
 
 

 

 

یمـــان إلدارة الحدیثــة ، واإلهتمــام بـــاإلحـــد العوامــل التـــى ســاعدت علــى زیـــادة اأیعــد التقــدم العلمـــى والتكنولــوجى 
تفجیـر الطاقـات الخالقـة و مثـل للقـوى البـشریة ، ألسـتغالل افى تنمیـة وتطـویر الـدول عـن طریـق اإلرها الرئیسى بدو
 . تحمل على عاتقها مسئولیة نجاح المؤسسات والمنظمات المختلفة  أن فراد التى یمكنلأل

 إلـــى تنمیـــة العنـــصر امجهـــادارة الحدیثـــة تـــسعى مـــن خـــالل أنـــشطتها وبرإلهمیـــة المـــورد البـــشرى فـــإن اونظـــرا أل
فـــضل النتـــائج بالـــشكل الـــذى یتناســـب مـــع ارة هـــذا الـــسلوك بهـــدف الحـــصول علـــى أنـــسانى وتعـــدیل ســـلوكه ثـــم إداإل
   )٩: ١٤ (.هداف العامة للمنظمة ألا

إســتثمار المـــوارد   أن المــورد البـــشرى هــو الـــذى یمتلــك القـــدرة علــى توظیـــف وم٢٠١٤حمـــزة المعمـــرى ویــذكر 
رســـمیة مهامـــه ال دواره وغایـــات المنظمــات عـــن طریـــق إلتزامــه بـــأ المنظمــة ، حیـــث تتحقـــق هـــدافأالمادیــة لتحقیـــق 

عمــال ٕالرســمیة وانجــاز أدوارهــم ومهــامهم ى فــإن تجــاوز بعــض العــاملین لحــدود أخــرداخــل المنظمــة ، ومــن ناحیــة أ
  )٢٣: ٨(  . ومهام إضافیة یسهم بشكل كبیر فى الوصول إلى مایسمى بالفاعلیة التنظیمیة 

تـه فـى مواجهـة تحـدیات ظهرت الحاجة إلى دراسة سلوك العنـصر البـشرى المـرتبط بالعمـل نظـرا ألهمی هنا ومن
ض دارة الحدیثـــة تـــسعى إلـــى تطـــویر بعـــمـــر الـــذى جعـــل اإلبـــین المنظمـــات ، األداریـــة التـــى تحـــدث المنافـــسات اإل

 والتطوعیــة ومــساعدة الــزمالء وهــو یثــار والطاعــةإلیجابیــة للعــاملین كالحمــاس واالــسلوكیات التنظیمیــة والــصفات اإل
  )٨٨: ٢ .(مایطلق علیه سلوكیات المواطنة التنظیمیة 

ســلوك الــدور  :فــراد داخــل المنظمــات نــاك نــوعین مــن الــسلوك التنظیمــى لألأن هم ٢٠٠١ Robbinsویــرى
خـر علیـا ، والـسلوك اآلدارة الإلالرسمى ، ویتمثل فى إلتزام العاملین بالمهام الوظیفیة الرسمیة المكلفین بها مـن قبـل ا

لتــزام بالمهــام إلاضــافى الــذى یتمثــل فــى قیــام العــاملین بالمهــام التطوعیــة التــى تتخطــى حــدود إلهــو ســلوك الــدور ا
، ویعـــد هـــذا الـــسلوك مـــن العوامـــل األساســـیة التـــى عمـــال إضـــافیة الیتـــضمنها الوصـــف الـــوظیفى الرســـمیة والقیـــام بأ

   )٥١: ٢٦ . (داء الوظیفى على درجات التمیز فى االتساعد على تحقیق 
ر اودألا علــــى أن إعتمــــاد المنظمــــة علــــى لوائحهــــا الرســــمیة المحــــددة للــــسلوكیات و م Piercy٢٠٠٢ ویؤكــــد 

ـــذلك یجـــب علـــى المنظمـــة تـــرك  والمهـــام المطلوبـــة مـــن الفـــرد یجعلهـــا عرضـــة لعـــدم التماســـك والتخـــبط والتوقـــف ، ل
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دریبهم علــى تعـدیل سـلوكیات العمـل التطوعیـة بعیـدا عـن نظــم جتماعیـة وتـملین للخـوض فـى إقامـة العالقـات اإلالعـا
ن ممارسـة هـذه الـسلوكیات التطوعیـة بـشكل دورى دات الوصـف الـوظیفى ، حیـث أت والعقاب الرسمى ومحـدالمكافآ

  )٥٥: ٢٥ .(ومنتظم سوف تؤدى فى النهایة إلى تحقیق الرفاهیة التنظیمیة 
المـساهمة الزائـدة عـن الـدور الرسـمى یمیـة یعنـى بإختـصار  أن سلوك المواطنة التنظم٢٠٠٢المسدى ویضیف 

وغـرس روح التعـاون بـین جماعـات العمـل فتـزداد درجـة نجـاح النتـائج المحققـة ، كمـا ان إنتـشار سـلوكیات المواطنــة 
 ةن القائـد هـو القـدوة الحـسنأنتشارها بـین المرؤسـین بإعتبـار رین فى كافة المستویات یؤدى إلى إالتنظیمیة بین المدی

  )٦١: ١٠.(التى تحرك التابعین 
 تـــأثیرا علـــى كثـــر العملیـــاتعلـــى أن القیـــادة تعـــد مـــن أ م ٢٠١٥حمـــد العمـــادى جمـــال محمـــد علـــى ، أویتفـــق 

رضـــاهم عـــن العمـــل وهـــى محـــور رئیـــسى  تهم واالـــسلوك التنظیمـــى ، فهـــى تـــؤثر فـــى دافعیـــة العـــاملین وفـــى إتجاهـــ
 مـن المـشكالت التـى تواجـه الهیئـات الـشبابیة والریاضـیة إلـى نقـص للعالقة بین الفرد والمنظمة ، وكذلك ترجع كثیر

هـم المـشكالت أهـداف ، ومـن هنـا أصـبحت مـشكلة إعـداد القـادة وتطـویرهم مـن ارات القیادیة الالزمة لتحقیق األالمه
   )١٣،١٢ : ٦( .التى تهتم بها الدول المتقدمة على إختالف أنظمتها 

 العوامــل التــى تــساعد علــى تنمیــة ســلوك المواطنــة التنظیمیــة ، فالمـــدیر هــمیعــد الــنمط القیــادى للمــدیر مــن أو 
 یحفــزهم علــى یــثشــباع حاجــات ورغبــات المرؤســین ، ح مجموعــة مــن الــسلوكیات المتنوعــة إلالفعــال عــادة مــا یتبــع

 عــن ســاعات العمــل  بعیــدادنــى لمتطلبــات العمــل ممــا یــساعد علــى تقــدیم مزیــد مــن الجهــد والعمــلألتخطــى الحــد ا
  )٢٠٩: ١٧. ( ت بما ینعكس بصورة إیجابیة على نجاح المنظمة ة دون النظر إلى المكافآسمیالر

الهامـة التـى یقـدم فیهـا  نمـاط القیادیـة الحدیثـة وحـد األأخالقیة تعتبر من أل ان القیادة ا٢٠٠٣المزروعىویذكر 
المجتمـع مـع األخـذ قبلهـا مة التـى یفیتعامل معهم بخلق حسن وفق مجموعة من القیم السلی، القائد نموذجا للعاملین 

  )٣١ : ٩.(عتبار أن تكون المصلحة العامة للمؤسسة فى مقدمة أهدافه فى اإل
ن القائد والمرؤسین وتباعا ینعكس خالقیة یحقق نفعا كبیرا لكل مأل م أن نمط القیادة ا٢٠٠٧ Brownویؤكد 

القى یجب أن یتصف باإلستقامة خاألستفیدین من خدمات المؤسسة ، حیث أن القائد هذا النفع على الم
  )١٤٩: ١٩.(خالق فى حیاتهم المهنیةألبالتزام إلهتمام بالمرؤسین وحثهم على ا اإل و خالص فى العملواإل

ن نجاح تربویة فى أمس الحاجة للقیادة األخالقیة ، وأ أن المدرسة كمؤسسة ٢٠١٠محمد العجمى ویرى 
هداف المدرسة ، فقائد المدرسة خالقى فى تحقیق وتنفیذ أها األإلتزام بمدى كبیرالقیادة المدرسیة یتأثر بشكل 

مما یولد  بینهم ،حترام والثقة المتبادلة مدرسة ویسعى إلى إیجاد جوا من اإلخالقى یحفز المعلمین على الوالء للاأل
  )٣٩: ١٣.(لدیهم الشعور بالمسئولیة تجاه مدرستهم ، ویزید دافعیتهم للعمل 

التى تسعى إلى  هم المؤسسات التعلیمیة الریاضیة التابعة لوزارة التربیة والتعلیم و من ألریاضیةوتعد المدرسة ا
مرتبطة بالتربیة الریاضیة ، كما الوجدانیة ال  و الریاضة المدرسیة وتدعیم نواتج التعلم المعرفیة والمهاریةتطویر 
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ادیة والبشریة الالزمة لذلك ، مكانات المیر اإلموهوبین ریاضیا من خالل توفرعایة ال نها تهدف إلى إكتشاف وأ
نماط القیادیة التربویة التى یمكن أن  وتوافر األداریة الحدیثة ،یتطلب ضرورة إستخدام األسالیب اإلمر الذى األ

  .تحمل على عاتقها مسئولیة إدارة هذه المنظومة التعلیمیة الریاضیة 
 یات همیــة ســلوكع العلمیــة ، تبــین للباحــث أوالمراجــ ابقةعلــى بعــض الدراســات الــسإطــالع الباحــث ومــن خــالل 

ن  إلـى إ)١(م ٢٠٠٣دراسـة العـامرى داء داخل المؤسسات حیث أشـارت المواطنة التنظیمیة و دورها فى تعزیز اآل
 Organكدت دراسـة  كما أ.  المؤسسة وزیادة فعالیتها داءواطنة التنظیمیة یؤدى إلى تحسین آتعزیز سلوكیات الم

 . على أن الفاعلیة التنظیمیـة  یمكـن تحقیقهـا مـن خـالل تنمیـة وتطـویر سـلوكیات المواطنـة التنظیمیـة )٢٤(٢٠٠٦
ــز و أشــارت   إلــى أن ســلوكیات المواطنــة التنظیمیــة تــنعكس بــصورة إیجابیــة علــى  ٢٠١٥دراســة جمــال عبــد العزی

  .مستوى اآلداء الوظیفى للعاملین بالمؤسسات الریاضیة 
نمـاط القیادیـة مثــل لوكیات المواطنـة التنظیمیـة وبعــض األدراســات الـسابقة  العالقـة بــین سـولقـد تناولـت بعـض ال

یجـــابى للقیــادة التحویلیـــة علـــى ســـلوك  والتـــى أوضــحت األثـــر اإل٢٠١٦  Avci ودراســـة ٢٠١٣المعـــانى دراســة 
یــادة الروحیــة شــارت لوجــود عالقــة موجبــة بــین القأ م والتــى   ٢٠١٥ Kayaالمواطنــة التنظیمیــة ، وكــذلك دراســة 

 م فأشـارت إلــى وجـود عالقــة موجبـة بــین القیــادة ٢٠١٤ Mahembe دراســة وسـلوك المواطنــة التنظیمیـة ، أمــا 
  .الخادمة وسلوكیات المواطنة التنظیمیة 

همیــة تــوافر ســلوكیات المواطنــة التنظیمیــة داخــل المــدارس الریاضــیة ، وضــرورة إهتمــام قیــادة ومــن هنــا تتأكــد أ
ارسـة الـنمط القیـادى المالئـم ، األمـر الـذى دفـع یجابى مـن خـالل ممز هذا السلوك اإلمتطلبات تعزیبتوفیر المدرسة 

خالقیـــة لمــدیرى المـــدارس الریاضـــیة وســـلوكیات ألجـــراء هـــذه الدراســة للتعـــرف علـــى العالقـــة بــین القیـــادة االباحــث إل
نمـاط القیادیـة التـى یمكـن أن األیة واحدا مـن خالقألالمواطنة التنظیمیة لدى العاملین بها ، بإعتبار أن نمط القیادة ا

  .داء المدارس الریاضیة  آلى تطویر فاعلیة واتسهم فى تعزیز سلوك المواطنة التنظیمیة وبالت
  :المصطلحات الواردة فى البحث

  : القیادة االخالقیة 
ت  الشخـصیة والعالقـالتـزام بالمعـاییر المعتمـدة والمقبولـة فـى التـصرفاتإظهار سلوك قیادى مالئـم مـن حیـث اإل

  )٢٣٧:٣ .(تباع والمرؤسین بین األشخاص وترویج ذلك لدى األ
  : ویعرفها الباحث 

  .فراد نحو الهدف وفق مجموعة من المبادئ السلیمة المقبولة من المجتمع قدرة القائد على تحریك األ
  :سلوكیات المواطنة التنظیمیة 

بعــاد جزئیــة أن نمیــز بــین ثــالث أتكــون منهــا عملــه ، ویمكــن ینــشطة والمهــام المختلفــة التــى ألقیــام الفــرد با
  )٢٦: ١. (دارة د المبذول، نوعیة الجهد، ونمط اإلبعاد هى كمیة الجهداء الفرد علیها وهذه األآن یقاس أیمكن 
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   : الباحثاویعرفه

یفى یجابیـــة التـــى یؤدیهـــا الفـــرد داخـــل المنظمـــة بـــصورة تطوعیـــة خـــارج نطـــاق الوصـــف الـــوظإلالـــسلوكیات ا
  .بهدف زیادة فعالیة المنظمة 

   :المدرسة الریاضیة 
عدادیـة والثانویـة مـن التعلـیم العـام ، ى كل المحافظات لتخدم المرحلـة اإلتها الدولة ف    هى المدارس التى أنشأ

 وتهــدف إلــى إكتــشاف عــاب الفردیــة والجماعیــة ،لأل بجانــب دراســة اوتلتــزم بتــدریس المقــرارات الدراســیة الحكومیــة ،
  )تعریف إجرائى.( ورعایة الموهوبین والمتمیزین ریاضیا 

  :همیة البحث والحاجة الیه أ
داریـــة والقیادیـــة لـــدى مـــدیرى المـــدارس  نـــدرة الدراســـات التـــى تناولـــت الجوانـــب اإلمـــن ة هـــذه الدراســـةتنبـــع أهمیـــ

ى للعـاملین بهـذه المـدارس الـسلوك التننظیمـوكـذلك نـدرة الدراسـات التـى تناولـت  الریاضیة بجمهوریة مصر العربیـة ،
  :حیث یأمل الباحث ان تعود نتائج هذه الدراسة بصورة إیجابیة على كل من  ،
وذلك من خالل وضع البرامج التدریبیة لمدیرى المدارس الریاضیة بصفة  : كادیمیة المعلم ومراكز التدریبأ - ١

القیة وسلوكیات المواطنة خحول موضوعات القیادة األ خاصة ومدیرى المدارس الحكومیة بصفة عامة ،
   .التنظیمیة 

مهارات  خالقیة ومن ثم تعزیزمن خالل الحرص على إتباع أنماط القیادة األ :مدیرى المدارس الریاضیة - ٢
  .یجابیة على نجاح وتطویر المدارس الریاضیة  العاملین بما ینعكس بالصورة اإل وسلوكیات وقدرات

لحرص على إتباع سلوكیات المواطنة التنظیمیة بما یعود بالنفع من خالل ا :العاملین بالمدارس الریاضیة -٣
  .والفائدة على العملیة التعلیمیة داخل المدارس الریاضیة 

  :هدف البحث 
اطنـــة التنظیمیـــة لـــدى العـــاملین خالقیـــة وســـلوكیات المولـــى دراســـة العالقـــة بـــین القیـــادة األإیهـــدف البحـــث 

  .المدارس الریاضیة ب
  : البحث تساؤالت
  خالقیة لدى مدیرى المدارس الریاضیة من وجهة نظر العاملین ؟قع ممارسات القیادة األواا  م -١
 واقع سلوكیات المواطنة التنظیمیة لدى العاملین بالمدارس الریاضیة ؟ ما  -٢
خالقیـــة للمـــدیرین وســـلوكیات المواطنـــة التنظیمیـــة لـــدى بـــین مماراســـات القیـــادة األمـــا العالقـــة  - ٣

 یاضیة ؟العاملین بالمدارس الر
   



 
 

٥

  
  :الدراسات السابقة

 Collective efficacy organizational"بعنـــوان) ٢٠) (٢٠١١" (Cooperكـــوبر دراســـة  -١

citizenship behavior and schools effectiveness in Alabama public high 

schools ""  ة فـى أالبامـالعامـ الفعالیة الجماعیة، وسلوك المواطنة التنظیمیة، وفعالیة المـدارس الثانویـة ا "
ســهام الفعالیـــة الجماعیــة وســـلوك المواطنــة التنظیمیـــة فــى فعالیـــة المـــدارس،  مـــدى إقیــاسســتهدفت الدراســـة إ

 االسـتبیان لجمـع البیانـات مواسـتخد, معلمـا) ١٨٥٩ ( المنهج الوصـفى وبلغـت عینـة الدراسـةواستخدم الباحث
 تــؤثر بــین الفعالیــة الجماعیــة وفعالیــة المــدارس حــصائیةإ وجــود عالقــة همهــا وأســفرت الدراســة عــن نتــائج أ، 

 .سلوك المواطنة التنظیمیةعلى 

 The educational administrator A"بعنــــوان ) ٢٣) (٢٠١١ ( Nolley نــــوللىدراســـة  -٢

correlation study of emotional intelligence and organizational citizenship 

behavior in a proprietary university" "  التنظیمیــة فــى الــذكاء العــاطفى وســلوك المواطنــة 
 ومــدى إدراكهــم لــسلوك عالقــة بــین الــذكاء العــاطفى للمــدیرین  الدراســةســتهدفت الدراســة إ"الجامعــة الخاصــة  

, المــنهج الوصــفى واســتخدم الباحــث ،مرؤوســیهم مــدیر و) ٣٣( عینــة الدراســة وبلغــت المواطنــة التنظیمیــة، 
 دالــة إحــصائیا  عالقــة همهــا وجــود وأســفرت الدراســة عــن نتــائج أ ،جمــع البیانــات ل ســتبیان كمــا اســتخدم اإل

  . المواطنة التنظیمیة للمدیرین ومدى إدراكهم لسلوكیات بین الذكاء العاطفى

أثـــر القیـــادة االخالقیـــة فـــى دعـــم وتعزیـــز الثقـــة " بعنـــوان ) ٤)(٢٠١٤(حمـــد دراســـة الـــسید الحـــضرى أ - ٣
ٕ واسـتهدفت الدراسـة التعـرف علـى "ى المستشفیات الحكومیة بمدینة الطـائف دراسة تطبیقیة عل‘التنظیمیة 

خالقیــة علــى تعزیــز الثقــة التنظیمیــة بالمستــشفیات الحكومیــة ، ولتحقیــق ذلــك إســتخدم أثــر ممارســة القیــادة األ
 سـتبیان لجمـع بیانـات هـذهإل واستخدم الباحث ا طبیب ،) ٦٢(الباحث المنهج الوصفى وبلغت عینة الدراسة 

بعــاد الثقــة ألخالقیــة وأ موجبــة بــین القیــادة اهمهــا وجــود عالقــة طردیــةوأســفرت الدراســة عــن نتــائج أالدراســة ، 
 .خالقیة رورة تبنى المستشفیات للقیادة األوصت بضأالتنظیمیة ، كما 

  



 
 

٦

خالقیـة للمـدیرین فـى أثـر ممارسـة القیـادة األ" بعنـوان) ١١)(٢٠١٤(عبد العزیز سلطان العنقرى  دراسة - ٤
ٕ، واســتهدفت "  مــارة مكــة المكرمــةتطبیقیــة علــى المحافظــات التابعــة إلحقیــق التمیــز التنظیمــى ، دراســة ت

خالقیــة للمــدیرین ودورهــا فــى تحقیــق التمیــز التنظیمــى ، ولتحقیــق ذلــك اســة التعــرف علــى أبعــاد القیــادة األالدر
یان لجمــع ســتبلباحــث اإلم إ مفــردة ، واســتخد٣١٨إســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفى ، وبلغــت عینــة الدراســة 

خالقیـــة  العـــام ألبعـــاد القیـــادة األطهمهـــا إرتفـــاع المتوســـبیانـــات هـــذه الدراســـة ، وأســـفرت الدراســـة عـــن نتـــائج أ
 . وزیادة تأثیرها على التمیز الوظیفى 

ســلوكیات المواطنــة التنظیمیــة وعالقتهــا بفاعلیــة  "بعنــوان) ٢٠١٥(جمــال مــصطفى عبــد العزیــز دراسـة  - ٥
سـتهدفت الدراسـة التعـرف علـى ٕ وا"یفى لدى العاملین بإدارة رعایة الشباب بالجامعات المصریة اآلداء الوظ

دارة رعایـة الـشباب، ولتحقیـق سلوكیات المواطنة التنظیمیة وعالقتها بفاعلیـة اآلداء الـوظیفى لـدى العـاملین بـإ
ین برعایـة الـشباب لعـاملخـصائى مـن اأ) ٢٤٠( وبلغت عینة الدراسـة ستخدم الباحث المنهج الوصفى ،ذلك إ

همهــا وجــود عالقــة طردیــة ســتبیان لجمــع البیانــات ، وأســفرت الدراســة عــن نتــائج أإلســتخدم الباحــث ا، كمــا إ
 .داء الوظیفى للعاملین  سلوكیات المواطنة التنظیمیة واآلبین

كالــة خالقیــة لــدى مــدیرى المــدارس بوالقیــادة األ"  بعنــوان )١٦)(٢٠١٥(علبــة  بــونــور محمــد أ دراســة  - ٦
سـتهدفت الدراسـة التعـرف ٕوا" الغوث فى محافظة غزة وعالقتها بالوالء التنظیمى من وجهـة نظـر المعلمـین 

سـتخدمت الباحثـة ٕم وعالقتهـا بـالوالء التنظیمـى ، واخالقیـة لـدى مـدیریه درجـة تقـدیر المعلمـین للقیـادة األعلـى
یان لجمـع بیانـات هـذه الدراسـة سـتب اإلمعلم ، كمـا إسـتخدمت) ٣٦٦( عینة الدراسة المنهج الوصفى ، وبلغت

خالقیـة للمـدیرین ودرجـة الـوالء القة موجبة طردیة بـین القیـادة األهمها وجود ع، وأسفرت الدراسة عن نتائج أ
 .التنظیمى للعاملین 

 مماراسات القیادة األخالقیة وعالقتها بتحقیق "بعنوان ) ١٢) (٢٠١٦(عماد سعید محمد  دراسة -٧
ٕ ، واستهدفت الدراسة التعرف " دراسة میدانیة على الجامعات الفلسطینیة بقطاع غزة بداع االدراى ،اإل

دارى للعاملین ، ولتحقیق رسة القیادة الجامعیة للقیادة األخالقیة وعالقتها بتحقیق اإلبداع اإلعلى درجة مما
لجامعات  موظفا من العاملین با٣٢٧ إستخدم الباحث المنهج الوصفى ، وبلغت عینة الدراسة ذلك

همها یان لجمع بیانات هذه الدراسة ، وأسفرت الدراسة عن نتائج أستبإلستخدم الباحث إفلسطینیة ، واال
دارى للعاملین فى الجامعات وجود عالقة إرتباطیة موجبة بین مماراسات القیادة األخالقیة واإلبداع اإل

 .الفلسطینیة 
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 :إجراءات البحث 
  : منهج البحث 

 وذلك) الدراسات المسحیة  (ستخدم الباحث المنهج الوصفى إبحث  الساؤالتت وفي ضوء أهداف
  . البحث هذا وطبیعة لمناسبته

  :مجتمع البحث
والبالغ )  قنا ،أسیوط ، سوهاج  (العاملین بالمدارس الریاضیة بمحافظات یتمثل مجتمع البحث فى 

  . فردا  ٢٦٧عددهم 
  :عینة البحث 

ن تكـون العینـة لمـدارس الریاضـیة ، وراعـى الباحـث أالعـشوائیة  مـن العـاملین فـى اة ختیار عینة البحـث بالطریقـإتم  -
وبلـغ قـوام العینـة    ) ، إدارى  معلـم ، أخـصائى ، مـدرب ریاضـى (ممثلة لجمیع الفئات الوظیفیة داخـل  كـل مدرسـة 

   .یوضح ذلك ) ١(من إجمالى مجتمع البحث وجدول % ٥٩,٩٢فردا بواقع ) ١٦٠(
فــردا ) ٢٤(دوات جمــع البیانــات وبلــغ قوامهــا ألســتطالعیة لحــساب المعــامالت العلمیــة لعینــة اإلتــم إختیــار ا -

  .صلى من إجمالى المجتمع األ%  ١٥ بنسبة 
 یوضح توزیع افراد العینة على المدارس الریاضیة   )١(جدول 
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  :أدوات جمع البیانات  
  :المقابلة الشخصیة  -١

دارة الریاضیة ، وكذلك إل العامة وادارة إلى فى مجال اأ الشخصیة مع ذوى الخبرة والرستخدم الباحث المقابلةإ
  .المقابلة الشخصیة مع بعض مدیرى المدارس الریاضیة 

  :ستبیان إستمارة اإل
خالقیة لدى مدیرى المدارس الریاضیة من وجهة نظر واقع ممارسات القیادة األ ستبیان للتعرف علىإستمارة إ  - أ

 ) من تصمیم الباحث  (العاملین
من تصمیم  (واقع سلوكیات المواطنة التنظیمیة لدى العاملین بالمدارس الریاضیة  علىستبیان للتعرفإستمارة إ  - ب

 ).الباحث 
  : ستبیانستمارة اإلإخطوات إعداد 

خالقیة لدى مدیرى المدارس الریاضیة من وجهة نظر واقع ممارسات القیادة األ ستبیانإ :وال أ
  :العاملین

   . خالقیة مماراسات القیادة األ نماط القیادیة و تناولت األتحلیل محتوى المراجع العلمیة والدراسات السابقة التى - ١
ن تقیس أ یمكن محاور) ٤( حیث توصل الباحث لعدد ستبیان إلباعداد المحاور الخاصة إلتوصل الباحث  - ٢

 .خالقیة لدى مدیرى المدارس الریاضیة مماراسات القیادة األ
 دارة  العامة  واإلدارة الریاضیةإلفى مجال ا) ٧(ستبیان  على مجموعة من الخبراء  اإل محاورم الباحث بعرضقا - ٣

 .ستبیان اإلراء السادة الخبراء فى محاور آلیوضح النسبة المئویة ) ٢(، وجدول ) ١(مرفق 
 

  ) ٢( جدول 
  

              تراوحت بینستبیان على محاور اإل أن نسبة موافقة الخبراء : )٢(من جدول یتضح
  .ستبیان تمت الموافقة على جمیع محاور اإلوبالتالي)  %١٠٠ :  %٨٥,٧١(

 رأي الخبیر
 المحاور م

غیر  موافق
 موافق

 النسبة المئویة

 %١٠٠ ــ ٧  خالقیة ألصفات الشخصیة اال ١

  %١٠٠  ــ  ٧   خالقیةالصفات اإلداریة األ  ٢
 %١٠٠ ــ ٧ خالقیة العالقات اإلنسانیة األ ٣
 %٨٥,٧١ ١ ٦  خالقیة للعمل الجماعى الروح األ ٤
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ادیة نماط القی المراجع العلمیة التى تناولت األ بعد تحلیلستبیانقام الباحث بصیاغة عبارات اإل - ٤
 تم توزیعهم على محاور عبارة ) ٤٠( حیث توصل الباحث لصیاغة عدد خالقیةوممارسات القیادة األ

 .ستبیان اإل

  :ستبیان لإلالت العلمیة المعام - ٥

ستخدم الباحث صدق المحكمین ، حیث قام الباحث ستبیان إإللحساب صدق ا :ستبیان  صدق اإل - أ
یوضح ) ٣(وجدول . خبراء ) ٧(على السادة الخبراء ) ٢(ولى مرفق ستبیان فى صورته األإلبعرض ا

 .ستبیان النسبة المئویة آلراء الخبراء فى عبارات اإل

 )٣(جدول 
  خالقیةع مماراسات القیادة األواق ستبیانإلخبراء حول راء النسبة المئویة آلا

   )٧=  ن (    لدى مدیرى المدارس الریاضیة من وجهة نظر العاملین
 ةخالقیالصفات الشخصیة األ: ولالمحور األ

               
               
               

               

 خالقیةآلداریة االصفات اإل:انيثالمحور ال
               

               
               
               

  نسانیة االخالقیةإلالعالقات ا:المحور الثالث
               
               
               

  عى للعمل الجماقیةخال  الروح اآل:المحور الرابع
               

               
               

% : ٧١,٤٢(ستبیان ما بین إل عبارات اراء الخبراء حولتراوحت النسبة المئویة آل: ما یلي) ٣(ویتضح من جدول
  من )%٧٠( أكثر من مئویةستبیان لحصولهم على نسبةتمت الموافقة على جمیع عبارات اإلوبالتالي %) ١٠٠

 .ستبیان تم قبول جمیع عبارت اإلتفاق الخبراء وبالتالي إ
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  :ستبیانإلثبات ا   -  ب

فردا من العاملین بالمدارس ) ٢٤(نة قوامها ستبیان على عیإلستبیان قام الباحث بتطبیق اإللحساب ثبات ا
ستخدم الباحث إ م ، و٢١/٣/٢٠١٧:  ١٢/٢/٢٠١٧، وذلك فى الفترة من  نة البحثی ومن خارج عالریاضیة 

  : یوضح ذلك) ٤(وجدول  لحساب الثبات معامل الفاكرونباخ ،

  )٤(جدول                                                   

  خالقیة لدى مدیرى المدارس الریاضیة واقع مماراسات القیادة األ ستبیانونباخ إلثبات الفاكر
 )٢٤= ن (  من وجهة نظر العاملین

 معامل ألفا كرونباخ لمحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاورا  م

 ٠,٨٠٦ الصفات الشخصیة اآلخالقیة  ١

 ٠,٧٣٤  قیة خالت اإلداریة األالصفا  ٢

 ٠,٧٢٩ خالقیة العالقات اإلنسانیة األ  ٣
 ٠,٦٢٧ خالقیة للعمل الجماعى الروح األ  ٤

 ٠,٧٩٨ الدرجة الكلیة  

كما جاء ، )  ٠,٨٠٦:  ٠,٦٢٧ ( تراوحت معامالت الفاكرونباخ بین: ما یلي) ٤(ویتضح من جدول
ومن خالل ) ٠,٠١(دالة عند مستوى داللة وهي قیم جمیعها  ) ٠,٧٩٨ (المحاورلفا كرونباخ لمجموع معامل أ

 عتماد علیه فيإلستبیان یتسم بدرجة مرتفعة من الثبات مما یعطي مؤشر قوي بإمكانیة اإلقیم الثبات یتضح أن ا
  . خالقیة لدى مدیرى المدارس الریاضیة من وجهة نظر العاملینألعلى واقع المماراسات االتعرف 
  :سلوكیات المواطنة التنظیمیة لدى العاملین بالمدارس الریاضیة اقع و ستبیانإ  خطوات إعداد :ثانیا  

السلوك التنظیمى وسلوكیات المواطنة  تناولت محتوى المراجع العلمیة والدراسات السابقة التى تحلیل -١   
       .التنظیمیة

 تقیس  أن یمكنمحاور) ٥( حیث توصل الباحث لعدد ستبیان باإلعداد المحاور الخاصة إلتوصل الباحث - ٢
 .سلوكیات المواطنة التنظیمیة لدى العاملین بالمدارس الریاضیة 

دارة   واإلدارة الریاضیةفى مجال اإل) ٧(ستبیان  على مجموعة من الخبراء  اإل محاورقام الباحث بعرض - ٣
  .یان ستبراء السادة الخبراء فى محاور اإلآلیوضح النسبة المئویة ) ٥(، وجدول ) ١(مرفق العامة  



 
 

١١

 )٥(جدول 
  واقع سلوكیات المواطنة التنظیمیة لدى ستبیان إ رراء الخبراء حول مدي مناسبة محاوآ    

  )٧= ن (      العاملین بالمدارس الریاضیة  

                                           
  
  
  
  
  
  
  

 بالتالى تم قبول جمیع و% ١٠٠ستبیان ى محاور اإلسبة موافقة الخبراء علبلغت ن: مایلى ) ٥(یتضح من جدول 
  .ستبیان محاور اإل
تناولت السلوك التنظیمى  بعد تحلیل المراجع العلمیة التى ستبیانقام الباحث بصیاغة عبارات اإل - ٤

 تم توزیعهم على عبارة ) ٣٢(حیث توصل الباحث لصیاغة عدد وسلوكیات المواطنة التنظیمیة 
 .ستبیان إلمحاور ا

  :ستبیان عامالت العلمیة لإلالم - ٥

محكمین ، حیث قام الباحث ستخدم الباحث صدق الإستبیان إللحساب صدق ا:ستبیان  إلصدق ا - أ
یوضح ) ٦(وجدول . خبراء ) ٧(على السادة الخبراء ) ٤(ولى مرفق ستبیان فى صورته األبعرض اإل
  .ستبیان ئویة آلراء الخبراء فى عبارات اإلالنسبة الم
                                     

 رأي الخبیر
 المحاور م

غیر  موافق
 موافق

 النسبة المئویة

 %١٠٠ ــ ٧ یثار والمساعدة التنظیمیة سلوكیات اإل ١

  %١٠٠  ــ  ٧  ت الروح الریاضیة التنظیمیة سلوكیا  ٢
 %١٠٠ ــ ٧ السلوك الحضارى التنظیمى ٣
 %١٠٠ ــ ٧ سلوكیات الطاعة التنظیمیة  ٤
 %١٠٠ ــ ٧ سلوكیات الكیاسة التنظیمیة  ٥



 
 

١٢

  )٦(جدول 
  واقع سلوكیات المواطنة التنظیمیةالنسبة المئویة ألراء الخبراء حول استبیان 

  )٧=  ن   (بالمدارس الریاضیة   لدى العاملین
 


 


 

 
 


 

 
 


 

 
 


 


 


 


 


         

 
      

               

 


 


 
 

 


 
 

 


 
 

 


 


 
   

               
               

 


 


 
 

 


 
 

 


 
 

 


 


 
   

  
 

            
  

 
            

 


 


 

 
 


 

 
 


 

 
 


 


 

   
     

 
         

     
 

         

 


 


 
 

 


 
 

 


 
 

 


 


 
   

        
 

      
               

 : %٨٥,٧١(ستبیان ما بین راء الخبراء حول عبارات اإلتراوحت النسبة المئویة آل: ما یلي) ٦(ویتضح من جدول
تفاق إ  من )%٧٠( ستبیان لحصولهم على نسبة أكثر منتمت الموافقة على جمیع عبارات اإلوبالتالي %) ١٠٠

  .عبارة  ) ٣٢( ستبیان عبارات اإلالخبراء وبالتالي أصبح عدد

  :ستبیانإلثبات ا-ب

 ومن فردا من العاملین بالمدارس الریاضیة ) ٢٤( على عینة قوامها هستبیان قام الباحث بتطبیقإللحساب ثبات ا
تخدم الباحث لحساب الثبات سٕام ، و٢١/٣/٢٠١٧:  ١٢/٢/٢٠١٧، وذلك فى الفترة من  نة البحثیخارج ع
  : یوضح ذلك) ٧(وجدول  خ ،لفاكرونباأمعامل 

       



 
 

١٣

  )٧(جدول                                              

  واقع مماراسات سلوكیات المواطنة التنظیمیة لدى ستبیانإللفاكرونباخ أثبات 
 )٢٤= ن ( العاملین بالمدارس الریاضیة

                                                       
، كما جاء معامل ) ٠.٦٩٣:  ٠,٥٧٠( لفاكرونباخ بینأتراوحت معامالت :  ما یلي) ٧(ویتضح من جدول

 ومن خالل قیم الثبات )٠,٠١(وهي قیم جمیعها دالة عند مستوى داللة ) ٠,٦٢٤(بعاد ألفاكرونباخ لمجموع األ
 التعرف عتماد علیه فيإلرتفعة من الثبات مما یعطي مؤشر قوي بإمكانیة استبیان یتسم بدرجة میتضح أن اإل

  . مماراسات سلوكیات المواطنة التنظیمیة لدى العاملین بالمدارس الریاضیة على واقع 
  ساسیة الدراسة األ

عــاملین فـردا مـن ال) ١٦٠( قیـد الدراسـة والبــالغ قـوامهم  علــى أفـراد العینـة سـتبیانات إلاقـام الباحـث بتطبیـق 
  م ٢٤/٤/٢٠١٧: م ٩/٤/٢٠١٧ وذلك فى الفترة من )سیوط ، سوهاج ، قنا  أ(فى المدارس الریاضیة بمحافظة 
  :المعالجات اإلحصائیة المستخدمة

دم الباحــث األســالیب اإلحــصائیة ســتخإ لدراســة   نتــائج ا ً إحــصائیا، ولحــساب معالجتهــا تــم   وجــدولتها  البیانــات  جمــع  بعــد
 المتوســط المــوزون ، االنحــراف المعیـــارى ،یـــزان التقــدیري ، الدرجــة المقــدرة ، الم ألفــا لكرونبــاخ   معامــل ،  نــسبة المئویــة  ال( : تیــةاآل

 لحــساب بعــض Spssكمــا اســتخدم الباحــث برنــامج ) ٠,٠١(وقــد ارتــضي الباحــث مــستوى داللــة عنــد مــستوى . ) للمتوســط المــوزون
  .المعامالت اإلحصائیة
   : وتفسیرهاعرض نتائج الدراسة

جابة على تساؤالته وفى حدود ماتم التوصل الیه من بیانات من خالل التحلیل هداف البحث ووصوال لإلألتحقیقا 
  :تفسیرها ومناقشتها  و  عرض للنتائج  تقدیمحصائى یحاول الباحثإلا

 كرونباخمعامل ألفا ـــــاورلمحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  م

 ٠,٥٧٠ یثار والمساعدة التنظیمیةسلوكیات اإل  ١

 ٠,٦١٨ سلوكیات الروح الریاضیة التنظیمیة  ٢

 ٠,٦٥٢ السلوك الحضارى التنظیمى  ٣
 ٠,٦٩٣ سلوكیات الطاعة التنظیمیة   ٤

  ٠,٦٨٧ سلوكیات الكیاسة التنظیمیة   ٥

 ٠,٦٢٤ الدرجة الكلیة  



 
 

١٤

جهـــة نظـــر خالقیـــة لـــدى مـــدیرى المـــدارس الریاضـــیة مـــن والقیـــادة األواقـــع ممارســـات مـــا  :ول التـــساؤل األ
  ؟العاملین

 
 

 
 

     
 


 


 


 

  151 9 0 471 2.94 0.98 %98 

 
 

154 0 6 468 2.93 0.98 %97.50 

  139 12 9 450 2.81 0.94 %93.75 

 
 

140 10 10 450 2.81 0.94 %93.75 

 
 

119 16 25 414 2.59 0.86 %86.25 

  119 16 25 414 2.59 0.86 %86.25 

  143 12 5 458 2.86 0.95 %95.42 

 
 

119 30 11 428 2.68 0.89 %89.17 

 
 

15 135 10 325 2.03 0.68 %67.71 

 
 

131 24 5 446 2.79 0.93 %92.92 

 
 

139 9 12 447 2.79 0.93 %93.13 

     2,71   

:  ول  البحث لعبارات المحور األةراء عینترواحت النسبة المئویة آل  :مایلى) ٨(یتضح من جدول 
وبلغت ) ١(ول العبارة رقم حیث جاء فى الترتیب األ%)  ٩٨% :٨٦.٢٥( مابین خالقیة فات الشخصیة األالص

  %. ٨٦.٢٥همیتها النسبیة أفى الترتیب العاشر وبلغت ) ٥(، بینما جاءت العبارة رقم % ٩٨همیتها النسبیة أ
وضحت وجود أ خالقیةالصفات الشخصیة واألفراد العینة حول محور أستجابات إن أ ویتضح من ذلك  

تسام المدیرین إخالقیة لدى مدیرى المدارس الریاضیة ، وهى رسة القیادیة األفى الممابعض نقاط القوة فى 
 وتحرى الصدق عند التحدث ، لفاظ الحسنة ، وحرصهم على إنتقاء األبالتواضع عند التعامل مع المرؤسین ،

خالقیة ترتبط  إلى أن القیادة األویعزو الباحث ذلك،  عذار وتقبل النقد بصدر رحبألٕواتسامهم بالتسامح وتقبل ا
هذه ن لمدیرین التى ترتكز على القیم األخالقیة السلیمة وبالتالى فإبشكل مباشر بالخصائص والسمات الشخصیة ل



 
 

١٥

فراد العینة مرتفعة ٕبالتالى جاءت تقدیرات واستجابات أ من قبل المعلمین ، والخصائص یمكن مالحظتها بسهولة
كدت على إلتزام أ والتى )٩() م ٢٠٠٣(میس المزروعى خحول هذه المماراسات ، وهذا مایتفق مع دراسة 

  .خالقیة الثانویة بالمماراسات الشخصیة األمدیرى المدارس 
ن المدیرین  حیث أخالقیة ،شخصیة األلفراد العینة لتؤكد بعض القصور فى المماراست اأ بینما جاءت إستجابات 

صلت هذه العبارة على نسبة مواقف الصعبة حیث حنفعاالت عند التعامل مع ال وضبط الإلیتمیزون بالهدوء ال
، ویعزو الباحث ذلك إلى أن ضغوط المهنة والمواقف الصعبة والمسئولیة التى تفرضها  %٧٠قل من مئویة أ

  .التى قد تكون غیر متوفرة فى معظم القیادات  طبیعة العمل بالمدارس تتطلب طبیعة وسمات شخصیة ممیزة و
 

 
 

     
 


 

 

 

 عند رص المدیر على تحقیق مبدأ العدالةیح 
  9 140 11 318 1.99 0.66 %66ختصاصات على المرؤسینتوزیع اإل

  یضع المدیر قواعد ثابتة للثواب والعقاب تحكم
 .العمل بین المرؤسین 

24 119 17 327 2.04 0.68 %68.13 

  یتحرى المدیر االمانة والدقة عند كتابة التقاریر
 .الرسمیة عن المرؤسین 

15 133 10 321 2.01 0.67 %66.88 

  یحرص المدیر على تشجیع المرؤسین المتمیزین
 .ویحفزھم على إنجاز االعمال المكلفین بھا 

143 11 6 457 2.86 0.95 %95.21 

 مكانات الالزمة یوفر المدیر التسھیالت واإل
 للمرؤسین لتنفیذ المھام المكلفین بھا

123 30 7 436 2.73 0.91 %90.83 

 
تح قنوات إتصال مع یحرص المدیر على ف

المرؤسین لتبادل المعلومات والمعارف الالزمة 
 للعمل

129 25 6 443 2.77 0.92 %92.29 

  یلتزم المدیر بالقوانین واللوائح المنظمة للعمل
 .داخل المدرسة 

12 139 9 323 2.02 0.67 %67.29 

 بتكار  واإلبداعیشجع المدیر المرؤسین على اإل
 داخل مجاالت العمل

138 16 6 452 2.83 0.94 %94.17 

  یھتم المدیر بالتنمیة المھنیة للمرؤسین كال فى
 .مجال تخصصھ

25 129 6 339 2.12 0.71 %70.63 

 داء دیر معاییر ثابتة ومعلنة لتقییم آیضع الم
 .المرؤسین 

24 131 5 339 2.12 0.71 %70.63 

 طمئنان  متابعة المرؤسین لإلیحرص المدیر على
 لیھم اثناء ساعات العملع

120 12 28 412 2.58 0.86 %85.83 

  یھتم المدیر بمشاركة المرؤسین فى وضع
  .الخطط السنویة الالزمة للعمل

129 21 10 439 2.74 0.91 %91.46 

 891 906 121 4606 2.40 0.80 %79.97 

   :ما یلى) ٩(یتضح من جدول 



 
 

١٦

 مابین خالقیة داریة األاإلالصفات   البحث لعبارت المحور الثانىةء عینراآلترواحت النسبة المئویة   
،بینما جاءت العبارة رقم % ٩٥.٢١ول بنسبة ألفى الترتیب ا) ٤(حیث جاءت العبارة رقم ) ٩٥.٢١% : ٦٦(
  % .٦٦ بنسبة خیراألفى الترتیب )  ١(

توافر بعض خالقیة أوضحت یة األحول محور الصفات اإلدارفراد العینة أستجابات إن أ ویتضح من ذلك  
على  أمئویةخالقیة لدى مدیرى المدارس الریاضیة بدرجة عالیة حیث حصلت على نسبة داریة األإلالممارسات ا

بتكار ویحفزهم على تنفیذ المهام بداع واإلإلمثل أن المدیر یحرص على تشجیع العاملین على ا %٧٠من 
 ، ویعزو الباحث ذلكطمئنان علیهم طوال ساعات العمل  المرؤسین واإللمدیر یهتم بمتابعةوأن ا المكلفین بها ،

ٕخالقیة وانعكاسها على شعور العاملین بالمسئولیة ریاضیة لدور مماراسات القیادة األإلى إدراك مدیرى المدارس ال
وھذا مایتفق مع  .داریة المنشودة إلهداف اخالقیة یساعد فى تحقیق األتجاه المدرسة ، وأن إلتزامهم بالقیادة األ

كدت على إرتفاع نسبة أوالتى  )١١(٢٠١٤وعبد العزیز العنصرى ) ٤(م ٢٠١٤دراسة السید الحضرى 
خالقیة لدى مدیرى المستشفیات الحكومیة ومدیرى الهیئات الخدمیة فى بعض داریة األممارسات المدیرین اإل

  .المحافظات 
خالقیة لدى مدیري المدارس الریاضیة ولكن بدرجة یة األدارإلتوافر بعض الممارسات ا) ٩(كما یتضح من جدول 

 لتزام بالقوانین واللوائح المنظمة للعمل ،مثل عدم اإل‘% ٧٠متوسطة ، حیث حصلت على نسبة مئویة أقل من 
 ویعزو الباحث ذلكداء الوظیفى للعاملین ،  لتقییم اآلو معاییر ثابتة ة للثواب والعقاب أضع معاییر ثابتووعدم 
داریة لدى مدیرى المدارس الریاضیة نظرا لنقص إلوجود قصور فى النواحى المعرفیة المرتبطة بالجوانب اإلى 

 والتى أوصت )١٦(٢٠١٦وھذا مایتفق مع دراسة عماد سعید ‘ الخبرات والدورات التدریبیة الالزمة لهذا الشأن 
  .داریة الحدیثة قد دورات تدریبة للقیادات حول األسالیب اإلبضرورة ع

  )١٠(  جدول 
  نحراف المعیاري للمتوسط الموزون والنسبة المئویةجة المقدرة والمتوسط الموزون واإلالدر

 ١٦٠=ن        ( خالقیةنسانیة األالعالقات اإل:  لمحور( 
     

 


 


 
 

 
 

 140 11 318 1.99 0.66 %66 

 
 6 149 5 321 2.01 0.67 %66.88 

 
 21 119 20 321 2.01 0.67 %66.88 

 
 129 17 14 435 2.72 0.91 %90.63 



 
 

١٧

 
 129 22 9 440 2.75 0.92 %91.67 

 
 133 18 9 444 2.78 0.93 %92.50 

 
 12 133 15 317 1.98 0.66 %66.04 

 
 

141 11 8 453 2.83 0.94 %94.38 

 
 

139 17 4 455 2.84 0.95 %94.79 

 719 626 95 3504 2.43 0.81 %81.11 

العالقات راء عینة البحث لعبارات محور ترواحت النسبة المئویة آل :مایلى ) ١٠(ضح من جدول تی
، % ٩٤.٧٩ول بنسبة ألفى الترتیب ا) ٩(م حیث جاءت العبارة رق%) ٩٤.٧٩:  %٦٦  (خالقیةنسانیة األإلا

  % ٦٦فى الترتیب التاسع بنسبة ) ١(بینما جاءت العبارة رقم 
خالقیة  حول محور العالقات االنسانیة األخالقیة توافر بعض الممارسات األویتضح من إستجابات أفراد العینة

، مثل إهتمام % ٨٠على من ة أ مئویةنسبنسانیة بدرجة عالیة حیث حصلت على رتبطة بالعالقات اإلالم
جتماعیة ، والحفاظ على أسرار العاملین وحرص المدیر مرؤسین فى المناسبات الشخصیة واإلالمدیرین بمشاركة ال

 ذلك إلى أهمیة دور العالقات ویعزو الباحث،  على إقامة عالقات شخصیة مع المرؤسین خارج نطاق العمل
 وعى المدیرین بأهمیة هذا ودارة بشكل كبیر على الطاقات البشریة اإلٕیة داخل منظمات العمل واعتماد نساناإل

 المماراسات والتى أوضحت نتائجها توافر) ١٦(٢٠١٥نور أبو علبة   هذا مایتفق مع دراسة و الدور ،
  .نسانیة بدرجة كبیرة لدى مدیرى المدارس الثانویة الخاصة بالعالقات اإل

نسانیة بشكل متوسط لمماراسات المرتبطة بالعالقات اإلینة توافر بعض افراد العستجابات أإ نتائج كما أوضحت
مثل إهتمام المدیرین بتوفیر جوا % ٧٠قل من ریاضیة حیث حصلت على نسبة مئویة ألدى مدیرى المدارس ال

 داخل و جماعاتنحیاز ألفراد أإلوتجنب المدیر ا خفیف التوتر والصراعات ،تمن الثقة المتبادلة بین العاملین ، و
مر الذى ینعكس عات تنظیمیة داخل هذه المدارس األهناك صرایكون نه قد  إلى أویعزو الباحث ذلكالمدرسة ، 

   . نسانیة لدى المدیرین إلبصورة سلبیة على ممارسات العالقات ا
   



 
 

١٨

  )١١(  جدول 
  ئویةنحراف المعیاري للمتوسط الموزون والنسبة المجة المقدرة والمتوسط الموزون واإلالدر

 )١٦٠=ن       ( للعمل الجماعى خالقیةالروح األلمحور  

     
 


 


  

  151 9 0 471 2.94 0.98 %98 
  143 11 6 457 2.86 0.95 %95.21 

 
 143 12 5 458 2.86 0.95 %95.42 

 
 119 21 20 419 2.62 0.87 %87.29 

  123 29 8 435 2.72 0.91 %90.63 

 
 68 34 58 330 2.06 0.69 %68.75 

 
 

129 17 14 435 2.72 0.91 %90.63 

 


 15 115 30 305 1.91 0.64 %63.54 

 891 248 141 3310 2.59 0.86 %86.20 

  مابین قیة للعمل الجماعى الروح االخالفراد العینة  أستجابة إترواحت نسبة  )  :١١(یتضح من جدول 
فى الترتیب ) ٨(ول بینما جاءت العبارة رقم فى الترتیب األ) ١(حیث جاءت العبارة رقم  % )٩٨% : ٦٣.٥٤(
  .%٦٣.٥٤ بنسبة مئویة ثامن ال

المرتبطة بأخالقیات خالقیة توافر بعض المماراسات األفراد العینة أستجابات إ من سبق یتضح ومما
، %٧٠أعلى من حیث حصلت على نسبة مئویة  دى مدیرى المدارس الریاضیة بدرجة عالیة ،العامل الجماعى ل

 على ن مدیر المدرسة یعتمدوأ إنجازات المدرسة إلى جمیع العاملین ، ن مدیر المدرسة ینسب نجاحات وأمثل 
تبادل الخبرات وكذلك  ،إعطاء فرصة إختیار األقران لبعضهم البعض عمال مع الفرق الجماعیة فى إنجاز األ

ویعزو داریة بین العاملین ، إلدوار والمناصب اوفتح باب الحوار وكذلك تبادل األ المعارف ، والمعلومات و
ن المدارس عینة البحث من أهمیة العمل الجماعى داخل المدرسة ، خاصة و ذلك إلى إدراك المدیرین ألالباحث

مر الذى یجعلها تعتمد فى أل ، اعلیهاى سبیلها للحصول و فأ عتماد والجودةإل ا شهادة علىلمدراس الحاصلةا
مایتفق مع دراسة خمیس المزروعى  ، وهذا  العمل الموزعة على مجاالت الجودةتنفیذ أنشطتها على نظام فرق

   .داریة اإلمعمال والمهاعتماد على فرق العمل فى إنجاز األإل بضرورة ا أوصت التى)٩(٢٠١٣



 
 

١٩

خالقیة للعمل الجماعى عض الممارسات المرتبطة بالروح األالعینة توافر بوضحت إستجابات أفراد كما أ
، مثل عدم إهتمام المدیرین بتدریب % ٧٠ولكن بصورة منخفضة حیث حصلت على نسبة مئویة أقل منة

 وكذلك تدریبهم على عملیة صناعة القرارات ، ویعزوالمرؤسین على القیادة والتابعیة عند تنفیذ المهام الجماعیة 
مر الذى یجعل قیادة المدرسة تتجنب مشاركتهم فى داریة لدى العاملین األالباحث ذلك إلى نقص المهارات اإل
  .صناعة القرارات المتعلقة بالمدرسة 

همیة النسبیة لدرجة ممارسة مدیرى المدارس ألن اأ )١١(، ) ١٠(،) ٩(،) ٨(ول ویتضح من جد
وجاء فى  % .٧٠على من لیة حیث حصلت على نسبة مئویة أ عاخالقیة جاءت بدرجةالریاضیة للقیادة األ

خالقیة للعمل الروح األ، یلیه مجال % ٩٠,٣٦ بنسبة خالقیةمجال الصفات الشخصیة األول الترتیب األ
، ثم فى الترتیب الرابع % ٨١,١١ بنسبة نسانیة االخالقیةمجال العالقات اإل، ثم % ٨٩,٢٠ بنسبة الجماعى

خالقیة د على توافر مماراسات القیادة األ، مما یؤك% ٧٩,٩٧ بنسبة خالقیةداریة األإل االصفاتخیر مجال واأل
  .لمدیرى المدارس الریاضیة بدرجه عالیة 

  ؟واقع مماراسات سلوكیات المواطنة التنظیمیة لدى العاملین بالمدارس الریاضیة ما : التساؤل الثانى 
   )١٢(دول                                           ج

  نحراف المعیاري للمتوسط الموزون والنسبة المئویةجة المقدرة والمتوسط الموزون واإلالدر
  )١٦٠=ن(    یثار والمساعدة التنظیمیةسلوكیات اإل:  لمحور  

     
 


 


  

 
 16 118 26 310 1.94 0.65 %65 

 
 

113 18 29 404 2.53 0.84 %84.17 

 
 

20 119 21 319 1.99 0.66 %66.46 

 
 

142 12 6 456 2.85 0.95 %95.00 

 
 

133 18 9 444 2.78 0.93 %92.50 

 
 

131 24 5 446 2.79 0.93 %92.92 

 
 

7 123 30 297 1.86 0.62 %61.88 

 
 

131 16 13 438 2.74 0.91 %91.25 

 693 448 139 3168 2. 0.83 %82.5 



 
 

٢٠

ســلوكیات (ول ألراء عینــة البحــث لعبــارات المحــور اآلترواحــت النــسبة المئویــة  :مــایلى   )١٢(یتــضح مــن جــدول 
بینمــا جــاء ) ٤(ول عبــارة رقـم ألحیــث جــاء فـى الترتیــب ا%)  ٩٥:  %٦١(مـابین )  یثــار والمــساعدة التنظیمیــةاإل

  .) ٧(ة رقم  العبارخیراألفى الترتیب 
ســـلوكیات المواطنـــة التنظیمیـــة لـــدى  تـــوافر بعـــضوضـــحت أفـــراد العینـــة أســـتجابات إ أنویتـــضح مـــن ذلـــك 

هتمـام إل المثـ ،% ٧٠علـى مـن أالعاملین بالمدارس الریاضیة بدرجة عالیة ، حیث حصلت على نـسبة مئویـة 
وكـذلك مـساعدة الـزمالء فـى عــالج   ،داریـة الـزمالء لمـستحقاتهم المالیــة واإلإرشـاد بمـساعدة المعلمـین الجـدد و

الباحــث ویعــزو . نقــاط الــضعف ، ومــساعدة أولیــاء االمــور فــى حــل المــشكالت التــى تــواجههم داخــل المدرســة 
ون معهــم فــى حــل المــشكالت بإعتبــار أن هــذا مــور والتعــاذلــك إلــى إدراك العــاملین ألهمیــة مــشاركة أولیــاء األ

 المدرســة تعمـل علــى وجــود جــو  ، كمــا أن طبیعــة العمـل داخــلهــداف المدرسـةاألمـر یعــد مــن عوامـل تحقیــق أ
مـر الـذى یـنعكس بـصورة لتـى تمیـز المدرسـة عـن المؤسـسات األخـرى ، األسـریة بـین العـاملین وامن األلفـة واأل

 )١٧(م ٢٠٠٩ مـع دراسـة سـعاد سـائدةوهـذا مـایتفق  .إیجابیة على مماراسات سلوكیات المواطنة التنظیمیـة 
 رجعـت هـذا الـى طـول مـدةرتفاع درجة ممارسة سلوكیات اإلیثار لـدى العـاملین بالمـدارس وأى إعلوالتى أكدت 

  . مما یزید من درجة إنتمائه لهذه المدرسة عمل المعلم داخل المدرسة الواحدة
وجـــود قـــصور فـــى بعـــض مماراســـات ســـلوكیات المواطنـــة التنظیمیـــة لـــدى ) ١٢(كمـــا یتـــضح مـــن جـــدول 
مـساعدة ، مثـل % ٧٠قـل مـن صلت بعض العبارت على نـسبة مئویـة أ ، حیث حالعاملین بالمدارس الریاضیة

 إلـى نقـص أعـداد العـاملین داخـل المـدارس ویعـزو الباحـث ذلـكعباء الوظیفیـة ، الزمالء على إنجاز بعض األ
الریاضـــیة وبالتـــالى فـــإن كـــل معلـــم مكلـــف وملتـــزم بنـــصابه القـــانونى مـــن العمـــل ممـــا یعـــوق وجـــود فـــائض فـــى 

وهذا ما یتفق مع دراسة جمـال مـصطفى عبـد العزیـز عبائهم الوظیفیة ، ل لمساعدة الزمالء فى أساعات العم
ــــى مماراســــات ســــلوكیات  والتــــى أوضــــحت أن ضــــغوط وأ)٦(٢٠١٥ عبــــاء العمــــل تــــنعكس بــــصورة ســــلبیة عل

  .المواطنة التنظیمیة لدى العاملین  برعایة الشباب ببعض الجامعات المصریة 



 
 

٢١

 )١٣(جدول 
  نحراف المعیاري للمتوسط الموزون والنسبة المئویةقدرة والمتوسط الموزون واإلجة المالدر

  )  ١٦٠=ن( یاضیة ر سلوكیات الروح ال:  لمحور  
     

 


 


 

 

 
 0 151 19 321 2.01 0.67 %67 

 
 0 30 130 190 1.19 0.40 %39.58 

 
 31 118 11 340 2.13 0.71 %70.83 

 
 8 127 25 303 1.89 0.63 %63.13 

 
 13 122 25 308 1.93 0.64 %64.17 

 


 112 33 15 417 2.61 0.87 %86.88 

 164 581 225 1879 1.96 0.65 %65.24 

سلوكیات محور راء عینة البحث لعبارات آلترواحت النسبة المئویة   :مایلى) ١٣(یتضح من جدول 
ول بینما جاءت العبارة ألیب افى الترت) ٦(حیث جاءت العبارة رقم %) ٨٦ : %٦٧(بین   ما الروح الریاضیة

  .خیرالسادس واألفى الترتیب ) ١(رقم 
بالروح  وجود قصور فى بعض السلوكیات التنظیمیة المرتبطةكما أوضحت إستجابات أفراد العینة 

مثل تقبل القرارات اإلداریة حتى لوتعارضت مع % ٧٠الریاضیة حیث حصلت على نسبة مئویة أقل من 
لزمالء بهدف التمیز فى العمل ، أو تجنب توافر جوا من المنافسة الشریفة مع االمصلحة الشخصیة ، أو 

بشریة التى إستهالك الوقت فى تقدیم الشكاوى واإلعتراضات لرؤساء العمل ، ویعزو الباحث ذلك لطبیعة النفس ال
ذى یتطلب مر الفضیل المصلحة الشخصیة دائما ، األو خارج نطاق العمل المتمثلة فى تتغلب علي الفرد داخل أ

 Avaciوهذا مایتفق مع دراسة ل مع المصلحة الشخصیة ، ت ألهمیة توازن مصلحة العمضرورة إدراك القیادا
 على إحداث التوازن بین مصلحةوالتى أكدت على أن نجاح القیادة یتوقف على قدرة القائد ) ١٨ ( (٢٠١٦

   .والمصلحة الشخصیة للعاملین المنظمة 
سلوكیات المواطنة التنظیمیة فى جانب  توافر بعض مماراسات فراد العینةستجابات أإوضحت كما أ

، مثل تزوید الزمالء % ٧٠على من  عالیة حیث حصلت على نسبة مئویة أسلوكیات الروح الریاضیة بدرجة
. مر عباء الطارئة دون تذدوار والمناصب اإلداریة ، وتحمل ضغوط العمل واألألبالخبرات والمعارف عند تبادل ا



 
 

٢٢

یضا تطبیق نظام الجودة داخل دارة المدرسة وأإ ن التفاهم بین العاملین و لوجود نوعا مویعزو الباحث ذلك
) ١(٢٠٠٣حمد سالم العمرى أوهذا مایتفق مع دراسة . المدرسة الریاضیة الذى یعتمد على نظام فرق العمل 

  .یة ن نظام فرق العمل الجماعیة تنعكس بصورة إیجالیة على تعزیز سلوكیات المواطنة التنظیمأوالتى أوضحت 
  )١٤(جدول 

  نحراف المعیاري للمتوسط الموزون والنسبة المئویةالدرجة المقدرة والمتوسط الموزون واإل
  )  ١٦٠=ن(      السلوك الحضارى التنظیمى:   لمحور 

 

 
    

 


 


 

 

 
 

3 143 14 309 1.93 0.64 %64 

 
 16 130 14 322 2.01 0.67 %67.08 

 
 20 130 10 330 2.06 0.69 %68.75 

 
 7 139 14 313 1.96 0.65 %65.21 

 
 30 115 15 335 2.09 0.70 %69.79 

 
 6 129 25 301 1.88 0.63 %62.71 

 
 10 131 19 311 1.94 0.65 %64.79 

 92 917 111 2221 1.98 0.66 %66.10 

السلوك راء عینة البحث حول عبارات محور ترواحت النسبة المئویة آل :مایلى ) ١٤(یتضح من جدول 
اول بینما ألفى الترتیب ا )٣(حیث جاءت العبارة رقم %) ٦٨.٧٥:  %٦٢.٧١ ( مابینالحضارى  التنظیمى 

  .خیر فى المركز األ) ٦(جاءت العبارة رقم 
ن إستجابات افراد العینة حول محور السلوك الحضارى التنظیمى أوضحت وجود أ )١٤(كما یتضح من جدول 

ملین بالمدارس الریاضیة حیث حصلت على قصور فى سلوكیات المواطنة التنظیمیة فى هذا الجانب لدى العا
مثل عدم التحدث بكل فخر عن اإلنتماء للمدرسة الریاضیة ، وعدم الحرص على  ،% ٧٠نسبة مئویة أقل من 

دارة المدرسة أو إلفى كل أنشطة وفعالیات المدرسة ، وعدم الدفاع بموضوعیة عن النقد الذى یوجه المشاركة 
 لك إلى نقص الرضا الوظیفى والرضا عن العمل داخل المدرسة الریاضیة بصفةویعزو الباحث ذ. العاملین بها 

وهذا مایتفق مع خاصة وقطاع التربیة والتعلیم بصفة عامة نظرا لضعف العائد المادى والمعنوى لهذه المهنة ، 
 والتى أكدت على ان ضعف الرواتب الشهریة للعاملین ینعكس) ٦(٢٠١٥دراسة جمال مصطفى عبد العزیز 

  .بصورة سلبیة على سلوكیات المواطنة التنظیمیة لدى العاملین بالجامعات المصریة 



 
 

٢٣

  )١٥(جدول 
  الدرجة المقدرة والمتوسط الموزون واالنحراف المعیاري للمتوسط الموزون والنسبة المئویة

  )١٦٠= ن   ( الطاعة التنظیمیةیاتسلوك:لمحور 

     
 


 



 

 

  140 11 9 451 2.82 0.94 %94 

 
 

121 27 12 429 2.68 0.89 %89.38 

 
 

131 19 10 441 2.76 0.92 %91.88 

  151 9 0 471 2.94 0.98 %98.13 

  20 130 10 330 2.06 0.69 %68.75 

 
 130 30 0 450 2.81 0.94 %93.75 

     2.68 0.89  

سلوكیات راء عینة البحث لعبارات محور آل ترواحت النسبة المئویة ما یلى ) ١٥(یتضح من جدول 
ول بینما جاءت آلفى الترتیب ا) ٤(حیث جاءت العبارة رقم ) %٩٨.١٣%: ٦٨.٧٥( مابین الطاعة التنظیمیة 

   .  اآلخیرفى  الترتیب) ٥(العبارة رقم 

بعض مماراسات  سلوكیات المواطنة التنظیمیة المرتبطة  توافر كما یتضح من استجابات افراد العینة
ل الحرص على إنهاء ، مث% ٧٠بمحور سلوكیات الطاعة التنظیمیة ، حیث حصلت على نسبة مئویة اعلى من 

، والحرص على عدم التغیب عن العمل دون النظر الى الرصید ااآلعمال المكلفین بها فى الوقت المحدد له
القانونى من اإلجازات ، ،واإللتزام  بتكلیفات اإلدارة حتى لو كانت خارج نطاق الوصف الوظیفى ، ومساعدة 

 أوقات العمل الرسمیة ، والحفاظ على الممتلكات العامة للمدرسة عد إنتهاء  اإلداریة حتى بماإلدارة فى بعض المها

ستقرار بعیدا  جوا من اإلتوفیر مناسبة و تعلیمیة  إلى حرص العاملین على توفیر بیئةویعزو الباحث ذلك
ات والسلوكیات السلیمة مكانات المطلوبة داخل المدرسة بهدف نقل العادعن الصراعات التنظیمیة  رغم نقص اإل

 .تالمیذ لل



 
 

٢٤

  والتى أكدت على أن  )٢٢(٢٠١٤      Mahembe& Englebrechtوهذا مایتفق مع دراسة  
 مما یساعد على زیادة مماراسات سلوكیات  من اإلستقراراعالج المشكالت والصراعات داخل المنظمات یوفر جو

  .المواطنة التنظیمیة 

، حیث حصلت على نسبة مئویة أقل ) ٥(بارة رقم فى الع توضح وجود قصور ستجابات أفراد العینةإكما جاءت 
قط ، ویعزو الباحث ذلك ن العاملین الیهتمون بقضاء ساعات العمل فى العمل فأوالتى تنص على % ٧٠من 

ر مایسمى بالتنظیمات الغیر رسمیة ، وسریة لها مما یؤدى لظهلفة داخل المدارس نظرا للطبیعة األالى جو األ
  .  سلبیة تؤدى إلى إهدار جزء كبیر من الوقت المخصص للعمل مر الذى ینعكس بصورةألا

  )١٥(جدول 
  نحراف المعیاري للمتوسط الموزون والنسبة المئویةالدرجة المقدرة والمتوسط الموزون واإل

  )١٦٠= ن  (   سلوكیات الكیاسة التنظیمیة :لمحور 

     
 


 




 
 

 
 

150 10 0 470 2.94 0.98 %98 

 
 

123 32 5 438 2.74 0.91 %91.2 

  123 37 0 443 2.77 0.92  %92.29 

 
 

11 123 26 305 1.91 0.64  %63.54 

 
 

119 19 22 417 2.61 0.87  %86.88 

     2.59 0.86 %86.38 

سلوكیات راء عینة البحث لعبارات محور  ترواحت النسبة المئویة آل:مایلى ) ١٦(یتضح من جدول 
ول بینما جاءت فى الترتیب األ) ١(حیث جاءت العبارة رقم )   %٩٨: %٦٣.٥٤ ( مابین الكیاسة التنظیمیة 

  . خیرالخامس واألفى الترتیب ) ٥(العبارة رقم 
 توافر بعض ممارسات سلوكیات الكیاسة التنظیمیة لدى كدت علىأ فراد العینةأستجابات إن إوبالتالى ف

الحرص على ، مثل % ٧٠العاملین بالمدارس الریاضیة بدرجة عالیة حیث حصلت على نسبة مئویة أعلى من 
 المشكالت والصراعات داخل لإقامة عالقات طیبة مع الرؤساء وزمالء العمل ، ومساعدة إدارة المدرسة فى ح

 . نشطة المدرسة أة، وعدم تجاوز حقوق الزمالء ، والحرص على التنسیق مع الزمالء عند القیام بالمدرس



 
 

٢٥

ٕ إهتمام قیادة المدرسة بتدعیم العالقات اإلیجابیة بین العاملین وادارة المدرسة ، ویعزو الباحث ذلك إلى
تالمیذ  للىهم التى تقتضى علیهم الحرص على نقل السلوك االیجابهمیة وطبیعة عملوكذلك إدراك العاملین أل

ن أ والتى أكدت على  )٥( ٢٠١٣   یمن عودةأوهذا مایتفق مع دراسة . مامهم والظهور بالمظهر المناسب أ
إهتمام القیادات الجامعیة بتحسین العالقات بین العاملین و إدارة الجامعة ینعكس بصورة إیجابیة على سلوكیات 

  .لمواطنة التنظیمیة ا
همیة النسبیة لدرجة ممارسة  العاملین ألن اأ )١٦( ، )١٥(، ) ١٤(،) ١٣(،) ١٢(ول ویتضح من جد

حیث جاء فى  %)  ٨٩,٣١ % : ٦٥,٢٤(بالمدارس الریاضیة  لسلوكیات المواطنة التنظیمیة  تراوحت مابین 
 سلوكیات الكیاسة التنظیمیة  مماراسات  الیه، ی% ٨٩،٣١ بنسبة سلوكیات الطاعة التنظیمیة ول الترتیب األ

 مماراسات ، ثم فى الترتیب الرابع% ٨٢,٥ بنسبة سلوكیات اإلیثار والمساعدة التنظیمیة ، ثم % ٨٦،٣٨بنسبة 
ممارسات سلوكیات الروح خیر جاءت  وفى الترتیب الخامس واأل،% ٦٦،١٠ بنسبة السلوك الحضارى التنظیمى

مما یوضح توافر سلوكیات المواطنة التنظیمیة لدى العاملین بالمدارس % . ٦٥،٢٤بة  بنسالریاضیة التنظیمیة
سلوكیات الطاعة التنظیمیة ، سلوكیات الكیاسة التنظیمیة ، سلوكیات اإلیثار  (تیة الریاضیة فى الجوانب اآل

 بعض  قصور فىوجودوكذلك % . ٧٠والتى حصلت على نسبة مئویة أكثر من ) والمساعدة التنظیمیة 
والتى ) سلوكیات الروح الریاضیة التنظیمیة ،  السلوك الحضارى التنظیمى(  آلتیةاسلوكیات المواطنة التنظیمیة 

    %. ٧٠قل من أحصلت على نسبة مئویة 
خالقیـة للمـدیرین وسـلوكیات المواطنــة بـین ممارسـات القیـادة األمـا العالقـة  :الثالـث التـساؤل  

  دارس الریاضیة ؟التنظیمیة لدى العاملین بالم



 
 

٢٦

 

  خالقیة للمدیرین وسلوكیات المواطنة التنظیمیةبین ممارسات القیادة األالعالقة 
 لدى العاملین بالمدارس الریاضیة 

 
 




 
 




 
 


   

        


      


      


      


      

وســــلوكیات " المتغیــــر المــــستقل  "خالقیــــة لمعــــامالت اإلرتبــــاط بــــین القیــــادة األ ) ١٧( مــــن جــــدول یتــــضح 
  :مایلى  "المتغیر التابع  "المواطنة التنظیمیة 

) ٠,٠٥(عنـد مـستوى ة  یـرتبط إرتباطـا موجبـا ذو داللـة إحـصائیخالقیة للعمل الجمـاعىمحور الروح األ -
 ، واإلرتبـــاط ٠,٩٢٤حیــث بلــغ معامــل اإلرتبـــاط البــسیط بــین هـــذا المحــور ومــستوى ســـلوكیات المواطنــة التنظیمیــة 

 للعمـل الجمـاعى خالقیـة ، وهذا إرتباط موجب ذو داللة  إحصائیة ، ویـدل ذلـك علـى ان الـروح األ٠,٩٠٤المركب 
 إلـى أن ویعـزو الباحـث ذلـك . ٨٠,٩٢تؤثر على سلوكیات المواطنة التنظیمیة للعاملین بالمدارس الریاضیة بنـسبة 

خالقیة للعمل الجماعى والمشاركة فى صناعة القرارات ینمى عند الفـرد اإلحـساس بالمـسئولیة ممـا یـنعكس الروح األ
والتــى ) ١٦(٢٠١٥نــور ابــو علبـة وهــذا مـایتفق مــع دراسـة نظیمیـة ، بـصورة إیجابیـة علــى سـلوكیات المواطنــة الت

  .خالقیة للعمل الجماعى تؤثر على الوالء التنظیمى للعاملین بنسبة كبیرة أكدت على ان مماراسات الروح األ
ــات اإل - ــةنــسانیة األمحــور العالق ) ٠,٠٥( عنــد مــستوى ة یــرتبط إرتباطــا موجبــا ذو داللــة إحــصائیخالقی

خالقیــــة ومــــستوى ســــلوكیات المواطنــــة التنظیمیــــة عامــــل اإلرتبــــاط البــــسیط بــــین العالقــــات اإلنــــسانیة األحیــــث بلــــغ م
ـــة إحـــصائیة ، كمـــا یوضـــح الجـــدول أن ) ٠,٩٢٤(واإلرتبـــاط المركـــب ) ٠,١١٨( وهـــذا یعـــد إرتبـــاط موجـــب ذو دالل

 ویعــزو الباحــث ذلــك.  ) %٤,٤٦٢  ( محــور العالقــات اإلنــسانیة یــؤثر علــى ســلوكیات المواطنــة التنظیمیــة بنــسب
ســـریة لـــدى العـــاملین لفـــة واألخالقیـــة داخـــل المدرســـة تعمـــل علـــى وجـــود جـــو مـــن األألانـــسانیة إلـــى أن العالقـــات اإل

الـسید وهـذا مـایتفق مـع دراسـة . بالمدارس الریاضیة مما ینعكس بصورة إیجابیة على سلوكیات المواطنـة التنظیمیـة 
نــسانیة لــدعم وتعزیــز الثقــة التنظیمــة  أهمیــة مماراســات العالقــات اإل والتــى أشــارت إلــى)٤(٢٠١٤ الحــضرى أحمــد 

  .لدى العاملین بالمستشفیات الحكومیة 



 
 

٢٧

 یــرتبط إرتباطــا موجبــا ذو داللــة إحــصائیة مــع ســلوكیات المواطنــة خالقیــةمحــور الــصفات الشخــصیة األ -
) ٠,٩٢٥(رتبــاط المركــب واإل) ٠,٨٩٢(رتبــاط البــسیط حیــث بلــغ معامــل اإل) ٠,٠٥(  التنظیمیــة عنــد مــستوى داللــة

ـــة إحـــصائیة ولكـــن جـــاء التـــأثیر بنـــسبة ضـــعیفة حیـــث بلغـــت  ـــزو ،)  %٠,١٤٨ (وهـــذا إرتبـــاط موجـــب ذو دالل ویع
خالقیــة ولكنهـــا ال تـــؤثر علـــى  إلـــى أنــه مـــن الممكـــن ان تتـــوفر لــدى المـــدیرین الـــصفات الشخـــصیة األالباحـــث ذلـــك

دیة بین العاملین وعوامل أخرى مثل الرضـا الـوظیفى وضـغوط العمـل سلوكیات المواطنة التنظیمیة نظرا للفروق الفر
جمـال مـصطفى عبـد الذى یمكن أن تؤثر بشكل مباشر على سـلوكیات المواطنـة التنظیمیـة ، وهـذا مـا أكدتـه دراسـة 

   .ن هناك عالقة مباشرة  بین سلوكیات المواطنة التنظیمیة ومستوى الرضا الوظیفى للعاملینأ) ٦( ٢٠١٥العزیز 
 یــرتبط إرتباطــا موجبــا ذو داللـــة إحــصائیة مــع ســلوكیات المواطنـــة خالقیـــةمحــور الــصفات اإلداریــة األ -

) ٠,٩٢٥(رتبــاط المركــب واإل) ٠,٨٩٩(رتبــاط البــسیط حیــث بلــغ معامــل اإل) ٠,٠٥(  التنظیمیــة عنــد مــستوى داللــة
خالقیـة تـؤثر بـشكل ضـعیف یـة األداروهذا إرتباط موجب ذو داللة إحـصائیة ، ویتـضح مـن الجـدول أن الـصفات اإل

 إلـى القـصور فـى إلتـزام القـادة بـالقوانین واللـوائح المنظمـة ویعزو الباحث ذلـكعللى سلوكیات المواطنة التنظیمیىـة ، 
داء العـــاملین وهـــذا مـــا توصـــلت إلیـــه نتـــائج الدراســـة الحالیـــة مـــن خـــالل آللعمـــل وعـــدم وجـــود معـــاییر ثابتـــة لتقیـــیم 

وهـــذا مــایتفق مــع دراســة خمــیس المزروعـــى خالقیــة ، ألاإلداریــة اول محــور الــصفات إســتجابات أفــراد العــین حــ
وضـع معــاییر ثابتـة لتقیــیم   والتـى أكــدت علـى ضــرورة إلتـزام القــادة بـالقوانین واللــوائح المنظمـة للعمــل و)٩( ٢٠٠٣

  .أداء العاملین 
خالقیــة ألان أبعــاد القیــادة حــصائى بإســتخدام اإلرتبــاط المتعــدد بــیاإل مــن التحلیــل ومــن خــالل ذلــك یتــضح

ختالفــات فــى أبعــاد ســلوكیات المواطنــة التنظیمیــة یرجــع  وأن اإل%) ٨٥,٦١(وســلوكیات المواطنــة التنظیمیــة  بلــغ 
قیــة للعمــل الجمــاعى فــى الترتیــب األول ، یلیــه خالیــة متجمعــة حیــث جــاء محــور الــروح األخالقإلــى أبعــاد القیــادة األ

صفات اإلداریــة خالقیــة ، وأخیــرا محــور الــقیــة ، ثــم محــور الــصفات الشخــصیة األخالمحــو العالقــات اإلنــسانیة األ
   .خالقیةاأل

جابة علـى التـساؤل الثالـث وحقـق هـدف البحـث ومن خالل العرض السابق یكون الباحث قد إستطاع اإل
   . الریاضیةبالمدارسخالقیة وسلوكیات المواطنة التنظیمیة لدى العاملین وهو دراسة العالقة بین القیادة األ

  -:ستنتاجات والتوصیاتاإل
  : ستنتاجات اإل

، ومن واقع البیانات والنتائج التي توصل إلیها  حثب وفى حدود عینه ال ، في ضوء أهداف البحث
  :تيستنتاج اآلإلمعالجات اإلحصائیة للبیانات تم الباحث ومن خالل نتائج ا

 نعكس بصورة سلبیة على ممارسات سلوكیات المواطنة سالیب إدارة الصراعات التنظیمیة یتجاهل المدیرین أل
  .التنظیمیة لدى العاملین بالمدارس الریاضیة 



 
 

٢٨

 وجود قصور لدى المدیرین فى الجانب المعرفى للقوانین واللوائح المنظمة للعمل داخل المدارس الریاضیة 
 .خالقیة لدیهم اإلداریة األمما یؤثر على المماراسات ، 

 وتقییم اآلداء الوظیفى سالیب قیاس ریاضیة من قصور شدید فى إستخدام أ الیعانى مدیرو المدارس
 . واضحة ومعلنة لجمیع العاملین  للعاملین مما یؤدى لعدم وجود معاییر ثابتة و

  یؤثر العائد المادى بصورة كبیرة على سلوكیات المواطنة التنظیمیة للعاملین بالمدارس الریاضیة خاصة
رى مما ینعمس بصورة سلبیة على درجة إقتناع العاملین بهذه المهنة والدفاع فى جانب السلوك الحضا

 .ى نقد یوجه إلیها أعن المدرسة ضد 

 نماط القیادة أتفتقر البرامج والدورات التدریبیة التى تعقد للمدیرین الجدد لوجود معارف ومهارات مرتبطة ب
التنظیمیة ، واإلبداع اإلدارى ، واآلداء الوظیفى بعاد اإلداریة مثل سلوكیات المواطنة وعالقتها ببعض األ

 .للعاملین 

 :التوصیات
  :تيًستنتاجات البحث واستنادا إلى البیانات والنتائج التي توصل إلیها الباحث یوصى باآلإفي ضوء 

بیة للمدیرین ضرورة إهتمام أكادیمیة المعلم ومراكز التدریب الخاضعة إلشراف وزارة التربیة والتعلیم بعقد دورات تدری .١
  .خالقیة ودورها فى تعزیز سلوكیات المواطنة التنظیمیة لدى العاملین ألاهمیة القیادة أبعاد وأالجدد لتوضیح 

خالقیة لدى مدیرى المدارس واإلستفادة من نتائج هذه ألاالحرص على قیاس مدى توافر ممارسات القیادة  .٢
الحلول الالزمة لخلق بیئة  المقترحات و وضع  مدیرین و اإلحتیاجات التدریبیة لهؤالء الالقیاسات فى تحدید

 .تعلیمیة مناسبة یتوفر بها سلوكیات الموطنة التنظیمیة 

  أثبتت التىخرى األنماط القیادیة األإلداریة الحدیثة وسالیب اتدریب مدیرى المدارس الریاضیة على األ .٣
ة و القیادة الخادمة ، والقیادة دة التحویلیت عالقتها بسلوكیات المواطنة التنظیمیة ، مثل القیااالدراس

 .بداعیة اإل

خالقیة بصفة ضرورة أن تتضمن إجراءات الترقى لشغل وظیفة مدیر خضوع المتقدم لمقاییس القیادة األ .٤
ختیار القیادات التعلیمیة نماط القیادیة الفعالة بصفة عامة ، لتكون هذه الخطوة معیارا ثابتا إلخاصة ، واأل
 .والقیادات الریاضیة بصفة عامة بصفة خاصة 

  :الدراسات المستقبلیة المقترحة 
 .خصائیین الریاضیین بالجامعات المصریة القتها باإلبداع اإلدارى لدى األالخالقیة وعیادة االق - ١

 .خالقیة فى الحد من الفساد اإلدارى بالهیئات الشبابیة والریاضیة دور القیادة األ - ٢

 .داء الوظیفى لدى العاملین بالهیئات الریاضیة  عالقتها باآلوخالقیة ألامماراسات القیادة  - ٣

 .خالقیة للعاملین بالهیئات الریاضیة القیادة األمقیاس  - ٤



 
 

٢٩

 
 

ثار سلوك المواطنة التنظیمیة فى المنظمات ، مجلـة جامعـة الملـك بـن عبـد محددات وآ :حمد سالم العمرى أ .١
  .م ٢٠٠٣ ، المملكة العربیة السعودیة ،٨٣: ٦٧ ، ٧ع ، العزیز 

 رسالة ، الوظیفي داءواآل الشاملة الجودة على لكترونیةاإل الحكومة أثر  :حمد عبد الخالق العوضى أ .٢
  . م٢٠٠٨عین شمس ، جامعة ، التجارة كلیة ، منشورة غیر ماجستیر

المملكـــة  ولــى ،لفكــر ، الطبعـــة األخالقیــة مـــن منظــور إســـالمى ، دار االقیــادة األ  :حمــد عبـــد اهللا الكبیـــر أ .٣
  .م٢٠١٦العربیة السعودیة ، 

خالقیة فى دعم وتعزیز الثقة التنظیمیة ، دراسة تطبیقیة على أثر القیادة األ : حمد أالسید الحضرى  .٤
 التجارة ، جامعة سوهاج  التجاریة المعاصرة ، كلیةومیة بمدینة الطائف ، مجلة البحوثالمستشفیات الحك

 .م٢٠١٤، ٦٠ : ١٢ ،٢٨، عدد 

  لدى العاملین فى الجامعة األردنیة أثر القیادة التحویلیة على المواطنة التنظیمیة : أیمن عودة المعانى  .٥
  م٢٠١٣ ، عمان ،٢٥٨ : ٢٢٥، ٢٩عمال ، عدد  األ ردنیة إلدارةأل، دراسة میدانیة ، المجلة ا

ولـى ،  ، دار الفكـر العربـى ، الطبعـة األالقیـادة فـى المجـال الریاضـى  :جمال محمد علـى ، أحمـد العمـادى  .٦
 . م٢٠١٥القاهرة ، 

آلداء الوظیفى لدى طنة التنظیمیة وعالقتها بفاعلیة اسلوكیات الموا : جمال مصطفى عبد العزیز  .٧
 كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة العاملین بإدارة رعایة الشباب بالجامعات المصریة ، رسالة ماجستیر ،

 .م٢٠١٥سیوط ، أ

المنظمـات  للفاعلیـة التنظیمیـة  فـى سلوك المواطنـة التنظیمیـة كـأداة :زة السید المعمرى ، زاهى منصور حم .٨
ــــسانیة و اإل ــــة العلــــوم اإلن ــــاح ، الجزائــــر ١٤جتماعیــــة ، عــــدد الحدیثــــة ، مجل  ، مــــارس ، جامعــــة قاصــــد رب

  .م٢٠١٤،
المهنـة مــن وجهـة نظـر الهیئــات خالقیـات إلتــزام مـدیرى المـدارس الثانویــة بأمـدى  :خمـیس أحمـد المزروعــى  .٩

رســالة ماجــستیر ، غیــر منــشورة ، جامعــة الــسلطان قــابوس ، عمــان ،  اإلداریــة والتدریــسیة بــسلطنة عمــان ،
 .م٢٠٠٣

 والتمویــل، للتجــارة العلمیــة المجلــة التنظیمیــة، المواطنــة ســلوكیات محــددات : عــادل عبــد المــنعم المــسدى  .١٠
  .م٢٠٠٢ ،)١ (العدد طنطا، جامعة التجارة، كلیة



 
 

٣٠

خالقیـة فـى دعـم وتعزیـز الثقـة التنظیمیـة ، دراسـة أثـر مماراسـات القیـادة األ : العنقـرى عبد العزیز سلطان  .١١
: ٢٢٥ ، ٥٧ارة ، عــدد تطبیقیــة علــى المستــشفیات الحكومیــة بمدینــة الطــائف ، المجلــة العلمیــة ، كلیــة التجــ

 م٢٠١٤سیوط ، ، جامعة أ٢٦٠

إلدارى ، دراسـة میدانیـة علـى ادة األخالقیـة وعالقتهـا بتحقیـق اإلبـداع امماراسـات القیـ : عماد سعید أحمد  .١٢
 .م٢٠١٦الجامعات الفلسطینیة بقطاع غزة ، كلیة التجارة ، الجامعة اإلسالمیة ، غزة ، 

اإلدارة المدرســــیة ومتطلبـــــات العــــصر ، العالمیـــــة للنــــشر والتوزیـــــع ، القـــــاهرة   :محمــــد حـــــسین العجمـــــى  .١٣
 .م٢٠١٠

سـلوكیات المواطنـة التنظیمیـة لـدى معلمـى مـدارس التعلـیم العـام الحكومیـة للبنـین   :عید محمد عبـد اهللا سـ .١٤
  .م٢٠١١بمدینة جدة ، رسالة ماجستیر ، كلیة التربیة ، جامعة أم القرى ، المملكة العربیة السعودیة ، 

ماجــستیر تــأثیر فــرق العمــل علــى ســلوكیات المواطنــة التنظیمیــة ، رســالة   : عبــد الــرحمن محمــودنــسرین  .١٥
 .٢٠٠٥غیر منشورة ، كلیة التجارة ، جامعة عین شمس ، 

ــة  .١٦ ــور محمــد أبــو علب خالقیــة لــدى مــدیرى المــدارس بوكالــة الغــوث بمحافظــة غــزة وعالقتهــا  القیــادة األ:ن
 .م٢٠١٥بالوالء التنظیمى من وجهة نظر المعلمین ، رسالة ماجستیر ، جامعة غزة ، 

ارسـة مــدیرى مــدارس محافظــة الزرقـاء للقیــادة التحویلیــة وعالقتهــا درجــة مم :هــدى خالیلــة ، ســعاد ســائدة  .١٧
م متغیــر ، الجامعــة بــسلوك المواطنــة التنظیمیــة لمعلمــى تلــك المــدارس ومعلماتهــا ، مــؤتمر التربیــة فــى عــال

 م٢٠١٠بریل ،  إ٧،٨الهاشمیة ، األردن ، 
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