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 مستخلص البحث
 

مدرسي التربية عمى ىدف البحث إلى تصميم وتطبيق مقياس سموك المواطنة التنظيمية 
تربيات بغداد ، حيث استخدم الباحثان المنيج الوصفي في الرياضية في المدارس الثانوية 

وتم إجراء  ( مديرًا يمثمون المدارس الثانوية لتربيات بغداد،686اشتممت عينة البحث عمى )و 
ِإعداد تعميمات تصميم استمارة االستبانة، والتجربة االستطالعية، والتحميل اإلحصائي لفقرات 

 (.SPSSاالستبانة والتجربة الرئيسة، وتم استخدام الحقيبة اإلحصائية لمعموم االجتماعية )
الرياضية في واستنتج الباحثان صالحية وصدق مقياس سموك المواطنة التنظيمية لمدرسي التربية 

المديريات العامة لتربيات بغداد  فيما تميز أفراد عينة البحث بشعورىم بسموك المواطنة التنظيمية 
وأوصى الباحثان اعتماد مقياس سموك المواطنة التنظيمية عمى عينات أخرى  واالىتمام وتعزيز 

ورش عمل سموك المواطنة سالتنظيمية من خالل  تنظيم دورات تطويرية  خالل دورات و 
جراء دراسات  تخصصية تنظم ليذا الغرض لتأثيرىا في سموك المواطنة  التنظيمية لدييم وا 

 مشابيو عمى عينات أخرى .
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Abstract 

The aim of the research is to design and apply a measure of the 

organizational citizenship behavior to the teachers of physical education 

in the secondary schools in Baghdad's educations. The researcher used 

the descriptive approach. The research sample included (686) managers 

representing the secondary schools of Baghdad's educations. The 

instructions of designing the questionnaire form are prepared, the pilot 

experiment, statistical analysis of the items of the questionnaire and the 

main experiment, and the statistical bag for social sciences(SPSS) is used.  

     The researchers concluded the validity and reliability of the measure 

of the organizational citizenship behavior of the teachers of physical 

education in the general directorates of Baghdad's educations. The 

members of the research sample are characterized by their sense of the 

organizational citizenship behavior. The researchers recommended 

adopting the measure of the organizational citizenship behavior on other 

samples, and the interest and promotion of the organizational citizenship 

behavior by organizing development courses through specialized courses 

and workshops organized for this purpose because of their effect on the 

organizational citizenship behavior of them, and conducting similar 

studies on other samples.     
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 الباب األول
 التعريف بالبحث: -1
 مقدمة البحث وأىميتو: 1-1

تعد اإلدارة بصفة عامة مرآة تعكس واقع وتطور المجتمع الموجودة فيو، فيي العممية التي 
نستخدميا في توجيو العمل لتحقيق حياة أفضل لألفراد والجماعات، ومن خصائص اإلدارة إنيا 

ع بنظمو وقوانينو، ومدى تقدمو الحضاري الذي ُتشكل تبعًا لإلطار الذي يعيش فيو المجتم
 يعايشو.

إن االستجابة المناسبة لمواجية ىذه التحديات والتطورات واالىتمامات تأخذ عدة أشكال 
وطرق أىميا االىتمام بالموارد البشرية وتييئة بيئة العمل المناسبة ليا باعتبارىا العنصر 

رىا، ويبرز دور القيادة التربوية كأحد األساليب األساسي الذي يتوقف عميو نجاح المنظمة وتطو 
اإلدارية الحديثة في دعم وتعزيز سموك المواطنة التنظيمية والتي تقوم فكرتو عمى منح العاممين 
الثقة وتفويضيم السمطات واالستقاللية في العمل، مما يولد لدييم شعورًا بالثقة والحافز لتحمل 

ة والتي تظير عمى شكل ابداعات واقتراحات تزيد من دافعيتيم المسؤولية ويفجرون طاقاتيم الكامن
نجازه بكفاءة وفاعمية.  ايجابيًا نحو أىمية العمل وا 

ويعد سموك المواطنة فيو سموك فردي اجتيادي تطوعي يتجاوز حدود الدور الرسمي حيث 
وحرصو  يتمثل في حرص مدرس التربية الرياضية عمى المدرسة وسمعتيا وممتمكاتيا ومستقبميا

عمى مساعدة المدرسين والموظفين والطمبة وبذل الجيد وتحسين األداء، ويحمل سموك المواطنة 
العديد من األثار اإليجابية، كتحسين مستوى كفاءة المدرسة وفعاليتيا وروح التعاون والمحافظة 

سة الفرصة عمى الطمبة، ويمثل سموك المواطنة التنظيمية ىذه الجيود اإلضافية التي تعطي لممدر 
في تحسين األداء والوصول ألعمى المستويات والكفاءة، حيث تعكس درجة الرضا وااللتزام 
واالنتماء لممدرسة. وىناك ميزتان ليذا السموك بشكل عام، الميزة األولى أنو ال يفرض بالقوة 

ىا مؤسسة واإلجبار، والميزة الثانية إنو يمثل الجيود اإلضافية التي تحتاجيا المدرسة باعتبار 
 .تربوية  تقودىا لمنجاح

وأن سموك المواطنة التنظيمية في غاية األىمية لممؤسسات التربوية المختمفة فإن 
المؤسسات التعميمية والمدراس بشكل خاص بحاجة ماسة إلى ىذا السموك والعمل عمى جعمو 

ن التربية عمى المواطنة  وعمى حقوق اإلنسان ىي واقعًا ممموسًا لتحقيق أىداف التعميم المرجوة، وا 
 أنشطة تربوية تتحقق بواسطة التربية والتعميم.

وىذا ما يمثمو دور المدرسين في الطريقة التي يديرون بيا مدارسيم وأساليب العمل المتبعة 
منيم فإنيا تمثل العمود الفقري لنجاح المدرس في أداء رسالتو بصورة فعالة ومرجوه، حيث 
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ضية مع السموك البشري فيو يدير مجموعة من الطمبة ليم اتجاىاتيم يتعامل مدرس التربية الريا
النفسية، وشخصياتيم اإلنسانية، وقدراتيم الخاصة، وىو ما يجب عميو أن يعيو، وذلك يتطمب 
منو االحتفاظ بمعنويات عالية بين زمالئو المدرسين والتفاىم والثقة بينو وبين طمبتو و يبث فييم 

 التقدم واإلبداع.روح الفريق والتعاون و 
أذ تنبع أىمية سموك المواطنة التنظيمية التي تجسد السموك التربوي من كونيا تقوم بدور   

أساس يسري في كل جوانب العممية اإلدارية، فيي المعيار الذي يحدد في ضوئو نجاح أي 
 في المدرسة.مؤسسة إدارية وتربوية ، وىي صورة فعالة لمربط ما بين المدراء والمدرسين والطمبة 

وتكمن أىمية البحث كونيا تبحث في الموارد البشرية التي تعد من أىم موارد االدارة 
التربوية المتمثمة بالمدرسة ، فالتزام مدرس التربية الرياضية بأنماط السموك التربوي يؤثر إيجابيًا 

عن ذلك فإنَّ أىمية في عالقتو بالمدرسين معو، انطالقًا من أنو القدوة التي يحتذى بو ،  فضاًل 
البحث قد يسيم في نشر الوعي االداري بمفيوم سموك المواطنة التنظيمية وأبعاده وأثاره ومحدداتو 
بين اوساط المجتمع التربوي ويزداد االىتمام بسموك المواطنة التنظيمية لما لو من آثار إيجابية 

ي كافة المجاالت، و يعد ىذا عمى أداء المدرسة في ظل التحديات التي يشيدىا البمد اليوم ف
 البحث إضافة جديدة لمبحوث السابقة. 

 :مشكمة البحث 2–1
مشكمة البحث في أن اإلطار التربوي الذي يمارس ضمنو مدرس التربية الرياضية  وتكمن

سموكو القيادي ينعكس إيجابيًا عمى سموكو ويعزز من درجة ممارستو لسموك المواطنة التنظيمية 
الفاعل في االرتقاء بالمدرسة نحو التقدم واالزدىار وتحقيق األفضل دائمًا؛ وذلك  والذي لو األثر

من خالل طبيعة عممية التأثير التي تثبت جدارة المدرس في قيادتو لدرسو وكافة االنشطة 
ن كان سموك المواطنة التنظيمية في غاية األىمية لممؤسسات التربوية  المدرسية ااٌلخرى، وا 

فإن مدرس التربية الرياضية عمى وجو الخصوص بحاجة ماسة أكثر من غيره بكافة أشكاليا 
 إلى االىتمام بيذا السموك وتجسيده من خالل سموكياتو المختمفة.

 أحد عناصر العممية التعميمية والتدريسية في المؤسسات التربوية انوبما أن الباحث
لسبل والنظم الحديثة واألكثر تطورًا والعمم في تطور مستمر فال بد من اتخاذ أفضل ا والتعميمية

الخوض في معرفة سموك  انفي تحسين دور مدرس التربية الرياضية التربوي، لذا ارتأى الباحث
المواطنة التنظيمية لمدرس التربية الرياضية من وجية نظر مدراء المدارس الثانوية في 

 المديريات العامة لتربيات بغداد.
 :أىداف البحث 3 –1
 تطبيق مقياس سموك المواطنة التنظيمية.بناء و -1
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التعرف عمى مستوى سموك المواطنة التنظيمية لمدرس التربية الرياضية من وجية نظر مدراء -2
 المدارس الثانوية. 

 مجاالت البحث. 4 –1
 : مدراء المدارس الثانوية في المديريات العامة لتربيات بغداد.المجال البشري 1-4-1
 (.2117/ 4/ 31( إلى ) 2116/ 3/    28: لممدة من)نيالمجال الزما2 -1-4
 المدارس الثانوية التابعة لممديريات العامة لتربيات بغداد. المجال المكاني: 1-4-3

 الباب الثاني
جراءاتو الميدانية : -2   منيجية البحث وا 
 منيج البحث:  2-1

ىج لتحقيق أىداف ار المنيج الوصفي باألسموب المسحي باعتباره أفضل المناياختتم 
 البحث ومالئمتو طبيعة مشكمة البحث. 

 مجتمع البحث وعيناتو:  2-2
اشتمل مجتمع البحث عمى كافة مدراء المدراس الثانوية في المديريات العامة لتربيات  

 (. 1(، وكما مبين في الجدول )2116- 2115( لمسنة الدراسية )686بغداد والبالغ عددىم )
 (1جدول )

 ل مجتمع البحثيبين تفاصي

 عدد مدراء المدارس الثانوية المديريات العامة التربيات بغداد ت

 119 الكرخ األولى 1

 162 الكرخ الثانية 2

 112 الكرخ الثالثة 3

 115 الرصافة األولى 4

 112 الرصافة الثانية 5

 86 الرصافة الثالثة 6

 686 المجموع الكمي 

 
 



 

 

 

  

166 

 (181( الى )161)ص  هن الصفحات - م.م سيف خليفة هطر -وعد عبد الرحين فرحانأ.د  بحث

 (03/6/8302)عشر السادسالعدد  – رابعالمجلد ال –ار للعلوم البدنية والرياضية مجلة جامعة االنب

 عينة البناء: 2-2-1
يم المقياسين تطمب العمل وجود عينة خاصة بالبناء، حيث اشتممت عينة من أجل تصم

( مديرًا ومديره  تم اختيارىم بطريقة عَمدية موزعين عمى المديريات العامة  331البناء عمى )
( استمارة؛ وذلك 12%( من العينة الكمية، وتم استبعاد )48،11لتربيات بغداد ويمثمون نسبة )

( استبانة  278( مديرًا ومديرة  لمثبات، وتم اختيار) 41عمييا، وتم اختيار)لعدم اكتمال اإلجابة 
 (.2لمتحميل اإلحصائي لمفقرات، وكما مبين في الجدول )
 (2الجدول )

 يبين تفاصيل عينة البناء
 العينات

 النسبة المئوية
التجربة األساسية  )لمتحميل 

 اإلحصائي لمفقرات(
 المجموع عينة الثبات المستبعدون

 331 41 12 278 عدد المدراء

 111 %12،13 %3،63 %84،24 النسبة المئوية من عينة البناء
 

 عينة التطبيق : 2-2-2
( مديرًا موزعين عمى المديريات العامة لتربيات بغداد 316اشتممت عينة التطبيق النيائية  عمى)

ستمارة وذلك لعدم ( ا16%( من مجتمع البحث الكمي، وتم استبعاد)46،16ويمثمون نسبة )  
( مديرًا ومديرة 311اكتمال اإلجابة عمييا، حيث اشتممت عينة التطبيق بصورتيا النيائية عمى )  

 (.3، وكما مبين في الجدول )
 (3جدول )

 يبين  تفاصيل عينة التطبيق
 العينات                    

 المجموع المستبعدون عينة التطبيق النيائي                                             النسبة المئوية                                              

 316 16 311 عدد المدراء
 111 %5،16 %94،94 النسبة المئوية من عينة التطبيق

 أدوات البحث ووسائل جمع المعمومات:  2-3
العمل في ىذا  لبحث إذ استخدم الباحث مجموعة من الوسائل المساعدة والمناسبة لطبيعة 

 تساعد ىذه الوسائل عمى جمع بيانات البحث وتحقيقيا مما يسّيل من خالليا تنفيذ التجربة. 
 .استبانة سموك المواطنة التنظيمية 
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  .المقابالت الشخصية مع الخبراء والمختصين 
 .استمارات تفريغ المعمومات 
 .الوسائل اإلحصائية 
 .المصادر العربية واالجنبية 
 المعمومات الدولية اإللكترونية )األنترنت(.  شبكة 
 (برنامج الحقيبة االحصائيةSPSS.) 
 إجراءات البحث الميدانية: 2-4
 إعداد مقياس القيادة اسموك المواطنة التنظيمية: 2-4-1

لتحقيق أىداف البحث في التعرف عمى سموك المواطنة التنظيمية لمدرسي التربية الرياضية من 
المدارس الثانوية في بغداد، فأن من مستمزمات تحقيق أىداف البحث ايجاد وجية نظر مدراء 

مقياس لمتعرف عمى مستوى سموك المواطنة التنظيمية لمدرسي التربية الرياضية والذي يحتوي 
( فقرة ، وبعد اعداد استبانة الستطالع آراء الخبراء لمتأكد من صالحية 52( مجاالت، و)5عمى )

ات وارتباطيا بالمجاالت، فضال عن مدى صالحية الفقرات ومالئمتو لعينة المجاالت وصدق الفقر 
جراء التعديالت وفقًا لمالحظة الخبراء استقر المقياس ليصبح  البحث، وبعد جمع  اآلراء، وا 

 :( فقرة موزعة عمى خمسة مجاالت، وىي52(، يتكون من )2بصورتو النيائية، كما في الممحق )
( فقرات ويقصد بو السموك الذي يدعم 9ويتضمن ىذا المجال ): المجال األول: اإليثار -1

مدرس التربية الرياضية لألشخاص الذين حولو في الميام المتعمقة بالعمل وىو سموكًا طوعيًا 
 لمساعدة األخرين. 

( فقره ويقصد بو مقدرة مدرس 11: ويتضمن ىذا المجال )المجال الثاني: الكياسة  -2
دراكو لتأثير سموكو عمى اآلخرين التربية الرياضية من منع وق وع المشكالت المتعمقة بالعمل وا 

وعدم استغاللو حقوق الطمبة وتجنب إثارة المشاكل معيم والتعرف عمى آرائيم قبل اتخاذ القرارات 
 وحرصو عمى احترام حقوق المدرسين.

( فقره ويقصد بيا الصفة 11ويضمن ىذا المجال ) المجال الثالث: الروح الرياضية: -3
المميزة لمدرس التربية الرياضية في تحمل الظروف الصعبة وتقبل ما ىو أقل من الظروف 
المثالية المطموبة لمعمل دون أبداء الشكوى والتذمر واالستمرار ببذل مستوى من األداء اإليجابي 

 بكل مرونة وانفتاح. 
التربية  ( فقرات وىو سموك مدرس11ويضمن ) المجال الرابع: وعي الضمير)االمتثال(: -4

الرياضية التطوعي الذي يفوق الحد األدنى من متطمبات الوظيفة في مجال الحضور واحترام 
 الموائح واألنظمة والعمل بجدية. 
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( 11: ويتضمن ىذا المجال)المجال الخامس: فضيمة المواطنة )طوعية المشاركة( -5
ة في إدارة أمور المدرسة فقرات ويقصد بو المشاركة البناءة والمسؤولة لممدرس التربية الرياضي

واالىتمام بمصيرىا من خالل الحرص عمى حضور االجتماعات الغير رسمية وتأدية العمل 
وقد امة لمتربية التي ينتسب الييا. بصورة تساعد في المحافظة عمى سمعة مدرستو والمديرية الع

يا الوصول خضعت االستبانة التي تم تصميميا ليذه الدراسة لعدة اختبارات ، الغرض من
الستبانة مالئمة ألىداف الدراسة الحالية، التي كانت عمى وفق مقياس ليكرت الخماسي 

(1961،Likert المطور في صياغة مفردات المقياس وىو أشبو بأسموب االختيار من متعدد )
(MultipleChoice والذي يعد من األساليب الشائعة في القياس والبحوث النفسية، اذ يقدم )

ب موقفًا ويطمب منو تحديد اجابتو باختيار بديل من بين بدائل عدة ليا أوزان مختمفة لممستجي
( 2( درجات، " نادرًا " )3( درجات، "أحيانًا" )4( درجات، "غالبًا" )5وتتدرج من " دائمًا " )

 ( بدائل لإلجابة لكل فقرة من5. واسنادًا الى ذلك تم وضع )(1)( درجة واحدة1درجتين، " أبدًا" )
(. ،اذ تتطمب 1( وأقل درجة ىي: )5فقرات االستبانة ، وأن أعمى درجة في  سمم المقياس ىي: )

 ( يبين مقياس ليكرت المتدرج الخماسي.4كل فقرة إختيار واحد من البدائل الخمسة . والجدول)
 (4جدول ) 

 مقياس ليكرت المتدرج الخماسي
 
 

 
 :وعرضيا عمى االساتذة والخبراء المختصين تحديد مجاالت وفقرات المقياس 2-4-2

تم تحديد أبعاد سموك المواطنة التنظيمية من خالل عرض األبعاد مع تعريفاتيا في 
( خبيرًا لمتعرف عمى 14المقياس، عمى مجموعة من الخبراء والمختصين والبالغ عددىم )

عد جمع االستمارات وتحميميا ظيرت موافقة الخبراء عمى صالحية األبعاد، وتم صالحيتيا، وب
( خبراء فأكثر، كمعيار لصالحية 11( أبعاد لسوك المواطنة التنظيمية، وتم اعتماد موافقة )5)

كل محور، وىذا يعني أن المحور الذي يستبعد ىو الذي ال يحظى بموافقة ىذا العدد والذي 
%(. ولتحديد أىمية تمك الفقرات في المقياسين المرشحة لمجتمع 71) يساوي نسبة أكبر من

الدراسة أن كانت صالحة أو غير صالحة أو بحاجة الى تعديل أو مدى انتمائيا لممجال ، قام 
( خبيرًا ومتخصصًا لمتأكد من مدى صالحيتيا كما في 14الباحث بعرض المقياسين عمى )
                                                 

 
(، 1998)عمان، دار االمل لمنشر والتوزيع، :2، طالقياس والتقويم في العممية التدريسيةأحمد عودة؛  (1)

 .41ص

 ابداً  نادراً  احياناً  غالباً  دائماً  البدائل
 1 2 3 4 5 رجةالد
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جاباتيم عن فقرات المقياس قام (. وبعد أن ابدى المتخصصو 3الممحق )  ن آرائيم ومقترحاتيم وا 
الباحث باستخدام قانون النسبة المئوية وسيمة لمتعرف عمى آراء الخبراء والمختصين حول مدى 

  .( خبيراً 14( خبراء من أصل )11صالحيتيا فقد أصبحت الفقرة صالحة عندما تحظى بمواقة )
 تحميل الفقرات إحصائيًا:   2-4-3
 القوة التميزية لفقرات المقياس.  أواًل:

إليجاد القوة التميزية التي تشير الى القدرة عمى التميز بين االفراد الذين يحصمون عمى 
درجات عالية، واالفراد الذين يحصمون عمى درجات منخفضو في المقياس نفسو , طبق الباحث 

لطريقة العشوائية، من جميع ( مديرا اذ تم إختيارىم با331المقياسين عمى عينة بمغ قواميا )
مديريات التربية وىي : عينة مستبعدة من عينة التجربة الرئيسة، مع توضيح كيفية االجابة عنيا 
وبعدىا تم جمع االستبانات، وتصحيح االجابات، واعطاء الدرجات لكل استبانو، إذ تم ترتيب 

%( من االستبانات 27نسبة )االستبانات تنازليًا من اعمى درجة الى اوطئ درجة، وتم إختيار 
%( من االستبانات الحاصمة عمى الدرجات 27الحاصمة عمى الدرجات العميا في المقياس ، و)

( استبانو، اي أن عدد االستبانات 139الدنيا، وبذلك بمغ عدد االستبانات في كل مجموعة )
ينتين مستقمتين لمعرفة ( إستبانو ، وقد تم استخدام االختبار التائي لع278الخاضعة لمتحميل ىي )

الفروق  بين متوسطي المجموعتين العميا والدنيا عمى كل فقرة ، وعّدت القيمة التائية المحسوبة 
( وتبينت ان جميع 1.15مؤشرًا لتمييز كل فقرة عن طريق مقارنة مستوى الخطأ بمستوى داللة )

مقياسين مميزة .وكما  ( أي أن جميع فقرات ال1,15قيم مستوى الخطأ اقل من مستوى داللة )
 (.5مبين في الجدول )

 (5جدول)
 يبين القوة التمييزية لفقرات مقياس سموك المواطنة التنظيمية

الوسط  المجموعة الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

مستوى 
 الخطاء

داللة 
 الفروق

1 
 1.57 2.41 المجموعة الدنيا

 معنوي 1.111 23.13
 1.5 4.55 العمياالمجموعة 

2 
 1.54 2.7 المجموعة الدنيا

 معنوي 1.111 31.12
 1.26 4.92 المجموعة العميا

3 
 2s.58 1.57 المجموعة الدنيا

 معنوي 1.111 23.63
 1.45 4.7 المجموعة العميا

4 
 1.61 2.5 المجموعة الدنيا

 معنوي 1.111 33.74
 1.12 4.9 المجموعة العميا
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5 
 1.55 2.54 جموعة الدنياالم

 معنوي 1.111 22.8
 1.49 4.6 المجموعة العميا

6 
 1.65 2.48 المجموعة الدنيا

 معنوي 1.111 22.19
 1.47 4.66 المجموعة العميا

7 
 1.65 2.3 المجموعة الدنيا

 معنوي 1.111 25.34
 1.44 4.73 المجموعة العميا

8 
 1.65 2.32 المجموعة الدنيا

 معنوي 1.111 21.27
 1.51 4.45 المجموعة العميا

9 
 1.58 2.55 المجموعة الدنيا

 معنوي 1.111 34.53
 1.14 4.9 المجموعة العميا

11 
 1.58 2.51 المجموعة الدنيا

 معنوي 1.111 22.49
 1.49 4.6 المجموعة العميا

11 
 1.57 2.63 المجموعة الدنيا

 معنوي 1.111 31.11
 1.26 4.92 موعة العمياالمج

12 
 1.53 2.66 المجموعة الدنيا

 معنوي 1.111 36
 1.13 4.9 المجموعة العميا

13 
 1.58 2.4 المجموعة الدنيا

 معنوي 1.111 24.52
 1.47 4.6 المجموعة العميا

 
14 

 1.77 2.19 المجموعة الدنيا
 معنوي 1.111 21.6

 1.49 4.6 المجموعة العميا

15 
 1.65 2.51 المجموعة الدنيا

 معنوي 1.111 25.76
 1.35 4.85 المجموعة العميا

16 
 1.61 2.51 المجموعة الدنيا

 معنوي 1.111 27.73
 1.34 4.86 المجموعة العميا

17 
 1.69 2.12 المجموعة الدنيا

 المجموعة العميا معنوي 1.111 25.21
 4.61 1.48 

18 
 1.63 2.42 المجموعة الدنيا

 معنوي 1.111 22.85
 1.48 4.63 المجموعة العميا

19 
 1.63 2.44 المجموعة الدنيا

 معنوي 1.111 25.45
 1.41 4.77 المجموعة العميا

21 
 1.52 2.7 المجموعة الدنيا

 معنوي 1.111 36.37
 1 5 المجموعة العميا
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21 
 1.68 2.5 المجموعة الدنيا

 يمعنو  1.111 27.94
 1.23 4.94 المجموعة العميا

22 
 1.64 2.64 المجموعة الدنيا

 معنوي 1.111 25.65
 1.32 4.88 المجموعة العميا

23 
 1.6 2.58 المجموعة الدنيا

 معنوي 1.111 32.9
 1 5 المجموعة العميا

24 
 1.6 2.57 المجموعة الدنيا

 معنوي 1.111 33
 1 5 المجموعة العميا

25 
 1.55 2.58 المجموعة الدنيا

 معنوي 1.111 24.3
 1.45 4.7 المجموعة العميا

26 
 1.52 2.6 المجموعة الدنيا

 معنوي 1.111 31.97
 1.28 4.91 المجموعة العميا

27 
 1.48 2.64 المجموعة الدنيا

 معنوي 1.111 29.14
 1.38 4.82 المجموعة العميا

28 
 1.64 2.39 المجموعة الدنيا

 معنوي 1.111 21.56
 1.5 4.54 المجموعة العميا

29 
 1.6 2.47 المجموعة الدنيا

 معنوي 1.111 32.12
 1.1 4.98 المجموعة العميا

31 
 1.64 2.61 المجموعة الدنيا

 معنوي 1.111 27.25
 1.26 4.92 المجموعة العميا

31 
 

 1.69 2.39 المجموعة الدنيا
 معنوي 1.111 24.25

 1.4 4.77 المجموعة العميا
32 
 

 1.5 2.6 المجموعة الدنيا
 معنوي 1.111 26.83

 1.41 4.7 المجموعة العميا

33 
 1.58 2.4 المجموعة الدنيا

 معنوي 1.111 24.52
 1.47 4.6 المجموعة العميا

34 
 1.64 2.1 المجموعة الدنيا

 معنوي 1.111 25.27
 1.49 4.6 المجموعة العميا

35 
 1.53 2.64 المجموعة الدنيا

 معنوي 1.111 22.79
 1.48 4.64 المجموعة العميا

36 
 1.55 2.6 المجموعة الدنيا

 المجموعة العميا معنوي 1.111 24.86
 4.73 1.44 
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37 
 1.63 2.57 المجموعة الدنيا

 معنوي 1.111 21.52
 1.49 4.57 المجموعة العميا

38 
 1.61 2.51 الدنياالمجموعة 

 معنوي 1.111 23.1
 1.47 4.67 المجموعة العميا

39 
 1.6 1.92 المجموعة الدنيا

 معنوي 1.111 29.82
 1.46 4.69 المجموعة العميا

41 
 1.47 2.66 المجموعة الدنيا

 معنوي 1.111 24.16
 1.48 4.64 المجموعة العميا

41 
 1.57 2.61 المجموعة الدنيا

 معنوي 1.111 21.42
 1.49 4.58 المجموعة العميا

42 
 1.65 2.5 المجموعة الدنيا

 معنوي 1.111 24.11
 1.41 4.77 المجموعة العميا

43 
 1.63 2.52 المجموعة الدنيا

 معنوي 1.111 23.2
 1.45 4.72 المجموعة العميا

44 
 1.61 2.48 المجموعة الدنيا

 معنوي 1.111 21.48
 1.5 4.54 وعة العمياالمجم

45 
 1.64 2.1 المجموعة الدنيا

 معنوي 1.111 26.7
 1.46 4.69 المجموعة العميا

46 
 1.54 2.61 المجموعة الدنيا

 معنوي 1.111 27.21
 1.38 4.82 المجموعة العميا

47 
 1.55 2.6 المجموعة الدنيا

 معنوي 1.111 26.83
 1.39 4.8 المجموعة العميا

48 
 1.65 2.55 المجموعة الدنيا

 معنوي 1.111 21.55
 1.49 4.6 المجموعة العميا

49 
 1.52 2.55 المجموعة الدنيا

 معنوي 1.111 23.8
 1.48 4.63 المجموعة العميا

51 
 1.67 2.25 المجموعة الدنيا

 معنوي 1.111 28.45
 1.34 4.86 المجموعة العميا

51 
 1.61 2.51 المجموعة الدنيا

 معنوي 1.111 23.65
 1.45 4.7 المجموعة العميا

52 
 1.68 2.51 المجموعةالدنيا

 معنوي 1.111 21.32
 1.47 4.66 المجموعة العميا
 1,15  ≥معنوي عند مستوى داللة 
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 ثانيًا: الصدق )معامل االتساق الداخمي(:
 تحقق الباحث من صدق المقياس من خالل:

 ور )معامل االتساق الداخمي(:مؤشر صدق المحا
ويتحقق ىذا النوع من الصدق من ارتباط درجة المحور بدرجة المقياس الكمية, وىذا معناه أن 
المحور  يقيس المفيوم نفسو الذي تقيسو الدرجة الكمية لممقياس وفقا إلجابات أفراد العينة )البناء( 

مة معامل االتساق الداخمي لجميع المحاور ىي نسب ( فرد, حيث كانت قي331والبالغ عددىم )
( يبين 6(. والجداول )1,15مقبولة الن قيم مستوى الخطأ لقيم االرتباط اقل من مستوى داللة )

 ذلك.
 (6جدول )

 سموك المواطنة التنظيميةيبين قيم معامل الثبات )معامل االتساق الداخمي( لمحاور مقياس 
قيمة معامل  عدد الفقرات محاور مقياس  سموك المواطنة

 الثبات
 داللة االرتباط مستوى الخطأ

 معنوي 1.111 1,25 فقرات 9 االيثار المحور االول
 معنوي 1.111 1,31 فقرة 11 الكياسة المحور الثاني
 معنوي 1.111 1,32 فقرة 11 الروح الرياضية المحور الثالث
 يمعنو  1.111 1,37 فقرة 11 وعي الضمير المحور الرابع
 معنوي 1.111 1,41 فقرات11 فضيمة المواطنة المحور الخامس

 (1,15)≥* معنوي عند مستوى الداللة 

 مؤشر صدق الفقرات)معامل االتساق الداخمي(: -2
ويتحقق ىذا النوع من الصدق من ارتباط درجة الفقرة بدرجة المقياس الكمية, وىذا معناه أن 

الدرجة الكمية لممقياس, ويتحقق ذلك عند استعمال معامل  الفقرة تقيس المفيوم نفسو الذي تقيسو
االرتباط البسيط, وتعد أساليب تحميل الفقرات مؤشرًا عمى ىذا النوع من الصدق. تحذف الفقرات 
التي تكون معامالت ارتباط درجاتيا بالدرجة الكمية لالستبيان )غير معنوية( عمى اعتبار أن 

التي يقيسيا المقياس بأكممو. وبعد معالجة النتائج في مقياس  الفقرة ال تقيس الظاىرة أو السمة
القيادة التربوية ومقياس سموك المواطنة  تبين ان جميع الفقرات كانت معنوية الن قيم مستوى 

(, لمقياس سموك المواطنة التنظيمية، وىذا يعني 1,15الخطأ لقيم االرتباط اقل من مستوى داللة )
( فقرة. 52( و) خمسة محاورمقياس سموك المواطنة يتكون من )عدم حذف اي فقرة، ليصبح 

 (.7كما مبين في الجدول )
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 (7جدول )
 يبين قيم معامل االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكمية لمقياس سموك المواطنة التنظيمية

 داللة االرتباط مستوى الخطأ معامل االرتباط الفقرات
 معنوي 1.111 1.33 1
عنويم 1.111 1.31 2  
 معنوي 1.111 1.31 3
 معنوي 1.111 1.39 4
 معنوي 1.111 1.35 5
 معنوي 1.111 1.33 6
 معنوي 1.111 1.24 7
 معنوي 1.111 1.25 8
 معنوي 1.111 1.42 9
 معنوي 1.111 1.27 11
 معنوي 1.111 1.41 11
 معنوي 1.111 1.41 12
 معنوي 1.111 1.34 13
 معنوي 1.111 1.35 14
 معنوي 1.111 1.43 15
 معنوي 1.111 1.31 16
 معنوي 1.111 1.42 17
 معنوي 1.111 1.37 18
 معنوي 1.111 1.38 19
 معنوي 1.111 1.39 21
 معنوي 1.111 1.41 21
 معنوي 1.111 1.43 22
 معنوي 1.111 1.32 23
 معنوي 1.111 1.37 24
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 معنوي 1.111 1.42 25
 معنوي 1.111 1.27 26
 معنوي 1.111 1.33 27
 معنوي 1.111 1.47 28
 معنوي 1.111 1.32 29
 معنوي 1.111 1.27 31
 معنوي 1.111 1.22 31
 معنوي 1.111 1.37 32
 معنوي 1.111 1.44 33
 معنوي 1.111 1.45 34
 معنوي 1.111 1.46 35
 معنوي 1.111 1.41 36
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 معنوي 1.111 1.24 52
1,15  ≥*معنوي عند مستوى داللة   

 األسس العممية لممقياسين:  2-5
 ًاواًل : صدق المقياس:

إنَّ افضل طريقة لتحقيق صدق المقياس ىو عرضو عمى عدد من الخبراء والمختصين 
اصة بتقييم صالحيتيا لقياس الصفة التي وضعت من أجميا, اذ وزع الباحث االستبانة الخ

بالمقياسين عمى مجموعة من الخبراء، وفي ضوء الحصول عمى آراء الخبراء، في قبول محاور 
المقياسين وفقراتيما، إذ تم تعديل وحذف بعض الفقرات في ضوء مالحظاتيم عمى المقياس 
ستبعاد أية فقرة ال تحقق ىذا اليدف أو تعديميا وتجريبيا من جديد وبذلك تكون استبانة القياس  وا 

قت  صدق المحتوى. وأن صدق المقياس يعتمد عمى صدق فقراتو وارتباط الفقرة بمحك حق
القوة خارجي او داخمي. فضاًل عن ذلك تحقق الباحث من صدق المقياسين عن طريق ) 

( التي أشار ليا في تحميل الفقرات إحصائيًا، كونيا من اىم التميزية + االتساق الداخمي 
إلى حد كبير عمى خصائص فقراتيا التي ىي القوة التميزية خصائص المقياس التي تعتمد 

 لمفقرات، ومعامالت صدقيا . وبذلك تحقق صدق المقياسين . 
 ثانيا : ثبات المقياسين : تم ايجاد ثبات المقياسين من خالل:

 :عادة االختبارإ -1
راد يعد المقياس ثابتا أذا حصمنا منو عمى النتائج نفسيا لدى أعادة تطبيقو عمى األف

عادة  أنفسيم في ظل نفس الظروف. وألجل استخراج الثبات استخدم الباحث طريقة )االختبار وا 
( وتم تطبيق معامل ثبات االختبار عمى أفراد العينة االستطالعية والبالغ  test-retestاالختبار
اس بتاريخ ( مديرًا, من خارج عينة البناء و عينة التطبيق. وأجري التطبيق األول لممقي41عددىا )

(, وبعد مرور أسبوعين أعاد الباحث تطبيق المقياس مرة ثانية وعمى العينة 18/11/2116)
( وفي نفس الظروف التي طبق بيا المقياس في االختبار األول 25/11/2116نفسيا، بتاريخ )

قدر اإلمكان, من اجل الحصول عمى نتائج صحيحة, ومن ثم أوجد الباحث معامل االرتباط بين 
ئج االختبارين باستخدام معامل االرتباط البسيط بيرسون, وبعد مقارنة قيم مستوى الخطأ, نتا

( وىذا يؤكد أن المقياسي ومحاوره تتمتع 1,15لمعامالت االرتباط تبين أنيا اقل من مستوى داللة)
 بدرجة ثبات عالية.
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 ثالثا: الموضوعية :
ة واتفاق الخبراء عمى ان يعد وضوح تعميمات المقياسين وطريق احتساب الدرج 

المقياسين بعد تعديل بعض فقراتيما بناًء عمى ممحوظاتيم، وبيذا تحققت موضوعية المقياسين, 
كما تم التحقق من الموضوعية بتحميل فقرات المقياس من خالل ) القوة التميزية + االتساق 

 قد تحققت موضوعية المقياس.الداخمي( لإلبقاء عمى الفقرات المميزة الجيدة في المقياسين، وبيذا 
  التجربة االستطالعية:  2-6

( مديرًا  وذلك يوم 41قام الباحث بأجراء التجربة االستطالعية عمى عينة عددىم )  
 (، ومن اىداف التجربة االستطالعية ىي :18/11/2116الثالثاء الموافق)

  ات.إعطاء الوقت الالزم والكافي ألفراد العينة لمالحظة وقراءة الفقر 
 .إعطاء فرصة لالستفسار عن الحاالت غير الواضحة 
 .أن تكون اإلجابة عن جميع الفقرات 
  وتوضح من نتائج ىذا األجراء أن جميع الفقرات واضحة ومفيومة لجميع أفراد العينة

 ( دقيقة لإلجابة عن فقرات االستبانة31- 25وكذلك تم تحديد الوقت )
 التجربة الرئيسة: 2-7

د المقياسبصورتو النيائية وبعد أن تم التأكد من بيان الصدق والثبات بعد أن تم أعدا
( بتاريخ 4والموضوعية الخاصة بالمقياس، قام الباحث وفريق العمل المساعد ممحق)

بتوزيع االستبانة عمى مدراء المدارس الثانوية لتربيات بغداد، حيث استغرقت  27/11/2116
حتى جمع  18/12/2116ولغاية  11/2116/ 27من عممية توزيع االستبانة وجمعيا لممدة 

وكان عدد المردود  مديراً ( 316) لذا تم توزيع المقياس عمى عينة التطبيق والبالغاخر استمارة ، 
( استبانة لم تعاد الى 12( استبانات لم تممئ بالشكل الصحيح و)4( حيث تم استبعاد )311منيا)

( مديرًا. 311د عينو التطبيق النيائي)الباحث لذلك تم استبعادىا وأصبح عدد افرا
 %( من مجتمع البحث الكمي.43,7وبنسبة)

 الوسائل اإلحصائية: 2-8
 (.  SPSSتم معالجة البيانات االحصائية عن طريق استخدام الحقيبة اإلحصائية )
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 الباب الثالث
 عرض وتحميل النتائج ومناقشتيا: - 3

ا ومناقشتيا، عمى وفق البيانات التي تم الحصول يتضمن ىذا الباب عرضًا لمنتائج وتحميمي
عمييا، بعد االنتياء من جمع البيانات وقد تم تحويميا إلى  جداول, وتم تنظيم عرض النتائج 

 وتحميميا ومناقشتيا بالترتيب اآلتي: 
عرض وتحميل نتائج مقياس ومجاالت سموك المواطنة التنظيمية ألفراد عينة البحث  3-1

 ومناقشتيا
 (11دول )الج

 يبين المعالم اإلحصائية  لنتائج أفراد عينة البحث لمقياس سموك المواطنة التنظيمية
 مقياس  سموك المواطنة التنظيمية المعالم اإلحصائية
 درجة 167,57 الوسط الحسابي
 درجة156 الوسط الفرضي

 درجة 39,8 االنحراف المعياري
 درجة261 اكبر قيمة لممقياس

 درجة 245 تيا العينةاكبر قيمة حقق
 درجة 52 اقل قيمة بالمقياس

 درجة 82 اقل قيمة حققتيا العينة
 فرد 311 عدد أفراد العينة

 72,8 قيمة )ت( لمعينة الواحدة
 1,11 مستوى الخطأ

 معنوي (1,15)≥مستوى الداللة
 299 درجة الحرية

لبحث،  حققت وسط حسابي في ( أن أفراد عينة ا1(  والشكل ) 12و 11 تبين من الجدولين )  
( درجة ، بينما 39،8( درجة ، وبانحراف معياري بمغ ) 167،57)مقياس سموك المواطنة بمغ 

( درجة , وحققت العينة أعمى درجة من المقياس 156كان الوسط الفرضي لممقياس )
د درجة، بينما حقق أفرا (261( درجة وىي اقل من أعمى قيمة لممقياس البالغة )245بمغت)

( درجة وىي اكبر من قيمة  اقل درجة بالمقياس والبالغة  82عينة البحث اقل درجة بمغت ) 
( درجة. وكانت قيمة الوسط الحسابي لمعينة اكبر من قيمة الوسط الفرضي, فيذا يعني أن 52)

عينة البحث تتميز بسموك المواطنة. ولغرض التأكد أن عينة البحث تتميز بسموك المواطنة 
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( لمعينة الواحدة  والتي تعزز وجود أو تميز عينة البحث بيذا تة, تم استعمال قانون )التنظيمي
( 1,11( عند مستوى خطا بمغ ) 72،8( المحسوبة بمغت ) تالسموك ام ال, فتبين أن قيمة )
( تبين انيا اقل منيا وىذا يعني وجود فرق معنوي،  أي أن 1,15وعند مقارنتيا بمستوى داللة )

 يز بسموك المواطنة .العينة تتم
 (12الجدول )

 يبين المعالم اإلحصائية  لنتائج أفراد عينة البحث لمجاالت مقياس سموك المواطنة التنظيمية
 مجال المعالم اإلحصائية

 االيثار
 مجال
 الكياسة

مجال الروح 
 الرياضية

مجال فضيمة  مجال وعي الضمير
 المواطنة

 11 11 11 11 9 عدد الفقرات
 33,46 34,8 34,16 35,17 31,12 ابيالوسط الحس

 31 33 33 33 27 الوسط الفرضي
 4,6 5,13 5,36 5,22 5,45 االنحراف المعياري
 51 55 55 55 45 اكبر قيمة لممحور

 42 44 46 45 39 اكبر قيمة حققتيا العينة
 11 1 11 11 9 اقل قيمة لممجال

 21 21 23 23 15 اقل قيمة حققتيا العينة
 311 311 311 311 311 د العينةعدد أفرا

 49,2 53,7 76,8 64,3 57,8 قيمة )ت( لمعينة الواحدة
 1,11 1,11 1,11 1,11 1,111 مستوى الخطأ

 معنوي معنوي معنوي معنوي معنوي (1,15)≥مستوى الداللة
 299 299 299 299 299 درجة الحرية

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 اطنة التنظيميةيوضح نتائج العينة لمقياس سموك المو ( 1شكل )
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ذلك إلى إن االسموب التربوي في تنمية قيم المواطنة الصالحة بالمدرسة ليا بالغ  انويعزو الباحث
األثر في بناء نظام فعال يقوم عمى تنظيم قيم المواطنة االساسية الصالحة لتحقيق األىداف 

ية من خالل العمل الجاد االستراتيجية التربوية والتعميمية التي تسعى إلى تحقيقييا وزارة الترب
 .والجيود المتواصمة لتعزيز قيم التعاون والمشاركة الفاعمة

( بأن العالقات التربوية تظير بين المدرسين والطالب، وبين 2119وىذا ما يؤكده ) منصور،  
الطالب أنفسيم، بحيث تجعل من المدرسة بيئًة مالئمًة لتحقيق التعاون والمشاركة الفعالة والتربية 

لصالحة، لذلك يجب أن يكون تعزيز موضوع المواطنة متواجدًا في جميع المواد، وفي جميع ا
فتربية الطالب عمى حب الوطن واالنتماء والوالء لو . (1)األوقات، واالنشطة داخل وخارج المدرسة

تصب في مصمحة الجميع   ودور المدرسين  ومنيم مدرس التربية الرياضية يظير ويعزز ذلك 
دراسة مراحل نمو الطالب لمعرفة فيميم وقابميتيم عمى استيعاب التوعية واإلرشاد من  من خالل

خالل دعوتيم  الى ندوات يعبرون بيا عن آرائيم وذلك  لتنمية روح اإلبداع واالبتكار لدييم 
لإلسيام في تطوير المجتمع مع تنويع أساليب تعزيز المواطنة، بحيث تشمل البرامج التدريبية 

ويجمع الكثير من الباحثين والدارسين لسموك المواطنة  .(2) ات الميدانية وندوات التوعية (والزيار 
التنظيمية عمى أىميتيا الكبرى لممؤسسات التربوية والتعميمية ومنيا المدرسة ومدرس التربية 
الرياضية والطالب عمى حد سواء، وتنبع أىميُة كونو يساىم في تحسين األداء الكمي لممدرسة 

ن طريق بناء قاعدة عالقات تبادلية بين العاممين  في اإلدارات المختمفة، ويحافظ عمى تماسك ع
ووحدة المدرسة، ويحسن من قدرة مدرسي التربية الرياضية  وزمالئيم عمى أداء أعماليم عن 

 .  (3)طريق تخصيص وقت أكبر لمتخطيط الفعال، وجدولة األعمال، وحل المشاكل وغيرىا
( أيضًا إلى أن كثيرًا من الدراسات في مجال سموك المواطنة التنظيمية 2112مري، وأشار )العا

ذا أىمية كبرى لممؤسسات التربوية والتعميمية خصوصًا فيما يتعمق بكفاءتيا وفاعميتيا في أداء 
مياميا في تحقيق أىدافيا واالستخدام األمثل لمموارد المتاحة وزيادة عمميات اإلبداع وسرعة 

 .(4)بة لممتغيرات البيئية وقدرتيا عمى التكيفاالستجا
 

                                                 

، )مصر، الجيزة ، الدار العممية لمنشر المواطنة ومنظومة التعميم في العالم العربي( لواء أمين منصور؛ 1)
 .21، ص2119وزيع، والت

 .  114ص  2118رافدة عمر الحريرى: مصدر سبق ذكره، (2)
 . 34( ص 2116: )عمان : دار ومكتبة الحامد، القيادة والدافعية في اإلدارة التربويةعمي أحمد عياصرة؛  (3)
مك عبد أحمد سالم العامري؛ محددات وأثار سموك المواطنة التنظيمية في المنظمات ، مجمة جامعة الم (4)

 .  67ص 2113( ، 2(، العدد )17العزيز، المجمد)



 

 

 

  

181 

 (181( الى )161)ص  هن الصفحات - م.م سيف خليفة هطر -وعد عبد الرحين فرحانأ.د  بحث

 (03/6/8302)عشر السادسالعدد  – رابعالمجلد ال –ار للعلوم البدنية والرياضية مجلة جامعة االنب

 الباب الرابع
 

  :االستنتاجات والتوصيات -4
  :االستنتاجات 4-1
كان مقياس سموك المواطنة التنظيمية صادقًا في قياس ممارسة مدرسي التربية الرياضية  -1

 في المديريات العامة لتربيات بغداد. 
 اطنة التنظيمية .لدى أفراد عينة البحث  شعور بسموك المو  -2
تبين أن القدرة عمى ممارسة سموك المواطنة التنظيمية ليا عالقة إيجابية وتأثير فعال  -3

 لدى عينة البحث .
  :التوصيات 5-2
 إعتماد مقياس سموك المواطنة التنظيمية عمى عينات أخرى. -1
يجاد طرق  لتطويرىا أو ت -2 نميتيا لما ليا اإلىتمام في تعزيز سموك المواطنة  التنظيمية وا 

 من دور ميم من خالل تنظيم دورات تطويرية . 
االىتمام  بتنمية وتطوير مدرسي التربية الرياضية العاممين في المدارس عمى ممارسة   -3

 سموك المواطنة  التنظيمية لدييم من خالل دورات وورش عمل تخصصية تنظم ليذا الغرض.
 إجراء دراسات مشابيو عمى عينات أخرى .-4

 المصادر
  أحمد سالم العامري؛ محددات وأثار سموك المواطنة التنظيمية في المنظمات ، مجمة

 .  2113( ، 2(، العدد )17جامعة الممك عبد العزيز، المجمد)
 عمان، دار االمل لمنشر :2أحمد عودة؛ القياس والتقويم في العممية التدريسية، ط(

 (.1998والتوزيع، 
 راف

: ) األردن، عمان، دار يادة التربوية في اتخاذ القرارات اإلداريةميارات القدة الحريري؛ 
 ( .2118المناىج لمنشر والتوزيع، 

  عمان : دار ومكتبة الحامد، القيادة والدافعية في اإلدارة التربويةعمي أحمد عياصرة؛( :
2116.) 

 الدار  لواء أمين منصور؛ المواطنة ومنظومة التعميم في العالم العربي، )مصر، الجيزة ،
 .2119العممية لمنشر والتوزيع، 

 Management Review, ( 0991) .  
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 Organ, D. W "The subtle significance of job satisfaction". Clinical 

laboratory 

 (1محق )الم
 مقياس سموك المواطنة التنظيمية بصيغتو النيائية

 الــمـجال األول. اإليــثــار ت
 بدائل اإلجابة

 ابداً  نادراً  احياناً  غالباً  ماً دائ
      يساعد زمالئو المدرسين الذين لدييم واجبات كثيرة في المدرسة. 1

يبادر مدرس التربية البدنية وعموم الرياضة عمى تسييل ميمـات الطمبـة الجـدد  2
      وتوجيييم، حتى وأن لم يطمب منو ذلك.

      عض أعمال زمالئو عند الحاجة.يؤدي مدرس التربية البدنية وعموم الرياضة ب 3

يخصــا المــدرس معظــم وقــت فراغــة أثنــاء الــدوام الرســمي لمســاعدة االخــرين  4
      واإلىتمام بنشاطات المدرسة.

يســتقطع المــدرس زمنــًا إضــافيًا خــارج الــزمن الرســمي لتمبيــو إحتياجــات الطمبــة  5
      واإلدارة أو إنجاز ميام إضافية.

      زمالئو المدرسيين عمى حقوقو الشخصية. يقدم إستحقاقات 6
      يسعى لبناء بيئة عمل فاعمة ومستقرة ولو عمى حساب مصالحة الشخصية. 7

يتنــازل عــن أيــام العطــل واإلجــازات الرســمية لزميــل اخــر بحاجــو إلييــا او ألداء  8
 نشاطات الصفيو في المدرسة.

     

9 
ية واإلجتماعيــة ولــو عمــى حســاب يمبــي بشــكل طــوعي إحتياجــات الطمبــة النفســ

      أوقات راحتو.

 الــمـجال الــثــانـــي. الـكـيـاسـة 
 بدائل اإلجابة

 ابداً  نادراً  احياناً  غالباً  دائماً 
      يتجنب المدرس ايذاء أو جرح مشاعر الطمبة أثناء الدروس النظرية والعممية. 11
      يحترم المدرس خصوصية طمبتو. 11
      يزود الطمبة بالمعمومات المناسبة التي تساعدىم عمى فيم الدرس. 12
      يتشاور مع الطمبة فيما يخا دروسو وقراراتو. 13
      ييتم المدرس بحقوق زمالئو المدرسين. 14
      يحترم المدرس خصوصيات زمالئو المدرسين. 15
      ُيخبر المدرس اإلدارة قبل إتخاذ أية قرارات. 16
      يساعد اإلدارة في حل بعض المشكالت المتعمقة بالطمبة. 17
      يتسم سموك المدرس باإلتزان والنضج. 18

19 
يبين دائمًا الجوانب اإليجابية لممدرسـة ويوضـحيا خصوصـًا ألوليـاء األمـور أو 

      المجتمع عمومًا.
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دا 21 رة المدرســـة بايجابيـــة يحتـــرم توجييـــات وقـــرارات المديريـــة العامـــة لمتربيـــة وا 
      عالية.

  
 الــمـجال الــثــالث. الـروح الريـاضـيـة

 بدائل اإلجابة
 ابداً  نادراً  احياناً  غالباً  دائماً 

21 
 يتجنب المدرس تضخيم المشكالت التي يواجييا في عممو أكبر 

      من حجميا الطبيعي.

 أبسط مشكالت يتجنب المدرس إستيالك زمن طويل في الشكوى من 22
      العمل. 

      يتسامح المدرس عن اية أساءه شخصية لو. 23
      يتجنب المدرس لوم زمالئو المدرسين. 24
      يجنب المدرس تصيد أخطاء زمالئو المدرسين وطمبتو. 25
      يتعامل بأسموب كيس مع مشاكل وأخطاء الطمبة وسموكياتيم. 26

27 
لمرونة والتكيف السريع مع مستجدات العمل يتسم سموك المدرس با

      ومتغيراتو.

      يتقبل النصح واإلرشاد بايجابية دون تذمر. 28

 يظير المدرس اإلحترام والمجاممة لزمالئو حتى في أوقات التوتر 29
      الشخصي أو الميني. 

لنشــاط يتقبــل األخطــاء التــي قــد تقــع بحقــو مــن قبــل أدارة المدرســة ومديريــة ا 31
 الرياضي والمدرسي.

     

      يشارك طمبتو في النشاطات الرياضية والكشفية الصفية والالصفيو. 31

 الــمـجال الرابع. وعي الضمير)االمتثال( 
 بدائل اإلجابة

 ابداً  نادراً  احياناً  غالباً  دائماً 
      يحرا المدرس عمى قضاء معظم ساعات العمل في أداء واجباتو. 32

 يمتزم المدرس بمواعيد العمل المحددة ومنيا )الحضور المبكر، 33
      وقت الدرس(. 

34 
يحرا المدرس عمى عدم الغياب حتى عندما تكون ىناك اسباب فعميو مقنعـة 

      لمغياب.

      يتقيد المدرس باألنظمة والتعميمات المدرسية. 35
      قا أو أخطاء.يكمل واجباتو الوظيفية بعنايو فائقة دون ن 36
      يحرا عمى تنفيذ خطة الدرس اليومية. 37
      يحافظ عمى نظافة المدرسة ومكان عممو. 38
      يحرا عمى الحضور قبل الوقت المحدد لمعمل. 39
     يمتزم بكافو التعميمات والتوجييات الصادرة من وزارة التربية بشكل يعكس  41
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 إحترامو ليا.

 ساعات اضافية بعد الدوام إلنجاز واجبات تخا النشاطاتالعمل ل 41
 الالصفيو لمدرستو. 

     

 يحرا عمى تنفيذ واجباتو المكمف بيا من قبل إدارة المدرسة ومديرية 42
      النشاط الرياضي والمدرسي. 

 الــمـجال الخامس. فضيمة المواطنة)طوعية المشاركة( 
 بدائل اإلجابة

 ابداً  نادراً  حياناً ا غالباً  دائماً 

 يحرصالمدرس عمىمتابعةكألنشطةالمدرسةالداخمية والخارجية باىتمام 43
      بالغ. 

  تعقدىا التي يواظبالمدرسعمىحضورالمقاءاتوالندوات واالجتماعات 44
      .المدرسةو ومديرية النشاط الرياضي والمدرسي

 بالمدرسة وقسميقدمالمدرس العديدمناإلقتراحاتمتطويرطرقالعمل  45
      .النشاط الرياضي والمدرسي 

 مياراتو حتى  تحسين ىو نفس لتعميم جيده قصارى المدرس يبذل 46
      .الخاصة نفقتو عمى لو

      يدافعالمدرس عنسمعةمدرستو ومديريتو عندماينتقدىا اآلخرون. 47

 يحرا المدرس عمى ممارسة ودعم األنشطة الداخمية والخارجية 48
      لمطمبة. 

49 
 يقوم بتشجيع المدرسين من حولو في إستثمار أوقات العمل 

      بشكل أكثر كفاءة.

      يبادر ويشارك في جميع األنشطة الطوعية التي تخدم الطمبة والمدرسة. 51
      يقود الحمالت الطوعية إلنجاز أعمال تخدم المدرسة والمجتمع. 51
      الرياضية والكشفية والمدرسية مع طمبتو. يشارك في جميع األنشطة 52
 
 
 
 

 
 


