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 ملخص الدراسة

تهدف هذه الدراسة إىل تحديد مستوى الثقافة التنظيمية السائدة يف مدارس  

بنغازي، واختبار تأث�ها عىل الوالء التنظيمي وسيوك التليي  اسسا  بدينة 

املواطنة التنظيمية ليمليم� يف تيك املدارس. وقد أجريت الدراسة عىل عينة 

ملي� ومليمة من مليمي وملي�ت مدارس التليي   240عشوائية بسيطة بيغت 

 . 2014 -2013اسسا  بدينة بنغازي خالل اللام الدرا  

الدراسة أن الثقافة التنظيمية السائدة يف مدارس التليي  وأظهرت نتائج  

اسسا  بدينة بنغازي تقع ضمن املستوى املتوسط، ووجد تأث� ذو داللة 

إحصائية للنارص الثقافة التنظيمية مجتملة يف الوالء التنظيمي وسيوك املواطنة 

 التنظيمية لدى مليمي مدارس التليي  اسسا  بدينة بنغازي.

Abstract 
 The aim of this study was to determine levels of the common 

organizational culture in the basic (i.e., pre college) educational system of 

Benghazi School District, Benghazi, Libya, and to examine its relationship to 

the organizational loyalty and behavioral citizenship of teachers of the district 

as will as its impact. The study is based on a random sample of 240 

individuals. A tool was developed to assess the levels of organizational culture, 

and to measure the organizational loyalty. The study of Porter, et. al. (1974) 

was used as guide to measure the behavioral levels of teachers’ organizational 

citizenship. Evidences of the study indicate that in the basic educational 

school system of the Benghazi Educational District, the prevalent 

organizational culture, organizational loyalty, and behavioral organizational 

citizenship of teachers were all of mid-level level.  
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 : مقدمة

قدمت اللديد من النظريات تفس�ات ملمقة لسيوك اسفراد يف النظ ، وتلمل هذه  

تحييل سيوك اسفراد يف النظ  يف ضوء التفاعل املستمر ب� البلد االجت�عي  النظريات عىل

(املؤسسة، والدور، والحاجات) وب� البلد الشخيص (الفرد، والشخصية، والتوقلات)، ويشمل 

هذا التفاعل الذي يحد  ضمن تأث� البلد االنثوبولوجي الذي يشمل نسقا من القي ، 

ادات، والتقاليد، وامللتقدات، والطقوس، والقصص، والرموز واملفاهي ، والقناعات، والل

وجميع أبلاد املزاج اللام ليمنظمة ومكوناته، وكل ما يؤمن به اسفراد بوصفه  أعضاء يف 

منظ�ت اجت�عية هدفية التوجه، أو ما يطيق عييه يف اآلدب اإلداري بالثقافة التنظيمية 

ملميزة عن غ�ها من املنظ�ت، والتي تنمو التي تشكل هوية املنظمة وتحدد شخصيتها ا

، املنظمةوتتطور برور الزمن وتتجذر من خالل التأكيد عىل أبلادها التي تظل حارضة يف حياة 

وتثل الرتاك  الطويل لخرباتها وتلرب عن انجازاتها واخفاقاتها، وتحدد اللمييات االجت�عية 

لنقاش، والتوافق، ومستويات الرصاع التنظيمية السائدة فيها وحدودها كالتلاون، وا

 التنظيمي.

وتُكسب الثقافة التنظيمية أعضاء املنظمة عادات السيوك التنظيمي من خالل تقاس   

القي ، وامللاي�، واالحساس املشرتك بوحدة الرؤية والهدف، وتسه  يف تلزيز استقرار النظ ، 

ملا� الوالء التنظيمي لدى أعضاء أو ترفع من مستوى االلتزام باملقاصد املشرتكة، وتلمق 

املنظمة، وتدفله  باتجاه بذل الجهود اإلضافية والتفك� الذي يتجاوز مصالحه  اآلنية 

الذاتية لتحقيق الصالح اللام عرب تنمية الشلور الجملي ومستوى التطوع التنظيمي (مايض، 

2013.( 

التنظيمية، وتجلل  فالثقافة التنظيمية تطرح سياقات عمل داعمة لألطر الرسمية 

اللامي� يحتكمون يف م�رساته  إىل لليات الضبط الذات، واملساءلة الذاتية والحرص عىل 

 مصالح املنظمة واالعتزاز بها وتقدي  الجهود اإلضافية لتحقيق أهدافها.
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ويطرح هذا التوجه تأكيدات مهمة قائة عىل رضورة تأسيس ثقافة تنظيمية تثمن التميز  

، وتيتزم بأخالقيات يف امل�رسات التنظيمية، وتلزز املشاركة، واالنفتاح، ومبادئ يف اسداء

اللدالة التنظيمية وتجلل من هذه القي  حارضة يف جميع املحافل واملناسبات التنظيمية، 

وخاصة يف سياقات عمل إدارة النظ  الرتبوية وظروف عمل مؤسساتها امللنية بالقي ، 

ويف أوقات اسزمات وأثناء االضطرابات التنظيمية الناتجة عن التغي� والتفاعالت اإلنسانية، 

 التنظيمي والتي تلمل عىل إضلاف مصادر الضبط الرسمي والتحك  الخارجي.

 :مشكلة الدراسة

يحتاج الواقع الرتبوي املحيل إىل نهضة تربوية شامية، وإجراءات تغي� بنيوي يتجاوز  

تتيك رؤية تربوية جادة وقوية، وواضحة امللال والغايات، اإلصالح، وقيادة تربوية متبرصة 

وتقود املربي� واملتليم� ضمن مسارات تربوية هادفة، وتفتح لفاق جديدة ليتلي ، وتحد  

تغي�اد دراماتي  ليس فقط يف املجتمع املدر ، بل يف املجتمع بفهومه اسوسع، وتلمل عىل 

عت�د أسيوب املحاولة والخطأ يف التفك� وامل�رسة، وتضع إزالة اآلثار السيبية الناتجة عن ا

حداد لقولبة وتنميط اسفلال ومصادر السيوك الرتبوي، واملغامرة غ� محسوبة النواتج، 

والقرارات الرتبوية القائة عىل ردود اسفلال، وتجلل من االبداع والتميز يف اسداء السمة 

جميع مستوياتها اإلدارية، وتنظر إليه بوصفه أحد أه  اسبرز يف إدارة النظ  الرتبوية ويف 

 مكونات الثقافة التنظيمية الرتبوية الوظيفية.

وتطرح مناخات التغي� والتحول اللديد من اسسئية املتصية بفاعيية النظام الرتبوي  

ت املحيل وقدرته عىل التلاطي مع لثار التغي�، واسزمات الناتجة عنه يف ظل انحسار إجراءا

التقيي  الرتبوي، وتراجع اللمل بامللاي�، وضلف نظ  املليومات وسيادة مناخات مفلمة 

 بشاعر الريبة وعدم اليق�.

إن ما يبلث عىل القيق هو االعت�د الكيل عىل املبادرات الفردية والضم� الجملي يف  

ط الرسمي، اسمر انجاز اسدوار الرتبوية مع تفويض دور السيطة الرتبوية وضلف مصادر الضب

الذي يطرح تساؤالت مرشوعة تتليق بالثقافة التنظيمية الداعمة ليتلي ، ورغبة املجتمع 
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الرتبوي يف تقدي  الجهود اإلضافية إلحراز التقدم اسكاد�ي يف ظل ضلف وتلدد وتراجع دور 

 السيطات الرتبوية املركزية.

 اهت�م تزال محط وما نالت، التي الهامة املوضوعات من الثقافة التنظيمية موضوع ويلد 

اللال فأشار محمد إىل وجود  أرجاء مختيف يف وامل�رس� اسكاد�ي� من الباحث� الكث�

اتجاهات ايجابية لدى مديري املؤسسة اللامة ليتليي  الفني والتدريب املهني باملميكة 

(ج�عة اللمل، واالبتكار، اللربية السلودية نحو مكونات الثقافة التنظيمية واملتمثية يف: 

والتجديد، والتكيف مع البيئة، واالنت�ء والقيادة)، ك� تب� له وجود اتجاهات ايجابية 

م�ثية نحو أبلاد سيوكيات املواطنة التنظيمية املتمثية يف: (االيثار، والكرم، والروح الرياضية، 

� ملنوي لدى جميع عنارص وااللتزام اللام، والسيوك الحضاري)، وفضالد عن ذلك وجد تأث

)، وأشار رمضان إىل أن 2011الثقافة التنظيمية عىل سيوكيات املواطنة التنظيمية (محمد، 

الثقافة التنظيمية هي ثرة الثقافة الب�وقراطية يف صورتها اإلدارية، وثقافة الدور يف جانبها 

 ).2013در  (رمضان، الفني، والثقافة املساندة التي تثل أبلاد التحس� والتطوير امل

 وبناءد عىل ما تقدم �كن تناول مشكية الدراسة من خالل اإلجابة عن اسسئية التالية: 

ما عنارص الثقافة التنظيمية السائدة يف مدارس التليي  اسسا  بدينة  :السؤال األول

 بنغازي؟
سسا  بدينة مستوى الوالء التنظيمي لدى مليمي مدارس التليي  ا ما: السؤال الثا�

 بنغازي؟
مستوى سيوك املواطنة التنظيمية لدى مليمي مدارس التليي  اسسا   ماالسؤال الثالث: 

 بدينة بنغازي؟
ثير عناصر الثقافة التنظيمية السائدة في مدارس التعليم مدى ما  :السؤال الرابع

ٔ
تا

ساسي بمدينة بنغازي على الوالء التنظيمي
ٔ
 للمعلمين؟ اال

ثير  :امسالسؤال الخ
ٔ
عناصر الثقافة التنظيمية السائدة في مدارس التعليم مدى ما تا

ساسي بمدينة بنغازي على سلوك المواطنة
ٔ
 التنظيمية للمعلمين؟ اال
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 :أهمية الدراسة

 : تتمثل أهمية هذه الدراسة باآلت

ُ�كن أن تسه  هذه الدراسة يف تقدي  بلض اإلضافات لجس  امللرفة النظرية يف  -

مجاالت الثقافة التنظيمية والوالء التنظيمي وسيوك املواطنة يف املنظ�ت، والتي قد تلمل 

  غناء امللرفة النظرية وتوسيع دائرة الفه  والتفس� ضمن السياقات التنظيمية املحيية.إ عىل 
فر هذه الدراسة البنى النظرية الالزمة إلجراء املزيد من الدراسات عن �كن أن تو  -

الثقافة التنظيمية ولثارها املحتمية عىل بلض املتغ�ات التنظيمية كاملناخ التنظيمي والرضا 

 .املهني والسيوك القيادي يف املنظ�ت الرتبوية وغ� الرتبوية
القرارات الرتبوية عىل اتخاذ حزمة يتوقع أن تساعد هذه الدراسة صانلي السياسات و  

من اإلجراءات التنظيمية إلعادة تشكيل أ�اط الثقافة التنظيمية وعنارصها وتنمية قي  الوالء 

التنظيمي، وسيوك املواطنة التنظيمية بحيث تنسج  مع القرارات املزمع اتخاذها وفقاد 

  ليسياسات والخطط الرتبوية املرسومة.
دراسة يف نرش الوعي ب� صفوف املربي� برضورة تلزيز وتأط� �كن أن تسه  هذه ال -

سيوك التطوع التنظيمي والوالء ليمؤسسة الرتبوية من خالل ترسيخ ثقافة تنظيمية داعمة 

وتدع  الصالح اللام،  تلظ يف جميع املؤسسات الرتبوية واإلدارات التلييمية  ليتلاون

نية، والضم� والوعي الرتبوي، والرتفع عن املصالح ، والزمالة املهة الهادفةواملبادر التلاون 

 الذاتية اآلنية.

 : أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إىل ملرفة التأث�ات املحتمية للنارص الثقافة التنظيمية املدرسية عىل 

الوالء التنظيمي وسيوك املواطنة لدى مليمي مدارس التليي  اسسا  بدينة بنغازي، وذلك 

 ا ييل:من خالل م

ملرفة عنارص الثقافة التنظيمية السائدة يف مدارس التليي  اسسا  بدينة  -

 بنغازي.
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تحديد مستوى الوالء التنظيمي لدى مليمي مدارس التليي  اسسا  تحديد   -

مستوى سيوك املواطنة التنظيمية لدى مليمي مدارس التليي  اسسا  تحديد 

تنظيمية السائدة يف مدارس التليي  اسسا  التأث�ات املحتمية للنارص الثقافة ال

 عىل الوالء التنظيمي ليمليم�.

تحديد التأث�ات املحتمية للنارص الثقافة التنظيمية السائدة يف مدارس التليي    -

 اسسا  عىل سيوك املواطنة التنظيمي ليمليم�.

 حدود الدراسة
 .بدينة بنغازيالحدود املكانية: جميع مدارس التليي  اسسا   -1

وهي الفرتة التي قضاها الباحثان يف جمع وتحييل البيانات اسولية  الحدود الزمنية: -2

 م.2014 -2013املتليقة بالدراسة خالل اللام الجاملي 

 التعريفات اإلجرائية ِّـفاهيم الدراسة

 �كن تلريف مصطيحات الدراسة إجرائياد، وذلك عىل النحو التايل: 

الثقافة هي مجموعة اسفكار والقي  وامللتقدات وامللاي� التنظيمية نظيمية: الثقافة الت -

الشائلة داخل مدارس التليي  اسسا  بدينة بنغازي، أما الثقافة التنظيمية فهي تيك 

أساسياد يف الحياة  مكوناد  لتصبح اسع�ل املنظومة القيمية التي تارس داخل تيك املدارس إلنجاز

سية بدينة بنغازي، القائة عىل مجموعة القي  واللادات واسعراف والسيوكيات املدر  املهنية

الرتبوي، وذلك ك� يقيسها  يف والئه  وسيوكه  وأساليب التلامل مع املليم�، املؤثرة

 االستبيان املُلد لذلك.

تتكون الثقافة التنظيمية من مجموعة من اللنارص هي:  عنارص الثقافة التنظيمية:-

واإلجراءات، واسنظمة والقوان�، واس�اط السيوكية، والقي  التنظيمية، وامللتقدات  السياسات

 التنظيمية، والتوقلات التنظيمية، واالتجاهات التنظيمية، وامللاي� واملقاييس.
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اتفاقات مشرتكة ب� املليم� يف مدارس التليي  القي  هي عبارة عن القيم التنظيمية:  -

اسسا  بدينة بنغازي، حول ما هو مرغوب أو غ� مرغوب، أما القي  التنظيمية فهي القي  

التي تنلكس يف تيك املدارس، بحيث تلمل عىل توجيه سيوك املليم� بدينة بنغازي ضمن 

لتنظيمي لدى املليم�، وتنمية سيوك الظروف التنظيمية املختيفة، ومن هذه القي  الوالء ا

 املواطنة لديه ، وذلك ك� يقيسها االستبيان املُلد لذلك.

امللتقدات هي عبارة عن أفكار مشرتكة ب� مليمي مدارس املعتقدات التنظيمية:  -

التليي  اسسا  بدينة بنغازي تتصل بطبيلة حياته  االجت�عية، أما امللتقدات التنظيمية 

ة عن أفكار مشرتكة حول طبيلة اللمل والحياة االجت�عية يف تيك املدارس، وكيفية فهي عبار 

 إنجاز الواجبات واملهام التنظيمية داخيها، وذلك ك� يقيسها االستبيان املُلد لذلك.

تتمثل التوقلات التنظيمية يف التلاقد السيكولوجي غ� املكتوب التوقعات التنظيمية:  -

التليي  اسسا  بدينة بنغازي واملدرسة، والتي يتوقلها املليمون أو  ب� املليم� بدارس

املدرسة خالل الفرتة التي يلمل فيها امللي  باملدرسة، واملتمثية يف توف� بيئة تنظيمية ومناخ 

تنظيمي يساعد ويدع  احتياجات املليم� اإلنسانية، وذلك ك� يقيسها االستبيان املُلد 

 .لذلك

اسعراف هي عبارة عن ملاي� ومقاييس ييتزم بها مليمي مدارس تنظيمية: األعراف ال -

التليي  اسسا  بدينة بنغازي العتقاده  بأنها صحيحة ورضورية له  بغض النظر عن 

فائدتها أو فاعييتها، أما اسعراف التنظيمية فهي عبارة عن امللاي� واملقاييس التي ييتزم بها 

عتبار أنها ملاي� ومقاييس مفيدة ليمدرسة وبيئة اللمل بها، مليمي تيك املدارس عىل ا

ويفرتض أن تكون هذه امللاي� غ� مكتوبة وواجبة اإلتباع، وذلك ك� يقيسها االستبيان املُلد 

 لذلك.

: هو درجة تطابق وتاثل أهداف امللي  يف مدارس التليي  اسسا  الوالء للتنظيمي -

تباطه بها، واستلداده لبذل أقىص الجهود لصالحها، واسهت�م بدينة بنغازي مع مدرسته وار 

بص�ها، والشلور بفخر االنتساب إليها، مع رغبته القوية يف االستمرار يف عضويتها، وذلك ك� 

 يقيسها االستبيان املُلد لذلك.
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هو ترصفات امللي  يف مدارس التليي  اسسا  بدينة سلوك املواطنة التنظيمي:  -

، التي تت  يف بيئة املدرسة بصورة اختيارية وتطوعية، وتهدف إىل تحقيق أهدافها، وال بنغازي

تندرج تيك امل�رسات ضمن الواجبات الرسمية ليملي  أو ضمن نظام حوافز ومكافآت 

 املدرسة، وذلك ك� يقيسها االستبيان املُلد لذلك.

 مفهوم الثقافة التنظيمية:

ظيمية يف اللمل البحثي مع ظهور التحوالت االقتصادية بدأ الرتكيز عىل الثقافة التن 

)، وذلك من أجل 2004واالجت�عية الكربى خالل النصف الثا� من القرن اللرشين (لبيض، 

فه  وتفس� سيوك اسفراد يف النظ  يف سياقات الثقافة التنظيمية واملحيية السائدة، واكتسب 

ظومة القيمية واالخالقيات املهنية يف املنظ�ت هذا املوضوع أهميته مع تراجع واهتزاز املن

)، إذ تشكل الثقافة التنظيمية هوية املنظمة وتلرب 2003الناتجة عن التغ� الثقايف (ميح ، 

عن شخصيتها الفريدة، وتلكس ماضيها وحارضها وتحدد املالمح اللامة ملستقبيها، فالثقافة 

من القي  وامللتقدات والتقاليد تحدد  ) صورة متكامية2006التنظيمية يف نظر الحسيني (

 )2006وضع املنظمة يف املايض، ومركزها الراهن، ومالمحها املقبية (الحسيني، 

) الثقافة التنظيمية عىل أنها "مجموعة من 2003ويف هذا السياق يلرف الرصايرة ( 

تها امللتقدات وامل�رسات اإلدارية التي تلتمدها املؤسسة يف عميها من خالل م�رس

ليصالحية واملسؤولية واإلرشاف والتلامل مع املوظف� من خالل النمط اإلداري السائد ومدى 

)، فالثقافة التنظيمية تثل 215: 2003اللالقة املشرتكة ب� اإلدارة واللامي�" (الرصايرة، 

"مجموعة الس�ت والخصائص امللربة عن القي  وامللتقدات وأخالقيات التلامل وأ�اط 

وك التي تيز أفراد املنظمة الواحدة عن غ�ها من املنظ�ت بحيث تشكل منهجاد السي

)، حيث تشمل "مجموعة 11: 2005مستقالد ومميزاد يف التفك� وملالجة املشكالت" (الشيوي، 

القي  السائدة وامللربة عن خصائص اللمل اإلداري يف املنظمة، وجمية من املزايا تيزها عن 

ت، ولهذه املزايا صفة االستمرارية النسبية، وتارس تأث�اد كب�اد عىل سيوك غ�ها من املنظ�

). فالثقافة التنظيمية "كل مركب عىل درجة عالية من التلقيد، 42: 2007اسفراد" (الزهرا�، 
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ومنظومة متكامية من القي ، والتقاليد واللادات، وامللتقدات، والطقوس، واسمثال، والقصص 

اريخ املنظمة، وإنجازات قياداتها عرب الزمن، ويشرتك يف هذه املضام� الثقافية املستقاة من ت

جميع اسعضاء، يف جميع مستويات التنظي ، وتؤدي دوراد مه�د يف تحديد إجراءات اللمل 

التنظيمي من تصمي  ليرؤية التنظيمية واالسرتاتيجيات امللتمدة يف تنفيذها إىل استخدامات 

 ).44: 2013ىل اسداء، ونظ  التحفيز، وأساليب اللمل الج�عي (مايض، السيطة والرقابة ع

 :خصائص الثقافة التنظيمية وأهميتها

 التايل: �كن تحديد خصائص الثقافة التنظيمية وذلك عىل النحو 

 تتفاعل مع التي الفرعية اللنارص أو املكونات من عدد من تتكون مركب: حيث نظام الثقافة -

مركب  كنظام الثقافة املدراء، وتشمل أو املنظمة أو املجتمع ثقافة تشكيل يف البلض بلضها

 وامللتقدات واسخالق القي  من املتكامل النسق و�ثل امللنوي الجانب :هي عنارص ثال 

 والفنون واآلداب املجتمع، أفراد وتقاليد السيوك و�ثل عادات واسفكار، والجانب

 أشياء من املجتمع أعضاء ينتجه ما املادي و�ثل كل لجانباملختيفة، وا وامل�رسات اللميية

 .واسطلمة واسدوات وامللدات محسوسة كاملبا�

ب�  االنسجام خيق إىل باستمرار مركب) تتجه بكونها (كل متكامل: فهي نظام الثقافة -

 أن ينلكس ييبث ال الحياة �ط جوانب أحد عىل يطرأ تغ� فإن أيّ  ومن املختيفة، عنارصها

 .الثقايف النمط مكونات باقي عىل أثره

 عىل تسييمها املنظمة أجيال من جيل كل يلمل ومستمر: حيث متصل تراكمي نظام الثقافة -

 واملحاكاة، وتنمو التلي  طريق عن اسجيال عرب وتوريثها تليمها ويت  الالحقة لألجيال

 وتفاعل انتظام وخصائص، وطرق عنارص من مكوناتها إىل اسجيال تضيفه ما خالل من الثقافة

 والخصائص. اللنارص هذه
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ك�  اسجيال عرب تناقيها تلني ال الثقافة ومتطور: فاستمرارية متغ� يكتسب نظام الثقافة -

مالمح  عييها تدخل حيث مستمر، تغي� يف إنها بل غريزية، بطريقة تنتقل وال عييها هي

 ).77: 2008قد�ة (أبو بكر،  مالمح وتفقد جديدة

بالتاريخ التنظيمي،  تربز أهمية الثقافة التنظيمية يف كونها تلمل عىل بناء اإلحساس 

 املثابر واللمل لألداء حكايات فيه تاريخيا ترسد منهجا تثل اللريقة الجذور ذات فالثقافة

 توحد بالوحدة التنظيمية، فالثقافة شلور املنظمة، وتسه  يف إيجاد يف البارزين واسشخاص

الفّلال،  اسداء وملاي� املشرتكة القي  وتلزز االتصاالت لألدوار، وتقوي ملنى وتلطي اتالسيوكي

 نظ  من كب�ة مجموعة خالل اللضوية من هذه واالنت�ء وتتلزز باللضوية اإلحساس وتطور

وتطويره ،  وتدريبه  ليلامي� الصحيح جوانب االختيار وتقرر وظيفيا استقرارا وتلطي اللمل

 وتطوير املشاركة بالقرارات خالل من يأت اسعضاء وهذا ب� فرص مهمة لزيادة التبادلوتنح 

: 2007واسفراد (الغالبي وإدريس،  والج�عات املختيفة اإلدارات ب� والتنسيق اللمل فرق

296.( 

 مشاركة تنظيمية أي أن هوية املنظمة فضالد عن ذلك فإن الثقافة التنظيمية تنح أفراد 

 عىل يساعد م� باالتحاد الوجدا�، الشلور �نحه  والقي  واملدركات امللاي� نفس �اللامي

 يشجع املشرتك بالهدف الج�عي فالشلور االلتزام مشرتك، ويدع  بغرض اإلحساس تطوير

النظام حيث  استقرار الثقافة، ويسه  كل ذلك يف هذه يقبيون جانب من من القوي االلتزام

 تشجيع خالل من وذلك أعضاء املنظمة ب� الدائ� والتلاون التنسيق عىل الثقافة تشجع

 مساعدة خالل من السيوك وااللتزام الج�عي، وتسه  يف تشكل املشرتكة بالهوية الشلور

 ملاذا تفرس التي املشرتكة ليملا� مصدرا املنظمة توفر فثقافة :حوله  يدور ما فه  عىل اسفراد

 ).265: 2003(حري ، ما  نحو عىل اسشياء تحد 
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 :  مفهوم الوالء التنظيمي

التنظيمي من أه  املفاهي  السيوكية التي ظهرت خالل حقبة الثالثينات من  يُلد الوالء 

القرن املايض، ويلرب عن حالة من التطبيع التنظيمي ب� الفرد واملنظمة، ويش� إىل درجة 

ن مصالحها، واالهت�م بص�ها وتفضييها ارتباط الفرد بها، والتمسك باللمل فيها، والدفاع ع

عن غ�ها من املنظ�ت لدوافع وجدانية عاطفية أو أخالقية، أو العتبارات تييها املصيحة 

الشخصية، ويف جميع الظروف يلكس الوالء التنظيمي عمييات التالح  والتطابق واإلتحاد يف 

التنظيمي عن مدى تطابق   الوالءالقي  وامللتقدات واسهداف الفردية والتنظيمية، حيث يلرب

أهداف الفرد مع أهداف املنظمة التي يلمل فيها، ومدى ارتباطه بها، والتزامه بقيمها، 

) 2006واستلداده لبذل أقىص الجهود لتحقيق تيك اسهداف، وتحس� تيك القي  (عبوي، 

)، و�ثل 2006ن، لكونه يلكس ويلرب عن إ�ان الفرد بأهداف املنظمة وقيمها (اللواد والهرا

 السائدة والقي  الفرد قي  ب� والتطابق وأهداف املنظمة، الفرد أهداف ب� حالة من "االنسجام

 اإليجابية والنظرة املنظمة، أهداف لتحقيق بدافلية كب�ة عميه عىل الفرد التنظي  وإقبال يف

لها  باالنت�ء وافتخاره غ�ها عىل وتفضييها املنظمة ليبقاء يف الفرد رغبة عن عالوة ليتنظي ،

)، فاسفراد املوالون ملنظ�ته  يتحدثون بفخر واعتزاز عن قيمها 88 :2007(الرواشدة، 

وأهدافها، وأهمية االرتباط بها واللمل فيها، فضالد عن استلداده  ورغبته  يف بذل الجهود 

ا عىل التميز اإلضافية الخارجة عن حدود الدور املرسوم ودون انتظار املكافأة ملساعدته

 والبقاء.

 : أهمية الوالء التنظيمي وأنواعه

التنظيمي تأث�اد مه�د يف سيوك اسفراد وترصفاته ، ويسه  يف تشكيل  الوالء يؤثر 

اتجاهاته  وملتقداته  املهنية، وله انلكاسات جوهرية عىل م�رساته  التنظيمية، ويحدد 

 ظهرت نتائج اللديد من الدراسات أن ليوالءمستوى فاعيية املنظ�ت وملدالت اسداء، حيث أ 

وملدالت اسداء، وانخفاض ملدالت التأخ�،  اإلنتاجية مستويات عىل التنظيمي تأث�اد ايجابيا

والغياب، وترك الخدمة، وينظر بلض الباحث� إىل الوالء التنظيمي بوصفه أحد أه  املتغ�ات 
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)، 2006ولخرون،  (عطاري لدالت دوران اللملالتنظيمية التي �كن االعت�د عييها ليتنبؤ ب

التنظيمي االستقرار النفيس ليلامي�، ويرفع من مستوى دافليته  ليلمل،  إذ يلزز الوالء

و�كنه  من اشباع حاجاته  الذاتية، ويجليه  أكث رضا عن ذواته  وعن أع�له ، وينلكس 

التنظيمي مناخات  ر الوالءكل ذلك عىل إنتاجيته  وملدالت أدائه ، فضالد عن ذلك يوف

ابداعية مفلمة بشاعر التلاون، والثقة بالذات، والشلور باملسؤولية املهنية، واملبادرة، 

واالستلداد لبذل الجهود اإلضافية، والتميز يف اسداء م� يسه  يف انخفاض التكاليف 

تقطاب التنظيمية الناتجة عن هدر املوارد، وسوء توظيف املصادر الناجمة عن االس

التنظيمي وارتفاع  والتوظيف والتدريب والتي تكون مالزمة النخفاض مستويات الوالء

)، ذلك سن التأخ�، والغياب واالنتقال 2007ملدالت الرغبة يف ترك اللمل (الرواشدة، 

ملنظ�ت لخري، وترك اللمل باملنظمة عادة ما تكون ناتجة عن انخفاض مشاعر الوالء 

ذلك يساه  اسفراد املوالون ملنظ�ته  يف تشكيل سملتها ومكانتها م� ليمنظمة، فضالد عن 

يجليها مؤسسات مفضية ومرغوبة ومحط أنظار الكث�ين من ذوي املؤهالت والكفاءات 

 واملهارات املهنية ليلمل بها واالنض�م إليها واالرتباط بها.

واعيد اللمل فيها، ويحرص اسفراد املوالون ملنظ�ته  عىل مصادرها، ويحرتمون م 

ويحافظون عىل ممتيكاتها، ويهتمون بص�ها، ويقيل ذلك لجوء املنظمة إىل اسطر القانونية 

لفض نزاعات اللمل، ذلك سن اسفراد املوالون أخالقياد ملنظ�ته  يحتكمون إىل البص�ة املهنية، 

 ة.واملساءلة الذاتية، وسيطان الضم� املهني، والقي  واسخالق املهني

 وفي� يتليق بأنواع الوالء التنظيمي �كن اإلشارة إىل اسنواع التالية: 

 ويتصل هذا النوع من الوالء التنظيمي بدى ملرفة الفرد :العاطفي التنظيمي الوالء -

 وتنوعها املطيوبة املهارات وأهمية استقالليته ودرجة املميزة للميه ليخصائص ملرفته

 مجريات يف الفلالة باملشاركة ليفرد الس�ح بدرجة ويتأثر له،وتوجيهه   املرشف� وقربه من

 .الخاصة مشكالته كانت لو ك� املنظمة الفرد مشكالت فيتبنى القرار، اتخاذ
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 والتي االستث�رية بالقيمة ويقصد به درجة والء الفرد التي تقاس :املستمر التنظيمي الوالء -

حيث  أخرى، بجهات التحق لو سيفقده ما مقابل منظمته يف استمر لو يحققها الفرد قد

والتي  الخدمة اللمر ومدة منها بلوامل عديدة املنظمة يف بقائه الفرد سهمية تقيي  يتأثر

 .عميه يف االستمرار يف الفرد لدى رغبة لوجود الرئيسة املتغ�ات تلد من

 الدع  مقابل املنظمة يف البقاء يف بالتزامه الفرد بإحساس ويتليق :األخالقي الوالء -

 والتفاعل املشاركة مثل املنظمة تقدمه السيكولوجي الذي يحظى به من قبل قيادات الذي

 عن �تنع يجليه م� ليمنظمة، اللامة ورس  السياسات اسهداف وضع يف خاصة اإليجاب

 أخالقيا. ميتزما لكونه املنظمة ترك

 :سلوك اِّـواطنة التنظيمية وأبعاده

امللمقة ملوضوع سيوك املواطنة التنظيمية يف إطار الفه  املوسع لنظرية بدأت الدراسات  

التبادل االجت�عي، إذ �كن النظر إىل هذا املفهوم من منظور ثنائ االتجاه يتصل اسول 

بأ�اط امل�رسات التطوعية الرامية إىل تحقيق بُلد الفاعيية التنظيمية، بين� يتصل اآلخر 

زمالء عىل القيام بأدواره  وواجباته  لتحقيق أفضل حاالت التوازن ب� بالرغبة يف مساعدة ال

اسبلاد الشخصية والتنظيمية، حيث يلكس سيوك املواطنة التنظيمية مستويات متقدمة من 

االحرتاف واالستغراقية يف اللمل، والنضج املهني واسخالقي لقيادات النظ  واللامي� فيها عىل 

ة أخالقية مفلمة بشاعر اإليثار، والغ�ية، واالنت�ء، ويقظة الضم�، تأط� م�رساته  بنظوم

واملشاركة الفاعية واملبادرة بهدف تطوير امل�رسات التنظيمية، وتقدي  الجهود اإلضافية 

التطوعية بليداد عن ملال الفرض والضبط الرسمي، والتحك  الخارجي (الطبويل ولخرون، 

التنظيمية حرص املوظف عىل املنظمة، واهت�مه بستقبيها، ). ويجسد سيوك املواطنة 2015

ورغبته يف مساعدة اآلخرين من الزمالء واملتلامي� مع املنظمة والتزامه بقيمها وسياساتها، 

وسليه لبذل الجهود اإلضافية لرفع ملدالت اسداء بها دون انتظار املكافآت أو الحوافز 

 ,Konovsky & Pugh) 1994وبوف ( كونفس  يث يلرف)، ح2003الرسمية املبارشة (اللامري: 

 الواجبات حدود طواعية ويتلدى الفرد يؤديه وظيفي سيوك سيوك املواطنة التنظيمية بأنه



 بحيح أحمد خديجة. د الرتهو�سلد د. رمضان ــ ــــــــــ التنظيمية الثقافة للنارص املحتمية التأث�ات

 

 

)199 ( 

باملنظمة (خييفة،  الحوافز الرسمية خالل من مكافأته يت  ال أنه ك� له، املحددة الوظيفية

طنة التنظيمية يتكون من الطاعة التي مفهوماد ليموا ,Graham) 1991)، وقدم جرهام (1997

تلكس مدى استلداد اللامي� لاللتزام بقواعد ونظ  اللمل، والوالء الذي يش� إىل درجة 

قبول الفرد ليتضحية بصالحه الشخصية لتحقيق مصالح املنظمة واملشاركة التي تلكس 

)، 2015يل ولخرون: استلداد الفرد ليمساهمة الفاعية يف جميع النشاطات التنظيمية (الطبو 

وذلك سن سيوك املواطنة التنظيمية سيوك اختياري تطوعي يدفع الفرد ليقيام ب�رسات 

إضافية وبذل الجهود التي ال تقع ضمن واجباته الرسمية ملساعدة املنظمة عىل تحقيق 

 أهدافها بفاعيية دون انتظار أي مكافاة، أنه سيوك داع  اجت�عياد لتحقيق مصالح املنظمة

 ).1997التي تسمو عن املصالح الفردية الضيقة (خييفة، 

 :أبلاد سيوك املواطنة، وذلك عىل النحو التايل ,Koopman) 2003وحدد كوبان ( 

: وذلك من خالل دع  ومساعدة الزمالء واملتلامي� مع املنظمة واملساهمة يف إيجاد اإليثار •

 حيول ملشكالت اللمل التنظيمي.

 وإدراك وتجنب وقوعها أو تكرارها، اللمل، : بوضع حيول ملشكالتةاملجاملة أو الكياس •

 الفرد بأن م�رساته تؤثر يف اسخرين، واالبتلاد عن استغالله  أو إثارة املشاكل مله .

: وذلك من خالل تقدي  الجهود اإلضافية التطوعية التي الضم� الحي (يقظة الضم�) •

ة املصيحة اللامة حتى لو كان ذلك عىل حساب تتجاوز الحد اسد� ملتطيبات الدور لخدم

 املصيحة الشخصية، واحرتام القوان� واليوائح والتليي�ت التنظيمية.

وتجسد رغبة الفرد يف التسامح، وتحمل الضغوط الناتجة عن اللمل دون  :الرياضية الروح •

تذمر أو رفض، وتوظيف كافة االمكانات الذاتية إلنجاز الواجبات واسدوار املهنية 

 ).2003(السحي�ت، 
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: من خالل املشاركة الفاعية يف إدارة املنظمة، والشلور بالوالء واالنت�ء فضيلة املواطنة •

هت�م بص� املنظمة ومصالحها واملحافظة عىل مصادرها والدفاع عن التنظيمي، واال 

 ).2008برامجها وسياساتها (السلود وسيطان، 

ك� تنلكس فضيية املواطنة أو السيوك الحضاري يف حرص الفرد عىل حضور االجت�عات  

انتها املهمة غ� الرسمية، وقراءة مذكرات املنظمة وإعالناتها، واالهت�م بسملتها ومك

 ).2007(السحي�ت، 

وعمل بلض الباحث� عىل دمج هذه اسبلاد ضمن بلدين ه�: سيوك املواطنة املوجه  

نحو الفرد ويشمل بلدي اإليثار والكياسة، وسيوك املواطنة املوجه نحو املنظمة ويتضمن 

من  أبلاد الضم� الحي، والروح الرياضية، والسيوك الحضاري، ويلكس كل ذلك درجات عالية

التطبيع التنظيمي، والتطابق ب� قي  الفرد وملتقداته وقناعاته وأهدافه الشخصية وب� قي  

 املنظمة واسرتاتيجياتها وإجراءات عميها وأهدافها.

 :الدراسات السابقة

أجريت اللديد من الدراسات التي تناولت الثقافة التنظيمية، والوالء التنظيمي، وسيوك  

 و�كن عرض تيك الدراسات، وذلك عىل النحو التايل:املواطنة التنظيمية، 

 :أوًال: الثقافة التنظيمية

تناولت اللديد من الدراسات الثقافة التنظيمية السائدة يف مناخات اللمل املنظمي،  

بهدف الكشف عن أ�اطها، واتجاهات اسفراد نحوها، ودورها يف تحقيق املنظ�ت سهدافها، 

السخني  غ�ات السيوكية والتنظيمية، ويف هذا السياق هدفت دراسةوعالقتها بغ�ها من املت

إىل الكشف عن تصورات القيادات اإلدارية اسكاد�ية يف الجاملات اسردنية اللامة  )2005(

ملكونات الثقافة التنظيمية وخصائصها، وقدمت الدراسة تصورات عن مكونات الثقافة 

لقي  واللرف والتوقلات. ويف ضوء نتائج الدراسة التنظيمية شميت الفيسفة، وامللتقدات وا

احرتام القيادات اسكاد�ية ليتلددية الفكرية  قدمت اللديد من التوصيات من أهمها رضورة
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والسياسية، وتلزيز املشاركة يف صياغة القرارات، واعت�د ملاي� الكفاءة واالستحقاق يف 

�ية عىل توعية الطيبة، وأعضاء هيئة التلي� بالجاملات، ورضورة عمل القيادات اسكاد

 التدريس باآلثار السيبية الناتجة عن اللنف والتلصب القبيل واللشائري.

إىل ملرفة تصورات مديري املدارس الثانوية ومليميها  )2008حمد ( بووهدفت دراسة  

سة من عن الثقافة التنظيمية السائدة يف وزارة الرتبية بدولة الكويت، وتكّون مجتمع الدرا

د 110جميع مديري املدارس الثانوية ومليميها يف دولة الكويت، والبالغ عدده  ( ) مديرا

، وسحبت عينة 2007 -2006) ملي�د ومليمة، وذلك خالل اللام الدرا  9121ومديرة، و(

) ملي�د ومليمة، ومتضمنة أيضاد جميع مديري 328عشوائية من مجتمع املليم� قدرها (

ية الكويتية، وطورت استبانة لجمع بيانات الدراسة التي كشفت نتائجها عن املدارس الثانو

تصورات مدري املدارس الثانوية بدولة الكويت عن الثقافة التنظيمية السائدة يف وزارة 

الرتبية التي شميت (التوقلات، وامللتقدات، واسعراف والقي ، والفيسفة)، يف ح� شميت 

افة (الفيسفة، والتوقلات، وامللتقدات، واسعراف، والقي ) عىل تصورات املليم� عن تيك الثق

التوايل، ك� اتضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تصورات مديري املدارس عن 

الثقافة التنظيمية تلزى ملتغ�ات النوع واملؤهل الليمي وسنوات الخربة، بين� وجدت فروق 

الثقافة التنظيمية السائدة يف وزارة الرتبية بدولة دالة إحصائياد يف تصورات املليم� عن 

 الكويت تلزى إىل املتغ�ات املذكورة. 

 التنظيمية الثقافة ب� فقد هدفت إىل ملرفة اللالقة )2008أبو جامع (أما دراسة  

 اسردنية، وتكون والتليي  الرتبية بوزارة مختيفة مستويات إدارية ضمن اإلداري واإلبداع

عدده   اسردنية والبالغ والتليي  بوزارة الرتبية اإلداري� اللامي� جميع من الدراسة مجتمع

) إدارياد �ثيون 1307الدراسة ( عينة وشميت )،2008 -2007إدارياد خالل اللام ( )17094(

املستويات اإلدارية املختيفة (اللييا، والوسطى، والتنفيذية)، وجملت بيانات الدراسة 

 التنظيمية الثقافة أن أبلاد الدراسة بانة طورت لهذا الغرض، حيث أظهرت نتائجباستخدام است

سادت بستويات متوسطة، ك� اتضح عدم  الرتبية والتليي  اسردنية وزارة يف اإلداري واإلبداع

 اإلبداعية لدى املقدرات وامتالك التنظيمية الثقافة إدراك يف إحصائية داللة ذات وجود فروق
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 ح� وجدت فروق يف الرتبية والتليي  اسردنية تلزى ملتغ� النوع، اللامي� بوزارةاإلداري� 

املؤهل الليمي، والدورات التدريبية يف  تلزى ملتغ�ات يف هذا اإلدراك إحصائية داللة ذات

 اإلدارة املدرسية واإلبداع اإلداري، لصالح اإلداري� املؤهي� واملتدرب�.

، إىل الكشف عن خصائص الثقافة )2010الحمود (ويف السياق نفسه هدفت دراسة  

التنظيمية السائدة يف املدارس الثانوية الحكومية والخاصة يف املميكة اللربية السلودية، 

) ملي�د خالل 3500وشمل مجتمع الدراسة جميع مليمي تيك املدارس والبالغ عدده  (

) ملي�د، وطُور 340اخت�ت منه  عينة عشوائية بيغ حجمها ()، 2009 -2008اللام الجاملي (

 استبيان لجمع بيانات الدراسة.

ولتحييل البيانات التي جملت استخدمت بلض الوسائل االحصائية كاملتوسطات  

الحسابية واالنحرافات املليارية، واالختبار التائ، واوضحت نتائج الدراسة توفر خصائص 

املدارس الثانوية الحكومية بدرجة متوسطة يف مجاالت القي  واسعراف الثقافة التنظيمية يف 

والتوقلات وبدرجة منخفضة يف مجايل الفيسفة وامللتقدات، ك� تب� أن هذه الخصائص 

كانت شائلة بدرجة متوسطة وتيل إىل االرتفاع ويف جميع املجاالت، باملدارس الثانوية 

 السلودية الخاصة.

عىل قياس أثر الثقافة التنظيمية عىل سيوكيات املواطنة  )2011(محمد وعميت دراسة  

التنظيمية لدى مديري املؤسسة اللامة ليتليي  الفني والتدريب املهني باملميكة اللربية 

السلودية، حيث استخدم أسيوب الحرص الشامل ملفردات مجتمع الدراسة، وطورت استبانة 

اإلحصائية لتحييل البيانات املجتملة من بينها لجمع البيانات ك� استخدمت بلض الوسائل 

املتوسط الحساب، واالنحراف امللياري، وتحييل التباين اسحادي، وملامل أرتباط ب�سون، 

وتحييل االنحدار الخطي البسيط، وأظهرت نتائج الدراسة وجود اتجاهات ايجابية لدى 

يف (ج�عة اللمل، واالبتكار، مجتمع الدراسة نحو مكونات الثقافة التنظيمية واملتمثية 

والتجديد، والتكيف مع البيئة، واالنت�ء والقيادة)، ك� تب� وجود اتجاهات ايجابية م�ثية 

نحو أبلاد سيوكيات املواطنة التنظيمية املتمثية يف االيثار، والكرم، والروح الرياضية، وااللتزام 
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لنوي لدى جميع عنارص الثقافة اللام، والسيوك الحضاري وفضالد عن ذلك وجد تأث� م

 التنظيمية عىل سيوكيات املواطنة التنظيمية.

 بالثقافة التشاركية فقد حاولت الكشف عن عالقة القيادة )2012عسكر (أما دراسة  

 وتكون املليم�، نظر وجهة من غزة بحافظات املدارس الحكومية يف السائدة التنظيمية

 ) ملي�د 9900والبالغ عدده  ( الحكومية املدارس �تمليمي وملي جميع من الدراسة مجتمع

 ملي�د  (727) عشوائية قوامها منه  عينة واخت�ت) 2012 -2011الدرا  ( ومليمة خالل اللام

 التشاركية وأخرى لوصف الثقافة ومليمة، ولجمع البيانات طُورت أداة لقياس القيادة

غزة، ولتحييل البيانات املجتملة  بحافظات املدارس الحكومية يف السائدة التنظيمية

 ارتباط وملامل النسبي، والوزن املليارية، واالنحرافات الحسابية، استخدمت املتوسطات

شيفيه، وتوصيت نتائج الدراسة إىل  واختبار اسحادي، التباين ب�سون، واالختبار التائ، وتحييل

غزة شميت  بحافظات املدارس الحكومية يفأن أكث عنارص الثقافة التنظيمية اسكث شيوعاد 

التنظيمية، وامللتقدات التنظيمية، وذلك  التنظيمية، والتوقلات التنظيمية، والقي  اسعراف

 عىل التوايل، ك� اتضح وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية ب� شيوع �ط القيادة

 غزة. بحافظات وميةاملدارس الحك السائدة يف التنظيمية التشاركية والثقافة

إىل تحديد مستوى الثقافة التنظيمية السائدة يف  )2013عابدين (وهدفت دراسة  

مدارس الثانوية اللربية بحافظة القدس من وجهة نظر مليّميها وإداريّيها، حيث طبقت 

) إدارياد، وأظهرت نتائج الدراسة 42) ملي�د، و(294شميت ( عنقوديةأداة الدراسة عىل عينة 

ن مستوى الثقافة التنظيمية السائد يف املدارس الثانوية بحافظة القدس كان مرتفلاد، ك� أ 

تب� عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف وصف الثقافة التنظيمية السائدة يف املدارس 

املشمولة بالدراسة تلزى ملتغ�ات النوع، واملؤهل الليمي، وسنوات الخربة، بين� وجدت 

 اللة إحصائية يف ذلك الوصف تلزى ليصفة الوظيفية، ومرجلية املدرسة.فروق ذات د 

إىل ملرفة أثر الثقافة التنظيمية عىل  )2013رمضان (ويف السياق نفسه هدفت دراسة  

أداء مديري املدارس الثانوية اللامة بحافظة سوهاج، وطبقت أداة الدراسة عىل عينة 

) ملي�د ومليمة، وأظهرت نتائج الدراسة أن الثقافة التنظيمية 215عشوائية بيغ حجمها (
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لثقافة الب�قراطية يف السائدة يف املدارس الثانوية اللامة يف محافظة سوهاج هي ثرة ا

صورتها اإلدارية، وثقافة الدور يف جانبها الفني، والثقافة املساندة التي تثل أبلاد التحس� 

 والتطوير املدر .

 أبلادها بختيف أثر الثقافة التنظيمية إىل تحديد )2013الحنيطي (وهدفت دراسة  

والقيادة)  واللمييات، واملوظف�، ات،املكافئ التنظيمية، وانظمة املليومات، والهياكل (أنظمة

وزارة، وطبقت أداة الدراسة عىل  (28) الدراسة الوزارات اسردنية، وشميت يف إدارة امللرفة عىل

 البسيط النزعة املركزية ومقاييس التشتت واالنحدار ) مدير إدارة، واستخدمت مقياس288(

 احصائية عىل وجود عالقة ذات داللةواملتلدد لتحييل بيانات الدراسة، التي أكدت نتائجها 

مديري اإلدارات  نظر وجهة امللرفة، وذلك من بأبلادها املختيفة وادارة التنظيمية الثقافة ب�

 اسردنية. الوزارات يف

التنظيمية  جريت يف البيئات التنظيمية الييبية تناولت الثقافةأ وبخصوص الدراسات التي  

) التي هدفت إىل ملرفة النمط 2013اإلشارة إىل دراسة مايض (يف املؤسسات الرتبوية �كن 

التنظيمية املدرسية  القيادي السائد يف مدارس التليي  اللام بدينة بنغازي وعالقته بالثقافة

يف ضوء بلض املتغ�ات، وشمل مجتمع الدراسة من جميع مليمي مدارس التليي  اللام يف 

 -2010) ملي�د ومليمة؛ خالل اللام الدرا  (2687مركز مدينة بنغازي والبالغ عدده  (

) ملي�د ومليمة؛ 430)، واخت�ت منه  عينة عشوائية طبقية نسبية بيغ حجمها (2011

 Blake and) 1964ولجمع بيانات الدراسة استخدم استبيان القيادة الذي وضله بالك وموتون (

Mouton, سية، ولتحييل بيانات الدراسة التنظيمية املدر  ك� طورت أداة لقياس الثقافة

 وملامل املليارية، واالنحرافات الحسابية، استخدمت بلض الوسائل اإلحصائية كاملتوسطات

ب�سون، واالختبار التائ، وأظهرت نتائج الدراسة شيوع النمط القيادي املتجه نحو  ارتباط

دم وجود فروق ذات داللة اللمل (املهمة) يف مدارس التليي  اللام بدينة بنغازي، ك� تب� ع

إحصائية يف وصف السيوك القيادي تلزى ملتغ�ي املؤهل الليمي، والخربة املهنية ليمليم�، 

بين� وجدت فروق ذات داللة إحصائية يف وصف ذلك السيوك تلزى ملتغ� املرحية 

ارس التلييمية، فضالد عن ذلك بينت نتائج الدراسة أن الثقافة التنظيمية السائدة يف مد
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التليي  اللام بدينة بنغازي هي ثقافة القوة، ك� وجدت عالقة ارتباطية موجبة وذات داللة 

إحصائية ب� النمط القيادي املتجة املتجه نحو اللمل (املهمة) وثقافة القوة السائدة يف 

 مدارس التليي  اللام بدينة بنغازي.

 : ثانيًا: الوالء التنظيمي

عطار وأخرون ة بالوالء التنظيمي �كن اإلشارة إىل دراسة بخصوص الدراسات املتليق 

 اإلدارية لدى الهيئات التنظيمي التي هدفت إىل الكشف عن مستوى الوالء )2006(

ع�ن، وتحديد درجة أرتباط تيك الهئيات  بسيطنة والتليي  الرتبية وزارة والتدريسية بدارس

ليي ، وزمالء اللمل، وتكون مجتمع الدراسة من باملدرسة، واللمل الرتبوي، ومهنة الرتبية والت

) ملي�د ومليمة؛ فضالد 26026جميع مليمي املدارس الحكومية بالسيطنة، والبالغ عدده  (

)، واخت�ت منه  عينة عشوائية تكونت 2004 -2003) إدارياد، وذلك خالل اللام (3214عن (

لجمع بيانات الدراسة، ك� أجريت  ) إدارياد، وطورت أداة523(و ) ملي�د ومليمة؛1292من (

مقابالت مع مجموعة من املليم� وامللي�ت؛ واإلداري�، وأظهرت النتائج أرتفاع مستوى 

الوالء التنظيمي للينة الدراسة، حيث جاء الوالء ليمدرسة يف املرتبة اسوىل، يييه الوالء ليزمالء، 

ك� تب� وجود فروق ذات داللة إحصائية يف ث  الوالء ليلمل، وأخ�اد الوالء ليمهنة الرتبوية، 

مستوى الوالء التنظيمي للينة الدراسة تلزى ملتغ�ات النوع ولصالح اإلنا ، واملستوى 

التلييمي ولصالح حمية الدبيوم ف� دون، والتخصص ولصالح املختص� يف الرتبية االسالمية 

صالح ذوي الخربة الطويية، فضالد عن واليغة اللربية والوظيفية ولصالح اإلداري�، والخربة ول

ذلك أوضحت النتائج أنه باستثناء الوالء ليمهنة وجدت فروق دالة إحصائياد يف مستوى الوالء 

 التنظيمي تلزى ملكان اللمل والسكن ولصالح من يلميون يف مناطق سكناه .

 بالوالء اسكاد�ية الحرية عىل الكشف عن عالقة )2008حمدان (وعميت دراسة  

الفيسطينية يف ضوء متغ�ات النوع، والرتبة  بالجاملات التدريس هيئة سعضاء التنظيمي

 من الدراسة مجتمع التدريس، وتكون اسكاد�ية، والخربة، والكيية التي يلمل بها عضو هيئة

 القدس (ابو وجاملة ب�زيت، الوطنية، وجاملة النجاح جاملة يف التدريس هيئة أعضاء جميع
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 تدريس، اخت�ت منه  هيئة ) عضو1498عدده  ( اسمريكية والبالغ اللربية والجاملة ديس)،

تدريس، ولجمع بيانات الدراسة استخدم  هيئة ) عضو300( قوامها طبقية عينة عشوائية

التنظيمي للينة الدراسة،  الوالء اسكاد�ية، والثا� لقياس الحرية إستبيان� أحده� لقياس

بلض الوسائل اإلحصائية كالنسبة  ة، ولتحييل بيانات الدراسة استخدمتفقر  (58)تكونا من 

ب�سون، واالختبار التائ،  ارتباط وملامل املليارية، واالنحرافات الحسابية، املئوية، واملتوسطات

شيفيه ليمقارنات البلدية، حيث بينت نتائج الدراسة أن  واختبار اسحادي، التباين وتحييل

الفيسطينية كان يف املستوى املتوسط، وأن مستوى  الحرية اسكاد�ية الجاملاتواقع م�رسة 

واقع م�رسة  ب� إحصائية داللة ذات التنظيمي كان مرتفلاد، ك� تب� عدم وجود عالقة والئه 

الفيسطينية، وأوضحت  الجاملات التدريس يف هيئة سعضاء التنظيمي اسكاد�ية والوالء الحرية

اسكاد�ية واإلحساس  إحصائية يف مستوى م�رسة الحرية داللة وجود فروق ذات النتائج عدم

التنظيمي تلزى ملتغ�ات النوع، والرتبة اسكاد�ية، والخربة، والكيية التي يلمل بها  بالوالء

 التدريس. عضو هيئة

فقد عميت عىل تحديد مستوى اللدالة التنظيمية  )2009السعود وسلطان (أما دراسة  

ى رؤساء اسقسام اسكاد�ية وعالقتها بالوالء التنظيمي سعضاء هيئة التدريس يف الجاملات لد

اسردنية الرسمية، وتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس املتفرغ� من 

) عضواد، اخت�ت منه  عينة عشوائية طبقية 2905حمية درجة الدكتوراه، والبالغ عدده  (

) عضو هيئة تدريس، ولجمع بيانات الدراسة طُور إستبيان� أحده� لقياس 450بيغ حجمها (

مستوى اللدالة التنظيمية واآلخر لتحديد مستوى الوالء التنظيمي، حيث أظهرت النتائج 

مستوى الوالء التنظيمي  مستوى اللدالة التنظيمية لرؤساء اسقسام اسكاد�ية، وارتفاع ارتفاع

 ووجدت عالقة ارتباطية موجبة ب� هذين املتغ�ين.سعضاء هيئة التدريس، 

إىل ملرفة مستوى م�رسة سيوك املواطنة التنظيمية  )2012الحراحشة (وهدفت دراسة  

وعالقتها بالوالء التنظيمي لدى اللامي� يف مديريات الرتبية والتليي  يف محافظة املفرق 

ؤهل الليمي، وسنوات الخدمة) يف مستوى باسردن، وأثر املتغ�ات الد�وغرافية (النوع، وامل

) 206م�رسة سيوك املواطنة التنظيمية ودرجة الوالء التنظيمي، وتكونت عنية الدراسة من (



 بحيح أحمد خديجة. د الرتهو�سلد د. رمضان ــ ــــــــــ التنظيمية الثقافة للنارص املحتمية التأث�ات

 

 

)207 ( 

عامالد، وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى م�رسة سيوك املواطنة التنظيمية بأبلادها 

اط موجبة ب� مستوى الخمسة جاءت متوسطة، ك� أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتب

م�رسة سيوك املواطنة التنظيمية ومستوى الوالء التنظيمي للينة الدراسة، ك� بينت النتائج 

وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى م�رسة سيوك املواطنة التنظيمية ومستوى 

وجود الوالء التنظيمي تلزى ملتغ�ي النوع، وسنوات الخدمة، يف ح� أظهرت النتائج عدم 

فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى م�رسة سيوك املواطنة التنظيمية تلزى ملتغ� املؤهل 

الليمي، بين� دلت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الوالء 

 التنظيمي تلزى ملتغ� املؤهل الليمي.

 التنظيمي لدى ءإىل ملرفة مستوى الوال  )2009خليفات واملالحمة (وهدفت دراسة  

 برضاه  املهني، وتكون وعالقته الخاصة باسردن وتحديد الجاملات يف التدريس أعضاء هيئة

 الجاملات الخاصة، والبالغ يف اللامي� التدريس هيئة أعضاء جميع من الدراسة مجتمع

) عضو هيئة تدريس، 559الدراسة ( ) عضو هيئة تدريس، وشميت عينة1978عدده  (

أدات الدراسة باالستفادة من الدراسات السابقة، واسدوات التي استخدمت يف جمع وطورت 

 والرضا التنظيمي املشكية ليوالء أبلاد ب� عالقة بياناتها، وكشفت نتائج الدراسة عن وجود

 هيئة سعضاء التنظيمي إحصائية يف مستوى الوالء داللة فروق ذات املهني، ك� اتضح وجود

 الكيية، يف الخدمة ومدة واللمر، النوع، تلزى ملتغ�ات املات اسردنية الخاصةالتدريس يف الج

 والجاملة.

فقد هدفت إىل ملرفة مستوى الوالء التنظيمي لدى اللامي�  )2013الجمل (أما دراسة  

يف مديريات الرتبية والتليي  يف محافظة الخييل بفيسط�؛ يف ضوء متغ�ات النوع، واملسمى 

الوظيفي، واملؤهل الليمي، وسنوات الخربة، واملديرية التي يلمل بها املبحو ، وطورت أداة 

، وأظهرت نتائج الدراسة أن الوالء التنظيمي لدى ) عامالد150لجمع البيانات وزعت عىل (

عينة الدراسة كان متوسطاد، ك� تب� عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الوالء 

 التنظيمي للينة الدراسة تلزى ليمتغ�ات الشخصية والوظيفية
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بوية �كن وبخصوص الدراسات املحيية التي تناولت الوالء التنظيمي يف املؤسسات الرت  

) التي هدفت إىل الكشف عن مستوى الوالء التنظيمي 2014اإلشارة إىل دراسة كري  واللبار (

ملوظفي اإلدارة اللامة بجاملة بنغازي يف ضوء متغ�ات النوع، والحالة االجت�عية، واملؤهل 

م ) موظفاد وموظفة خالل اللا247الليمي، والخربة املهنية، وتكون مجتمع الدراسة من (

فة، ) موظف وموظ142)، واخت�ت منه  عينة عشوائية بيغ حجمها (2014 -2013الجاملي (

 ,Porter et at) 1974الدراسة باإلفادة من مقياس بورتر ولخرون (البيانات وطورت أداة لجمع 

والتي استخدمت يف اللديد من  ,Meyer, Allen, and Smith) 1993ومقياس ماير وللن وسمث (

 لربية، ولتحييل بيانات الدراسة استخدمت بلض الوسائل اإلحصائية كاملتوسطاتالدراسات ال

ب�سون، وأظهرت نتائج الدراسة ارتفاع  ارتباط وملامل املليارية، واالنحرافات الحسابية،

مستوى الوالء التنظيمي ملوظفي اإلدارة اللامة بجاملة بنغازي، حيث جاء الوالء اسخالقي يف 

يييه الوالء اللاطفي، ث  الوالء املستمر، ك� تب� عدم وجود فروق ذات داللة املرتبة اسوىل، 

إحصائية يف مستوى الوالء التنظيمي تلزى ملتغ�ات النوع، والحالة االجت�عية، املؤهل 

الليمي، بين� وجدت عالقة ارتباطية موجبة ولكنها ليست قوية يف مستوى ذلك الوالء تلزى 

 ة.ملتغ� الخربة املهني

 : ثالثًا: سلوك اِّـواطنة التنظيمية

أهتمت اللديد من الدراسات بتحييل سيوك املواطنة التنظيمية لدى اللامي�، يف بيئات  

تنظيمية مختيفة يف محاولة ليكشف عن دوافع سيوك التطوع التنظيمي وبذل الجهود 

لشخصية اإلضافية الخارجة عن حدود الدور املرسوم وعالقة ذلك ببلض املتغ�ات ا

التي أهتمت بالكشف  )2005املعايطة (والتنظيمية، ويف هذا السياق �كن اإلشارة إىل دراسة 

عن مستوى م�رسة مديري املدارس الثانوية اللامة يف اسردن ليلدالة التنظيمية من وجهة 

نظر املليم� وعالقتها بسيوك املواطنة لديه  من وجهة نظر مديري تيك املدارس يف ضوء 

 ) مديراد ومديرة72�ات النوع، والخربه، واملؤهل الليمي، واجريت الدراسة بشاركة (متغ

) ملي�د ومليمة، وطورت أداة لقياس اللدالة التنظيمية، واستخدمت املتوسطات 1010(و

الحسابية، واالنحرافات املليارية، وملامل ارتباط ب�سون، وتحييل التباين الثالث واختبار 
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بيانات الدراسة التي أظهرت أن مستوى م�رسة مديري املدارس الثانوية شيفيه لتحييل 

اللامة اسردنية ليلدالة التنظيمية كان متوسطاد، ك� وصف سيوك املواطنة ملليمي تيك 

املدارس بأنه يف املستوى املتوسط، ووجدت فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى م�رسة 

ردنية ليلدالة التنظيمية تلزى ملتغ� املؤهل الليمي، يف مديري املدارس الثانوية اللامة اس 

ح� اتضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى تيك امل�رسة تلزى ملتغ�ي 

النوع والخربة، وفضالد عن ذلك فقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق يف مستوى سيوك 

النوع، والخربة، املؤهل الليمي،  املواطنة التنظيمية ملليمي تيك املدارس تلزى ملتغ�ات

ووجدت عالقة ارتباطية موجبة ب� مستوى م�رسة مديري املدارس الثانوية اللامة اسردنية 

 ليلدالة التنظيمية وسيوك املواطنة التنظيمية ملليمي تيك املدارس.

 ىلد التنظيمية املواطنة سيوك مستوى تحديد إىل فقد هدفت )2007الزهرا� ( أما دراسة 

) 393( الدراسة جدة، وشميت عينة بدينة ليبن� الحكومية اللام التليي  مدارس مليمي

، وطُورت أداة لجمع )964(و مديردا، الدراسة، واستخدمت بلض الوسائل  وبيانات ملي�د

 الحسابية واملتوسطات املئوية والنسب اإلحصائية لتحيييها، ومن ب� تيك الوسائل التكرارات

اسحادي. ولقد  التباين واالختبار التائ وتحييل االرتباط ب�سون، ملامل املليارية، واالنحرافات

 سيوك جاءت النتائج متضاربة، ففي الوقت الذي وصف فيه مديري املدارس أن مستوى

التنظيمية  املليمون بأن سيوك املواطنة متوسط يرى بأنه املليم� لدى التنظيمية املواطنة

ارتباطية ذات داللة إحصائية ب� املتغ�ات  عالقة ضح عدم وجودلديه  مرتفع، ك� أت

 التنظيمية. املواطنة الشخصية للينة الدراسة وم�رسة املليم� لسيوك

إىل تحديد مستوى سيوك املواطنة التنظيمية لدى  )2011الرشيفي (وهدفت دراسة  

واملؤهل الليمي والوظيفة  مليمي املدارس الثانوية اسردنية يف ضوء متغ�ات النوع والخربة

) ملي�د ومليمة، 150(و ) مديراد ومديرة30ونوع املدرسة، وتكونت عينة الدراسة من (

وأظهرت نتائج الدراسة أن سيوك املواطنة التنظيمية لدى مليمي املدارس الثانوية اسردنية 

ووجدت كان يف املستوى املتوسط من وجهة نظره  ومن وجهة نظر مديري تيك املدارس، 

فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى ذلك السيوك تلزى ملتغ�ي النوع والوظيفة، بين� ل 
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تكشف النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى م�رسة سيوك املواطنة 

التنظيمية لدى مليمي املدارس الثانوية اسردنية تلزى ملتغ�ات الخربة، واملؤهل الليمي، 

 ة.ونوع املدرس

) عىل تحديد مستوى سيوك املواطنة 2012( الحراحشة والخريشاوعميت دراسة  

التنظيمية لدى اللامي� يف مديريات الرتبية والتليي  يف محافظة املفرق اسردنية وعالقته 

بوالئه  التنظيمي يف ضوء متغ�ات النوع، واملؤهل الليمي، ومستوى الخدمة، وشميت عينة 

أن م�رسة سيوك املواطنة ) من اللامي� يف تيك املديريات حيث تب� 206الدراسة (

التنظيمية واإلحساس بالوالء التنظيمي كانا بستوى متوسط، ك� وجدت عالقة ارتباطية 

موجبة وذات داللة إحصائية ب� هذين املتغ�ين ووجدت فروق ذات داللة إحصائية يف 

مستوى م�رسة سيوك املواطنة التنظيمية لدى اللامي� تلزى ملتغ�ي النوع وسنوات 

لخدمة، بين� ل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى امل�رسة تلزى ملتغ� املؤهل ا

 الليمي.

إىل الكشف عن اللالقة ب� م�رسة مديري املدارس  )2012الرصايرة (وسلت دراسة  

الثانوية الحكومية اسردنية سسيوب القيادة التحوييية وسيوك املواطنة التنظيمية ملليمي تيك 

) ملي�د ومليمة، واستخدمت املتوسطات 331رس، وتكونت عينة الدراسة من (املدا

املليارية، واسهمية النسبية، وملامل ارتباط ب�سون، و�وذج تحييل  واالنحرافاتالحسابية، 

االنحدار لتحييل بيانات الدراسة التي أظهرت أن مستوى م�رسة مديري املدارس سسيوب 

املواطنة التنظيمية لدى مليمي تيك املدارس كان يف املستوى  القيادة التحوييية، وسيوك

 املتوسط، ووجدت عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية ب� هذين املتغ�ين.

 التنظيمي املناخ أبلاد ) إىل تحديد عالقة2012( جاسم وصربو إس�عيلوهدفت دراسة 

ببغداد، حيث وزعت  بالرصافة اإلدارة لهدب التدريسية الهيئة التنظيمي أعضاء املواطنة بسيوك

عضو هيئة تدريس، وبلد تحييل البيانات باستخدام االختبار التائ،  (75)أداة الدراسة عىل 

 واثر ليمناخ ارتباط عالقة وملامل االرتباط البسيط ت  تأكيد الفرضية التي مفادها وجود

 التنظيمية. املواطنة عىل سيوك التنظيمي
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عىل الكشف عن أثر إدراك الدع  التنظيمي  )2013العضايلة (و  لسلوماوركزت دراسة  

عىل سيوك املواطنة التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس يف جاملة امليك سلود بدينة 

الرياض باملميكة اللربية السلودية، حيث طورت أداة لجمع بيانات الدراسة ووزعت عىل 

س، وبتحييل البيانات كشفت نتائج الدراسة عن ) عضو هيئة تدري482عينة عشوائية قوامها (

أن إدراك الدع  التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس بجاملة امليك سلود جاء بدرجة 

متوسطة، يف ح� وصفت م�رسة السيوك التنظيمي لديه  بأنها مرتفلة، ووجد أثر ذو داللة 

دى أعضاء الهيئة التدريسية إحصائية إلدراك الدع  التنظيمي يف سيوك املواطنة التنظيمية ل

بجاملة امليك سلود، ك� وجدت فروق ذات داللة إحصائية يف م�رسة سيوك املواطنة 

التنظيمية لدى عينة الدراسة تلزى ملتغ� الكيية ولصالح الكييات الليمية، ووفقاد ملتغ� 

واللمر والحالة  الجنسية ولصالح الجنسيات غ� السلودية، وتبلاد ملتغ�ات الرتبة اسكاد�ية

االجت�عية، التي يتبع لها عضو الهيئة التدريسية، وجاءت هذه الفروق لصالح الكييات 

الليمية، وفروق تلزى لجنسية عضو هيئة التدريس ولصالح غ� السلودي�، ك� كشفت 

نتائج الدراسة عن وجود تباين يف م�رسة سيوك املواطنة التنظيمية تبلاد ملتغ�ات الرتبة 

كاد�ية واللمر والحالة االجت�عية، يف ح� ل تظهر نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة اس 

 إحصائية يف مستوى م�رسة سيوك املواطنة التنظيمية لدى عينة الدراسة تلزى ملتغ� النوع.

وبخصوص الدراسات املحيية التي تناولت سيوك املواطنة يف املؤسسات الرتبوية �كن  

) التي هدفت إىل ملرفة مستوى اإلحساس 2015اإلشارة إىل دراسة الطبويل وكري  واللبار (

باللدالة التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس بجاملة بنغازي يف ضوء متغ�ات النوع، 

جة الليمية، وتوضيح عالقة ذلك اإلحساس بستوى سيوك املواطنة واملؤهل الليمي، والدر 

) عضو هيئة تدريس ليبي يلميون يف 920التنظيمية لديه ، وتكون مجتمع الدراسة من (

) واخت�ت منه  عينة 2012 -2011كييات جاملة بنغازي املختيفة خالل اللام الجاملي (

جمع بيانات الدراسة استخدمت أدات ) عضو هيئة تدريس، ول276عشوائية بيغ مجموعها (

عن اللدالة التنظيمية  ,Niehoff and Moorman) 1993القياس املطورة من قبل نايهون ومورمان (

بلض الوسائل اإلحصائية  وسيوك املواطنة التنظيمية، ولتحييل بيانات الدراسة استخدمت
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 اسحادي، التباين التائ، وتحييلاملليارية، واالختبار  واالنحرافات الحسابية، كاملتوسطات

ب�سون، حيث بينت نتائج الدراسة ارتفاع مستوى اإلحساس باللدالة  ارتباط وملامل

التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس بجاملة بنغازي، ك� تب� عدم وجود فروق ذات داللة 

ت فروق ذات إحصائية يف ذلك اإلحساس تلزى ملتغ�ي النوع، واملؤهل الليمي، بين� وجد

داللة إحصائية يف مستوى اإلحساس باللدالة التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس بجاملة 

بنغازي تلزى ملتغ� الدرجة الليمية ولصالح من يشغيون الدرجات اسد� يف سي  الرتقي 

االكاد�ي، ك� كشفت النتائج عن ارتفاع مستوى سيوك املواطنة التنظيمية لدى أعضاء هيئة 

تدريس يف جاملة بنغازي ويف جميع اسبلاد املكونة لهذا السيوك، ووجدت عالقة ذات داللة ال

إحصائية ب� مستوى إحساس أعضاء هيئة التدريس بجاملة بنغازي باللدالة التنظيمية 

 وسيوك املواطنة التنظيمية لديه .

 : منهجية الدراسة

ظيمية السائدة يف مدارس التليي  التحيييل، لوصف الثقافة التن الوصفي استخدم املنهج 

اسسا  بدينة بنغازي، وتحديد وتفس� أثر ذلك عىل الوالء التنظيمي وسيوك املواطنة 

 التنظيمية لدى مليمي تيك املدارس.

 :مجتمع الدراسة وعينتها

تكون مجتمع الدراسة من جميع املليم� الذين يزاولون املهنة الرتبوية واملكيف�  

) ملي�د ومليمة، 2394مدارس التليي  اسسا  بدينة بنغازي، والبالغ عدده  (بالتدريس يف 

م، حيث اخت�ت منه  عينة عشوائية بسيطة بيغ 2014 -2013وذلك خالل اللام الدرا  

% من مجتمع الدراسة، وبيغ عدد االست�رات 10) ملي�د ومليمة بنسبة 240حجمها (

 ) استبانة.221ئ (املسرتجلة والقابية ليتحييل اإلحصا 
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 : راسةدأدوات ال

متغ�ات أساسية هي: الثقافة التنظيمية السائدة يف مدارس  ثالثةتركز هذه الدراسة عىل  

التليي  اسسا  بدينة بنغازي، والوالء التنظيمي، وسيوك املواطنة التنظيمية ملليمي تيك 

 ها عىل اسجزاء التالية:املدارس، لذلك تكونت أدوات الدراسة من استبانة وزعت فقرات

بلد مراجلة الدراسات واسدبيات السابقة،  الجزء األول: أداة قياس الثقافة التنظيمية:-

طُورت أداة لقياس الثقافة التنظيمية السائدة يف مدارس التليي  اسسا  بدينة بنغازي 

إلجراءات، وا ) فقرة، موزعة عىل أبلاد: اسنظمة والقوان�، والسياسات49تكونت من (

 واس�اط السيوكية، والقي ، وامللتقدات، والتوقلات، واالتجاهات، واسعراف التنظيمية.

: لقياس مستوى الوالء التنظيمي ملليمي مدارس الجزء الثا�: أداة قياس الوالء التنظيمي-

 Porter et) 1974التليي  اسسا  بدينة بنغازي، اُستخدم املقياس الذي طوره بورتر ولخرون (

al, ) يف دراسته املقارنة عن 1987) فقرة، والذي نقيه ليلربية القطان (15واملكون من (

اللالقة ب� الوالء التنظيمي والصفات الشخصية واسداء الوظيفي لدى الل�لة اسسيوية 

) يف دراسته عن الرضا الوظيفي 1999واللربية والسلودية والغربية، واستخدمه كري  (

التدريس يف جاملة قاريونس وعالقته بوالئه  التنظيمي يف ضوء بلض  سعضاء هيئة

 املتغ�ات، ك� اُستخدم هذا املقياس عىل نطاق واسع يف اللديد من الدراسات اللربية.

لتحديد مستوى سيوك املواطنة التنظيمية لدى الجزء الثالث: أداة قياس سلوك املواطنة: -

مليمي مدارس التليي  اسسا  بدينة بنغازي، اُستخدم املقياس الذي طوره نايهوف 

) فقرة، والذي نقيه ليلربية السلود 20واملكون من ( Niehoff and Morman) 1993ومورمان (

عضاء الهيئات التدريسية ) يف دراسة له� عن سيوك التطوع التنظيمي لدى أ 2008وسيطان (

يف الجاملات اسردنية اللامة وعالقته ببلض املتغ�ات الد�وغرافية، واستخدمه الطبويل 

) لجمع بيانات دراسة له� عن اسحساس باللدالة التنظيمية وسيوك املواطنة 2015ولخرون (

ياس يف اللديد التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس يف جاملة بنغازي، ك� استخدم هذا املق

 من الدراسات اللربية.
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ووضلت أمام فقرات االستبانة بدائل اإلجابة التالية: موافق بشدة، وموافق، ومحايد،  

 وغ� موافق، وغ� موافق بشدة.

 : صدق أدوات الدراسة وثباتها

ليتأكد من صدق أدوات الدراسة، وأنها تقيس فلالد ما أُعدت لقياسه، استخدمت طريقة  

لظاهري بلرضها عىل مجموعة من الخرباء واملختص� يف مجاالت الليوم اإلنسانية، الصدق ا

وطيب منه  إبداء لرائه  ومالحظاته  عن فقراتها، وبناءد عىل مالحظات املحكم� أجريت 

بلض التلديالت عىل بلض الفقرات من حيث الصياغة اليغوية، ك� حدفت فقرة واحدة من 

 لتنظيمية.أداة قياس سيوك املواطنة ا

فضالد عن ذلك استخدمت ملادلة ألفا كرونباخ ليتأكد من ثبات أدوات الدراسة، حيث  

)، بين� بيغت قيمة ملامل 0.86بيغت قيمة ملامل ثبات أداة قياس الثقافة التنظيمية (

)، يف ح� بيغت قيمة ملامل ثبات أداة قياس سيوك 0.92ثبات أداة قياس الوالء التنظيمي (

)، وجميع هذه امللامالت ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 0.80التنظيمية (املواطنة 

0.05  =α. 

 :عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

�كن عرض ومناقشة نتائج الدراسة وفقاد لتساؤالتها، وذلك من خالل اإلجابة عن اسسئية  

 التالية:

ما عنارص الثقافة التنظيمية السائدة يف مدارس التليي  اسسا  بدينة  السؤال األول: 

لإلجابة عن هذا السؤال استخرجت املتوسطات الحسابية واالنحرافات املليارية   بنغازي؟

لكل عنرص من اللنارص املكونة ليثقافة التنظيمية السائدة يف مدارس التليي  اسسا  بدينة 

 . )1ضح بالجدول (بنغازي، وذلك ك� هو مو 

املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لعنارص الثقافة التنظيمية  )1جدول (

 املدرسية
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 االنحراف امللياري املتوسط الحساب عنارص الثقافة التنظيمية

 1.15 3.63 القي  التنظيمية

 1.18 3.56 السيوكية اس�اط

 1.06 3.49 التنظيمية االتجاهات

 87. 3.34 التنظيميةاسعراف 

 1.02 3.14 التنظيمية امللتقدات

 1.03 3.04 التنظيمية التوقلات

 1.18 2.98 واإلجراءات السياسات

 750. 2.85 والقوان� اسنظمة

املستوى اللام ليثقافة التنظيمية 

 

3.11 1.29 

وأهميتها يف تشكيل ) إن دور اللنارص الواردة يف أداة الدراسة 1يالحظ من الجدول ( 

الثقافة التنظيمية بدارس التليي  اسسا  يف مدينة بنغازي ترتاوح ما ب� املستوى املنخفض 

واملتوسط، حيث وصف املليمون املستوى اللام ليثقافة التنظيمية املدرسية بأنه يف املستوى 

ك  م�رسات املتوسط، إذ ال توجد ثقافة تنظيمية مدرسية أصيية ومتجذرة عرب الزمن تح

املتليم� واملليم� واللامي� يف تيك املدارس، بحيث تكون بديية أو عىل اسقل داعمة لألطر 

القانونية الرسمية القائة عىل اعتبارات السيطة الرتبوية الهرمية، حيث بيغ املتوسط الحساب 

ملتوسط الفريض )، يف ح� قدر ا3.11ملستوى الثقافة التنظيمية املدرسية يف صورته اللامة (

 ) درجات.3سداة القياس بـ (

وبالنظر إىل اللنارص املكونة ليثقافة التنظيمية السائدة يف مدارس التليي  اسسا  بدينة  

بنغازي، يالحظ أن جميلها كانت دون املستويات املأمولة التي تحقق التميز وتدع  التليي  

سكرب وإن كان بستوى متوسط يتمثل يف النوعي ليمتليم�، ولغايات التحييل كان الدور ا

القي  التنظيمية، وقد ظهر ذلك يف املستويات املتوسطة باللالقات اإلنسانية السائدة يف 

اللمل املدر ، ويف حرية اختيار املليم� ليوسائل التلييمية املناسبة، ويف املحافظة عىل 
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هت�م بالتحصيل اسكاد�ي ممتيكات املدرسة، واحرتام مواعيد اللمل املدر ، ويف اال 

ليمتليم�، وتحمل الضغوط من أجل تحقيق املصيحة الرتبوية اللييا، حيث وصف مليمي 

مدارس التليي  اسسا  بدينة بنغازي جميع هذه اسبلاد بأنها تارس بستويات متوسطة يف 

يل الثقافة مدارسه ، وتأت اس�اط السيوكية يف املرتبة الثانية من حيث دورها يف تشك

التنظيمية املدرسية، ويلكس ذلك االهت�م املتوسط من قبل املليم� تكوين الصورة الذهبية 

الطيبة عن املدرسة، ويف تطويره  س�اط سيوكية تتطابق مع متطيبات اللمل الرتبوي، ويف 

هذه  دور املدرسة املتصل بتبص� املليم� بأ�اط السيوك املقبول تربوياد، حيث وصفت جميع

امل�رسات بأنها دون التوقلات، وتأت االتجاهات التنظيمية يف املرتبة الثالثة من حيث دورها 

يف تشكيل الثقافة التنظيمية املدرسية، ويظهر هذا اللنرص االهت�م املتوسط يف مجاالت 

تلزيز قدرات املليم� ودع  إبداعاته ، وتكينه  من مواكبة التطورات الجديدة الحاصية 

 املهنة الرتبوية، ويف االهت�م املتوسط بالتقيي  الرتبوي من أجل التطوير والتحس� وتلزيز يف

القدرات التنافسية ليمدرسة، ودع  املشاركة الرتبوية، وتطوير اللالقات اإلنسانية ب� أعضاء 

لتقدات اسةة الرتبوية، وتحس� البيئة املادية ليلمل الرتبوي املدر ، ث  تأت اسعراف وامل

والتوقلات التنظيمية عىل التوايل لتلكس املستوى املتوسط يف مجاالت وضوح اسعراف 

التنظيمية ودورعا يف تحفيز املليم� عىل اإلنجاز وإحدا  التغي� الرتبوي، ويف قناعاته  

بأهمية املشاركة يف صناعة القرار الرتبوي، ويف والئه  التنظيمي، وتلميق سيوك املواطنة 

ظيمية لديه ، ويف توقلاته  بخصوص تقدير إدارة املدرسة ليجهود املبذولة من قبيه ، التن

ودورها واهت�مها بإشباع حاجاته  لألمن املهني، والدفاع عن حقوقه ، اسمر الذي يضع حداد 

 لجهوده  الرتبوية، وذلك حسب توقلاته  التنظيمية.

بدينة بنغازي دور السياسات فضالد عن ذلك وصف مليمي مدارس التليي  اسسا   

واإلجراءات الرتبوية بأنه منخفض املستوى يف تشكيل الثقافة التنظيمية املدرسية، وقد ظهر 

ذلك الرتاجع يف صورة انخفاض مستوى التزام املليم� بهذه السياسات واإلجراءات، وعدم 

لجودة الشامية، ويف قناعته  بأهميتها يف تحقيق اسهداف الرتبوية املدرسية وفق متطيبات ا

التأسيس ملناخ تربوي يلزز الوالء التنظيمي لكافة املليم� و�كنه  من تأدية أدواره  

 الرتبوية.
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ويأت اللنرص املتليق باسنظمة والقوان� يف املرتبة اسخ�ة من حيث دوره املحدود يف  

يي  اسسا  تشكيل مالمح الثقافة التنظيمية املدرسية حسب وصف مليمي مدارس التل

بدينة بنغازي بسبب عدم وضوحها، وتراجع دورها يف صيانة أبلاد اسداء الرتبوي املدر  

فضالد عن عدم ح�يتها لحقوق املليم� وفق توقلاته ، حيث عميت اسنظمة والقوان� عىل 

 تلزيز التفرد بالسيطة والهيمنة الب�وقراطية يف مناخات مدارس التليي  اسسا  بدينة

 بنغازي حسب وصف مليمي تيك املدارس للنارص الثقافة التنظيمية السائدة فيها.

)، التي أظهرت أن الثقافة التنظيمية 2008وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج أبو جامع ( 

السائدة لدى اللامي� بوزارة الرتبية والتليي  اسردنية كانت متوسطة، ونتائج دراسة الخاليية 

وصيت إىل أن مستوى الثقافة التنظيمية السائدة يف املكتبات الجاملية ) التي ت2010(

) التي 2010اسردنية من وجهة نظر اللامي� فيها كان متوسطاد، ونتائج دراسة الحمود (

أظهرت أن درجة توافر خصائص الثقافة التنظيمية يف املدارس الثانوية الحكومية السلودية 

 ض، وذلك من وجهة نظر املليم� يف تيك املدارس.كانت متوسطة وتيل إىل االنخفا

السؤال الثا�: ما مستوى الوالء التنظيمي لدى مليمي مدارس التليي  اسسا  بدينة  

 بنغازي؟

لإلجابة عن هذا السؤال حسب املتوسط الحساب واالنحراف امللياري الستجابات عينة  

 . )2 هو موضح بالجدول (الدراسة عىل أداة قياس الوالء التنظيمي، وذلك ك�

 املتوس  الحساب واالنحراف املعياري )2جدول (

 الستجابات عينة الدراسة عن أداة قياس الوالء التنظيمي

 مستوى الوالء التنظيمي االنحراف امللياري املتوسط الحساب املتغ�

 متوسط 1.05 3.25 الوالء التنظيمي

يالحظ من الجدول أن مستوى الوالء التنظيمي للينة الدراسة كان يف املستوى املتوسط،  

فالثقافة التنظيمية السائدة يف مدارس التليي  اسسا  بدينة بنغازي غ� داعمة ملشاعر 

الوالء التنظيمي، ومناخات اللمل املدر  واللالقات البيئية، واملشاركة يف صناعة القرار 
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تخاذه، وبيئة اللمل املادية، ومنزلة امللي  ومكانته االقتصادية واالجت�عية ال تزال الرتبوي وا

 دون التوقلات.

لقد ألقت عنارص الثقافة التنظيمية املدرسية بظاللها عىل مستوى الوالء التنظيمي  

ليمليم� الذي وصف بأنه متوسط املستوى تجاه الرغبة يف تقدي  الجهود اإلضافية، 

واالستلداد لقبول اسع�ل التي تساعد املدرسة عىل تحقيق أهدافها، نظراد لضلف عمييات 

التطبيع التنظيمي الذي يؤسس لحاالت التطابق ب� قي  املليم� وأهدافه  وقي  املدرسة 

 وأهدافها.

إن مناخات مدرسية عىل هذا النحو من الصفات والخصائص ال تدفع املليم� باتجاه  

بذل أقىص ما يستطيلون تقد�ه لتحقيق التميز يف اسداء الرتبوي ويزداد هذا اسمر تلقيداد مع 

الرتاجع املستمر يف مستوى املليشة واسوضاع االقتصادية ليمليم�، وعدم القدرة عىل إشباع 

ملتغ�ة ودائة التغي�، واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة الحراحشة والخريشا حاجاته  ا

) التي أظهرت أن مستوى الوالء التنظيمي لدى اللامي� يف مديريات الرتبية والتليي  2012(

)، التي أشارت إىل أن 2013يف محافظة املفرق اسردنية كان بدرجة متوسطة، ودراسة الجمل (

مي ليلامي� يف مديريات الرتبية والتليي  يف محافظة الخييل كان بدرجة الوالء التنظي

 متوسطة.

السؤال الثالث: ما مستو  سلوك املواطنة لد  معلمي مدارس التعليم األسا  بدينة  

 بنغازي؟

لإلجابة عن هذا السؤال ت  حساب املتوسط الحساب واالنحراف امللياري الستجابات  

 )3اة قياس سيوك املواطنة، وذلك ك� هو موضح بالجدول (عينة الدراسة عىل أد

 الستجابات عينة الدراسة عىل أداة قياس سلوك املواطنة التنظيمية املتوس  الحساب واالنحراف املعياري )3جدول (

 سلوك املواطنة التنظيمية االنحراف املعياري املتوس  الحساب املتغ�

 متوس  980. 3.76 سلوك املواطنة التنظيمية
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) أن مستوى سيوك املواطنة التنظيمية لدى مليمي مدارس التليي  3يوضح الجدول ( 

اسسا  بدينة بنغازي كان متوسطاد، حيث وصفت م�رساته  بأنها متوسطة يف مجاالت دع  

ومساعدة الزمالء واملتلامي� مع املدرسة، ويف مشاركته  بإيجاد حيول ملشكالت اللمل 

إدراكه  لتأث� م�رساته  عىل اآلخرين وسملة املدرسة، ويف احرتامه  ليقوان� املدر ، ويف 

والقرارات والتليي�ت الصادرة، ويف توظيف كافة امكانياته  الذاتية إلنجاز أدواره  

وواجباته  الرتبوية، وفي� يتليق بحرصه  عىل تقدي  الجهود اإلضافية التطوعية دون رفض 

امح وتحمل الضغوط لتحقيق املصيحة اللامة ولو عىل حساب أو تذمر والتحيل بالتس

املصيحة الشخصية، ومن حيث اهت�م املليم� بص� املدرسة ودفاعه  عن أهدافها 

 واسرتاتيجيات عميها، ويف املحافظة عىل وقت اللمل ومواعيده وممتيكات املدرسة.

فالثقافة التنظيمية غ�  ويالحظ أن هذه النتيجة جاءت متسقة وعززت النتائج السابقة، 

الداعمة لجهود املليم� والتي وصفت بأنها متوسطة املستوى، جليت هذه الصفة أو 

الخاصية مالزمة أيضاد لوالئه  التنظيمي وسيوك املواطنة التنظيمية لديه ، حيث عميت 

املناخات املدرسية عىل خفض مشاعر االنت�ء ليمدرسة عن املستويات املرغوبة وانحرست 

بذلك دوافع املليم� لإلنجاز وبذل الجهود التي تفوق التوقلات، وتراجلت رغبته  يف القيام 

 باسنشطة وامل�رسات التطوعية.

ويبدوا أن اسوضاع االقتصادية ليمليم�، وعدم االهت�م بإشباع حاجاته  اإلنسانية وفق  

تطوعية لتظل يف املستوى تصوراته  عميت عىل إضلاف رغبته  يف تقدي  الجهود الرتبوية ال

املتوسط يف مؤسسات يتوقع أن تلي  الجميع ملا� الوالء التنظيمي، وتلمق مفاهي  وأبلاد 

سيوك املواطنة التنظيمية، وخاصة يف أوقات اسزمات، والظروف غ� املستقرة، ويف بيئات 

ميحوظ يف  عمل تربوية تشهد حالة من االنحسار املستمر يف ملال الضبط الرسمي، وتراجع

 دور السيطة الرتبوية الب�وقراطية.

) التي أظهرت أن مديري املدارس 2005واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة امللايطة ( 

) 2007الثانوية اسردنية �ارسون سيوك املواطنة التنظيمية بدرجة متوسطة، ودراسة الزهرا� (

ة ليبن� يف مدينة جدة �ارسون سيوك التي بينت أن مليمي مدارس التليي  اللام الحكومي
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) التي أوضحت أن مليمي 2011املواطنة التنظيمية بدرجة متوسطة أيضاد، ودراسة الرشيفي (

املدارس الثانوية اسردنية �ارسون سيوك املواطنة التنظيمية بدرجة متوسطة، ودراسة 

ثانوية الحكومية ) التي أكدت عىل أن درجة م�رسة مليمي املدارس ال2012الرصايرة (

اسردنية لسيوك املواطنة التنظيمية كانت متوسطة كذلك، ودراسة الحراحشة والخريشا 

) التي أشارت إىل أن م�رسة سيوك املواطنة التنظيمية بأبلادها الخمسة من قبل 2012(

 اللامي� يف مديريات الرتبية والتليي  بحافظة املفرق اسردنية كانت بدرجة متوسطة.

ؤال الرابع: ما تأث� عنارص الثقافة التنظيمية السائدة يف مدارس التعليم األسا  الس 

 بدينة بنغازي عىل الوالء التنظيمي املعلم�؟

لإلجابة عن هذا السؤال ت  استخراج قي  ملامل ارتباط ب�سون، وملادالت االنحدار  

 )4الخطي البسيط واملتلدد، وذلك ك� هو مب� بالجدول (

 الخطي البسيط واملتلدد  االنحدارقي  ملامالت ارتباط ب�سون وتحييل  )4(جدول 

 الختبار تأث� عنارص الثقافة التنظيمية عىل الوالء التنظيمي ليمليم�

R R2 عنارص الثقافة التنظيمية
 

B T Sig 

 0.00 21.00 0.91 0.79 **0.89 االتجاهات التنظيمية

 0.91 0.11 0.01 0.19 **0.43 ن�ااسنظمة والقو 

 0.85 0.19 0.01 0.01 **0.31 التوقلات التنظيمية

 0.17 1.38 0.08 0.04 **0.21 اسعراف التنظيمية

 0.85 -0.20 -0.007 0.002 *0.05 القي  التنظيمية

 0.326 -0.984 -0.036 0.015 0.12 السياسات واإلجراءات

 0.023 -2.289 -0.095 0.0004 -0.02 اس�اط السيوكية

 0.51 -0.66 -0.19 0.0005 -0.02 امللتقدات التنظيمية

عنارص الثقافة التنظيمية 
 مجتملة

0.30** 0.091 0.25 4.68 0.000 
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الثقافة ) وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية ب� عنارص 4يالحظ من الجدول ( 

 والوالء التنظيمي ملليمي مدارس التليي  اسسا  بدينة بنغازي. التنظيمية مجتملة

الثقافة التنظيمية املدرسية الواردة يف أداة الدراسة يالحظ ارتباط االتجاهات وبتحييل عنارص  

عىل الوالء التنظيمي ليمليم� وبدرجة أكرب من غ�ها من اللنارص، التنظيمية وتأث�ها االيجاب 

) من 78.7تحييل االنحدار املتلدد أن عنرص االتجاهات التنظيمية يفرس حوايل (حيث تش� نتائج 

 التباين الحاصل يف مستوى الوالء التنظيمي ليمليم�.

فضالد عن ذلك وجدت ملامالت ارتباط موجبة وذات داللة إحصائية ولكن بستويات أقل ب�  

السائدة يف مدارس التليي  اسسا  بدينة  اسنظمة والقوان� والتوقلات واسعراف والقي  التنظيمية

بنغازي والوالء التنظيمي ليمليم� يف تيك املدارس، حيث كان تأث� هذه اللنارص واضحاد يف االنت�ء 

واالرتباط املهني ليمليم� بدارسه ، ويف املقابل وجدت عالقة ارتباطية سيبية وتأث� سيبي لأل�اط 

ية عىل الوالء التنظيمي ليمليم�، حيث عميت امللتقدات املهنية السيوكية وامللتقدات التنظيم

ملليمي مدارس التليي  اسسا  بدينة بنغازي، والتي تحك  ترصفاته  وأ�اط سيوكه  عىل خفض 

مستوى والئه  التنظيمي، لذلك فإن أي تغي� يف اس�اط السيوكية ليمليم� يتطيب إحدا  

ظرياته  الرتبوية، ويف أساليب تفك�ه  وقناعاته  وملتقداته  تغي�ات عميقة يف فرضياته  ون

 املهنية.

ويف الصورة اللامة �كن التأكيد عىل تأث� عنارص الثقافة التنظيمية مجتملة وارتباطها بالوالء  

 التنظيمي ملليمي مدارس التليي  اسسا  بدينة بنغازي.

ما تأث� عنارص الثقافة التنظيمية السائدة يف مدارس التليي  اسسا  بدينة  السؤال الخامس: 

 بنغازي عىل سيوك املواطنة التنظيمية ليمليم�؟

عن هذا السؤال ُحسبت قي  ملامل ارتباط ب�سون وملادالت االنحدار الخطي  لإلجابة 

 )5البسيط واملتلدد، وذلك ك� هو موضح بالجدول (
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 الخطي البسيط واملتلدد االنحدارقي  ملامالت ارتباط ب�سون وتحييل  )5(جدول رق  

 الختبار تأث� عنارص الثقافة التنظيمية عىل سيوك املواطنة التنظيمية ليمليم�

 R R2 B T Sig املتغ�ات

 السياسات واإلجراءات
0.3

2** 
0.10 0.30 4.51 0.000 

 األعراف التنظيمية
0.2

3** 
0.05 0.33 3.32 0.001 

 القيم التنظيمية
0.1

6* 
0.03 0.14 2.23 0.027 

 التوقعات التنظيمية
0.1

5* 
0.02 0.14 2.24 0.02 

 ن�ااألنظمة والقو 
0.1

5* 
0.02 0.33- 1.90- 0.05 

 املعتقدات التنظيمية
0.0
4 

0.002 0.06 1.09 0.27 

 االتجاهات التنظيمية
0.0

01- 
0.00 0.07- 0.87- 0.38 

 السيوكيةاس�اط 
0.0

08- 
0.00 0.14- 1.86- 0.06 

 عنارص الثقافة التنظيمية مجتملة
0.2

9** 
0.08 0.22 4.46 0.000 

) وجود عالقة ارتباطية موجبة وذات داللة إحصائية ب� عنرص 5يالحظ من الجدول ( 

مدارس التليي  اسسا  بدينة بنغازي وسيوك  التنظيمية املتبلة يف السياسات واإلجراءات

 ) من التباين الحاصل فيه.10.4املواطنة التنظيمية ليمليم�، حيث يفرس هذا اللنرص (

فضالد عن ذلك أثرت اسعراف والقي  والتوقلات التنظيمية واسنظمة والقوان� ولكن  

ذي وصف بأنه املستوى بدرجات أقل من مستوى سيوك املواطنة التنظيمية ليمليم� وال

 املتوسط.
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أما االتجاهات التنظيمية والتي كان لها اسثر الواضح يف تشكيل مشاعر الوالء التنظيمي  

) فقد أثر سيباد عىل سيوك املواطنة التنظيمية لديه ، 4ليمليم�، ك� تب� يف الجدول (

أنه من النوع ويطرح ذلك تساؤالد عن نوع وخصائص ذلك الوالء، حيث �كن التأكيد ب

تية التي تحك  اللالقة �جملصيحة الشخصية واالعتبارات الرب (املستمر) القائ  عىل اعتبارات ا

 ب� ج�عات املليم� وقيادات املستوى اإلجرائ الرتبوي.

إن الوالء التنظيمي ملليمي مدارس التليي  اسسا  بدينة بنغازي، والذي وصف بأنه يف  

عن ندرة فرص اللمل البديية، وفقدان امللي  لسنوات خدمته يف حالة  املستوى املتوسط ناتج

انتقاله ليلمل بؤسسات لخري، فارتباط امللي  باملدرسة وتسكه باللمل فيها وتفضييه لها 

عن بقية املؤسسات ناتج عن عوامل املصيحة الشخصية، عىل افرتاض أنه استثمر جزاءد من 

أو تساهل من قبيه يُلد خسارة إذا كانت أوجه االستث�ر  حياته يف هذه املنظمة، وأي تفريط

)، وهذا النوع من الوالء ال يدفع 1997هذه غ� قابية لينقل إىل عمل لخر (اللتيبي والسواط، 

امللي  إىل تقدي  الجهود اإلضافية التطوعية التي تقدم بدون مقابل، وال تجليه يُقدم عىل 

حقيق املصيحة الرتبوية اللامة بل يحول دون قيامه التضحية بصالحه الشخصية يف سبيل ت

بساعدة الزمالء واملتلامي� مع املدرسة، ويقف دون م�رسته سي نشاط بدون مقابل 

وغ�ها من الترصفات السيبية التي تتلارض مع ملا� سيوك املواطنة التنظيمية وتحد من 

دفع املليمون ليلمل بزخ  ين برج�تية�وه وتطوره، ففي ظل ثقافة تنظيمية مدرسية 

الحوافز الخارجية واغراءات املكافآت وجاذبيتها وأهميتها بالنسبة له ، ووفقاد العتبارات 

املقايضة والتبادل واملصالح الشخصية، ويكون رد فليه  قارصاد عىل إنجاز اسدوار التي 

تتلارض اسرتاتيجية )، و 2003يكافؤون عييها، ويلميون طبقاد لقاعدة: ما يكافأ ينجز (دوا�، 

اللمل هذه مع سيوك املواطنة التنظيمية القائ  عىل بذل الجهود اإلضافية التي تقع خارج 

حدود الدور املرسوم وبصورة تطوعية ودون انتظار أي مكافأة، حيث يظهر سيوك املواطنة 

للميق التنظيمية يف اسفلال وامل�رسات التي تقرتن بحرية اإلرادة والناتجة عن الشلور ا

بالصالح اللام، بليداد عن أبلاد السيطة والهيمنة والقوة التنظيمية، أو الرغبة يف الحصول عىل 
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). بحيث يكون ذلك السيوك أصيالد 71: 2015املزايا واملنافع الذاتية (الطبويل ولخرون، 

 ومتجذراد يف ذوات املليم� وينلكس يف م�رساته  الرتبوية ليومية.

التأكيد عىل وجود عالقة ارتباطية موجبة وذات داللة إحصائية ب� وبشكل عام �كن  

عنارص الثقافة التنظيمية السائدة يف مدارس التليي  اسسا  بدينة بنغازي وسيوك املواطنة 

 التنظيمية ملليمي تيك املدارس.

 

 نتائج الدراسة وتوصياتها

 �كن ايجاز نتائج الدراسة وذلك عىل النحو التايل: 

أظهرت نتائج الدراسة أن الثقافة التنظيمية السائدة يف مدارس التليي   •

اسسا  بدينة بنغازي كانت يف املستوى املتوسط، وذلك وفقاد لتصنيف 

 ليكرت الخ� .

كشفت نتائج الدراسة عن املستوى املتوسط ليوالء التنظيمي وسيوك املواطنة  •

 بدينة بنغازي. التنظيمية لدى مليمي مدارس التليي  اسسا 

وجد تأث� واضح امللال ب� عنارص الثقافة التنظيمية والوالء التنظيمي وسيوك  •

 .املواطنة التنظيمية لدى مليمي مدارس التليي  اسسا  بدينة بنغازي

وبناًء عىل نتائج الدراسة، وبعد مراجعة األدب النظري والدراسات السابقة التي تناولت  

 كن تقديم التوصيات التالية:واهتمت بوضوعها �

إجراء دراسات أخرى تتناول عالقة الثقافة التنظيمية بغ�ها من املتغ�ات كاملناخ  •

 التنظيمي، والوالء املهني، والقيادة الرتبوية.

إجراء دراسات مقارنة تهدف إىل فحص وتحييل الثقافة التنظيمية السائدة يف  •

 ملات الييبية.مناخات عمل مدارس التليي  الثانوي والجا

اللمل عىل اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلشباع حاجات املليم� نظراد الرتفاع تكاليف  •

 املليشة، وللميه  ضمن بيئات مضطربة ومناخات تربوية غ� مستقرة.
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اللمل عىل إقامة الندوات واليقاءات الدورية وورش اللمل والربامج التدريبية  •

املليم� ومديري املدارس بأهمية بذل الجهود  قص�ة اسجل والتي تهدف إىل تبص�

اإلضافية، واملشاركة الفاعية يف النشاطات الرتبوية، وتقدي  املبادرات، والتخيل عن املصالح 

 الشخصية الضيقة لتجاوز اسزمة الرتبوية الراهنة والضغوط الناتجة عنها.

ب� صفوف تأسيس ثقافة تنظيمية أصيية تحرتم اللمل وتقدر الواجب ونرشها  •

املليم� واملتليم�، ودع  التميز يف اسداء، وتنمية اسبلاد اإلنسانية يف اللمل الرتبوي، 

لجلل ملال الوالء اسدب واسخالقي شاخصة وحارضة يف مناخات عمل مدارس التليي  

 اسسا .

إن املدارس بوصفها منظ�ت تلييمية وتربوية يجب أن تلمق مفاهي  املواطنة  •

تسبيها، وأن تستجيب ملطالبه  اللادلة واملرشوعة، وأن تلمل عىل اشباع حاجاته  لدى من

اإلنسانية با يف ذلك الحاجة إىل النمو املهني واسكاد�ي إلنهاء حالة التلاقد واالرتباط 

 الرباج�ت القائ  يف املدارس.
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 والتليي  الرتبية وزارة يف اإلداري واإلبداع التنظيمية الثقافة). 2008أبو جامع؛ إبراهي  أحمد عواد، (-

 اسردنية. اللييا، الجاملة الدراسات كيية أطروحة رسالة دكتوراه غ� منشورة،اسردنية. 

 تحيييية دراسة التنظيمي: املواطنة سيوك يف التنظيمي املناخ ). أثر2012نارص ولخرون، ( إس�عيل؛ محمد-

بغداد ليليوم االقتصادية،  مجلة جامعةالرصافة،  -اإلدارة ملهد يف التدريسية الهيئة أعضاء من عينة آلراء

)30) ،(209.( 

). تصورات مديري املدارس الثانوية ومليميها ليثقافة التنظيمية يف وزارة 2008بوحمد؛ محمد عبداليه، (-

 اسردنية. اللييا، الجاملة الدراسات ، كييةرسالة ماجست� غ� منشورةالرتبية يف الكويت. 

 الرتبية مديريات يف اللامي� املرؤوس� لدى التنظيمي الوالء ). درجة2013الجمل؛ سم� سيي�ن، (-

 ).14-1)، (11( 4، أماراباك مجلةمحافظة الخييل،  يف والتليي 

نظيمية ): درجة م�رسة سيوك املواطنة الت2012الحراحشة؛ محمد عبود، والخريشا؛ ميوح باجي، (-

مجلة مؤته وعالقتها بالوالء التنظيمي لدى اللامي� يف مديريات الرتبية والتليي  يف محافظة املفرق، 

 ).114 -57)، (2( 27، للبحوث والدراسات: سلسلة العلوم اإلنسانية واالجت�عية

 التدريسية الهيئة اءلدى أعض التنظيمي والوالء اسكاد�ية الحرية ب� ). اللالقة2008لطفي، ( حمدان؛ دانا-

 الوطنية النجاح جاملة يف اللييا الدراسات ، كييةغ� منشورة رسالة ماجست�الفيسطينية.  الجاملات يف

 فيسط�. نابيس، يف

). خصائص الثقافة التنظيمية يف املدارس الثانوية الحكومية والخاصة يف املميكة 2010الحمود؛ حمد، (-

 اسردنية. اللييا، الجاملة الدراسات ، كييةدكتوراة غ� منشورةأطروحة اللربية السلودية. 

 يف املديرين نظر وجهة من امللرفة إدارة يف التنظيمية الثقافة ). أثر2013فالح، ( الحنيطي؛ محمد-

 ).126 -104) (1( 40 ،اإلدارية العلوم دراسات:اسردنية،  الوازارت

 الوظيفي بالرضا وعالقته التنظيمي ). الوالء2009خيف، ( صالح، واملالحمة؛ منى الفتاح خييفات؛ عبد-

 ).289)، (4+  3(25، دمشق جامعة مجلةاسردنية،  الخاصة الجاملات يف التدريس أعضاء هيئة لدى

 )، ع�ن: الجاملة اسردنية.1، (طاإلرشاف الرتبوي: مفاهيم وآفاق). 2003دوا�؛ ك�ل سيي ، (-
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الثقافة التنظيمية وتأث�ها عىل أداء مديري املدارس الثانوية اللامة ). 2013، (محمد جابر محمود؛ رمضان-

 .)662 -602)، (2( 19بحافظة سوهاج (دراسة ميدانية)، مجية. مستقبل الرتبية اللربية 

 التليي  مدارس مليمي لدى التنظيمية املواطنة ). سيوك2007سليد، ( بن عبداليه بن الزهرا�؛ محمد-

غ�  رسالة ماجست�جدة من وجهة نظر مديري ومليمي تيك املدارس،  بدينة ليبن� الحكوميةاللام 

 أم القرى. ، كيية الرتبية، جاملةمنشورة

). سيوك املواطنة التنظيمية لدى مليمي املدارس الثانوية اللامة يف 2007السحي�ت؛ ختام عبد الرحي ، (-

 ، كيية الدراسات اللييا، الجاملة اسردنية.دكتوراه غ� منشورة أطروحةاسردن وعالقته بأدائه  الوظيفي، 

). تصورات القيادات اإلدارية اسكاد�ية يف الجاملات اسردنية 2005السنخي؛ حس� عبد الرحمن محمد، (-

اللييا،  الدراسات ، كييةغ� منشورة دكتوراهأطروحة اللامة ملكونات وخصائص الثقافة التنظيمية فيها، 

 اسردنية. ملةالجا

 اسكاد�ية يف اسقسام رؤساء لدى التنظيمية اللدالة ). درجة2009السلود؛ راتب، وسيطان، سوزان، (-

 جامعة مجلةفيها،  التدريسية الهيئات سعضاء بالوالء التنظيمي وعالقتها الرسمية اسردنية الجاملات

 ).262-249)، (2+  1( 25، دمشق

). أثر إدراك الدع  التنظيمي يف سيوك 2013السيوم؛ طارق بن محمد واللضايية؛ عيل بن محمد، (-

املواطنة التنظيمية لدى أعضاء الهيئة التدريسية بجاملة امليك سلود باملميكة اللربية السلودية: دراسة 

 ).188 -163)، (1( 25، مجلة جامعة امللك سعود: العلوم اإلداريةميدانية، 

). سيوك املواطنة التنظيمية لدى مليمي املدارس الثانوية يف اسردن 2011رشيفي؛ عباس عبد مهدي، (ال-

)، 100( 25، املجلة الرتبويةيف ضوء متغ�ات الجنس والخربة واملؤهل الليمي والوظيفة ونوع املدرسة. 

)117- 146.( 

انوية ليقيادة التحوييية وعالقتها ). درجة م�رسة مديري املدارس الث2012الرصايرة؛ حس� يوسف، (-

 ).93 -77ب) (19، (مجلة دراسات لجامعة األغواطبستوى سيوك املواطنة التنظيمية، 

). اإلحساس 2015الطبويل؛ محمد عبد الحميد، وكري ؛ رمضان سلد، واللبار، ابتسام عيل حمزة، (-

مجلة نقد لتدريس يف جاملة بنغازي، باللدالة التنظيمية وسيوك املواطنة التنظيمية لدى أعضاء هيئة ا

 .100 -65)، 2، (وتنوير
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مستوى الثقافة التنظيمية يف املدارس الثانوية يف محافظة القدس ). 2013(، محمد عبد القادر؛ عابدين-

 ).70 -41)، (1( 14، مجلة العلوم الرتبوية والنفسيةك� يراه اإلداريون واملليمون، 

). الوالء التنظيمي ملنسوب جاملة امليك عبد 1997طيق عوض اليه، ( اللتيبي؛ سلود محمد والسواط؛-

 .67 -13)، 70( 19، مجلة اإلدارياللزيز واللوامل املؤثرة فيه، 

 مديري املدارس لدى التنظيمية بالثقافة وعالقتها التشاركية ). القيادة2012محمد، ( اللزيز عسكر؛ عبد-

الرتبية، جاملة  ، كييةرسالة ماجست� غ� منشورةاملليم�،  نظر وجهة من غزة بحافظات الحكومية

 اسزهر.

 الرتبية وزارة والتدريسية بدارس اإلدارية ليهيئة التنظيمي ). الوالء2006عطاري؛ عارف، ولخرون، (-

 ).2( 18ع�ن،  بسيطنة والتليي 

بنغازي وعالقته بوالئه   ). الرضا الوظيفي سعضاء هيئة التدريس يف جاملة1999كري ؛ رمضان سلد، (-

 ، كيية اآلداب، جاملة قاريونس.غ� منشورة رسالة ماجست�التنظيمي يف ضوء بلض املتغ�ات، 

). الوالء التنظيمي ملوظفي جاملة بنغازي يف ضوء 2014كري ؛ رمضان سلد، واللبار؛ ابتسام عيل حمزة، (-

 .128 -107، )24( 2، مجلة املختار للعلوم اإلنسانيةبلض املتغ�ات، 

). النمط القيادي السائد يف مدارس التليي  اللام بدينة بنغازي 2013مايض؛ زينب جملة محمد، (-

 ، اسكاد�ية الييبية، بنغازي.رسالة ماجست� غ� منشورةوعالقته بأ�اط الثقافة التنظيمية املدرسية، 

ت املواطنة التنظيمية: دراسة تطبيقية، ). أثر الثقافة التنظيمية عىل سيوكيا2011محمد؛ حمدي جابر، (-

 ).29 -1)، (1( 21، مجلة جامعة امللك سعود

). درجة م�رسة مديري املدارس الثانوية اللامة يف اسردن ليلدالة 2005امللايطة؛ عيل أحمد جربائيل، (-

كيية الدراسات ، أطروحة دكتوراه غ� منشورةالتنظيمية وعالقتها بسيوك املواطنة التنظيمية ملليميها، 

 الرتبوية اللييا، جاملة ع�ن اللربية ليدراسات اللييا.

). اللالقة ب� الوالء التنظيمي والصفات الشخصية واسداء الوظيفي: 1987القطان؛ عبد الرحي  عيل، (-

لعربية املجلة ادراسة مقارنة ب� الل�لة اآلسيوية والل�لة اللربية والل�لة السلودية والل�لة الغربية، 

 .22 -5)، 2( 11، لإلدارة

 مكتب الرتبية والتليي  بنغازي، قس  الحاسب اآليل. -
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