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هدفت

لدف لاةددل دددش لدن دس وددج دةددلحي ةدحمد لد اددرد ة ددفلاا لد بمددل ل لفل اددل ة ف ددل

تبحك ووالقلهر ةةددحك لد حلن دل لدل ما ادل ددج وةهدل نمدب د ةدحالهرف ولدن دس ودج لد دبو

لدف دددل لصمئددر ال تددا لةددلررةر

ل

عتدبلم لدسل ددل مددحل دةددلحي ةددحمد لد اددرد وماةددل د راةددل ةدددحك
لدلب دبد ودل ل د

دد تد

لد حلن ددل لدل ما اددل ت مسددر د ل ل د لب  ،الد ددحاف لد ،هددو لدسد دداف ة د حل
لة ددللفل لد د د هل لدح د د ا ة ف اد ما ددو الد ةد د ا ول ات ددرنا ف ول ة ددل رنل د د ملد در د د لدبارن ددر ف
وتنحن درل لدفالةل دج ة ا دسد ا ودسد ر دفلاا لد بمدل ل لفل ال لد كحدال تدا دف دل
َّ
تبددحكف لد ددرده وددفمه ا 3815دسد م ددر ودسد ددلف وت د ل لاددرا ا 350د د ه دا الود دحل ول ددل لدف لاةددل

مةب دسرمدل اوالب درةحنف ولةلررب د ه ا 367دسد م ر ودسد ل.
وعظهب لد لر ل َّ
عن دةلحي ةحمد لد ادرد ة دفلاا لد بمددل ل لفل ادل ة ف دل تبدحك ة دكو ودر

ةرء دبت مسرف ة لحةط مةر اا 3.80ف وعن ماةل د راةل ةددحك لد حلن دل لدل ما ادل ة دفلاا لد بمددل
ل لفل ال ة ف ل تبحك ة كو ور ةرء دبت سل ًّ
ةفلف ة لحةط مةر ا ا 4.39ف در عظهدب لد لدر ل
وةحم والقل لات رنال دلحةدةل لد دحد وجارر ادل ل تردرر انبمادل و دف م ددل ا 0.05 ≤ αدلج دةدلحي

ةحمد لد ارد ة كو ور ف ود راةل ةدحك لد حلن ل لدل ما ال ة كو ور .
عاضددر عظهددب لد لددر ل وةددحم تددبو
و م

ل م دددل مئددر ال و ددف دةددلحي لدف دددل ا0.05 ≤ α

تس د ي د ل لددب لد ددحا ددلج لةددلررةر عت دبلم ول ددل لدفلاةددل مددحل دةددلحي ةددحمد لد اددرد ة ددفلاا لد بمدددل

ل لفل اددل ة ف ددل تبددحك ة ددكو وددر وتددا ةسد ادف مة اةددحمد لد اددرد لدئ د الف وةددحمد لد اددرد ل ةل ر اددل

دئردح لصنرث .تدا مدلج عظهدب لد لدر ل ودف وةدحم تدبو

ل م ددل مئدر ال و دف دةدلحي لدف ددل

ا 0.05 ≤ αتس ي د ل الباة الد ،هو لدسد اف وة حل لدلببد ةرةدلل رء وةدحم تدبو وددش ةسدف ةدحمد
لد ارد لدئ الف دئردح د،هو ةكردحايحاف وع رب لدلببد لد دلدل.
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ك ر عظهب لد لر ل وةحم تبو

تسد ي د ل لددب لد ددحا ددلج لةددلررةر

ل

م دل مئدر ال و دف دةدلحي لدف ددل ا0.05 ≤ α

عتدبلم ول ددل لدفلاةددل مددحل د راةددل ةدددحك لد حلن ددل لدل ما اددل

ة ددفلاا لد بمدد ددل ل لفل اد ددل ة ف د ددل تبد ددحك ة د ددكو ود ددر الدندد ددا وتد ددا ل ةسد ددرم لدل ةد ددل دئد ددردح
و
لد سد ر ف ووةحم تبو تس ي د ل لب لد ،هو لدسد ا ودش د حا لد حلن ل لدل ما ادل ة دكو ودر

دفة الدنارةددلف ولدةدددحك لد ضددراة دئددردح د،هددو ةكددردحايحاف تددا مددلج دد امهددب وةددحم
وتددا ةسد م
ت ددبو ل م د ددل مئ ددر ال و ددف دة ددلحي لدف د ددل ا 0.05 ≤ αتسد د ي د ل ل ددب ةد د حل لدلبد دبدف
ةرةدلل رء وةدحم تدبو ودددش د راةدل ةددحك لدنارةدلف دئددردح ع د رب لدلبدبد لد لحةدةل ولدةحيدددل
لدف لاةددل ةضددبواد تددحتلب لدل د دلج لدئ د ا

د ران د مل د دال ه دددج ع د رب لدلب دبد لد دلدددل .وعو د
لد ددردو ولد رةددب در اد لد سد ددلج ولد سد ددر ف ون ددب لدددحوا ددلج لد سد ددلج ولد سد ددر

ة ددفلاا

لد بمدددل ل لفل اددل ة ف ددل تبددحكف ة ه اددل د راةددل لدل ددرايج لدبير ددال دد ددرن ودددش لددارقددل لدبفناددل
دهد ف وعن اكددحن لدن ددس لدةبددا لدددفواة ا د م ج لدل بيددب لدةد حة دد سدد  .ددر عو د لدف لاةددل ةس ددف
لد فول ولد لب لدللقافادل دلسبيدا لد سد دلج لدد حا ة ه ادل د راةدل ةددحك لد حلن دل لدل ما ادلف
ةرص رتل دش ل هل ر بت د راةل ةدحك لدنارةل دفي دسد ا ودسد ر
وة لدلببد لد دلدل ولد سد لج لدرفم.

الكلمات املفتاحية :ةدحمد لد لدردف ةدحك لد حلن ل لدل ما ال.
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Quality of Life level in Primary Schools at Tabuk city
and its Relationship to Organizational Citizenship
Behavior from the Viewpoint of its employees
Abstract
The study aimed to identify the primary schools' life quality level in
Tabuk and the organizational citizenship behavior relationship from from
the Viewpoint of its employees Furthermore, identifying differences
responses of the sample members concerning the life quality level as well
as the degree of practicing the organizational citizenship behavior based on
the variables: gender, academic qualification and years of experience. To
achieve that, the descriptive approach was applied in its two aspects (survey
and relational) in addition to questionnaire as a tool for data collection. The
research sample community consists of all teachers of governmental
primary schools in the city of Tabuk, numbering around (3815) teachers,
(350) among them were chosen in order to represent the study sample, of
whom (367) teachers responded.
The results showed that the primary schools' life quality level in
Tabuk in general is high, with arithmetic average (3.80) as well as the
degree of practicing the organizational citizenship behavior in primary
schools in Tabuk is very high in general with arithmetic average (4.39).
Moreover, the results showed the presence of a medium-strength,
positive-directional (positive) correlation of significance (a > 0.05)
between life quality level in general and the practice of citizenship
behavior in general (in whole).
The results also showed that there are statistically significant
differences at the level of significance (a > 0,05) attributable to the variable
of gender between responses of the study sample regarding primary
schools' life quality level in Tabuk in general and in the two aspects (quality
of healthy life and quality of social life) in favor of females.
In addition to, the results showed that there are statistically
significant differences at the level of significance (a > 0,05) attributable
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to the variable of gender between responses of the study sample about
practicing the organizational citizenship behavior in Tabuk's primary
schools in general as well as in the five dimensions and in favor of the
female teachers and existence of differences attributable to the
educational qualification variable on the axis of organizational
citizenship in general and on the two dimensions of civility behavior and
civilized behavior in favor of bachelor's qualification.
Moreover, the study recommended the necessity of providing
comprehensive and appropriate health insurance for all teachers,
spreading awareness among teachers in Tabuk's primary schools
concerning the importance of doing exercises in order to maintain their
physical fitness as well as they are entitled to obtain the periodic medical
examination including the teacher's annual report. The study also
recommended holding educational seminars and pamphlets to familiarize
male teachers with the importance of practicing organizational citizenship.
Keywords: life quality, organizational citizenship behavior.
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تسلبب قفاد لد بم ودش لد سحا ةردةسرمد ولدب ر وج مارتو تا لدرحلنب لد للد لف دج عه

لد ل ل لب لد ةال ول ةل ر ال لدلا ظهب ةسف د لئس لد بن لدس دبيجف ملدب دفع ل هل در هدر
تددا لدف لاةددر

دب ت د
ل قلئددرمال ولدةارةددالف ا د ل ةل ر اددل ولد ةددالف ا د لدةباددل ولدئ د الف وع لد مل

ت رودهر تا لدرحلنب لدلباحيل.
دد

الب بل ملدب تدا ةحلندب دلسدفمد ددج لد رل د ف ونلارد مل
وت،اب ةحمد لد ارد ة هحدهر لد دردو تد مل
تإن د رم لا بنردل اةحمد لد ارد ددف هر لد دفاد وددش مدفلث ت ةدل ر و ا دل واسلدفد لد دفي

تددا لد اددرد لدلحداددل د ت دبلم تددا لد دنددلف وتمهددب لدبدددفلن لدلددا وبت د

ة نهددر دددج ددلج عكلددب لدبدددفلن

دالءدل ددعاش وتم ر د ر حول بلبد دج لد ،ش لب نلر ال ارر ال تا لدرحلندب لدب اةدل دد ادردف ملدب
ل ل ل تبلم ة ارد عنحل و و ل عتضوف وتحتب لدبدفلن ل كلب دالءدل ددعاش دةلحير وردادل ددج

لدب رء د حلن لهرف دلو عنم ل لدلسدا لدرلفد ادردس لد ،ون ل قلئرمال ولدل الف . 2018
وا ةددب د ا ل ) (US Newsتددإن ةددحمد لد اددرد تل َّلددو تددا لد د لء ولدةددكج ولدلسدددا

لدرلدف ولدبورادل لدئد ال ولدلحظاداف وقدف ت ددل و وددش ةحلنددب ملدب دد حةدل دلددو ل ددج لدددحظا ا

ول ةل بلا ولد بيلف ووتم ر دلئ ا رتهر دسر ا 2020تإن لد دندل لدسباادل لدةدسحمال ت ل ودو لد بت دل
لدلرنال ول ااسلج تا دةلحي ةحمد لد ارد ) .(US NEWS, 2020ووتم ر دل بيب لدةسرمد لدسرد ا

ا 2020لدئ ددرما د ددج ل دد د لد ل ددفدف ت ددإن لد دن ددل لدسباا ددل لدة ددسحمال ت ل ددو لد بت ددل لدة ددرةسل
ولدس بيج تا د،شب لدبترهال وةحمد لد ارد ).(John, et al., 2020

ك ددر عن ل هل ددر ةرات ددرء وةددحمد لدس ئددب لد ددبة تددا لدحق د لد دبلهجف ا اسد ودف دددج عودحيددر
عة د،ةةد ددلف ول م د ددبي تد ددا لد ،ةةد ددل لدلسدا اد ددلف ملد ددب ار ا د د لدلة د ددرب لدلبا د ددحة
لدس د ددو تد ددا و

لدسددرد ا لد سر ددب ودددش عن ةددحمد لد اددرد عمددف عه د ل ةددردلب دل ةددلج نح اددل لدلسدددا تددا لدسئددب
لد رداف ة ر ل رةب د دةردب لد ارد ا لز فف . 2011

دب ددش ددر ا دح ةدو ددج موا بلدب تدا دللددس ةحلنبهدر
ترد سد عةرا لدس دادل لدلباحيدل نم مل
ودرر تهرف وت ُّف ل ددل دبهدحن ةد ملء لد سدد دس ددو تردحمد نلرةادل لد سد دلج وو هد وج ال ده
َّ
ويلحقدس هد ل وددش ددفي ا دره ودج و دهد
ن ح درل سه ونال ه وزدال ه دو عه ال ر لف
ون د نل له ياددو ولات ددرنه ولقل دروه ةددوف تهددح ددداس دردبم نرقددو دد سبتددل ت ةدبف ددو دددو موا تددا

ت ال لد ف لا وتس ي ل تررهر

وتباال لدس حل تباال

ا ل الدن فةف . 2014
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ويسل ددف نر ددرا لد ددفلاا ة ددكو عةرة ددا ود ددش لد سد ددلج لد دلد د دلج ل لد د عه ددفل

لد فاة ددل

واقاا هرف ولد ةلسف ج دل فا در هح عكلب دج لدحلةب لدحظا ا دد ةره ل تدا لدل للدب لد درةحف و دد ددج
الل لدلس ُّ تا د راةل ةدح ار لد حلن ل لدل ما ال ).(Belogolovsky& Somech, 2010
ودددج ه ددر ةددس لد م ددر ورد د مل ولدلسدا اددل ر د مل دددش د رودددل تباوددا ةدددحك لد حلن ددل
لدل ما اددل ةرول ددرار ةدددحم ر ارر ًّاددر تةددسش دددش تس ي د ر تددا للددر لدس ددو دنحنددو عمددف لدةدددح ار
در ا كدج عن ل د ددج دالل د راةدلو تدا

لد ،ابد ة كو تروو ودش عملء لد سد لج ةرد فاةدلف
لد فلاا در ا كج عن ت وا و ل نم ل ولددحل ح ولدل بيسر

الد بناف . 2018

وي كددج لد ددحل ،ن ة دددحك لد حلن ددل لدل ما ا ددل د ددج عهد د لد ض ددرار لدل ددا تلسدد د ة رودا ددل لد فاة ددل

دلحي ددب م ددج د راةدلهر
وزيرمد ل ملء لدلسدا ا لدلباحة دد سد لجف ته رك مرةل و
درةدل ددح دحل ددش دة م
تا لد فاةل ن لنل در دةدلحلهر قدف ا ودادو ددج ةدحمد لدلسددا ف در عن نردرا لد م دل لدلسدا ادل ل َّ د
دج الل

رن د راةل ةدحك لد حلن ل لدل ما ال لج لد سد لج ).(Milan, 2020

لد دنل لدسباادل لدةدسحمالف ددج دالل ا(يدل ا 2030ف وددش ت لد

بندردل

وقف ام اب ا
ة ددحمد لد ا ددرد ا 2020ف لدد د ة ا د د و لدسف ددف د ددج لدرحلن ددب لد ل لد د د ود ددج ل ه ددر ةرن ددب لدل رو ددو
ل ةل ددروا لد د ة ا ددح ودددش ت ددرا لدس ددو لدلةددحوا وتحةددا قروفتددو ة ددكو بلددبف وقددف ةددرء
لدف لاةددل لد رداددل دلحظاددا هد ل لدلحةددو لدندبي تددا دددفلاا لد بمدددل ل لفل اددل ة ف ددل تبددحك لةددحد
عودددش تددا ن ددب ا رتددل لدس ددو لدلةددحوا ولدةددسا ن ددح ماددرد ل

ةددحمد ورداددل دددج ددالل اضددرا

لدسالقل لج ةحمد لد ارد وةدحك لد حلن ل لدل ما ال.
لسب
لبد َّ

ددسف ف دج لدضد ح لدلدا تد،اب تدا

ع ح دررل و و لد سد تا لآلونل ل
ةددحمد مارتددو د ددر َّ
لةدددب لد ددب تددا دةددلحي ةددحمد لد اددرد لد عا ددال ولد ةددال ول ةل ر اددل دهد ف
دب ود ددش عمولا لد سدد د
لنسكرة ددر د رش د مل
مل ددب ن لد ددسحا ة ددرد و ولد ئ ددحا ت ددا ت قا ه ددر د د سكس
م
لد للد ددل ن لدلسددب لد ةددل ب ددض د ح لد ةددال ولدئ د ال ول ةل ر اددل ا كددج عن ا وادددو دددج
ترودال لد سد لج و رءته الد ردفةف . 2017

وعشرا مالةل لد بادا ولد ردرا ا 2012ددش وةدحم والقدل دلج ةدحمد لد ادرد ول ملء لد ه دا

د سد ددا لدلسدددا لدسددر ف وه د ل اس ددا عن شددسحا لد سد د ةا د مدف ما دسلددفل دددج ةددحمد لد اددردف ة دحلء دددج ملددب

لد رمال لد ةال عو ل ةل ر ال عو ت ف ب لد ل ف سكس ةرصاررب ودش عمل و لد ه ا مل و لد فاةل.
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ك ددر عظهددب م لاةددل ع ددح لد رةد و دبيج ا 2019وةددحم والقددل قحيددل وجارر اددل ددلج ةددحمد
لد ادرد وعةسدرم لد ةدرا لد ه داف وتد لدلح دو ددش عن ل هل در ة ح دحا ةدحمد لد ادرد ع د ح عكلدب
بواد تا لدحق

دج

لد رداف ر مل د لدسدد ةد ن عكلدب لد م در

لا م دج ت ل عةسرم ةحمد لد ارد دس و ردهر.

دلحي
لد لب دفد لآلن تل َّ لد ة ة م

عن ش ددسحا لد د ددبم ةردئد د ل لد ة ددال دد ددج
وق ددف عةبيد د لدسف د ددف دد دج لدف لاة ددر لدلد ددا ت ،ددف و
لد ،شد د لب لد حي ددل لدل ددا ت ددفل ود ددش ة ددحمد لد ا ددردف ود ه ددر م لاة ددل لدة ددراح ا 2018لدل ددا عظه ددب
نلر رهر وةحم والقل لج لدئ ل لد ةال ولدلحةو ن ح لد ارد وتنحيج والقر

د لآل بيج .تفوا

لد سد د ل ةرةددا اك ددج تددا لد ددب وددج لد سبتددل ون دهددر وتا لُّسددو ة هددر لا تفايةددال ورداددلف ودنددج
لد سد لدرلف دفادو درءل

ودداس ت دط تدا لد ردرل لدلفايةداف ويةدلةا

تدا لدسف دف ددج لد ردر

لا
عن اسةد ددا نرقد ددل مون د ر د ددوف وي د ددراا عمو مل
ود را ل لدلب لب لد ه ال اةداللف  . 2016وتح َّ داد

د ددريال

ةد ددروفد لد د د دالءف وت د ددفا لد ئد ددر حف

م لاةدل م د د ا 2015ددش عندو د در لات د

دةددلحي لد ددسحا ةر ةددل بلا ول ن ل ددرن ودددش لد ة ددل بو لدددحظا ا دددفي لد سد ددلج لات س د

د راةددل ةدددحك لد حلن ددل لدل ما اددلف و د د
لات س

د ددر لات د دةددلحي لدسالقددر

ماة ددل

لصنةددرنال ددلج لد د دالء

ماةل د راةل ةدحك لد حلن ل لدل ما ال.
وارص ددرتل دددش د د عةددبي لد رملددرن م لاةددل لةددلةال ال ودددش ول ددل دددج دسد ددا ودسد ددر

ا
ئا وج دةدلحي ةدحمد لد ادرد ووالقلهدر
لد بمدل ل لفل ال ووفمه ا 30دسد رم ودسد ل هف لدل و
ةةدحك لد حلن ل لدل ما ال ولدلا لتضح دج الدهر لنل ر تا دةلحي ا در لد سد دلج ولد سد در
وج ةحمد لد ارد ل ةل ر ال ولدئ ال ولدحظافالف ووةحم

سس نحورم در تدا د راةدل ةسدب عةسدرم

ةدددحك لد حلن ددل لدل ما اددل رص لددرا ولدددبوا لدبير ددال و ن دح ددحا ةددحمد لد اددرد ة ةسددرمر وعةددردل و
دج لد حل ا لد ه ل تا ا(يل لد دنل ا 2030ودو موا بلب تا ل ات رء ةس دال لدلسدا ظهدب
لد رةو دش ه ر لدفالةلف وتا

حء د ت لد

د كدل لدفالةل تا لدة،لل لدب اس،

دد ددر دةد ددلحي ةد ددحمد لد اد ددرد ة د ددفلاا لد بمدد ددل ل لفل اد ددل ة ف د ددل تبد ددحك ووالقلهد ددر ةةد دددحك
لد حلن ل لدل ما ال دج وةهل نمب د ةحالهر؟ وي بل وج لدة،لل لدب اس ل ةلدل لد ب ال لدلردال،
 -1دددر دةددلحي ةددحمد لد اددرد ة ةسرمهددر الدحظافاددلف لدئ د الف ل ةل ر اددل ة ددفلاا لد بمدددل
ل لفل ال ة ف ل تبحك دج وةهل نمب د ةحالهر؟
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 -2دد ددر ماة د ددل د راة د ددل ةد دددحك لد حلن د ددل لدل ما ا د ددل ة ةسرمهد ددر الص ل د ددراف لدنارة د ددلف لدة د دددحك

لد ضراةف لدبوا لدبير الف ووا لدض لب ة فلاا لد بمدل ل لفل ادل ة ف دل تبدحك ددج
وةهل نمب د ةحالهر؟

 -3هددو حةددف والقددل لات رناددل ل م دددل مئددر ال ددلج دةددلحي ةددحمد لد اددرد وماةددل د راةددل
ةدحك لد حلن ل لدل ما ال ة فلاا لد بمدل ل لفل ال ة ف ل تبحك دج وةهل نمب د ةحالهر؟

 -4ه ددو تحة ددف ت ددبو

ل م د ددل مئ ددر ال ددلج دلحة ددةر لة ددلررةر عتد دبلم ول ددل لدف لاة ددل م ددحل

 -5هو تحةف تبو

عتدبلم ول دل لدف لاةدل مدحل

دةلحي ةحمد لد ارد ة ةسرمهر تس ي د ل ل لب لدفالةل الد حاف لد ،هو لدسد اف ة حل لدلببد ؟
ل

م دل مئر ال دلج دلحةدةر

لةدلررةر

د راةل عةسرم ةدحك لد حلن ل لدل ما ال تس ي د ل لد لب لدف لاةدل الد دحاف لد ،هدو لدسد داف

ة حل

لدلببد ؟

تهددف

لدف لاةددل ة ددكو ا دداس دددش لدحقددح

ودددش دةددلحي ةددحمد لد اددرد ة ددفلاا لد بمدددل

ل لفل ادددل ة ف دددل تبد ددحك ووالقلهدددر ةةد دددحك لد حلن د ددل لدل ما ا ددل ة ف ددل تبد ددحك د ددج وةهدددل نمد ددب
لد ب ال لدلردال،

د ةحالهر ويل با د و ل هفل

 -1لدن ددس وددج دةددلحي ةددحمد لد اددرد ة ةسرمهددر الدحظافاددلف لدئ د الف ل ةل ر اددل ة ددفلاا
لد بمدل ل لفل ال ة ف ل تبحك دج وةهل نمب د ةحالهر.

 -2لدن س وج ماةل د راةل ةدحك لد حلن ل لدل ما ال ة ةسرمهر الص لراف لدنارةدلف لدةددحك

لد ضراةف لدبوا لدبير الف ووا لدض لب ة فلاا لد بمددل ل لفل ادل ة ف دل تبدحك ددج
وةهل نمب د ةحالهر.

 -3لدن ددس و ددج لدسالق ددل ل ات رنا ددل ددلج دة ددلحي ة ددحمد لد ا ددرد ودة ددلحي ة دددحك لد حلن ددل
لدل ما ال ة فلاا لد بمدل ل لفل ال ة ف ل تبحك دج وةهل نمب د ةحالهر.

 -4لدن س وج لد بو

ل

لدف دل لصمئر ال لج دلحةةر

لةلررةر

عتبلم ول ل لدفالةل

محل دةلحي ةحمد لد ارد ة ةسرمهر ولدلا تس ي د ل ل لب لدفالةل الد حاف لد ،هو لدسد داف

ة حل

لدلببد .

 -5لدن س وج لد بو

ل

لدف دل لصمئر ال لج دلحةةر

لةلررةر

عتبلم ول ل لدفالةل

مددحل دةددلحي ةدددحك لد حلن ددل لدل ما اددل ة ةسرمهددر ولدلددا تسد ي د ل لد لب لدف لاةددل الد ددحاف

لد ،هو لدسد اف ة حل
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َّ
تلدلو عه ال لدفالةل يا ر دا،

األهميــــة النظــــريــــة:

 -1ا د د دبلء لد كل د د ددل لدسد اد د ددل دد د ددج د د ددالل م لاةد د ددل دةد د ددلحي ةد د ددحمد لد اد د ددرد ووالقلهد د ددر ةةد د دددحك
لد حلن ل لدل ما ال.

 -2قودل لدفالةر

لدلا ت رود

لد سد لج ولد سد ر

دةلحي ةحمد لد ارد ووالقلهدر ةةددحك لد حلن دل لدل ما ادل ددفي

اودش مف ود لد رمللج .

 -3عه اددل لد بمدددل ل لفل اددل د ددر لةدددب ل هل ددر ةرددحمد لد اددرد دددفي دسد لهددر دل كلد ه دددج
لدقار ة مولاه ةئحاد عكلب ارر ال.

األهميـــــة التطبيقيـــــة:

 -1د ددرء عملد اا د ددف د ةد ددلحي ةد ددحمد لد اد ددرد وةد دددحك لد حلن د ددل لدل ما اد ددل دد ددفي لد سد د ددلج
ولد سد ر

تا دفلاا لدلسدا لدسر ة ف ل تبحك.

 -2تس ا لد لر ل تا مفوم دف ل تبحك.

 -3تددلح لد رددرل عدددر لد ددرمللج ددقاددر ف لاةددر
ة ل ل لب ع بي.

 -4ت وي ددف و لزاد لدلسد ددا
مالةر

ود ال.

ع ددبي د رادددلف د د ااددط دل لددب ةددحمد لد اددرد

ل ددر ل لدف لاة ددل د ددر ق ددف لبت ددب ودا ددو لتل ددر ة ددبلءل

دب وا ددل ود ددش

تدل لدفالةل لد ردال ةرد فوم لآلتال،

الحد الموضوعي :لقلئب لدفالةل ودش ت ف ف دةلحي ةحمد لد ارد ة ةسرمهر الدحظافالف

ّ
لدئ الف ل ةل ر ادل ووالقلهدر ةةددحك لد حلن دل لدل ما ادل ة ةسرمهدر الص لدراف لدنارةدلف
لدةدحك لد ضراةف لدبوا لدبير الف ووا لدض لب .

 الحد البشري :ن

لدفالةل ودش دسد ا ودسد ر دفلاا لد بمدل ل لفل ال تا دف ل تبحك.

 الحد المكاني :لقلئب لدفالةل ودش دفلاا لد بمدل ل لفل ال الد كحدال تا دف ل تبحك.
 الحد الزماني :ن

لدفالةل تا لد ئو لدلرنا دج لدسر لدفالةا ا1441 -1440هد .
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جــــودة احليــــاة (:(Quality of life

وبتهر لدس ة ا 2018ة نهر" ،ا ر لد بم ودج ن ةدو وودج عمل دوف وجمةرةدو ة دفي قفاتدو
و
ود ددش لدلنا ددا دد د لصدكرن ددر لد لرم ددل د ددوف وود ددش تحظا ه ددر ولة ددلل راهر ت ددا ة ددبلو ت لد د تحلت ددو

لد ةا وةسرمتوف ولةل سرار لتو سضح تروو تا درل سو دو م ح ووداو ولة ر " .ص15
سبتهددر لدف لاةددل لد رداددل ة لب ًّاددر ة نهددر ،دددفي شددسحا لد سد ددلج ولد سد ددر
وت و
لد ه ا ول ةل روا ولدئ ا تا مارته .

ولدب ددر وددج لدررنددب

سلوك املواطنة التنظيمية ):)Organizational Citizenship Behavior

وبتو لدل لدا ا 2019ة نو" ،نحا دسلَّج دج ةددحك لدس دو لد دبمة لد لدف دد ،ةةدلف ود راةدلو
و

دة دل ل لارا شلئا

عة وحلقب".ص7
عة دكرت د اة الف و لبتوب ودش تررهدو و
لبتوب وداو و

ول تسددرل لدلةح اددل دددفي دسد ددا

سبتدو لدف لاةددل لد رداددل ة لب ًّاددر ة نددو" ،ة اد لدلئدبتر
وت و
ودسد ر لد بمدل ل لفل ال تا دف ل تبحكف ولدلا تف و ا م ج لدحلة ر

لدحظافال".

اخللفية النظرية للدراسة:
 -1جــــودة الحيــــاة:
 مفهوم جودة الحياة:
نمب د ر اكل دو ددج ةحلندب
ون ارمل د هح ول ح درحمد لد ارد دج ل دحا لدئع ل مل
دل حود ددل د ةد ددر ل د د د ةسضد ددهرف و ون لد د ددرمللج ولدسد د ددرء د د د ار س د دحل ودد ددش د هد ددح د د د َّدفم ده د د ل
لد ئددةدحف ويسددحم د د

دددش مفلالددو نةددباًّرف وةددل رول لد رملددل وددب

دحةهل نمب در حول دج لد رمللج،

د هددح ةددحمد لد اددرد وتم ددر

وبتهر ةكب ا 2013ة نهر" ،مردل دج لدبقا تا مارد لد بم لل و هر ا در تدا لد دحلما
و
ل ةل ر ال ولد ةال ول قلئرمال ولدئ ال ولدلسدا ال".ص 41ف تا ملج وبتهر لدةدلف ا2018

رةس ملج دج ا رر وج مارتو لدلا ةب
ة نهر " ،لد ردل لدلا تسكس شسحا لد بم ةردةسرمد ولده رء لد ا
مفم دهر دس ش ةرد ة ل دوف ا ل لارار نح ا مل دسل مل د ارتوف قدف ل رودو تلهدر ةإارر ادل ددج عةدو
عن و
سبتهر بلها ا 2016ة نهدر،
لدلحلت د لآل بيج د حلةهل لدض ح لد ةال.ص 30ف تا ملج ت و

درما ودددش ش د را مرةرتددو لد للد ددل لد ةبيددل ولد كلة د لف
"مردددل شددسحايل ترسددو لد ددبم ددبي ن ةددو قد مل
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عن ةدحمد لد ادردف هدا،
ول ةل لرا ةردمبو لد اةل ةدو".ص 15ف وو و دح دةدسحمة ا 2015و
"لدل ل ةردمبو لد رمالف ولد فاد ودش ش را لد رةر ف ولدب در ودج لد ادرد ل ن سردادل ولدسرنفادل

لصارر اددل ةرص ددرتل دددش لدئ د ل لدرة د الف وشددسحار ة س ددش لدةددسرمد دلددل وكج دددج عن اعدداش ماددرد
دلحلت ل لج ةحهب لصنةرن وقا درل سو".ص205
ومما َّ
تقدم من مفاهيم مختلفة تستنتج الدراسة أن جودة الحيااة ،تس دا قدفاد لد سدد تدا

لد ددفلاا ل لفل اددل ودددش ش د را مرةرتددو لدئ د ال ول ةل ر اددل ولد ه اددل ددح ددحل دددش لدةددسرمد

ولدب ر وج لتو ووج مارتو ة كو ور .
 -2أهميـــة جـــودة الحيـــاة:

ل هل ر ةرحمد مارد ل تبلم تا لد دنل لدسباال لدةسحمال ظهب ة كو ول ح ودسددج ددج

د ددالل لدب(ي د ددل لدحن ا د ددل ا 2030و دد د د

ن عهد د د و ئ د ددب ت د ددا م د ددفلث لدل ا د ددل ل قلئ د ددرمال

درما
ول ةل ر ال هح لدس ئب لد بةف تند ر ت لَّ لد بم ة ةلحي ةلف دج لدب ر وج مارتو رن ق مل
ودش مفلث لدل للدب لددالز دلةدحيب ون دو .در ا اس ودف دح دحا ةدحمد لد ادرد ددج لد حل دا لد ه دل
لد ارد ةرد ةد ل دد دبمف

ةدا ر لد ردر

ل ةل ر ادل ولد ةدال ولد ه ادل

لدلا تض و رتل درر
دب ن ددو د هحد دو ل ددحا مددحل ةحلن ددب لد اددرد ددر اسلهددر لد ددبمف ولد لسد ددل ةرصشد د را لد ددرمة
نمد مل
دد رةددر ل ةرةددال ولصش د را لد د ة ا
حةددف ل نةددرر لد ةددا دد ددبم وددج نبي د ت ل د لتددوف وه د ل
ا حمر دش لدل لد ولدل دح تدا لدررندب لد ادرتا ولد ه دا اعم ولدررةدرنف  . 2014وت وادكو قضدال
لد سحا ةرحمد لد ارد مفي لد ضرار لد ه ل تا مارد لصنةرن دنحنهر ن ةدل ل نةدال دنللدب ددج

لد دركو لدلددا حلةههددر لد دبم تددا مارتددوف ترنل ددر

دةدلحي شددسحا لد ددبم ةردحمد لد اددرد د ر و ددو

د كال دللد دل درد د ف ول كللدربف ولدلدحتبف ولدس ددل ل ةل ر ادلف ولدحمدفد الدةدلفف  . 2018ن
ةا لدسبلقلو ولد حلقس لد ةلسئال لدلا
ةحمد لد ارد وردو ا اس دج وحلدو لد ررا ولدل ح وتل او
لسد َّدب

دهددر لد ددبم تددا مارتددوف دددج ددالل لد ددفاد ودددش مددفلث لدل للددب لد ال د ددلسردددو دسهددرف

تةددروفر ودددش د راةددل مارتددو ةرقلددفلا وا ددر

ةدددح ا ولن سددردا اش د حادف . 2012

ددر

ددر عن ةددحمد

لص فل ادلف وتئد ح عتندرار دبندل د در

لد ارد تلاح دد بم لد بص لد ال دل صندال لدس درن ددةرقدر
ا واك ددو د ددج ارددرم مد ددحل دد ددكال لدلددا تحلةه ددوف ددر عنه ددر ت ي ددف دددج ق ددفاد لد ددبم ود ددش لدسة ددرء

ولصنل ددرف ته ددا ت ددسب لد ددبم ةردة ددسرمد ولد لبم ددل لد ة ددال لدل ددا ترسد ددو د ةدم ددر ن ددح مبي ددل ودبون ددل
لدل نلددبف ويلحودددف دفاددو ملتعاددل ن ددح لدس ددوف ددرت مل دددش شددسحار ة نددو نةددرن و قا ددل تددا لتددو وتددا
درل سو ته ل ل دب ارسدو رما دش لدس و ولصنلرف ).(Chaturvedi & Muliyala, 2016
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ويلضح دج الل در ةدب

لدلد ال لب لصارر ادل دردحمد لد ادرد وددفي عه للهدر دد دبم ة دكو ودر ف

ويا ر دا ةلل لدلب ل ودش عه ال ةحمد مارد لد سد دج لد رمال لدئ ال ولدحظافال ول ةل ر ال.
 -3أهمية جودة الحياة الصحية:

اسلبددب لدض د ط لد ةددا دددج لدم دحلهب لدلددا ت لددرف دددج لد ددبم لدل د قد دسهددر ولدس ددو ودددش

ت ةلج رءتدو ددج عةدو لدلسرددو دسهدرف وتسلبدب لد هدج لدلسدا ادل ددج عكلدب لد هدج لدلدا ت يدف تلهدر
ةئدحاد دةدل بد تهدا ت لدرف ددش

نة ل لدض ح لد ةال د ر لبتب ودلهر دج ع رء ولملارةدر
دةلحي م
ورل دج لدن رءد لد لئال ولد هراد لدلا ف دد سد دج لدلالكهر و دد ددج عةدو تدبادل
دلةد ر

لدس و ا لب لدف جف . 2011

وت اوبلج لد دبلوة ا 2017عن لدضد ح لد ةدال د ه دل لدلدفايس ولدلدا حلةههدر لد سدد عا درء
عاضدر تةده
و دو دهر لنسكرةرتهر لدةدبال ودش لد حلما لد ةال ول ن سردادل ولدرةد ال ول ةل ر ادلف و م

تا زيرمد شسحار ةرصم در ولد دد ولدضدل ولصاهدر لدرةد ا لدد ة ا د لد سدد ددج لدقادر حلة رتدو

لد ه ال ودش عك و وةو .ويمهب لدض ط لد ةا ودش لد سد لج لنبلا غار ه وج لد فاةلف وودف

لدل د د لده ةردس د ددوف وود ددف لد د ددسحا ةردقا د ددل ل ةل ر اد ددل دد ه د ددلف و د ددسس دة د دلحي ل ملءف وشد ددسحار
ةرصاهر لد ةاف و سس ملتسللو ددس و ه ل ة اسو سكس ودش عملء لد فاةل كو (Finnish

).Institute of Occupational Health, 2011وت را ةحمد لدبللل لد فاةال ددج دالل درءد
لدلددفدر لدئ د ال ة س ددش ت ددفا عتضددو اوراددل

د ال دد سد د ف وزيددرمد دسبتددل لد سد ددلج تددا لد رددرل

لدلباددحة ولدئ د ا ةرد ددف لا ولد هددر لا لد ةدحاددل دالكل ددر
ولدل ةددل د د لدرهددر لدئ د ال ل

لد كددب دد ددكال لدئ د الف ولدلسددرون

ددبي تددا ت ددفا لدلددفدر لدسالةاددل لد لةددحادف وت ةددلج وت اددل

دةلحي لدحوا لدئ ا دفي لدنرما لدلسدا ا اوبفلد لفف . 2019
وعطف ااع عل ا مااا س ا

مكاان القااو  :عن

د رن لد اددرد لدئ د ال دد سد د تددا لد ددفلاا

درما
د لوف تددرد سد لد د ة ل ل د ةئ د ل ةلددفد اكددحن قد مل
درما ودددش ت ةددلج مارتددو وتس ي د
ارسدددو قد مل
دةلحي دب م دج
ودش ت ل اغ رتو و دردو ودش لدئسلف لد ه ا ولد لئاف وا د ائو دش
م

لدبلمل ول ةل لرا ةرد ارد.

 -4أهمية جودة الحياة االجتماعية:
هب دببوك ا 2007دش عن لدسالقر ل ةل ر ال لدرلفد دلج عتدبلم لد رل د لد فاةداف

ها لدلا ت ح لد دبم لد دفاد وددش لد دسحا ةردحمد لد ادرد تردسالقدر ل ةل ر ادل عكبدب تس يد ددلحلتد
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لد ةداف ترددحمد لد ادرد ل ةل ر اددل تلدداح دد سدد تددبص ددلسبلدب وددج لتددو وعتندرار ود ددروبر ومئددحدو
ودش لد ةرنفد ل ةل ر ال وق

ل زدر ف دش ةرنب ت ال لد سحا ةر نل رء ولددح ء ددر رودل .وتدا

ه ل لدئدفمف تدإن لد سدد لد درةح تدا مارتدو وتدا والقرتدو ل ةل ر ادل لةد ةرد لحيدل ولد در وت بُّدو

لآل دبيجف

ددر عنددو لسددرون تددا ل ن ددةل ل ةل ر اددلف ت ددف عكددف

تحةددو
وبددف لد ةددلج ا 2016عن ُّ

ن ددر ة ددبباًّر د رش د ملدب عو مل ددب د رش ددب ةردسالق ددر
لد حظ ددس ن ددح لدس ددو و رءت ددو وتسردلل ددو د دبت ط لات ر م
ل ةل ر ا ددل ددلج لد ددحظ لجف تند ددر رند د لدسالق ددر ةل ددفد ة ددره ت ددا متد د لدس ددو ن ددح ل تر ددرر
لصارددر ا .ن ةددحمد لد اددرد ل ةل ر اددل دد سد د هددا دئددفا دددج دئددرما لدةددسرمد ولد لبمددل لد ةددال
ولدب ر وج لد ارد ولدلحلت لد ةا وت ل ل هفل

لد

حمد اع ح وبلفف . 2013

مكن القاو  :عن د رتمدل لد سدد وددش والقرتدو ل ةل ر ادل مل دو

وبناء عل ما س
ع
دحم ولدل دره مل دو
لد ،ةةل لدلسدا ال تةره تا لد دح لد ه داف و ا مدد ةدح و دو د رةدب اةدحمر لد و
لد فاةلف ر تلاح دد سد لج ت رمل وةهر لد مب محل لدس و ةرمل لب دل رمل.

 -5أهمية جودة الحياة الوظيفية:
تببز عه ال ةحمد لد ارد لدحظافال تا عنهر تةره تا تةحيب وتس ي عملء لد م ل ة كو

دحامل عةرة داًّر ود ددحا لدس داددل
وددر ف ولدلب ل د ودددش ت اددل لد ددحام لد ددبة ة ددكو ددرص ةئ د لو دد م
لصنلرةاددلف دددج ددالل تددحتلب للددل و ددو دال ددل ودددش لدئددسلف لد ددرمة ولد س ددحة د ددر ا وداددو دددج

لدغاد ددربف واردلد ددردا اةد د وادحا نح اد ددل ل ملءف ويرسده د د قد ددرمايج ودد ددش لةل د د لب
ولدلراةاددل قبددو مددفواهر ودحلةهلهددر اع ددح م لددفف  . 2017ودنددا ددل وكج لد سد د د دج ت ماددل دهردددو
لدل د ددفار

لدفل داد ددل

ودش عمةدج دحادف تدإن هد ل اةدلفوا لةدلل را رتدل لدةرقدر لدنرد دل ددفي لد سدد ف و ا مدبتهر ة در
اسحم ةرد سل ودش لد ،ةةل لدلباحيدل كدو ددج ه در ت دف ت ودو لد درملحن ددش لدن دس ودج لدسالقدل
د ددر ددلج ة ددحمد ما ددرد لد سد ددلج وا ددلج دة ددلحي ملتسل ددله ددس ددوف ولدة دددح ار لدقارماد دلف ودس ددف

لدفوالنف ملب تبلَّج عنو د ر لات سد

ةدحمد مادرد لدس دو ددفي لد سدد زلم

ملتسللدو ددس دوف و د د

ةدددح ارتو لدقارماددل ) .(Hamidi & Mohamadi,2012واددرد مب دددش نباسددل و ددو لد سد ددلج
ودةلحي لدل فار

لدلا حلةهحنهدر تل وكدف عه ادل ةدحمد لد ادرد ددج دالل ا مدد

للدل تسدا ادل د د د

قحيدر ن دح
ت اور لد سد لج ودش ت مال لد هر لد ةدحال د ه مل و لد فاةل د ر حودف ددف ه
ملتسدر ًّ
م
ا رنسحن لقلةرا ة ء دج وقله لدلرص ددقار ةرد يف دج ل و رل لدلا دج
لدس و قف ارسده
ش نهر فدل للل لدس و وت ل عهفلتهر لد دحدل ).(Gowrie, 2014
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وعطفاع عل ما س

مكن القاو  :عن تدحتلب للدل و دو دفاةدال تدفو لد دح ولدلةدحيب

لد ه ا دفي لد سد لج ويكحن لد سد تلهر ودش ود ة حقو وولة رتو تررر لد م دلف ارسدو لد سدد

قرما ودش ت ل عهفلتو ودئرد و لد لئال وت ل عهفل
مل

لد م ل تا ن ولمف.

 -6أبعـــاد جـــودة الحيـــاة:

ب لدبحاز ) (Alborz, 2017عن عةسرم ةدحمد لد ادرد تل َّلدو تدا ،جاودة الحيااة الموضاو ية
وتلضد َّ ج لدرحلنددب ل ةل ر اددل د اددرد ل تدبلم ولدلددا ا اودفدهر لد رل د دددج دلةد ددر درماددلف وجااودة الحياااة
الذاتية ،وتس ا لدب ر لد لئدا ةرد ادردف وشدسحا لد دبم ةردحمد لد ادردف وجاودة الحيااة الوجدانياة وتسبدب
وج لد ف لد بحل صش را مرةر لد بمف ولد ة ا واك دو ددج لدعداش ةرنةدرر اومدا ون ةدا دد لتدو ودد
درل سددو .وه ددرك لد ،شد لب ل ةل ر اددل لد ح ددح ال درددحمد لد اددرد لد ل لدددل تددا ،لدةددكجف ول دددج لدسددر ف
وم را ددل لدبلل ددل د ددج لدلد ددحثف وت ددحتلب لدل ددفدر لدئد د الف و د د رن مد د لدلسد ددا ف وجار ددرم عد ددركج ددل د د رف

ولد ةد ددلحي ل قلئد ددرمةف وتد ددحتب وةد ددر و لد د ددو ولد حل د ددال اة د دبدف  . 2015عدد ددر د د ددحم ولدر د ددردا

ا 2010ت ف مفمل عةسرم ةحمد لد ارد يا در ددا ،الصاحة العاماة ة س دش مالك لد دبم عندو ل لد ةردئد ل
لدرل ددفد ولد لحي ددل ولد ددر ف ولهل رد ددو ةردل ا ددلف ولهل رد ددو ةردحقرا ددل د ددج ل دد د لب ف ولد ددو لد ة ددل بف
والرضا عان الحيااة ة س دش مالك لد دبم دبمبلادو تدا لد ادرد ةكدو ددر تلهدرف وق رولدو ة در دفادوف وجق رددو وددش
لد اددرد ة ددب وت ددر(ل وم ددراف وا(يلددو عن لد اددرد دهددر دس ددش وقا ددلف ةرص ددرتل دددش ت لُّسددو ة ردددل ن ةددال

ةلددفدف والعالقاااا ا س ارية ة س ددش مالك لد ددبم عنددو ل ل د ة اددرد عةدبيل دلبلةةددل ودةددل بد اةددحمهر لد ددب
ولدل ددره ولد ة ددرنفدف والعالقااااا امجتما ياااة وتل َّل ددو ت ددا ا ددر لد ددبم و ددج ت روالت ددو ل ةل ر ا ددل دد د

لآل دبيجف ولةددل لروو ةردحقد لدد ة ا ضدداو دسهد ف وا ددرر وددج ل ددفقرء نهد دئددفا ددل ددلف والنجااا
ا كاد مي وهح ا ر لد بم وج مالةلو ودةلحي ت ئلدو ودر و و داو ددج تسددا ف وا درر و َّ در ا وا دو

دددج عهددفل ف والممارساااا الدينيااة ة س ددش عن اكددحن لد ددبم دل ةد مدكر ةس لفتددوف ددل مدددر لسددردا م ددوف ةددر مار
دددش تسددو لدلل د لب ف وش ا أ أوقاااا الف ا ار و د د ة راةددل لدهحلاددر ول ن ددةل لد للد ددل ة ددر اسددحم ودددش
لد د ددبم ةد ددرد  .وع د ددرت

ولد راةددر لدف اددل هددف

ح ا د ددل ا 2014دد ددر دد ددا ،الصاااااحة الرو يااااة وهد ددا دلسد د ددل ةرد سل د ددفل ف
لدح ددحل دددش لدب ددر وددج لدد سف والصااحة المجتمةيااة وتس ددا لد ددفاد ودددش

ن ددرء والق ددر لةل ر ا ددل دد د لآل د دبيجف

ددر عنه ددر ددو د ددر ا دداط ة ددرد بم د ددج د ددرمد وعش ددلرص وقد دحلنلج

وعنم لف والصحة العقلية وتس ا لد فاد ودش لدل نلب ح حاف وت رة لد دسحا ةرد ةد،ودالف ولد دفاد وددش
لتل ددر لد د د لب لا و د د سهر.وقرد ع ددح ددحنس ا 2013ل ف ددف عةس ددرم ة ددحمد لد ا ددرد دد سدد د ف ت ددا لآلت ددا،
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لد راددر لدلددا تةددسش ده ددل لدلسدددا دبدحمهددرف ولدلحقسددر لدلددا اةددسش لد سد د دل قا هددر وددج نبي د ده لددوف
ول هل ردر ولات رنهر ةإمالك لد سد دح سو تا لد اردف ولد سر لب لدلدا بمدب لد سدد تدا لدح دحل دلهدر

درء ودلهددر .عدددر ةددحمد لد اددرد لدحظافاددل تحتم ددر د قاددرا ولدلددحن ا 1973ف دهددر ا رناددل عةسددرمف
وت ةددلج لتددو د م
عواامهددر دحنرددر وتلبدددر ا Monga & Verma,2015ددر ا د تا ،دددفي راددل ووفلدددل نمددر ل ةددحا
ا
ولدلسحيضددر  ،ة لددب تنددحن رياددل ددحتددرء ةرد لةد ددر ل ةرةددال دد ددحظ لجف ودددفي ت دحلتب ظددبو و ددو
دل و

ال ولدلا تض ج تفل لب لدةالدل ولدئد ل ل ةرةدال د رادل لد دحظ لجف وددفي تدحلتب لد دبص

لد لرمددل ةددللفل وت اددل قددف لا لدسددرددلج ،تردحلةددب ودددش ددو ددرمب و ددو عن ددحتب تب م ددر ولةددسل
دل اددل اعا لد ددرل لد ددبةف ودددفي ت دحلتب لد ددبص لد لرمددل تددا لد ةددل بو دد ددح ول دددرن لدددحظا ا ،دددج
ددالل ت ددفا د دبلدل تة ددحيب ده ددا تة ددروف لد ددحظ لج ود ددش لد ددح وت ا ددل لد ه ددر لا ف ود ددفي ل ن ددفدرف

ل ةل روا تا للل لدس و ،ددج دالل لد هدر ول ن دةل لدلبتلهادل لدلدا تسدوا ز لدلنرددو ل ةل دروا دلج
لد د ددحظ لج وت او د ددا شد ددسحاه ةد ددر دل ل لدل ما د دداف ودد ددفي ت د دحلتب م د ددح لدسد ددرددلج تد ددا لد م د ددل ،دلد ددو
لدلئح د ددالف ولد ةد ددرولدف ولدلسبلد ددب ود ددج لد د دبعةف ودد ددفي لدل د دحلزن د ددلج لد اد ددرد لدحظافاد ددل ددسردد ددو ومارتد ددو
لد لئددال ،دددج ددالل او م د ةددرور و ددو دبنددل ونمددر ةددر لز ول ددحف ودددفي عه اددل لدل د ل لد م ددل
ة ة،ودارتهر ل ةل ر ال ،تس فدر اكحن لد حظس لا مار وج و دو ةاعاش مارد لةل ر ال لا سل.

عدر بنردل ةحمد لد ارد ا 2020تا لد دنل لدسباال لدةسحمال ت ف لشل و ودش ةسف ج
عةرةللجف ا ةارن لدرحلنب لدب اةل دد ارد ولدلا ت وا
دةلحي دب م دج ةحمد لد اردف وه ر،
م
 البعددد ا د وا :يابليددش العددي  :وي ددل و ودددش ددس تلددر تب اددل وهددا  ،لدب اددل لدل لاددل
ولد ددوف لصةددكرن ولدلئ د ا لد ضددبة ولدبللددلف لدبوراددل لدئ د الف ل دددج ولدبللددل ل ةل ر اددلف
ولد بص ل قلئرمال ولدلسدا ال.
 البعددد ال دداني :نمددا الحيدداة :وي ددل و ودددش

ددس تلددر

تب اددل وهددا ،لدلبياددوف لدل دبلث

ولدل رت ددل ولد ددحنف لدبير ددلف لدل ددبويحف لد ددرا ل ل ةل ر ا ددل .ادرد ددس لد دد،ون ل قلئ ددرمال
ولدل الف . 2018
تإن عةسرم ةحمد لد ارد تا لدفالةل تدا لدف لاةدل لد ردادل تد ت ف دفهر

وبناء عل ما س
ع
وتم ددر دحاا ددل بنددردل ةددحمد لد اددرد 2020ف ودل ددلج لدف لاةددل ت د ت ددرول اددالث تلددر
ةددحمد لد اددرد و دد د رةددبلهر مد لب

ت ددط دددج عةسددرم

لدف لاةددل وجدكرناددل تحظا هددر مل ددو لد رل د لد فاةددا وهددا

اةحمد لد ارد لدئ الف وةحمد لد ارد لدحظافالف وةحمد لد ارد ل ةل ر ال .
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 -7سلوك المواطنة التنظيمية
 نشأة مفهوم سلوك المواانش التنظيميش:
تسدودف لدنلرةددر لدلددا قدَّدف ادهر لدسددردا بنددرام وددر ا 1938ولدلددا لهل د

ل ددرول دح ددحا لدبغ ددر

لد قاقال د تبلم ودفي قفاته ودش لدقار ة و رل دبفودل دراف دلةد در لدس دو لدبةد ا وت دفا
د لددفدف ع د

ن ةددل لنةددال دل دلددو ل ةددس لدفلتسددل دددش لدةدددحك لدل ما ددا

دفدر

& (Mehboob

عة د م ددل -ةئ د ل دةد ددل-
) .Bhutto, 2012واسددف د د ع ددر ددرت وددر ا 1964و
عن لول ددرم و
ود ددش ل نم ددل ولددد دحل ح لدبةد د ال ارس ددو د ه ددر ت ما م ددر لةل ر ًّا ددر ه ًّ ددرف ود د د دد د لدحقد د وت ددا نهرا ددل
Citizenship
Behavior
لدةد د د د سل ار ظه د د ددب د ه د د ددح ة د د دددح ار لد حلن د د ددل لدل ما ا د د ددل ا
 Organizationalودددش ددف لدسددرد عواةددرن وددر ا 1977لدد ة
ع د

لد حلن دل لدل ما اددل ت دب

د ط د هحدهددر ومدَّدفم عةسرمهددر ملددش

ن ةدهر وتسلبددب ددج عهد و ر دب ل ات درء ة ةددلحي ل ملءف ةدحلء تددا

لد م ر لد ف لل عو لد سر بد دج ةهلف ووددش دةدلحي لد دحظ لج ددج ةهدل ع دبي اشدال اف . 2016
وتددا وددر ا 1983قدَّدف ةرت ددرن وعواةددرن م لاةددل ت اسدودف ن ةددل ل نةددال دبددبوز لد حلن ددل لدل ما اددلف و دد
ت

دة ش" ،لدب ر لدحظا ا ولد حلنج لدئردح ،لدسالقل لج شدسحا لدسدرددلج ودحلن دل لد حظدس"ف َّ
عك ادفل

دج الدهر وف وةحم والقل قحيل لج لدب در لددحظا ا ولصنلرةادلف

عن لدب در لددحظا ا دبت ط ة دكو

ول ح ةةدح ار لد حلن دل لدل ما ادلف نم ملدب ن ةددحك لد حلن دل عقدو لةدل مرمل ددش قدفاد لد دبم ولدلن حدحةادر
لد ف ل ددل لد سل ددفد ت ددا لدس ددو ت ددا م ددرل تد د د رانله ددر ةرصنلرةا ددلف ووتم ددر دد د د ت ددف ن ددبا ةد د لب ونل ددب

حمر الده فلوةف . 2012
ا 1983د هح ةدحك لد حلن ل لدل ما ال ةئحاد عكلب و م
 مفهوم سلوك المواانش التنظيميش:

اسلبددب ةدددحك لد حلن ددل لدل ما اددل عمددف لد ئددةد ر لصملايددل لد سر دبد لدلددا ددبز تددا لآلونددل

ل ل دبد دددج لد نددب لصملاة لد ددف بف وقددف ا
ممال د ةرهل ددر بلددب دددج لد راةددلج ولد ددرمللجف ملددب تسلب دب
ل ملد لدباةددل لدلددا تةددره تددا لدبقددا لد ،ةةددا ولد هددح ةردسددرددلج تلهددرف وقددف لرددروز د هددح لد حلن ددل
و
لدل ما ا ددل لد ب ددب لا لدبةد د ال وي ددل و ود ددش د ددف ال ده ددل ت ددفو لدة دددحك لدل ما ددا لدبةد د ا ةرد ددفوا
ويئب لهل ر لد هح محل اعا لد رل لد دبة لدد ة اسلبدب ولم مدفل ددج عهد لد دحلام لدل ما ادل
لص رتاف
و
عة للل ت ما ال دلل ل دج مونو )(Mehboob & Bhutto, 2012
عة د،ةةلف و ا كج قار و
تا و
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ويس د ودب و ددال ا 2018ة دددحك لد حلن ددل لدل ما ا ددل ة ن ددو" ،ة دددحك وظا ددا ن ددرة د ددج م ددس
ل نل ددرء دددفي لد حظددس ماددرل د،ةةددلوف ونددرة وددج ق روددل شلئددال تفتسددو دددش لدقاددر ةرهددف ددرتا
َّ
وتلردددش ه د ر لدةدددح ار تددا هللددل الدس ددو
ملددب اة د ا اسددحم ةرد ر ددفد ودددش لد ،ةةددل ولدسددرددلج تلهددرف
وبتدو لدسد ل
ال ف لد لو ن دح لد درا ل ولد ةد،ودال ".ص 19ك در و

ةض لب ماف لدةدحك لد ه ب ول
و
ا 2015ة نددو" ،ةدددحك تةددحوا نددرة دددج المد لتاددل وملددب د ددبو
ة ددو لد حظ ددس ه ددف

لد ه ددح

حةددحم مدحلت عو دكرتد ف وي ددح

ةك ددرءد لد م ددل وزي ددرمد تسردلله ددر".ص 110ت ددا م ددلج م ددب لد د دبيا

ا 2018دش ةدحك لد حلن ل لدل ما ال ودش عنو" ،در حودل ل و درل لدلةح ادل لدلدا ا دح هدر لد سدد

تا دررل لدس و لد فاةاف وها راةل وج عمولار لدحظافادل لد كددس هدر ولدلدا ،م هدر ة دكو اةد اف
مون ُّ
تحق لد ئحل ودش تس ي عو دكرت د ةحلء درمال عو دس حيل نلارل قاردو ه ر ل و رل".ص9
وتا

حء لدلسرايا لدةرة ل تسب لدفالةل لد ردادل سلوك المواطنة التنظيمية ة ندو ،ددفي

د راةددل دسد د لد بمدددل ل لفل اددل د و ددرل لدلةح اددل لص ددريالف ددفلت نددرة دددج المد تردددل د ددوف
عة دبموم درمة د ر دهر هف
ارببر ودلهر لد ر فف و لمب و
 أهميش سلوك المواانش التنظيميش في التعليم:

ت ةلج عملء وة سل لد فاةل.

ددالل لدس ددف لد ر ددا زلم ل هل ددر ة هددح ةدددحك لد حلن ددل لدل ما اددل د ددر دددو دددج موا

كبلب تا ت ةلج ل ملء لدندا دد ،ةةدل وزيدرمد قدفاتهر وددش لدلنادا دد لد ل لد لب لدبللادلف و دد
دج الل لدفو لد ة ت اوفدو لد ،ةةل ددسرددلج تلهر دل ل ه ددقار ةر ن ةل ل لارايل لدلا
تبت ط ةرد حلت وجن ر تةره تا ن ب اوا لد رماد ولص لرا لج لدسدرددلج .ودد د تدإن شدرول اوا
لد حلن ددل لدل ما اددل ا د م ج ةدددح ار لدسددرددلج ةرد ،ةةددر عدددب ددبواةف تهددا ت ددحم دددش ترحيددف
دةدلحي لدلددفدر لد َّفدددلف وتلو ددب دددج تند ددل ت لد ل هددفل لدسردددل ا د م ج مددفومهر لدبةد الف
عة د م دل تالو د نهدل لدلةدحا ولد حلن دل تدا لدةددحك قدفامد ول د مل وددش
وتنةب لصملاد لدسدار تدا و
عاض ددر تة ددره ت ددا ت رةد د لد ،ةة ددل وم ددو لد ددكال لدل ددا
لدلئ ددفة ددسق ددر لدل ددا تحلةهه ددرف و م
تسلب ددهرف ولدلسرد ددو تر ددرر ل ه ددفل

ةك ددرءد وترودا ددل ) .(Chelagat, 2015وا ددر عن ة دددحك

لدلسدا اددل

دب تددا مراددل ل ه اددل ةرد ةد ل دد ،ةةددر ف تددإن لد ،ةةددر
لد حلن ددل لدل ما اددل اسلبددب عدد مل
ولد ددفلاا عشد ودف مرةددل دددش ل هل ددر ة لددو ه د ل لدةدددحك ولدةددسا دلةبا ددو ودددش عا لدحلق د دةد ودف
لد د و تددا لد دحلام لد رداددلف وتنددحيج عت دبلم دددف ه مددب لدس ددو لدلةددحوا لدلةددحيبة دد م ددل اوبددف

دراز تد ددا ت د د ُّدف لد فاةد ددل
موا ةد د مل
لد رلد ددف ولدسد ددحتاف  . 2016و دسد ددب ةد دددحك لد حلن د ددل لدل ما اد ددل مل
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ولةل لبايلهرف تردفوا لص رتا لد ة ا ح ةو لد سد اةه تا ت ل د ر ف لد فاةلف

ر اة وادحا

دددج قددفاد لد سد ددلج ولد ددرمد ودددش لدقاددر ة هددرده ودددش عتضددو وةددو .ووداددوف تلضددح عه اددل ةدددحك

دإن لدقا ددر
لد حلن ددل لدل ما ا ددل ود ددش عملء لد ددفلاا ك ددو ت لار ددل دض ددسس لد د دحلام ةرد ،ةة ددل ت د و
ةددر مولا لص ددريال لد بل ددل دددج ةدددحك لد حلن ددل لدل ما اددل اةددروف لد فاةددل ودددش ت ل د دبلمهددر
ول ةل رمد دج لد حلام لد لحتبد د يرمد لصنلرةال لدندال تدا لد دفلااف

در بتد ددج دةدلحي لدب در

لدحظا ا ولدبوا لد س حيل تا للل لدس و ةرد فلاا .اشال اف 2016
وتا

حء در وام وبالنظر إل واقع سلوك المواطنة بالمدارس يتضح :عن عه ال ةددحك

لد حلن ددل تبددبز دددج ددالل لد لددر ل لصارر اددل لدلددا ت ئددو ودلهددر لد ددفلاا دددج لدسالقددر

لدفل داددل

ددر عن ة دددحك

د ددش لد ددرتل لدند ددا ول ه ددفل لدندا ددل وت م ددا لدسالق ددر لدل رمدا ددل ددلج لد سد ددلجف
لد حلن ل ا رتظ ودش ة رء لد فاةل ولةل لبايلهر وومفتهر د ر ا وا و دج دبونل ول لسدرم ودج لددفوا
لدبوتل ا ل دب لد ة ا اور ودش لص فلا ول نل رء ومب لدس و.
 -8أبعاد سلوك المواطنة التنظيمية:
ام د عن لد ددرمللج د د ائدددحل دددش لت ددر ول ددح مددحل ل ةسددرم ل ةرةددال دد هددح لد قا ددا

دد حلن ددل لدل ما اددل

عنددو حةددف دةددرالن ددل لةددللفلده ر ة ددكو بلددب تددا ل م اددر

لد ةددرا

عةرةل ملج ه ر ،الد سرناف . 2013
رء ودش ةسف ج
و
ل ول ب تا تسبيا لد حلن ل م
 لد سد ددف لد د ددبمة ،ولد د د ة د ددب تد ددا موا لد سد د ددلج لد سد ددرونلج د د د دال ه لد د د ج حلةهد ددحن
سحار تا و ده ل لارايًّرف دلو دسرونل ات رء لدس و تا مرل غار ه د ر او ا تله
اوا لدلسرون.
دب ن ددح لد فاةددل ولد د ة
 لد سددف لد م ددا ،ولد د ة ددب تددا ةدددحك لد سرونددل لد د ة ائد و
لمفل دج لد لةد ر ل ةرةال ددس و
ا اسوف و م
ويسل ددف ل ترددرر لدلددرنا ودددش عةددرا ت ةددا ةدددحك لد حلن ددل لدل ما اددل دددش

ةددل عةسددرم

ا اة ددلف تل ول ددو ت ددا الص ل ددراف لدنارة ددلف وو ددا لدضد د لبف لد ددبوا لدبير ددالف لدة دددحك لد ض ددراة ف
وت ئلدهر ودش لد ح لدلردا،

 اإلي ار ( :)Altruismوهح د لدةدحك لدلةحوا لد ة لض َّ ج لد ةروفد وت فا دف لدسدحن
دج اقبو ل تبلم لدسرددلج د ج ا لرف مل و لد م لف ةحلء ا(ةرء عو زددالء عو و دالءف وددج
عدلدددل د د د ددرا ل لدسددرددلج لآل دبيج نددب وعةددردلب لدس ددو لدرف ددفدف ولد ةددروفد تددا تحةاددو

لدسرددلج لدرفم وتسدا ه الد ةرناف . 2016
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عاضدر ةددحم ر ل لاراًّيدر ب د وددش د د لد دكال ف ولتلدر
 الكياسش ( :)Courtesyوتسلبدب م
لدلةحد لدالزدل ددل دلو دج ارا لد كدل تدا لد ةدل بو وهد ل ددج شد نو عن ا واددو لدئدبلا دلج
عتبلم لد ر حولف واردلردا ا وداو دج لدحق لد ة اةلهدنو لد لا الدل لداف  2019ود ر فل
ود ددش د د د دد ددج لد راة ددر  ،ةدددفلء لد ئد ددر ح ولد سدحد ددر

لدسدرددلجف ولملد لب اغ در

لدلدددا ا لدددرف دله ددر لدبت دددرء ددددج

لآل دبيجف وترُّدب لتلسددرل لد دركو دسهد ف وتردبيح د ددروب لدبت ددرء

عو لنلهددرك م ددحقه ف ولد ددبص ودددش لدلحل ددو دسه د قبددو لد د لب لا لدلددا ا كددج عن تدد،اب تددا
ولدلالتر

اةسفون و بونف . 2017

تب لد لور
عو رده ف ولد ةره ل لد قاقال تا و
 وعدددي الردددمير ( :)conscientious awarenessويس ددا دددفي لهل ددر لد ددبم ةردقاددر
لدحظافال تدا دردرل لد دبص وددش لةدلل را وقد

ة و رل تةح ال تلرروز لد لةد ر

لدس دوف

ولدل ل ددف ةرد حلو ددف ول نم ددلف ود ددو او د ودفد دةد د ار ف د ه ددر ،ل دلل ددرلف ولدةرو ددلف ول دلد د ل لدس ددر
ادس ددحاف  . 2014ود ددج لد ،شد د لب لدفلد ددل ودا ددو ،ل دلد د ل ة حلول ددف لدس ددوف و دد د ةرد ض ددحا
لئئلف ولد رماد ددقار ةردس و ودش لد دحاف وودف
لد كبف وتةدا ل و رل تا دحلولفهر لد َّ
ددرول لدحقد د

ت ددا لد رما ددر

لد ،ةةددلف وت دلددو ل

عو ل ة ددلبلمر ف ولة ددلل را لدحقد د

ة ددر اس ددحم ةرد ر ددفد ود ددش

لتاددر وددداس
ةددرء و ددف لدقاددر ةرد هددر لد ةدحاددلف ويكددحن ه د ل ل دل د ل ًّ

ةر ة بلقب راةا اة بة و بدحشف . 2017
دبت م

 الددروا الرياردديش ( :)Sportsmanshipوهددا د راةددل ل لارايدل تسكددس دددفي قددفاد لد ددبم

سبددب وددج لةددلسفلم
ودددش لدس ددو ت د ظددبو ملددب د رة د ل مون ت د ُّدب .وا س ددش ددب تهددا ت او
لد بم دل بُّو مردل عقدو ددج لدمدبو لد لردادل مون شدكحيف ولةدل الل لد دف لا ددقادر ةر و درلف
ود رودددل لدل لد د ة ددردبوا لدبير ددال مل ددش د ددح لتره د

اةرد حف  . 2017ودج لد راةر

ل د ددحا ت ددا ل تر ددرر لد س ددركس دبغ رت ددو

لدلا تدفل وددش لددبوا لدبير دال دد سد دلج ،ل لسدرم ودج

بلبلف وترُّدب ل هل در د و
ردر م
وةرء لد ركو لهل م
ددبت رء تا لدس و ملش تا عو را لدلحتب ولد ركو لد لئال اةسفون و بونف . 2017
لآل دبيج وتضدلا هرف وت دفا ل ملد لب

 السددلوك الحرددار ( :)Civic Virtueوهددح لد ةدد،ول وددج لد ددرا ل لدبوددرءد تددا و ددو
لد م لف و ا لئب ودش دربم لدلسبلب وج لدبعة ومضحا ل ةل رور ف و ا و لد سبتدل
لدفقا ل ةر شارء لدلا ت فث تا لد م ل ردلةح لا لدرف فد وعةردلب لدس و تهدا ت لدو المد

لدسرددلج دد را ل

ر تا و دار

لد م ل الدل لداف  . 2019ويح ح ه ل لد سدف ددفي
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دة،ودال لد حظ لج وضرء تا لد م لف و د ةإظهرا ة ء ددج ل هل در عو ل نل درء دلهدر

و ددج نبيد د دلرةس ددل عن ددةلهرف وت ددفا لقل لبم ددر دلةحيبه ددرف ولد ددفترا و ه ددر ددف لدلهف ددفل
لتاددر د يددرمد دهر لاتددو وددةدددحك لد ضددراة اود َّدفد
واد م ل لد حظددس ةهددفر دلسدددا ن ةددو ًّ
لدلراةاددلف ا
دة ار ف د هر ،د را ل لد م لف م رال لد م لف لص الص دد م ل اةرد حف . 2017

ووداددوف ت ،ددف مو ددر ا 2017عن ددال ل ترددرهلج ان ددو لآل ددب تددر ول لنددحن دددج ةسددف

د م دا ا دل و وددش الدددبوا لدبير دالف لدةددحك لد ضدراةف ووددا لدضد لب ف واسدف تدبمة ا ددل و
عدددر ل ترددرر لدلددرنا تللند ودحن دددج
ودددش الص لددراف ولدنارةددل ف و
لد ،ةةلف ود هر در الف عهفل ل تبلم لدسرددلج تا لد ،ةةل.

ةددل عةسددرمف د هددر دددر الددف عهددفل

وةلسل ف لدفالةل لد ردال ودش لدل ةدا لدل رةدا ةسدرم ةددحك لد حلن دل لدل ما ادلف وهدا

كردلددردا ،الص لددراف لدنارةددلف ووددا لدضد لبف لدددبوا لدبير ددال ف لدةدددحك لد ضددراة و دد

نهددر

عاضر تسلبب دج عه ل ةسرم لدلا ت اروادهر لد رملحن تا مالةرته ف
د رة ل دل ل عهفل لدفالةلف و م
دلو ،مالةل مو ر ا 2017ف ومالةل لد ةرنا ا. 2016
لةل رم لدفالةل لد ردال دج لدسف ف ددج لدف لاةدر لدةدرة ل المتعلقاة بجاودة الحيااة وددج ع بزهدر:
دراسة أبو يونس ( )2013لدلا هفت دش لدلسب ودش دةدلحي مودو ددج لدد رء ل ةل دروا ولدل نلدب
لد رقف وةحمد لد ارد دفي دسد ا دبمدل لدلسدا ل ةرةا .و رند ع دبز نلر رهدر ،عن دةدلحي مالك دسد دا
دبمدددل لدلسدددا ل ةرةددا درددحمد لد اددرد ةددرء دبت مسددر واددده دددر نةددبلو ا %83ف وعنددو

تحةددف تددبو

ل

م دددل مئددر ال تددا دةددلحي مالك ةددحمد لد اددرد دددفي دسد ددا لدلسدددا ل ةرةددا تسد ي د ل لد لب الدرد سف
ولد ،هددوف وة د حل لدلب دبد  .ود ارساااة الضااارابعة ( )2015لدلددا هددفت ه د ر لدف لاةددل دددش ددرء دقاددرا
ةحمد لد ارد دد سد لج ولد سد ر لدسرددلج تدا و لزاد لدلباادل ولدلسددا ل امنادل .وعشدرا نلدر ل لدف لاةدل ددش،

وةددحم دةددلحي دلحةددط دددج ةددحمد لد اددرد دد سد ددلج ولد سد ددر لدسددرددلج تددا و لزاد لدلبااددل ولدلسدددا ل امناددل

ة دكو وددر وتددا ل ةسددرم اةددحمد لدئ د ل لدسردددلف ةددحمد لد اددرد لد ه اددلف ةددحمد لدئ د ل لد ةددال ف
عظهددب لد لددر ل وةددحم تددبو

ددر

ل م دددل مئددر ال تددا لد قاددرا لدندددا ول ةسددرم تس د ي د ل لددب لدر د س

دئددردح لصنددرث .ودراساااة محمااد ( )2017لدلددا هددفت

دددش ارددرم دةددلحي ةددحمد لد اددرد دددفي عةددرت د

لدلسدددا ل لددفل ا ح اددل دةددل رن ف ودسبتددل دددر ل رن د تحةددف تددبو

ل م دددل مئددر ال تددا ةددحمد

لد اددرد تبةد د د ددش لدرد د س ولدة د ودج ولدلبد دبدف وعش ددرا نل ددر ل لدف لاة ددل د ددش ،عن دة ددلحي ة ددحمد لد ا ددرد ة ددرء
ةر ددفي عةدرت د لدلسددا ل لددفل اف وعندو
دلحةد م
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دددش لدر د س ولدة ددج ولدلب دبد.ودراساااة ) Danilewitz (2017لدل ددا هددفت

دددش تربا ددل نح اددل ما ددرد

لد سد لج ووالقلهر ةرصةهرمف ولدسالقل لج ةحمد لد ارد ودئرما لدلدحتب الد ادرد لد دادلف ولد ادرد لدس دادلف
عو لدلحلزن لج لدس و ولد ارد و ف لد سد لج لدن ف لج .وعظهدب لد لدر ل ،عن ة اد ماةدر دقادرا ةدحمد
لد ارد رن قدلدل د ران مل ة م ار ول ل لد رل د لد

لدض ح ودش لد ارد لد لئدال

لدلا هفت

دحاد ةدرةم رف وددج لد ئدرما لدلالادل دظةهدرم ظهدب

،شدب بلدب ودد،اب تدا ةدحمد مادرد لد سدد  .ودراساة مزياد ()2018

دش لدلسب ودش دةلحي ةدحمد لد ادرد ددفي دسد در ايدر

ل ن درلف ولدن دس ودج لدسالقدل

ددلج لدض د ح لد ه اددل وةددحمد لد اددرد دددفي دسد ددر ايددر

ل ن ددرل .وعشددرا نلددر ل لدف لاةددل د ددش ،عن

لد ارد والقل وكةال .ودراسة طوبا ( )2018لدلا هفت

ددش لدلسدب وددش لدن درءد لدحةفلنادل دد سدد

دسد ددر ايددر

ل ن ددرل دددف هج لنل ددر

تددا ةددحمد لد اددردف وعن لدسالقددل ددلج لدض د ح لد ه اددل وةددحمد

ووالقلهد ددر ةرد ددحمد لد اد ددرد تد ددا و اد ددل ةد ددةاا تد ددا

د ددحء ةسد ددب لد ل ل د د لب الدر د د سف لدةد ددجف لد ردد ددل

ل ةل ر ادلف ةد حل ل قفدادلف دكدرن لدس ددو  .وعشدرا نلدر ل لدف لاةدل دددش ،عن دةدلحي ةدحمد لد ادرد ةلددف

دددفي لد سد ددلجف وعن ه ددرك تبومقددر ل م دددل مئددر ال تددا دةددلحي ةددحمد لد اددرد دئددردح لصنددرث ودئددردح
وة لدلب دبد ل قددوف

ددر عشددرا دددش وةددحم والقددل لات رناددل دحة ددل ددلج لدن ددرءد لدحةفلناددل وةددحمد لد اددرد

دددفي لد سد ددلج .ودراساااة الباااادري ( )2019لدلددا هددفت لدف لاةددل دددش لدلسددب ودددش دةددلحير ةددحمد

لد اد ددرد ودمد ددرهب ل مل د دبلب دد ددفي لد سد د ددلج لد ل د دبالج د د سب لد رتمد ددر لدلسدا اد ددل ةةد دددة ل و د ددرنف
ولدن ددس وددج تد الب ةددحمد لد اددرد ودددش دمددرهب ل ملدبلب دددفي عتدبلم لدسل ددل .وعشددرا نلددر ل لدف لاةددل دددش،
مئددحل دقاددرا ةددحمد لد اددرد ودددش دةددلحي دلحةددطف ووددف وةددحم تددبو

ل م دددل مئددر ال تددا ةددحمد

الب بلد ملدب درددحمد لد اددرد ودددش ل مل دبلب و ددف عت دبلم لدسل ددل.
لد اددرد وتم ددر د ل لددب لد دحاف وعن ه ددرك ت د مل
لةددل رم لدف لاةددل لد رداددل عاضدرم دددج لدسف ددف دددج لدف لاةددر لدةددرة ل المتعلقااة بساالوك المواطنااة التنظيميااة
ودددج ع بزهددر دراسااة نااو ( )2012لدلددا هددفت دددش ت ف ددف ماةددل د راةددل دسد ددر لد بمدددل لدلرنحيددل
ة ف ل دكل لد كبدل دةدحك لد حلن ل لدل ما ال ة ةسرمر لد للد لف وت ف دف لد دبو

ددر

ل لدف ددل لصمئدر ال

مددحل عةسددرم ةدددحك لد حلن ددل لدل ما اددل ولدلددا تس د ي د ل لبالدحظا ددلف لد ،هددو لدسد دداف ة د حل لدلب دبد .

وعظهددب نل ددر ل لدف لاة ددل ،عن د راةددل دسد ددر لد بمد ددل لدلرنحيددل ة ف ددل دك ددل لد كبدددل دة دددحك لد حلن ددل
لدل ما اددل د رددراد اا لدلسددرون ولص لددرا ةددرء

فاةددل دلحةددةلف

ددر مئددو درددرل تضددلدل لد فناددل ودرددرل

لدضد لب لد ددا ولدل ددرنا تددا لدس دو ودرددرل لدددبوا لدبير ددال ولدنارةددل وددش ماةددل ورداددلف و تحةددف تددبو
ل م ددل مئددر ال مدحل د راةددل لد سد در دةدددحك لد حلن دل لدل ما اددل مةدب ل ددلال

ةد حل لدلبدبد
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ولد ،ه ددو لدسد ددا .ودراسااااة ماااازة ( )2015لدل ددا ه ددفت

د ددش لدحق ددح ود ددش ولق د د ةد دددحك لد حلن د ددل

لدل ما ل ددل د ددفي لد سد ددلج لد ئ دبيلج ولددلبلددلج دددج ددالل لدن ددس وددج لدسحلدددو لد لئددال لد دد،ابد تددا

ة دددحك لد حلن ددل .وق ددف

دد

لدف لاة ددل ،عن لدنارة ددل ه ددا عكل ددب عن ددر ة دددحك لد حلن ددل لدل ما ا ددل د ددفي

لد سد ددلج لد ئ دبيلجف عدددر لدددبوا لدبير ددال تهددا عكلددب عن ددر ةدددحك لد حلن ددل لدل ما اددل دددفي لد سد ددلج

لددلبلددلجف ددر تح َّ داد لدف لاةددل دددش وةددحم تددبو ملدددل تددا ماةددل د راةددل ةدددحك لد حلن ددل لدل ما اددل دددفي
لد سد دلج لد ئدبيلج ولددلبلدلج تسد ي ددش لدةدج ولددف و لد دهبة وددفد لدلفددل .ودراساة أااساي Avci,

) )2016لدلددا هددفت دددش م لاةددل تئددح لا لد سد ددلج دةدددحك لد حلن ددل لدل ما اددل وت لا هددر دددج ملددب
لصملاد لدلباحيل .وعظهب لد لدر ل ،عن لد سد دلج وددش دةدلحي و م
درل ددج ةددح ار لد حلن دل لدل ما ادل تدا

عن دةددلحي لد حلن ددل اللدددس ل لالمتددر بلد ملدب
لد فاةددل د ددر دد،اب تددا ل ن ددةل لدلسدا اددل ةةبي ددل ارر اددلف و و
ة ةددب لدر د س ول قفداددل لد ه اددل ومردددل لدلسدددا ووق د لدس ددو تددا لد فاةددل .ودراسااة الترنااوني وبحاايح
( )2016لدلا هفت

دش ت ف ف دةدلحي لدل رتدل لدل ما ادل لدةدر فد تدا ددفلاا لدلسددا ل ةرةدا ة ف دل

ددرزةف ول ل ددرا ت البهددر ودددش لدددح ء لدل ما ددا وةدددحك لد حلن ددل لدل ما اددل دد سد ددلج تددا تدد لد ددفلاا.

وعظهب نلر ل لدفالةل ،عن دةدلحي ةددحك لد حلن دل لدل ما ادل ددفي دسد دا لدلسددا ل ةرةدا ةدرء فاةدل

عن ه ددرك والقددل لات رناددل دحة ددل ددلج و ر ددب لدل رتددل لدل ما اددل لدةددر فد وةدددحك لد حلن ددل
دلحةددةلف و و

لدل ما اددل دددفي لد سد ددلج .ودراساااة الحاااار ي ( )2019لدلددا هددفت

دددش لدلسددب ودددش عاددب ل مل دبلب

لددحظا ا ة ةسدرمر ودددش ةددحك لد حلن دل لدل ما اددل ددفي لد سد ددر تدا لد درن لد ر اددل ة رتمدل لدةددر س.
وقددف تح ددد لدف لاةددل دددش عن ةدددحك لد حلن ددل لدل ما اددل دددفي لد سد ددر تددا لد ددرن لد ر اددل ةددرء فاةددل

الب ةدباًّر وكةاًّر دالملبلب لدحظا ا ة ةسدرمر ل ااسدل وددش ةددحك لد حلن دل لدل ما ادلف
وردالف وعن ه رك ت مل

ك ر تح َّ اد لدفالةل دش عندو

تحةدف تدبو

ل م ددل مئدر ال تردرر ةددحك لد حلن دل لدل ما ادل تسد ي

د ل لددب لد ،هددو لدسد ددا وة د حل لدلب دبد وم ددو ل ة دبد ولد ردددل ل ةل ر اددل .ودراسااة القرنااي ()2019

لدلددا هددفت

دددش لدلسددب ودددش دةددلحي لدددفو لدل ما ددا ودةددلحي لد حلن ددل لدل ما اددل ةرد ددفلاا لدلرنحيددل

تددا د رتمددل م ددب لد ددرنجف ولدن ددس و ددج لد ددبو

ل لدف دددل لصمئددر ال تددا دلحةددةر لة ددلررةر

لد سد دلج ولد سد ددر مدحل ت ددف به د ةدلحي لد حلن ددل لدل ما اددل تدا لد ددفلاا لدلرنحيدل .وتح ددد لدف لاةددل

دش ،عن دةلحي ةدحك لد حلن ل لدل ما ال دلحتب فاةل وردادل تدا رتدل عةسدرمر الص لدراف لدنارةدلف لددبوا

لدبير دالف لدةددحك لد ضدراةف لدضد لب لد دا ددج وةهدل نمدب لد سد دلج ولد سد در ف

در تح دد

دددش

وةددحم والقددل لات رناددل نبماددل دحة ددل ددلج دةددلحي لدددفو لدل ما ددا لد ددفاك وةدددحك لد حلن ددل لدل ما اددل

دددفي لد سد ددلج ولد سد ددر ف ووددف وةددحم تددبو
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جملة كلية الرتبية ببنها
لدل ما ال دف ه تسد ي

دلال

لدرد س ولد ،هدو لدسد دا .ودراساة العتب اي ( )2019لدلدا هدفت

ددش

لدلس ددب ود ددش ماة ددل د راة ددل ة دددحك لد حلن ددل لدل ما ا ددل د ددفي قر ددفل د ددفلاا لدلسد ددا لدس ددر لد كحدا ددل
ة ف ددل لدبيددر

تددا لد دنددل لدسبااددل لدةددسحمال دددج وةهددل نمددب لد سد ددر  .وقددف تح ددد لد لددر ل دددش ،عن

د راةل قر فل دفلاا لدلسدا لدسر لد كحدال دةدحك لد حلن دل لدل ما ادل ة دكو ودر وتدا ة اد ل ةسدرم

ةد ددرء

فاةد ددل دلحةد ددةل دد ددج وةهد ددل نمد ددب لد سد د ددر ف ملد ددب ةد ددرء تد ددا لد بت د ددل ل ودد ددش ةسد ددف لدةد دددحك

لد ضراةف دادو ةسدف وودا لدضد لبف اد لدنارةدلف اد لص لدراف وع ل ملدب ةسدف لددبوا لدبير دال.

در لةدل رم

لدفالةل لد ردال دج الدراساا المتعلقة بدراساة العالقاة بابن المت بارين وددج ع بزهدر دراساة دياوو وع اد

الاااار من ( 2017لدلدددا هدددفت

ددددش ت ف دددف لدسالقدددل دددلج ة ددحمد لد ا ددرد لدحظافا ددل وة دددحك لد حلن د ددل

لدل ما اددلف وت ف ددف عاددب ةددحمد لد اددرد لدحظافاددل ودددش ةدددحك لد حلن ددل لدل ما اددل ة ةسرمهددر الص لددراف لدددبوا
لدبير الف لدةدحك لد ضراةف لدد رقلف لدضد لب  .وت لدد عهد لد لدر ل تدا ،وةدحم تد الب و م ددل دس حيدل
درحمد لد ارد لدحظافادل وددش ةددحك لد حلن دل لدل ما ادل ةكرتدل دل ل لبتدو ددفي لدسدرددلج تدا ةردسدل مد د ف
عن ة دددح ار لص ل ددرا وردا ددل د ددفي لدس ددرددلجف وعن م ددس لدضد د لب ولد ة دد،ودال د ددف ه د ب ددحل .ودراسااااة
وو

 )2017) Chaturvedi & Saxenaلدلددا هددفت

دددش م لاةددل لدسالقددل ددلج ةددحمد لد اددرد لدس داددل

وت البهر ودش ةدحك لد حلن ل لدل ما الف ودر ل رند ةدحمد لد ادرد لدس دادل د،ش ملدب وددش ةددحك لد حلن دل

لدل ما اددل ع

 .وقددف تح ددد لد لددر ل دددش ،عن ه ددرك والقددل ارر اددل ددلج ةددحمد لد اددرد لدس داددل وةدددحك

د،شب ودش ةدحك لد حلن دل لدل ما ادل .ودراساة Akar
مل
لد حلن ل لدل ما الف وتسلبب ةحمد لد ارد لدس دال

( )2018ولدلا هفت

دش لةلن ر

لدسالقر

لج نح ال لد ادرد لدس دادل دد سد دلج ول ملدبلب لد فاةدا

ولصاهددر ول دل د ل لدسددرن ا واددلج لد حلن ددل لدل ما اددل .وقددف تح ددد لد لددر ل دددش عن تئددح لا لد سد ددلج

ن ددح ةددحمد لد اددرد لدس داددل دهددر ت د الب ةدددبا ودددش لصاهددر ولدل لددب وددج لد فاةددل تددا مددلج عن دهددر ت د الب
ارددر ا ودددش ل دل د ل لدسددرن اف وعن تئددحالته وددج ل دل د ل لدسددرن ا دهددر ت د الب ارددر ا ودددش ةدددح ار

لد حلن ددل لدل ما اددلف وتئددح لا لد سد ددلج وددج لصاهددر ولد فاةددل ولدس دددل تدسددب عمول لما ة اددل تددا لدل د الب
ودددش تئددحالته وددج نح اددل ماددرد لدس ددو وودددش ل دل د ل لدسددرن ا .ودراسااة نااريكد و ديااد ()2020

ولدلددا هددفت

دددش ل ل ددرا عاددب ةددحمد ماددرد لدس ددو تددا ةدددحك لد حلن ددل لدل ما اددل ددسددرددلج ةردةددد ش د و

لدةبددا ة ةل د ش د ددف لدئددف

ددج ا لددش-ةارددو .وقددف تح ددد نلددر ل لدف لاةددل دددش وةددحم د راةددل

دلحةددةل درددحمد ماددرد لدس ددو وةدددحك لد حلن ددل لدل ما اددلف ددرت مل دددش وةددحم عاددب ارددر ا درددحمد ماددرد
لدس و ودش ةدحك لد حلن ل لدل ما ال بة دش لدل كلج ولدسالقر لصنةرنال.
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منهـــــج الـــــدراســـــة:
لول ف
عهفل

لدف لاةل ودش لد هل لدح

لدفالةلف وقف ت تحظاا لد هل لدح

ا ة ف داو الد ة ا ول ات درنا ددج عةدو ت لد
ا لد ةد ا تدا لدن دس ودج دةدلحي ةدحمد لد ادردف

وماةل د راةل ةدحك لد حلن ل لدل ما ال ة فلاا لد بمدل ل لفل ال ة ف ل تبحك دج وةهل نمب
د ةددحالهر .عدددر لد د هل لدح د ا ل ات ددرنا ت ددف تد تحظا ددو ددن ددس وددج لدسالقددل ل ات رناددل ددلج
دةلحي ةحمد لد ارد ودةدلحي ةددحك لد حلن دل لدل ما ادل ة دفلاا لد بمددل ل لفل ادل ة ف دل تبدحك
دج وةهل نمب د ةحالهر.

جمتمـــــع الـــــدراســـــة:
تند َّدحن درل د لدف لاةددل دددج ة اد دسد ددا ودسد ددر

دددفلاا لد بمدددل ل لفل اددل لد كحداددل

تددا دف ددل تبددحكف ددالل لد ئددو لدف لاةددا لدلددرنا دددج لدسددر لدف لاةددا ا1441/1440هد د ف ولد ددرده
وددفمه ا 3815دسد م ددر ودسد ددل د د ه ا 1788دسد م ددرف وا 2027دسد ددلف وتم ددر صمئددر ار
ملاد لدللةاط ولدلةحيب تا ملاد لدلسدا تا د ة ل تبحك.

عينـــــة الـــــدراســـــة:
تد لةددللفل دسرمدددل اوادب درةددحن د ةددرب مرد لدسل ددل لد ال د ددج درل د لدف لاةددلف وقددف
ده مر لدسل ل لد ةلهف ا 350دسد م ر ودسد لف وقف ت ل لارا ول ل و دحل ال ن قادل مئئدالف
ملب ن نة ل لد حا دش لصنرث د د ا %46.8ولةدلررب وددش ل ةدل رنل ا 140دسد م درف وهدح
وفم قبيب دج لد ة لف وهح د بحل مئر اًّرف وا 227دسد لف ة ر در حوو ا 367دسد م در ودسد دل
يرمد  17تبملم وج لد ةلهف ف وهح د رةب م لب لدفالةل وي لو لد رل ت لاالم رمقرم.
وصـــف عينـــة الـــدراســـة:
يا د ددر د د ددا تح د دداح دلئ د ددر و عتد د دبلم ول د ددل لدف لاة د ددل د د ددج دسد د ددا ودسد د ددر

دد د دفلاا

لد بمدد د ددل ل لفل ا د د ددل ت د د ددا دف د د ددل تب د د ددحكف وتم د د ددر د ل لد د د د لب  ،لد د د ددحاف لد ،ه د د ددو لدسد د د دداف ةد د د د حل

لدلببدف مةب لد ب ولج لدرفول ا1
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اجلدول ( )1وصف عينة الدراسة تبعاً ملتغري النوع ،واملؤهل العلمي ،واخلربة
النــــــوع
ذكر

أنثى

املــــــؤهــــــل العلمــــــي
دون
البكالوريوس

العدد  %العدد  %العدد %
30 %62 227 %38 140

اخلــــــــــــربة

بكالوريوس دراسات عليا أقل من  5سنوات
العدد

 %العدد  %العدد

%10 367 %82 299 %8

43

من  5سنوات إىل أقل
من  10سنوات

 10سنوات فأكثر

%

العدد

%

العدد

%

%12

100

%27

224

%61

أداة الـــــــدراســـــــة:
ة ددب

عملد ددف لاةددل لد لفلناددل و د د د الءدلهددر دةباسددل ه د ر لدف لاةددل وعهددفلتهر
لةددللفد ل ةددل رنل م

ة د د لد سدحد ددر ولدبارن ددر ولصةرة ددل و ددج ل ة ددلدل .مل ددب ت د د دبلةس ددل عم ا ددر لدف لاة ددلف

ولدف لاةددر لدةددرة ل ل لدئدددل ة ح ددحا لدف لاةددلف وت د تئ د ا لةددل رنل دل ل د هددف

تض َّ ا ل ةل رنل ة ع جف
دج ملب ،ة حل لدلببدف لد حاف لد ،هو لدسد ا .عدر لدر ء لدلدرنا ،يا لدحة وددش ا48

لدف لاةددلف وقددف

ر ددا ،لدرد ء ل ول ،وي دل و وددش لدبارندر ل ودادل تدبلم ول دل لدف لاةدل
دراد د َّ
حزودل

ودددش د ددحايجف و د د ودددش لد ددح لدلددردا ،لد ددحا ل ول اقدداس دةددلحي ةددحمد لد اددردف وي ددل و ودددش

ا23

ددراد د َّ
حزوددل ودددش االاددل عةسددرم تب اددلف ددرآلتا ،ةددحمد لد اددرد لدحظافاددل ا8

لد اددرد لدئد ال ا8

ددر لا ف ةددحمد لد اددرد ل ةل ر اددل ا7

ددر لا  .ولد ددحا لدلددرنا اقدداس د راةددل

ددرادف د َّ
حزود مل ودددش

ةدددحك لد حلن ددل لدل ما اددلف وي ددل و ودددش ا25

لدةدحك لد ضراةف لدبوا لدبير الف ووا لدض لب حلق

ةددل عةسددرم لص لددراف لدنارةددلف

ر لا دنو ةسف.

تقنـــــني أداة الــــدراســــة:
ت لدل

دج

ددر لا ف ةددحمد

ف عملد لدفالةل وا رتهر قبو تةبا هر ودش ول ل لدفالةلف

ر دا،

صــــدق أداة الــــدراســــة
وقف تض َّ ج نحولج دج لدئف ف ه ر،
الصدق الظاهر (صدق المحكمين):
ددل كف دج ف ل ملد ةئحاتهر ل ودادل و اب د وددش ا 18د ك م در ددج عوضدرء هللدل
لدلددفايس تددا ةسددب لدرردسددر لدةددسحمال ولدسبااددلف وندددب د د ه ت كددا ل ملد دددج ملددب ةددالدل
لدئارمل ول نل درء ةسدرم لدف لاةدلف اد ت د

م لاةدل تسدفاالته ود لبمدرته ف وقدف تد لول درم دعادرا

لت ر ا %70دج در ل لد ك لجف ول رم لدلسف و ولد

ولص رتل.
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صدق االتساق الداخلي داة الدراسش:
ةس ددف ل نله ددرء د ددج ةد دبلءل لدل ك ددا ف نو د د عملد لدف لاة ددل ود ددش ول ددل لة ددلةال وال د ددج
لدفالةل ودج راف ول لهرف لشل د ودش ا 30دسد م ر ودسد ل ة فلاا لد بمدل ل لفل ادل

درل

ف ل تةر لدفل دا دع ر لا ل ةدل رنل ةرةدللفل

ة ف ل تبحكف ودج ا ت لةللبلف دسردال

لبةدحن )(Pearson Correlationف ملدب تد مةدرب دسرددو ل ات در دع در لا

دسرددو لات در

د ددحاة لدف لاةددل دد عةسرمهددر صظهددرا دددفي لتةددر لدع ددر لا تددا قاددرا لد سددف لددحلامد ياددوف ويبددلج

لدرفول ا 2قا دسردال

و ةسف دج عةسرم د حاة عملد لدفالةل.

ل ات ر دع ر لا

اجلدول ( )2قيم معامالت االرتباط لقياس مدى االتساق الداخلي لعبارات أداة الدراسة،
مع الدرجة الكلية للبُعد الواردة فيه
االتساق الداخلي لعبارات احملور األول:

االتساق الداخلي لعبارات احملور الثاني:

جودة احلياة مبدارس املرحلة االبتدائية مبدينة تبوك

سلوك املواطنة التنظيمية مبدارس املرحلة االبتدائية مبدينة تبوك

جودة احلياة

جودة احلياة

جودة احلياة

الوظيفية

الصحية

االجتماعية

رقم

معامل

رقم

معامل

رقم

معامل

اإليثار
رقم

معامل

الكياسة
معامل

رقم

السلوك احلضاري
رقم

معامل

الروح الرياضية

وعي الضمري

معامل

معامل

رقم

رقم

العبارة االرتباط العبارة االرتباط العبارة االرتباط العبارة االرتباط العبارة االرتباط العبارة االرتباط العبارة االرتباط العبارة االرتباط
1

** 0.595

1

** 0.614

1

** 0.668

1

** 0.813

1

** 0.923

1

** 0.874

1

** 0.678

1

** 0.873

2

** 0.717

2

** 0.807

2

** 0.679

2

** 0.708

2

** 0.879

2

** 0.829

2

** 0.817

2

** 0.800

3

** 0.699

3

** 0.824

3

** 0.769

3

**0.701

3

** 0.913

3

** 0.859

3

** 0.813

3

** 0.904

4

** 0.589

4

** 0.724

4

** 0.711

4

** 0.823

4

** 0.901

4

** 0.723

4

** 0.752

4

** 0.881

5

** 0.723

5

** 0.791

5

** 0.671

5

** 0.783

5

** 0.785

5

** 0.771

5

** 0.731

5

** 0.922

6

** 0.684

6

** 0.692

6

** 0.643

7

** 0.756

7

** 0.647

7

** 0.752

8

** 0.713

8

** 0.641

صائيا عند مستوى (.)0.01 = α
** معامأ امرتباط دا إ
ًّ

حا مة عملد لدفالةلف تا لدرفول ا2
ت لب نلر ل لتةر
ر لا د ا
ل ات در دع در لا دو ةسددف ددج ل ةسدرم دد لدفاةددل لدندادل دد سدف رند دحة ددل وملددل مئدر اًّر و ددف
ددش عن قدا دسدردال

دةلحي لدف دل ا 0.01 = αد ر ا لب دش د رة ل لدع ر لا تا قارا لد سف لدحلامد ياو.
بددددات أداة الدددددِّراسَددددش:
دحا مة عملد لدف لاة ددل وعةسرمه ددر ةرة ددللفل دسرد ددو عد ددر
تد د لة ددللبلف دس ددردال لدل ددر د د ا
كبون رخ ""Cronbach's alphaف و رن لد لر ل ر ها دح مل تا لدرفول ا3
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اجلدول ( )3معامالت الثبات حملورَ ْي أداة الدراسة وأبعادهما باستخدام معامل ألفا كرونباخ
احملور الثاني :سلــــوك املــــواطنــــة التنظيميــــة
احملور األول :جــــودة احليــــاة
حماور الدراسة
الروح وعي
جودة احلياة جودة احلياة جودة احلياة
الكلي
الكلي اإليثار الكياسة السلوك احلضاري
أبعاد الدراسة
الرياضية الضمري
الوظيفية الصحية االجتماعية
عدد العبارات
معامل الثبات

Cronbach
's alpha

8

8

7

0.836

0.865

0.808

23

5

5

0.927 0.823 0.917

5

5

0.804

0.805

25

5

0.95
0.921
9

دحا مة ل ملد وعةسرمه د ددر رن د د
تبد د ودلج لد لد ددر ل تد ددا لدرد ددفول ا 3عن دسد ددردال لدل د ددر د د د ا
دبت سددلف د د قا ددل دسردددو ا ددر د ددحا ةددحمد لد اددرد لدندددا ا 0.917ف واد د قا ددل دسردددو
و
لدل ر لدنددا د دحا ةددحك لد حلن دل لدل ما ادل ا 0.959ف وهد ر لدقدا د رةد ل مد لب لدف لاةدل
لد ردال

لدئدف ولدل در

نهر ت يدف وددش ا . %60واسدف لدل كدف ددج م

لد حل ،ن عملد لدفالةل تل لود ةردل در ف وجن لدبارندر
رمالف وي كج لدحاح ةئ لهر.
تلض دفاةل د بحدل دج ل ول و

ملد لدف لاةدلف عدكدج

لدلدا دل لد ئدحل ودلهدر ددج دالل تةبا هدر

مفتاا االستجابش داة الدراسش وتفسير المتوساات الحسابيش:
كرند د

ل ة ددلررةل ود ددش

ددر لا عملد لدف لاة ددل وتدد دقا ددرا داك ددب )(Lekert Scale

لدل رةاف ودش لد ح لدلردا ،دحلت ة فدف دحلت ف دحلت
ة ددفدف و م د لب

ددش مدف ددرف ملدب دحلتد ف ملدب دحلتد

لد ك د ودددش دةددلحي ةددحمد لد اددرد وماةددل د راةددل ةدددحك لد حلن ددل لدل ما اددل

دللف تددا لد حلت ددل
ة ددفلاا لد بمدددل ل لفل اددل ة ف ددل تبددحكف وتم ددر د لددر لد قاددرا لدل رةددا لد ةد ا
ودددش ددر لا ل ملدف عوةل د دهددر لدقددا لدلردددل ودددش لدل دحلدا ا5ف 4ف 3ف 2ف  1ف وت د لةددللبلف
لد ددفي ةردةبي ددل لدلرداددل ،لد ددفيف وي الوددو لد ددب ددلج عودددش ماةددل وعقددو ماةددل ةرد قاددرا = = 1-5
 .4وندحل لد لددل = 0.80 = 5 ÷4ف وي الوددو نددحل ددو تلددل دددج لد لددر
تنحن لد لل ل ودش دقا لد لحةط لد ةر ا ها ،دج ا 1دش ا 0.80 + 1ف وهك ل ةرد ة ل د قادل
لدل ددس دد قاددرا .ووداددو

قا لد لحةةر

لد ةر الف ولدرفول ا 4ح ح د .

اجلدول ( )4معيار تفسري املتوسطات احلسابية الستجابات أفراد العينة على أداة الدراسة
فئات االستجابة

موافق بشدة

موافق

موافق إىل حد ما

غري موافق

غري موافق بشدة

املقياس

5.00 – 4.21

4.20 – 3.41

3.40 – 2.61

2.60 – 1.81

1.80 – 1

مستوى املمارسة

مرتفعة جداً

مرتفعة

متوسطة

منخفضة

منخفضة جداً
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المعيار المعتمد لتفسير العاليش االرتباايش بين مستوى جودة الحياة ودرجش سلوك
المواانش التنظيميش:
ت ةلب قحد لدسالقل ل ات رنال دلج دةدلحي ةدحمد لد ادرد وماةدل ةددحك لد حلن دل

م لب

لدل ما الف ت لةللفل تئ اا ا رن )(Evans, 1996ف

ر هح دح ح تا لدرفول ا. 5

اجلدول ( )5معيار احلكم لتفسري قوة العالقة االرتباطية
بني مستوى جودة احلياة ودرجة سلوك املواطنة التنظيمية
قيـــــــم معـــــــامـــــــالت االرتبـــــــاط
طردية (موجبة)

 0.40إىل أقل من

أقل من  0.20 0.20إىل أقل من 0.40

عكسية (سالبة)

أقل من 0.20-

قوة العالقة االرتباطية

ضعيفة جداً

0.60

 0.20-إىل أقل من  0.40- -إىل أقل من

 0.60إىل أقل من 0.80
 0.60-إىل أقل من -

0.40

0.60-

0.80

ضعيفة

متوسطة

قوية

 0.80إىل 1.00
 0.80إىل 1.00-قوية جداً

النتائج املتعلقة بالسؤال األول ،ومناقشتها:

دددر دةددلحي ةددحمد لد اددرد ة ةسرمهددر الدحظافاددل /ل ةل ر اددل /لدئ د ال ة ددفلاا لد بمدددل

ل لفل ال ة ف ل تبحك دج وةهل نمب د ةحالهر؟

دظةرةل وج ه ل لدة،لل ت لملةرب لد لحةط لد ةدر ا ول ن د لب

دسد ددا ودسد ددر

لد عادراة ةدلررةر

د ددفلاا لد بمد ددل ل لفل ا ددل ة ف ددل تب ددحك ود ددش عةس ددرم لد ددحا ل ول د ددج عملد

لدف لاةددل لد د ة اقدداس دةددلحي ةددحمد لد اددرد ة ددفلاا لد بمدددل ل لفل اددل ة ف ددل تبددحك ة ددكو وددر ف
ويا ر دا تح اح د لر ل لصةرةل وج لدة،لل ل ول،

اجلدول ( :)6املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات عينة الدراسة حول مستوى جودة احلياة
مبدارس املرحلة االبتدائية مبدينة تبوك بشكل عام مرتبة تنازلي ًا حسب املتوسطات احلسابية
رقم البُعد يف األداة

أبعاد جودة احلياة

املتوسط احلسابي

االحنراف املعياري

املستوى

الرتتيب

3

جودة احلياة االجتماعية

4.01

0.61

مرتفع

1

1

جودة احلياة الوظيفية

3.88

0.69

مرتفع

2

2

جودة احلياة الصحية

3.54

0.69

مرتفع

3

3.80

0.57

مرتفع

-

جودة احلياة (الكلي)
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تمهب لد لر ل تا لدرفول ا 6عن دةلحي ةحمد لد ارد ة فلاا لد بمدل ل لفل ال ة ف دل
تبحك ة كو ور الدندا ف ةرء دبت سرمف ملب ده لد لحةط لد ةر ا ةلررةر
لد د ددفلاا ل لفل اد ددل ة ف د ددل تبد ددحك ودد ددش ه د د ل لد د ددحا ا 3.80ف واد ددرن لب

وارد ةد ل ةدلررةر

دسد ا ودسد ر

دعاد ددراة ا. 0.57

ول ددل لدف لاةدل مددحل دةدلحي ةدحمد لد اددرد ة دفلاا لد بمدددل ل لفل ادل ة ف ددل

تبددحك تددا ل ةسددرم لدلالاددلف ت ددف ةددرء ةسددف ةددحمد لد اددرد ل ةل ر اددل تددا لدلبتلددب ل ولف ة لحةددط

مةدر ا ا 4.01ولن د لب

دعاددراة ا 0.61وا ةددلحي دبت د ف اد ةسددف ةددحمد لد اددرد لدحظافاددل تددا

لدلبتلددب لدلددرنا ة لحةددط مةددر ا ا 3.88ولن د لب
ةددحمد لد اددرد لدئ د ال تددا لدلبتلددب لدلردددب ول

دعاددراة ا 0.69وا ةددلحي دبت د ف ا د ةسددف

لددب ة لحةددط مةددر ا ا 3.54ولن د لب

دعاددراة

ا 0.69وا ةد ددلحي دبت د د  .وي كد ددج ت ةد ددلب لد ةد ددلحي لد بت د د درد ددحمد لد اد ددرد ة د ددفلاا لد بمدد ددل
ل لفل اددل ة ف ددل تبددحك ة ددكو وددر وت ددا ل ةسددرم لدلالا ددل الدحظافاددلف ولدئد د الف ول ةل ر ا ددل

هل ر لد كحدل لدةسحمال تا قةرا لدلسددا لد كدحداف وتدحتلب دو ل ةد رب لدلدا ددج شد نهر عن

تبت د دددج دةددلحي ةددحمد لدلسدددا ف ملددب قرد د

لد كحدددل لدةددسحمال و د ج بنددردل لد د د ةددد رن

دل اددل لد دحلام لد دبيل لدلددرة دددح لزاد لدلفدددل لد فناددل ل للددب دة د ش شدد،ون لد ددحظ لج تددا ة ا د
لدح لز لا دش لد حلام لد بيل ودج ا د م هر و لزاد لدلسددا ف وددج عهد دهدر ملاد لد دحلام لد دبيل هدا
م ظ م ح لد حظ لج لد ردالف ولدحظافالف ولد س حيلف وهح در عةده تدا اتد دةدلحي ةدحمد لد ادرد
ة رر تهددر لد للد ددل دددفي دسد ددا لد ددفلاا لد كحداددل وردد ملف ودسد ددا لد ددفلاا ل لفل اددل ر د ملف

عن لد فلاا لد كحدال تا لد دنل لدسباال لدةدسحمال ت لدرز لحتلبهدر ددف و شدهبة عوددش ددج
ود م ر و
دسم لد فلاا ل هدال .وتل نلارل لدفالةل لدلا عظهب دةدلحي دبت مسدر دردحمد لد ادرد ة دفلاا

لد بمد دل ل لفل اددل ة ف ددل تبددحك ة ددكو وددر ف د د م لاةددل ع ددح ددحنس ا 2013لدلددا عظهددب عن

دةدلحي مالك دسد ددا دبمددل لدلسدددا ل ةرةدا تددا ددفلاا د رتمددل درن ددحنس لد كحدادل درددحمد

لد ارد ةدرء دبت مسدر .تدا مدلج تللددس دد م لاةدل لدضدبلةسل ا 2015لدلدا عظهدب وةدحم دةدلحي
دلحةددط دددج ةددحمد لد اددرد دد سد ددلج ولد سد ددر لدسددرددلج تددا و لزاد لدلبااددل ولدلسدددا ل امناددل ة ددكو
ةر دفي عةدرت د
ور ف ود مالةل د ف ا 2017لدلا عظهب عن دةلحي ةحمد لد ارد ةرء دلحة م
لدلسدا ل لفل ا ح ال دةل رن لدر ل بيلف

دسد ر

اير

ل ن رل دف هج لنل در

ر تللدس د مالةل د يف ا 2018لدلا عظهب عن

تدا دةدلحي ةدحمد لد ادردف ودد م لاةدل نحادرل ا2018

لدلددا عظهددب عن دةددلحي ةددحمد لد اددرد ةلددف دددفي لد سد ددلج تددا و اددل ةددةاا لدر ل بيددلف د د
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تللدددس د د م لاةددل لد ددرماة ا 2019لدلددا عظهددب مئددحل دقاددرا ةددحمد لد اددرد ودددش دةددلحي
دلحةط دج وةهل نمب لد سد لج لد لبالجف ود مالةل ملندا دلس ) (Danilewitz, 2017لدلدا

عظهب عن ة ا ماةر دقارا ةحمد لد ارد رن قدلدل و ف لد سد دلج لدن دف لج د راند مل ة م ادر
ول ددل لد رل د لد ددحاد ةددرةم رف ود د م لاةددل ه دبيكش ومف ددف ا 2020لدلددا تح ددد دددش وةددحم

د راةل دلحةةل درحمد مارد لدس و ددسرددلج ةردةد ش و لدةبا.

النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها:

دد ددر ماةد ددل د راةد ددل ةد دددحك لد حلن د ددل لدل ما اد ددل ة ةسرمهد ددر الص لد ددرا /لدنارةد ددل /لدةد دددحك

لد ضدراة /لددبوا لدبير دال /وودا لدضد لب ة ددفلاا لد بمددل ل لفل ادل ة ف دل تبدحك ددج وةهددل
نمب د ةحالهر؟

دظةرةل وج ه ل لدة،لل ت لملةرب لد لحةط لد ةدر ا ول ن د لب

دسد ددا ودسد ددر

لد عادراة ةدلررةر

د ددفلاا لد بمد ددل ل لفل ا ددل ة ف ددل تب ددحك ود ددش عةس ددرم لد ددحا لدل ددرنا د ددج عملد

لدف لاةددل لدد ة اقدداس ماةددل د راةددل ةدددحك لد حلن ددل لدل ما اددل ة ددفلاا لد بمدددل ل لفل اددل ة ف ددل
تبحك ة كو ور  .ويا ر دا تح اح د لر ل لصةرةل وج لدة،لل لدلرنا،

اجلدول ( :)7املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات عينة الدراسة
حول درجة ممارسة سلوك املواطنة التنظيمية مبدارس املرحلة االبتدائية
مبدينة تبوك بشكل عام مرتبة تنازلي ًا حسب املتوسطات احلسابية
رقم البُعد يف األداة أبعاد سلوك املواطنة التنظيمية املتوسط احلسابي االحنراف املعياري درجة املمارسة الرتتيب
2

سلوك الكياسة

4.62

0.50

مرتفعة جدًّا

1

5

سلوك وعي الضمري

4.59

0.55

مرتفعة جدًّا

2

4

سلوك الروح الرياضية

4.30

0.62

مرتفعة جدًّا

3

3

السلوك احلضاري

4.27

0.63

مرتفعة جدًّا

4

1

سلوك اإليثار

4.19

0.65

مرتفعة

5

سلوك املواطنة التنظيمية (الكلي)

4.39

0.50

مرتفعة جدًّا

-

ت لب لد لر ل تا لدرفول ا 7ددش عن ماةدل د راةدل ةددحك لد حلن دل لدل ما ادل ة دفلاا

لد بمدددل ل لفل اددل ة ف ددل تبددحك ة ددكو وددر الدندددا ةددرء

دبت سددل ةد ًّدفلف ملددب ددده لد لحة ددط

دعاددراة ا 0.50ف وارد ة د ل ةددلررةر

ول ددل لدف لاةددل مددحل ماةددل د راةددل

لد ةد ددر ا ةد ددلررةر

ا 4.39ف واددرن لب
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جملة كلية الرتبية ببنها

ةدحك لد حلن ل لدل ما ال ة فلاا لد بمددل ل لفل ادل ة ف دل تبدحك تدا ل ةسدرم لدل ةدلف ت دف ةدرء

ةددحك لدنارةدل تدا لدلبتلدب ل ولف ة لحةددط مةدر ا ا 4.62ولن د لب

دعادراة ا 0.50وافاةددل

د راةددل دبت سددل ةد ًّدفلف ا د ةدددحك ووددا لدض د لب تددا لدلبتلددب لدلددرناف ة لحةددط مةددر ا ا4.59
ولن د لب

دعاددراة ا 0.55وافاةددل د راةددل دبت سددل ةد ًّدفلف اد ةدددحك لدددبوا لدبير ددال تددا لدلبتلددب

لدلردددبف ة لحةددط مةددر ا ا 4.30ولن د لب

دعاددراة ا 0.62وافاةددل د راةددل دبت سددل ةد ًّدفلف ا د

لدة دددحك لد ض ددراة ت ددا لدلبتل ددب لد لبةد د ف ة لحة ددط مة ددر ا ا 4.27ولن د د لب
وافاةدل د راةدل دبت سدل ةد ًّدفلف اد ةددحك لص لددرا تدا لدلبتلدب لدلددردسف ول

ا 4.19ولن د لب

دعا ددراة ا0.63

لدب ة لحةدط مةددر ا

دعادراة ا 0.65وافاةدل د راةدل دبت سدل .وقدف تسدحم د راةدل ةددحك لد حلن ددل

لدل ما ال ة فلاا لد بمدل ل لفل ال ة ف ل تبحك ة كو ور وتا عةسرم اةددحك لدنارةدلف وةددحك

ووددا لدضد لبف وةدددحك لدددبوا لدبير ددالف ولدةدددحك لد ضددراة فاةددل د راةددل دبت سددل ةد ًّدفلف دددش

لد ددرخ لدل ما ددا لصار ددر ا ت ددا د ددفلاا لد بمد ددل ل لفل اد دل ة ف ددل تب ددحكف مل ددب تة ددحم د ددروب
لدلةردح ولد حمد ول مل لب لج لدد دالء ول دلد ل ة القادر

لدلسرددو ولد دبص وددش ةددب لدةد سل

لدةل ددل دد فاةددلف ملددب ن د راةددل ةدددحك لد حلن ددل لدل ما اددل تد دبت ط ةسحلدددو دلسد ددل ةرد ،ةةددل

لدلسدا اددل دددج ملددب لدسفلدددل تددا ل ةدددحب لصش دبلتاف ووفلدددل قددرمد لد ددفلااف ودةددلحي لدسالقددر

ل ةل ر ال لدةر فد لج لدسرددلج تلهرف وها وحلددو دلدحتبد تدا ددفلاا لد بمددل ل لفل ادل ة ف دل

تبحك مةب لةلررةر عتبلم ول ل لدفالةلف ةرص درتل ددش عن لدل رتدل لدل ما ادل لدلدا تلبورهدر و لزاد
لدلسد ددا لدة ددسحمال ت ددفوح د ددش د راة ددل ة دددحك لد حلن ددل لدل ما ا ددل .ك ددر عن لدق ددا ولدس ددرمل ت ددا
ا
در
لد رل د د لدة ددسحمة لد بل ددل و ددج لدل رت ددل لصة ددالدال ت د و
دب ود ددش هد د ر لدة دددح ار د ددر ا د و
دلحي د ددج
لد سد ددلج ولد سد ددر ودددش د راةددل ةدددحك لد حلن ددل لدل ما اددلف و ر د مل عن ه ددرك دةد م

لدب ددر لد ددحظا ا ا ددسب ة ددو لد سد ددحن ولد سد ددر ف ةة ددبب لدبلل ددل لدلسدا ددل لد رةد د ل ت ددا لد فاة ددل

ل لفل اددل لدل ددا ت لددرز ة د ددل لد ددكال ف د راند د مل ةرد ددفلاا لد لحةددةل ولدلرنحي ددل د ددر دد،مة د ددش
لنلد د لب ه دد ،ء لد سد ددلج ولد سد ددر ت ددا د راةدددل ة دددحك لد حلن ددل لدل ما ا ددلف لبة ددل دد رددددل

لد سحايل لصارر ال لدلا ا سب هر لد سد حن ولد سد ر  .عدر ةرد ة ل د راةل ةدحك لص لرا لد ة
ةرء فاةل دبت سلف يا كج ت ةلب لد لارل ة ر ةب ا م بر عوالرف عن لدل ل لد سد لج ولد سد ر
ةردسف ددف دددج لد ةدد،ودار

دد سد ددلج ولد سد ددر

مل ددو لد فاةددل دددج مئددو م لاةددال وت سلددو دب دبلدل تباحيددل قددف

د راةددل ةدددح ار

لص لددرا فاةددل دبت سددل ةد ًّدفل

مرل غار ه وج لدس وف عو تلئاو لدحق

لص رتا ملارةر

لدداح

ردقاددر ة و ددرل لدد دالء تددا

لدةالب لد لسلبيج مالةاًّر.
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وتل د د هد د ر لد لار ددل دد د نل ددر ل م لاة ددل لد ددرااا ا 2019لدل ددا تح ددد د ددش عن ة دددحك
لد حلن ل لدل ما ال دفي لد سد ر تا لد رن لد ر ال ة رتمل لدةر س ةدرء فاةدل وردادلف ودد
مالةل لد بنا ا 2019لدلا تح د دش عن دةلحي ةدحك لد حلن ل لدل ما ال ةرد فلاا لدلرنحيل
تا د رتمل م ب لد رنج دلحتب فاةدل وردادلف ودد م لاةدل عترةدا ) Avci,2016لدلدا عظهدب
عن لد سد لج ودش دةلحي م
ورل ددج ةددح ار لد حلن دل لدل ما ادل تدا لد فاةدل .تدا مدلج تللددس
د د م لاةددل لدلبهددحنا وا دداح ا 2016لدلددا عظهددب عن دةددلحي ةدددحك لد حلن ددل لدل ما اددل دددفي
دسد ا لدلسدا ل ةرةا ة ف ل رزة ةرء فاةل دلحةدةلف ودد م لاةدل لدسللبدا ا 2019لدلدا
عظهب عن د راةل قر فل دفلاا لدلسدا لدسر لد كحدال دةددحك لد حلن دل لدل ما ادل ة دكو ودر
ةرء فاةل دلحةةلف ود مالةل هبيكش ومف ف ا 2020لدلا عظهب وةحم دةدلحي دلحةدط
دج د راةل ةدحك لد حلن ل لدل ما ال ددسرددلج ةردةد ش و لدةبا.

النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث ومناقشتها:

در لدسالقل ل ات رنال لج دةلحي ةحمد لد ارد وماةل د راةدل ةددحك لد حلن دل لدل ما ادل
ة فلاا لد بمدل ل لفل ال ة ف ل تبحك دج وةهل نمب د ةحالهر؟
دظةرةدل ودج هد ل لدةد،لل تد مةدرب دسدردال لات در لبةدحن دلج دةدلحي ةدحمد لد اددرد
وماةل د راةل ةدحك لد حلن ل لدل ما ال ة فلاا لد بمدل ل لفل ال ة ف ل تبحك دج وةهل نمب
د ةحالهرف و رن لد لر ل ر تا لدرفول ا. 8
اجلدول ( :)8قيم معامالت االرتباط بني جودة احلياة بأبعادها املختلفة
وممارسة سلوك املواطنة التنظيمية بأبعاده املختلفة

العالقة االرتباطية جودة احلياة
األبعاد
الوظيفية
**0.500
معامل االرتباط
0.000
مستوى الداللة
سلوك اإليثار
متوسطة
قوة العالقة
**0.334
معامل االرتباط
0.000
مستوى الداللة
سلوك الكياسة
ضعيفة
قوة العالقة
**0.449
معامل االرتباط
0.000
السلوك احلضاري مستوى الداللة
متوسطة
قوة العالقة
**0.464
معامل االرتباط
سلوك الروح
0.000
مستوى الداللة
الرياضية
متوسطة
قوة العالقة
**0.348
معامل االرتباط
0.000
سلوك وعي الضمري مستوى الداللة
ضعيفة
قوة العالقة
**0.504
معامل االرتباط
سلوك املواطنة
0.000
مستوى الداللة
التنظيمية (الكلي)
متوسطة
قوة العالقة

جودة احلياة
الصحية
**0.458
0.000
متوسطة
**0.201
0.000
ضعيفة
**0.370
0.000
ضعيفة
**0.345
0.000
ضعيفة
**0.238
0.000
ضعيفة
**0.393
0.000
ضعيفة

صائيا عند مستوى الدملة (.)0.01 ≤ α
** معامأ امرتباط دا إ
ًّ
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جودة احلياة االجتماعية
**0.568
0.000
متوسطة
**0.382
0.000
ضعيفة
**0.500
0.000
متوسطة
**0.522
0.000
متوسطة
**0.328
0.000
ضعيفة
**0.555
0.000
متوسطة

جودة احلياة
(الكلي)
**0.585
0.000
متوسطة
**0.348
0.000
ضعيفة
**0.505
0.000
متوسطة
**0.507
0.000
متوسطة
**0.352
0.000
ضعيفة
**0.555
0.000
متوسطة

العدد ( )123يوليو ج(2020 )1

جملة كلية الرتبية ببنها

االمد ددظ دد ددج لدرد ددفول ا 8عن لدسالقد ددر ل ات رناد ددل د ددلج ةد ددحمد لد اد ددرد ود راةد ددل ةد دددحك
لد حلن دل لدل ما ادل ة ددفلاا لد بمددل ل لفل ادل ة ف ددل تبدحكف قددف د وتم در د عاددرا قدحد لدسالقددر
ل ات رناددل صا ددرن ا Evans, 1996ف ودددش لد ددح لآلتددا ،لات ة د ةددحمد لد اددرد كددوف ةسالقددل
دلحةددةل لد ددحد وجارر اددل ل ترددرر انبماددل ف وملدددل مئددر اًّر و ددف دةددلحي لدف دددل ا 0.01 ≤ αد د
ةدحك لد حلن ل لدل ما ادل ة دفلاا لد بمددل ل لفل ادل ة ف دل تبدحك ة دكو ودر ودد ةددحك لص لدراف
ولدةدددحك لد ضددراةف وةدددحك لد ددبوا لدبير ددالف تددا مددلج لات ةد د ةددحمد لد اددرد ة ددفلاا لد بمد ددل
ل لفل ال ة ف ل تبحك الدنوددا ةسالقدل

دعا ل لد دحد وجارر ادل ل تردرر انبمادل وملددل مئدر اًّر و دف

دةد ددلحي لدف دد ددل ا 0.01 ≤ αد د د ةد دددحك لدنارةد ددلف وةد دددحك وود ددا لدض د د لب .عدد ددر ةد ددحمد لد اد ددرد
لدحظافال ت ف لات ة

ةسالقل دلحةةل لد حد وجارر ال ل تردرر انبمادل وملددل مئدر اًّر و دف دةدلحي

لدف دل ا 0.01 ≤ αد ةدحك لد حلن ل لدل ما ادل ة دفلاا لد بمددل ل لفل ادل ة ف دل تبدحك ة دكو
وددر ود د ةدددحك لص لددراف ولدةدددحك لد ضددراةف وةدددحك لدددبوا لدبير ددالف تددا مددلج لات ة د ةددحمد
لد ارد لدحظافال ةسالقل

دعا ل لد دحد وجارر ادل ل تردرر انبمادل وملددل مئدر اًّر و دف دةدلحي لدف ددل

ا 0.01 ≤ αدد ةددحك لدنارةدلف وةددحك وودا لدضد لب .عددر ةدحمد لد ادرد لدئد ال ت دف لات ةد
ةسالقل دلحةةل لد حد وجارر ال ل تررر انبمادل ف وملددل مئدر اًّر و دف دةدلحي لدف ددل ا0.01 ≤ α
د ةدحك لص لرا ة فلاا لد بمدل ل لفل ال ة ف ل تبحك .تدا مدلج لات ةد ةدحمد لد ادرد لدئد ال
ةسالقددل

ددعا ل لد ددحد وجارر اددل ل ترددرر انبماددل وملدددل مئددر اًّر و ددف دةددلحي لدف دددل ا0.01 ≤ α

د د ة دددحك لد حلن ددل لدل ما اددل ة ددفلاا لد بمد ددل ل لفل اددل ة ف ددل تب ددحك ة ددكو و ددر ودد د ة دددحك
لدنارةددلف ولدةدددحك لد ضددراةف وةدددحك لدددبوا لدبير ددالف وةدددحك ووددا لدض د لب .عدددر ةددحمد لد اددرد
ل ةل ر اددل ت ددف لات ة د

ةسالق ددل دلحةددةل لد ددحد وجارر اددل ل تر ددرر انبماددل وملد ددل مئددر اًّر و ددف

دةلحي لدف دل ا 0.01 ≤ αد ةدحك لد حلن ل لدل ما ال ة فلاا لد بمدل ل لفل ال ة ف ل تبدحك
ة ددكو وددر ود د ةدددحك لص لددراف ولدةدددحك لد ضددراةف وةدددحك لدددبوا لدبير ددالف تددا مددلج لات ة د
ةحمد لد ارد ل ةل ر ال ةسالقل

عا ل لد حد وجارر ال ل تررر انبمال وملدل مئدر اًّر و دف دةدلحي

لدف دل ا 0.01 ≤ αد ةدحك لدنارةلف وةدحك ووا لدضد لب .ك در عظهدب لد لدر ل وةدحم والقدل
لات رناددل دحة ددل انبما ددل و ل م د ددل مئ ددر ال ددلج ة ددحمد لد ا ددرد ة ةسرمه ددر لد للد ددل د ددج ةه ددلف
ود راةددل ةدددحك لد حلن ددل لدل ما اددل ة ددفلاا لد بمدددل ل لفل اددل ة ف ددل تبددحك دددج ةهددل ع ددبيف وقددف
تبلوم

قحد لدسالقل در لج لدسالقل ل ات رنال لدضعا ل ولد لحةةل.
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وي ك ددج ت ة ددلب لدسالق ددل ل ات رنا ددل لد حة ددل ددلج دة ددلحي ة ددحمد لد ا ددرد ود راة ددل ة دددحك

لد حلن ل لدل ما ادل ة دفلاا لد بمددل ل لفل ادل ة ف دل تبدحكف ةد ن ت ُّ
دحتب دةدلحي دبت د ددج ةدحمد
لد اددرد لدحظافاددل ولدئ د ال ول ةل ر اددل دد،مة دددش شددسحا لد سد ددلج ةرد لبمددل ول ةددل بلا تددا للددل
لدس ددوف وي ي ددف د ددج دة ددلحير
لد سد ددلج ولد سد ددر

لدب ددر لد ددحظا ا ول نل ددرء لد ددحظا ا د ددر ي ددف د ددج دكرنا ددل قا ددر

ةر و ددرل لدلةح اددل لدلددا تةددره تددا مو د زدددالء لدس ددو عو مو د وتةددحيب

لد ،ةةددل لدلسدا اددل وت ةددلج

ددحاتهرف ملددب ن ت دحلتب ل ةددحاف ودكددرن لدس ددو لدئ د ا ولآلدددجف

وتددحتلب تب ددل لد ددح لد ه ددا لد ةددل ب ولدسالقددر

لصارر اددل تددا للددل لدس ددوف دهددر لات ددر وال د

ة راةددل ةدددحك لد حلن ددل لدل ما اددل دددفي دسد ددا لد بمدددل ل لفل اددلف و ددر عشددرا م لاةددل دداكددل

ا 7 ،2018تددإن دةددلحي لدبترهاددل ل ةددبيلف ودددفي ت ُّكددج لد ددبم دددج لدلحتل د
دلةد ددر

ل ةد دبد لدض ددبوايلف وت لد د دةرد ددب ل

ددلج لدددف و وتدباددل

درما ود ددش تة ددحيب عمل ددو
ددرءف ترس ددو لد ددبم ق د مل

ولكلةرب لد يف دج لدلب لب د ر ا كوو دج تةدحيب والقرتدو ةدرآل بيج ولد دسحا ةردةدسرمدف وي يدف
دج قفاتو ودش ظهرا لدةدح ار لد رودل رص لدراف ولدةددحك لد ضدراةف ولددبوا لدبير دال .در
عن شد ددسحا لد سد د ددلج ولد سد د ددر

حةد ددحم دةد ددلحي دبت د د دد ددج ةد ددحمد لد اد ددرد لدحظافاد ددل ولدئ د د ال

ول ةل ر ا ددلف حود ددف د ددف ه لد ددسحا ةرصنئ ددر

ت ددا لد سردد ددل د ددج ةرن ددب و لزاد لدلسد ددا ولد رل د د

لد دا ل دب لد ة ،مة دش زيرمد د راةل ةدحك لد حلن ل لدل ما ال.
وتل

نلارل لدفالةل لد ردال لدلا عظهب وةحم والقل لات رنال دحة ل انبمادل و ل م ددل

مئددر ال ددلج ةددحمد لد اددرد ود راةددل ةدددحك لد حلن ددل لدل ما اددل ة ددفلاا لد بمدددل ل لفل اددل ة ف ددل
الب ل م دددل دس حيددل درددحمد لد اددرد
تبددحكف د د م لاةددل م ددحب ووبددف لدددبم ج ا 2017لدلددا عظهددب ت د مل
لدحظافال ودش ةدحك لد حلن ل لدل ما ال ةكرتل دل ل لبتدو ددفي لدسدرددلج تدا ةردسدل مد د ف ودد م لاةدل
هبيكش ومف ف ا 2020لدلا تح د
لدل ما ال ددسرددلج ةردةدد شد و لدةبداف

دش وةحم عاب ارر ا درحمد مارد لدس و ودش ةدحك لد حلن دل
در تل د دد م لاةدل ت درتحاتلفة وةركةدل ر (Chaturvedi

) & saxena, 2017لدلدا عظهدب وةدحم والقدل ارر ادل دلج ةدحمد لد ادرد لدس دادل وةددحك لد حلن دل
د،شب ودش ةدحك لد حلن ل لدل ما ال.
مل
لدل ما ال دفي لد سد لجف وعن ةحمد لد ارد لدس دال تسلبب

النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع ومناقشتها:
هددو تحةددف تددبو

ل

م دددل مئددر ال ددلج لةددلررةر

عت دبلم ول ددل لدف لاةددل مددحل دةددلحي

ةحمد لد ارد ة ةسرمهر تس ي د ل ل لب لدفالةل الد حاف لد ،هو لدسد اف ة حل
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ا
لدف لاةد ددل ةرةد ددللفل ل ل د ددرا
ت د د لدل كد ددف دد ددج لولفلداد ددل لدلحزي د د دند د اودو دل لد ددب دد ددج دل ل د د لب و
كحد ربو  -ة بنح ) (Kolmogorov-Smirnovدل ف ف لد ر اس لد رة ل دظةرةل وددش
لدة،لدلج لدبلة ولدلردس فولدرفول ا 9ح ح د .
اجلدول ( :)9نتائج اختبارKolmogorov –Smirnov
لفحص اعتدالية التوزيع للبيانات ،تبعًا ملتغريات الدِّراسة.
احملــــــــور

املتغري
اجلنس

جودة احلياة

املؤهل

فئـــات املتغـــري

القيمة اإلحصائيّة درجات مستوى
 Statisticاحلرية الداللة

ذكر

0.065

140

 *0.002ال يتبع التوزيع الطبيعي

أنثى

0.072

227

 *0.006ال يتبع التوزيع الطبيعي

ما قبل البكالوريوس

0.967

30

0.472

يتبع التوزيع الطبيعي

بكالوريوس

0.979

299

 *0.000ال يتبع التوزيع الطبيعي

دراسات عليا

0.956

38

0.140

يتبع التوزيع الطبيعي

أقل من  5سنوات

0.117

43

0.159

يتبع التوزيع الطبيعي

0.093

100

 *0.032ال يتبع التوزيع الطبيعي

 10سنوات فأكثر

0.055

224

0.095

يتبع التوزيع الطبيعي

ذكر

0.101

140

 *0.001ال يتبع التوزيع الطبيعي

أنثى

0.139

227

 *0.000ال يتبع التوزيع الطبيعي

ما قبل البكالوريوس

0.135

30

0.173

يتبع التوزيع الطبيعي

بكالوريوس

0.133

299

 *0.000ال يتبع التوزيع الطبيعي

دراسات عليا

0.176

38

 *0.004ال يتبع التوزيع الطبيعي

أقل من  5سنوات

0.187

43

 *0.001ال يتبع التوزيع الطبيعي

 5سنوات  -أقل من  10سنوات

0.144

100

 *0.000ال يتبع التوزيع الطبيعي

 10سنوات فأكثر

0.127

224

 *0.000ال يتبع التوزيع الطبيعي

اخلربة  5سنوات  -أقل من  10سنوات
اجلنس
سلوك املواطنة
التنظيمية

املؤهل

اخلربة

النتيجــــــة

امهب لدرفول ا 9عن ارنر لدفالةل تا د حايهر تل َّ
نباعادر وتم در در اد
يسدر
ًّ
دحزا تحز م
لد ل لد لب ف وهد ل ارلد لةددللفل ل ل ددر لا لد رالدلبيددل ل ل ددرا " " )(t-testف وت دلددو لدل ددر ج
ل ر لا لدالةرالدلبيدل لد كرتلدل دهدر

ل مرمة ) (One Way ANOVAوجن ر ارب لةللفل ل
َّ
دب لةددللفل ل ل ددرا "دددرن وت ددا" ) (Mann-Whitneyبددف و ل ددرا ل ل ددرا " " (t-
د ددر تةدد ا
)testف ول ل درا بوةدكرل ولدداس ) (Kruskal Wallisبدف و ل درا ت دلدو لدل در ج ل مدرمة
حنهد در دددج ل

)(One Way ANOVA
َّ
تلةدب لدلحزي لدةباسا.
لدسل ر لدلا

ل ددر لا لدالدسد اددل الدالةرالدلبي ددل لدلددا ت رة ددب
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النتائج المتعلقة بالفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة حول مسـتو جـودة الحيـاة
تبعًا لمتغير النوع:
اجلدول ( )10نتائج اختبار ) (Mann-Whitneyللكشف عن داللة الفروق بني استجابات أفراد العينة
حول مستوى جودة احلياة مبدارس املرحلة االبتدائية مبدينة تبوك ،تبعاً ملتغري النوع
أبعاد جودة احلياة

النوع العدد املتوسط احلسابي متوسط الرتب
140

3.809

175.09

أنثى 227

3.930

189.49

140

3.460

169.56

أنثى 227

3.596

192.90

جودة احلياة

ذكر

140

3.881

163.06

االجتماعية

أنثى 227

4.083

196.91

140

3.709

166.41

أنثى 227

3.860

194.85

جودة احلياة الوظيفية
جودة احلياة الصحية

جودة احلياة (الكلي)

ذكر
ذكر

ذكر

ت لب لد لر ل تا لدرفول ا 10دش وةحم تبو
لج دلحةةر

لدبتب ةلررةر

قيمة  Uقيمة Z

مستوى الداللة

1.266- 14643

 0.206غري دالة

2.051- 13869

 0.040دالة إحصائياً

2.979- 12958.5

 0.003دالة إحصائياً

2.495- 13427.5

 0.013دالة إحصائياً

م دل مئر ال تس ي د ل لب لد حا

ل

عتبلم ول ل لدفلاةل محل دةدلحي ةدحمد لد ادرد ة دفلاا لد بمددل

ل لفل ال ة ف دل تبدحك تدا ةس ادف مة اةدحمد لد ادرد لدئد الف وةدحمد لد ادرد ل ةل ر ادل وتدا ةدحمد

قددا ا Uوا Zلد ةددحال دد ددبو ملدددل مئددر اًّر و ددف

لد اددرد ة ددكو وددر الدندددا ف ملددب رن د
و
دةلحي لدف دل ا 0.05 ≤ αو رن لدف دل دئردح لةلررةر
كحن دلحةةر

عتبلم لدسل ل دج لد سد ر

لدبتب ةلررةرتهج عوددش ددج دلحةدط لدبتدب ةدلررةر

لدد حا .تددا مددلج ت ددلب لد لددر ل تددا لدرددفول لدةددر
تس د ي د ل لددب لد ددحا ددلج دلحةددةر

دددش وددف وةددحم تددبو

لدبتددب ةددلررةر

لصندرث

زدال هدج ددج لد سد دلج
ل

م دددل مئددر ال

عت دبلم ول ددل لدفلاةددل مددحل دةددلحي ةددحمد

لد ارد لدحظافال ة فلاا لد بمدل ل لفل ال ة ف ل تبحكف ملب رن

قا دل ا Uوا Zلد ةدحال

دد ددبو ملددب ملدددل مئددر اًّر و ددف دةددلحي لدف دددل ا . 0.05 ≤ αوه د ر لد لارددل تس ددا عن دةددلحي
ة ددحمد لد ا ددرد ة ددفلاا لد بمد ددل ل لفل ا ددل ة ف ددل تب ددحك ة ددكو و ددر وت ددا ةس د ادف مة اة ددحمد لد ا ددرد

لدئ الف وةحمد لد ارد ل ةل ر ال ف ملم ددفي لد سد در

لصندرث د راند مل د دال هج ددج لدد حاف

وقف تسحم ه ر لد لارل دش لد مدبد لدةدر فد تدا لد رل د لدةدسحمة مدحل لد دبص لدحظافادل دظندرثف
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ة ر ل رةب د لدسرمل

ولدل ردلف ول و لب  .واردلرداف تلرو لصنرث ة دكو عكبدب ددش ده دل لدلسددا

وج اغ ل وق رول لتالف ترد سد ددر

هددج عكلددب ت ب مدال د ه ددل لدلفاي ددسف

در عن هد ر لد لاردل تسد ي

دددش نباسددل لصنددرث ولهل ددردهج ةرددحمد لد اددرد ولةل ددسراهج ه اددل ل شددارء لدلددا قددف تسلبددب ملددب
زدل و ف ةسب لد سد لج ر هل ر ةرد مهب لدئ ا ولدسالقدر

ل ةل ر ادل .تدا مدلج ل درةو

دةددلحي ةددحمد لد اددرد لدحظافاددل دددفي د مودو دددج لد د حا ولصنددرث ة ددفلاا لد بمدددل ل لفل اددل ة ف ددل
م
دنو دج لصنرث ولد حا.
تبحكف وقف تسحم ه ر لد لارل دش ت رةو ظبو لدس و وعنم لو و
وتل د نلارددل لدف لاةددل لدلددا عظهددب وةددحم تددبو

ل م دددل مئددر ال تس د ي د ل لددب لد ددحا

ددلج لةددلررةر عت دبلم ول ددل لدفلاةددل مددحل دةددلحي ةددحمد لد اددرد ة ددفلاا لد بمدددل ل لفل اددل ة ف ددل
تبددحك تددا ةسد ادف مة اةددحمد لد اددرد لدئد الف وةددحمد لد اددرد ل ةل ر اددل وتددا ةددحمد لد اددرد ة ددكو وددر

ل م دل مئدر ال

الدندا دئردح لصنرثف د مالةل نحارل ا 2018لدلا عظهب وةحم تبو
و
تددا دةددلحي ةددحمد لد اددرد دددفي لد سد ددلج تددا و اددل ةددةاا لدر ل بيددل تس د ي د ل لددب لدر د س دئددردح
لصن ددرثف

ددر تل د د دد د م لاة ددل لدضد دبلةسل ا 2015لدل ددا تح ددد

د ددش وة ددحم ت ددبو

ل م د ددل

مئددر ال ددلج لة ددلررةر لد سد ددلج ولد سد ددر لدسددرددلج ت ددا و لزاد لدلبااددل ولدلسد ددا ل امناددلف ود ددش
لد قاددرا لدندددا درددحمد لد اددرد واسد ادف مة اةددحمد لدئد ل لدسردددلف ةددحمد لدئد ل لد ةددال تسد ي د ل لددب

لدرد س دئدردح لصنددرثف تدا مددلج تللددس دسهددر تدا ةسددف ةدحمد لد اددرد لدحظافادل لدد ة رند لد ددبو
وداو ملب ملدل مئر اًّر تا لدفالةل لد ردالف تا ملج
تبو

ل

مالةل لدضبلةسل ا 2015ودج وةدحم

م دل مئر ال تدا ةسدف ةدحمد لد ادرد لد ه ادلف دئدردح لصندرث .كد د تللددس دد م لاةدل

د ف ا 2017لدلدا عظهدب ودف وةدحم تدبو

ل م ددل مئدر ال تدا ةدحمد لد ادرد ددفي عةدرت د

لدلسدددا ل لددفل ا ح اددل دةددل رن لدر ل بيددل تسد ي د ل لددب لدرد سف ودد م لاةددل ع ددح ددحنس ا2013
لدلددا عظهددب وددف وةددحم تددبو

ل م دددل مئددر ال تددا دةددلحي مالك ةددحمد لد اددرد دددفي دسد ددا

لدلسدددا ل ةرةددا تس د ي د ل لددب لدر د سف ود د م لاةددل لد ددرماة ا 2019لدلددا عظهددب وددف وةددحم
تبو

ل

م دل مئر ال تا ةحمد لد ارد دفي لد سد لج لد لبالجف تس ي د ل لب لد حا.
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النتائج المتعلقة بالفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة حول مسـتو جـودة الحيـاة
تبعاً لمتغير المؤهل العلمي:
اجلدول ( : )11نتائج اختبار ) (Kruskal Wallisللكشف عن داللة الفروق بني استجابات أفراد العينة
حول مستوى جودة احلياة مبدارس املرحلة االبتدائية مبدينة تبوك ،تبعاً ملتغري املؤهل العلمي
املؤهل العلمي

أبعاد جودة احلياة

جودة احلياة الوظيفية

جودة احلياة الصحية

جودة احلياة االجتماعية

جودة احلياة (الكلي)

العدد املتوسط احلسابي متوسط الرتب

ما قبل البكالوريوس 30

3.76

160.33

بكالوريوس

299

3.91

189.01

دراسات عليا

38

3.80

163.24

ما قبل البكالوريوس 30

3.32

144.77

بكالوريوس

299

3.58

190.50

دراسات عليا

38

3.46

163.80

ما قبل البكالوريوس 30

3.88

159.32

بكالوريوس

299

4.03

189.81

دراسات عليا

38

3.88

157.79

ما قبل البكالوريوس 30

3.64

152.18

بكالوريوس

299

3.83

190.23

دراسات عليا

38

3.70

160.07

تح ددح لد لددر ل تددا لدرددفول ا 11وددف وةددحم تددبو
لد ،هدو لدسد دا دلج دلحةدةر

قيمة

لدبتدب ةدلررةر

ل

مستوى الداللة

Chi2

3.631

6.631

 0.163غري دالة

 0.036دالة إحصائياً

4.872

5.669

 0.088غري دالة

 0.059غري دالة

م دددل مئددر ال تسد ي د ل لددب

عتدبلم ول دل لدفلاةدل مدحل دةدلحي ةدحمد لد ادرد

ة دددفلاا لد بمدد ددل ل لفل اد ددل ة ف دددل تبد ددحك تد ددا ةسد د ادف مة اةد ددحمد لد اد ددرد لدحظافاد ددلف وةد ددحمد لد اد ددرد
ل ةل ر اد ددل وتد ددا ةد ددحمد لد اد ددرد ة د ددكو ود ددر الدندد ددا ف ملد ددب رن د د قد ددا دبا د د د ددرة اChi2
و
لد ةدحال دد ددبو دلج لد لددر لددلالث د ل لددب لد ،هدو لدسد ددا دد سدف ج ود ددحا ةدحمد لد اددرد كددو
ملددب ملدددل مئددر اًّر و ددف دةددلحي لدف دددل لصمئ در ال ا . 0.05 ≤ αتددا مددلج ت ددلب لد لددر ل تددا
دلج لةدلررةر

عتدبلم لدسل دل مدحل دةدلحي اةدحمد لد ادرد لدئد ال

ة فلاا لد بمدل ل لفل ال ة ف ل تبحكف رن

درة اChi2

لدرفول لدةر
لد ةحال دد بو

دش عن لد بو
لج لد لدر

ملدل مئر اًّرف

رند

قا دل دباد

لددلالث د ل لدب لد ،هدو لدسد دا ملددل مئدر اًّر و دف دةدلحي لدف ددل

ا . 0.05 ≤ αوه د ر لد لارددل تس ددا عن دةددلحي ةددحمد لد اددرد ة ددفلاا لد بمدددل ل لفل اددل ة ف ددل
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اللدددس

تبددحك ة ددكو وددر وتددا ةسد ادف مة اةددحمد لد اددرد لدحظافاددلف وةددحمد لد اددرد ل ةل ر اددل ف
ةر لال لد ،هو لدسد ا دد سد لج ولد سد ر ة دفلاا لد بمددل ل لفل ادل ة ف دل تبدحكف تدا مدلج
عن دةلحي ةحمد لد ارد لدئ ال اللدس ةر لال
وددن ددس وددج دئددفا لد ددبو

ل

لد ،هو لدسد ا دد سد لج ولد سد ر .

لدف دددل لصمئددر ال ددلج دلحةددةر

لةددلررةر

عت دبلم

لدسل ل محل دةدلحي ةدحمد لد ادرد لدئد ال ة دفلاا لد بمددل ل لفل ادل ة ف دل تبدحكف وتم در د ل لدب

لد ،هو لدسد اف ت ةبلء لد رانر
كحن ددو د ددج ل

مئر اًّرف و رن

لدل ر ال ةرةللفل ل ل را "درن وت ا" )(Mann-Whitney

ل ددر لا لدالدسد ا ددل الدالةرالدلبي ددل لد رةد د ل ددلس ددب ود ددش دئ ددفا لد ددبو لدفلد ددل
لد لر ل

ر تا لدرفول ا. 12

اجلدول ( :)12نتائج املقارنات الثنائية باستخدام اختبار ) (Mann-Whitneyللكشف عن مصدر
الفروق الدالة إحصائيًّا بني استجابة أفراد العينة حول مستوى جودة احلياة الصحية مبدارس املرحلة االبتدائية
مبدينة تبوك ،تبعًا ملتغري املؤهل العلمي
املؤهل العلمي

العدد

متوسط الرتب

ما قبل البكالوريوس

30

128.2

بكالوريوس

299

168.69

ما قبل البكالوريوس

30

32.07

دراسات عليا

38

36.42

بكالوريوس

299

171.81

دراسات عليا

38

146.88

قيمة U

قيمة Z

مستوى الداللة

3381

2.227-

 0.026دالة إحصائياً

497

0.904-

 0.366غري دالة

4840.5

1.489-

 0.137غري دالة

ت ددلب نل ددر ل لد ران ددر لدل ر ا ددل ةرة ددللفل ل ل ددرا "د ددرن وت ددا" ت ددا لدر ددفول ا 12د ددش عن
دئددفا لد ددبو لدفلدددل مئددر اًّر ددلج دلحةددةر لدبتددب ةددلررةر عت دبلم لدسل ددل مددحل دةددلحي ةددحمد
لد اددرد لدئد ال ة ددفلاا لد بمدددل ل لفل اددل ة ف ددل تبددحك ددرن ددلج لةددلررةر عتدبلم لدسل ددل دددج د،هددو

ادر قبو لد كدردحايحا ولةدلررةر عتدبلم لدسل دل ددج د،هدو اةكدردحايحا دئدردح لةدلررةر عتدبلم لدسل دل
دددج د،هددو اةكددردحايحا ددحن دلحةددةر لدبتددب ةددلررةرته عودددش دددج دلحةددط لدبتددب ةددلررةر
زدال ه د د ددج د،ه ددو اد ددر قب ددو لد ك ددردحايحا ف وهد د ر لد لار ددل تس ددا عن دة ددلحي ة ددحمد لد ا ددرد لدئد د ال
ة د ددفلاا لد بمدد ددل ل لفل اد ددل ة ف د ددل تبد ددحك د د ملم دد ددفي لد سد د ددلج ولد سد د ددر دد ددج ع د د رب د،هد ددو

ةكدردحايحا د راند مل د دال ه ددج ع د رب ددد،هال ددر قبددو لد كدردحايحا .وي كدج ت ةددلب لد لاردل لدلددا
عظهب عن دةلحي ةحمد لد ارد ة فلاا لد بمدل ل لفل ال ة ف ل تبحك ة كو ور وتا ةس ادف مة اةدحمد

لد ارد لدحظافالف وةحمد لد ارد ل ةل ر ال ف

اللدس ةدر لال

لد ،هدو لدسد دا دد سد دلج ولد سد در
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ة فلاا لد بمددل ل لفل ادل ة ف دل تبدحك ةد ن دمدرهب ةدحمد لد ادرد ت لدرف ددش د،هدو دسدلج دد كد
ودددش دددفي تحلتبهددر دددج وفدددوف وعن لدلسدا ددر لدئددرماد وددج و لزاد لدلسدددا ود ة ددل تبددحك لدلسدا اددلف تددا

لد حلما لدحظافال واسدب لد دحلما ل ةل ر ادلف هدا دد ددل در اد لد دفلااف وي د هر ة اد لد سد دلج
ب لد مب ودج دد،هالته لدسد ادلف در عن لدلسرددو دسهد مل دو لد فاةدل
ولد سد ر مون لةلل رءف وا و
ب لد مب ودج دد،هده لدسد دا .تدا مدلج ا كدج ت ةدلب لد لاردل لدلدا عظهدب
اكحن س لد ةلحي ة و
عن دة ددلحي ة ددحمد لد ا ددرد لدئ د د ال ة ددفلاا لد بمد ددل ل لفل ا ددل ة ف د ددل تب ددحك د د ملم د ددفي لد سد د ددلج

ولد سد د ددر د د ددج ع د د د رب د،ه د ددو ةك د ددردحايحا د راند د د مل د د د دال ه د د ددج ع د د د رب د د دد،هال د د ددر قب د ددو
لد كددردحايحا ةد ن لد سد ددلج ولد سد ددر دددج ددد،هال دددر قبددو لد كددردحايحا هد مردمددر د ددج تد تسللد ه
قددفا م رف واردلددردا هد عكبددب ةدًّرف وهد عكلددب مرةددل دددش لدلد دلج لدئد ا ددحنه عكلددب وب ددل دظ ددرةل
َّب تددا تددفنا دةددلحي ةددحمد لد اددرد لدئ د ال دددف ه د ران د مل د دال ه دددج د،هددو
ةددر د لب ف د ددر تةددب ا
لد كردحايحا .وتل نلارل لدفالةل لدلا عظهدب ودف وةدحم تدبو ل م ددل مئدر ال تسد ي د ل لدب
لد ،هو لدسد ا تا لةلررةر عتبلم ول ل لدفلاةل محل دةلحي ةحمد لد ارد ة فلاا لد بمددل ل لفل ادل
ة ف ددل تبددحك تددا ةسد ادف مة اةددحمد لد اددرد لدحظافاددلف وةددحمد لد اددرد ل ةل ر اددل وتددا ةددحمد لد اددرد ة ددكو
ور ف د مالةل ع ح حنس ا 2013لدلا عظهب ودف وةدحم تدبو ل م ددل مئدر ال تدا دةدلحي
مالك ةحمد لد ارد دفي دسد ا لدلسدا ل ةرةا تس ي د ل لب لد ،هو.
النتائج المتعلقة بالفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة حول مسـتو جـودة الحيـاة
تبعاً لمتغير سنوات الخبرة:
اجلدول ( :)13نتائج اختبار ) (Kruskal Wallisللكشف عن داللة الفروق بني استجابات أفراد العينة
حول مستوى جودة احلياة مبدارس املرحلة االبتدائية مبدينة تبوك ،تبعاً ملتغري سنوات اخلربة
أبعاد جودة احلياة
جودة احلياة الوظيفية

جودة احلياة الصحية

جودة احلياة االجتماعية

جودة احلياة (الكلي)
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سنوات اخلربة
أقل من  5سنوات
من  5سنوات إىل أقل من  10سنوات
 10سنوات فأكثر
أقل من  5سنوات
من  5سنوات إىل أقل من  10سنوات
 10سنوات فأكثر
أقل من  5سنوات
من  5سنوات إىل أقل من  10سنوات
 10سنوات فأكثر
أقل من  5سنوات
من  5سنوات إىل أقل من  10سنوات
 10سنوات فأكثر

العدد املتوسط احلسابي متوسط الرتب قيمة  Chi2مستوى الداللة
43
100
224
43
100
224
43
100
224
43
100
224

3.89
3.91
3.87
3.76
3.47
3.54
4.07
4.00
4.00
3.90
3.78
3.79

178.79
183.69
185.14
225.05
167.60
183.44
193.01
180.94
183.64
201.97
176.16
184.05

0.131

0.937
غري دالة
إحصائياً

8.869

0.012
دالة إحصائياً

0.399

0.819
غري دالة
إحصائياً

1.781

0.411
غري دالة
إحصائياً
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ل م دل مئدر ال تسد ي د ل لدب ةد حل

تمهب لد لر ل تا لدرفول ا 13وف وةحم تبو

لدلبد دبد ددلج دلحة ددةر لدبت ددب ة ددلررةر عتد دبلم ول ددل لدفلاة ددل م ددحل دة ددلحي ة ددحمد لد ا ددرد ة ددفلاا
لد بمدددل ل لفل اددل ة ف ددل تبددحك تددا ةسد ادف مة اةددحمد لد اددرد لدحظافاددلف وةددحمد لد اددرد ل ةل ر اددل وتددا
ددرة ا Chi2لد ةددحال دد ددبو

ةددحمد لد اددرد ة ددكو وددر الدندددا ف ملددب عن قددا دبا د
و
لدددلالث د ل لددب لد ،هددو لدسد ددا دد سددف ج ود ددحا ةددحمد لد اددرد كددو ملددب ملدددل مئددر اًّر و ددف دةددلحي
لدف دددل لصمئددر ال ا . 0.05 ≤ αتددا مددلج ت ددلب لد لددر ل تددا لدرددفول لدةددر

ددلج لد لددر

دددش عن لد ددبو

ددلج

لةلررةر عتبلم لدسل ل محل دةدلحي اةدحمد لد ادرد لدئد ال ة دفلاا لد بمددل ل لفل ادل ة ف دل تبدحكف
كرن د ملدددل مئددر اًّرف

ددرة ا Chi2لد ةددحال دد ددبو

عن قا ددل دبا د

ددلج لد لددر لدددلالث د ل لددب

ةد حل لدلبدبد ودددش هد ل لد سددف ملدددل مئددر اًّر و ددف دةددلحي لدف دددل ا . 0.05 ≤ αوهد ر لد لارددل تس ددا
عن دةلحي ةحمد لد ارد ة فلاا لد بمددل ل لفل ادل ة ف دل تبدحك ة دكو ودر وتدا ةس ادف مة اةدحمد لد ادرد
اللدددس ةددر لال

لدحظافاددلف وةددحمد لد اددرد ل ةل ر اددل ف

ملج عن دةلحي ةحمد لد ارد لدئ ال اللدس ةر لال
ل

وددن ددس وددج دئددفا لد ددبو

ة د حل لدلب دبد دد سد ددلج ولد سد ددر ف تددا

ة حل لدلببد دد سد لج ولد سد ر .

لدف دددل لصمئددر ال ددلج دلحةددةر

لةددلررةر

عت دبلم

لدسل ل محل دةدلحي ةدحمد لد ادرد لدئد ال ة دفلاا لد بمددل ل لفل ادل ة ف دل تبدحكف وتم در د ل لدب
ة حل
و رن

لدلببدف ت ةبلء لد رانر

لد لر ل

لدل ر ادل ةرةدللفل ل ل درا "ددرن وت دا" )(Mann-Whitney

ر تا لدرفول ا. 14

اجلدول ( :)14نتائج املقارنات الثنائية باستخدام اختبار ) (Mann-Whitneyللكشف عن مصدر الفروق
الدالة إحصائيًّا بني استجابة أفراد العينة حول مستوى جودة احلياة الصحية
مبدارس املرحلة االبتدائية مبدينة تبوك ،تبعًا ملتغري سنوات اخلربة
سنـــوات اخلـــربة

العدد

متوسط الرتب

أقل من  5سنوات

43

87.57

من  5إىل أقل من  10سنوات

100

65.31

أقل من  5سنوات

43

159.48

 10سنوات فأكثر

224

129.11

من  5إىل أقل من  10سنوات

100

152.8

 10سنوات فأكثر

224

166.83

قيمة U

قيمة Z

مستـــوى الـــداللـــة

1480.5

2.955-

 0.003دالة إحصائياً

3720.5

2.367-

 0.018دالة إحصائياً

10229.5

1.249-

 0.212غري دالة
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تبد ودلج نل در ل لد رانددر لدل ر اددل ةرةددللفل ل ل ددرا "دددرن وت ددا" تددا لدرددفول ا 14عن دئددفا

لد ددبو لدفلدددل مئ ددر اًّر ددلج دلحة ددةر لدبتددب ة ددلررةر عت دبلم لدسل ددل مددحل دة ددلحي ةددحمد لد ا ددرد

لدئ ال ة فلاا لد بمدل ل لفل ال ة ف ل تبحكف رن لج لةلررةر عتبلم لدسل دل ددج تلدل لدلبدبد اعقدو
دج  5ة حل

دج ةهدلف ولةدلررةر عتدبلم لدسل دل ددج تللدا لدلبدبد اددج  5ددش عقدو ددج  10ةد حل
ددحن

وا 10ة د حل ت د كلب ف دئ ددردح لةددلررةر عت دبلم لدسل ددل دددج تل ددل لدلب دبد اعقددو د ددج  5ة د حل

دلحةةر لدبتب ةدلررةرته عوددش ددج دلحةدط لدبتدب ةدلررةر زدال هد ددج تللدا لدلبدبد اددج 5
دش عقو دج  10ة حل

وا 10ة حل ت كلب ف وه ر لد لارل تس دا عن دةدلحي ةدحمد لد ادرد لدئد ال

ة ددفلاا لد بمدددل ل لفل اددل ة ف ددل تبددحك د ملم دددفي لد سد ددلج ولد سد ددر دددج ع د رب لدلب دبد لد دلدددل
د ران د مل د دال ه دددج ع د رب لدلب دبد لد لحةددةل ولدةحيدددل .وي كددج ت ةددلب لد لارددل لدلددا عظهددب عن
دةددلحي ةددحمد لد اددرد ة ددفلاا لد بمدددل ل لفل اددل ة ف ددل تبددحك ة ددكو وددر وتددا ةسد ادف مة اةددحمد لد اددرد

لدحظافاددلف وةددحمد لد اددرد ل ةل ر اددل
تسددحم دددش تةددر

اللدددس ةددر لال

ة د حل لدلب دبد دد سد ددلج ولد سد ددر

قددف

دلةد ددر لدس ددو لدحظافاددل ومرةددل لدر ا د دددج دللدددس ة د حل لدلب دبد دددش وةددحم

والق ددر لةل ر ا ددلف واردل ددردا ت ددإن دة ددلحي ة ددحمد لد ا ددرد لدحظافا ددل ول ةل ر ا ددل ل ددرةو د ددفي ة اد د
لد سد ددلج ولد سد ددر ت ددا د ددفلاا لد بمد ددل ل لفل ا ددل ة ف ددل تب ددحكف ود ددش ل ددلال

ةد د حل

بد دبته ف

ويفاةحن ن س لدةد ل تا لد بمددل ل لفل ادل .تدا مدلج
ر مل عنه ل سحن ن س لدلسدا ر لصشبليالف و

ا كج ت ةلب لد لارل لدلا عظهب عن دةلحي ةحمد لد ارد لدئد ال ة دفلاا لد بمددل ل لفل ادل ة ف دل
تبحك ملم دفي لد سد لج ولد سد ر دج ع د رب لدلبدبد لد دلددل د راند مل د دال ه ددج ع د رب لدلبدبد

لد لحةددةل ولدةحيدددلف ة د ن لد سد ددلج ولد سد ددر دددج ع د رب لدلب دبد لد دلدددل ه د تددا دبمدددل لد د ربف
ويل لسحن ةردئ ل لدرةفال ولدةرقل لد ةال لدلا تةدروفه وددش عملء دهدرده ف تدا مدلج عن ع د رب
لدلب لب لد لحةدةل ولدةحيددل هد عكبدب ةدًّرف وهد عكلدب مرةد مل ددش تدحتلب لدلد دلج لدئد ا لدد ة حلةدو

د كال تا تةبا و مرداًّر د ر تةبَّب تا تفنا دةدلحي ةدحمد لد ادرد لدئد ال ددف ه د راند مل د دال ه

دج ع

رب لدلببد لد دلدل .وتل

نلارل لدفالةل لدلا عظهدب ودف وةدحم تدبو

ل م ددل مئدر ال

تس د ي د ل لددب ة د حل لدلب دبد تددا لةددلررةر عت دبلم ول ددل لدفلاةددل مددحل دةددلحي ةددحمد لد اددرد ة ددفلاا
لد بمدددل ل لفل اددل ة ف ددل تبددحك تددا ةسد ادف مة اةددحمد لد اددرد لدحظافاددلف وةددحمد لد اددرد ل ةل ر اددل وتددا
ةددحمد لد اددرد ة ددكو وددر ف دد م لاةددل ع ددح ددحنس ا 2013لدلددا عظهددب وددف وةددحم تددبو
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مئددر ال تددا دةددلحي مالك ةددحمد لد اددرد دددفي دسد ددا لدلسدددا ل ةرةددا تسد ي د ل لددب ةد حل لدلبدبدف
ود مالةل د ف ا 2017لدلا عظهب وف وةحم تبو

ل م دل مئر ال تا ةحمد لد ادرد ددفي

عةددرت د لدلسدددا ل لددفل ا ح اددل دةددل رن لدر ل بيددل تس د ي د ل لددب لدلب دبد .تددا مددلج تللدددس د د م لاةددل
ل م د ددل مئ ددر ال ت ددا دة ددلحي ة ددحمد لد ا ددرد د ددفي

نحا ددرل ا 2018لدل ددا عظه ددب وة ددحم ت ددبو

لد سد لج تا و ال ةةاا لدر ل بيل تس ي د ل لب ة حل ل قفدالف دئردح وة لدلببد ل قو.

النتائج املتعلقة بالسؤال اخلامس ومناقشتها:
هددو تحةددف تددبو

ل

م دددل مئددر ال ددلج لةددلررةر

عتدبلم ول ددل لدف لاةددل مددحل د راةددل

عةسرم ةدحك لد حلن ل لدل ما ال تس ي د ل ل لب لدفالةل الد حا /لد ،هو لدسد ا /ة حل

لدلببد ؟

النتائج المتعلقة بالفروق بـين اسـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة حـول ممارسـة سـلوك
المواطنة التنظيمية تبعاً لمتغير النوع:
اجلدول ( )15نتائج اختبار ) (Mann-Whitneyللكشف عن داللة الفروق بني استجابات أفراد العينة
حول ممارسة سلوك املواطنة التنظيمية مبدارس املرحلة االبتدائية مبدينة تبوك ،تبعاً ملتغري النوع
أبعاد سلوك املواطنة التنظيمية النوع العدد املتوسط احلسابي متوسط الرتب قيمة  Uقيمة  Zمستوى الداللة
سلوك اإليثار
سلوك الكياسة
السلوك احلضاري
سلوك الروح الرياضية
سلوك وعي الضمري
سلوك املواطنة التنظيمية (الكلي)

140

4.03

159.11

ذكر

أنثى 227

4.29

199.35

140

4.51

159.69

أنثى 227

4.69

199

140

4.09

155.82

أنثى 227

4.38

201.38

140

4.19

165.33

أنثى 227

4.37

195.52

140

4.51

164.80

أنثى 227

4.64

195.84

140

4.26

155.47

أنثى 227

4.47

201.59

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

تب ودلج لد لدر ل تددا لدردفول ا 15وةددحم تدبو
دلحةةر

لدبتب ةدلررةر

3.554- 12405.5
3.593- 12486
11945
13275.5

4.032-

0.000
دالة إحصائياً
0.000
دالة إحصائياً
0.000
دالة إحصائياً

-

0.007

2.676

دالة إحصائياً

2.894- 13202.5
4.049- 11896

0.004
دالة إحصائياً
0.000
دالة إحصائياً

ل م ددل مئددر ال تسد ي د ل لددب لد دحا ددلج

عتدبلم ول دل لدفلاةدل مدحل د راةدل ةددحك لد حلن دل لدل ما ادل ة دفلاا
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لد بمدددل ل لفل اددل ة ف ددل تبددحك تددا ل ةسددرم لدل ةددلف وتددا ةدددحك لد حلن ددل لدل ما اددل ة ددكو وددر
الدندا ف ملب عن قا ا Uو ا Zلد ةحال دد بو وددش ل ةسدرم لدل ةدل ود دحا ةددحك لد حلن دل
و
لدل ما ا ددل ك ددو ملد ددل مئ ددر اًّر و ددف دة ددلحي لدف د ددل ا . 0.05 ≤ αمل ددب رند د لدف د ددل دئ ددردح
لةلررةر

عتبلم لدسل ل دج لد سد ر لصنرث حن دلحةةر لدبتب ةلررةرتهج عودش ددج دلحةدط

لدبتددب ةددلررةر زدال هددج دددج لد سد ددلج لد د حا .وه د ر لد لارددل تس ددا عن ماةددل د راةددل ةدددحك
لد حلن ل لدل ما ادل ة دفلاا لد بمددل ل لفل ادل ة ف دل تبدحك ة دكو ودر وتدا ل ةسدرم لدل ةدل تد ملم
دددفي لد سد ددر لصنددرث د ران د مل د دال هج دددج لد د حا .وقددف تس د ي لد لارددل دددش نباسددل لصنددرث لدلددا
ت لددرز ةردسةددرءف ول هل ددر ةردل ر ددلو لدلحداددل لد ارتاددل د ددر ارسددو لد سد ددر عكلددب ارةددل وي ددرودج
ا ددر لدرحلن ددب لصارر ا ددل ة لئ ددارتهجف د ددج ددالل د راة ددل ة دددحك لد حلن ددل لدل ما ا ددلف
لدةباسددل لدل رتةددال دظنددرث ت د سكس ودددش اغ ددل لد سد ددر تددا لدل ل د ف ت رددف لد سد ددر
ت ل د لصنرددر لز

د ددر َّ
لةدددب عو ددر م

ددر عن

ل رتةددج تددا

ددريال وعن ددةل تةح اددل ددراف نةددر لدح ددس لدددحظا اف

ددرت مل دددش عن لصنددرث ل د ابن ة د ة عمددفلث عو دحلقددس نةددرنال َّ
تلةدددب لدلددف و ولد ةددروفدف ة دحلء
و

د دالء لدس و عو لدةد لف واردلردا تدإن لد سد در ددف هج لةدلسفلم تةدبة د راةدل ةددح ار دةدروفد
لآل دبيج وت ددفا لدلفدددل ده د د ددر وعمي دددش عن تنددحن ماةددل د راةددلهج دةدددحك لد حلن ددل لدل ما اددل
ة ددفلاا لد بمدددل ل لفل اددل ة ف ددل تبددحك فاةددل ت ددح زدالءهددج لد سد ددلج لد د حا .وتل د نلارددل
لدف لاةددل لدلددا عظهددب وةددحم تددبو

ل م دددل مئددر ال تس د ي د ل لددب لد ددحا ددلج لةددلررةر عت دبلم

ول ددل لدفلاةددل مددحل د راةددل ةدددحك لد حلن ددل لدل ما اددل ة ددفلاا لد بمدددل ل لفل اددل ة ف ددل تبددحك
ة ددكو وددر وتددا ل ةسددرم لدل ةددلف د د م لاةددل عترةددا ) Avci, 2016لدلددا عظهددب عن دةددلحي
ةدحك لد حلن ل لدل ما ادل ددفي لد سد دلج اللددس ل لالمتدر بل ملدب ة ةدب لدرد سف وتللددس دد م لاةدل

لد بنا ا 2019لدلا تح د

دش وف وةحم تبو

ل م ددل مئدر ال تدا دةدلحي تدحلتب ةددحك

لد حلن ل لدل ما ال ةرد فلاا لدلرنحيل تا د رتمل م ب لد رنج تس ي
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النتائج المتعلقة بالفروق بـين اسـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة حـول ممارسـة سـلوك
المواطنة التنظيمية تبعاً لمتغير المؤهل العلمي:
اجلدول ( )16نتائج اختبار ) (Kruskal Wallisللكشف عن داللة الفروق بني استجابات أفراد العينة
حول ممارسة سلوك املواطنة التنظيمية مبدارس املرحلة االبتدائية مبدينة تبوك ،تبع ًا ملتغري املؤهل العلمي
أبعاد سلوك املواطنة التنظيمية

سلوك اإليثار

سلوك الكياسة

السلوك احلضاري

سلوك الروح الرياضية

سلوك وعي الضمري

سلوك املواطنة التنظيمية
(الكلي)

املؤهل العلمي

العدد

املتوسط
احلسابي

متوسط الرتب

ما قبل البكالوريوس 30

4.14

173.43

بكالوريوس

299

4.22

189.78

دراسات عليا

38

4.01

146.89

ما قبل البكالوريوس 30

4.62

180.95

بكالوريوس

299

4.64

190.03

دراسات عليا

38

4.49

138.97

ما قبل البكالوريوس 30

4.21

173.43

بكالوريوس

299

4.31

190.98

دراسات عليا

38

3.99

137.42

ما قبل البكالوريوس 30

4.29

175.23

بكالوريوس

299

4.30

185.46

دراسات عليا

38

4.30

179.41

ما قبل البكالوريوس 30

4.60

182.05

بكالوريوس

299

4.61

188.31

دراسات عليا

38

4.43

151.62

ما قبل البكالوريوس 30

4.37

175.67

بكالوريوس

299

4.42

190.63

دراسات عليا

38

4.24

138.38

تح ددح لد لددر ل تددا لدرددفول ا 16وةددحم تددبو

قيمة

Chi2

مستوى الداللة

 0.052 5.912غري دالة إحصائياً

8.506

9.077

 0.014دالة إحصائياً

 0.011دالة إحصائياً

 0.844 0.340غري دالة إحصائياً

 0.102 4.569غري دالة إحصائياً

9.077

 0.015دالة إحصائياً

ل م دددل مئددر ال تس د ي د ل لددب لد ،هددو

لدسد ا لج دلحةةر لدبتب ةلررةر عتبلم ول دل لدفلاةدل مدحل د راةدل ةددحك لد حلن دل لدل ما ادل
سف مة اةدحك لدنارةدلف ولدةددحك لد ضدراة وتدا د راةدل
ة فلاا لد بمدل ل لفل ال ة ف ل تبحك تا ة ا
ددرة ا Chi2لد ةددحال دد ددبو

ةدددحك لد حلن ددل لدل ما اددل ة ددكو وددر الدندددا ف ملددب عن قددا دبا د
و
ددلج لد لددر لدددلالث د ل لددب لد ،هددو لدسد ددا دد سددف ج ود ددحا ةدددحك لد حلن ددل لدل ما اددل كددو ملدددل
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مئددر اًّر و ددف دةددلحي لدف دددل لصمئددر ال ا . 0.05 ≤ αتددا مددلج ت ددلب لد لددر ل تددا لدرددفول لدةددر
دش عن لد بو

لج لةلررةر عتبلم لدسل ل مدحل د راةدل ةددح ار الص لدراف ولددبوا لدبير دالف ووودا

لدض لب ة فلاا لد بمدل ل لفل ال ة ف ل تبحك ملب ملددل مئدر اًّرف
لد ةددحال دد ددبو

عن قدا دباد

درة اChi2

ددلج لد لددر لدددلالث د ل لددب لد ،هددو لدسد ددا ودددش هد ر ل ةسددرم ملددب ملدددل مئددر اًّر

و ف دةلحي لدف دل ا . 0.05 ≤ αوه ر لد لارل تس ا عن د راةل ةددحك لد حلن دل لدل ما ادل ة دفلاا

لد بمددل ل لفل اددل ة ف ددل تبدحك ة دكو وددر وتدا ةسدادف مة اةدددحك لدنارةدلف ولدةدددحك لد ضددراة تللدددس
ةددر لال

لد ،هددو لدسد ددا دد سد ددلج ولد سد ددر ة ددفلاا لد بمدددل ل لفل اددل ة ف ددل تبددحكف تددا مددلج عن

د راةددل ةدددح ار الص لددراف ولدددبوا لدبير ددالف وووددا لدض د لب دددج ةدددحك لد حلن ددل لدل ما اددلف

تللدس ةر لال

لد ،هو لدسد ا دد سد لج ولد سد ر .

وددن ددس و ددج دئ ددفا لد ددبو

ل

لدف د ددل لصمئ ددر ال تد د ةد دبلء لد ران ددر

لدل ر ا ددل

ةرةللفل ل ل را "درن وت ا" ) (Mann-Whitneyو رن لد لر ل ر تا لدرفول ا. 17
اجلدول ( )17نتائج املقارنات الثنائية باستخدام اختبار ) (Mann-Whitneyللكشف عن مصدر الفروق
الدالة إحصائيًّا بني استجابة أفراد العينة حول ممارسة سلوك املواطنة التنظيمية بشكل عام ويف بُعدَيْ
(سلوك الكياسة ،والسلوك احلضاري) ،تبعًا ملتغري املؤهل العلمي
أبعاد سلوك املواطنة التنظيمية

سلوك الكياسة

السلوك احلضاري

سلوك املواطنة التنظيمية (الكلي)
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املؤهل العلمي
ما قبل البكالوريوس
بكالوريوس
ما قبل البكالوريوس
دراسات عليا
بكالوريوس
دراسات عليا
ما قبل البكالوريوس
بكالوريوس
ما قبل البكالوريوس
دراسات عليا
بكالوريوس
دراسات عليا
ما قبل البكالوريوس
بكالوريوس
ما قبل البكالوريوس
دراسات عليا
بكالوريوس
دراسات عليا

العدد متوسط الرتب قيمة  Uقيمة  Zمستوى الداللة
30
299
30
38
299
38
30
299
30
38
299
38
30
299
30
38
299
38

158.32
165.67
38.13
31.63
174.36
126.84
150.87
166.42
38.07
31.68
174.56
125.24
152.95
166.21
38.22
31.57
174.42
126.32

 0.672 0.424- 4284.5غري دالة
461

 0.168 1.379-غري دالة

 0.003 2.948- 4079دالة إحصائياً
 0.388 0.862- 4061غري دالة
463

1.329-

 0.184غري دالة

 0.003 2.966- 4018دالة إحصائياً
 0.466 0.729- 4123.5غري دالة
 0.168 1.379- 458.5غري دالة
 0.004 2.870- 4059دالة إحصائياً

العدد ( )123يوليو ج(2020 )1

جملة كلية الرتبية ببنها
ت ددلب نلددر ل لد رانددر

لدل ر اددل ةرةددللفل ل ل ددرا "دددرن وت ددا" تددا لدرددفول ا 17دددش عن

دئفا لد بو لدفلدل مئر اًّر لج دلحةةر

عتبلم لدسل ل محل د راةل ةدحك

لدبتب ةلررةر

سف مة اةدحك لدنارةلف ولدةدحك لد ضدراة ة دفلاا لد بمددل
لد حلن ل لدل ما ال ة كو ور وتا ة ا
ل لفل ال ة ف ل تبحكف رن لج لةلررةر عتبلم لدسل ل دج د،هدو اةكدردحايحا ولةدلررةر عتدبلم
لدسل ددل دددج د،هددو ام لاةددر
دلحةةر

وداددر دئددردح لةددلررةر

ددحن

عت دبلم لدسل ددل دددج د،هددو اةكددردحايحا

زدال هد ددج د،هدو ام لاةدر

لدبتب ةلررةرته عوددش ددج دلحةدط لدبتدب ةدلررةر

ودار ف وهد ر لد لاردل تس دا عن د راةدل ةددحك لد حلن دل لدل ما ادل ة دكو ودر وتدا ةس ادف مة اةددحك
لدنارةددلف ولدةدددحك لد ضددراة ت د ملم دددفي لد سد ددلج ولد سد ددر دددج ع د رب د،هددو ةكددردحايحا
د ران مل دال ه دج ع
ولد سد ددر

رب د،هو لدفالةر

د ددج د،ه ددو ةك ددردحايحا ا ددر

لدسدار .وقف تس ي ه ر لد لارل دش د رودل لد سد لج
وةد ددحمه ت ددا لدس ددوف وعن د ددف ه لد ددفاد ود ددش ت ُّ د ددو

لد ة،ودال وي رودحن ةب لد دالء دج الل ظهرا ل مل لب ده ف وجظهرا ل نل رء ددش لد فاةدل
ددددج دددالل ت ةدددلج
لدف لاةددر

دددحاد لد فاةد ددلف تد ددا مدددلج عن لد سد ددلج ولد سد دددر

د ددج ع د د رب د،هد ددو

لدسداددر قددف اسل ددفون ودددش ددد،هده لدسد ددا تددا لدس ددوف وي ددسبون ة د نه عقددفا وعك د دددج

زدال هد  .وتللدددس نلارددل لدف لاةددل لدلددا عظهددب وةددحم تددبو
لد ،ه ددو لدسد ددا ددلج لة ددلررةر

ل

م دددل مئددر ال تس د ي د ل لددب

عتد دبلم ول ددل لدفلاة ددل م ددحل د راة ددل ة دددحك لد حلن ددل لدل ما ا ددل

ة ددفلاا لد بمد ددل ل لفل ا ددل ة ف ددل تب ددحك ة ددكو و ددر وت ددا ةس د ادف مة اة دددحك لدنارة ددلف ولدة دددحك
لد ضراة ف د مالةل ندحا ا 2012لدلدا عظهدب ودف وةدحم تدبو ل م ددل مئدر ال مدحل
د راة ددل لد سد ددر

ة ف ددل دك ددل لد كبد ددل دة دددحك لد حلن ددل لدل ما ا ددل تسد د ي

لدسد اف ود مالةل لد رااا ا 2019لدلا عظهب وف وةدحم تدبو
ةدددحك لد حلن ددل لدل ما اددل دددفي لد سد ددر
لد ،هو لدسد اف

ل

ددلال

لد ،ه ددو

م ددل مئدر ال تردرر

تددا لد ددرن لد ر اددل ة رتمددل لدةددر س تس د ي د ل لددب

ر تللدس د مالةل لد بنا ا 2019لدلا تح د

دش وف وةحم تدبو

ل

م دل مئر ال تا دةلحي تحلتب ةددحك لد حلن دل لدل ما ادل ةرد دفلاا لدلرنحيدل تدا د رتمدل م دب
لد رنج تس ي

لال

لد ،هو لدسد ا.
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النتائج المتعلقة بالفروق بـين اسـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة حـول ممارسـة سـلوك
المواطنة التنظيمية تبعاً لمتغير الخبرة:
اجلدول ( )18نتائج اختبار ) (Kruskal Wallisللكشف عن داللة الفروق بني استجابات أفراد العينة
حول ممارسة سلوك املواطنة التنظيمية مبدارس املرحلة االبتدائية مبدينة تبوك ،تبع ًا ملتغري سنوات اخلربة
املؤهل العلمي

أبعاد سلوك املواطنة التنظيمية

أقل من  5سنوات

العدد املتوسط احلسابي متوسط الرتب
43

3.96

153.22

من  5إىل أقل من  10سنوات 100

4.19

178.82

 10سنوات فأكثر

224

4.24

192.22

أقل من  5سنوات

43

4.48

143.60

من  5إىل أقل من  10سنوات 100

4.65

189.57

 10سنوات فأكثر

224

4.63

189.27

أقل من  5سنوات

43

4.16

158.76

من  5إىل أقل من  10سنوات 100

4.24

181.71

 10سنوات فأكثر

224

4.31

189.87

أقل من  5سنوات

43

4.26

177.41

من  5إىل أقل من  10سنوات 100

4.27

175.97

 10سنوات فأكثر

224

4.33

188.85

أقل من  5سنوات

43

4.53

171.92

من  5إىل أقل من  10سنوات 100

4.56

179.30

 10سنوات فأكثر

224

4.61

188.42

أقل من  5سنوات

43

4.28

158.03

سلوك املواطنة التنظيمية (الكلي) من  5إىل أقل من  10سنوات 100

4.38

178.69

224

4.42

191.35

سلوك اإليثار

سلوك الكياسة

السلوك احلضاري

سلوك الروح الرياضية

سلوك وعي الضمري

 10سنوات فأكثر

ة حل

تمهددب لد لددر ل تددا لدرددفول ا 18وددف وةددحم تددبو

لدلببد لج دلحةةر

لدبتب ةلررةر

ل

قيمة

Chi2

5.275

7.667

3.224

1.233

1.291

3.910

مستوى
الداللة
 0.072غري
دالة إحصائياً
 0.022دالة
إحصائياً
 0.200غري دالة
إحصائياً
 0.540غري دالة
إحصائياً
 0.525غري
دالة إحصائياً
 0.142غري دالة
إحصائياً

م دددل مئددر ال تس د ي د ل لددب

عتبلم ول ل لدفلاةل محل د راةل ةدحك لد حلن دل

لدل ما ال ة فلاا لد بمدل ل لفل ادل ة ف دل تبدحك تدا عةسدرم اةددحك لص لدراف لدةددحك لد ضدراةف
ةدحك لدبوا لدبير الف ةدحك ووا لدض لب وتا د راةل ةدحك لد حلن ل لدل ما ال ة دكو ودر

الدندا ف ملب عن قدا دباد
و
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لدلبدبد د ةسدرم ل ااسدل ود دحا ةددحك لد حلن دل لدل ما ادل كدو ملدب ملددل مئدر اًّر و دف دةدلحي
ددش عن لد دبو

لدف دل ا . 0.05 ≤ αتا ملج ت لب لد لر ل تدا لدردفول لدةدر

دلج لةدلررةر

عت دبلم لدسل ددل مددحل د راةددل ةدددحك لدنارةددل ة ددفلاا لد بمدددل ل لفل اددل ة ف ددل تبددحكف رن د
مئددر اًّرف

ددرة ا Chi2لد ةددحال دد ددبو

عن قا ددل دباد

ددلج لد لددر

ملدددل

لدددلالث د ل لددب ةد حل

لدلببد ودش ه ل لد سف ملدل مئر اًّر و ف دةلحي لدف ددل ا . 0.05 ≤ αوهد ر لد لاردل تس دا عن
د راةل ةدحك لد حلن ل لدل ما ال ة فلاا لد بمدل ل لفل ال ة ف ل تبدحك ة دكو ودر وتدا عةسدرم
اةدددحك لص لددراف لدةدددحك لد ضددراةف ةدددحك لدددبوا لدبير ددالف ةدددحك ووددا لدض د لب
ةر لال

ةد حل

لدلبدبد دد سد دلج ولد سد در ف تدا مدلج عن د راةدل ةددحك لدنارةدل ددج لد حلن دل

لدل ما ال تللدس ةر لال

ة حل

لدلببد دد سد لج ولد سد ر .

وددن ددس و ددج دئ ددفا لد ددبو

لدسل ل ت ةبلء لد رانر
لد لر ل

تللدددس

ل

لدف د ددل لصمئ ددر ال ددلج دلحة ددةر

لة ددلررةل عتد دبلم

لدل ر ادل ةرةدللفل ل ل درا "ددرن وت دا" ) (Mann-Whitneyو رند

ر تا لدرفول ا. 19

اجلدول ( )19نتائج املقارنات الثنائية باستخدام اختبار ) (Mann-Whitneyللكشف عن مصدر الفروق
الدالة إحصائيًّا بني استجابة أفراد العينة حول ممارسة سلوك الكياسة من املواطنة التنظيمية،
تبعًا ملتغري سنوات اخلربة
سنــــوات اخلــــربة

العدد متوسط الرتب

أقل من  5سنوات

43

59.38

من  5إىل أقل من  10سنوات

100

77.43

أقل من  5سنوات

43

106.22

 10سنوات فأكثر

224

139.33

من  5إىل أقل من  10سنوات

100

162.65

 10سنوات فأكثر

224

162.44

قيمة U

قيمة Z

مستــــوى الــــداللــــة

1607.5

2.462-

 0.014دالة إحصائياً

3621.5

2.677-

 0.007دالة إحصائياً

11185.5

0.020-

 0.984غري دالة إحصائياً

ت ددلب نلددر ل لد رانددر لدل ر اددل ةرةددللفل ل ل ددرا "دددرن وت ددا" تددا لدرددفول ا 19دددش عن

دئفا لد بو لدفلدل مئدر اًّر دلج دلحةدةر لدبتدب ةدلررةر عتدبلم لدسل دل مدحل د راةدل ةددحك

لدنارةل دج لد حلن ل لدل ما ادل ة دفلاا لد بمددل ل لفل ادل ة ف دل تبدحكف درن دلج لةدلررةر عتدبلم
لدسل ل دج تلل لدلببد اعقو ددج  5ةد حل
 5دش عقو دج  10ة حل

ددج ةهدلف ولةدلررةر عتدبلم لدسل دل ددج تللدا لدلبدبد اددج

وا 10ة حل تد كلب ف دئدردح لةدلررةر عتدبلم لدسل دل ددج تللدا لدلبدبد
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ادج  5دش عقو دج  10ة حل

وا 10ة حل تد كلب

دحن دلحةدةر لدبتدب ةدلررةرته عوددش

دج دلحةط لدبتب ةلررةر زدال ه دج تلل لدلببد اعقدو ددج  5ةد حل ف وهد ر لد لاردل تس دا عن

د راةل ةدحك لدنارةدل ددج لد حلن دل لدل ما ادل ة دفلاا لد بمددل ل لفل ادل ة ف دل تبدحك تد ملم ددفي

لد سد دلج ولد سد در ددج ع د رب لدلبدبد لد لحةدةل ولدةحيددل د راند مل د دال ه ددج ع د رب لدلبدبد
لد دلدل .وي كج ت ةلب لد لارل لدلا عظهدب عن د راةدل ةددحك لد حلن دل لدل ما ادل ة دفلاا لد بمددل
ل لفل اددل ة ف ددل تبددحك ة ددكو وددر وتددا عةسددرم اةدددحك لص لددراف لدةدددحك لد ضددراةف ةدددحك لدددبوا

لدبير الف ةدحك ووا لدض لب

تللدس ةر لال

ة حل لدلببد دد سد لج ولد سد ر ف ة ن و دو

لد سد ددلج ولد سد ددر دددج دللدددس تلددر لدلب دبد تددا دددفلاا دل ددر هل دددج ملددب لدقاددرمد لد فاةددالف
وظ ددبو

ولد سد ر

ةردررنددب ل

لدس دددو لدل ددا تلض د د د د د س ل نم ددل ولدلسدا د ددر ف ر د د مل عن ةد د حل لدلب د دبد دد سد د ددلج
تبت ط ة مل ه لدلسدا اف تا مدلج عن ةددحك لد حلن دل لدل ما ادل

راةدل ةددح ال دبت ط

دب لد مددب وددج ةد حل لدلبدبد .تددا مددلج ا كددج ت ةددلب لد لارددل لدلددا
القددا لدقا دداف ة د و

عظهدب عن د راةدل ةددحك لدنارةدل تد ملم دددفي لد سد دلج ولد سد در ددج ع د رب لدلبدبد لد لحةددةل
رب لدلببد لد دلدلف ةد ن لد سد دلج ولد سد در ددج ع د رب لدلبدبد

ولدةحيدل د ران مل دال ه دج ع
لد دلد ددل د ددج م ددف لا لدلسل ددلجف ود دداس د ددف ه لد ددفاد لدنريا ددل دل ددفا لد ة ددروفد دد د دال ه د ددج ع د د رب

تنحن د دددف ه
لدلبد لب ل ودددش تددا نرددرز عو ددرده ف ددر عن ع د رب لدلبد لب لد لحةددةل ولدةحيدددل و
دهددر لا دلرُّددب اددراد لد ددكال ولدحقددحا تلهددرف وته د نباسددل و ئح ددار لد د دالء تددا لد فاةددل.
وتل د نلارددل لدف لاةددل لدلددا عظهددب وددف وةددحم تددبو

ل م دددل مئددر ال تس د ي د ل لددب ة د حل

لدلببد لج لةلررةر عتبلم ول دل لدفلاةدل مدحل د راةدل ةددحك لد حلن دل لدل ما ادل ة دفلاا لد بمددل

ل لفل اددل ة ف ددل تبددحك ة ددكو وددر وتددا عةسددرم اة ددحك لص لددراف لدةدددحك لد ضددراةف ةدددحك لدددبوا

لدبير ددالف ةدددحك ووددا لدض د لب ف د د م لاةددل نددحا ا 2012لدلددا عظهددب وددف وةددحم تددبو
م دددل مئددر ال مددحل د راةددل لد سد ددر
ددلال

ة د حل لدلب دبدف

ل

ة ف ددل دكددل لد كبدددل دةدددحك لد حلن ددل لدل ما اددل تسد د ي

ددر تل د د د م لاةددل لد ددرااا ا 2019لدلددا عظهددب وددف وةددحم تددبو

ل م دددل مئددر ال ترددرر ةدددحك لد حلن ددل لدل ما اددل دددفي لد سد ددر تددا لد ددرن لد ر اددل ة رتمددل

لدةدر س تسد ي د ل لددب ةد حل لدلبدبدف تددا مددلج تللدددس دد م لاةددل عترةددا ) Avci, 2016لدلددا

عظهب عن دةلحي ةدحك لد حلن دل لدل ما ادل ددفي لد سد دلج اللددس ل لالمتدر بل ملدب ة ةدب ل قفدادل
لد ه اددلف ددر تللدددس دد م لاةددل م د د ا 2015لدلددا تح ددد دددش وةددحم تددبو ملدددل مئددر اًّر تددا
ماةل د راةل ةدحك لد حلن ل لدل ما ال دفي لد سد لج لد ئبيلج ولددلبللج تس ي دش دفد لدلفدل.
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 -1عظهددب لد لددر ل عن دةددلحي ةدحمد لد اددرد ة ددفلاا لد بمدددل ل لفل اددل ة ف ددل تبددحك ة ددكو

وددر ةددرء دبت مسددرف وارد ة د ل د ةسددرم لدلالاددل ت ددف ةددرء ةسددف ةددحمد لد اددرد ل ةل ر اددل تددا
لدلبتلددب ل ول وا ةددلحي دبت د ف داددو تددا لدلبتلددب ةسددف ةددحمد لد اددرد لدحظافاددل وا ةددلحي
دبت ف وةرء ةسف ةحمد لد ارد لدئ ال تا لدلبتلب لدلردب ول

لب وا ةلحي دبت .

 -2عظهددب لد لددر ل عن د راةددل ةدددحك لد حلن ددل لدل ما اددل ة ددفلاا لد بمدددل ل لفل اددل ة ف ددل تبددحك
ة دكو وددر ةددرء

فاةدل دبت سددل ةدًّدفلف وارد ةد ل د ةسدرم لدل ةددل ت ددف ةدرء ةدددحك لدنارةددل تددا

لدلبتلددب ل ول وافاةددل د راةددل دبت سددل ةد ًّدفلف وةددرء ةدددحك ووددا لدض د لب تددا لدلبتلددب لدلددرنا

وافاةدل د راةدل دبت سددل ة ًّدفلف تددالر تدا لدلبتلددب لدلرددب ةدددحك لددبوا لدبير ددال وافاةدل د راةددل

دبت سددل ةد ًّدفلف وةددرء لدةدددحك لد ضددراة تددا لدلبتلددب لد لبة د وافاةددل د راةددل دبت سددل ةد ًّدفلف عدددر
ةدحك لص لرا ت ف ةرء تا لدلبتلب لدلردس ول

لب وافاةل د راةل دبت سل.

دفة
 -3عظهب لد لر ل عن ةحمد لد ارد ة فلاا لد بمددل ل لفل ادل ة ف دل تبدحك ة دكو ودر وتدا ةس و
اة ددحمد لد ا ددرد لدحظافا ددلف وة ددحمد لد ا ددرد ل ةل ر ا ددل تد دبت ط ةسالق ددل دلحة ددةل لد ددحد وجارر ا ددل
ل تر ددرر انبما ددل ف وملد ددل مئ ددر اًّر و د ددف دة ددلحي لدف د ددل ا 0.05 ≤ αدد د ة دددحك لد حلن دددل

لدل ما اددل ة ددكو وددر ود د ةدددحك لص لددراف ولدةدددحك لد ضددراةف وةدددحك لدددبوا لدبير ددالف تددا
دفة اةد ددحمد لد اد ددرد لدحظافاد ددلف وةد ددحمد لد اد ددرد
مد ددلج ت د دبت ط ةد ددحمد لد اد ددرد ة د ددكو ود ددر وتد ددا ةسد د و

ل ةل ر ا ددل ةسالق ددل

ددعا ل لد ددحد وجارر ا ددل ل تر ددرر انبما ددل ف وملد ددل مئ ددر اًّر و ددف دة ددلحي

لدف د ددل ا 0.05 ≤ αدد د ة دددحك لدنارة ددلف وة دددحك وو ددا لدضد د لب.

ددر عظه ددب لد ل ددر ل عن

د راةددل ةددحمد لد اددرد لدئد ال ة ددفلاا لد بمدددل ل لفل اددل ة ف ددل تبددحك تدبت ط ةسالقددل دلحةددةل
لد ددحد وجارر اددل ل ترددرر انبماددل ف وملدددل مئددر اًّر و ددف دةددلحي لدف دددل ا 0.05 ≤ αدد ةدددحك

لص لراف تا مدلج تدبت ط ةدحمد لد ادرد لدئد ال ةسالقدل

دعا ل لد دحد وجارر ادل ل تردرر انبمادل ف

وملدددل مئددر اًّر و ددف دةددلحي لدف دددل ا 0.05 ≤ αدد ةدددحك لد حلن ددل لدل ما اددل ة ددكو وددر ف
ود ةدحك لدنارةلف ولدةدحك لد ضراةف وةدحك لدبوا لدبير ال وةدحك ووا لدض لب.

 -4عظه ددب لد ل ددر ل وة ددحم ت ددبو

تس ي د ل لب لد حا لج لةلررةر

ل

م د ددل مئ ددر ال و ددف دة ددلحي لدف د ددل ا0.05 ≤ α

عتبلم ول ل لدفلاةل محل دةلحي ةدحمد لد ادرد ة دفلاا

لد بمدددل ل لفل اددل ة ف ددل تبددحك ة ددكو وددر وتددا ةسد ادف مة اةددحمد لد اددرد لدئ د الف وةددحمد
لد ارد ل ةل ر ال دئردح لصنرث.
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 -5عظهب لد لر ل وف وةحم تبو ل م دل مئر ال و ف دةلحي لدف ددل ا0.05 ≤ α
تسد ي د ل لد ادباة الد ،هدو لدسد دداف وةد حل لدلبدبد ةرةددلل رء وةدحم تددبو وددش ةسددف ةددحمد
لد ارد لدئ الف دئردح د،هو ةكردحايحاف وع رب لدلببد لد دلدل.
 -6عظهددب لد لددر ل وةددحم تددبو ل م دددل مئددر ال و ددف دةددلحي لدف دددل ا 0.05 ≤ αتس د ي
د ل لددب لد ددحا ددلج لةددلررةر عت دبلم ول ددل لدفلاةددل مددحل د راةددل ةدددحك لد حلن ددل لدل ما اددل
ة فلاا لد بمدل ل لفل ال ة ف ل تبحك ة كو ور ف وتا ل ةسرم لدل ةل دئردح لد سد ر .
 -7عظه ددب لد ل ددر ل وة ددحم ت ددبو ل م د ددل مئ ددر ال و ددف دة ددلحي لدف د ددل ا0.05 ≤ α
دفة
تس د ي د ل لددب لد ،هددو لدسد ددا ودددش د ددحا لد حلن ددل لدل ما اددل ة ددكو وددر وتددا ةسد م
الدنارةلف ولدةدحك لد ضراة دئردح د،هو ةكردحايحا.
 -8عظهب لد لر ل وف وةحم تبو ل م دل مئر ال و ف دةلحي لدف ددل ا0.05 ≤ α
تس ي د ل لب ة حل لدلببدف ةرةلل رء وةحم تبو وددش د راةدل ةددحك لدنارةدلف دئدردح
ع رب لدلببد لد لحةةل ولدةحيدل د ران مل دال ه دج ع رب لدلببد لد دلدل.
دلهر لدفالةلف ت لدلبوف ة ر حول دج لدلح ار ف وددش

رء ودش لد لر ل لدلا تح د
م
لد ح لآلتا،
 -1ت ددحتلب لدلد د دلج لدئد د ا لد ددردو ولد رة ددب در اد د لد سد ددلج ولد سد ددر ةرد دن ددل لدسباا ددل
لدةددسحمالف ودد ه دسد ددح ودسد ددر لد ددفلاا ل لفل اددل ة ف ددل تبددحك د ددر ددلد دلج دددج موا
له وقفاته ودش ت مال ولة رته لدلسدا ال ودش لدحةو ل ك و.
ده تا لد رن ودش
 -2ن ددب لدددحوا ددلج لد سد ددلج ولد سد ددر ة ددفلاا لد بمدددل ل لفل اددل ة ف ددل تبددحكف ة ه اددل
د راةل لدل رايج لدبير ال دد رن ودش لددارقل لدبفنال ده .
 -3قار لد سد لج ولد سد ر ة فلاا لد بمدل ل لفل ال ة ف ل تبحك ة بلةسدل لدةبلدب ةئد ل موايدل
دةل بدف وتح ا لدفالةل عن اكحن لدن س لدةبا لدفواة ا م ج لدل بيب لدة حة دد سد .
اةبد دد سد لج ولد سد ر ة ف ل تبدحك دد ئدحل وددش ةدكج د رةدب ملدب عن
 -4تحتلب قبو د َّ
نلارل الد ئحل ودش ةكج د رةب ةرء تا لد ف ل منش دج لد ةلحي لد بت
 -5و ددف لد ددفول ولد د د لب لدللقافا ددل دلسبي ددا لد سد ددلج لدد د حا ة ه ا ددل د راة ددل ة دددحك لد حلن ددل
لدل ما الف وموا ه ل لدةدحك تا ت ل ل هفل لدلباحيل ةرد دنل ة ر الف ا(يل . 2030
 -6ات د د راةددل ةدددحك لدنارةددل دددفي دسد ددا ودسد ددر لد بمدددل ل لفل اددل دددج وة لدلب دبد
لد دلد ددل ولد سد ددلج لدر ددفمف د ددج ددالل تسد دبي ه ة دا ددر لدلسرد ددو دد د لدد د دالء ت ددا لدبلل ددل
لد فاةال دج ملب لدل روا د لد دالء و ف لتلر لد د لب لا ف ود د مدفوث لد دركو تدا
لدس وف و افال ت فا لد سدحدر ولد ةروفد ده تا نررز عو رده .
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املــــراجــــع العــــربيــــة:


دبلها ف

د رء

ددالا ا . 2016جااودة الحياااة والصااحة النفسااية طريقااا إلاا السااعادة.

دئب ،د،ةةل اةاةبون دد ب ولدلحزي .
 عم ف ةةد رء ولدررةددرنف ارةدب ا . 2014ةددحمد لد اددرد ووالقلهدر ل ددف ب لدد ل  ،م لاةدل دلفلناددل ودددش
ول ل دج ند ل قةد ا ودد لدد س ولصاشدرم لد ةدا تدا دادل لدلباادل ةرردسدل مد د  .مجلاة تشارين
للبحوث والدراساا العلمية سلسلة اآلداو والعلوم اإلنسانية .36 .ا .5ص ص.361-345
 لد ددرماةف ةددسحم ددج د ددراك ا . 2019ةددحمد لد اددرد وت البهددر ودددش ل مل دبلب دددفي لد سد ددلج
لد ل د دبالج تد ددا ةسد ددب لد رتمد ددر

لدلسدا اد ددل ةةد دددة ل و د ددرن .مجلاااااة الوا ااااااا للبحاااااوث

والدراساا .12 .ا .1ص ص .157 -103
 ةرد حف ملدار ا . 2017عادب ل ن در لدقارمادل وددش ةددحك لد حلن دل لدل ما ادل ددفي لدسدرددلج
تا لد ،ةةر

لدر ل ب– واقددل .رسالة ماجساتبر

ل قلئرمال ،مالةل مردل د،ةةل لتئر

غبر منشورة .ةردسل قر فة دبارا -واقدل .لدر ل ب.
 ة دبدف بي ددل ا . 2015وددفلم وت ددلج دقاددرا درددحمد ماددرد تالدلد لد لحةددط ولدلددرنحة .مجلااة
جبأ العلوم اإلنسانية وامجتما ية .1 .ا .14ص ص.30-11
 ة ددبةف

د در ب و بد ددحشف د ددش ا . 2017لدسفلد ددل لدل ما ا ددل ووالقله ددر ةة دددحك لد حلن ددل

لدل ما ا ددل د ددفي لدس ددرددلج ت ددا در ددرل لصملاد لد دا ددل ت ددا لدر ل ددب .مجلاااة الجامعاااة العربياااة
ا مريكية للبحوث .3 .ا .2ص ص.108- 74
 ةكددبف ة دحلن ة د رولو ا . 2013جااودة الحياااة وعالقتاااا بامنتماااء والق ااو امجتم ااعببن.
و رن ،دكل ل لد ردف دد ب ولدلحزي .
 ة دداللف و ددبون ا . 2016ولقد د د راة ددل عة ددرت د لدلسد ددا لدل ددرنحة قةد د لد كردحاي ددر دة دددح ار
لد حلن ل لدل ما ال ،مالةل دلفلنال تا ةسب ارنحير
منشورة .ةردسل د ف ح

دف ل لد ةدلدل .رساالة ماجساتبر غبار

ار  .لدر ل ب.
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ح ا ددلف عد ددرل ا . 2014ة ددحمد لد ا ددرد ووالقله ددر ةردهحي ددل لد ة ددال د ددفي

د د رار لصاه ددرب

ةردر ل ب مالةل دلفلنال بدفال بلقا-مل ل لد بلش-لدر ل ب لدسر د ل .أطرو اة دتتاوراغ غبار
منشورة .ةردسل د ف اضب-ةةكبد .لدر ل ب.
 لدلبهحناف ادضرن ةسف دبي وا داحف فاردل عم دف ا . 2016لدلد ال لب لد ل ددل دس ر دب
لدل رتددل لدل ما اددل تددا لدددح ء لدل ما ددا وةدددحك لد حلن ددل لدل ما اددل د سد ددا دددفلاا لدلسدددا
رزة .مجلة نقد وتنوير .2 .ا  .4ص ص228-185

ل ةرةا ة ف ل

 لد راااف اشرء وبفلدس ي ا . 2019عاب ل ملبلب لدحظا ا ودش ةدحك لد حلن ل لدل ما ال،
مالةل دلفلنال ودش لد سد ر

تا لد رن لد ر ال ة رتمل لدةر س .مجلة مسالا للدراسااا

الشر ية والل وية واإلنسانية .ا .4ص ص .240-190
 لد بااف وبدف

دج د ودو ولد ردراف عاوي ا لدش ا. 2012ل ملء لد ه دا ووالقلدو ةردحمد لد ادرد

دفي دسد ا لدلسدا لدسر ة ب لد رنج .مجلة القراءة والمعراة .ا  .131ص ص .68-38

 م د د دف د ددف ا . 2015ة دددحك لد حلن ددل لدل ما ا ددل د ددفي لد سد ددلج ،م لاة ددل د ران ددل ة فاة ددل
دئبيل وع بي دلبال .المجلة العربية للعلوم امجتما ية .1 .ا .15ص ص .274 -217

 ع ح م لفف ه در

اةدش ا . 2017عادب عةسدرم ةدحمد مادرد لدس دو وددش ترودادل لتلدر لد د لب لا

لصملايل تا ةردسل ل قئش ة د .رسالة ماجستبر غبر منشورة .لدرردسل لصةالدال .م د.

 لدل لد دداف وب ددف لد كد د عم ددف ا . 2019تقنيااااا إدارة سااالوك المواطناااة التنظيمياااة .OCB
لد رهبد ،ملا لد رب دد ب ولدلحزي .


لب لدف جف ل دج دبوا ا . 2011والقدل

دلفلنال ة فلاا دفادل لدسحي در

د ح لدس دو ةردب در لددحظا ا دد فاةدلج ،م لاةدل

دح ادل ت ةدل .رساالة ماجساتبر غبار منشاورة .ةردسدل د دف

ضلب .لدر ل ب.
 مو رف

را ةحهب ا . 2017ةدحك لد حلن ل لدل ما ال تا دف بير

لدلباادل ولدلسددا شد رل

لدلدلو ووةةهر .رسالة ماجستبر غبر منشورة .ةردسل لدلدلو .تدةةلج.
 م حبف عا ج مةج ووبف لدبم جف نةبيج ا . 2017عاب ةدحمد لد ادرد لدحظافادل وددش ةددحك
لد حلن ددل لدل ما اددل "م لاةددل دلفلناددل ودددش لدسددرددلج تددا ةردسددل مد د  .مجلااة جامعااة البع ا
للعلوم اإلنسانية .39 .ا .3ص ص.177-141
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 لز ددفف عدلد دبد وبفلدة ددال ا . 2011ة ددحمد لد ا ددرد رة ددلل را ددسد ددح لدلباحي ددل ولد ة ددال .مجلاااة
مستق أ التربية العربية .18 .ا .68ص ص .414-406
 لدةددراحف دةددسحمد ا . 2018لدئ د ل لد ةددال ووالقلهددر ةردلحةددو ن ددح لد اددرد دددفي ول ددل دددج
لد سرقلج ة عارم .المجلة الجزائرية للتربية والصحة النفسية .1 .ا .1ص ص .23 -7
 ة ددسفونف ةد د ال وغا ددر ف حتدر ددل واحل ددفف نر ددرد ا . 2017لد حلن ددل لدل ما ا ددل ووالقله ددر
ةرص فلا لصملاة –مالةل دلفلنال ة ،ةةل ةحنرنبلك اوهبلن  .مجلة آااق اكرياة .3 .ا.7
ص ص.198-182
 لدةددلفف ول ددو لدةددلف ا . 2018م لاةددل لدض د ح لد ةددال ووالقلهددر ةرددحمد لد اددرد دددفي عوضددرء
هللل لدلفايس ةرردسل لد د ةسحم .المجلة الدولية للدراسااا التربوياة والنفساية .3 .ا.1
ص ص.48-25
 لد د دبياف
لدسر

ددف

مةد د ا ا . 2018موا د ددف بة لد ددفلاا لدلرنحي ددل لدلر ددل ت ددا د رتم ددل

ل و رن تا ت ال لد رل

لد دا ووالقلو ةةدحك لد حلن ل لدل ما ادل دد سد دلج ددج

وةهل نمبه  .رسالة ماجستبر غبر منشورة .ةردسل لد ب ل وةط .او رن.

 شد د حادف ا ل ددش و ددب ا . 2012لد بون ددل لد ة ددال ووالقله ددر ةردب ددر و ددج لد ا ددرد د ددفي ند ددل
لدرردسر

لد دةةل ال ة رتمر

م د .رسالة ماجستبر غبر منشورة .ةردسل ل زهب .م د.

 شال اف ودلف ا . 2016موا لدح ء لدل ما ا تا ت ال ةددحك لد حلن دل لدل ما ادل ددفي ول دل
دددج دددحظ ا لصملاد لد داددل ح اددل دةددلدل .رسااالة ماجسااتبر غباار منشااورة .ةردسددل د ددف
اضب ةةكبد .لدر ل ب.
 لدضبلةسلف وحمد د ف ا . 2015رء دقارا ةحمد لد ادرد ددفي لد سد دلج ولد سد در لدسدرددلج
تا و لزاد لدلباال ولدلسدا ل امنال .رسالة ماجستبر غبر منشورة .ةردسل د،تل .ل امن.
 نحا د ددرلف تةا د ددل ونرل د ددلف ةكل د ددبة ا . 2018لدن د ددرءد لدحةفلنا د ددل دد سدد د د ووالقله د ددر ةر د ددحمد
لد ا د د ددرد ت د د ددا

د د ددحء ةس د د ددب لد ل لد د د د لب )لدرد د د د سف لدة د د ددجف لد رد د د ددل ل ةل ر ا د د ددلف ةد د د د حل

ل قفدا ددلف دك ددرن لدس ددو( .مجلااااة و اااادة البحاااا اااااي تنميااااة المااااوارد البشاااارية .9 .ا.3
ص ص .150-124
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 وبف لد ةلجف ة بي ا . 2016لدسالقر

ل ةل ر ال لد ةال ووالقلهدر ةر تردرر ن دح لدس دو.

مجلة العلوم النفسية .ا .22ص ص .181 -150
 وب ددف لد رل ددفف عش ددب وب ددف لدلد دحلب ولدس ددحتاف زه ددحا ةد د بلن ا . 2016لدسالق ددل ددلج لدسفلد ددل
لدل ما ال وةدحك لد حلن ل لدل ما ال دفي لد بتر

لدلباحيدر

ة ف دل تبدحك .مجلاة دراسااا

عربية اي التربية وعلم النفس .ا .80ص382-329
ء ا . 2019ا نشطة المدرسية .ل امن ،ملا لدارزواة لدسد ال دد ب ولدلحزي .

 وبفلد لفف

 ع ددح وبلددفف موددرء شددع رن ا . 2013لدب ددر وددج لد اددرد ووالقلددو ة د د لد ةددل بو دددفي ل ةددبي
لد بايج لد سف ج دش قةرا م د .رسالة ماجستبر غبر منشورة .لدرردسل لصةالدال .م د.
 لدسللباف

رد ل م س ( .)2019ماةل د راةل ةددحك لد حلن دل لدل ما ادل ددفي قر دفل ددفلاا

لدلسدا لدسر لد كحدال تا دف ل لدبير

 .المجلة التربوية .59 .ص ص .253 -215

 لدسد د ل ف زي ددرم ا . 2015عا ددب لدل رت ددل لدل ما ا ددل ود ددش ة دددحك لد حلن ددل لدل ما ا ددل ت ددا دفا ددل
لدحة دداةل تد ددا د رتمدددل اادددف ةد ددر امن .مجلااااة دراساااااا العلااااوم اإلداريااااة .42 .ا .1ص
ص.130-103
 و ددال ف وبلددب نر ددو ا . 2018موا ت ل د لدسددرددلج تددا ةدددحك لد حلن ددل لدل ما اددل م لاةددل
مردل در حول دج لدب حك لدلررايل تا دف ل ااف .مجلاة المناارة للبحاوث والدراسااا.24 .
ا .4ص ص.37-9
 لدس ةف دبزو ا . 2018جودة الحيااة :برناامج إرشاادي لتحسابن جاودة الحيااة وم يااس
جودة الحياة .لدنحي  ،ملا لد ةلدل دد ب ولدلحزي .
 لد رد د ددفةف رد د ددف وب د ددفلدب لز ا . 2017ترودا د ددل بن د ددردل اش د ددرمة ت د ددا ت ة د ددلج ة د ددحمد لد ا د ددرد
د د ددفي دسد د ددا لد بمد د ددل لدلرنحي د ددل ة رتم د ددل شد د د بلء .مجلااااااة التربيااااااة .2 .ا .175ص ص
.553 -520
 لد ةددرناف وبفلدةددال ددج شددرا ا . 2016سااالوك المواطنااة التنظيمياااة وعالقتاا باإلبااادا
اإلداري .لدبير
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د ددردح ودد ددا ا . 2018دةد ددلحي لدد ددفو لدل ما د ددا لد د ددفاك تد ددا لد د ددفلاا لدلرنحيد ددل

ة رتمل م ب لد رنج ووالقلو ةةدحك لد حلن ل لدل ما ال دفي لد سد دلج ولد سد در  .المجلاة
الدولية للدراساا التربوية والنفسية .3 .ا .1ص ص .73-49
 لدن ددفةف دئ ددة ش ه ددالل ا . 2014لدب ددر لد ددحظا ا د ددفي لد سد ددلج لدحلت ددف ج ت ددا د ددفلاا
لدلسدا ل ةرةا ة رتمل لدفل دال تا ةدة ل و رن .رسالة ماجستبر غبر منشورة .ةردسل
ن وي .ةدة ل و رن.
 دسحاف ورشحا ا . 2014لدل كلج لد ةا وت البر ودش لد حلن ل لدل ما ال ددفي عتدبلم لد رادل
لد فنال .رسالة ماجستبر غبر منشورة .ةردسل ةةاا .لدر ل ب.
 دبددبوكف و د د وبددفلدنبي ا . 2007عةسددرم لدب ددر لدسددر وددج لد اددرد ود فملتددو دددفي ول ددل دددج
لد ة لج لد ئبيلج .مجلة دراساا نفسية .17 .ا .2ص ص .421-377
 د ددفف تحلن اددل ا . 2017ولق د ةددحمد لد اددرد دددفي عةددرت د لدلسدددا ل لددفل ا ،م لاةددل دلفلناددل
ةرد ،ةةر

لدلباحيل ددلسدا ل لفل ا ح ال دةدل رن  .مجلة العلاوم اإلنساانية وامجتما ياة.

ا .31ص ص.462 -451
 د ددحمف هحيددفد ولدر ددرداف تحزيددل ا . 2010تسرداددل لد د ل لد فا ددل ودددفي ت البهددر ودددش ةددحمد
لد اددرد دددفي ند ددل لدرردسددل دددج لد ل ددحقلج ولد لسل دبيج م لاةددارم .أماراباااك :مجلااة علميااة محكمااة
تصدر عن ا كاد مية ا مريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا .1 .ا .1ص ص .115-61
 د يددفف زي ددب

رددبا . 2018لدض د ح لد ه اددل ووالقلهددر ةرددحمد لد اددرد دددفي دسد ددر ايددر

ل ن رل .المجلة الجزائرية للعلوم امجتما ية واإلنسانية .6 .ا .2ص ص .122 -106
 دةددسحمةف د ددف ا . 2015ة ددحث ةددحمد لد اددرد تددا لدسددرد لدسباددا م لاةددل ت دلداددل .مجلاااة
العلوم اإلنسانية وامجتما ية .ا .20ص ص.220-203
 لد سرناف عا ج وحمد ا . 2013عاب لدقارمد لدل حيدال وددش لد حلن دل لدل ما ادل ددفي لدسدرددلج
تددا لدرردسددل ل امناددل ،م لاةددل دلفلناددل .المجلااة ا ردنيااة اااي إدارة ا عمااا  .9 .ا .2ص
ص.258-225
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 لد د دبلوةف زهد دبد حة ددس ا . 2017تد د الب لدضد د ح لد ة ددال ود ددش دسد ددر

دبمدل ددا لدلسد ددا

ل ةرة ددا ولد لحة ددط ة ف ددل دئد دبلتل .مجلااااة جامعااااة ساااارا العلميااااة .7 .ا .1ص ص
.361 -339
ت د ددا لد ا د ددرد و د ددردالا دل لد د د لدبترها د ددل لد ه ا د ددل

 دداك د ددلف ش د ددع رنا ا . 2018ت ف د ددف لده د ددف
ول ةل ر ال ،دج وةهل نمب و رل لد ،ةةر

ل قلئرمال ولدلفدرتال الد ،ةةر

لدر ل بيدل

ن ح ةر  .مجلة المرشد .7 .ا .1ص ص .10-1
 دردس لد ،ون ل قلئرمال ولدل ال ا . 2018و يقة برنامج جودة الحياة .لدبير
 ن ددحاف هد دحلزن د ددف ا . 2012ة دددحك لد حلن ددل لدل ما ا ددل د ددفي دسد ددر
ة ف ددل دكددل لد كبدددل دددج وةهددل نمددب دددف لب ودسد ددر

.

لد ددفلاا لدلرنحي ددل

تد د لد ددفلاا .دراساااا عربيااة اااي

التربية وعلم النفس .1 .ا .30ص ص .236-215
 هد دبيكشف دة ددسحم ومف ددفف دلل ددرا ا . 2020عا ددب ة ددحمد ما ددرد لدس ددو ت ددا ة دددحك لد حلن ددل
لدل ما ال ددسدرددلج ةردةدد شد و لدةبدا ة ةل د ش د دف لدئدف

دج ا لدش -ةاردو .مجلاة

دراساا العدد امقتصادي .11 .ا .2ص ص .321-305
 لده ددفلوةف ارة ددب تل ددا ا . 2012إدارة المدرساااة و دارة الفصاااأ :أ اااو نظرياااة وقضاااا ا
معا رة .لد رهبد ،ملا لدنلب لد ئبيل دد ب ولدلحزي .
 ع ح حنسف ا رن د حم ا . 2013لد رء ل ةل روا ووالقلو ةردل نلب لد رقدف وةدحمد لد ادرد
دفي دسد ا دبمدل لدلسدا ل ةرةدا ة رتمدل درن دحنس .رساالة ماجساتبر غبار منشاورة.
لدرردسل لصةالدال .م د.
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