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 ـــص ــــممخـال
ة إلى معرفة العالقة االرتباطية وتحديد الفروق في جودة الحياة ىدفت الدراس

الوظيفية وسموك المواطنة التنظيمية بين معممات رياض األطفال في مصر 
والسعودية، في ضوء العمر والخبرة، وتحديد أكثر أبعاد سموك المواطنة التنظيمية 

مًة مصريًة ( معم52تنبًؤ بجودة الحياة الوظيفية، تضمنت عينة الدراسة )
(Mage=35.36, SD=6.32( و ،)( معممًة سعوديًة )56Mage=37.25, 

SD=5.44 اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي االرتباطي التنبؤي، واستخدمت ،)
مقياسي: جودة الحياة الوظيفية وسموك المواطنة التنظيمية إعداد الباحثين، وتوصمت 

ا بين جودة الحياة الوظيفية وسموك الدراسة إلى وجود ارتباط موجب دال إحصائيً 
المواطنة التنظيمية لدى عينتي الدراسة، وعدم وجود فروق دالة إحصائًيا بين 
متوسطات درجات عينتي الدراسة: المصرية والسعودية في جودة الحياة الوظيفية 
وسموك المواطنة التنظيمية وأبعادىا الفرعية؛ عدا البعدين: اإلشباع الوظيفي والروح 

لرياضية والدرجة الكمية لسموك المواطنة التنظيمية؛ حيث كانت الفروق دالة إحصائًيا ا
لصالح العينة السعودية، كما توصمت إلى عدم وجود فروق دالة إحصائًيا بين 
متوسطات درجات جودة الحياة الوظيفية وسموك المواطنة التنظيمية لفئات العمر 
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اد: األول والثاني والرابع لجودة الحياة الوظيفية، والخبرة لدى عينتي الدراسة؛ عدا األبع
حيث أظيرت فروًقا دالة إحصائًيا لدى العينة المصرية لصالح األكبر سًنا، وكذلك 
البعد األول لسموك المواطنة التنظيمية، حيث أظيرت فروًقا دالة إحصائًيا لدى العينة 

نجاز واإليثار لدى العينة المصرية لصالح األكبر سًنا واألكثر خبرة، وأن بعدي: اال
المصرية، والروح الرياضية والدرجة الكمية لدى العينة السعودية أكثر أبعاد سموك 

 المواطنة التنظيمية تنبًؤ بجودة الحياة الوظيفية.
: جودة الحياة الوظيفية، سموك المواطنة التنظيمية، معممة رياض الكممات المفتاحية

 األطفال
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Abstract: 
The study aimed to determine the relationship between 

quality of work life (QWL) and organizational citizenship 
behavior (OCB), the differences between kindergarten teachers 
in Egypt and Saudi Arabia in QWL and OCB according to the 
age and experience, and the predicted dimensions of OCB to 
the QWL. The sample included 52-Egyptian teachers (M= 
35.36, SD= 6.32), and 56-Saudi teachers (M= 37.25, SD= 
5.44). The QWL-scale and OCB-scale were used. The study 
showed positive statistically significant correlation between the 
QWL and the OCB among the Egyptian and Saudi teachers. In 
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addition, there are no statistically significant differences 
between the Egyptian and Saudi teachers in the QWL and the 
OCB, and its sub-dimensions; except the job satisfaction, 
Sportsmanship and the full OCB, where there are significant 
differences favoring the Saudi teachers. Also, there are no 
statistically significant differences in the QWL and OCB 
according to the age levels or experience levels among 
Egyptian and Saudi teachers; except the first, second and 
fourth dimensions of QWL, where that there are significant 
differences among the Egyptian teachers according to the age 
levels, favour the largest age and largest experience. Also, 
showed that the achievement and altruism of OCB among the 
Egyptian teachers, and the sportsmanship and the full OCB 
among the Saudi teaches were predicted to the QWL. 

Keyword: Quality of Work Life, Organizational Citizenship 
Behavior, Kindergarten teachers 

  



   جامعت الفيوم                                     –كليت التربيت للطفولت المبكرة  –مجلت بحوث ودراساث الطفولت 

  

 

 
 

- 5 - 

 الثالث عشرالعدد 

 ةــة النظريــفية الدراســة وخمــدمــقــالم
تمثل معممة الطفولة المبكرة الركيزة األساسية، وأىم محاور العممية التربوية 
والتعميمية لمرحمة رياض األطفال؛ حيث تضطمع المعممة في ىذه المرحمة بميام 

ورسالة جسيمة في تنشئة وتربية وتعميم األطفال، كما يقع عمى عاتقيا تحقيق أىداف 
مؤسسات رياض األطفال، ويعد االىتمام بجودة حياتيا الوظيفية من القضايا التي 
أصبح ليا أولوية كبيرة بين الباحثين في المجال؛ ال سيما في ظل األوضاع التي 
تحيط برياض األطفال، وما طرأ عمييا من تغيرات وأمور، بعضيا متضارب وبعضيا 

مع انخفاض رواتب المعممات، وتدني النظرة  اآلخر لو تأثيراتو السمبية، وخاصة
 االجتماعية لطبيعة عممين، ومحدودية ترقياتين، وعظم مسئولياتين الوظيفية.

ويمتد مفيوم جودة الحياة الوظيفية ليشمل توفير بيئة آمنة وصحية لمموظفين، 
ع والمشاركة في إدارة المؤسسة، واتخاذ القرارات التي تخدم العمل، كما أنو يتفق م

(، Havlovic, 1991; Pandey & Tripathi, 2018مفيوم إدارة الجودة الشاممة )
وتعبر جودة الحياة الوظيفية عن السعادة والرضا التي يشعر بيا الموظفون في 
المؤسسة، ومقدرتيم عمى إشباع حاجاتيم، من خالل ثراء بيئة العمل، ورقي الخدمات 

دة الحياة الوظيفية بأنيا مجموعة من (، وتعرف جو 2019التي تقدم ليم )حمادنة، 
العمميات واإلجراءات التي تنفذىا المدرسة، بيدف تطوير وتحسين مختمف جوانب 
الحياة الوظيفية لممعممين؛ من خالل توفير بيئة عمل مناسبة، وتمبية احتياجاتيم 
يًقا االقتصادية واالجتماعية والنفسية، باإلضافة إلى تنمية العالقات اإلنسانية؛ تحق

(، ولقد ُعرِّفت 2018لرضاىم الوظيفي، مما يضمن استمرارية نجاح المدرسة )السيد، 
جودة الحياة الوظيفية بأنيا مجموعة البرامج المخططة والمستمرة لمتطوير المؤسسي؛ 
لتحقيق التوازن بين العمل والحياة األسرية لمموظف، مما يسيم في زيادة كفاءة أدائو 

(، كما تستيدف تحسين مختمف الجوانب المؤثرة عمى الحياة 2018الوظيفي )العزب، 
الوظيفية لممعمم وحياتو الشخصية؛ من ظروف عمل جيدة ورواتب ومزايا ومكافآت 
جيدة، واىتمام ومشاركة في اتخاذ القرارات؛ بما يسيم في تحقيق أىداف العممية 

 (. 2017التعميمية )جمعة، سميمان وعبد الجيد، 
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امل التي ترتبط بتجويد الحياة الوظيفية: كبيئة العمل والعبء وىناك بعض العو 
الوظيفي، والتوازن بين الحياة الشخصية والعمل، والعالقة بين المشرفة والموظف، 

 & Ellisوالمشاركة في صنع القرار، والتدريب المستمر، واالحترام المتبادل )
Pompli, 2002جتماعية (، ولقد ركزت بعض الدراسات عمى الجوانب اال

 ,Almarshadواالقتصادية ورفاىة العمل كمكونات لجودة الحياة الوظيفية )
Toukabri & Yillah, 2019 كما ترتبط جودة الحياة الوظيفية برضا ورفاىة ،)

(، وتدعم جودة Ajala, 2013وسعادة الموظف، وخبراتو اإليجابية مع مؤسستو )
ه بفوائد مناسبة، وتقمل الخوف لديو، الحياة الوظيفية األمان الوظيفي لمموظف وتمد
 & Dorji, Sirasoonthornوتزيد من معايشتو لظروف العمل )

Anusaksathien, 2019 ،وتتضمن جودة الحياة الوظيفية العديد من المكونات ،)
ومنيا: استقاللية األداء الوظيفي، والييكمة التنظيمية المرنة، والتنمية البشرية من 

مر، وبناء فرق العمل داخل المؤسسة، والتدوير الوظيفي، وارتباط خالل التدريب المست
(، كما تشمل الرضا وسعادة الفرد، Nutek, 1999نظم ولوائح الحوافز باإلنتاجية )

 ,Haasوصحة الموظف، ورفاىة الوظيفة، واستجابة الموظف لظروف العمل )
1999.) 

ان، والرفاىة، واألمن وتتمثل جودة الحياة الوظيفية في الصحة الجسدية، واألم
الوظيفي، والشعور بالرضا الوظيفي، والتنافسية، والمواءمة بين الحياة الشخصية 

(، وتشمل جودة الحياة الوظيفية الرواتب Rethinam & Ismail, 2008والمينية )
المكافآت عالقات العمل والمشاركة وتوفر فرص لمتدريب والتنمية المينية المستمرة 

(Wan & Chan, 2013 كما تتضمن العالقات اإلنسانية، والمشاركة في اتخاذ ،)
القرارات، والشعور بالرضا الوظيفي، ودعم جماعة العمل، والبيئة المادية والصحية 

؛ أحمد، 2018لممدرسة، واألمن والسالمة، والتفاعل مع بيئة العمل واإلدارة )السيد، 
ية المينية، وأعباء عمل (، كما تشمل بيئة العمل اآلمنة والرعاية الصح2015

(، وتتأثر جودة الحياة الوظيفية Pandey & Tripathi, 2018مناسبة وراتب جيد )
بالعديد من المتغيرات كالصحة والعمر والخبرة والمستوى األكاديمي والرضا الوظيفي  
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(Sandiez, Sanchez, Barbosa, Guimaraes, & Porto, 2019; 
Leitao, Pereta & Goncalves, 2019.) 

كما يؤثر سموك المواطنة التنظيمية في تحسين أداء األفراد والمؤسسات، فيو 
يزيد من إنتاجية الموظفين والمديرين، كما أنو يساعد اآلخرين كي يتأكدوا من التطور 

 ,Alanogln & Demirtasالصحيح لممؤسسة، دون وعود سابقة أو ضمانة )
2016; Ozberk & Altinay, 2019وك المواطنة التنظيمية مجموعة (، ويمثل سم

من األعمال التطوعية االختيارية، التي ال تمثل واجبات الفرد الرسمية، كما أن نجاح 
عمى ميل المعمم لمعمل خارج النطاق  -بشكل كبير-المؤسسة التعميمية يعتمد 

 ,Makvandiالرسمي والمحدد لميامو، ومدى إسيامو في تحقيق األىداف المدرسية )
Naderi, Makvandi, Pasha & Eriteshamzadeh, 2018 ويشير سموك ،)

المواطنة التنظيمية إلى قيام الفرد بسموك تطوعي، يتعدى حدود دوره الرسمي 
ومتطمبات وظيفتو، وال تشممو الموائح المنظمة الخاصة بالمكافآت والترقيات )سمطان، 

مية بأنو العمل ( سموك المواطنة التنظيAPA(، ويعرف قاموس عمم النفس )2013
الذي يقوم بو الموظف لمساعدة مؤسستو، والذي ال يعد من األعمال المطموبة منو 

 ,Vandonbosرسمًيا، أي األعمال التي تتجاوز حدود الميام الرسمية والمينية )
(، وبالتالي، فإنو ال يرتبط بنطاق الجزاءات الرسمي، وينعكس بشكل إيجابي 2015

(، 2019المدرسي، ويسيم باالرتقاء بالمدرسة )عطية،  عمى كفاءة وفعالية العمل
يمثل سموًكا تطوعًيا ذاتًيا نابًغا من رغبة داخمية لمفرد، يدفعو  -بالتالي–وىو 

 لممساىمة في تطوير أداء مؤسستو.
ويرتبط سموك المواطنة التنظيمية بتحسين إنتاجية المؤسسات، ويساعدىا في 

احة، ويؤدي إلى التنسيق بين الموظفين، كما يعد التنافس باإلمكانات المحدودة المت
 & Thomas, Ambrosiniمناسًبا لممؤسسات لتقديم بيئات عمل مناسبة )

Hughes, 2019 وبالتالي، فإن سموك المواطنة التنظيمية ىو في مجممو سموك ،)
اجتماعي اختياري تطوعي، ال يتضمنو نظم تقييم األداء الرسمية، لذا؛ فامتناع الفرد 

ن ممارستيا ال يعبر عن تقصير في وظيفتو، وال يحاسب عمييا رسمًيا )الداوود، ع



 جودة الحياة الوظيفية وعالقتها بسموك المواطنة
 

 - 8 - 

 د/ محمد مسعد عبدالواحد مطاوع
 أحمد د/ عبد الناصر عبد الحميم أمين

(، وىذا ما يجعل دعم المواطنة التنظيمية ميًما وذا جدوى داخل المؤسسات؛ 2019
كونو نابًعا من داخل األفراد ورغباتيم وتوجياتيم الشخصية، وغيرتيم عمى 

يا، وزيادة إنتاجيتيا وتنافسيتيا بين مؤسساتيم؛ لمنيوض بيا، والعمل عمى االرتقاء ب
 المؤسسات األخرى.

لقد نظر بعض الباحثين إلى سموك المواطنة التنظيمية من منظور مؤسسي؛ 
باعتباره يركز عمى االرتقاء بالمؤسسة وتنافسيتيا بين المؤسسات األخرى، ورآه 
ز آخرون من منظور إنساني فردي، يركز عمى مساعدة أفراد المؤسسة في تجاو 

 ;Bolon, 1997عقباتيم وحل مشكالتيم، ودفعيم لألمام؛ ال سيما الجدد منيم )
Rethinam & Ismail, 2008;  Dorji et al, 2019 كما اعتقد آخرون في ،)

تعددية أبعاد المواطنة التنظيمية، وأنيا تتكون من مجموعة من األبعاد المترابطة، 
، altruismوالذي تضمن: اإليثار كالنموذج الخماسي لسموك لمواطنة التنظيمية، 

-civic، والضمير الحي sportsmanship، والروح الرياضية courtesyوالكياسة 
virtue والسموك الحضاري ،conscientiousness (Thomas et al., 2019 ؛)

حيث يعكس اإليثار سموكيات مساعدة الزمالء في أداء مياميم المينية وحل 
لسموكيات الوقائية ضد المشكالت أو حدوثيا أو تجنب مشكالتيم، وتعكس الكياسة ا

إثارتيا داخل المؤسسة، بينما تشير الروح الرياضية إلى سموكيات التسامح ورحابة 
الصدر وتقبل النقد وتجنب الشكوى، ويعكس الضمير الحي السموكيات اإلثرائية التي 

والقوانين وغيرىا، أما  تتجاوز الميام الوظيفية من احترام الموائح والحفاظ عمى الوقت
السموك الحضاري فيعكس سموكيات المشاركة والمساىمة في تطوير المؤسسة بشتى 

 (.Kumeri & Thapligl, 2017السبل الممكنة والمبدعة )
لقد أسفرت نتائج الدراسات السابقة عن وجود ارتباط موجب دال بين جودة 

عممي المرحمة االبتدائية، والمسئولية الحياة الوظيفية وكٍل من: الذكاء االنفعالي لدى م
االجتماعية لدى قطاعات كثيرة من المجتمع السعودي، واألداء الوظيفي لدى العاممين 
بكمية رياض األطفال، كما أن مستوى جودة الحياة الوظيفية يتأثر باختالف سنوات 

 ,Almarshad et alالخبرة والحالة االجتماعية والعمر والتخصص الدراسي )
2019; Sandiez et al., 2019; Barbosa et al., 2019 ؛ جمعة، سميمان
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(، وتوصمت الدراسات التي اىتمت بسموك 2018؛ العزب، 2017وعبد الجيد، 
المواطنة التنظيمية إلى دراسة  وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة بين سموك المواطنة 

(، وتوصمت Makvandi et al., 2018التنظيمية والتفاؤل األكاديمي لممعممين )
إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة بين سموك المواطنة التنظيمية والتفاؤل 
األكاديمي لممعممين، وأنو يمكن التنبؤ من خالل سموك المواطنة بالتفاؤل األكاديمي 

(، كما أن توقعات المديرين والمعممين عن سموك المواطنة 2019لممعممين)عطية،
مستوى مرتفع، وأن السمات المدرسية لممعممين منبئ قوي  التنظيمية كان في

، وكشفت (Alanogln & Demirtas, 2016)بسموكيات المواطنة التنظيمية لدييم 
عن أن المدرسين الذين يمارسون األنشطة الحركية أكثر جودة في حياتيم الوظيفية 

 ,.Sandiez et alمقارنة بغيرىم، وأن األكبر سنا أكثر جودة من األقل سًنا )
2019.) 

 ةـــــكمة الدراســــــمش
لقد ازداد االىتمام بمفيوم جودة حياة الوظيفية؛ كونو يركز عمى جودة 
العالقات بين الموظف وبيئة العمل، وبين حياتو الشخصية وحياتو المينية 

(Sandiez et al., 2019 ؛Leitao et al., 2019 ويمثل االىتمام بجودة ،)
لمعممات رياض األطفال أحد أىم األولويات في تحقيق أىداف الحياة الوظيفية 

ورسالة رياض األطفال، والتنمية المينية المستدامة لممعممات؛ حيث تركز جودة 
الحياة الوظيفية عمى تحقيق التوازن واالنسجام بين حياة المعممة الشخصية وحياتيا 

، وكذلك الحفاظ عمى الروضةالوظيفية، كما تركز عمى مشاركة المعممة في إدارة 
خصوصياتيا وكرامتيا، مع توفير االستقرار واألمن الوظيفي، والعدالة في لوائح 

 المكافآت والجزاءات وغيرىا.
ولقد كشفت بعض الدراسات عن وجود مستوى متدني من جودة الحياة 

(، في 2018؛ السيد، Dorji et al., 2019الوظيفية لدى المعممين بصفة عامة )
دراسات أخرى إلى ارتباط جودة الحياة الوظيفية باألداء الوظيفي  حين أشارت

(، كما  2018؛ العزب، Almarshad et al., 2015والمسئولية االجتماعية )
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 د/ محمد مسعد عبدالواحد مطاوع
 أحمد د/ عبد الناصر عبد الحميم أمين

أشارت بعض الدراسات إلى أن سموك المواطنة التنظيمية يزيد من فعالية المدرسة، 
 & Alanoglnألىدافيا )والتي تنعكس من خالل جودتيا، وزيادة إنتاجيتيا، وتحقيقيا 

Demirtas, 2016; Ozberk & Altinay, 2019 ولقد نمت مشكمة الدراسة ،)
لدى الباحثين من خالل االىتمام بتجويد الحياة الوظيفية لمعممات رياض األطفال من 
ناحية، ومن خالل أىمية الدور الذي تقوم بو المعممات وعظم مسئولياتين في الفترة 

قص الدراسات التي اىتمت بطبيعة عمل معممة رياض األطفال، الراىنة، وفي ضوء ن
وأيًضا التطمع إلى مقارنات دولية لطبيعة عمل معممة رياض األطفال وما تمارسو من 

 سموكيات المواطنة ونيضة وتطور رياض األطفال.
ومع أىمية متغيري الدراسة: جودة الحياة الوظيفية وسموك المواطنة التنظيمية 

سسات رياض األطفال؛ إال أن ىناك فجوة بحثية في ىذا الجانب، سواء لمعممات ومؤ 
من حيث جودة الحياة الوظيفية وسموك المواطنة التنظيمية في ضوء العمر والخبرة، 
أو من حيث المقارنة بين معممات رياض األطفال في مصر والسعودية؛ من ىنا 

ا من ىذه الفجوة البحثية، تجيب الدراسة الحالية عن بعض األسئمة التي قد تسد بعضً 
 وتتحدد مشكمة الدراسة في األسئمة التالية:

ما نوع العالقة بين جودة الحياة الوظيفية وسموك المواطنة التنظيمية لدى معممات  -أ
 رياض األطفال في مصر والسعودية؟

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين معممات رياض األطفال في كٍل من:  -ب
 دية في كٍل من: جودة الحياة الوظيفية، وسموك المواطنة التنظيمية؟مصر والسعو 

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين فئات العمر الزمني، أو بين فئات  -ج
سنوات الخبرة في جودة الحياة الوظيفية لدى معممات رياض األطفال في كٍل 

 من: مصر والسعودية؟ 
ن فئات العمر الزمني، أو بين فئات ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بي -د

سنوات الخبرة في سموك المواطنة التنظيمية لدى معممات رياض األطفال في كٍل 
 من: مصر والسعودية؟ 

ما أبعاد سموك المواطنة التنظيمية التي تسيم في التنبؤ بجودة الحياة الوظيفية  -ه
 لدى معممات رياض األطفال في كٍل من: مصر والسعودية؟
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 ةــــداف الدراســـــــأه
تعرف العالقة بين جودة الحياة الوظيفية وسموك المواطنة التنظيمية لدى معممات  -أ

 رياض األطفال في مصر والسعودية.
تحديد الفروق بين معممات رياض األطفال في كٍل من: مصر والسعودية في  -ب

 جودة الحياة الوظيفية وسموك المواطنة التنظيمية.
روق في جودة الحياة الوظيفية لدى معممات رياض األطفال في مصر تحديد الف -ج

 والسعودية في ضوء العمر الزمني والخبرة.
تحديد الفروق في سموك المواطنة التنظيمية لدى معممات رياض األطفال في  -د

 مصر والسعودية في ضوء العمر الزمني والخبرة.
سيم في التنبؤ بجودة الحياة تحديد أبعاد سموك المواطنة التنظيمية التي ت -ه

 الوظيفية لدى معممات رياض األطفال في مصر والسعودية.
 ةــــمية الدراســـــأه

 األهمية النظرية
تسد فجوة بحثية ميمة؛ حيث أن ىناك ندرة كبيرة في الدراسات التي تركز عمى  -أ

ك في جودة الحياة الوظيفية لدى معممات رياض األطفال وأبعاد حياة العمل وذل
ضوء عالقتيا بما تقوم بو المعممات من سموك المواطنة التنظيمية والنيوض 

 بالعمل.
أىمية عينتيا؛ حيث تعد معممة رياض األطفال من أىم ركائز العممية التربوية  -ب

والتعميمية في سن الطفولة المبكرة، بما تقوم بو من دور في تييئة األطفال 
عدادىم الجيد تربوًيا وتعميميً   ا لمرحمة التعميم االبتدائي.وا 

تثري المكتبة العربية بدراسة مقارنة بين معممات رياض األطفال في كٍل من  -ج
 مصر والسعودية في متغيرين ميمين من موضوعات عمم النفس اإليجابي.

التأكيد عمى أىمية تجويد الحياة الوظيفية لمعممة الطفولة المبكرة، وما يترتب عميو  -د
 تعود عمى تربية النشء.من إيجابيات 
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 د/ محمد مسعد عبدالواحد مطاوع
 أحمد د/ عبد الناصر عبد الحميم أمين

 األهمية التطبيقية
ما تتوصل إليو الدراسة من نتائج، قد تفيد الميتمين والمسئولين عن تطوير برامج  -أ

إعداد معممة الطفولة المبكرة، وكذلك إدارات التدريب أثناء الخدمة، في التأكيد 
يات من عمى أىمية سموكيات المواطنة التنظيمية، وما يترتب عمى ىذه السموك

 النيوض بالعممية التربوية والتعميمية.
تقدم مقياسين جديدين من مقاييس التقرير الذاتي لجودة الحياة الوظيفية وسموك  -ب

 المواطنة التنظيمية لمعممات رياض األطفال.
ما تقدمو الدراسة من توصيات تركز عمى النيوض بعمل معممة رياض األطفال  -ج

 تيا وانعكاسو عمى دورىا الوظيفي والتربوي. وتؤكد عمى أىمية تجويد حيا
 ة ـــــطمحات الدراســــمص

  Quality of Work Life جودة الحياة الوظيفية
ثراء وأمان واستقرار  يعرفيا الباحثان بأنيا ما تشعر بو المعممة من إشباع وا 
ورضا وظيفي، في بيئة مدرسية آمنة وصحية ومحفزة وجاذبة، تتسم بالمشاركة في 

خاذ القرار والعالقات اإلنسانية واالجتماعية والمينية الجيدة. وتقاس بالدرجة التي ات
تحصل عمييا المعممة عمى مقياس جودة الحياة الوظيفية المستخدم في الدراسة 

 الحالية.
  Organizational Citizenship Behavior سموك المواطنة التنظيمية

مارسو المعممة اختيارًيا، من غير يعرفو الباحثان بأنو ذاك السموك الذي ت
مياميا الوظيفية، وبعيًدا عن الئحة المكافآت والحوافز، ويسيم بشكل مباشر أو غير 
مباشر في نيضة العممية التربوية والتعميمية، وتحسين مخرجات التعمم، وتحقيق 
أىداف ورسالة الروضة. ويقاس بالدرجة التي تحصل عمييا المعممة عمى المقياس 

 تخدم في الدراسة الحالية.المس
 ةـــــدود الدراســـــح

تتمثل الحدود الموضوعية لمدراسة في دراسة متغيري جودة  الحدود الموضوعية:
الحياة الوظيفية وسموك المواطنة التنظيمية لدى معممات الروضة 

 في مصر والسعودية.
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العام الجامعي  تم تطبيق الدراسة خالل الفصل الدراسي األول من الحدود الزمانية:
 م.2019-2020

تم تطبيق الدراسة عمى عنة من معممات الروضة في منطقة عسير  الحدود المكانية:
 بالسعودية ومحافظة الفيوم بمصر.

 ةــــجية لمدراســراءات المنهـــــاإلج
 منهج الدراسة

استخدمت الدراسة المنيج الوصفي االرتباطي التنبؤي، والدراسة المقارنة 
 عن أسئمتيا. لإلجابة

 مجتمع الدراسة
تمثل معممات رياض األطفال في الروضات الحكومية في كل من مصر 
)مديرية التربية والتعميم بالفيوم( والمممكة العربية السعودية )إدارة التعميم بمنطقة 

 عسير( مجتمًعا لمدراسة.
 عينة الدراسة

تيرت ( حجم ونوع وخصائص عينات الدراسة، والتي اخ1يوضح جدول )
عشوائًيا من مجتمع الدراسة؛ حيث تم اختيار العينة من خالل إرسال أدوات الدراسة 
عبر رابط الكتروني لممعممات، وقد تم تمقي استجاباتين عن طريق البريد االلكتروني 

 لرابط البحث.
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 د/ محمد مسعد عبدالواحد مطاوع
 أحمد د/ عبد الناصر عبد الحميم أمين

 ( خصائص العينة االستطالعية والكمية لمدراسة1جدول )
 

"ت" لداللة  الخبرة العمر الزمني العدد البمد العينة

الفروق بين 

 متوسطي العمر

"ت" لداللة 

الفروق بين 

 متوسطي الخبرة

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

 *0.55 *1.90 7.76 9.91 6.32 34.93 45 مصر استطالعية
 7.11 10.77 5.25 37.26 45 السعودية

 *0.073 *1.66 7.74 10.30 6.32 35.36 52 مصر الكمية
 6.94 10.41 5.44 37.25 56 السعودية

 * غير دالة
( أن قيم "ت" غير دالة إحصائًيا في العمر والخبرة، مما يشير 1يتضح من جدول )

 إلى تجانس عينتي الدراسة: المصرية والسعودية في العمر الزمني وسنوات الخبرة.
 ةــــــأدوات الدراس

 (حثينالبا إعداد)مقياس جودة الحياة الوظيفية 
( فقرة، تقيس جودة الحياة 20يتكون المقياس في صورتو النيائية من )

الوظيفية لدى معممات رياض األطفال، وذلك من خالل األبعاد األربعة التالية: بعد 
العالقات اإلنسانية واالجتماعية بالروضة، ويقيس جودة الحياة من خالل جودة 

دارة ال روضة، والعالقات الجيدة بأولياء أمور العالقة بزميالت العمل والمشرفة وا 
األطفال؛ وبعد المشاركة في اتخاذ القرارات الوظيفية، ويقيس مشاركة المعممة 
واستقالليتيا في اتخاذ القرارات المناسبة فيما يخص عمميا؛ وبعد اإلشباع الوظيفي، 

اإلشباع ويقيس الرضا عن الوظيفية والمكانة االجتماعية ليا، ومدى تحقيق االمتالء و 
في توفير  الوظيفي الداخمي لممعممة؛ وبعد فعالية الروضة، ويقيس فعالية الروضة

 االحتياجات الالزمة لممعممة والتشجيع والدعم الالزم.
  بناء المقياس

قام الباحثان باالطالع عمى وتحميل أدبيات جودة الحياة الوظيفية 
(Almarshad et al., 2019; Dorji et al., 2019; Nguyen, 2017 ،)
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وتحميل بعض المقاييس السابقة ودراسة أبعادىا ومكوناتيا، ومنيا: مقياس 
Padroso, Pilatti, Gutierrez & Picinin (2019)  الذي يقيس جودة الحياة

الوظيفية من خالل خمسة أبعاد شممت: الجوانب البيولوجية الفسيولوجية، والنفسية 
 Nguyenتصادية، االجتماعية اإلنسانية، ومقياس السموكية، والبيئية التنظيمية، واالق

ويقيس جودة الحياة الوظيفية من خالل األبعاد الثالثة: الحاجة لمبقاء،  (2017)
(، واستبانة كل 2017والحاجة لالمتالك، والحاجة لممعرفة، ومقياس جمعة وآخرون )

تصميم  ( لجودة الحياة الوظيفية، وبالتالي تم2018( والعزب )2018من السيد )
 المقياس في صورتو األولية التي خضعت إلجراءات الصدق والثبات. 

 صدق المقياس
حازت فقرات وأبعاد المقياس في صورتو النيائية عمى اتفاق ثالثة من 

 %(.100المحكمين في المجال بنسبة )
 ثبات المقياس

بمغ معامل ثبات التجزئة النصفية لممقياس والمحسوب عن طريق 
( لمعينة السعودية، 0.88( لمعينة المصرية، و )0.63) spearman-brownمعادلة

لممقياس وأبعاده كما يوضحيا  Cronbach's alphaكما تم حساب معامالت ثبات 
 (، وىي معامالت ثبات مرتفعة.2جدول )

لمقياس جودة الحياة الوظيفية  Cronbach's alpha( معامالت 2جدول )
 وأبعاده الفرعية

 
لعالقات ا البعد/ العينة

اإلنسانية 

 واالجتماعية

المشاركة في 

 اتخاذ القرارات

اإلشباع 

 الوظيفي

الفعالية 

 المدرسية

المقياس 

 ككل

Cronbach's 
alpha 

 0.87 0.73 0.72 0.76 0.80 مصرية
 0.87 0.73 0.84 0.75 0.73 سعودية
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 د/ محمد مسعد عبدالواحد مطاوع
 أحمد د/ عبد الناصر عبد الحميم أمين

 االتساق الداخمي لممقياس
مي لمقياس جودة الحياة ( معامالت االتساق الداخ4(، )3يوضح الجدوالن )
 الوظيفية وأبعاده الفرعية.

( معامالت االرتباط بين درجات فقرات مقياس جودة الحياة الوظيفية 3جدول )
 والدرجة الكمية بعد حذف درجة الفقرة

 
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الفقرة/ العينة

معامل 
 االرتباط

 **70. **45. *29. **62. **59. **59. **51. **54. **62. *30. مصرية

 **61. **57. *40. **74. **50. *37. **59. **58. *30. **61. سعودية

 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 الفقرة/ العينة

معامل 
 االرتباط

 **73. **67. **41. **59. **56. **56. **73. **70. **41. **78. مصرية

 **74. **58. *30. **76. **63. **52. **69. **59. **39. **51. سعودية

**0.01   *0.05 
( معامالت ارتباط درجات أبعاد مقياس جودة الحياة الوظيفية بالدرجة 4جدول )

 الكمية بعد حذف درجة البعد
 

العالقات اإلنسانية  البعد/ العينة
 واالجتماعية

 المشاركة 
 في اتخاذ القرارات

 اإلشباع 
 الوظيفي

 الفعالية 
 المدرسية

معامل 
 االرتباط

 **0.86 **0.81 **0.74 **0.65 ريةمص

 **0.83 **0.78 **0.80 **0.84 سعودية

**0.01 
( أن جميع معامالت االرتباط بين درجات فقرات وأبعاد 4(، )3يتضح من الجدولين )

، 0.01مقياس جودة الحياة الوظيفية والدرجة الكمية لممقياس دالة إحصائًيا عند 
ر قيم معامالت االرتباط إلى توفر درجة مقبولة لدى عينتي التقنين، كما تشي 0.05

 من االتساق الداخمي لممقياس.
 



   جامعت الفيوم                                     –كليت التربيت للطفولت المبكرة  –مجلت بحوث ودراساث الطفولت 

  

 

 
 

- 17 - 

 الثالث عشرالعدد 

 مقياس سموك المواطنة التنظيمية )إعداد الباحثين(:
( فقرة، تقيس سموك المواطنة 16يتكون المقياس في صورتو النيائية من )

يثار، التنظيمية لدى معممات رياض األطفال، وذلك من خالل األبعاد التالية: بعد اإل
ويشير إلى السموكيات التطوعية التي تقدميا المعممة لمساعدة زميالتيا في انجاز 
الميام والتكميفات المطموبة، دون طمب المساعدة أو انتظار مكافأة؛ وبعد الكياسة، 
ويعكس السموكيات االختيارية التي تقوم بيا المعممة من أجل تجنب أو خمق 

لعمل؛ وبعد الروح الرياضية، ويعكس روح التسامح مشكالت تؤثر عمى زميالتيا في ا
وتفادي المشاكل واستيعابيا والعمل تحت الضغوط وفي البيئة غير المناسبة دون 
تذمر؛ وبعد السموك الحضاري، ويعكس مشاركة المعممة البناءة ومبادرتيا لتحمل 

بعد مسئولية كل عمل يسيم في تطور ونجاح المدرسة من غير الميام الوظيفية؛ و 
تقان األعمال التي تقوم بيا المعممة.  االنجاز، ويعكس سموكيات تجويد وا 

 بناء المقياس
تم االطالع عمى وتحميل الدراسات والمقاييس السابقة، التي اىتمت بسموك 

( والتي قدمت 2019المواطنة التنظيمية في البيئات التعميمية، كدراسة: عطية )
لممعممين تضمن األبعاد الخمسة لممواطنة مقياًسا لسموك المواطنة التنظيمية 

 .Thomas et alومقياس  Alanoglu & Demirtas (2016)التنظيمية، ودراسة 
(، وقد تم تحديد التعريف اإلجرائي 2019أحادي البعد، واستبانة الداوود ) (2019)

اتو، لسموك المواطنة التنظيمية وفًقا لتوجيات الدراسة الحالية، وتم تحديد أبعاده وفقر 
جراءات الصدق والثبات.  وتحديد المقياس في صورتو األولية التي خضعت لمتحكيم وا 

 صدق المقياس
حازت فقرات المقياس في صورتو النيائية عمى اتفاق ثالثة من أساتذة الصحة 

 %(.100النفسية وعمم النفس بنسبة )
 ثبات المقياس

طريق معادلة  بمغ معامل ثبات التجزئة النصفية لممقياس والمحسوب عن
spearman-brown (0.85( لمعينة المصرية، و )لمعينة السعودية، وتم 0.79 )
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(، وىي 5لممقياس وأبعاد الفرعية جدول ) Cronbach's alphaحساب معامالت 
 معامالت ثبات مرتفعة.

 لمقياس سموك المواطنة التنظيمية Cronbach's alpha( معامالت 5جدول )
 

 الروح الرياضية الكياسة اإليثار البعد/ العينة
السموك 
 الحضاري

 المقياس ككل االنجاز

Cronbach's 
alpha 

 0.85 0.82 0.78 0.71 0.73 0.77 مصرية

 0.82 0.66 0.67 0.82 0.70 0.71 سعودية

 االتساق الداخمي لممقياس
( معامالت االتساق الداخمي لمقياس سموك المواطنة 7(، )6يوضح الجدوالن )

 بعاده الفرعية.التنظيمية وأ
( معامالت ارتباط درجات فقرات مقياس سموك المواطنة التنظيمية 6جدول )

 بالدرجة الكمية بعد حذف درجة الفقرة
 

 8 7 6 5 4 3 2 1 الفقرة/ العينة
 **69. **61. **69. **72. **66. **59. **41. **71. مصرية معامل االرتباط

 **53. **38. **49. **61. **62. **51. **55. **66. سعودية
 16 15 14 13 12 11 10 9 الفقرة/ العينة

 **56. *37. *30. **72. **71. **61. **49. **38. مصرية معامل االرتباط
 **74. **71. *36. **76. **64. **58. **38. **44. سعودية

**0.01  *0.05 
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ظيمية بالدرجة ( معامالت ارتباط درجات أبعاد مقياس سموك المواطنة التن7جدول )
 الكمية بعد حذف درجة البعد

 
 االنجاز السموك الحضاري الروح الرياضية الكياسة اإليثار البعد/ العينة

 معامل االرتباط
 **0.60 **0.81 **0.74 **0.90 **0.80 مصرية
 **0.82 **0.80 **0.52 **0.74 **0.75 سعودية

**0.01 
ت ارتباط درجات فقرات وأبعاد ( أن جميع معامال7(، )6يتضح من الجدولين )

، 0.01مقياس سموك المواطنة التنظيمية بالدرجة الكمية لممقياس دالة إحصائًيا عند 
لدى عينتي التقنين، كما تشير قيم معامالت االرتباط إلى تحقق درجة مقبولة  0.05

 من االتساق الداخمي لممقياس.
  ةـــــطوات الدراســخ

ة والسعودية اختياًرا عشوائًيا من منطقتي: تم اختيار عينتي الدراسة: المصري
الفيوم بمصر وعسير بالسعودية، كما تم تصميم أدوات الدراسة وحساب صدقيا 
وثباتيا، وتم تطبيق أدوات الدراسة الكترونًيا عن طريق رابط الكتروني لمقياسي 

 عن -التوزيع الطبيعي–الدراسة، ثم تم جدولة البيانات والوقوف عمى اعتداليتيا 
، وبالتالي تم حساب نتائج الدراسة kolmogorov-Smirnovطريق اختبار 

 .SPSS-22باستخدام حزمة البيانات اإلحصائية 
 ةـــــج الدراســــنتائ

لإلجابة عن سؤال الدراسة األول: ما نوع العالقة بين جودة الحياة الوظيفية 
ة؟ تم وسموك المواطنة التنظيمية لدى معممات رياض األطفال في مصر والسعودي

حساب معامالت ارتباط بيرسون بين درجات عينتي الدراسة: المصرية والسعودية 
عمى مقياسي: جودة الحياة الوظيفية وسموك المواطنة التنظيمية وأبعادىا الفرعية، 

(، والتي تشير في مجمميا إلى 8وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج يوضحيا جدول )
صائًيا بين درجات جودة الحياة الوظيفية وسموك وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إح
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 د/ محمد مسعد عبدالواحد مطاوع
 أحمد د/ عبد الناصر عبد الحميم أمين

 المواطنة التنظيمية لدى معممات رياض األطفال في مصر والسعودية.
( معامالت االرتباط بين درجات عينتي الدراسة: المصرية والسعودية عمى 8جدول )

 مقياسي: جودة الحياة الوظيفية وسموك المواطنة التنظيمية وأبعادها الفرعية
 

 المتغير
 جودة الحياة الوظيفية

العالقات اإلنسانية 

 واالجتماعية

المشاركة في 

 اتخاذ القرارات

اإلشباع 

 الوظيفي

الفعالية 

 المدرسية
 الدرجة الكمية

سموك المواطنة التنظيمية
 

 اإليثار
 **0.58 **0.50 *0.30 **0.65 **0.45 مصرية
 **0.49 **0.40 **0.40 **0.41 **0.37 سعودية

 ةالكياس
 **0.44 *0.28 0.14 **0.62 **0.54 مصرية
 **0.57 **0.41 **0.54 **0.47 **0.41 سعودية

الروح 
 الرياضية

 0.16 0.12 0.13 0.26 *0.33 مصرية
 0.18 0.15 *0.29 0.10 0.10 سعودية

السموك 
 الحضاري

 **0.64 *0.50 **0.46 **0.64 **0.41 مصرية
 **0.61 **0.58 **0.39 **0.55 **0.53 سعودية

 االنجاز
 0.24 0.13 0.11 **0.46 *0.34 مصرية
 **0.50 **0.44 **0.44 **0.36 **0.35 سعودية

الدرجة 
 الكمية

 **0.55 **0.42 0.25 **0.68 **0.54 مصرية
 **0.63 **0.54 **0.55 **0.47 **0.47 سعودية

 **0.01       *0.05 
عامالت االرتباط بين جودة الحياة الوظيفية ( أن جميع قيم م8يتضح من جدول )

؛ عدا 0.05، 0.01وأبعادىا وسموك المواطنة التنظيمية وأبعادىا دالة إحصائًيا عن 
قيم معامالت االرتباط بين البعد الثالث لسموك المواطنة التنظيمية واألبعاد: الثاني 

عينة المصرية، وقيم والثالث والرابع والدرجة الكمية لجودة الحياة الوظيفية لدى ال
معامالت االرتباط بين البعد الثالث لسموك المواطنة التنظيمية واألبعاد: األول والثاني 
الرابع والدرجة الكمية لجودة الحياة الوظيفية لدى العينة السعودية، وكذلك قيم االرتباط 
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درجة الكمية بين البعد الخامس لسموك المواطنة التنظيمية واألبعاد: الثالث والرابع وال
 لجودة الحياة الوظيفية لدى العينة المصرية؛ فإنيا غير دالة إحصائًيا.

ولإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني: ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 
معممات رياض األطفال في كٍل من: مصر والسعودية في كٍل من: جودة الحياة 

اب قيم "ت" لداللة الفروق بين الوظيفية، وسموك المواطنة التنظيمية؟ تم حس
متوسطات درجات عينتي الدراسة: المصرية والسعودية عمى مقياسي الدراسة: جودة 
الحياة الوظيفية وسموك المواطنة التنظيمية وأبعادىا الفرعية؛ حيث أظيرت النتائج 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات معممات األطفال في مصر 

طفال في السعودية في بعض األبعاد دون غيرىا، وذلك لصالح معممات ومعممات األ
( نتائج قيم "ت" لمفروق بين متوسطات 9رياض أطفال السعودية، ويوضح جدول )

 درجات أبعاد جودة الحياة الوظيفية وسموك المواطنة التنظيمية كما يمي:
درجات عينتي الدراسة: المصرية ( قيم "ت" لداللة الفروق بين متوسطات 9جدول )
( عمى مقياسي: جودة الحياة الوظيفية وسموك 56( والسعودية )ن=52)ن=

 المواطنة التنظيمية وأبعادها الفرعية
 

قيمة  االنحراف المعياري متوسط الدرجات المتغير
 ت

مستوى 
 السعودية المصرية السعودية المصرية الداللة

جودة الحياة الوظيفية
 

ت اإلنسانية العالقا
 واالجتماعية

16.80 16.17 1.97 2.71 1.37 0.17 

المشاركة في اتخاذ 
 القرارات

19.67 20.48 3.50 3.06 2.27- 0.20 

 0.01 -2.46 4.81 5.24 23.42 21.03 اإلشباع الوظيفي
 0.76 -0.29 3.90 3.55 18.21 18.00 الفعالية المدرسية

 الدرجة الكمية
 

75.51 78.30 11.31 11.84 1.24- 0.21 
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 أحمد د/ عبد الناصر عبد الحميم أمين

قيمة  االنحراف المعياري متوسط الدرجات المتغير
 ت

مستوى 
 السعودية المصرية السعودية المصرية الداللة

سموك المواطنة التنظيمية
 

 0.25 -1.14 2.68 2.23 16.89 16.34 اإليثار
 0.10 -1.64 1.76 1.85 12.76 12.19 الكياسة

 0.01 -2.52 2.73 2.55 11.75 10.46 الروح الرياضية
 0.08 -1.74 2.77 5.54 11.85 10.96 السموك الحضاري

 0.006 -2.78 2.40 1.48 11.73 10.65 االنجاز
 0.01 -2.63 9.02 8.17 65.00 60.61 الدرجة الكمية
( أن قيم "ت" لداللة الفروق بين متوسطات درجات عينتي 9يتضح من جدول )

الدراسة: المصرية والسعودية دالة إحصائًيا في البعد الثالث لجودة الحياة الوظيفية، 
سموك المواطنة التنظيمية، وأن والبعدين: الثالث والخامس وكذلك الدرجة الكمية ل

جميع ىذه الفروق لصالح العينة السعودية، في حين أن قيم "ت" لداللة الفروق بين 
متوسطات درجات عينتي الدراسة: المصرية والسعودية في بقية األبعاد األخرى لجودة 

 الحياة الوظيفية أو سموك المواطنة التنظيمية غير دالة إحصائًيا.
ال الدراسة الثالث: ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ولإلجابة عن سؤ 

فئات العمر الزمني، أو بين فئات سنوات الخبرة في جودة الحياة الوظيفية لدى 
معممات رياض األطفال في كٍل من: مصر والسعودية؟  تم إجراء تحميل التباين 

ة: المصرية األحادي لمكشف عن داللة الفروق بين متوسطات درجات عينتي الدراس
والسعودية عمى مقياس جودة الحياة الوظيفية وأبعاده الفرعية في ضوء الفئات العمرية 

(، 10 -1( وفئات الخبرة التالية: )60 -46(، )45 -36(، )35 -25التالية: )
(، وقد أظيرت النتائج وجود فروق دالة لبعض المتوسطات 35 -21(، )20 -11)

 (.10دون غيرىا، جدول ) دون األخرى لدى العينة المصرية
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( تحميل التباين األحادي لداللة الفروق بين متوسطات درجات عينتي 10جدول )
الدراسة: المصرية والسعودية عمى مقياس جودة الحياة الوظيفية وأبعاده الفرعية 

 في ضوء فئات العمر وفئات الخبرة
 

 قيمة ف ربعاتمتوسط الم درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المتغير
 سعودية مصرية سعودية مصرية سعودية مصرية سعودية مصرية

العالقات 

اإلنسانية 

 واالجتماعية

بين  العمر

 المجموعات

33.278 11.23 2 2 16.639 5.617 4.94** 0.758 

داخل 

 المجموعات

164.779 392.97 49 53 3.363 7.415 

بين  الخبرة

 المجموعات

14.225 3.641 2 2 7.113 1.82 1.89 0.24 

داخل 

 المجموعات

183.852 400.75 49 53 3.755 7.558 

المشاركة في 

اتخاذ 

 القرارات

بين  العمر

 المجموعات

87.561 18.90 2 2 43.781 9.451 3.974* 1.01 

داخل 

 المجموعات

539.881 497.07 49 53 11.018 9.379 

بين  الخبرة

 المجموعات

46.28 4.566 2 2 23.14 2.283 1.95 0.237 

داخل 

 المجموعات

581.157 511.41 49 53 11.86 9.649 

اإلشباع 

 الوظيفي

بين  العمر

 المجموعات

102.042 47.75 2 2 51.021 23.87 1.92 1.029 
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 قيمة ف ربعاتمتوسط الم درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المتغير
 سعودية مصرية سعودية مصرية سعودية مصرية سعودية مصرية

داخل 

 المجموعات

1301.88 1229.9 49 53 26.569 23.207 

بين  الخبرة

 المجموعات

24.96 27.84 2 2 12.48 13.92 0.644 0.558 

داخل 

 المجموعات

1378.96 1249.8 49 53 28.14 23.583 

الفعالية 

 المدرسية

بين  العمر

 المجموعات

73.531 42.11 2 2 36.765 21.055 3.147* 1.40 

داخل 

 المجموعات

572.469 795.31 49 53 11.683 15.006 

بين  الخبرة

 المجموعات

26.34 0.01 2 2 13.17 0.006 1.04 0.001 

داخل 

 المجموعات

619.66 837.41 49 53 12.64 15.80 

بين  العمر الدرجة الكمية

 المجموعات

640.485 280.9 2 2 320.24 140.45 2.66 1.001 

داخل 

 المجموعات

5890.49 7434.9 49 53 120.214 140.28 

بين  الخبرة

 المجموعات

231.13 78.04 2 2 115.56 39.022 0.89 0.27 

داخل 

 المجموعات

6299.84 7637.7 49 53 128.56 144.109 

**0.01   *0.05 



   جامعت الفيوم                                     –كليت التربيت للطفولت المبكرة  –مجلت بحوث ودراساث الطفولت 

  

 

 
 

- 25 - 

 الثالث عشرالعدد 

( وجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسطات درجات العينة 10يتضح من جدول )
المصرية في األبعاد: األول والثاني والرابع لجودة الحياة الوظيفية باختالف فئات 

جود فروق دالة إحصائًيا بين متوسطات درجات العمر، كما تكشف النتائج عن عدم و 
العينة المصرية في بقية األبعاد باختالف فئات العمر أو فئات الخبرة، كما يوضح 

( عدم وجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسطات درجات العينة السعودية 10جدول )
الخبرة، في جودة الحياة الوظيفية وأبعادىا الفرعية باختالف فئات العمر أو فئات 

وىذه النتائج تحقق صحة الفرض الثالث لمدراسة جزئًيا؛ فيما يتعمق بالفروق ذات 
الداللة اإلحصائية، وال تحققو فيما يتعمق بالفروق غير الدالة إحصائًيا بين متوسطات 
درجات األبعاد باختالف فئات العمر أو فئات الخبرة، ولمتوقف عمى اتجاه وداللة 

رجات العينة المصرية عمى األبعاد ذات القيم الدالة؛ تم الفروق بين متوسطات د
( نتائج ىذه 11لممقارنات البعدية، ويوضح جدول ) Tukeyاستخدام اختبار 

 المقارنات البعدية وداللتيا.
لممقارنات البعدية لداللة واتجاه الفروق بين  Tukey( نتائج اختبار 11جدول )

 لوظيفية لدى العينة المصريةفئات العمر في بعض أبعاد جودة الحياة ا
 

 مستوى الداللة الخطأ المعياري متوسط الفروق مصدر التباين المتغير
العالقات اإلنسانية 

 واالجتماعية
    1فئة العمر
 2فئة العمر

1.5229- 0.5343 0.01 

   1فئة العمر المشاركة في اتخاذ القرارات
 2فئة العمر 

2.5449- 0.9671 0.05 

   1 فئة العمر الفعالية المدرسية
 3فئة العمر

6.0506- 2.4936 0.05 

( وجود فروق دالة إحصائًيا لدى العينة المصرية بين فئتي 11يتضح من جدول )
عاًما( في البعدين: األول  45 -36عاًما( والثانية ) 35 -25العمر: األولى )

صائًيا بين والثاني لجودة الحياة الوظيفية لصالح الفئة الثانية، ووجود فروق دالة إح
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عاًما( في البعد الرابع  60 -45عاًما( والثالثة ) 35 -25فئتي العمر: األولى )
 لجودة الحياة الوظيفية لصالح الفئة الثالثة.

ولإلجابة عن سؤال الدراسة الرابع: ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 
التنظيمية لدى  فئات العمر الزمني، أو بين فئات سنوات الخبرة في سموك المواطنة

معممات رياض األطفال في كٍل من: مصر والسعودية؟  تم إجراء تحميل التباين 
األحادي لمكشف عن داللة الفروق بين متوسطات درجات عينتي الدراسة: المصرية 
والسعودية عمى مقياس جودة الحياة الوظيفية وأبعاده الفرعية في ضوء اختالف 

( وفئات سنوات الخبرة 60 -46(، )45 -36(، )35 -25الفئات العمرية التالية: )
(، وقد أظيرت النتائج وجود فروق دالة 35 -21(، )20 -11(، )10 -1التالية: )

لبعض المتوسطات دون األخرى لدى العينة المصرية دون غيرىا، ويوضح الجدول 
 ( نتائج ىذا التحميل:12)

متوسطات درجات عينتي  ( تحميل التباين األحادي لداللة الفروق بين12جدول )
الدراسة: المصرية والسعودية عمى مقياس سموك المواطنة التنظيمية وأبعاده في 

 ضوء فئات العمر وفئات الخبرة
 

 مصدر التباين المتغير
 قيمة ف متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات

 سعودية مصرية سعودية مصرية سعودية مصرية سعودية مصرية

 اإليثار
 العمر

 0.483 23.823 2 2 0.966 47.646 المجموعاتبين 
5.609** 0.065 

 7.441 4.247 53 49 394.39 208.12 داخل المجموعات

 الخبرة
 15.265 14.555 2 2 30.53 29.11 بين المجموعات

3.146* 2.218 
 6.884 4.626 53 49 364.82 226.66 داخل المجموعات

 الكياسة
 العمر

 0.959 4.889 2 2 1.917 9.77 جموعاتبين الم
1.44 0.299 

 3.209 3.394 53 49 170.06 166.29 داخل المجموعات

 الخبرة
 0.196 4.50 2 2 0.391 9.003 بين المجموعات

1.32 0.06 
 3.238 3.41 53 49 171.59 167.07 داخل المجموعات

 0.44 0.608 3.385 4.028 2 2 6.771 8.056 بين المجموعات العمرالروح 
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 7.618 6.630 53 49 403.72 324.86 داخل المجموعات الرياضية

 الخبرة
 9.924 8.105 2 2 19.847 16.21 بين المجموعات

1.254 1.346 
 7.37 6.464 53 49 390.65 316.71 داخل المجموعات

السموك 
 الحضاري

 العمر
 7.433 13.07 2 2 14.866 26.14 بين المجموعات

2.108 0.966 
 7.688 6.20 53 49 407.99 303.78 داخل المجموعات

 الخبرة
 1.283 12.536 2 2 2.566 25.07 بين المجموعات

2.015 0.16 
 7.93 6.221 53 49 420.29 304.85 داخل المجموعات

 االنجاز
 العمر

 3.45 3.21 2 2 6.903 6.43 بين المجموعات
1.496 0.59 

 5.851 2.15 53 49 310.07 105.33 جموعاتداخل الم

 الخبرة
 6.222 2.348 2 2 12.444 4.695 بين المجموعات

1.074 1.08 
 5.746 2.185 53 49 304.538 107.07 داخل المجموعات

الدرجة 
 الكمية

 العمر
 50.946 166.76 2 2 101.89 333.53 بين المجموعات

2.654 0.616 
 82.68 62.832 53 49 4382.1 3078.7 داخل المجموعات

 الخبرة
 10.895 108.50 2 2 21.789 217.01 بين المجموعات

1.664 0.129 
 84.19 65.210 53 49 4462.2 3195.2 داخل المجموعات

 **0.01 *0.05 
( وجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسطات درجات العينة 12يتضح من جدول )

لسموك المواطنة التنظيمية باختالف فئات العمر أو فئات  المصرية في البعد األول
الخبرة، كما تكشف النتائج عن عدم وجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسطات درجات 
العينة المصرية عمى بقية األبعاد األخرى لسموك المواطنة التنظيمية، كما يوضح 

العينة السعودية  ( عدم وجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسطات درجات12جدول )
في سموك المواطنة التنظيمية وأبعاده الفرعية باختالف فئات العمر أو فئات الخبرة، 
ولمتوقف عمى اتجاه وداللة الفروق بين متوسطات درجات العينة المصرية؛ تم 

( نتائج المقارنات 13لممقارنات البعدية، يوضح جدول ) Tukeyاستخدام اختبار 
 داللتيا.البعدية ليذه الفروق و 
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لممقارنات البعدية لداللة واتجاه الفروق بين  Tukey( نتائج اختبار 13جدول )
 فئات العمر وفئات الخبرة في البعد األول لسموك المواطنة التنظيمية 

 لدى العينة المصرية
 

 الخطأ المعياري متوسط الفروق مصدر التباين المتغير
مستوى 
 الداللة

 اإليثار

 2لعمرفئة ا     1فئة العمر

 3فئة العمر

1.5127- 
3.8548- 

0.600 
1.503 

0.05 
0.05 

 0.05 0.8278 -1.888 3فئة العمر1     فئة الخبرة
( وجود فروق دالة إحصائًيا لدى العينة المصرية بين فئتي 13يتضح من جدول )

موك عاًما( في البعد األول لس 45 -36عاًما( والثانية ) 35 -25العمر: األولى )
المواطنة التنظيمية، لصالح الفئة الثانية، ووجود فروق دالة إحصائًيا بين فئتي العمر: 

عاًما( لنفس البعد لسموك المواطنة 60 -45عاًما( والثالثة ) 35 -25األولى )
( وجود فروق دالة 14التنظيمية لصالح الفئة الثالثة، كما يتضح من جدول )

 ( والثالثة 10 -1فئتي الخبرة: األولى ) إحصائًيا لدى العينة المصرية بين
 ( في البعد األول لسموك المواطنة التنظيمية لصالح الفئة الثالثة.35 -21)

ولإلجابة عن سؤال الدراسة الخامس: ما أبعاد سموك المواطنة التنظيمية التي 
تسيم في التنبؤ بجودة الحياة الوظيفية لدى معممات رياض األطفال في مصر 

؟ تم استخدام تحميل االنحدار المتعدد بطريقة الخطوات المتتابعة، وذلك والسعودية
لتحديد تباين انحدار جودة الحياة الوظيفية عمى أبعاد سموك المواطنة التنظيمية، 

 ( نتائج ىذا التحميل:14ويوضح جدول )
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( تحميل تباين انحدار جودة الحياة الوظيفية عمى أبعاد سموك المواطنة 14جدول )
 ظيمية لدى عينتي الدراسة: المصرية والسعوديةالتن

 
مصدر 
 التباين

 قيمة "ف" متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات
 سعودية مصرية سعودية مصرية سعودية مصرية سعودية مصرية

 **22.32 **21.61 1763.87 1530.53 2 2 3527.75 2061.07 االنحدار

 79.02 70.81 53 49 4188.08 3469.91 البواقي

   55 51 7715.83 6530.98 الكمي

 **0.01 
( ومن خالل داللة النسبة الفائية إسيام سموك المواطنة 14يتضح من جدول )

التنظيمية في التنبؤ بجودة الحياة الوظيفية لدى عينتي الدراسة: المصرية والسعودية، 
 يارية:( معامالت االنحدار المعيارية والالمع15كما يوضح جدول )

 
( معامالت االنحدار المعيارية والالمعيارية لمتنبؤ بجودة الحياة 15جدول رقم )

 الوظيفية لدى عينتي الدراسة: المصرية والسعودية
 

 المتغيرات المستقمة
معامل االنحدار 

 الالمعياري
 الخطأ المعياري

معامل 
االنحدار 
 المعياري

قيمة "ت" لداللة 
 معامل االنحدار

 سعودية مصرية سعودية مصرية سعودية مصرية سعودية مصرية
 **2.807 **3.243   8.710 6.680 24.445 28.149 ثابت االنحدار

  **3.540  0.460  0.578  2.046 االنجاز

  *2.325  0.302  0.656  1.526 اإليثار

 *2.364  0.809  0.546  1.290  الروح الرياضية

 **6.430  0.809  0.156  1.062  الدرجة الكمية
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 **0.01    *0.05 
( أن االنجاز وثابت االنحدار األكثر تنبًؤا بجودة الحياة 15يتضح من جدول )

الوظيفية لدى العينة المصرية، يمييما بعد اإليثار، دون غيرىا، كما أن معامل 
وكان  0.01، وىو دال عند 0.68االرتباط المتعدد لجودة الحياة الوظيفية يساوي 

ما يعني أن سموك المواطنة التنظيمية تساىم بنسبة  0.44يد مساوًيا معامل التحد
% في التنبؤ بجودة الحياة الوظيفية لدى العينة المصرية لمدراسة، وأن الدرجة 4.4

الكمية لسموك المواطنة التنظيمية والمعامل الثابت أكثر تنبًؤ بجودة الحياة الوظيفية 
رياضية، كما أن معامل االرتباط المتعدد لجودة لدى العينة السعودية، يمييما الروح ال

، وأن معامل التحديد 0.01وىو دال عند  0.676الحياة الوظيفية لدييم يساوي 
% في التنبؤ 4.3ما يعني أن سموك المواطنة التنظيمية تسيم بنسبة  0.43يساوي 

ياة بجودة الحياة الوظيفية، كما يمكن صياغة معادلتي التنبؤ كما يمي: جودة الح
 ثابت االنحدار+ ×  28.149+ 2.046 الوظيفية لدى العينة المصرية = 

+ 1.062بعد اإليثار، جودة الحياة الوظيفية لدى العينة السعودية = × 1.526
 بعد الروح الرياضية.× 1.290 ثابت االنحدار+ ×  24.445

 تهاــج ومناقشــــير النتائـــتفس
مع نتائج بعض الدراسات تتفق نتائج الدراسة الحالية في بعض جوانبيا 

( فيما يتعمق بوجود فروق دالة إحصائًيا 2017السابقة؛ ومنيا دراسة جمعة وآخرون )
في جودة الحياة الوظيفية بين مستويات سنوات الخبرة المختمفة، ودراسة 

Almarshad et al (2015)  فيما يتعمق بوجود عالقة ارتباطية موجبة بين جودة
ولية االجتماعية باعتبارىا مؤشًرا لسموك المواطنة التنظيمية، الحياة الوظيفية والمسئ

( فيما يتعمق بوجود عالقة ارتباطية موجبة دالة بين جودة 2018ودراسة العزب )
الحياة الوظيفية واألداء الوظيفي باعتباره مؤشًرا لسموك المواطنة التنظيمية، ودراسة 

Sandiez et al. (2019) األكبر واألصغر سًنا في جودة  فيما يتعمق بالفروق بين
 الحياة الوظيفية.

ويمكن تفسير النتائج المتعمقة بالسؤال األول في ضوء أن خصائص معممة 
رياض األطفال وتفاعميا مع األطفال داخل الروضة والذي يأخذ غالًبا طابع األمومة؛ 
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حيث يغمب عمييا سموك اإليثار في مواجية مشكالت العمل وضغوطو، وتتعامل 
سموك حضاري مع زميالتيا ومشرفتيا، كما قد تتغاضى عن بعض األشياء، التي قد ب

تعوق العمل: كالمشكالت الطارئة والتكميفات الزائدة، وتحرص عمى مساعدة غيرىا 
من المعممات، وبالتالي تحرص عمى إنجاز معظم الميام الوظيفية من خالل عالقتيا 

ونتيا وفاعميتيا ومبادراتيا داخل الروضة؛ بزميالتيا أو بإدارة الروضة، وفي ضوء مر 
 مما ييسر سير العمل، وتخطي عقباتو، وتحسين أداء المؤسسة بشكل كبير.

وال شك أن األداء المؤسسي والشخصي المتوقع لممؤسسات يمكن أن يتم 
تحقيقو من خالل سموك المواطنة التنظيمية لممعممين، وىو واحد من العوامل الميمة 

 & Alanoglnمدارس في تحقيق أىدافيا حتى تصبح ناجحة )التي تساعد ال
Demirtas, 2016العمل والمناخ المدرسي واحدة من  (، كما يعد مناخ وبيئة

 ,Rethinam & Ismailالعوامل الرئيسة لجودة الحياة الوظيفية ورفاىة الموظفين )
ي تؤثر (، كما أن األداء المؤسسي لممعممة يرتبط بمجموعة من العوامل الت2008

عمى رفاىة الموظفين وجودة حياتيم كالرضا الوظيفي والدوافع والصحة واألمن 
(، كما أن إعطاء المزيد Leitao et al, 2019الوظيفي واألمان والرفاىة النفسية )

من الثقة في أداء المعممة يمنحيا بمقومات النجاح؛ مما يزيد من رضاىا الوظيفي، 
ير من أوجو النجاح والدافعية لإلنجاز، وىذا يدفع ويضفي عمى المناخ المدرسي الكث

 المعممات نحو المشاركة في تحقيق رؤية ورسالة مؤسستين.
وتعتمد معممات رياض األطفال في عممين التدريسي عمى منيج النشاط، 
والذي يسمح لين بحرية اختيار النشاط من حيث المناسبة والمحتوى والطريقة واألداء 

ح لممعممة بأن تبدع في عمميا من ناحية، ويمنحيا قدًرا من الثقة والوسيمة، وىذا يسم
في أدائيا وقدرتيا عمى اتخاذ القرار التربوي من ناحية أخرى؛ مما يضفي عمى عمميا 
الكثير من صور تجويد العمل، والبعد عن الروتين الوظيفي، ولما ليذا من أىمية 

عم مختمف األنشطة والميام بالنسبة لين عمى الجانبين: الشخصي والوظيفي، ود
 الوظيفية.
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إن دافع األمومة يدفع معممة رياض األطفال ألن تعطي الكثير وتبذل النفيس 
في تطوير أدائيا وأنشطتيا مع أطفاليا داخل الروضة، دون أن تتذمر أو تتردد في 
مواجية الضغوط واألعباء والميام الوظيفية، كما أنبذل الكثير من السموكيات 

ة لحل مشكالت العمل أحياًنا، ومساعدة الزميالت المستجدات في العمل التطوعي
أحياًنا أخرى، والمشاركة في الفعاليات واألنشطة االثرائية من غير الميام الوظيفية؛ 
يعمل عمى تجويد بيئة العمل، وزيادة األداء التربوي والتعميمي لممؤسسة، وما ليذا من 

 والعاممين.انعكاسات إيجابية عمى بيئة العمل 
إن من إيجابيات ممارسة سموك المواطنة التنظيمية المدرسية االرتقاء بمستوى 
األداء الميني لممعممات، من خالل تبادل الخبرات داخل فرق العمل، وتحسين 
مخرجات التعمم، خاصة في حالة دعم اإلبداعات الفردية والجماعية، وتنمية االنتماء 

وظيفي لممعممة. وتمتاز بيئة العمل ذات الجودة العالية المدرسي، وتحقيق االستقرار ال
باألمن الوظيفي لمعاممين، والظروف المناسبة اآلمنة لمعمل، والعالقات الجيدة داخل 
العمل، باإلضافة إلى المكافآت المناسبة، والتي تمعب دوًرا ميًما في مستوى رفاىة 

ي أىمية تحسين جودة الحياة (، من ىنا تأتDorji et al., 2019المعممين النفسية )
الوظيفية لممعممة وشعورىا باالستقرار واألمان الوظيفي؛ حتى تقف عمى المستجدات 
التربوية والمينية في عمميا، وىذا يتطمب بيئة عمل داعمة محفزة، من خالل تبني 

(، كما ييدف تجويد الحياة الوظيفية 2018مبادئ تجويد الحياة الوظيفية )السيد، 
إلى زيادة الفاعمية المدرسية، وتحقيق أىدافيا، وزيادة اإلنتاجية واإلبداعية  لممعممة

المدرسية، وتخفيض حجم اليدر المؤسسي في الوقت والموارد والصراعات، وكذلك 
زيادة المشاركة في حل المشاكل المدرسية واستثمار طاقاتيا البشرية. وىذا يفسر 

ظيفية وسموك المواطنة التنظيمية، كما أن عدم العالقة االرتباطية بين جودة الحياة الو 
وجود دوافع تشجيعية أو تحفيزية مع كثرة األعباء الوظيفية لدى المعممة المصرية 
مقارنة بالسعودية؛ قد يفسر عدم داللة العالقة االرتباطية بين بعد الروح الرياضية 

 وبعدي: اإلشباع الوظيفي والفعالية المدرسية.
اللة الفروق بين معممات رياض األطفال في مصر ويمكن تفسير عدم د

والسعودية في الدرجة الكمية لجودة الحياة الوظيفية وسموك المواطنة التنظيمية في 
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ضوء التشابو الكبير في الموائح والنظم والقوانين المنظمة لمعمل والترقيات، والتي 
إلى حد ما، كما تجعل سير وخصائص العمل والمناخ المدرسي في البمدين متشابًيا 

أن داللة الفروق في بعد اإلشباع الوظيفي لصالح المعممات السعوديات يمكن تفسيره 
في ضوء نظم الرواتب والمكافآت والمكانة االجتماعية والوظيفية، والتي تختمف بين 
البمدين بشكل كبير، فالمينة قد تكون مرضية مادًيا لدى المعممات السعوديات من 

إلى استقاللية مؤسسات رياض األطفال عن المدرسة االبتدائية من  ناحية، باإلضافة
حيث اإلدارة واإلشراف المدرسي من ناحية أخرى، والذي يضفي عمى المناخ 
المدرسي ليذه المؤسسات قدًرا كبيًرا من الحرية في اتخاذ القرارات وممارسة األنشطة، 

شطة االثرائية والتطوعية، التي وىذا قد ينعكس ايجابًيا عمى المعممات في ممارسة األن
تنعكس بتأثيراتيا االيجابية عمى األطفال والعامالت أيًضا، وطبًقا لدراسة 

(Alanoglan & Demirtas, 2006)  فإن ممارسة سموك المواطنة ىنا يزيد من
فعالية المدرسة وتحسين إنتاجيتيا، مقارنة بمؤسسات رياض األطفال في مصر، 

دارية إلى مدير المدرسة االبتدائية بشكل أساسي، والذي قد ال والتي ترجع تبعيتيا اإل
يتمتع بقدر من المرونة اإلدارية، وتقدير األعمال واألنشطة االثرائية واإلبداعية 
لمعممات رياض األطفال، وربما يرجع إلى ما سبق طرحو من قيود الظروف 

بدنًيا وربما نفسًيا؛ مما االقتصادية واألسرية لممعممة المصرية، والتي تجعميا مجيدة 
ينأى بيا بعيًدا عن المشاركة في مثل ىذه األنشطة التطوعية، وطبًقا لدراسة العزب 

 ( فإن األداء الوظيفي لممعممة يرتبط بشكل كبير بجودة حياتيا الوظيفية.2017)
ويمكن تفسير داللة الفروق في بعد الروح الرياضية والدرجة الكمية لسموك 

ظيمية لصالح معممات رياض األطفال السعودية مقارنة بالمصرية من المواطنة التن
خالل طبيعة السياقات الحياتية لممعممات بما تتضمنو من ثقافة وضغوط ومسئوليات 
قد تضفي عمى الشخصية طابع االنضغاط النفسي من عدمو، والمسئوليات التي 

ى عاتقيا الكثير من تفوق قدرتيا الشخصية عمى تحمميا، فالمعممة المصرية يقع عم
الضغوط الحياتية والمسئوليات األسرية واالقتصادية والضغوط النفسية المتعددة داخل 
وخارج العمل؛ مما يقمل من مستوى االندماج الوظيفي، أو التمتع بالروح الرياضية 
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الكافية لمتكيف مع ظروف وأعباء العمل المتزايدة، فالضغوط التي تتعرض ليا 
ة: األسرية واالقتصادية والشخصية والوظيفية ربما تؤثر سمبًيا عمى المعممة المصري

روحيا الرياضية بشيء من عدم المرونة في التعامل مع مشكالت العمل وضغوطو، 
مقارنة بالمعممة السعودية، والتي قد ال يقع عمى عاتقيا مثل ىذه األعباء وخصوًصا 

 االقتصادية واألسرية.
عممة وسنوات الخبرة دوًرا كبيًرا في مستوى جودة وقد يمعب العمر الزمني لمم

الحياة الوظيفية وسموك المواطنة التنظيمية، وىذا يتضح من داللة الفروق في بعض 
 أبعاد جودة الحياة الوظيفية وسموك المواطنة التنظيمية لصالح المعممات األكبر سًنا

(Sandiez et al., 2019)ات )جمعة أو األكثر خبرة لدى المعممات المصري
(؛ حيث أن المعممة األكبر سًنا أو األكثر خبرة قد تكون أكثر تكيًفا 2017وآخرون، 

مع ضغوط العمل وأزماتو، باإلضافة إلى أن خبرات الحياة لديين أكثر وضوًحا 
وتنوًعا وثراًء، وىذه كميا تؤثر بشكل إيجابي في مستوى جودة الحياة الوظيفية مقارنة 

، والتي قد ال تمتمك نفس مستوى التكيف مع ضغوط العمل أو بالمعممة األصغر سًنا
االستفادة من الخبرة، مع ضعف الراتب، وربما نقص العالقات االجتماعية، كما أن 
المعممة األكبر سًنا ربما يكون لدييا نقص في األعباء التدريسية في مقابل األعباء 

وء خبراتيا الوظيفية وعمرىا؛ اإلشرافية، باإلضافة إلى تطمعيا لمترقية األعمى في ض
مما يدفعيا بشكل أو بآخر لالندماج في األعمال التنظيمية التطوعية داخل رياض 

 األطفال.
كما أن سموكيات المواطنة التنظيمية تسيم في دفع المعممات نحو التعاون 
والمشاركة في تحمل مسئولية مساعدة العضوات الالتي يواجين مشكالت، كما يدفع 

لتصل إلى تحقيق أىدافيا، وتساعد موظفييا كي يطوروا شعورىم بالمسئولية  المؤسسة
(Ozberk & Altinay, 2019 ويمعب سموك المواطنة التنظيمية دوًرا ميًما في ،)

تجويد الحياة الوظيفية لممعممة، فيو يسيم في تجويد بيئة العمل من خالل األعمال 
مينية لممعممات، ويسيم في المساعدة في التطوعية واإلبداعية واألنشطة االثرائية ال

حل مشكالت العمل، وانجاز الميام الضرورية والطارئة، وتبادل الخبرات، وكل ىذا 
ينعكس عمى المناخ المدرسي العام بتأثيراتو االيجابية عمى المعممات واألطفال واألداء 
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عاون بين المؤسسي والرضا الوظيفي، ويرتبط سموك المواطنة التنظيمية بدرجة الت
(، كما أن المناخ المدرسي العام Ozberk & Altinay, 2019أعضاء المؤسسة )

الذي تسمح بو إدارة المدرسة، باإلضافة إلى سموكيات المعممين؛ تعمب دوًرا كبيًرا في 
 سموك المواطنة التنظيمية، بما يكون لو تأثير إيجابي عمى األطفال.

 تاــيـــوصــالت
 ضوء معطيات الدراسة الحالية:وفيما يمي بعض التوصيات في 

أواًل: توصية لصاحب القرار: أخذ التدابير واإلجراءات الممكنة لتجويد وتحسين 
الجوانب الوظيفية لمعممات الطفولة بما ينعكس عمى المناخ والبيئة المدرسية 

 بالثراء التربوي والتعميمي لدى أطفالنا.
لمينية والتربوية لممعممات من ثانًيا: توصية لإلشراف المدرسي: صقل الميارات ا

شراك المعممات في اتخاذ القرار التربوي المناسب  خالل توجيو تربوي فعال، وا 
 فيما يتعمق بميامين الوظيفية. 

ثانًيا: توصية لمعممات الطفولة المبكرة: ضرورة التنمية المينية المستدامة من خالل 
القة اإلشرافية بمينة التدريبات وورش العمل التي تقدميا الجيات ذات الع
 التعميم، وبما ينعكس إيجابًيا عمى األداء التدريسي والميني.

 ةــــوث مقترحـــات وبحــــــدراس
 التدفق الميني وعالقتو بجودة حياة العمل لدى معممات رياض األطفال. -أ
 العوامل النفسية المنبئة بجودة الحياة الوظيفية لدى معممات رياض األطفال. -ب
 القات بين سموك المواطنة التنظيمية والعوامل الستة لمشخصية.ديناميات الع -ج
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 عـــــــــالمراج
(. واقع جودة الحياة الوظيفية لدى أعضاء ىيئة التدريس 2015أحمد، إيمان إبراىيم )
-361(، 4)23، العموم التربوية، كمية الدراسات العميا لمتربيةبجامعة الدمام. 

396. 
وك المواطنة التنظيمية لممشرفين التربويين (. سم2019الداوود، خالد عبد العزيز )

، المجمة التربوية، كمية التربية بسوىاجبمدينة الرياض: الواقع وسبل التعزيز. 
58 ،578-602. 

(. تحسين جودة الحياة الوظيفية لمعممي مدارس التعميم 2018السيد، سماح السيد )
التربية، جامعة  مجمة كميةالثانوي العام في ضوء مدخل اإلدارة بالمشاركة. 

 .290-248(، 1)33، المنوفية
(. 2015جمعة، أحمد جمعة، سميمان، سناء محمد وعبد الجيد، سحر فاروق )

مكونات الذكاء االنفعالي وعالقتيا بجودة الحياة الوظيفية لدى معممي المرحمة 
، مجمة البحث العممي في التربية، جامعة عين شمساالبتدائية: دراسة وصفية. 

180(9) ،415-450. 
(. مستوى جودة الحياة الوظيفية لدى أعضاء ىيئة 2019حمادنة، ىمام سمير )

لمجمة العربية لضمان جودة التدريس في جامعة العموم والتكنولوجيا األردنية. ا
 .130-103(، 39)12، التعميم الجامعي، جامعة العموم والتكنولوجيا

كاديمي لممعمم من المناخ المدرسي (. التنبؤ بالتفاؤل األ2019عطية، رانيا محمد )
-1(، 118)30، مجمة كمية التربية، جامعة بنياوسموك المواطنة التنظيمية. 

56. 
(. جودة الحياة الوظيفية وعالقتيا باألداء الوظيفي من 2018العزب، ىاني السيد )

مجمة الطفولة وجية نظر العاممين بكمية رياض األطفال جامعة المنيا. 
 .198-93(، 33)10، ية رياض األطفال جامعة اإلسكندريةوالتربية، كم

. القاىرة: دار السموك اإلنساني في المنظمات(. 2013سمطان، محمد سعيد )
 الجامعة الجديدة.
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