننتوى متوسنننط، 3.25ككل )للبعننندبمسنننتوى متوسنننط، إذا بلنننغ النننوزن النسنننبي  

 ( و3.84فقننرات تراوحنننت األوزان النسننبية لهنننا بنننين ) 9حيننث اشنننتمل هننذا البعننند علنننى 
( ، كانننت أعالهننا ضننمن هننذا المحننور فقننرتين وردت فنني العبننارات: العبننارة رقننم 2.64)
" ووزنهنننا رؤكفففد المقفففررات الدراسفففية علفففى االلتفففزام بالقفففانون واحتفففرام أحكامففف  ( "21)

يتففال لل ففنب حريففة  ( "27فالعبننارة رقننم )مرتفع،( وهنني ذات مسننتوى 3.84النسننبي )
ا لر بففار ( وهنني 3.54" ووزنهننا النسننبي )هم وميففولهماختيففار األنشفف ة المدرسففية وفقففً

. فننني حنننين كنننان أدناهنننا ضنننمن هنننذا المحنننور فقنننرتين وردت فننني  متوسنننطذات مسنننتوى 
رتضفففمو المنفففاهج الدراسفففية آليفففات ركفففويو األحفففزاب  ( "25العبنننارات: العبنننارة رقنننم )

روجفد  ( "28( وهي ذات مستوى متوسط، والعبارة رقننم )2.80" وزنها النسبي )وعملها
" وزنهننا النسننبي  نب في اختيار المقررات التي رتناسب مع ميفولهم و فدرارهمحرية لل

 ( وهي ذات مستوى متوسط.    2.64)
النتففائج الخاصففة اوا ففع سففلوكيات المواطنففة التنظيميففة بالمففدارس الثانويففة  (2)

 العامة في مصر   
 النتائج الخاصة ابعد سلوكيات المواطنة التنظيمية للمعلم نحو ال نب. -أ

 
وداللتهنننا، واألوزان  2ك ا( التكنننرارات والنسنننب المئوينننة وقنننيم 19دول )ويوضنننح جننن 

سنننلوكيات  )بعننندالنسنننبية السنننتجابات العيننننة ككنننل علنننى العبنننارات فننني المحنننور الثننناني 
 المواطنة التنظيمية للمعلم نحو الطالب(.
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سلوكيات المواطنة التنظيمية للمعلم نحو  )بعدللمحور الثاني ( التكرارات والنسب المئوية واألهمية النسبية الستجابات عينة الدراسة 19جدول ر م ) 
 ال نب(

 م

المحور الثاني ) 
بعد سلوكيات المواطنة 
التنظيمية للمعلم نحو 

 ال نب(

 دائًما  الًبا أحياًنا نادًرا أاًدا
الوزن 
 النسبي 

 المستوى  الترريب 

 اختبار الت ااق

 الداللة 2كا %   %   %   %   %  

1 

جأ لمصادر أل
معرفة متنوعة في 

رحضير دروسي إلى 
 جانب الكتاب المدرسي

دال عند  459.38 مررفع 1 4.05 35.47 244 42.44 292 15.99 110 4.07 28 2.03 14
0.01 

2 

أشجع طناي 
على االستفادة مو 
المصادر المتنوعة 

 للمعرفة

 433.45 مررفع 2 4.04 34.88 240 37.21 256 25.58 176 2.03 14 0.29 2
دال عند 
0.01 

3 
أسعى الكتشاف 
مواهب طناي وأ وم 
 اتوجيههم لتنميتها

دال عند  292.81 مررفع 4 3.85 36.34 250 31.69 218 21.22 146 2.33 16 8.43 58
0.01 

4 
أخصص و ًتا 

 142.00 متوسط 8 3.45 21.51 148 31.40 216 27.91 192 8.72 60 10.47 72إضافًيا لمساعدة ال نب 
دال عند 
0.01 
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 م

المحور الثاني ) 
بعد سلوكيات المواطنة 
التنظيمية للمعلم نحو 

 ال نب(

 دائًما  الًبا أحياًنا نادًرا أاًدا
الوزن 
 النسبي 

 المستوى  الترريب 

 اختبار الت ااق

 الداللة 2كا %   %   %   %   %  

منخفضي المستوى 
 التحصيلي

5 
أعد أسئلة 
ااتكارية للتنميذ 

 المتميزيو وأنا شهم فيها 
دال عند  228.22 مررفع 5 3.71 27.91 192 33.72 232 25.87 178 6.40 44 6.10 42

0.01 

6 
أشجع طناي 
على المشاركة في 
 المسابقات المدرسية

 342.41 مررفع 3 3.92 31.40 216 36.05 248 25.87 178 6.40 44 0.29 2
دال عند 
0.01 

7 
أحرص على 

التعرف على آراء طناي 
 في أسلوب ردريسي لهم 

 281.19 متوسط 6 3.63 25.29 174 42.15 290 15.12 104 5.52 38 11.92 82
دال عند 
0.01 

8 
أظل بالفصل بعد 
انتهاء الحصة للرد على 

 استفسارات طناي
 108.51 متوسط 9 3.38 23.26 160 26.16 180 29.07 200 8.14 56 13.37 92

دال عند 
0.01 

دال عند  166.42 متوسط 7 3.56 26.16 180 32.85 226 23.55 162 6.10 42 11.34 78أحرص على  9
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 م

المحور الثاني ) 
بعد سلوكيات المواطنة 
التنظيمية للمعلم نحو 

 ال نب(

 دائًما  الًبا أحياًنا نادًرا أاًدا
الوزن 
 النسبي 

 المستوى  الترريب 

 اختبار الت ااق

 الداللة 2كا %   %   %   %   %  

التواصل مع طناي وحل 
 مشكنرهم خارج الفصل

0.01 

10 

أحرص على 
دخول حصص إضافية 
لمراجعة الدروس وحل 

 األسئلة 

دال عند  183.57 متوسط 10 3.37 20.64 142 21.51 148 36.63 252 16.86 116 4.36 30
0.01 

11 

أبقى في المدرسة 
بعد انتهاء اليوم 

الدراسي ر وًعا لمساعدة 
 ال نب المتعثريو دراسًيا

 29.15 متوسط 11 2.87 14.24 98 18.60 128 27.03 186 19.77 136 20.35 140
دال عند 
0.01 

   متوسط  3.62           البعد ككل 
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يرى أفراد العينة أن سلوكيات المواطنة التنظيميننة للمعلننم نحننو الطننالب تننتم بشننكل  
( وهو مسننتوى متوسننط، 3.62ككل )للبعدعام بمستوى متوسط، إذا بلغ الوزن النسبي  

( و 4.05فقنننرة تراوحنننت األوزان النسنننبية لهنننا بنننين ) 11حينننث اشنننتمل هنننذا البعننند علنننى 
الهننا ضننمن هننذا المحننور فقننرتين وردت فنني العبننارات: العبننارة رقننم ( ، كانننت أع2.87)
ألجفففأ لمصففففادر معرففففة متنوعففففة ففففي رحضففففير دروسفففي إلففففى جانفففب الكتففففاب  ( "1)

 ( "2فالعبننننارة رقننننم ) مرتفننننع،( وهنننني ذات مسننننتوى 4.05" ووزنهننننا النسننننبي )المدرسففففي
 " ووزنهنننا النسنننبيأشفففجع طنافففي علفففى االسفففتفادة مفففو المصفففادر المتنوعفففة للمعرففففة

( وهنني ذات مسننتوى مرتفننع . فنني حننين كننان أدناهننا ضننمن هننذا المحننور فقننرتين 4.04)
أحففففرص علففففى دخففففول حصففففص إضففففافية  ( "10وردت فنننني العبننننارات: العبننننارة رقننننم )
( وهنني ذات مسننتوى متوسننط، 3.37" وزنهننا النسننبي )لمراجعففة الففدروس وحففل األسففئلة

ا لمسففاعدة أبقفى ففي المدرسففة بعفد انتهفاء اليففوم ال ( "11والعبننارة رقننم ) دراسفي ر وعفً
 ( وهي ذات مستوى متوسط.    2.87" وزنها النسبي )ال نب المتعثريو دراسًيا

النتائج الخاصة ابعد سلوكيات المواطنة التنظيمية للمعلم نحو زمنء  -ب
 العمل.

وداللتهنننا، واألوزان  2ك ا( التكنننرارات والنسنننب المئوينننة وقنننيم 20ويوضنننح جننندول )
سنننلوكيات  )بعننندككنننل علنننى العبنننارات فننني المحنننور الثننناني  النسنننبية السنننتجابات العيننننة

 المواطنة التنظيمية للمعلم نحو زمالء العمل(.
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سلوكيات المواطنة التنظيمية  )بعد( التكرارات والنسب المئوية واألهمية النسبية الستجابات عينة الدراسة للمحور الثاني 20جدول ر م ) 
 للمعلم نحو زمنء العمل(

 م

اني المحور الث
) بعد سلوكيات 

المواطنة التنظيمية 
للمعلم نحو زمنء 

 العمل(

 دائًما  الًبا أحياًنا نادًرا أاًدا

الوزن 
 المستوى  الترريب  النسبي

 اختبار الت ااق

 الداللة 2كا %   %   %   %   %  

12 
أبادر انقل خبراري 
الوظيفية إلى زمنئي 
 مو المعلميو الجدد

دال عند  341.83 مررفع 5 3.95 43.90 302 25.00 172 15.12 104 14.53 100 1.45 10
0.01 

13 
أر وع ألداء عمل 
زمنئي في حالة 

  يااهم
دال عند  398.63 مررفع 3 4.03 36.34 250 34.88 240 24.71 170 3.20 22 0.87 6

0.01 

14 
أساعد زمنئي الذيو 
لديهم أعباء عمل 

 كثيرة
دال عند  409.73 مررفع 6 3.94 29.07 200 42.44 292 22.67 156 5.52 38 0.29 2

0.01 

15 
أرجنب رصيد 

 460.08 مررفع 4 4.01 37.21 256 42.44 292 8.14 56 8.43 58 3.78 26األخ اء لزمنئي 
دال عند 
0.01 
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 م

اني المحور الث
) بعد سلوكيات 

المواطنة التنظيمية 
للمعلم نحو زمنء 

 العمل(

 دائًما  الًبا أحياًنا نادًرا أاًدا

الوزن 
 المستوى  الترريب  النسبي

 اختبار الت ااق

 الداللة 2كا %   %   %   %   %  

 المقصريو في العمل

16 

أرجنب الحديث 
بالسوء عو زمنئي 
المختلفيو معي في 

 الرأي

دال عند  625.49 مررفع 1 4.23 51.45 354 32.85 226 7.56 52 3.20 22 4.94 34
0.01 

17 

أخصص و ًتا 
لنستماع لمشكنت 
زمنئي المعلميو 
 ومساعدرهم في حلها

 240.37 مررفع 9 3.68 24.13 166 35.17 242 26.45 182 13.37 92 0.87 6
دال عند 
0.01 

18 

أساعد زمنئي على 
 در است اعتي في 

التكنولوجيا م استخدا
 في التدريس

دال عند  285.55 مررفع 8 3.71 24.71 170 41.28 284 20.64 142 6.98 48 6.40 44
0.01 

دال عند  294.91 مررفع 7 3.81 28.20 194 39.83 274 19.48 134 9.30 64 3.20 22أبادر اتقديم النصح  19



 
 

 ية            ربو اإلدارة التمجلة                      التنظيمية املواطنة وسلوكيات الديمقراطية املمارسات

     ISSN\2682-3489 

 

 

نصير مهران عمر  .د 2020ابريل  -العدد  السادس والعشرون 315
 رضوان

 

 م

اني المحور الث
) بعد سلوكيات 

المواطنة التنظيمية 
للمعلم نحو زمنء 

 العمل(

 دائًما  الًبا أحياًنا نادًرا أاًدا

الوزن 
 المستوى  الترريب  النسبي

 اختبار الت ااق

 الداللة 2كا %   %   %   %   %  

والمشورة لتحسيو 
 أداء زمنئي

0.01 

20 
أشار  زمنئي في 

مناسبارهم 
 اعيةاالجتم

دال عند  556.88 مررفع 2 4.22 41.28 284 40.12 276 17.44 120 1.16 8 0 0
0.01 

   مررفع  3.95           البعد ككل 
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يننرى أفننراد العينننة أن سننلوكيات المواطنننة التنظيميننة للمعلننم نحننو زمننالء العمننل تننتم 

هننو مسننتوى ( و 3.95ككننل  ) للبعنندبشكل عننام بمسننتوى مرتفننع، إذا بلننغ الننوزن النسننبي  
فقننننرات تراوحننننت األوزان النسننننبية لهننننا بننننين  9مرتفننننع، حيننننث اشننننتمل هننننذا البعنننند علننننى 

( ، كانننت أعالهننا ضننمن هننذا المحننور فقننرتين وردت فنني العبننارات: 3.68( و )4.23)
( " أتجنننب الحننديث بالسننوء عننن زمالئنني المختلفننين معنني فنني الننرأي" 16العبننارة رقننم )

( " أشارك زمالئنني 20فالعبارة رقم ) مرتفع، ( وهي ذات مستوى 4.23ووزنها النسبي )
( وهننني ذات مسنننتوى مرتفنننع . فننني 4.22فننني مناسنننباتهم االجتماعينننة" ووزنهنننا النسنننبي )

( " 18حننين كننان أدناهننا ضننمن هننذا المحننور فقننرتين وردت فنني العبننارات: العبننارة رقننم )
 أسننناعد زمالئننني علنننى قننندر اسنننتطاعتي فننني اسنننتخدام التكنولوجينننا فننني التننندريس" وزنهنننا

ا 17( وهننننني ذات مسنننننتوى مرتفنننننع، والعبنننننارة رقنننننم )3.71النسنننننبي ) ( " أخصنننننص وقتنننننً
( 3.68لالسننتماع لمشننكالت زمالئنني المعلمننين ومسنناعدتهم فنني حلهننا" وزنهننا النسننبي )

 وهي ذات مستوى مرتفع.   
النتائج الخاصة ابعد سلوكيات المواطنة التنظيمية للمعلم نحو إدارة  -ج

 المدرسة.
وداللتهنننا، واألوزان  2ك ارارات والنسنننب المئوينننة وقنننيم ( التكننن 21ويوضنننح جننندول )

سنننلوكيات  )بعننندالنسنننبية السنننتجابات العيننننة ككنننل علنننى العبنننارات فننني المحنننور الثننناني 
 المواطنة التنظيمية للمعلم نحو إدارة المدرسة(.
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سلوكيات المواطنة التنظيمية  )بعدور الثاني ( التكرارات والنسب المئوية واألهمية النسبية الستجابات عينة الدراسة للمح21جدول ر م ) 
 المدرسة(للمعلم نحو إدارة

 م

المحور 
 )بعدالثاني 

سلوكيات 
المواطنة 

التنظيمية للمعلم 
 المدرسة(نحو 

 

 دائًما  الًبا أحياًنا نادًرا أاًدا

الوزن 
 النسبي 

 المستوى  الترريب 

 اختبار الت ااق

 الداللة 2كا %   %   %   %   %  

21 

أر وع 
ألداء مهام 

إضافية يت لبها 
العمل المدرسي 

 دون مقاال

دال عند  419.38 مررفع 3 4.03 36.05 248 40.12 276 16.57 114 5.81 40 1.45 10
0.01 

22 

أساعد 
مدير المدرسة في 
بعض المهام في 

أو ات فرا ي 

 220.90 مررفع 6 3.70 31.10 214 33.14 228 21.22 146 4.07 28 10.47 72
دال عند 
0.01 
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 م

المحور 
 )بعدالثاني 

سلوكيات 
المواطنة 

التنظيمية للمعلم 
 المدرسة(نحو 

 

 دائًما  الًبا أحياًنا نادًرا أاًدا

الوزن 
 المستوى  الترريب  النسبي 

 اختبار الت ااق

 الداللة 2كا %   %   %   %   %  

 دون طلب ذلك 

23 

أشار  في 
عنج أي مشكلة 
رحدث أمامي في 

 المدرسة

دال عند  329.91 مررفع 4 3.90 31.40 216 38.95 268 18.60 128 10.47 72 0.58 4
0.01 

24 

أ دم 
مت وًعا مقترحات 
لتحسيو العمل 

 بالمدرسة 

 215.95 متوسط 8 3.65 24.71 170 32.27 222 28.20 194 13.37 92 1.45 10
دال عند 
0.01 

25 
أشار  
بفعالية في 

أنش ة الوحدات 
 دال عند 274.15 متوسط 7 3.67 21.51 148 38.08 262 27.33 188 11.63 80 1.45 10

0.01  
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 م

المحور 
 )بعدالثاني 

سلوكيات 
المواطنة 

التنظيمية للمعلم 
 المدرسة(نحو 

 

 دائًما  الًبا أحياًنا نادًرا أاًدا

الوزن 
 المستوى  الترريب  النسبي 

 اختبار الت ااق

 الداللة 2كا %   %   %   %   %  

المدرسية 
 المختلفة

26 

أبادر 
بالمشاركة في 

اللجان المدرسية 
 المختلفة 

 189.97 متوسط 10 3.54 20.93 144 33.14 228 8.78 198 13.08 90 4.07 28
دال عند 
0.01 

27 

أبادر 
بإلغاء أو أ وم 
اتأجيل إجازاري 
إذا ر لب العمل 
 بالمدرسة ذلك

دال عند  230.14 متوسط 9 3.57 25.29 174 39.83 274 14.83 102 6.69 46 13.37 92
0.01 

دال عند  858.45 مررفع 1 4.45 58.14 400 32.56 224 7.27 50 0.58 4 1.45 10أحرص  28
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 م

المحور 
 )بعدالثاني 

سلوكيات 
المواطنة 

التنظيمية للمعلم 
 المدرسة(نحو 

 

 دائًما  الًبا أحياًنا نادًرا أاًدا

الوزن 
 المستوى  الترريب  النسبي 

 اختبار الت ااق

 الداللة 2كا %   %   %   %   %  

على المحافظة 
على سنمة 

األدوات واألجهزة 
 المدرسية

0.01 

29 

أشار  في 
الجهود الت وعية 
لتوطيد العن ات 
ايو المدرسة 

 والمجتمع المحلي

56 8.14 4
دال عند  210.90 مررفع 5 3.73 31.69 218 32.56 224 20.93 144 6.69 6

0.01 

30 
أرحدث 

بصورة إيجااية 
وموضوعية عو 

6 0.87 
2

2 3.20 118 17.15 222 
3
 519.33 مررفع 2 4.20 46.51 320 2.27

دال 
 0.01عند 
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 م

المحور 
 )بعدالثاني 

سلوكيات 
المواطنة 

التنظيمية للمعلم 
 المدرسة(نحو 

 

 دائًما  الًبا أحياًنا نادًرا أاًدا

الوزن 
 المستوى  الترريب  النسبي 

 اختبار الت ااق

 الداللة 2كا %   %   %   %   %  

مام المدرسة أ
 المجتمع الخارجي

   مررفع  3.84           البعد ككل 
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يرى أفراد العينة أن سلوكيات المواطنة التنظيميننة للمعلننم نحننو إدارة المدرسننة تننتم بشننكل 
( وهو مسننتوى مرتفننع، حيننث 3.84ككل  ) للبعد عام بمستوى مرتفع، إذا بلغ الوزن النسبي 

( ، 3.54( و )4.45فقننرات تراوحننت األوزان النسننبية لهننا بننين ) 10اشننتمل هننذا البعنند علننى 
( " أحننرص 28كانننت أعالهننا ضننمن هننذا المحننور فقننرتين وردت فنني العبننارات: العبننارة رقننم )

( وهنني ذات 4.45ي )على المحافظة على سالمة األدوات واألجهزة المدرسية" ووزنها النسب
( " أتحنندث بصننورة إيجابيننة وموضننوعية عننن المدرسننة أمننام 30مستوى مرتفننع، فالعبننارة رقننم )

( وهي ذات مستوى مرتفع . في حين كننان أدناهننا 4.20المجتمع الخارجي" ووزنها النسبي )
( " أبننادر بإلغنناء أو أقننوم 27ضننمن هننذا المحننور فقننرتين وردت فنني العبننارات: العبننارة رقننم )

( وهنني ذات مسننتوى 3.57جيل إجازاتي إذا تطلننب العمننل بالمدرسننة ذلننك" وزنهننا النسننبي )بتأ
( " أبادر بالمشاركة في اللجننان المدرسننية المختلفننة" وزنهننا النسننبي 26متوسط، والعبارة رقم )

 ( وهي ذات مستوى متوسط.    3.54)
 النتائج الخاصة بفروض الدراسة. (3)

 ى النحو التالي:وتعرض الدراسة نتائج فروض الدراسة عل
فففف : ال روجففففد فففففروق ذات داللفففف  إحصففففائية حسففففب  األولنتففففائج الفففففرض  -أ ونصف

استجابات أفراد العينة رعزى إلى متغير النوع وذلك ففي أبعفاد ومحفاور االسفتبيان والدرجفة 
 الكلية.

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل  الفرضهذا  ولإلجابة عن
الكلية لالستبيان بالنسبة للذكور واإلناث، وكذلك قيم " ت " وداللتها  لدرجةومحور وابعد 

 يلي:اإلحصائية، ويمكن عرض ما توصل إليه الباحث من نتائج فيما 
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ت "  والمتوس ات واالنحرافات المعياريةو يمة "( يوضح األعداد 22جدول )
داة ربعًا لمتغير النوعوالدرجة الكلية لأل ومحاور االستبيانوداللتها في أبعاد   

المتوسط  العدد النوع محاور االستبيان
 الحسااي

االنحراف 
 مستوى الداللة  يمة "ت" المعياري 

األول ) بعد الممارسات 
الديمقراطية على مستوى 

 المدرسة(

 9.87 38.57 370 ذكور
0 .39  8.41 38.29 318 إناث  ير دالة 

األول ) بعد الممارسات 
اخل حجرة الديمقراطية د

 الدراسة(

 8.27 29.81 370 ذكور
 7.96 30.91 318 إناث  ير دالة 1.77

األول ) بعد الممارسات 
الديمقراطية في المناهج 

 الدراسية(

 8.23 29.88 370 ذكور
2.15 

عند  دالة
 8.25 28.52 318 إناث 0.05

 المحور األول ككل
 24.05 98.25 370 ذكور

  ير دالة 0.30
183 إناث  97.72 21.11 

الثاني ) بعد سلوكيات 
المواطنة التنظيمية للمعلم نحو 

 ال نب(

 9.52 39.54 370 ذكور
 8.95 40.19 318 إناث  ير دالة 0.92

الثاني ) بعد سلوكيات 
المواطنة التنظيمية للمعلم نحو 

 زمنء العمل(

 6.41 35.37 370 ذكور
 5.69 35.81 318 إناث  ير دالة 0.95

الثاني ) بعد سلوكيات 
المواطنة التنظيمية للمعلم نحو 

 المدرسة  (

 8.07 38.90 370 ذكور
 7.01 37.93 318 إناث  ير دالة 1.67

 المحور الثاني ككل
 22.71 113.81 370 ذكور

  ير دالة 0.07
 19.34 113.93 318 إناث

 الدرجة الكلية
 44.59 212.06 370 ذكور

  ير دالة 0.12
 38.25 211.65 318 إناث
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يتضح من الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور و 
المحور األول ) بعد الممارسات الديمقراطية على مستوى المدرسة( حيث كانت  فياإلناث 

غير دالة إحصائيًا ، ويتضح كذلك أنه ال توجد فروق ذات  هيو  0.39قيمة "ت" = 
المحور األول ) بعد الممارسات الديمقراطية  فيصائية بين الذكور و اإلناث داللة إح

دالة إحصائيًا ، و  غير هيو  1.77داخل حجرة الدراسة( حيث كانت قيمة "ت"  = 
المحور األول  فييتضح أيضًا أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور و اإلناث 

 هيو  2.15اهج الدراسية( حيث كانت قيمة "ت"  =) بعد الممارسات الديمقراطية في المن
،  و يتضح كذلك أنه ال توجد فروق لصالح الذكور  0.05عند مستوى  دالة إحصائيًا 

المحور األول ككل حيث كانت قيمة "ت"   فيذات داللة إحصائية بين الذكور و اإلناث 
ال توجد فروق غير دالة إحصائيًا ، و يتضح من الجدول السابق أنه  هيو  0.30= 

المحور الثاني ) بعد سلوكيات المواطنة  فيذات داللة إحصائية بين الذكور و اإلناث 
غير دالة إحصائيًا  هيو  0.92التنظيمية للمعلم نحو الطالب( حيث كانت قيمة "ت"  = 

المحور  في، و يتضح كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور و اإلناث 
بعد سلوكيات المواطنة التنظيمية للمعلم نحو زمالء العمل( حيث كانت قيمة "ت"  الثاني )

غير دالة إحصائيًا ، و يتضح أيضًا أنه ال توجد فروق ذات داللة  هيو 0.95= 
المحور الثاني ) بعد سلوكيات المواطنة التنظيمية  فيإحصائية بين الذكور و اإلناث 

غير دالة إحصائيًا، و  هيو  1.67مة "ت" = للمعلم نحو المدرسة  ( حيث كانت قي
 فييتضح من الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث 

غير دالة إحصائيًا، و يتضح  هيو  0.07المحور الثاني ككل حيث كانت قيمة "ت"  = 
 فيالذكور و اإلناث من الجدول السابق أيضًا أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 

 غير دالة إحصائيًا . هيو  0.12الدرجة الكلية حيث كانت قيمة "ت"  = 
ففف : ال روجفففد ففففروق ذات داللففف  إحصفففائية حسفففب  الثفففانينتفففائج الففففرض  -ب  ونصف

 ومحفاور االسفتبياناستجابات أفراد العينة رعزى إلى متغير سنوات الخبرة وذلفك ففي أبعفاد 
 الكلية.والدرجة 
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هذا الفرض استخدم الباحث تحليل التباين األحادي، والجداول التالية  وللتحقق من
 نتائج:توضح ما توصل إليه الباحثمن 

ومحاور جميع أبعاد  في والمتوس ات واالنحرافات المعيارية ( األعداد23جدول )
 الخبرة ربعًا لسنوات لنستبيان والدرجة الكلية االستبيان

 ع م ن سنوات الخبرة  المحور 

ول ) بعد الممارسات  األ
 الديمقراطية على مستوى المدرسة( 

 10.03 37.86 43 سنوات  5مو  أ ل
 9.82 39.74 163 سنوات  10 – 5مو 

 8.91 38.05 482 سنوات 10أكثرمو

األول ) بعد الممارسات  
 الديمقراطية داخل حجرة الدراسة( 

 8.43 30.12 43 سنوات  5مو  أ ل
28.7 31.06 163 سنوات  10 – 5مو   
 7.91 30.08 482 سنوات 10مو أكثر

األول ) بعد الممارسات  
 الديمقراطية في المناهج الدراسية(

 9.82 31.49 43 سنوات  5مو  أ ل
 8.19 29.39 163 سنوات  10 – 5مو 

 8.13 29.01 482 سنوات 10أكثرمو

 المحور األول ككل 
 26.26 99.47 43 سنوات  5مو  أ ل
8100.1 163 سنوات  10 – 5مو   23.79 
 22.00 97.14 482 سنوات 10مو أكثر

الثاني ) بعد سلوكيات المواطنة  
 التنظيمية للمعلم نحو ال نب( 

 9.35 38.74 43 سنوات  5مو  أ ل
 9.85 40.28 163 سنوات  10 – 5مو 
 9.05 39.78 482 سنوات  10مو أكثر

الثاني ) بعد سلوكيات المواطنة  
مل( التنظيمية للمعلم نحو زمنء الع  

 6.78 36.40 43 سنوات  5مو  أ ل
 7.12 35.29 163 سنوات  10 – 5مو 
 5.64 35.59 482 سنوات 10مو أكثر

الثاني ) بعد سلوكيات المواطنة  
 التنظيمية للمعلم نحو المدرسة  ( 

 8.38 37.91 43 سنوات  5مو  أ ل
 7.85 37.85 163 سنوات  10 – 5مو 
 7.45 38.71 482 سنوات 10مو أكثر
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محور الثاني ككل ال  
 22.99 113.05 43 سنوات  5مو  أ ل
 23.15 113.43 163 سنوات  10 – 5مو 
 20.38 114.08 482 سنوات 10مو أكثر

 الدرجة الكلية 
 47.17 212.51 43 سنوات  5مو  أ ل
 44.99 213.61 163 سنوات  10 – 5مو 
 40.15 211.22 482 سنوات 10مو أكثر

ومحاور للمقارنة ايو متوس ات أبعاد  حادياأل( رحليل التبايو 24جدول )
ربعًا لسنوات الخبرة االستبيانوالدرجة الكلية  

 مصدر التبايو  المحور 
مجموع 
 المربعات 

درجات  
 الحرية 

متوسط مجموع 
  يمة ف  المربعات 

مستوى 
 الداللة 

األول ) بعد الممارسات  
الديمقراطية على مستوى  

 المدرسة( 

6180.4 2 360.91 ايو المجموعات   
 84.71 685 58024.52 داخل المجموعات   ير دالة  2.13

  687 58385.44 الكلى 
األول ) بعد الممارسات  
الديمقراطية داخل حجرة  

 الدراسة(

 59.69 2 119.38 ايو المجموعات 
0.90  66.28 685 45404.81 داخل المجموعات   ير دالة  

  687 45524.19 الكلى 
سات  األول ) بعد الممار 

الديمقراطية في المناهج  
 الدراسية( 

 123.32 2 246.63 ايو المجموعات 
 68.15 685 46679.36 داخل المجموعات   ير دالة  1.81

  687 46925.99 الكلى 

 المحور األول ككل 
 613.56 2 1227.11 ايو المجموعات 

1.18  516.04 685 353484.9 داخل المجموعات   ير دالة  
712.0354 الكلى   687  

الثاني ) بعد سلوكيات 
المواطنة التنظيمية للمعلم  

 نحو ال نب( 

 42.50 2 85.00 ايو المجموعات 
 85.82 685 58784.77 داخل المجموعات   ير دالة  0.49

  687 58869.77 الكلى 
0.56 20.96 2 41.92 ايو المجموعات الثاني ) بعد سلوكيات    ير دالة  
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المواطنة التنظيمية للمعلم  
 نحو زمنء العمل( 

 37.12 685 25426.44 داخل المجموعات 
  687 25468.37 الكلى 

الثاني ) بعد سلوكيات 
المواطنة التنظيمية للمعلم  

 نحو المدرسة  (

 51.13 2 102.25 ايو المجموعات 
 57.86 685 39632.26 داخل المجموعات   ير دالة  0.88

  687 39734.51 الكلى 

 المحور الثاني ككل 
 41.32 2 82.63 ايو المجموعات 

 450.73 685 308750.5 داخل المجموعات   ير دالة  0.09
  687 308833.2 الكلى 

 الدرجة الكلية 
 357.79 2 715.59 ايو المجموعات 

 1746.85 685 1196595 داخل المجموعات   ير دالة  0.20
  687 1197310 الكلى 

الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين سنوات الخبرة  ويتضح من
المحور األول ) بعد الممارسات الديمقراطية على مستوى المدرسة( حيث  فيالمختلفة 

غير دالة إحصائيًا ، ويتضح من الجدول السابق أيضًا  هيو  2.13كانت قيمة "ف" = 
المحور األول )  فيسنوات الخبرة المختلفة  أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين

وهى  0.90بعد الممارسات الديمقراطية داخل حجرة الدراسة(حيث كانت قيمة "ف" = 
غير دالة إحصائيًا، ويتضح كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين سنوات 

اهج الدراسية(حيث المحور األول ) بعد الممارسات الديمقراطية في المن فيالخبرة المختلفة 
غير دالة إحصائيًا ، ويتضح أيضًا أنه ال توجد فروق  هيو  1.81كانت قيمة "ف" =

المحور األول ككل حيث كانت قيمة  فيذات داللة إحصائية بين سنوات الخبرة المختلفة 
غير دالة إحصائيًا، ويتضح من الجدول السابق أيضًا أنه ال توجد  هيو  1.18"ف" = 

المحور الثاني ) بعد سلوكيات  فيلة إحصائية بين سنوات الخبرة المختلفة فروق ذات دال
غير دالة  هيو  0.49المواطنة التنظيمية للمعلم نحو الطالب(حيث كانت قيمة "ف" = 

 فيإحصائيًا، كما أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين سنوات الخبرة المختلفة 
طنة التنظيمية للمعلم نحو زمالء العمل(حيث كانت المحور الثاني ) بعد سلوكيات الموا
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غير دالة إحصائيًا، و يتضح من الجدول السابق أيضًا أنه ال  هيو  0.56قيمة "ف" = 
المحور الثاني ) بعد  فيتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين سنوات الخبرة المختلفة 
وهى  0.88يمة "ف" = سلوكيات المواطنة التنظيمية للمعلم نحو المدرسة(حيث كانت ق

غير دالة إحصائيًا، ويتضح كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين سنوات 
وهى غير دالة  0.09المحور الثاني ككل حيث كانت قيمة "ف" =  فيالخبرة المختلفة 

إحصائيًا، ويتضح من الجدول السابق أيضًا أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 
غير دالة  هيو  0.20الدرجة الكلية حيث كانت قيمة "ف" =  فيبرة المختلفة سنوات الخ
 إحصائيًا .

" روجد عن ة ذات داللة إحصائية ايو الممارسات  ونصف  الثالثنتائج الفرض  -ج
 الديمقراطية بالمدرسة وسلوكيات المواطنة التنظيمية للمعلم".

باط بيرسون كما هو مبين في وللتحقق من صحة الفرض استخدم الباحث معامل ارت 
 الجدول التالي:

 
 

 (25جدول )
يوضح العن ة االررباطية ايو الممارسات الديمقراطية بالمدرسة وسلوكيات 

 المواطنة التنظيمية للمعلم  
 سلوكيات المواطنة التنظيمية 
 

 الديمقراطية بالمدرسة الممارسات 

سلوكيات  
المواطنة التنظيمية  
 للمعلم نحو ال نب 

كيات  سلو 
المواطنة التنظيمية  
للمعلم نحو زمنء  

 العمل 

سلوكيات المواطنة  
التنظيمية للمعلم نحو  

 المدرسة   

الدرجة  
 الكلية 

الممارسات الديمقراطية على مستوى 
 0.70** 0.63** 0.58** 0.70** المدرسة 

الممارسات الديمقراطية داخل حجرة  
 0.82** 0.69** 0.72** 0.83** الدراسة 
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ت الديمقراطية في المناهج الممارسا
 0.64** 0.57** 0.54** 0.64** الدراسية 

 0.81** 0.71** 0.69** 0.81** الدرجة الكلية  
 (،0.01* دال عند )*                     

ويتضح من الجدول السابق أنه توجد عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين أبعاد 
وسلوكيات المواطنة التنظيمية للمعلم، ومن ثم كل من الممارسات الديمقراطية بالمدرسة 

 عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين متغيري الدراسة بشكل عام.
" يمكو التنبؤ بسلوكيات المواطنة التنظيمية للمعلم  ونصف  الرابعد_ نتائج الفرض 

 “.مو خنل الممارسات الديمقراطية بالمدرسة 
 stepwiseث االنحدار المتعدد بطريقة للتحقق من هذا الفرض استخدم الباح   

 نتائج:توضح ما توصل إليه الباحث من  والجداول التالية
تحليل التباين لمدى تأثير المتغير المستقلة )الممارسات  التاليويوضح الجدول 

 الديمقراطية بالمدرسة( على سلوكيات المواطنة التنظيمية:
ات المستقلة )الممارسات الديمقراطية ( رحليل التبايو لمدى رأثير المتغير 26جدول )

سلوكيات المواطنة التنظيمية بالمدرسة( على  

مصدر  
 التبايو 

مجموع 
 المربعات 

درجات  
 الحرية 

متوسط 
مجموع 
 المربعات 

مستوى   يمة ف 
 الداللة 

2R  نسبة
 التبايو 

 72091.47 3 216274.4 االنحدار 
532.74 

دالة  
عند  
0.01 

 135.32 684 92558.74 البوا ي  % 70 0.70
  687 308833.2 الكلى 

المسننتقل حيننث يتضننح مننن الجنندول السننابق أن النسننبة الفائيننة لتحليننل التبنناين للمتغيننر
. 0.01دالة عننند  كانتالتنظيميةالممارسات الديمقراطية بالمدرسة على سلوكيات المواطنة 

 %.70بلغ بإسهام نسبى لهذه المتغيرات 
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سننلوكيات المواطنننة ير أبعنناد المتغيننر المسننتقل علننى ويوضننح الجنندول التننالي منندى تننأث
مننن خننالل سننلوكيات المواطنننة التنظيميننةومن ثم القدرة على التنبؤ بالمتغير التننابع التنظيمية

 .الممارسات الديمقراطية بالمدرسةتحديد أبعاد المتغير المستقل 
ية ( يبيو مدى رأثير أبعاد المتغير المستقل الممارسات الديمقراط27جدول )

 بالمدرسةعلى سلوكيات المواطنة التنظيمية

معامنت   المتغيرات 
معامنت االنحدار   الخ أ المعياري  Bاالنحدار  

مستوى   يمة ت المعيارية 
 الداللة 

 20.82  1.98 41.21 الثاات 
عند   دالة

0.01 
الممارسات الديمقراطية داخل  

 19.43 0.62 0.08 1.61 حجرة الدراسة 
دالة عند  

0.01 
رسات الديمقراطية في  المما

 6.18 0.18 0.08 0.46 المناهج الدراسية 
دالة عند  

0.01 
الممارسات الديمقراطية على 

 3.37 0.12 0.08 0.27 مستوى المدرسة 
دالة عند  

0.01 
يمكن أن تتنبأ  التيويتضح من الجدول السابق أن الممارسات الديمقراطية بالمدرسة 

)الممارسات الديمقراطية داخل حجرة الدراسة بمعامل سلوكيات المواطنة التنظيمية كانت ب
، 0.46، الممارسات الديمقراطية في المناهج الدراسية بمعامل انحدار1.61انحدار 

(، ويمكن صياغة 0.27الديمقراطية على مستوى المدرسة بمعامل انحدار  الممارسات
 التالي:معادلة االنحدار على النحو 

الممارسات الديمقراطية داخل حجرة × ) 1.61= سلوكيات المواطنة التنظيمية 
×  0.27× )الممارسات الديمقراطية في المناهج الدراسية( +  0.46الدراسة( + 

 .41.21)الممارسات الديمقراطية على مستوى المدرسة( + 
 القسم الرابع: نتائج البحث واإلجراءات المقترحة
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مارسات الديمقراطية بالمدرسة، تناول هذا الجزء من البحث النتائج المرتبطة بالم
والنتائج المرتبطة بسلوكيات المواطنة التنظيمية للمعلمين بالمدارس، وصواًل إلى النتائج 
المرتبطة بالعالقة بين الممارسات الديمقراطية وسلوكيات المواطنة التنظيمية للمعلمين 

المواطنة  بالمدارس، ومن ثم عرج إلى وضع إجراءات مقترحة لرفع مستوى سلوكيات
التنظيمية لدى معلمي مدارس التعليم الثانوي العام في مصر من خالل تعزيز بعض 

 الممارسات الديمقراطية بالمدرسة
 أواًل: نتائج مررب ة بالممارسات الديمقراطية بالمدرسة

توجد عالقة جدلية تبادلية بين الديمقراطية والتربية؛ حيث يتوقف كل منهما على  .1
فالتربية أداة للديمقراطية حتى أنه ال يمكن أن تتحقق الديمقراطية في أي  اآلخر ويتأثر به،

مجتمع إال إذا ساد فيه التعليم، وعمت فرصه بين جميع أفراده، وتأكد حق التعليم للجميع، 
 كذلك فإن التربية ال تتطور وال تتوسع فرص التكافؤ في التعليم إال في جو ديمقراطي.

طية في المؤسسات التربوية عامة ثالثة أبعاد، وهي: تتضمن الممارسات الديمقرا .2
ديمقراطية التعليم بمعنى تكافؤ الفرص التعليمية في االلتحاق بتلك المؤسسات دون تمييز 
بين األفراد على أساس اجتماعي أو عرقي أو ديني، وتعليم الديمقراطية في المؤسسات 

صفية والالصفية، وتطبيق آليات التعليمية من خالل تضمينها في المقررات واألنشطة ال
الديمقراطية في صنع واتخاذ اتخاذ القرارات التعليمية وفي إدارة حجرات الدراسة الصفية 

 والمشاركة العادلة والحرة في االنتخاب والتمثيل بالمجالس التعليمية والمدرسية المختلفة.
لى العدالة تتضمن الممارسات الديمقراطية داخل المدرسة الممارسات القائمة ع .3

واحترام القوانين وعدم التمييز بين أعضاء المجتمع المدرسي، ومشاركة ممثلين عن 
المجتمع المدرسي من اإلداريين والمعلمين والطالب في المجالس المدرسية، وتعزيز القيم 

 الديمقراطية بالمدرسة كحرية النقد والتعبير. 
ثالثة مستويات، وذلك على  يمكن تقسيم الممارسات الديمقراطية بالمدرسة على .4

 النحو التالي:
 المستوى األول: الممارسات الديمقراطية على مستوى المدرسة ككل. •
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 المستوى الثاني: الممارسات الديمقراطية داخل حجرة الدراسة. •
 المستوى الثالث: الممارسات الديمقراطية في المناهج الدراسية. •
من  -ارس الثانوية العامة بمصر تتسم الممارسات الديمقراطية على مستوى المد .5

 متوسطة، حيث:بأنها تتم بشكل عام بدرجة  -وجهة نظر المعلمين بها 
تتم غالبية الممارسات الديمقراطية على مستوى المدرسة بدرجة متوسطة، كتبني  •

مدير المدرسة نمط اإلدارة الديمقراطية في تسيير العمل المدرسي، وااللتزام بما توافقت 
ية من قرارات مدرسية، وتطبيق آليات ديمقراطية شفافة في تشكيل اللجان عليه األغلب

والمجالس المدرسية، وتدريب المعلمين على ممارسة السلوك الديمقراطي بالمدرسة، 
والمشاركة في اختيار ممثلي المعلمين في مجلس األمناء واآلباء والمعلمين، ومشاركة 

قرارات المدرسية، ونشر ثقافة الديمقراطية جميع أعضاء المجتمع المدرسي في صناعة ال
 بالمدرسة من خالل عقد الندوات وورو العمل المرتبطة بذلك.

تتم بعض الممارسات الديمقراطية على مستوى المدرسة بدرجة مرتفعة، كتوزيع  •
المهام والحصص على المعلمين بطريقة عادلة، وإتاحة حرية التعبير للمعلمين عن رأيهم 

جتماعات المدرسية، وإتاحة الفرصة لجميع المعلمين للترقي وفًقا لقدراتهم بصراحة في اال
 دون عوائق، وتطبيق اللوائح والتعليمات على جميع أعضاء المجتمع المدرسي دون تمييز. 

تتسم الممارسات الديمقراطية داخل حجرة الدراسة بالمدارس الثانوية العامة بمصر  .6
 حيث: مرتفعة،بأنها تتم بشكل عام بدرجة 

من وجهة نظر المعلمين بالمدارس  –تتم أغلب الممارسات الديمقراطية بالفصول  •
بدرجة مرتفعة، كالتعامل بعدالة مع جميع الطالب دون تمييز  -الثانوي العام في مصر

بينهم، وتشكيل اتحادات الطالب واختيار أعضائها بطريقة ديمقراطية، وتحفيز الطالب 
ز التكليفات الدراسية، وتشجيع الحوار والمناقشة بين على العمل الجماعي في إنجا

 الطالب في الفصل، وحرية اطالع الطالب على نتائج اختباراتهم ومناقشتها معهم.
من وجهة نظر المعلمين بالمدارس  –تتم بعض الممارسات الديمقراطية بالفصول  •

هادفة إلى بدرجة متوسطة، كالترحيب بمقترحات الطالب ال -الثانوي العام في مصر
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تحسين األداء التدريسي للمعلمين، وتقبل أفكار الطالب وآرائهم المعارضة لرأي المعلمين، 
 ومشاركة الطالب في وضع قواعد العمل وآليات الثواب والعقاب بالفصل.

تتسم الممارسات الديمقراطية في المناهج الدراسية بالمدارس الثانوية العامة  .7
 متوسطة، حيث:جة بمصر بأنها تتم بشكل عام بدر 

تتم غالبية الممارسات الديمقراطية في المناهج الدراسية بدرجة متوسطة، كحرية  •
اختيار الطالب لألنشطة المدرسية وفًقا لرغباتهم وميولهم، وتضمين المقررات الدراسية 
لمبادئ الديمقراطية وأسسها في موضوعاتها وكذلك بعض مبادئ الدستور المصري أو 

حزاب وعملها، وتناول اإلذاعة والصحافة المدرسية لقضايا الديمقراطية آليات تكوين األ
 ومفاهيمها، وحرية للطالب في اختيار المقررات التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم.

تتم بعض الممارسات الديمقراطية على مستوى المدرسة بدرجة مرتفعة، كتأكيد  •
 االطالعحترام أحكامه، وإتاحة وحرية بعض المقررات الدراسية على االلتزام بالقانون وا

 داخل المدرسة على اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.
 ثانيًا: نتائج مررب ة بسلوكيات المواطنة التنظيمية للمعلميو بالمدارس

تتضمن سلوكيات المواطنة التنظيمية اإلسهامات اإليجابية التي يمارسها المعلم  .1
 دف دعم أداء المدرسة وزيادة فعاليتها وكفاءتها.طواعية بالمدرسة التي يعمل بها، به

ُينظر لسلوكيات المواطنة التنظيمية على أنها سلوكيات اختيارية بطبيعتها بمعنى  .2
أنها ليست جزًءا من متطلبات الوظيفة الرسمية للمعلمين، لذلك ال يحاسب عليها المعلم 

 يةإذا لم يقم بها باعتبارها أدوارًا إضاف
سلوكيات لمواطنة التنظيمية للمعلم ثالثة أبعاد، وهي: تتضمن سلوكيات ا .3

المواطنة التنظيمية للمعلم الموجهة نحو الطالب، وسلوكيات المواطنة التنظيمية للمعلم 
الموجهة نحو زمالء العمل، وسلوكيات المواطنة التنظيمية للمعلم الموجهة نحو المدرسة 

 ككل.
ن بالمدارس الثانوية العامة في مصر تتسم سلوكيات المواطنة التنظيمية للمعلمي .4

 ، حيث:نحو الطالب بأنها تتم بشكل عام بدرجة متوسط
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بدرجة متوسطة، سلوكيات المواطنة التنظيمية للمعلمين نحو الطالب تتم غالبية  •
كالتعرف على آراء الطالب في أسلوب تدريس المعلمين لهم، والحرص على التواصل مع 

فصل، وتخصيص وقت إضافي لمساعدة الطالب الطالب وحل مشكالتهم خارج ال
منخفضي المستوى التحصيلي، والبقاء بالفصل بعد انتهاء الحصة للرد على استفسارات 
الطالب، والبقاء في المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي تطوًعا لمساعدة الطالب المتعثرين 

 دراسًيا.
بدرجة مرتفعة، طالب تتم بعض سلوكيات المواطنة التنظيمية للمعلمين نحو ال •

كرجوع المعلمين لمصادر معرفة متنوعة في تحضير دروسهم إلى جانب الكتاب 
المدرسي، وتشجيع الطالب على االستفادة من المصادر المتنوعة للمعرفة، والمشاركة في 
المسابقات المدرسية، واكتشاف مواهب الطالب والقيام بتوجيههم لتنميتها، وإعداد أسئلة 

 لتالميذ المتميزين ومناقشتهم فيها.ابتكاريه ل
تتسم سلوكيات المواطنة التنظيمية للمعلمين بالمدارس الثانوية العامة في مصر  .5

كتجنب المعلمين للحديث بالسوء ، نحو زمالء العمل بأنها تتم بشكل عام بدرجة مرتفعة
م عن زمالء العمل المختلفين معهم في الرأي، ومشاركة زمالء العمل في مناسباته

االجتماعية، والتطوع ألداء مهامهم في حالة غيابهم، وتجنب تصيد األخطاء للزمالء 
المقصرين في العمل، والمبادرة بنقل الخبرات الوظيفية إلى الزمالء من المعلمين الجدد، 
ومساعدة الزمالء الذين لديهم أعباء عمل كثيرة، والمبادرة بتقديم النصح والمشورة لتحسين 

عدتهم على قدر المستطاع في استخدام التكنولوجيا في التدريس، وتخصيص أدائهم، ومسا
 الوقت لالستماع لمشكالتهم ومساعدتهم في حلها.

تتسم سلوكيات المواطنة التنظيمية للمعلمين بالمدارس الثانوية العامة في مصر  .6
 حيث: ،نحو مدرستهم بأنها تتم بشكل عام بدرجة مرتفعة

بدرجة مرتفعة، اطنة التنظيمية للمعلمين نحو مدارسهم سلوكيات المو تتم غالبية   •
كالحرص على سالمة األدوات واألجهزة المدرسية، والتحدث بصورة إيجابية وموضوعية 
عن المدرسة أمام المجتمع الخارجي، والتطوع ألداء مهام إضافية يتطلبها العمل المدرسي 
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والمشاركة في الجهود التطوعية دون مقابل، والمشاركة في عالج المشكالت في المدرسة، 
لتوطيد العالقات بين المدرسة والمجتمع المحلي، ومساعدة المعلمين لمدير المدرسة في 

 بعض المهام في أوقات فراغهم.
تتم بعض سلوكيات المواطنة التنظيمية للمعلمين نحو مدارسهم بدرجة متوسطة،  •

فة، والتطوع بتقديم مقترحات كالمشاركة بفعالية في أنشطة الوحدات المدرسية المختل
لتحسين العمل بالمدرسة، والمبادرة الطوعية من قبل المعلمين بإلغاء أو تأجيل إجازاتهم إذا 

 تطلب العمل بالمدرسة ذلك، والمبادرة بالمشاركة في اللجان المدرسية المختلفة.
اطنة ثالثًا: نتائج مررب ة بالعن ة ايو الممارسات الديمقراطية وسلوكيات المو 

 التنظيمية للمعلميو بالمدارس
توجد عالقة ارتباطيه موجبة بين كل من الممارسات الديمقراطية بالمدارس  .1

 الثانوية العامة في مصر وسلوكيات المواطنة التنظيمية للمعلمين بها.  
يمكن التنبؤ بسلوكيات المواطنة التنظيمية للمعلمين من خالل رصد درجة توافر  .2

 اطية بالمدارس بأبعادها الثالثة وفقًا للمعادلة التالية:الممارسات الديمقر 
الممارسات الديمقراطية داخل حجرة × ) 1.61سلوكيات المواطنة التنظيمية = 

×  0.27× )الممارسات الديمقراطية في المناهج الدراسية( +  0.46الدراسة( + 
 .41.21)الممارسات الديمقراطية على مستوى المدرسة( + 

سلوكيات المواطنة التنظيمية للمعلمين بدرجة كبيرة بتوافر الممارسات حيث تتأثر 
، يليه الممارسات الديمقراطية 1.61الديمقراطية داخل حجرة الدراسة بمعامل انحدار قيمته 

وأخيرًا بالممارسات الديمقراطية على مستوى  ،0.46في المناهج الدراسية بمعامل انحدار 
          0.27المدرسة بمعامل انحدار 

رابعًا: إجراءات مقترحة لرفع مستوى سلوكيات المواطنة التنظيمية لدى معلمي 
مدارس التعليم الثانوي العام في مصر مو خنلتعزيزبعض الممارسات الديمقراطية 

 بالمدرسة
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انطالقًا مما سبق، يقترح البحث عدد من الممارسات الديمقراطية التي يمكن أن تعزز 
التنظيمية لدى معلمي مدارس التعليم الثانوي العام في مصر، وذلك سلوكيات المواطنة 
 على النحو التالي: 

توفير مناخ داخل المدرسة يستند إلى المساواة بين الجميع دون تمييز على أساس  .1
 الجنس أو اللون أو الدين أو المكانة االجتماعية أو االقتصادية.

المدرسة، وإتاحة الفرصة للجميع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع العاملين ب .2
 للتنمية والتقدم والترقي وفقًا لما تسمح به قدراته وإمكاناته دون عوائق.

توزيع المهام والمسئوليات على أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة بطريقة عادلة  .3
 ومتوازنة ودون تمييز. 

سة دون احترام القانون وتطبيق اللوائح والقرارات على جميع العاملين بالمدر  .4
 تمييز، والتقيد بما توافقت عليه األغلبية من قرارات توصلت إليها بطريقة ديمقراطية.

نشر ثقافة الديمقراطية والعمل التطوعي من خالل مشاركة المجتمع المدرسي في  .5
حل قضايا المجتمع المحلي، وإتاحة الفرصة ألعضاء من المجتمع المحلي والشخصيات 

 مجالس المدرسية وبعض النشاطات والفعاليات المدرسية.العامة في المشاركة في ال
مشاركة جميع أطراف العملية التعليمية من معلمين وإداريين وطالب وأولياء أمور  .6

في صنع القراراتالمدرسية التي تؤثر على مصالحهم وعلى مستقبلهم الوظيفي وعلى سير 
 سسات التعليمية.العمل، وهو ما يعزز من فرص المشاركة والعمل التطوعي بالمؤ 

احترام حرية أعضاء المجتمع المدرسي من معلمين وإداريين وطالب في التفكير  .7
رائهم، ووضع أسس لحوار هادف قائم على حرية النقد وإبداء الرأي بدون آوالتعبير عن 

خوف من عواقب أو توبيخ، وإتاحة فرصة طرح األسئلة في أجواء حرة وإيجابية تدفع إلى 
 كة والعطاء.مزيد من المشار 

ترسيخ فكرة المسئولية لدي المعلمين؛ فالديمقراطية مسئولية في األساس بمعنى  .8
تحمل الفرد لنتائج أفعاله، وتحمله للمهام واألعباء الوظيفية، والتزام بالقوانين واللوائح التي 
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اتفق عليها األغلبية، وهي تنبع في األساس من الرقابة الذاتية الناتجة عن القناعة 
 مشاركة وحرية االختيار.  وال

تشجيع المبادرات الفردية والنقد البناء، وتبني المقترحات التي تؤدي إلى تطوير  .9
 العمل المدرسي حتى وإن اختلفت مع مقترحات القيادات والمسئولين. 

إتاحة الفرصة للمعلم للتجديدواالبتكار واإلبداع، وحرية اختيار الطرق والوسائل  .10
ق األهداف التعليمية، ومن ثم تعزيز فرص مشاركة المعلم في تطوير التي تعينه على تحقي

 العمل التعليمي.
نشر ثقافة الديمقراطية بالمدرسة من خالل عقد ندوات وورو عمل يشارك فيها  .11

شخصيات عامة، ومناقشة القضايا المجتمعية والعالمية العامة وتلك التي ترتبط بالقضايا 
 التعليمية.
ليميةللمعارف والقيم والمهارات الديمقراطية، وتحويل تلك تضمين المناهج التع .12

المعارف إلى أنشطة وممارسات من خالل األنشطة الصفية والالصفية، فالممارسات 
الديمقراطية حتى توضع موضع التنفيذ والتطبيق يجب أن تدعمها تربية ديمقراطية قائمة 

 على أسس نظرية سليمة. 
التعليمية قائمة على أسس ديمقراطية من بناء كيانات ومجالس بالمؤسسات  .13

حيث تشكيلها وآليات اختيار أعضائها، وطرق إدارة النقاو والحوار في اجتماعاتها، 
 وآليات صنع واتخاذ القرارات التعليمية بها.

تفعيل مشاركة أطراف العملية التعليمية من معلمين وإداريين وطالب وأولياء  .14
 م في المجالس المدرسية المختلفة.أمور بالترشح وانتخاب ممثلين عنه

توفير المعلم الديمقراطي من خالل تدريب المعلمين على ممارسة السلوك  .15
الديمقراطي والمشاركة اإليجابية بالمؤسسة التعليمية، والوعي بقيم وقضايا الديمقراطية، 

 وهو ما يستلزم وجود مناخ تعليمي يسمح بالمشاركة وحرية التفكير وتحمل المسئولية.
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تفعيل وتنشيط التنظيمات الطالبية كاالتحادات الطالبية والبرلمان الطالبي  .16
وأنشطة الصحافة واإلذاعة بالمؤسسات التعليمية، والتي من خاللها يكتسب الطالب 

 مهارات الممارسة الديمقراطية والعمل اإليجابي والتطوعي. 
وتشجيع المبادرات إدارة فرق العمل بالمدرسة بما يؤدي إلى العمل بروح الفريق  .17

الفردية وتفويض السلطات، واتخاذ القرارات باألغلبية وتبني لغة الحوار واحترام الرأي 
 والرأي األخر.

تبني أساليب ديمقراطية في إدارة الصف تعتمد على احترام شخصية الطالب  .18
وميولهم واحتياجاتهم، والمشاركة اإليجابية للطالب في وضع قواعد العمل داخل الفصل 
وتحملهم لمسئولية أفعالهم وتصرفاتهم، وتقبل أراء الطالب وحرية الرأي والتعبير، وتعويد 

 الطالب على المشاركة والتفاعل.
تعليم الطالب قيم الديمقراطية، وإكساب الطالب مهارات الممارسات الديمقراطية  .19

ب على تقبل السليمة كحرية التصويت واالختيار والترشيح والتمثيل وغيرها، وتدريب الطال
 الرأي والرأي اآلخر، والتعلم الذاتي واالعتماد على النفس في حل المشكالت.

 خارمة
تناول البحث الحالي مفهوم المواطنة التنظيمية وأبعادها وأهميتها، والديمقراطية في 
التعليم، وكيفية تعزيز سلوكيات المواطنة التنظيمية بالمؤسسات التعليمية من خالل تفعيل 

سات الديمقراطية بتلك المؤسسات، وال شك أن إقامة مناخ تعليمي على أسس الممار 
ديمقراطية بحيث تشيع عالقات التعاون والتفاهم والترابط، والمشاركة الجادة في وضع 
األهداف والمساهمة في تحقيقها من قبل المجتمع التعليمي، واتباع نمط اإلدارة الديمقراطية 

صنع واتخاذ القرارات التعليمية،وإدارة حجرة  وآلياتداريةمن حيث تشكيل التنظيمات اإل
الدراسة بطريقة ديمقراطية، وتفعيل المشاركة المجتمعية والطالبية، كل ذلك يؤدي إلى 
مجتمع تعليمي نشط وفعال ومؤثر ومشارك بفاعلية في تطوير المؤسسة التعليمية، 

 وتحقيق الجودة والتميز التي تسعى إليه.
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