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 الفصل األول:

 كمة البحث ومحدداتوشم
 

 مقدمة البحث:
يمثل العنصر البشري أىم المدخالت في أي منظمة سواء كانت خدمية،تعميمية ،أو صناعية ،ويعتبر 

يمعب التعميم بمختمف مراحمو دورًا  التعميم من أىم المنظمات التي تعنى بصناعة اإلنسان ،حيث 
ألّنو يركز عمى تنمية العامل البشري ، ذلك العامل الذي يعد جوىريًا في تطوير حركة المجتمع ، 

أساس كل تطور وتنمية . كما يشيد الّتعميم اىتماما عالميًا , وتطورًا مستمرًا  لمواكبة حاجات الفرد 
 . والمجتمع

وتعد المدرسة أول مرحمة من مراحل صناعة اإلنسان ،لذا كان البد من االىتمام بكل مكوناتيا 
لمديرون والمعممون ألنيم يعتبرون المكون األىم في التأثير عمى الطالب ،الذي يعد أىم ،وخاصة ا

مدخالت ومخرجات المؤسسة التربوية ،والمدرسة كأي منظمة أخرى ليا أىدافيا وقيميا ومبادئ خاصة 
لتي تؤثر لمعمل فييا ،وميام وواجبات عمى العاممين القيام بيا ، وىناك الكثير من العوامل والمفاىيم ا

عمى أداء ىذه الميام وعمى تحقيق المدرسة ألىدافيا ورسالتيا ،ومن أىم ىذه المفاىيم ىو درجة االلتزام 
 التنظيمي لمعممي ومديري المدارس.

ويعد مفيوم االلتزام التنظيمي من المفاىيم الحديثة الذي لم يحظ باالىتمام الكافي إال بعد ظيور 
أكثر المفاىيم صعوبة كونو يعتبر ظاىرة نفسية ، ونتيجة كثرة العوامل  المدرسة السموكية ،كما أنو من

والمتغيرات المؤثرة فيو والناتجة عنو ،لذلك تعددت تعريفاتو ،والتي يمكن اختصارىا بأن االلتزام يتمثل 
 بتطابق قيم وأىداف الفرد مع المنظمة ،والرغبة باالستمرار العمل فييا لما تحققو لو من فوائد مادية

 ومعنوية ،وبذل الجيود لتحقيق أىدافيا ،وشعور الفرد بالفخر النتمائو ليذه المنظمة.
وقد ظير االىتمام بدراسة االلتزام بداية في قطاع الصناعة واألعمال والخدمات ،ثم انتقل إلى 

المنظمات األخرى كالمؤسسات التعميمية سواء كانت مدارس أو جامعات ،لما ليذه المؤسسات من 
في تكوين عنصر بشري قادر عمى مواكبة حاجات وتطور المجتمع ، وخاصة مدارس التعميم  أىمية

والمديرين  ن يالمعمماألساسي التي تعتبر حجر األساس لممراحل الالحقة،لذا كان البد من االىتمام ب
يا ، يشكمون الوحدات األساسية في مكونات المدرسة ، وعمييم تتوقف فاعميتيا في تحقيق غاياتألنيم 

 ويتوقف نجاحيم في تحقيق ىذه األىداف عمى عدد من المتغيرات التي من أىّميا االلتزام التنظيمي .
واللتزام المعممين والمديرين  أىمية  في نجاح مدارس التعميم األساسي بتحقيق أىدافيا والمحافظة عمى  

التعميمية الالحقة ،وبذلك تبرز بقائيا وتقديم مخرجات بشرية ذات كفاءة سواء لسوق العمل أو لممراحل 
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أىمية دراسة االلتزام التنظيمي لمديري ومعممي مدارس التعميم األساسي بمفيومو وأبعاده ومراحمو 
 وخصائصو .

 
 :أواًل:مشكمة البحث

تبرز أىمية االلتزام التنظيمي من أىمية النتائج المترتبة عميو ، والتي تنعكس عمى الفرد والمنظمة 
االلتزام من المفاىيم الحديثة في الدراسات العربية ،والمتوفر منيا ينطمق من الدراسات  ،ويعتبر مفيوم

الغربية ،ويركز عمى قطاع الصناعة والقطاع الخاص أكثر من تركيزه عمى المؤسسات التعميمية ، 
دون  إضافة إلى أن الدراسات التي تناولت مفيوم االلتزام في قطاع التعميم اىتمت بالتزام المديرين

،الينداوي 0222االىتمام بالتزام العناصر األخرى المؤثرة في العمل بأي منظمة كدراسة ) العبادي 
 ( 0220،تقي0222،الوزان 0222،حواس 0222،العنزي 0220

ومفيوم االلتزام الزمو بعض التعقيد ألنو يتضمن مجاالت عديدة ،وتزداد الحاجة لدراستو في بيئتنا 
ت التي يعاني منيا قطاع التعميم والتي لخصيا دواليبي بقمة الموارد البشرية العربية نظرًا لممشكال

المؤىمة وقمة الموارد المادية ،ومما يضعف االلتزام أيضًا كثرة الميام الممقاة عمى عاتق المعممين 
 (2،ص0222والمديرين ،وضيق الوقت الرسمي إلنجاز الميام .)دواليبي ،

العيا عمى الدراسات السابقة أن مفيوم االلتزام التنظيمي لم يحظ من خالل اطوقد الحظت الباحثة 
من خالل عمميا في المجال التربوي تفاوتًا في مستوى االلتزام التنظيمي باالىتمام الكافي في الم

(معمما ومديرا طرحت 02لممعممين والمديرين، ومن خالل دراسة استطالعية عمى عينة مؤلفة من )
(% من المعممين يرون أن 72االلتزام التنظيمي فتبين من اإلجابات أن ) عمييم عشرة أسئمة حول

جراءات العمل  تؤثر عمى  طريقة تعامل اإلدارة معيم ،والعالقة مع زمالء العمل ووضوح ميام وا 
أن كثرة  يرين%( من المد27التزاميم ، كما أن وضعف العوائد المادية يؤثر عمى االلتزام ، وأوضح )

 ة عمى عاتقيم وتفاوت أداء المعممين يضعف التزاميم.الميام الممقا
 مما سبق تتجمى مشكمة البحث بالتساؤل اآلتي:

 ؟الالذقيةما واقع االلتزام التنظيمي لمعممي ومديري مدارس التعميم األساسي في  -
 :تتمثل أىمية البحث من خالل : ثانيًا:أىمية البحث

معممي ومديري مدارس التعميم األساسي ينعكس عمى  أن توفر مستوى عال من االلتزام التنظيمي لدى
تحقيق المدرسة ألىدافيا والمحافظة عمى بقائيا واستمراريتيا ،ومن ىنا تأتي أىمية الدراسة الحالية من 

 اىمية مجتمع الدراسة من جية وأىمية موضوع الدراسة في النقاط التالية:
حد المؤشرات األساسية لمتنبؤ بعدد من النواحي أىمية تحديد واقع االلتزام التنظيمي ألنو يمثل ا-

 السموكية ،التي تؤدي إلى تكمفة عالية وخدمة سيئة في قطاع التعميم.
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أبعاد االلتزام التنظيمي األمر الذي يؤدي إلى توفير عمى  اطالعيم  القائمين عمى التعميم في تفيد-    
 كل ما من شأنو تحقيق ىذا االلتزام .

ىذا البحث في وضع حمول إلزالة العوائق التي تحول دون تحقيق االلتزام والوقوف  قد تسيم نتائج-  
 عمى مؤشرات لمقيام بما يمزم لرفع مستوى االلتزام التنظيمي بما يحقق األىداف التربوية المنشودة.

 تعتبر ىذه الدراسة الدراسة األولى في سورية  عمى حد عمم الباحثة التي تتناول واقع االلتزام -
 التنظيمي لمعممي ومديري التعميم األساسي 

 أىداف البحث ::ثالثاً 
 ييدف ىذا البحث إلى:

 ومعممي التعميم األساسي في مدينة الالذقية.  يريلتزام التنظيمي لدى عينة من مدتحديد مستوى اال-  
 االلتزام التنظيمي . مستوى تعرف العوامل التي تساعد في  تحسين-
( في ، الراتب ، نوع الوظيفةلمتغيرات )الجنس،المؤىل العممي،سنوات الخدمةثر بعض اأالكشف عن -

 في مدارس التعميم األساسي. يرينلتزام التنظيمي لممعممين والمداالمستوى 
االلتزام واقع  االلتزام التنظيمي بناء عمى كشفمستوى التربوي حول  يم مقترحات لصانعي القرارتقد-

 مرحمة التعميم األساسي في سورية .في  يرينالمعممين والمدلدى 
 رابعًا:أسئمة البحث:

 ما مستوى االلتزام التنظيمي لمديري ومعممي مدارس التعميم األساسي في مدينة الالذقية ؟-
لدى معممي ومديري مدارس التعميم  االلتزام التنظيميمستوى ما العوامل التي تساعد في تحسين -

 ؟األساسي في مدينة الالذقية
لتزام التنظيمي لممعممين ثر بعض المتغيرات )الجنس ،المؤىل العممي،سنوات الخدمة(في االما أ-

 ؟يرينوالمد
بين االلتزام التنظيمي لممعممين  2,27ىل ىناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة -

 ؟يرينوالمد
 خامسًا: متغيرات البحث

 متغيرات مستقمة:
 مدير(-نوع الوظيفة)معمم-
 أنثى( -نس )ذكرالج-
 جامعة فما فوق(-إعداد مدرسين–المؤىل العممي)معيد -
 فمافوق(02-سنوات 02إلى2من-سنوات الخدمة )أقل من خمس سنوات-
 ألف فما فوق(02-ألف02وأقل من 07أكثر من -ألف07إلى 02الراتب )من-
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المسؤولية تجاه المدرسة ، الوالء لممدرسة ، وتتمثل بأبعاد مقياس االلتزام التنظيمي: ) متغيرات تابعة:
 (الرغبة في االستمرار بالعمل في المدرسة ، اإليمان بقيم وأىداف المدرسة

 سادسًا:فرضيات البحث:
 : (0,5,الفرضيات التالية عند مستوى الداللة) تم اختبار 

ينة بين أفراد العااللتزام التنظيمي مقياس متوسط درجات  بين اً ال توجد فروق ذات داللة إحصائيّ -
 الوظيفيةالفئة لمتغير  )مدير ،معمم( تعزى

بين أفراد العينة  االلتزام التنظيميمقياس  متوسط درجات  بين اً ال توجد فروق ذات داللة إحصائيّ  - 
 لمتغير الجنس تعزى (ذكر ،أنثى)
ة بين أفراد العين االلتزام التنظيميمقياس متوسط درجات  بينًا توجد فروق ذات داللة إحصائيّ ال -
 لمتغير المؤّىل العممي تعزى (معيد ،معيد إعداد مدرسين،جامعة فما فوق)
أقل بين أفراد العينة)االلتزام التنظيمي مقياس متوسط درجات  بين اً فروق ذات داللة إحصائيّ التوجد  -

 لمتغير سنوات الخدمة ( تعزىفما فوق 02سنوات ، 02إلى 2من خمس سنوات ،من 
من بين أفراد العينة ) االلتزام التنظيميمقياس متوسط درجات  بين اً إحصائيّ فروق ذات داللة التوجد -

 لمتغير الراتب تعزى  (ألف ومافوق02ألف ، 02وأقل من  07ألف ،أكثر من  07إلى  02
 االلتزام التنظيمي وكاًل من : متوسط درجات مقياس بين ذات داللة إحصائيًا  ال توجد عالقة-

 رسة*مستوى الوالء تجاه المد
 *مستوى المسؤولية تجاه المدرسة

 *مستوى الرغبة في االستمرار بالعمل في المدرسة
 *مستوى اإليمان بقيم وأىداف المدرسة

 سابعًا:المصطمحات والتعريفات اإلجرائية:
: ىو الرغبة التي يبدييا الفرد لمتفاعل ( organizational commitment) االلتزام التنظيمي-1

وعممية االلتزام التنظيمي ىي  ، الحيوية والنشاط ومنحيا الوالءتزويد المنظمة باالجتماعي من أجل 
عممية اإليمان بأىداف المنظمة ،وقيميا، والعمل بأقصى طاقة لتحقيق تمك األىداف ، وتجسيد تمك 

 (.22،ص0992خضير،وآخرون،). القيم 
 فييا وارتباطو شعوريًا بيا :يشير إلى تطابق الفرد مع المنظمة وانيماكو االلتزام العاطفي -0
:يشير إلى رغبة الفرد بالبقاء في العمل في المنظمة العتقاده بأن تركو العمل االلتزام االستمراري-3

 سيكمفو الكثير
:يشير إلى شعور الفرد بأنو ممتزم بالقاء في المنظمة ويعززه الدعم الجيد من قبل  االلتزام المعياري-4

 (40،ص0222تيم في وضع األىداف والتخطيط . )سالمة،المؤسسة لمنسوبييا ،ومساىم
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:ىو االقتناع بأىداف المنظمة وقيميا ، والرغبة بالعمل فييا وبذل تعريف االلتزام التنظيمي اجرائياً -7
الجيود لتحقيق أىدافيا ،والمحافظة عمى استمرارىا وعمى العالقة مع زمالء العمل ، والشعور بأّن 

من تحقيق المصالح الشخصية ،وأّن المنظمة تستحق اإلخالص من قبل  تحقيق مصمحة المنظمة أىم
، ويتطابق االلتزام التنظيمي في  العاممين فييا ،وىي من أفضل جيات العمل التي يمكن االلتحاق بيا

 كثير من النقاط مع االنتماء والوالء إال أن االلتزام يعد مفيومًا أكثر شمولية .
وقيميا   يرين بمدرستيمىو مدى اقتناع المعممين والمد : يرينمعممين والمدم التنظيمي عند الاللتزاا-6

وشعورىم بالفخر كونيم أحد أفرادىا،والواجب تجاه نجاحيا ،وبذل قصارى جيدىم لتحقيق وأىدافيا  ، 
أىدافيا والمحافظة عمى ممتمكاتيا ،واالىتمام لسمعتيا ومصيرىا ،والرغبة بالبقاء فييا ميما توفرت ليم 

 رص عمل بديمة .ف
 :التعريف اإلجرائي ألبعاد التزام المعممين والمديرين  -7
ىو تبني كاًل من المدير والمعمم لقيم وأىداف المدرسة والشعور باالنتماء ليا،والثقة  الوالء لممدرسة:-

 بالعاممين فييا واعتبار مشاكميا مشاكميم الشخصية،وتفضيل مصمحتيا عمى مصمحتيم
يعني أن يبذل كاًل من المعمم والمدير الجيد إلنجاح عمل المدرسة: المسؤولية تجاه-

المدرسة،واالىتمام بسمعتيا ومصيرىا ،وتقديم المساعدة لزمالء العمل،والقيام بأي واجب يمقى عمى 
 عاتقيم

ويتمثل بعدم ترك المعمم والمدير لمعمل في المدرسة ميما الرغبة في االستمرار بالعمل في المدرسة:-
مقابل استمرار العمل فييا ،والرغبة ليم فرص بديمة ،وقبول جميع الميام التي تكمفيم بيا  توفرت

 بالمحافظة عمى العالقة مع الزمالء .
يعني التقارب بين األىداف الخاصة لممعممين والمديرين وأىداف اإليمان بقيم وأىداف المدرسة: -

ضل جيات العمل التي قد يمتحقون بيا ،إضافة المدرسة التي يعممون بيا ،والشعور أن المدرسة من أف
 الحساسيم بالحرية واالستقاللية وأن مناخ العمل مريح ومستقر .

 
  الدراسات السابقةثامنًا:

أجريتتتتتتت العديتتتتتتد متتتتتتن الدراستتتتتتات المحميتتتتتتة والعربيتتتتتتة والعالميتتتتتتة ، التتتتتتتي تناولتتتتتتت االلتتتتتتتزام التنظيمتتتتتتي متتتتتتن 
رة فيتتتتتتو ، وبمتتتتتتا أن الدراستتتتتتة الحاليتتتتتتة تيتتتتتتدف إلتتتتتتى حيتتتتتتث مفيومتتتتتتو ومكوناتتتتتتتو وأبعتتتتتتاده ،والعوامتتتتتتل المتتتتتتؤث

االلتتتتتتزام التنظيمتتتتتي لتتتتتدى معممتتتتتي ومتتتتتدراء التعمتتتتتيم األساستتتتتي ، فقتتتتتد اقتصتتتتترت الباحثتتتتتة  مستتتتتتوى  تعتتتتترف
 عمى عرض الدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع بحثيا ،أو ببعض جوانبو ، وىي كاآلتي :

 :والمحمية الدراسات العربية :أ
( بعنةةةةوان : االلتةةةةزام التنظيمةةةةي والعوامةةةةل المرتبطةةةةة بةةةةو لةةةةدى مةةةةديري ,,,0)دراسةةةةة العبةةةةادي -1

 مدارس التعميم العام لمبنين بمحافظة جدة 
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 أىداف الدراسة :
 معرفة درجة االلتزام التنظيمي لدى مديري مدارس التعميم العام .-
 الكشف عن العوامل المرتبطة بااللتزام التنظيمي .-

جميتتتتتع متتتتتدراء متتتتتدارس التعمتتتتتيم العتتتتتام لمبنتتتتتين فتتتتتي محافظتتتتتة جتتتتتدة ، مجتمتتتتتع الدراسة:استتتتتتيدفت الدراستتتتتة 
 وتم إجراء دراسة شاممة ليم نظرا لصغر عددىم .

أداة الدراسة:استتتتتتتتخدم الباحتتتتتتتث استتتتتتتتبيان يحتتتتتتتتوي عمتتتتتتتى مقيتتتتتتتاس موتتتتتتتتاز لمعرفتتتتتتتة العوامتتتتتتتل المرتبطتتتتتتتة 
تخدم ،كمتتتتتتتا استتتتتتتتلقيتتتتتتتاس درجتتتتتتتتة االلتتتتتتتتزام التنظيمتتتتتتتتي  بتتتتتتتااللتزام التنظيمتتتتتتتي ، ومقيتتتتتتتتاس بتتتتتتتوتر وزمالئتتتتتتتتو

 الباحث المنيج الوصفي التحميمي لمالءمتو ألغراض الدراسة
 نتائج الدراسة:

عتتتتتتتتتتتتتتتدم وجتتتتتتتتتتتتتتتود عالقتتتتتتتتتتتتتتتة ذات داللتتتتتتتتتتتتتتتة احصتتتتتتتتتتتتتتتائية بتتتتتتتتتتتتتتتين الصتتتتتتتتتتتتتتتفات الشخصية)السن،مستتتتتتتتتتتتتتتتوى -
 الوظيفة،سنوات الخبرة،المؤىل العممي ،الحالة االجتماعية،الراتب( ، وبين االلتزام التنظيمي .

 ائية بين التحدي بالعمل وااللتزام التنظيمي .عدم وجود عالقة ذات داللة احص-
وجتتتتتتتود عالقتتتتتتتة ذات داللتتتتتتتة احصتتتتتتتائية بتتتتتتتين دعتتتتتتتم وتشتتتتتتتجيع المشتتتتتتترفين التربتتتتتتتويين والتتتتتتتزمالء لمتتتتتتتدير -

 المدرسة وبين االلتزام التنظيمي .
 وجود عالقة ذات داللة احصائية بين وضوح ميام العمل وأىميتو وبين االلتزام التنظيمي .-
اللتتتتتتتتة احصتتتتتتتتائية بتتتتتتتتين رضتتتتتتتتا متتتتتتتتديري المتتتتتتتتدارس عتتتتتتتتن الرواتتتتتتتتتب والمكافتتتتتتتت ت وجتتتتتتتتود عالقتتتتتتتتة ذات د-

 وااللتزام التنظيمي .
االلتةةةةةزام التنظيمةةةةةي وضةةةةةغوط العمةةةةةل اإلداري لمةةةةةديري  :( بعنةةةةةوان  0,,0دراسةةةةةة الينةةةةةداوي ) -0

 مدارس التعميم األساسي بجميورية مصر العربية 
 أىداف الدراسة:

، وضتتتتتتغوط العمتتتتتتل اإلداري لتتتتتتدى متتتتتتديري المتتتتتتدارس الكشتتتتتف عتتتتتتن العالقتتتتتتة بتتتتتتين االلتتتتتتتزام التنظيمتتتتتي -
االبتدائيتتتتتة فتتتتتي مصتتتتتر ،واالستتتتتتفادة متتتتتن ذلتتتتتك فتتتتتي التوصتتتتتل إلتتتتتى مجموعتتتتتة مقترحتتتتتات إجرائيتتتتتة لتفعيتتتتتل 
ىتتتتتذه العالقتتتتتة ، بمتتتتتا يتتتتتؤدي إلتتتتتى تعزيتتتتتز االلتتتتتتزام التنظيمتتتتتي لتتتتتدى المتتتتتدراء ، وتنشتتتتتيط ضتتتتتغوط العمتتتتتل 

 االيجابية ومواجية ضغوط العمل السمبية لدييم .
( متتتتتن متتتتتدراء المتتتتتدارس االبتدائيتتتتتة بجميوريتتتتتة مصتتتتتر 207دراستتتتتة:تكونت عينتتتتتة الدراستتتتتة متتتتتن )عينتتتتتة ال

،واستتتتتتتخدام المتتتتتتنيج الوصتتتتتتفي ن ثمتتتتتتاني محافظتتتتتتات بطريقتتتتتتة عشتتتتتتوائية العربيتتتتتتة ،وقتتتتتتد تتتتتتتم اختيتتتتتتار متتتتتت
 التحميمي.

 أدوات الدراسة :
 ،ترجمة الباحث بتصريح( . 0992مقياس االلتزام التنظيمي )إعداد جون ماير وآخرون -
 مقياس ضغوط العمل اإلداري )إعداد الباحث( .-
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 منيج البحث: اعتمد البحث عمى المنيج االرتباطي لدراسة العالقة بين متغيرات الدراسة  
 نتائج البحث: 

العالقتتتتتتتتة بتتتتتتتتين االلتتتتتتتتتزام التنظيمتتتتتتتتي وضتتتتتتتتغوط العمتتتتتتتتل اإلداري لتتتتتتتتدى متتتتتتتتديري المتتتتتتتتدارس االبتدائيتتتتتتتتة -
 نظيمي ، ونوع ضغوط العمل .تختمف باختالف كل من شكل االلتزام الت

 االلتزام التنظيمي يرتبط ارتباطا طرديا بضغوط العمل اإليجابية .-
االلتتتتتتتتزام التنظيمتتتتتتتي يتتتتتتترتبط ارتباطتتتتتتتا عكستتتتتتتيا غيتتتتتتتر دال إحصتتتتتتتائيا بضتتتتتتتغوط العمتتتتتتتل الستتتتتتتمبية لتتتتتتتدى -

 المديرين .
 ال توجتتتتتتتد فتتتتتتتروق ذات داللتتتتتتتة احصتتتتتتتائية  بتتتتتتتين متتتتتتتديري المتتتتتتتدارس فتتتتتتتي درجتتتتتتتات االلتتتتتتتتزام التنظيمتتتتتتتي-

طبقتتتتتتتتًا الختتتتتتتتتالف )المستتتتتتتتتوى التعميمتتتتتتتتي ،الخبتتتتتتتترة اإلداريتتتتتتتتة( ، بينمتتتتتتتتا وجتتتتتتتتدت فتتتتتتتتروق طبقتتتتتتتتا لمجتتتتتتتتنس 
 ولصالح الذكور .

المةةةةةديرين  "قةةةةةيم العمةةةةةل وااللتةةةةةزام الةةةةةوظيفي لةةةةةدى:بعنةةةةةوان  (2003 (دراسةةةةةة  حمةةةةةادات -3
 والمعممين في المدارس 

 أىداف الدراسة:
لمعممتتتتتين فتتتتتتي المتتتتتدارس الثانويتتتتتة العامتتتتتتة التعتتتتترف عمتتتتتى مستتتتتتتوى االلتتتتتتزام التتتتتوظيفي لتتتتتتدى المتتتتتدراء وا-

 في األردن .
التعتتتتترف عمتتتتتى الفتتتتتروق فتتتتتي درجتتتتتة االلتتتتتتزام لتتتتتدى المتتتتتدراء والمعممتتتتتين تبعتتتتتًا لمجتتتتتنس والخبتتتتترة والمؤىتتتتتل -

 التعميمي .
% متتتتن مجتمتتتتتع 22( بنستتتتبة 092بمتتتتم حجتتتتم عينتتتتتة الدراستتتتة متتتتن المتتتتديرين)مجتمةةةةي وعينةةةةة الدراسةةةةة:

،واستتتتتتخدم المتتتتتنيج % متتتتتن المجتمتتتتتع 7(  بنستتتتتبة 202ين )متتتتتالدراستتتتتة ،وبمتتتتتم حجتتتتتم العينتتتتتة  متتتتتن المعم
 الوصفي االرتباطي منيجًا لمدراسة،وتم تصميم استبانة كأداة لمدراسة

 نتائج الدراسة:
أظيتتتتترت النتتتتتتائج معتتتتتدل والء مرتفتتتتتع وجتتتتتاء فتتتتتي المرتبتتتتتة األولتتتتتى التتتتتوالء نحتتتتتو المدرستتتتتة ، يميتتتتتو نحتتتتتو -

 لمينة .الزمالء ، ثم الوالء نحو العمل ، ثم الوالء نحو ا
 ارتباط الوالء بعدد سنوات الخبرة  .-
 وجود فروق ذات داللة احصائية في الوالء بين المعممين واإلداريين لصالح اإلداريين .-
( بعنوان:"العالقةةةةةة بةةةةةين مصةةةةةادر قةةةةةوة القةةةةةادة التربةةةةةويين واتجاىةةةةةاتيم  3,,0(دراسةةةةةةالنوباني-4

 نحو التغيير التنظيمي والتزاميم التنظيمي في األردن 
 أىداف الدراسة:

 ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف:
 مستوى االلتزام التنظيمي لمقادة التربويين من وجية نظرىم .-
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التعتتتتتترف إلتتتتتتى العالقتتتتتتة بتتتتتتين مصتتتتتتادر قتتتتتتوة القتتتتتتادة التربتتتتتتويين ، واتجاىتتتتتتاتيم نحتتتتتتو التغييتتتتتتر التنظيمتتتتتتي -
 والتزاميم التنظيمي .

ي واإلقميم،والخبتتتتترة اإلداريتتتتة عمتتتتتى مستتتتتتوى معرفتتتتة أثتتتتتر كتتتتل متتتتتن المستتتتتوى التتتتتوظيفي ،والمؤىتتتتتل العممتتتت-
 االلتزام  التنظيمي لمقادة التربويين

( متتتتتدير تربيتتتتتة ومشتتتتترفا تربويتتتتتًا ومتتتتتدير 429: تكونتتتتتت عينتتتتتة الدراستتتتتة متتتتتن )مجتمةةةةةي وعينةةةةةة الدراسةةةةةة
،واستتتتتتتتخدمت % 72ارىم بطريقتتتتتتتة عشتتتتتتتوائية وبنستتتتتتتبة مدرستتتتتتتة باعتبتتتتتتتارىم قتتتتتتتادة تربويتتتتتتتون ،وتتتتتتتتم اختيتتتتتتت

 التحميميالدراسة المنيج الوصفي 
:قتتتتتتام الباحتتتتتتث باستتتتتتتخدام ثالثتتتتتتة استتتتتتتبيانات :األولتتتتتتى، لقيتتتتتتاس مستتتتتتتوى ممارستتتتتتة القتتتتتتادة أداة الدراسةةةةةةة

التربتتتتتتويين لمصتتتتتتادر قتتتتتتتوتيم ،أمتتتتتتا الثانيتتتتتتة فكانتتتتتتتت لقيتتتتتتاس اتجاىتتتتتتات القتتتتتتتادة التربتتتتتتويين نحتتتتتتو التغييتتتتتتتر 
يتتتتتؤالء القتتتتتادة والتطتتتتتوير التنظيمتتتتتي ،أمتتتتتا االستتتتتتبانة الثالثتتتتتة فكانتتتتتت لقيتتتتتاس مستتتتتتوى االلتتتتتتزام التنظيمتتتتتي ل

. 
 نتائج الدراسة:

 أظيرت النتائج أن مستوى االلتزام التنظيمي لدى القادة التربويين كان متوسط .-
 ىناك فروق ذات داللة احصائية لالتجاه نحو التغيير التنظيمي، تعزى لممستوى الوظيفي .-
ي، تعتتتتتتتزى ( لمستتتتتتتتوى االلتتتتتتتتزام التنظيمتتتتتتت2،27ىنتتتتتتتاك فتتتتتتتروق ذات داللتتتتتتتة احصتتتتتتتائية عنتتتتتتتد مستتتتتتتتوى )-

 إلى المستوى الوظيفي والخبرة االدراية.
( بعنةةةةةوان: مسةةةةةتوى االنتمةةةةةاء المينةةةةةي والرضةةةةةا الةةةةةوظيفي والعالقةةةةةة   4,,0(دراسةةةةةة سةةةةةالمة-5

 بينيما لدى أعضاء الييئة التدريسية في الجامعات الفمسطينية 
 أىداف الدراسة:

 ىدفت ىذه الدراسة إلى:
وظيفي  ، والعالقتتتتتتتة بينيمتتتتتتتا لتتتتتتتدى أعضتتتتتتتاء الييئتتتتتتتة معرفتتتتتتتة مستتتتتتتتوى االنتمتتتتتتتاء المينتتتتتتتي والرضتتتتتتتا التتتتتتت -

 التدريسية في الجامعات الفمسطينية .
تحديتتتتتتتتتتتتد دور كتتتتتتتتتتتتل متتتتتتتتتتتتن متغيتتتتتتتتتتتترات )الجتتتتتتتتتتتتنس ،المؤىتتتتتتتتتتتتل العممتتتتتتتتتتتتي ،الرتبتتتتتتتتتتتتة العمميتتتتتتتتتتتتة ،الخبتتتتتتتتتتتترة -

اإلداريتتتتتة،المركز التتتتتوظيفي (عمتتتتتى مستتتتتتوى االنتمتتتتتاء المينتتتتتي والرضتتتتتا التتتتتوظيفي لتتتتتدى أعضتتتتتاء الييئتتتتتتة 
 مسطينية .التدريسية في الجامعات الف

( متتتتتن أعضتتتتتاء ىيئتتتتتة التتتتتتدريس أختتتتتذت بالطريقتتتتتة 220تكونتتتتتت عينتتتتتة الدراستتتتتة متتتتتن )عينةةةةةة الدراسةةةةةة:
 مجتمع الدراسة . %من22الطبقية العشوائية بنسبة

لتحقيتتتتتق ىتتتتتدف الدراستتتتتة قامتتتتتت الباحثتتتتتة باستتتتتتخدام استتتتتتبانتين ،استتتتتتبانو لقيتتتتتاس االنتمتتتتتاء أداة الدراسةةةةةة:
 ،واستخدمت المنيج الوصفي التحميميي ، واستبانو لقياس الرضا الوظيفالميني 

 نتائج الدراسة: 
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وجتتتتتود عالقتتتتتتة ارتباطيتتتتتو طرديتتتتتتة موجبتتتتتة دالتتتتتتة إحصتتتتتائيا بتتتتتتين الرضتتتتتا التتتتتتوظيفي واالنتمتتتتتاء المينتتتتتتي  -
 لدى أعضاء الييئة التدريسية .

 وجود انتماء ميني كبير لدى أعضاء الييئة التدريسية .-
درجتتتتتتة الرضتتتتتتا التتتتتتوظيفي  واالنتمتتتتتتاء المينتتتتتتي ، أظيتتتتتترت النتتتتتتتائج أن متغيتتتتتتر الجتتتتتتنس ال يتتتتتتؤثر عمتتتتتتى -

 بينما كان لممتغيرات األخرى أثر عمى درجة االنتماء الميني والرضا الوظيفي .
( بعنةةةةةةوان : السةةةةةةمات الشخصةةةةةةية والةةةةةةوالء التنظيمةةةةةةي لةةةةةةدى معممةةةةةةات 5,,0(دراسةةةةةةة غنةةةةةةام -6

 المرحمة األساسية في المدارس الحكومية في محافظة نابمس
 أىداف الدراسة:

 ىذه الدراسة التعرف إلى: ىدفت
الستتتتتمات الشخصتتتتتية والتتتتتوالء التنظيمتتتتتي لتتتتتدى معممتتتتتات المرحمتتتتتة األساستتتتتية فتتتتتي المتتتتتدارس الحكوميتتتتتة -

 في محافظة نابمس .
تحديتتتتتتتتتتتتتتتتتد دور كتتتتتتتتتتتتتتتتتل متتتتتتتتتتتتتتتتتن متغيرات)مكتتتتتتتتتتتتتتتتتان العمل،مكتتتتتتتتتتتتتتتتتان الستتتتتتتتتتتتتتتتتكن،المؤىل العممي،مجتتتتتتتتتتتتتتتتتال -

ثير عمتتتتتتتتتى التتتتتتتتتوالء التدريس،الحالتتتتتتتتتة االجتماعية،معتتتتتتتتتدل التتتتتتتتتدخل ل سرة،ستتتتتتتتتنوات الخبتتتتتتتتترة ( فتتتتتتتتتي التتتتتتتتتتأ
 التنظيمي لدى معممات المرحمة األساسية .

تكتتتتتتتون مجتمتتتتتتتع الدراستتتتتتتة متتتتتتن جميتتتتتتتع معممتتتتتتتات المرحمتتتتتتتة األساستتتتتتتية فتتتتتتتي المتتتتتتتدارس عينةةةةةةةة الدراسةةةةةةةة:
%متتتتتتتن 02،2( معممتتتتتتتة بنستتتتتتتبة 022الحكوميتتتتتتتة  فتتتتتتتي محافظتتتتتتتة نتتتتتتتابمس ، وبمتتتتتتتم عتتتتتتتدد أفتتتتتتتراد العينتتتتتتتة )

 ،واستخدمت المنيج الوصفي التحميمي.مجتمع الدراسة 
قامتتتتتتت الباحثتتتتتتتة باستتتتتتتتخدام استتتتتتتتبانتين األولتتتتتتى لقيتتتتتتتاس الستتتتتتتمات الشخصتتتتتتتية ،والثانيتتتتتتتة ة الدراسةةةةةةةة: أدا

 لقياس الوالء التنظيمي .
 نتائج الدراسة:

 درجة توفر الوالء التنظيمي لدى معممات المرحمة األساسية كانت كبيرة جدًا .-
التنظيمتتتتتتي لتتتتتتدى  ال توجتتتتتتد فتتتتتتروق ذات داللتتتتتتة احصتتتتتتائية فتتتتتتي مجتتتتتتاالت ستتتتتتمات الشخصتتتتتتية ،والتتتتتتوالء-

معممتتتتتتات مرحمتتتتتتة التعمتتتتتتيم األساستتتتتتي ،تعتتتتتتزى لمتغيتتتتتترات )مكتتتتتتان العمل،مكتتتتتتان الستتتتتتكن،مجال التتتتتتتدريس 
 ،الحالة االجتماعية ،معدل دخل األسرة،سنوات الخبرة ( .

ظيمتتتتتتتي لتتتتتتتدى معممتتتتتتتات يوجتتتتتتتد ارتبتتتتتتتاط ايجتتتتتتتابي دال إحصتتتتتتتائيا بتتتتتتتين ستتتتتتتمات الشخصتتتتتتتية والتتتتتتتوالء التن-
 .المرحمة األساسي

قيةةةةةاس مسةةةةةتوى االلتةةةةةزام التنظيمةةةةةي لةةةةةدى العةةةةةاممين  : ان(  بعنةةةةةو 6,,0 (دراسةةةةةة حنونةةةةةة-7
 بالجامعات الفمسطينية بقطاع غزة  

 أىداف الدراسة:
 ىدفت ىذه الدراسة إلى:
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التعتتتتترف عمتتتتتى مستتتتتتوى االلتتتتتتزام التنظيمتتتتتي لتتتتتدى العتتتتتاممين فتتتتتي الجامعتتتتتات الفمستتتتتطينية فتتتتتي قطتتتتتاع  -
 غزة .

الخاصتتتتتتتة بتتتتتتتالموظفين عمتتتتتتتى مستتتتتتتتوى التتتتتتتتزاميم  معرفتتتتتتتة متتتتتتتدى تتتتتتتتأثير بعتتتتتتتض العوامتتتتتتتل الديمغرافيتتتتتتتة -
لوظيفي،مكتتتتتتتتتتتتتان التنظيمتتتتتتتتتتتتي مثتتتتتتتتتتتتل) الجنس،العمر،مستتتتتتتتتتتتتوى التعمتتتتتتتتتتتتتيم ،ستتتتتتتتتتتتنوات الخدمة،المستتتتتتتتتتتتتوى ا

 .العمل،نوع الوظيفة( 
معرفتتتتتة مستتتتتتوى االلتتتتتتتزام التنظيمتتتتتي لتتتتتدى العتتتتتتاممين فتتتتتي الجامعتتتتتات الفمستتتتتتطينية بقطتتتتتاع غتتتتتزة اتجتتتتتتاه -

مستتتتتتتتتوى الوالء،المسؤولية،مواصتتتتتتتتمة العمتتتتتتتتل  مؤسستتتتتتتتاتيم قيتتتتتتتتد الدراستتتتتتتتة ، وذلتتتتتتتتك متتتتتتتتن ختتتتتتتتالل قيتتتتتتتتاس
معرفتتتتتتتة متتتتتتدى تتتتتتتتأثير الفتتتتتتروق الفرديتتتتتتتة لمعتتتتتتاممين بالجامعتتتتتتتات -واإليمتتتتتتان بالمؤسستتتتتتات قيتتتتتتتد الدراستتتتتتة ،

الفمستتتتطينية عمتتتتتى مستتتتتوى التتتتتتزاميم التتتتوظيفي تجتتتتتاه المؤسستتتتة التتتتتتي يعممتتتتون فييتتتتتا ، ومتتتتا طبيعتتتتتة ىتتتتتذه 
 العالقة  من حيث االيجابية والسمبية .

موظتتتتتف وموظفتتتتتة متتتتتن أصتتتتتل  242:متتتتتن عينتتتتتة عشتتتتتوائية طبقيتتتتتة عتتتتتددىا  راسةةةةةةمجتمةةةةةي وعينةةةةةة الد
موظتتتتتتتتف وموظفتتتتتتتتة يعممتتتتتتتتون فتتتتتتتتي الجامعتتتتتتتتات الفمستتتتتتتتطينية بقطتتتتتتتتاع غتتتتتتتتزة ، متتتتتتتتوزعين حستتتتتتتتب  0222

،والمتتتتنيج المتبتتتتع ىتتتتو طبيعتتتتة العمتتتتل ومستتتتتوى التعمتتتتيم .وكانتتتتت االستتتتتبانة ىتتتتي وستتتتيمة جمتتتتع البيانتتتتات 
استتتتتتتتة وجتتتتتتتتود مستتتتتتتتتوى عتتتتتتتتالي متتتتتتتتن االلتتتتتتتتتزام ، وقتتتتتتتتد أظيتتتتتتتترت نتتتتتتتتتائج الدر المتتتتتتتتنيج الوصتتتتتتتتفي التحميمتتتتتتتتي

التنظيمتتتتتتي لتتتتتتتدى متتتتتتتوظفي الجامعتتتتتتتات الفمستتتتتتتطينية بقطتتتتتتتاع غتتتتتتتزة ،كمتتتتتتتا أشتتتتتتتارت الدراستتتتتتتة إلتتتتتتتى وجتتتتتتتود 
بتتتتتين مستتتتتتويات االلتتتتتتزام التنظيمتتتتتي لتتتتتدى  (2.27عالقتتتتتة ذات داللتتتتتة احصتتتتتائية عنتتتتتد مستتتتتتوى داللتتتتتة )

لتاليتتتتتتتتتتتتتة  :) العتتتتتتتتتتتتتاممين فتتتتتتتتتتتتتي الجامعتتتتتتتتتتتتتات الفمستتتتتتتتتتتتتطينية بقطتتتتتتتتتتتتتاع غتتتتتتتتتتتتتزة والمتغيتتتتتتتتتتتتترات الديمغرافيتتتتتتتتتتتتتة ا
العمر،مستتتتتتتتتوى التعمتتتتتتتتيم ، نتتتتتتتتوع الوظيفة،متتتتتتتتدة الخدمتتتتتتتتة بالجامعة،المستتتتتتتتتوى التتتتتتتتوظيفي( ، فتتتتتتتتي حتتتتتتتتين 
أظيتتتتتترت النتتتتتتتائج عتتتتتتدم وجتتتتتتود عالقتتتتتتة ذات داللتتتتتتة إحصتتتتتتائية فتتتتتتي مستتتتتتتوى االلتتتتتتتزام التنظيمتتتتتتي تعتتتتتتزى 

 لمتغير )الجنس، ومكان العمل( .
العةةةةةةاممين لسةةةةةةموكيات  ( بعنوان:العوامةةةةةةل المةةةةةةؤثرة فةةةةةةي ممارسةةةةةةة6,,0(دراسةةةةةةة شةةةةةةربتجي   -8

 المواطنة التنظيمية بالتطبيق عمى المشافي الجامعية في سورية 
 أىداف الدراسة:

 ىدفت الدراسة إلى:
 قياس مدى توافر الرضا الوظيفي لدى األفراد العاممين في المشافي الجامعية في سوريا .-
ميتتتتتتتتتة ،والمتغيتتتتتتتتترات قيتتتتتتتتتاس قتتتتتتتتتوة االرتبتتتتتتتتتاط بتتتتتتتتتين ممارستتتتتتتتتة العتتتتتتتتتاممين لستتتتتتتتتموكيات المواطنتتتتتتتتتة التنظي-

 الشخصية لسموك القائد ،ومتغيرات اتجاىات العاممين وتحديدًا الرضا الوظيفي .
وقتتتتتتد استتتتتتتتخدمت الباحثتتتتتتة متتتتتتتنيج وصتتتتتتفي تحميمتتتتتتتي وتقييمتتتتتتي لممعمومتتتتتتتات الجتتتتتتاىزة ، وجمتتتتتتتع البيانتتتتتتتات 

 الميدانية عن طريق قوائم االستقصاء والمقابالت الشخصية مع مسؤولين
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فين العتتتتتتتتاممين فتتتتتتتتي كتتتتتتتتل مشتتتتتتتتفى،  ومتتتتتتتتن ثتتتتتتتتم جمتتتتتتتتع البيانتتتتتتتتات وتفريغيتتتتتتتتا فتتتتتتتتي اإلدارة العميتتتتتتتتا والمتتتتتتتتوظ
 ( .240وترتيبيا وتحميميا وبمم حجم العينة )

كشتتتتتتفت نتتتتتتتائج الدراستتتتتتة  عتتتتتتن مستتتتتتتوى متوستتتتتتط لممارستتتتتتة العتتتتتتاممين لستتتتتتموكيات المواطنتتتتتتة التنظيميتتتتتتة 
 وعتتتتن وجتتتتتود عالقتتتتتة إيجابيتتتتتة قويتتتتتة بتتتتتين الرضتتتتتا عتتتتن الوظيفتتتتتة ، والرضتتتتتا عتتتتتن زمتتتتتالء العمتتتتتل والرضتتتتتا

 عن اإلشراف وسموكيات المواطنة التنظيمية .
الممارسةةةةةات اإلداريةةةةةة لمةةةةةديري المةةةةةدارس الثانويةةةةةة بمدينةةةةةة  :( بعنةةةةةوان7,,0دراسةةةةة الحةةةةةارثي)-9

 الطائف وعالقتيا بالرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي لممعممين من وجية نظرىم 
 ىدفت الدراسة إلى:

 ي المدارس الثانوية . التعرف عمى مستوى الممارسات اإلدارية لمدير -
 الوقوف عمى مستوى االلتزام التنظيمي من وجية نظر المعممين .-
الكشتتتتتتتف عتتتتتتتن العالقتتتتتتتة االرتباطيتتتتتتتة الدالتتتتتتتة إحصتتتتتتتائيا بتتتتتتتين الرضتتتتتتتا التتتتتتتوظيفي وااللتتتتتتتتزام التنظيمتتتتتتتتي -

 لممعممين
 الكشتتتتتتف عتتتتتتن العالقتتتتتتة االرتباطيتتتتتتة الدالتتتتتتة إحصتتتتتتائيا بتتتتتتين الممارستتتتتتات اإلداريتتتتتتة لمتتتتتتديري المتتتتتتدارس-

الثانويتتتتتتة ، وبتتتتتتين الرضتتتتتتا التتتتتتتوظيفي وااللتتتتتتتزام التنظيمتتتتتتي لممعممتتتتتتين متتتتتتتن وجيتتتتتتة نظتتتتتترىم وفتتتتتتي ضتتتتتتتوء 
 متغيرات الدراسة .

 واستخدمت االستبانة كأداة لمدراسة:وصفي تحميمي منيج الدراسة
( معممتتتتتتتتا متتتتتتتتن معممتتتتتتتتي المتتتتتتتتدارس الثانويتتتتتتتتة 272تكونتتتتتتتتت عينتتتتتتتتة الدراستتتتتتتتة متتتتتتتتن )عينةةةةةةةةة الدراسةةةةةةةةة: 

راف الشتتتتتتتترق والغتتتتتتتترب بمدينتتتتتتتتة الطتتتتتتتتائف ، والتابعتتتتتتتتة لتتتتتتتتوزارة التربيتتتتتتتتة الحكوميتتتتتتتتة لمبنتتتتتتتتين بمركتتتتتتتتزي إشتتتتتتتت
 والتعميم ، وتم اختيارىا بالطريقة الطبقية العشوائية .

 نتائج الدراسة
إن الممارستتتتتتتات اإلداريتتتتتتتة لمتتتتتتتديري المتتتتتتتدارس الثانويتتتتتتتة متتتتتتتن وجيتتتتتتتة نظتتتتتتتر المعممتتتتتتتين كانتتتتتتتت بدرجتتتتتتتة -

ن درجة الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي لمم  عممين كانت بدرجة عالية .عالية ، وا 
توجتتتتد فتتتتروق ذات داللتتتتتة احصتتتتائية حتتتتتول درجتتتتة االلتتتتتزام التنظيمتتتتتي لتتتتدى معممتتتتتي المتتتتدارس الثانويتتتتتة -

متتتتتن وجيتتتتتتة نظتتتتتترىم تعتتتتتتزى إلتتتتتى ستتتتتتنوات الخبتتتتتترة والتتتتتتدورات التدريبيتتتتتة ، وال توجتتتتتتد  فتتتتتتروق تعتتتتتتزى إلتتتتتتى 
 المؤىل العممي ومركز اإلشراف وطبيعة المؤىل .

جبتتتتتتتتتة قويتتتتتتتتة بتتتتتتتتتين جميتتتتتتتتع مستتتتتتتتتتويات الممارستتتتتتتتات اإلداريتتتتتتتتتة لمتتتتتتتتتديري ىنتتتتتتتتاك عالقتتتتتتتتتة ارتباطيتتتتتتتتو مو -
 المدارس الثانوية ، وبين الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي لممعممين .

ىنتتتتتتتاك عالقتتتتتتتة ارتباطيتتتتتتتو موجبتتتتتتتة قويتتتتتتتة بتتتتتتتين الرضتتتتتتتا التتتتتتتوظيفي ، وبتتتتتتتين االلتتتتتتتتزام التنظيمتتتتتتتي لتتتتتتتدى -
 . معممي المدارس الثانوية
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العالقةةةةةةةةة بةةةةةةةةين السةةةةةةةةمات الشخصةةةةةةةةية واالنتمةةةةةةةةاء ( بعنةةةةةةةةوان:  7,,0 )دراسةةةةةةةةة سةةةةةةةةمعوس -,1
 التنظيمي عند معممي المدارس الخاصة  في مدينة نابمس 

 : تيدف ىذه الدراسة إلى التعرف إلى:أىداف الدراسة
 مستوى االنتماء التنظيمي عند معممي ومعممات المدارس الخاصة في مدينة نابمس .-
لخبتتتتتتتتتتتترة ،والتخصتتتتتتتتتتتتص،والمؤىل درجتتتتتتتتتتتتة تتتتتتتتتتتتتأثير بعتتتتتتتتتتتتض المتغيتتتتتتتتتتتترات مثتتتتتتتتتتتتل الجتتتتتتتتتتتتنس ،وستتتتتتتتتتتتنوات ا-

 العممي،والعمر عمى االنتماء التنظيمي عند معممي ومعممات المدارس الخاصة .
العالقتتتتتة بتتتتتين الستتتتتمات الشخصتتتتتية واالنتمتتتتتاء التنظيمتتتتتي عنتتتتتد معممتتتتتي ومعممتتتتتات المتتتتتدارس الخاصتتتتتة  -

 . في مدينة نابمس
البتتتتتالم عتتتتتتددىم تكتتتتتون مجتمتتتتتع الدراستتتتتة متتتتتتن جميتتتتتع معممتتتتتي المتتتتتدارس الخاصتتتتتة :  مجتمةةةةةي الدراسةةةةةة

 ( معمما ومعممة ، وذلك حسب إحصائيات مديرية التربية والتعميم في مدينة نابمس .274)
% متتتتتتتن 72واختيتتتتتتترت عينتتتتتتتة عشتتتتتتتوائية متتتتتتتن معممتتتتتتتي المتتتتتتتدارس الخاصتتتتتتتة،حيث كتتتتتتتان حجتتتتتتتم العينتتتتتتتة 

 ( معممًا ومعممة .022مجتمع الدراسة ، فتكونت عينة الدراسة من )
 الوصفي ،ألنو يناسب طبيعة الدراسة وأىدافيا . : تم استخدام المنيجمنيج الدراسة
 :نتائج الدراسة

أشتتتتتارت نتتتتتتائج الدراستتتتتة إلتتتتتى وجتتتتتود عالقتتتتتة إيجابيتتتتتة بتتتتتين الستتتتتمات الشخصتتتتتية ، واالنتمتتتتتاء التنظيمتتتتتي 
عنتتتتد معممتتتتي المتتتتدارس الخاصتتتتتة ،كتتتتذلك تبتتتتين عتتتتتدم وجتتتتود فتتتتروق ذات داللتتتتتة احصتتتتائية فتتتتي مستتتتتتوى 

المتتتتتتتدارس الخاصتتتتتتتة يعتتتتتتتزى لمتغيتتتتتتتر الجتتتتتتتنس والمؤىتتتتتتتل معممتتتتتتتي ومعممتتتتتتتات  داالنتمتتتتتتتاء التنظيمتتتتتتتي عنتتتتتتت
 .العممي 

( بعنةةةةةوان : اتجاىةةةةةات القةةةةةادة التربةةةةةويين نحةةةةةو التغييةةةةةر التنظيمةةةةةي 7,,0)دراسةةةةةة العنةةةةةزي -11
 وعالقتيا بالتزاميم التنظيمي بالمممكة العربية السعودية

 أىداف الدراسة:
متتتتتا يتتتتتراه القتتتتتادة التربويتتتتتون متتتتتن التعتتتتترف عمتتتتتى اتجاىتتتتتات القتتتتتادة التربتتتتتويين نحتتتتتو التغييتتتتتر التنظيمتتتتتي ك-

 وجية نظرىم في المممكة العربية السعودية  .
التعتتتتترف عمتتتتتى مستتتتتتوى االلتتتتتتزام التنظيمتتتتتي لتتتتتدى القتتتتتادة التربويتتتتتون كمتتتتتا يتتتتتراه القتتتتتادة التربويتتتتتون متتتتتن -

 وجية نظرىم في المممكة العربية السعودية .
ر التنظيمتتتتتتتي فتتتتتتتي المممكتتتتتتتة التعتتتتتتترف عمتتتتتتتى العالقتتتتتتتة بتتتتتتتين اتجاىتتتتتتتات القتتتتتتتادة التربويتتتتتتتون نحتتتتتتتو التغييتتتتتتت-

 العربية السعودية ، والتزاميم التنظيمي .
معرفتتتتتة أثتتتتتر كتتتتتال متتتتتن المستتتتتمى التتتتتوظيفي والمؤىتتتتتل العممتتتتتي والخبتتتتترة اإلداريتتتتتة عمتتتتتى مستتتتتتوى االلتتتتتتزام -

 التنظيمي لمقادة التربويون في المممكة العربية السعودية .
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يتتتتتتتة والتعمتتتتتتتيم ومستتتتتتتتاعدييم : تكتتتتتتتون مجتمتتتتتتتع الدراستتتتتتتة متتتتتتتن جميتتتتتتتع متتتتتتتديري التربمجتمةةةةةةةي الدراسةةةةةةةة-
( نظتتتتتترا إلمكانيتتتتتتة تطبيتتتتتتق أداة ىتتتتتتذه الدراستتتتتتة عمتتتتتتى 92بالمممكتتتتتتة العربيتتتتتتة الستتتتتتعودية والبتتتتتتالم عتتتتتتددىم )

جميتتتتتتع أفتتتتتتراد مجتمعيتتتتتتا قتتتتتتام الباحتتتتتتث باستتتتتتتخدام أستتتتتتموب الحصتتتتتتر الشتتتتتتامل )أي دراستتتتتتة جميتتتتتتع أفتتتتتتراد 
 المجتمع دون المجوء عمى أخذ عينة ( .

 االستبانة كأداة لمدراسة واستخدمت :وصفي تحميميمنيج الدراسة
 نتائج الدراسة:-
أشتتتتتتارت النتتتتتتتائج إلتتتتتتى عتتتتتتدم وجتتتتتتود فتتتتتتروق ذات داللتتتتتتة إحصتتتتتتائية بتتتتتتين آراء مجتمتتتتتتع الدراستتتتتتة نحتتتتتتو -

 االلتزام التنظيمي تبعا لمتغير المسمى الوظيفي .
ال وجتتتتتود لفتتتتتروق ذات داللتتتتتة إحصتتتتتائية بتتتتتين آراء مجتمتتتتتع الدراستتتتتة فتتتتتي مستتتتتتوى االلتتتتتتزام التنظيمتتتتتي -

 متغير المؤىل العممي .تبعًا ل
عتتتتتتتتتدم وجتتتتتتتتتود فتتتتتتتتتروق ذات داللتتتتتتتتتة إحصتتتتتتتتتائية بتتتتتتتتتين آراء مجتمتتتتتتتتتع الدراستتتتتتتتتة فتتتتتتتتتي مستتتتتتتتتتوى االلتتتتتتتتتتزام -

 التنظيمي تبعًا لمتغير سنوات الخبرة .
( بعنةةةةةةوان : العالقةةةةةةة بةةةةةةين الرضةةةةةةا الةةةةةةوظيفي والةةةةةةوالء التنظيمةةةةةةي عنةةةةةةد 7,,0)دراسةةةةةةةغنيم -10

 اعضاء ىيئة التدريس في جامعة النجاح الوطنية
 ف الدراسة:أىدا

 ىدفت ىذه الدراسة التعرف عمى:
 مستوى الرضا الوظيفي عند أعضاء ىيئة التدريس .-
 مستوى الوالء التنظيمي عند أعضاء الييئة التدريسية .-
دور متغيتتتتتتترات الدراستتتتتتتة )الجتتتتتتتنس والمؤىتتتتتتتل العممتتتتتتتي والرتبتتتتتتتة األكاديميتتتتتتتة والكميتتتتتتتة وستتتتتتتنوات الخبتتتتتتترة -

 في والوالء التنظيمي عند أعضاء ىيئة التدريس .والعمر(عمى العالقة بين الرضا الوظي
: تكتتتتون مجتمتتتتتع الدراستتتتة متتتتتن جميتتتتع أعضتتتتتاء ىيئتتتتة التتتتتتدريس فتتتتي جامعتتتتتة  مجتمةةةةي وعينةةةةةة الدراسةةةةةة

( عضتتتتتتتو ىيئتتتتتتتة تتتتتتتتدريس حيتتتتتتتث تتتتتتتتم اختيتتتتتتتار عينتتتتتتتة طبقيتتتتتتتة 242النجتتتتتتتاح الوطنيتتتتتتتة والبتتتتتتتالم عتتتتتتتددىم )
 كمي .%( من عدد أعضاء ىيئة التدريس ال72(بنسبة )022عشوائية حجميا )

التتتتتتتوالء التنظيمتتتتتتتي والرضتتتتتتتتا : قتتتتتتتام الباحتتتتتتتث بتطتتتتتتتتوير استتتتتتتتبانو كتتتتتتتأداة لقيتتتتتتتاس مستتتتتتتتتوى أداة الدراسةةةةةةةة
 ،مستخدمًا المنيج الوصفي الميداني.الوظيفي 

 نتائج الدراسة:
 مستوى الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي عند أعضاء ىيئة التدريس مرتفع .-
ء التنظيمتتتتتي عنتتتتتد أعضتتتتتاء ىيئتتتتتة التتتتتتدريس وجتتتتتدت فتتتتتروق ذات داللتتتتتة احصتتتتتائية فتتتتتي مستتتتتتوى التتتتتوال-

 في مستوى الوالء التنظيمي تعزى إلى الجنس والرتبة األكاديمية والكمية .
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عتتتتتدم وجتتتتتود فتتتتتروق فتتتتتي مستتتتتتوى الرضتتتتتا التتتتتوظيفي والتتتتتوالء التنظيمتتتتتي عنتتتتتد أعضتتتتتاء ىيئتتتتتة التتتتتتدريس -
 تعزى إلى متغيرات الجامعة والخبرة والعمر ومعدل الدخل .

 .ين الوالء التنظيمي والرضا الوظيفي عند أعضاء ىيئة التدريس  وجود عالقة ايجابية ب-
( بعنةةةةةوان: الرضةةةةةا الةةةةةوظيفي وعالقتةةةةةو بةةةةةااللتزام التنظيمةةةةةي لةةةةةةدى 8,,0 )دراسةةةةةة  فممبةةةةةان-13

 المشرفين التربويين والمشرفات التربويات بإدارة التربية والتعميم بمدينة مكة المكرمة 
 أىداف الدراسة:

 ىدفت ىذه الدراسة إلى:
 التعرف عمى مستوى الرضا الوظيفي ، ومستوى االلتزام التنظيمي لدى المشرفين التربويين-
 والمشرفات التربويات . 

التعتتتتترف عمتتتتتى العالقتتتتتة بتتتتتين االلتتتتتتزام التنظيمتتتتتي والرضتتتتتا التتتتتوظيفي لممشتتتتترفين والمشتتتتترفات التربويتتتتتات -
 بمدينة مكة المكرمة .

والرضتتتتتتتتتا التتتتتتتتتوظيفي بتتتتتتتتتبعض المتغيتتتتتتتتترات  الوقتتتتتتتتتوف عمتتتتتتتتتى عالقتتتتتتتتتة كتتتتتتتتتال متتتتتتتتتن االلتتتتتتتتتتزام التنظيمتتتتتتتتتي -
 الشخصية،  وتشمل : )الجنس،المؤىل العممي ،التخصص،الحالة االجتماعية( .

 عينة الدراسة وأدواتيا:-
( مشتتتتتتترفة تربويتتتتتتة متتتتتتتن مختمتتتتتتتف مراكتتتتتتتز 027(مشتتتتتتترفًا تربويتتتتتتتًا و )022تكونتتتتتتت عينتتتتتتتة الدراستتتتتتتة متتتتتتن )

،والمتتتتتتتتنيج الوصتتتتتتتتفي البيانتتتتتتتتات  االستتتتتتتتتبانة كتتتتتتتتأداة لجمتتتتتتتتع اإلشتتتتتتتتراف التربتتتتتتتتوي ، واستتتتتتتتتخدمت الباحثتتتتتتتتة
 التحميمي لمالءمتو ألغراض الدراسة .

 :وصفي تحميميمنيج الدراسة
 نتائج الدراسة:

إن كتتتتتل المشتتتتترفين التربتتتتتويين والمشتتتتترفات التربويتتتتتات يتمتعتتتتتون بمستتتتتتوى عتتتتتال متتتتتن الرضتتتتتا التتتتتوظيفي -
 ، ومستوى عال من االلتزام التنظيمي .

 ين الرضا الوظيفي بأبعاده وااللتزام التنظيمي .وجود عالقة ارتباطيو إيجابية متوسطة ب-
( فتتتتتي درجتتتتتات االلتتتتتتزام التنظيمتتتتتتي 2.27وجتتتتتود فتتتتتروق ذات داللتتتتتة إحصتتتتتائية عنتتتتتد مستتتتتتتوى داللتتتتتة) -

التخصصتتتتتتات العمميتتتتتتة  لتتتتتتدى المشتتتتتترفين التربتتتتتتويين ،والمشتتتتتترفات التربويتتتتتتات تبعتتتتتتًا لمتخصتتتتتتص لصتتتتتتالح
 .الدكتوراه ، والجنس لصالح الذكور ،والمؤىل التعميمي لصالح حممة 

( بعنةةةةوان اختبةةةةار أثةةةةر المتغيةةةةرات التنظيميةةةةة والفرديةةةةة فةةةةي تشةةةةكيل 8,,0 )دراسةةةةة دواليبةةةةي-14
 ضغط العمل )دراسة ميدانية في الجامعات السورية

 أىداف الدراسة:
 ىدف ىذا البحث إلى:

 التعرف عمى ماىية ضغوط العمل ومصادرىا وآثارىا  -
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 لسورية لضغط العمل .قياس مدى تعرض العاممين في الجامعات ا-
 قياس أثر المتغيرات التنظيمية  في تشكيل ضغط العمل . -

استتتتتتتتخدم الباحتتتتتتتث المتتتتتتتنيج الوصتتتتتتتفي ، واستتتتتتتتخدم االستتتتتتتتبيان كتتتتتتتأداة لمبحتتتتتتتث ،وقتتتتتتتد طبتتتتتتتق االستتتتتتتتبيان 
 ( . 224عمى موظفي الجامعات السورية الحكومية، وبمم عدد أفراد العينة  )

لدراستتتتة ىتتتتي وجتتتتود عالقتتتتة عكستتتتية بتتتتين بيئتتتتة العمتتتتل الماديتتتتة  وأىتتتتم النتتتتتائج التتتتتي توصتتتتمت إلييتتتتا ىتتتتذه ا
 وسنوات الخبرة وضغط العمل

(  بعنةةةةوان: انمةةةةاط السةةةةموك اإلداري لمةةةةديري المةةةةدارس الثانويةةةةة  9,,0 )دراسةةةةة السةةةةعود -15
(وعالقتيةةةةا بمسةةةةتوى الةةةةوالء 0نظةةةةام  – 1العامةةةةة فةةةةي األردن وفقةةةةا لنظريةةةةة رنسةةةةس ليكةةةةرت )نظةةةةام

 م التنظيمي لمعممي مدارسي
 :أىداف الدراسة

 ىدفت ىذه الدراسة إلى: 
تعتتتتتترف أنمتتتتتتاط الستتتتتتموك اإلداري لمتتتتتتديري المتتتتتتدارس الثانويتتتتتتة العامتتتتتتة فتتتتتتي األردن ، وبيتتتتتتان عالقتيتتتتتتا -

 بمستوى الوالء التنظيمي لمعممي ىذه المدارس من وجية نظر المعممين  .
مدرستتتتتة،منيا  27معمتتتتتم ومعممتتتتتة ، يعممتتتتتون فتتتتتي    072: تكونتتتتتت عينتتتتتة الدراستتتتتة متتتتتنعينةةةةةة الدراسةةةةةة

 ،واستخدم الباحث المنيج المسحي االرتباطيمدرسة لإلناث  27مدرسة لمذكور و 22
: أوضتتتتتحت نتتتتتائج الدراستتتتتة أن متتتتتديري المتتتتدارس يمارستتتتتون األنمتتتتاط اإلداريتتتتتة األربعتتتتتة نتةةةةائج الدراسةةةةةة

بتتتتتدرجات متفاوتتتتتتتة ، فيتتتتتتم يمارستتتتتتون التتتتتتنمط االستشتتتتتاري التتتتتتديمقراطي ،والتشتتتتتتاركي التتتتتتديمقراطي بدرجتتتتتتة 
مرتفعتتتتتتتة، ويمارستتتتتتتون التتتتتتتنمط االستتتتتتتتبدادي الخيتتتتتتتر بدرجتتتتتتتة متوستتتتتتتطة، ويمارستتتتتتتون التتتتتتتنمط االستتتتتتتتبدادي 

 المتسمط بدرجة منخفضة .
 .كما أشارت النتائج أن مستوى الوالء التنظيمي لمعممي المدارس قد جاءت بدرجة متوسطة 

األنمتتتتتاط  وأشتتتتتارت النتتتتتتائج إلتتتتتى وجتتتتتود عالقتتتتتة ارتباطيتتتتتو موجبتتتتتة ذات داللتتتتتة احصتتتتتائية بتتتتتين كتتتتتل متتتتتن
اإلداريتتتتتتتتتتتتتتة )االستتتتتتتتتتتتتتتبدادي الخير(و)االستشتتتتتتتتتتتتتتاري الديمقراطي(و)التشتتتتتتتتتتتتتتاركي التتتتتتتتتتتتتتديمقراطي ( لمتتتتتتتتتتتتتتدراء 
المتتتتتتدارس ومستتتتتتتوى التتتتتتوالء التنظيمتتتتتتي لممعممتتتتتتين ، فتتتتتتي حتتتتتتين توجتتتتتتد عالقتتتتتتة ارتباطيتتتتتتو عكستتتتتتية بتتتتتتين 

 .النمط اإلداري)االستبدادي التسمطي ( لممدراء ومستوى الوالء التنظيمي لممعممين 
( بعنةةةةوان : درجةةةةة االلتةةةةزام المينةةةةي لةةةةدى مةةةةديري المةةةةدارس الثانويةةةةة ,0,1 )ابةةةةديندراسةةةةة ع-16

 الحكومية الفمسطينية ومعممييا من وجيات نظر المعممين والمديرين
 أىداف الدراسة:

ىتتتتتتتتدفت ىتتتتتتتتذه الدراستتتتتتتتة التعتتتتتتتترف إلتتتتتتتتى تقتتتتتتتتديرات معممتتتتتتتتي المتتتتتتتتدارس الثانويتتتتتتتتة الحكوميتتتتتتتتة الفمستتتتتتتتطينية  
لتتتتتى االختتتتتتالف فييتتتتتا بحستتتتتب كتتتتتل  ومتتتتتديرييا لدرجتتتتتة االلتتتتتتزام المينتتتتتي لمطتتتتترف اآلختتتتتر لكتتتتتل متتتتتنيم ، وا 

 من الجنس وعدد سنوات الخبرة ومستوى المؤىل العممي  .
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 عينة الدراسة:
طبقتتتتتت ىتتتتتتذه الدراستتتتتتة عمتتتتتتى عينتتتتتتة طبقيتتتتتتة عشتتتتتتوائية متتتتتتن المتتتتتتدراء والمعممتتتتتتين فتتتتتتي المتتتتتتدارس الثانويتتتتتتة 

( معممتتتتتتتًا متتتتتتتن 724و ) (متتتتتتتديراً 022الحكوميتتتتتتتة فتتتتتتتي محافظتتتتتتتات الضتتتتتتتفة الغربيتتتتتتتة الفمستتتتتتتطينية بمغتتتتتتتت)
 الجنسين .

:استتتتتخدمت فييتتتتا استتتتتبانو تتتتتم إعتتتتدادىا ليتتتتذا الغتتتترض، وتتتتتم التحقتتتتق متتتتن صتتتتدقيا وثباتيتتتتا أداة الدراسةةةةة
 ،كما استخدمت المنيج الوصفي التحميمي

 نتائج الدراسة:
أشتتتتتارت النتتتتتتائج إلتتتتتى أن درجتتتتتة االلتتتتتتزام المينتتتتتي لتتتتتدى المتتتتتدراء كمتتتتتا يراىتتتتتا المعممتتتتتين )عاليتتتتتة( ،وأنيتتتتتا 

ى المعممتتتتتتتتتين كمتتتتتتتتتا يراىتتتتتتتتتا المتتتتتتتتتدراء متوستتتتتتتتتطة ،وأن ىنتتتتتتتتتاك فروقتتتتتتتتتًا ذات داللتتتتتتتتتة احصتتتتتتتتتائية بتتتتتتتتتين لتتتتتتتتتد
متوستتتتتتطات استتتتتتتجابات كتتتتتتل متتتتتتن المتتتتتتدراء والمعممتتتتتتين لتحديتتتتتتد درجتتتتتتة االلتتتتتتتزام المينتتتتتتي لتتتتتتدى بعضتتتتتتيم  

 بعضًا لصالح المعممين .
لتتتتتتتزام كمتتتتتتا أظيتتتتتترت النتتتتتتتائج أنتتتتتتو ال فتتتتتتروق ذات داللتتتتتتة احصتتتتتتائية بتتتتتتين تقتتتتتتديرات المعممتتتتتتين لدرجتتتتتتة اال

المينتتتتتتي لتتتتتتدى المتتتتتتدراء تعتتتتتتزى لمتغيتتتتتترات الجتتتتتتنس وعتتتتتتدد ستتتتتتنوات الخبتتتتتترة والمؤىتتتتتتل العممتتتتتتي ،وأنتتتتتتو ال 
فتتتتتتروق ذات داللتتتتتتة احصتتتتتتائية أيضتتتتتتًا بتتتتتتين تقتتتتتتديرات المتتتتتتدراء لدرجتتتتتتة االلتتتتتتتزام المينتتتتتتي لتتتتتتدى المعممتتتتتتين 
تعتتتتتزى لمتغيتتتتتري عتتتتتدد ستتتتتنوات الخبتتتتترة والمؤىتتتتتل العممتتتتتي ، بينمتتتتتا وجتتتتتدت فتتتتتروق ذات داللتتتتتة احصتتتتتائية 

 .لمجنس لصالح المعممات  تبعا
( بعنةةةوان تةةةأثير اإليمةةةان بالمؤسسةةةة عمةةةى رغبةةةة العةةةاممين فةةةي 0,11دراسةةةة أبةةةو الةةةروس ) -17

دراسةةةةة ميدانيةةةةة عمةةةةى الجامعةةةةات –الجامعةةةةات الفمسةةةةطينية فةةةةي االسةةةةتمرار بالعمةةةةل فةةةةي جامعةةةةاتيم 
 فمسطين –الفمسطينية في قطاع غزة 

 أىداف الدراسة:
يمتتتتتي لتتتتتدى العتتتتتتاممين فتتتتتي الجامعتتتتتات الفمستتتتتتطينية بقطتتتتتاع غتتتتتزة اتجتتتتتتاه معرفتتتتتة مستتتتتتوى االلتتتتتتتزام التنظ-

مؤسستتتتتتتاتيم قيتتتتتتتد الدراستتتتتتتة ، وذلتتتتتتتك متتتتتتتن ختتتتتتتالل قيتتتتتتتاس العالقتتتتتتتة بتتتتتتتين مستتتتتتتتوى اإليمتتتتتتتان بالمؤسستتتتتتتة 
 ومستوى الرغبة في االستمرار بالعمل في المؤسسة .

متتتتتتتان معرفتتتتتتتة متتتتتتتدى تتتتتتتتأثير الفتتتتتتتروق الفرديتتتتتتتة لمعتتتتتتتاممين بالجامعتتتتتتتات الفمستتتتتتتطينية عمتتتتتتتى مستتتتتتتتوى اإلي -
بالمؤسستتتتتتة ، وكتتتتتتذلك رغبتتتتتتتيم فتتتتتتي االستتتتتتتمرار بالعمتتتتتتل ، وماىيتتتتتتة طبيعتتتتتتة ىتتتتتتذه العالقتتتتتتة متتتتتتن حيتتتتتتث 

 اإليجابية والسمبية .
 لمعاممين بالجامعات الفمسطينية .تقديم مقترحات خاصة لالرتقاء بمستوى االلتزام التنظيمي -

 بيانات .المنيج الوصفي التحميمي ، وصممت استبانو  كأداة لجمع المنيج الدراسة: 
تكتتتتتون مجتمتتتتتع الدراستتتتتة متتتتتن مجموعتتتتتة المتتتتتوظفين اإلداريتتتتتين واألكتتتتتاديميين مجتمةةةةةي وعينةةةةةة الدراسةةةةةة: 

 ( .0222المثبتين بالجامعات الفمسطينية بقطاع غزة  والذين بمم عددىم )
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% متتتتتتتن 02.2واعتمتتتتتتتدت الدراستتتتتتتة عمتتتتتتتى اختيتتتتتتتار عينتتتتتتتة طبقيتتتتتتتة عشتتتتتتتوائية ، وكانتتتتتتتت العينتتتتتتتة بنستتتتتتتبة 
 . ( موظفا وموظفة242م عددىا )المجتمع األصمي  حيث بم

أظيتتتتتترت الدراستتتتتتتة أن العتتتتتتاممين فتتتتتتتي الجامعتتتتتتات الفمستتتتتتتطينية بقطتتتتتتتاع غتتتتتتزة قتتتتتتتد اظيتتتتتتروا بشتتتتتتتكل عتتتتتتتام 
مستتتتتتوى عتتتتتال متتتتتن االلتتتتتتزام التنظيمتتتتتي ،كتتتتتذلك وجتتتتتود عالقتتتتتة إيجابيتتتتتة بتتتتتين متغيتتتتتر االستتتتتتمرار بالعمتتتتتل 

دراستتتتتتة إلتتتتتتى وجتتتتتتود فتتتتتي الجامعتتتتتتة كمتغيتتتتتتر تتتتتتتابع ، واإليمتتتتتتان بالمؤسستتتتتتة كمتغيتتتتتتر مستتتتتتتقل ،وأشتتتتتتارت ال
فتتتتتتتتروق ذات داللتتتتتتتتة احصتتتتتتتتائية تعتتتتتتتتزى لممتغيتتتتتتتترات الديموغرافيتتتتتتتتة التاليتتتتتتتتة )العمر،مستتتتتتتتتوى التعميم،نتتتتتتتتوع 

الوظيفيتتتتتة،المركز التتتتتوظيفي(،في حتتتتتين أظيتتتتترت النتتتتتتائج عتتتتتدم وجتتتتتود  الوظيفة,متتتتتدة الخدمة،الفئتتتتتة 
 فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغيري )الجنس ،مكان العمل( .

 ة::الدراسات األجنبيب
بعنةةةةةوان : االنتمةةةةةاء التنظيمةةةةةي لممدرسةةةةةين فةةةةةي النظةةةةةام ( ,,,Celep( )0)دراسةةةةةة  سةةةةةيميب  -1

 التربوي  
(Organizational Commitment in Educational Organizations) 

 أىداف الدراسة:
 تحديد مستوى االلتزام التنظيمي لدى أعضاء ىيئة التدريس األتراك  .

ة فتتتتتتتتتي المتتتتتتتتتدارس الحكوميتتتتتتتتتة الثانويتتتتتتتتتة لييئتتتتتتتتتة التدريستتتتتتتتتي(متتتتتتتتتن أعضتتتتتتتتتاء ا220: )عينةةةةةةةةةة الدراسةةةةةةةةةة
 ،واستخدمة الدراسة المنيج الوصفي التحميمي منيجًا لمدراسة،وصممت استبانة كأداة لمدراسة.

 نتائج الدراسة:
 أعضاء الييئة التدريسية يبذلون جيدًا مميزًا من أجل مصمحة مدارسيم .-
جتتتتتتزء متتتتتتن المدرستتتتتتة ، يمتتتتتتي ، واعتتتتتتتزازىم بتتتتتتأنيم ىنتتتتتتاك عالقتتتتتتة مباشتتتتتترة بتتتتتتين التتتتتتتزام المدرستتتتتتين التنظ-

 .ومجموعة العمل
 المدرسون ممتزمون جدا بجدول التعميم اليومي وبمينة التعميم .-
بعنةةةةةةوان : تراجةةةةةةي التةةةةةةزام معممةةةةةةي ( Joffers،Haughey( )0,,1دراسةةةةةةة جةةةةةةوفر وىةةةةةةوفي ) -0

 ،العمميات ،المخرجات المرحمة اإلبتدائية "المدخالت
(Elementary Teachers' Commitment Declines: Antecedents, Processes, 
and Outcomes) 

 أىداف الدراسة:
تقصتتتتتتتي العوامتتتتتتتل الشخصتتتتتتتية والتنظيميتتتتتتتة واالجتماعيتتتتتتتة التتتتتتتتي قتتتتتتتد تتتتتتتتؤثر عمتتتتتتتى تتتتتتتتدني معتتتتتتتدل والء -

 مدرسي المرحمة االبتدائية في استراليا .
وتكونتتتت عينتتتتة الدراستتتتة واستتتتتخدمت المقابمتتتة كتتتتأداة لمدراستتتتة ، :وصتتتتفي تحميمتتتتيالدراسةةةةةوأداة مةةةنيج 

 مدرساً  04من 
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 :نتائج الدراسة
 تدني معدل الوالء يرتبط بالشعور بعدم النجاح ، وبتدني الشعور بفعالية الذات .-
 المشاعر ليست واحدة بين المعممين ، وأن حدتيا تعتمد عمى درجة إدراكيم ليا .-
متتتتتتور والمتتتتتتدراء ، و أخيتتتتتترًا نحتتتتتتو والء المدرستتتتتتين كتتتتتتان نحتتتتتتو الطتتتتتتالب أوال ، ثتتتتتتم التتتتتتزمالء وأوليتتتتتتاء األ-

 المدرسة .
العوامتتتتتل التتتتتتي تتتتتتتؤثر عمتتتتتى التتتتتتوالء ىتتتتتي : ستتتتتنوات الخبتتتتتترة ،وعتتتتتدد الطتتتتتتالب فتتتتتي الفصتتتتتتول،واختالف -

 طرق  التعمم لدى الطالب،ومستوى التدريب،والعبء التعميمي .
 فةةةةةةي العةةةةةةاممين لةةةةةةدى التنظيمةةةةةةي االلتةةةةةةزام:  بعنةةةةةةوان( Goulet( )0,,0دراسةةةةةةة جولييةةةةةةت ) -3

   الحكومي الربحية،والقطاع غير الشركات وقطاعالربحية  الشركات قطاع: اعاتقط ثالث
(Organizational Commitment across three sectors: Public, Non-Profit, 
and for Profit) 

 أىداف الدراسة:
 قياس مستوى االلتزام التنظيمي لدى العاممين في القطاعات الثالثة .-
ائص بيئتتتتتتتة العمتتتتتتل ، ومستتتتتتتوى االلتتتتتتتتزام التنظيمتتتتتتي لتتتتتتتدى العتتتتتتاممين فتتتتتتتي تبيتتتتتتان العالقتتتتتتة بتتتتتتتين خصتتتتتت-

 القطاعات الثالثة .
 تحديد العالقة بين المتغيرات الديمغرافية ومستوى االلتزام التنظيمي .-

 عينة الدراسة:
% متتتتتتن القطتتتتتتاع الربحتتتتتتي 70( عتتتتتتامال يعممتتتتتون فتتتتتتي القطاعتتتتتتات الثالثتتتتتتة متتتتتوزعين 227تكونتتتتتت متتتتتتن )

،وتتتتتتم استتتتتتخدام المتتتتتنيج الوصتتتتتفي % متتتتتن القطتتتتتاع الحكتتتتتومي 02ربحتتتتتي،ر ال% متتتتتن القطتتتتتاع غيتتتتت09،
 التحميمي،وكانت االستبانة أداة لمدراسة 

 نتائج الدراسة:
ىنتتتتتتاك مستتتتتتتوى التتتتتتتزام عتتتتتتالي لمعتتتتتتاممين فتتتتتتي القطتتتتتتاع الربحتتتتتتي عنتتتتتتو فتتتتتتي القطتتتتتتاع الحكتتتتتتومي وغيتتتتتتر -

 الربحي .
متتتتتتتي فتتتتتتتي جميتتتتتتتع تتتتتتتتأثير ضتتتتتتتعيف لمتغيتتتتتتتر الستتتتتتتن ومتغيتتتتتتتر الجتتتتتتتنس عمتتتتتتتى مستتتتتتتتوى االلتتتتتتتتزام التنظي-

 القطاعات .
 وجود اختالف في مستويا االلتزام التنظيمي ناتج عن خصائص بيئة العمل .-
 وجود عالقة بين متغير عدد ساعات العمل وااللتزام التنظيمي .-
( بعنةةةةةةوان: أثةةةةةةر القيةةةةةةادة عمةةةةةةى والء معممةةةةةةي المةةةةةةدارس Piderit( )0,,0)دراسةةةةةةة بيةةةةةةديرت  -4

 اإلعدادية الكاثوليكية األمريكية
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(The Effect of Principal Leadership On Teacher Loyalty In Urban & 
Suburban Catholic Elementary Schools) 

 أىداف الدراسة:
ىتتتتتتدفت ىتتتتتتذه الدراستتتتتتة إلتتتتتتى تحديتتتتتتد أنمتتتتتتاط القيتتتتتتادة المدرستتتتتتية ، ومعرفتتتتتتة عالقتتتتتتة كتتتتتتل نمتتتتتتط بتتتتتتااللتزام 

واستتتتتتتخدمت االستتتتتتتبانة كتتتتتتأداة  ي:وصتتتتتتفي تحميمتتتتتتالدراسةةةةةةةوأداة وعينةةةةةةة  مةةةةةةنيج التنظيمتتتتتتي لممعممتتتتتتين 
 ( معمماً 702لمدراسة ،في حين بمغت عينة الدراسة )

 نتائج الدراسة:
 ىناك عالقة إيجابية دالة إحصائيا بين نمط القيادة الديمقراطي ، ودرجة الوالء التنظيمي .-
 يم .ىناك عالقة ايجابية دالة إحصائيا بين نمط القيادة التوجييي ، ووالء المعممين لمدارس-
 ( بعنةةةةوان :Michel، Lorraine ،Claire()0,,5دراسةةةةة كميةةةةر ولةةةةورين وميشةةةةيل  )-5

  االلتزام الميني لممعممين في المدارس اإلبتدائية من منظور وجودي من الدافي
(La raison d’être de l’engagementprofessionnel chez des enseignantes 
du primaireselon un perspective existentielle) 

 أىداف الدراسة: 
 تحديد المتغيرات الشخصية التي تؤثر عمى االلتزام التنظيمي لمعممي المدارس االبتدائية .

 تحديد تأثير سنوات الخدمة عمى االلتزام .-
 تحديد دوافع المعممين الوجودية لالنخراط في مينة التعميم .-

،والمقابمتتتتة كتتتتتأداة عمتتتتتى متتتتتدى  تحميمتتتتتيال وصتتتتتفيالمتتتتتنيج ال تتتتتتم استتتتتخدام:البحةةةةةثوعينةةةةةة  أداة و مةةةةةنيج 
 معممًا. 00سنتين ،وبمغت عينة الدراسة 

 نتائج البحث:
خالصتتتتتتًا فتتتتتتي عممتتتتتتو ، وأكثتتتتتتر نشتتتتتتاطا فتتتتتتي المشتتتتتتاركة فتتتتتتي األعمتتتتتتال - المعمتتتتتتم الممتتتتتتتزم أكثتتتتتتر إيثتتتتتتارًا وا 

 المدرسية .
 عدم االستقرار في نظام العمل لو تأثير سمبي عمى االلتزام الميني لممعممين .-
 ة المعممين إلى تطوير مستوى التزاميم .حاج-
 ومحةةةةةةةةددات مقةةةةةةةةدمات: بعنةةةةةةةةوان( Chughtai&Zafar( )0,,6دراسةةةةةةةةة زافةةةةةةةةر وتوتشةةةةةةةةي ) -6

 بباكستان الجامعات أساتذة لدى ومخرجاتو التنظيمي االلتزام
(Antecedents and Consequences of Orgnizational Commitment 
AmonGPakistaniTeacherS) 

 ة:أىداف الدراس
 ىدفت ىذه الدراسة إلى :
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تحديتتتتتتتد متتتتتتتا إذا كانتتتتتتتت المتغيتتتتتتترات الشخصتتتتتتتية والرضتتتتتتتا التتتتتتتوظيفي بأبعتتتتتتتاده تعتتتتتتتد محتتتتتتتددات لاللتتتتتتتتزام -
 التنظيمي .

دراستتتتتتتتة تتتتتتتتتأثير االلتتتتتتتتتزام التنظيمتتتتتتتتي عمتتتتتتتتى األداء التتتتتتتتوظيفي والتستتتتتتتترب الوظيفي)الرغبتتتتتتتتة فتتتتتتتتي تتتتتتتتترك -
 العمل( .

 معة(جا22معمما من ) 007: جمعت البيانات من عينة الدراسة
 نتائج الدراسة:

 تنوع واختالف االلتزام التنظيمي لدى أفراد العينة .-
 الخصائص الشخصية وظروف العمل ترتبط بشكل قوي بااللتزام التنظيمي . -
 وجود عالقة ارتباطيو سالبة بين االلتزام التنظيمي والتسرب الوظيفي . -
 وظيفي لمفرد .وجود عالقة ايجابية بين االلتزام التنظيمي واألداء ال-
 سةةةةةةموك بةةةةةةين العالقةةةةةةة: بعنةةةةةةوان( ,Yılmaz&Çokluk( )0,1دراسةةةةةةة يممةةةةةةاز و كوكمةةةةةةوك ) -7

 التركية اإلبتدائيةالمدارس  في التنظيمي وااللتزام القيادة
 (The Relationship between Leadership Behavior and Organizational 
Commitment in Turkish Primary Schools) 

 دراسة:أىداف ال
 تحديد العالقة بين االلتزام التنظيمي لممدرسين وأسموب القيادة لدى اإلدارة المدرسية .-
تحديتتتتتتد فيمتتتتتتا إذا كتتتتتتان ىنتتتتتتاك عالقتتتتتتة ذات داللتتتتتتة احصتتتتتتائية بتتتتتتين كتتتتتتل متتتتتتن أستتتتتتموب اإلدارة التتتتتتداعم -

 والتوجييي والدكتاتوري ،  وبين االلتزام التنظيمي .
 ى االلتزام االستمراري لممعممين .تحديد مستوى تأثير أسموب القيادة عم-

استتتتتتتتبانتين األولتتتتتتتى لقيتتتتتتتاس ،واستتتتتتتتخدم الباحتتتتتتتث  :وصتتتتتتتفي تحميمتتتتتتتيالدراسةةةةةةةةوأداة وعينةةةةةةةة  مةةةةةةةنيج 
 مدرساً  007،في حين بمغت عينة الدراسة  السموك القيادي ، والثانية لقياس االلتزام التنظيمي

 نتائج الدراسة:
متتتتتتط القيتتتتتادة التتتتتتديمقراطي، وااللتتتتتتزام التنظيمتتتتتتي وجتتتتتود عالقتتتتتة ايجابيتتتتتتة  ذات داللتتتتتة إحصتتتتتتائية بتتتتتين ن-

 لممعممين .
 وجود عالقة سمبية بين نمط القيادة التسمطي، وبين التزام المعممين التنظيمي .-
 ط التوجييي لمقيادة ، وبين التزام المعممين التنظيمي .موجود عالقة ايجابية بين الن-
 م ايجابيًا في استمرارية التزام المعممين .النمط الديمقراطي والتوجييي إلدارة المدرسة يساى-
 التعميق عمى الدراسات السابقة وموقي الدراسة الحالية منيا:-ج

 يتضح من عرض الدراسات السابقة ما يأتي:
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( ،)أبتتتتتو التتتتتتروس 0202)عابتتتتتدين ،استتتتتتخدمت معظتتتتتم الدراستتتتتات الستتتتتابقة المتتتتتنيج الوصتتتتتفي التحميمتتتتتي 
( ،  Celep,2000()0222،)ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمعوس،( 0222(،)العنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتزي،0222( ، )فممبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان،0200،
(joffer & haughy,2001  (، )goulet , 2002  ) فتتتي حتتتين استتتتخدمت بعضتتتيا المتتتنيج

 (.0229(  ، والمنيج المسحي االرتباطي )السعود 0222الوصفي االرتباطي )حمادات 
وقتتتتتتتتتد تنوعتتتتتتتتتت األدوات البحثيتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتي استتتتتتتتتتخدمت فتتتتتتتتتي الدراستتتتتتتتتات الستتتتتتتتتابقة ، فاستتتتتتتتتتخدمت معظتتتتتتتتتم 

ستقصتتتتتتتتتتتاء ( التتتتتتتتتتتتي استتتتتتتتتتتتخدمت قتتتتتتتتتتتوائم ا0222ت االستتتتتتتتتتتتبيانات عتتتتتتتتتتتدا دراستتتتتتتتتتتة )شتتتتتتتتتتتربتجي الدراستتتتتتتتتتتا
 ،Michel( ، ودراستتتتتتتتتتتة  )0220Joffers،Haughey)ة ومقتتتتتتتتتتتابالت شخصتتتتتتتتتتتية، ودراستتتتتتتتتتت

Lorraine ،Claire0227. استخدمتا المقابمة كأداة لمدراسة ) 
ض الدراستتتتتتات أمتتتتتتا فيمتتتتتتا يتعمتتتتتتق بمجتمتتتتتتع الدراستتتتتتات ، فقتتتتتتد كتتتتتتان المجتمتتتتتتع تعميميتتتتتتًا مدرستتتتتتيًا فتتتتتتي بعتتتتتت

( 0222( ، )ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتمعوس 0229( ،)الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتعود 0222(، )حمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادات 0222مثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل )الحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارثي 
 (، 0222،)العبادي 
( celep 2000(،)0202( ،)عابتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدين 0222(، )النوبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاني 0227)غنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام

(،0220Joffers،Haughey( ،)Michel، Lorraine ،Claire0227 وتعميميتتتتتتتتتًا ، )
( ، 0222( ، )حنونتتتتتتتتتتة 0200أبتتتتتتتتتتو التتتتتتتتتتروس ( ،)0222جامعيتتتتتتتتتتًا فتتتتتتتتتتي بعضتتتتتتتتتتيا اآلختتتتتتتتتتر )دواليبتتتتتتتتتتي 

( العتتتتتتتتتتاممين فتتتتتتتتتتي 0222( ،وكتتتتتتتتتتان مجتمتتتتتتتتتتع دراستتتتتتتتتتة )شتتتتتتتتتتربتجي 0222(، )غنتتتتتتتتتتيم 0224)ستتتتتتتتتتالمة 
( فكتتتتتتتتان مجتمعيتتتتتتتتا ختتتتتتتتارج قطتتتتتتتتاع التعمتتتتتتتتيم فتتتتتتتتي Goulet  0220مشتتتتتتتتفى جتتتتتتتتامعي، بينمتتتتتتتتا دراستتتتتتتتة )
 قطاع الشركات الربحية والحكومية.

متتتتتتدراء ومشتتتتتترفين تربتتتتتتويين  وأعضتتتتتتتاء أمتتتتتتا فيمتتتتتتا يتصتتتتتتل بعينتتتتتتة الدراستتتتتتات ، فقتتتتتتتد جتتتتتتاءت معممتتتتتتين و 
 (.Goulet  0220ىيئة تدريسية، بينما كانت العينة موظفي شركات في دراسة )

وعمتتتتتى صتتتتتعيد موضتتتتتوع الدراستتتتتات ، فقتتتتتد تناولتتتتتت معظتتتتتم الدراستتتتتات موضتتتتتوع االلتتتتتتزام التنظيمتتتتتي متتتتتن 
 جانتتتتتتب إداري، دون أن تتتتتتتدرس واقعتتتتتتو بالنستتتتتتبة لكافتتتتتتة األطتتتتتتراف المشتتتتتتتركة فتتتتتتي أي عمتتتتتتل ، ومعظتتتتتتم

والقتتتتتتادة التربتتتتتتويين دون البحتتتتتتث فتتتتتتي  يرينالتربتتتتتتوي  بحثتتتتتتت فتتتتتتي التتتتتتتزام المتتتتتتد الدراستتتتتتات فتتتتتتي القطتتتتتتاع
 التزام المعممين ، والعوامل المؤثرة فيو وأبعاده .

وبعتتتتتتتد االطتتتتتتتالع عمتتتتتتتى الدراستتتتتتتات الستتتتتتتابقة وأىتتتتتتتم النتتتتتتتتائج التتتتتتتتي توصتتتتتتتمت إلييتتتتتتتا ، يمكتتتتتتتن القتتتتتتتول أن 
 بمايمي:الدراسة الحالية تختمف عنيا 

استتتتتتة الحاليتتتتتتة تناولتتتتتتت األبعتتتتتتاد المختمفتتتتتتة لاللتتتتتتتزام التنظيمتتتتتتي لتتتتتتدى معممتتتتتتي ومتتتتتتديري التعمتتتتتتيم أن الدر -
 األساسي بشكل أوسع

 معًا  يرينم مدرسي لممعممين والمدأنيا تبحث في واقع االلتزام التنظيمي في بيئة تعمي -
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ومتتتتتديري الدراستتتتتة الحاليتتتتتة ىتتتتتي األولتتتتتى متتتتتن نوعيتتتتتا التتتتتتي تتنتتتتتاول االلتتتتتتزام التنظيمتتتتتي لتتتتتدى معممتتتتتي -
التعمتتتتتيم األساستتتتتي، فتتتتتي حتتتتتين تناولتيتتتتتا معظتتتتتم الدراستتتتتات الستتتتتابقة لتتتتتدى المتتتتتديرين والمشتتتتترفين،أو لتتتتتدى 

 أعضاء الييئة التدريسية في الجامعات،ولدى العاممين والمديرين في المنظمات الصناعية
والبتتتتد متتتتن اإلشتتتتتارة إلتتتتى أن الباحثتتتتة قتتتتتد استتتتتفادت متتتتن الدراستتتتتات الستتتتابقة متتتتن ختتتتتالل االطتتتتالع عمتتتتتى 

لييتتتتتتا ،وطريقتتتتتتة عرضتتتتتتيا وتفستتتتتتيرىا ، إتخدمة ،والنتتتتتتتائج التتتتتتتي تتتتتتتم التوصتتتتتتل لمنيجيتتتتتتة واألدوات المستتتتتتا
 ومن خالل اإلطالع عمى اإلطار النظري المتعمق بموضوع االلتزام التنظيمي .
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 الثانيالفصل 
 وخصائص المعمم والمديرميام 

 
يتنامى االىتمام بالعممية التعميمية  التربوية بصورة متسارعة ،لما ليا من أىمية في بناء اإلنسان ،ونظرًا 
لزيادة االىتمام بتنمية الثروة البشرية ،والتدريس باعتباره نظام متعدد المكونات ، فإن المعمم والمدير من 

 أىم مكوناتو.
التعميمية والمطور ليا ،وىو القائم المباشر عمى تحصيل فالمعمم ىو المفتاح الرئيسي لنجاح العممية 

الطبلب وأنشطتيم وأدائيم ،والمدير ىو القائم عمى شؤون المدرسة والمخطط ألىدافيا ،لذا كان البد من 
 االطبلع عمى خصائص وميام معممي ومديري المدارس:

 
 المعمم: خصائص أواًل: 

 
ف الخاصة بأنيا سمة أو صفة يتمتع بيا المعمم وتعرف خصائص المعمم بأنيا جمع خاصة ، وتعر 

(2،ص 6002دياب ،  ،ويستدل عمييا من خبلل ما يقوم بو من سموك وممارسات .)  
يمكن تصنيف الخصائص التي ينبغي أن تتوفر لدى المعممين كي يقوموا بدورىم إلى فئتين ىما: 

يمي: ت مينتيم ومسؤولياتيا وفق ماالخصائص الشخصية ،والخصائص والكفايات المينية المتعمقة بواجبا  
:الخصائص المهنية:1  

 تتضمن الخصائص المينية عدة جوانب منيا :
المعارف والمعمومات والمفاىيم التي يتزود بيا المعمم سواء حول مادتو  أنواع:ويتمثل في الجانب المعرفي-

 (62،ص9111يمة،الطالب الذي يتعامل معو .)طع أوالبيئة التي تحيط بو ، أوالتي يدرسيا ،
فالمعمم المتفوق في ميدان تخصصو والمؤىل مينيًا عمى نحو جيد ،يغدو أكثر فعالية من المعمم األقل 

(22،ص6002إعداًد ،إذا قيست ىذه الفعالية بمستوى تحصيل طبلبو .) النشواني ،  
.لقيام بميمتو بنجاحأي أن يمتمك المعمم المعارف التي تساعده عمى التعامل مع المناىج التي سيقدميا ،وا  

ويشير إلى استعداد المعمم وميولو واتجاىاتو وقيمو ومعتقداتو وىذه الكفاية تغطي :  الجانب الوجداني- 
 جوانب متعددة مثل حساسية المعمم وثقتو واتجاىاتو نحو المينة

مل ،ومساندتو إن امتبلك المعمم لشخصية دافعة مثيرة لبلىتمام ومشوقة ،واستمتاعو بما يعتفوق أدائي :-
لتبلميذه ،وامتبلكو الحماس في العمل والدفء الوجداني وروح الدعابة كميا مؤشرات التفوق األدائي لممعمم 

(29،ص6009الناجح . )راشد،  
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تعني الطبلقة امتبلك المعمم القدرة عمى التعبير بسيولة عما يريد توصيمو إلى التبلميذ من  الطالقة:-
(45،ص6006المادة المقررة .)البرازي،  

:فيي تفيد المعمم في التخطيط لعممية التدريس والمرونة في تنفيذىا  معرفة مبادئ النمو والتعمم والدافعية-
(695،ص9120حطب ،صادق ، بحيث تتواءم مع الفروق الفردية لمتبلميذ ،كما ترتبط بنواتج التعمم .)أبو  

يفيم خصائص نموىم وطرق فيميم المختمفة أي أن يتعرف المعمم عمى الفروق الفردية بين المتعممين ،و 
ويؤقمم ممارساتو التدريسية وفقًا لذلك .)اإلطار االسترشادي لمعايير أداء المعمم العربي :سياسات 

(26،ص6001وبرامج،  
:أن يحرص المعمم عمى التواصل مع الخبرات المينية التي يقدميا  ممارسة التغذية الراجعة الذاتية-

ا تبلميذه لمواصمة التفكير وحل المشكبلت وابتكار أفكار جديدة ،واالستفادة من نتائج زمبلؤه والتي يكتسبي
(22البحوث التربوية لتطوير أدائو .)مرجع سابق،ص  

حيث يستخدم المعمم الموارد غير البشرية من أجيزة وآالت ووسائل تعميمية ومواد خام خبير تكنولوجي: -
(22،ص6006نشودة .)راشد ،ومختبرات لتحقيق األىداف التربوية الم  

ويكون قادرُا عمى دمج التكنولوجيا في مكونات عمميات التواصل والتعمم ،وأن يستخدم التطبيقات 
(29،ص6001التكنولوجية في حل المشكبلت .)مرجع سابق ،  

:ليكون التدريس جيدًا البد أن يمتمك المعمم عدة ميارات:طريقة التدريس -  
يجب أن يتسم بالمرونة-  
تعميم الجيد يجب أن يكون منظم وواضح األىداف.ال-  
يراعي الفروق الفردية بين الطبلب.-  
 (Smith ,1980 ,pp9 أخذ اآلراء. )-
التعميم الجيد يتطمب إظيار قدرة المعمم عمى االعتماد عمى نفسو في القيام بالميمات التي توكل إليو ،أو -

 (Hanson ,1985,191القيام بميمات األكبر منو . ) 
اتجاه داء ميمتو بنجاح ، فوتعد الخصائص المينية من أىم الخصائص التي ينبغي أن تتوفر في المعمم أل

 وميول المعمم نحو مينتو ،وشخصيتو وتعرفو لمبادئ التعمم والنمو والدافعية ،وتواصمو مع الخبرات المينية
. ،تجعمو قادرًا عمى القيام بواجباتو التي تحقق أىداف ورسالة المدرسة  

 
:الخصائص الشخصية:2  

إن توفر الخصائص المينية المطموبة في المعمم ، ال يغني عن ضرورة وجود مجموعة من الخصائص 
 الشخصية التي تجعل المعمم قادرًا عمى العمل بكفاءة ، ومن ىذه الخصائص : 
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قة تقتضي بذل وىي تؤثر في أداء المعمم فمينة التعميم مينة شاالصحة العقمية والجسمية والنفسية:-
م ناجح ومفيد جيد كبير،فالصحة المناسبة والحيوية الجسمية تمثل شروطًا ىامة لتحقيق تعمي

(622،ص6000.)الخميسي،  
ودرجة صوتو حتى يوفر االنتباه  نبراتوكذلك يتطمب من المعمم أن يكون واضح الصوت ،وأن يغير في  

وتشتيت االنتباه ،كما يجب عمى المعمم أن  المملإلى التي تؤدي  الرتابةالدائم من المتعممين،وحتى يتجنب 
(52،ص6000يحافظ عمى مظيره الخارجي لما لو من دور كبير في احترام الطمبة لو )عبدالسبلم،  

كما أن الصحة النفسية التي تجعل المعمم راضي عن نفسو يتقبميا ليتقبمو اآلخرون ،ومن خبلل التوافق 
ئمة ،ويكون قادرًا عمى تحقيق ذاتو واستغبلل قدراتو وامكاناتو إلى أقصى النفسي يكون المعمم في سعادة دا

حد ممكن ،ويبث المعمم التوافق النفسي في نفوس التبلميذ فيقبمون عمى العممية التعميمية بما يحقق 
(46،ص6006األىداف المنشودة .)راشد،  

ويشمل ىذا الجانب عدة مواصفات منيا:الجانب األخالقي: -  
يجب أن يكون المعمم قدوة حسنة لتبلميذه فمن أىم األدوار التي يقوم ييا المعمم دوره في بناء القدوة: -

شخصيات تبلميذه وطبلبو،أولئك الذين ينظرون إليو عمى أنو مثميم األعمى ،وقد وجب نتيجة لذلك أن 
لمدرسة أم في يكون ىذا المعمم نموذًجا لمتصرف السميم في جميع المواقف التي يواجييا سواء داخل ا

(92،صمرجع سابقخارجيا.)  
:إخبلص المعمم لمينتو ،وحبو لتبلميذه يدفعو إلى الحماس في تعميميم ،وتحمل كل اإلخالص والحماس -

الصعاب من أجميم ،فكثيرًا ما يكون الفرق بين أداء معمم وآخر أن أحدىما يكون أكثر إخبلصًا لممينة 
(620، ص 6000،ي وأكثر حماسًا لؤلداء من اآلخر.)الخميس  

:إن المعمم اإلنسان ، ىو المعمم القادر عمى التواصل مع االخرين ،والمتعاطف والودود اإلنسانية-
والصادق والمتحمس والمرح الديمقراطي ،والمنفتح والمبادر والقابل لمنقد والمتقبل لآلخرين .)النشواني 

(621،ص6002،  
( عدة صفات 26،ص6001معمم العربي:سياسات وبرامج )وقد اوضح اإلطار االسترشادي لمعايير أداء ال

 لممعمم في الجانب األخبلقي وفقًا لما يمي:
أن يظير المعمم في سموكو داخل المدرسة وخارجيا أخبلقيات مينة التعميم-  
يظير التزامًا بواجباتو ومسؤولياتو المينية ويؤدييا بإخبلص وأمانة وتواضع-  
،ويتواصل معيم بمودة وتعاطف يعامل الطمبة باحترام ومساواة-  
يمتزم القيم الحميدة في تعاممو مع الزمبلء واإلدارة وأولياء األمور،واألطراف األخرى-  
يظير التزامًا برسالة المؤسسة التي يعمل فييا ويدافع عنيا-  
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يتصرف في المواقف المختمفة بحكمة وحمم-  
وم عمى التفاعل االجتماعي بين أعضائو المجتمع المدرسي مجتمع إنساني يقلجانب االجتماعي:ا -3

،ويفرض ىذا الواقع عمى المعمم التعاون معيم جميعًا والمحافظة عمى عبلقات إيجابية فعالة ،واحترام 
متبادل مع كافة أفراد المجتمع المدرسي ،فاتصاف المعمم بالميارات االجتماعية يمكنو من تذليل الكثير 

(622،ص6000درسي اجتماعي منفتح ومرن .)الخميسي ،من الصعاب ،ويساعده في صنع مناخ م  
 ويتضمن الجانب االجتماعي ما يمي:

ودود اجتماعي : بحيث يجعل من بيئة التعمم بيئة ثرية تشجع عمى إقبال التبلميذ عمى التعمم ،ويقيم -
 أفضل العبلقات الطيبة معيم .

جيات النظر بين تبلميذه وزمبلئو مصمح وتكيف اجتماعي : أن يكون مصمحًا في الخبلفات وتقريب و -
وأفراد المجتمع الذي يعيش بينيم ، وأن يمتمك قدرة التكيف االجتماعي في حياتو المينية ،وتكون لديو 

(25،ص 6006القدرة عمى المرونة والتكيف مع المواقف الجديدة .) راشد ،  

يع ،قادر عمى إقامة وترى الباحثة أن المعمم يجب أن يكون شخص اجتماعي  محبوب من قبل الجم
بلئو والبيئة التي يعمل بيا،وىناك مجموعة خصائص شخصية أخرى البد عبلقات طيبة مع تبلمذتو وزم

 من توفرىا منيا :

 التميز بالواقعية والصبر  -

 العمل عمى تعزيز روح المبادرة واألصالة  -

 أن يكون متفيما مستقبل محترما واثقا في نفسو  -

 اآلخرين فيحترميم ويساعدىم  أن يكون حساسا حيال مشاعر -

 أن يكون مرنّا مستقببل لؤلفكار الجديدة  -

 أن تعبر اىتماماتو عن مستوى ذكائو  -

 أن تكون لديو رغبة في التعمم وزيادة معرفتو  -

 أن يكون متحمسّا نشطّا يقظاّ   -

 أن يكون لديو رغبة في التفوق والتميز  -
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 ىذا السموك من نتائج أن يكون دائمّا مسؤواًل عن سموكو وما يتمخض عن   -

 أن يرجو الثواب من اهلل تعالى  -

 (52،  6002أن يكون تقيا ورعا يخشى اهلل عز وجل )جروان 

 ثانيًا:مهام المعمم:

  الدرس: تخطيط -1

واليعني التخطيط  صياغة األىداف السموكية واإلجراءات فقط ،بل يعرف التخطيط أنو : تمك العممية التي 
مسبق لممواقف التعميمية التي يييئيا المعمم لتحقيق األىداف التربوية ، بما  تتضمن وجود تصور ذىني

تشممو ىذه العممية من عمميات تقوم عمى تحديد األىداف التربوية ،وتحديد محتوى ىذه األىداف واختيار 
المناسبة  األساليب واإلجراءات التي تؤدي إلى تحقيق ىذه األىداف ،واختيار األساليب و األدوات التقويمية

 (62، 6002، وتحديد األبعاد الزمانية والمكانية والتسييبلت البلزمة لتنفيذ األىداف . )الترتوري ،القضاة،

والبد أن يظير المعمم قدرة  عمى التخطيط الدقيق لمدرس واألنشطة التعميمية، وتنفيذ الدرس تنفيذًا 
لك التقديم الواضح الجمي والختام مضبوطًا، وتنظيم أنشطة التعميم في ترتيب منطقي بما في ذ

 (62،ص6000المناسب.)جابر ،

: بعد عممية التخطيط لمدرس يأتي دور المعمم في التنفيذ داخل الفصل تنفيذ المهام التدريسية-2
 يقوم تنفيذ الميام التدريسية عمى مبادئ معينة مثل :يحتاج التنفيذ إلى آليات معينة حيث ،و 

ت الصفية بينو وبين الطبلب، وبين الطبلب أنفسيم مع السماح ليم بإبداء العمل عمى تكثيف المناقشا-
 آرائيم واحتراميا، وتقديم تغذية راجعة فورية ليم.

 طرح المعمومات ، وتقويم التعميم بأنواعو ،وتعزيز التعمم.-

 متابعة أعمال الطبلب الكتابية وتصحيحيا ،ومتابعة الميام الروتينية.-

  االستظيار والحفظ والتمقيناالىتمام بالفيم ،ال-

 استثارة دافعية التبلميذ ،وجذب انتباىيم.-

 (66، ص  6005إدارة عممية التدريس.)حسن ،-
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عمى المعمم أن يقوم بعممية تقويم تبلميذه باستمرار ، والتقويم يعني الحكم عمى المستوى  التقويم:-3
افة إلى تعديل سموك الطالب وتعديل سموكو التعميمي الذي وصل إليو التمميذ في المادة الدراسية ،إض

المعرفي ،ويكشف نواحي القوة والضعف في التمميذ ،ويجب أن يطمع المعمم التمميذ في كل مرة عمى نتائج 
 (959ص، 9112تقويمو .) مرسي ،

 :بما يميعمى المعمم االلتزام 

 . ي تصحيح المسارالتقييم المستمر لمطبلب مع أفادتيم بنتائج التقييم لبلستفادة منيا ف-

 . الحيادية والجودة في تصحيح اإلمتحان–

 . منع الغش منعًا باتًا ومعاقبة الغش والشروع فيو–

 الدقة والعدل والتزام النظام واالنضباط في جمسات اإلمتحان.–

 . "الدقة والسرية في تصحيح اإلجابات وعممية رصد النتائج–

 رض المصالح.عدم اإلشتراك في عمميات التقييم عند تعا–

 .التدقيق في شكاوي الطبلب ومراجعة النتائج عند وجود أي تظمم-

-926، 6009حسن إرشاد الطبلب وتوجيييم واألخذ برأييم في العممية التعميمية )الكندري وىاني، –
925.) 

 لقد كانت االمتحانات ومازالت نقطة تحول في حياة التمميذ، فبناء عمى ىذه االمتحانات  يقّرر مصير
الطالب، لذلك كان ال بّد من وجود تقنية عالية في وضع أسس ىذه االمتحانات عمى أسس أخبلقية 

 صحيحة ومكافأة المجّد ومساعدة من ىو بحاجة إلى المساعدة.

لؤلنشطة الطبلبية مكان بارز في تنمية سموك الطبلب لذلك كان دور المعمم في األنشطة الطالبية:-4
 األمور اآلتية: لعمى المعمم تنميتيا من خبل

 . تشجيع األنشطة الطبلبية المختمفة-

 . اكتشاف مواىب الطبلب وتنميتيا وتشجيعيا-

 .(569، 6002غرس قيم العمل الجماعي وروح الفريق لدى الطبلب )العواد،-
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 . الّتحمي بالروح الرياضية والبعد عن التعّصب عند الفوز والخسارة-

 .(624، 6002وتكافؤ الفرص")رزق،التمّسك بقيم الّنظام والتنافس  -

فعمى المعّمم أن يعمل جاىدًا من أجل تنمية األنشطة الطبلبية، ألّنو من خبلليا سيكتشف ميول األطفال 
وقدراتيم،  ويغرس فييم حب العمل الجماعي والتواصل فيما بينيم، ويساعدىم في تعّمم احترام النظام 

 وقدسّيتو.

الفعال ينظم غرفة الصف ومحتوياتيا بما في ذلك األثاث والمقاعد والموارد المعمم التنظيم والترتيب:   -4
 (50، ص6000واألجيزة والوسائل لكي يقمل من التشتت والتعطيل إلى الحد األدنى.)جابر ،

إّن من واجبات المعّمم المينية المساىمة في غرس روح  دور المعمم في المشاركة المجتمعية:-2
 وذلك من خالل: ب المجتمع وتنميتوالمشاركة المجتمعية وح

 . تنمية اإلحساس لدى الطبلب باإلنتماء إلى مجتمعيم ووطنيم - 

 . توطيد أواصر الثّقة بين المدرسة والمجتمع  -

 اإلىتمام بالمشاركة في برامج خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -

 . د الكيميائية والبيولوجية الضارةالمحافظة عمى البيئة وعدم اإلضرار بيا أثناء التعامل مع الموا  -

 . األخذ برأي المجتمع المحيط في البرامج التي تقّدميا المدرسة باعتباره المستفيد منيا –

العمل عمى إيجاد الحمول العممّية والعممية المناسبة لممشكبلت التي تواجو المجتمع المحيط )عثمان،  –
6006 ،254.) 

في خدمة برامجو واالىتمام بالبيئة وعدم اإلضرار بيا ،ىي من واجبات  إّن تنمية حب المجتمع والمشاركة
المعمم ، حيث أّن من الواجب عميو غرس حب المجتمع والزود عنو في عقول طبلبو وفي قموبيم ، وأن 

 يساعدىم في إيجاد الحمول لمشكبلتيم شريطة أاّل تتعارض مع أخبلق مجتمعيم والمحيطين بيم.

ميارة يجب أن يتمتع بيا المدرس حتى يستطيع تحقيق أىدافو في أحسن جو ، وأن : ىي إدارة الصف -7
 (96،ص 6005يصون مجالس درسو وأن يعامل طبلبو بأدب .)أبو وردة ،

 وتتضمن إدارة الصف العديد من الميمات اليامة ومنيا:
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 التدريس. -

 استثارة دافعية الطبلب والمحافظة عمييا. -

 ية لمطبلب وتنظيميا وتوجيييا.توفير الخبرات التعميم -

 تنظيم البيئة الفيزيقية لمصف وتقسيم الطبلب داخل الصف. -

 حفظ النظام. -

 توفير المناخ العاطفي واالجتماعي لمطبلب. -

 مبلحظة سموك الطبلب ومتابعة تقدميم في األداء والتحصيل. -

 تنظيم الوقت.-

 (92-99: ص6000بلت )شفيق، الناشف، تقديم تقارير عن سير العمل وحفظ الممفات والسج -

إعداد الوسائل التعميمية وتوفيرىا بما يمكنو من  وتتضمن ىذه الميمة  استخدام الوسائل التعميمية : -2
تنفيذ األنشطة التعميمية التي أشتمل عمييا الكتاب المدرسي، واألنشطة األخرى التي يراىا أساسية لتحقيق 

 (6،ص 9111رة التربية الفمسطينية ،أىداف المادة التعميمية . )وزا

 إضافة لمعديد من الميام األخرى :

االلتزام الوظيفي من حيث المحافظة عمى أوقات الدوام والحصص اليومية والواجبات اليومية، وحفظ  -1
 النظام واالنضباط المدرسي وضبط حضور الطمبة في حصصو.

تم تشكيميا في المدرسة وفي العمل المدرسي وفق المشاركة اإليجابية في المجان والمجالس التي ي -90
خطة األنشطة المدرسية، وغيرىا من الجوانب المرتبطة بالعممية التربوية بشكل عام، والقيام بأية ميمة 

 يكمف بيا مدير المدرسة، وتكون ذات عبلقة بالعممية التربوية بمختمف جوانبيا وأبعادىا.

ة التدريسية لمعمل عمى حسن سير العمل المدرسي، وتنشيط العممية التعاون مع إدارة المدرسة والييئ -99
التربوية من خبلل برنامج تربية الصفوف والمناوبة اليومية، واإلشراف اليومي العام عمى المدرسة. )مرجع 

 (5سابق ،ص

 :أخالقيات مهنة التعميم :لثاً ثا
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لتي تتصل بتمك المينة ،وتحدد حقوقيا يقصد بأخبلقيات مينة التعميم تمك القواعد والقوانين والقيم ا
وواجباتيا واتي يتعارف عمييا أفراد المجتمع ،وىذا المفيوم يشير إلى المفيوم الواسع لممسؤولية ويكون أحد 

 ( wait , 2001 ,p12. ) الضوابط التي تحول دون اإلخبلل في نيل الحقوق وأداء الواجبات

معمم في مينتو وارتباطو بيا ىو قناعتو التامة بأىميتيا قناعة من أسباب استمرار الاالعتزاز بالمهنة : -1
ومكانتيا بالنسبة لمفرد والمجتمع ، فإذا كان لديو  قناعة تامة بأىمية وقدسية ىذه المينة فإنو سيبذل 

قصارى جيده لتأديتيا عمى الوجو المطموب ،ويعمل فييا بكل إخبلص وصدق ،ويشعر بالراحة والطمأنينة 
 ص(22 ،6002.) الحمد ، أثناء عممو

من الواجب أن ينضبط المعمم من حيث الحضور واالنصراف ،وكذلك  من خبلل تقيده االنضباط: -2
بالموائح واألنظمة ،ومن خبلل طاعة مرؤوسيو وتنفيذ توجيياتيم ،واليمكن أن يصل المعمم إلى مايريد من 

 (6002،694أىدافو مالم يكن منضبطًا في عممو .)القرني ،

في تدريسو وتعميمو لطبلبو  اإلخبلص: من اىم القيم األخبلقية التي يجب أن يمتثميا المعمم  -2
،فاإلخبلص  يدفع المعمم عمى العمل في كل الظروف ،وأداء واجباتو ومسئولياتو عمى أكمل وجو ، 

ويستشعر أنو مؤتمن عمى طبلبو ،حريص عمى تحقيق مصالحيم وتنمية أخبلقيم .)يالجن 
 (92،ص6002،

الصدق : من أبرز الصفات األخبلقية التي ينبغي أن يمتزميا المعمم  ، فصدق المعمم يدعو المتعمم -5
.)الشميوب  إلى الثقة بو وبما يقول ، ويكسبو احترام المتعممين ،ويرفع من شأنو في عممو

 (92،ص9592،

ى بيا المعمم ، وتقتضي األمانة: تعتبر األمانة من الصفات األخبلقية الميمة التي يجب أن يتحم -4
 األمانة مايمي :

أن يعامل المعمم الطبلب معاممة ابنائو من حيث الحرص الشديد عمى العطاء واإلرشاد والتوجيو -
 والتيذيب 

لتعميمية وتقويم الطبلب ،إذ بعدم االلتزام بذلك ال تتحقق تنفيذ النظام والموائح الخاصة بتنظيم األمور ا-
 (60ص ، 6002الكثير من المصالح و األىداف التعميمية والتربوية .)يالجن ،

: ىناك اىتمام عالمي بالحوار حيث جاء في أحد تقارير )ىيئة اليونسكو( أن المعمم مدعو الحوار-6
وطرًفا في الحوار بينو وبين تبلميذه، أي ال يكتفي بسرد باإلضافة إلى أعمال المعتادة أن يكون مرشًدا 
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الحقائق الجاىزة، بل يساعد التمميذ عمى تقميب وجوه الرأي والمسائل، فبلبد من تخصيص مزيد من الوقت 
والجيد لمفعاليات المنتجة الخبلقة في مجال  تبادل الرأي والنقاش والتنشيط والتفاىم والتشجيع . )عمار ، 

 (60ص

 :الخمق بيذا المعمم التزام مظاىر : منعاونالت-7

 .الفردية األعمال من أكثر الجماعية لؤلعمال يميل المعمم تجد انك -

 .منو تطمب أن دون وزمبلئو طبلبو من يستحقيا لمن المساعدة تقديم إلى يبادر -

 .منيم المطموبة اآلخرين أعمال إنجاز في يساىم -

 .المدرسي العمل نجاح في يشارك مقالخ بيذا يتخمق الذي المعمم تجد -

 التدريس تنوع طرق حيث ن المدرسي المنيج تطوير في التخصص في زمبلئو مع يتعاون المعمم تجد -
 أساليب في التجديد وأيًضا تعميمية جديدة، أنشطة ابتكار عمى والعمل حديثة تعميمية وسائل واستخدام
 (992ص، 9112المختمفة.) راشد ، التمميذ جوانب تقويم ووسائل

فالمعمم المتعاون يحبو زمبلئو وطمبتو ،ويسعون لمساعدتو في أي عمل يقوم بو ، مما يخمق مناخ مدرسي 
 مريح

 ومن أبرز مظاىر االستمتاع بالعمل لدى المعمم ما يمي: :يستمتع بعممه-2

 أنو ال يبدي ممبل أو ضجًرا أثناء العمل ألنو يجد المتعة الحقيقية في ذلك. -

 ال يضيع وقت العمل في األمور التي ال تعود بالنفع والفائدة. تجده -

 تراه بشوًشا مبتسًما حتى في المواقف الصعبة. -

 (92،ص 6002،)يالجن .منو المطموبة األعمال بعض إنجاز تم إذا باالرتياح شعور لديو يتولد -

 :التعميم مهنةمقّومات أخالقيات رابعًا: 

والقوانين التي تحكميا وذلك ألن أي عمل أو مينة ناجحة يجب أن ترتكز لكّل مينة مقومات من األنظمة 
عمى أسس متأصمة وصحيحة حتى يكتب ليا الّنجاح واالستمرار. وفيما يمي عرض لبعض مقومات 

 أخبلقيات المينة:
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 الذات اإلنسانية:-1

نسانية ، أو ما يسّمى من المقومات التي ترتكز عمييا أخبلقيات المينة أو العمل بوجو عام ىي الذات اإل
بالضمير اإلنساني. حيث أّن اإلنسان ال ينشط لتحقيق غاية ما إاّل إذا كان ليا قبول في نفسو، فالعمل 

األخبلقّي ال بّد أن يكون جاذبًا لئلنسان مريحًا لضميره، فالذات اإلنسانية أو الّضمير ىي إحدى مصادر 
قي البّد أن يكون مريحا لمضمير اإلنساني متوافقًا معرفة مقومات أخبلقيات العمل، فالعمل األخبل

 (.966، ،6002معو.)وزارة التربية الفمسطينية،

يعّد الضمير اإلنساني أكبر رادع أخبلقّي حيث أّن اإلنسان يقوم بتحكيم ضميره قبل القيام بأّي عمل، فإذا 
اإلنساني تربية صالحة كان  ما تنافى مع ضميره اإلنساني فإنو لن يقوم بو. فإذا كانت تربية الضمير

إنسان ذي أخبلق عالية وقادر عمى التمييز بين الخطأ والصواب ، أّما إذا أىممت تربية الضمير 
األخبلقي، فسيكون الفرد غير قادر عمى القيام بواجباتو األخبلقية بشكل صحيح ، وىذا ما سيؤثر تأثيرًا 

 سمبيًا عمى حياتو ومجتمعو.

 المصمحة: -2

م المصمحة وجيات مختمفة، وىنا يجب التمييز بين المصمحة الشخصية المبنية عمى أسس ال يشمل مفيو 
أخبلقية وبين المصمحة العامة المبنية عمى أسس أخبلقية بحتة، فالمصمحة أحد مصادر مقومات المينة، 

حاول فالمجتمع أو صاحب العمل ينظر عادة إلى ما فيو المصمحة من األخبلقيات ونماذج السموك ، وي
إدراجيا في األخبلقيات الواجب التحمي بيا في أداء المين. وفي العمل الخاص يجب مراعاة مصمحة 

صاحب العمل والعامل والمستفيد من العمل، وكذلك مصمحة المجتمع أيضًا من جية تحقيق النفع وعدم 
 (.22، 6002الضرر)ميثاق أخبلقيات مينة التعميم في السعودية ،

ة  جدًا في عمم األخبلق،  ىي أن يعمل العامل في مينة ما لمصمحة ىذه المينة، بما فمن األمور الميم
 يحّقق النجاح واإلستقرار ليذه المينة ، ال أن يستيتر بصالحيا العام و إفساىا.

 

 الموائح واألنظمة-3

يم الخمقية إلى إّن لممجتمع الذي يقوم فيو العمل دورًا في تقرير أخبلقيات ذلك العمل، فالمجتمع ينقل الق
أفراده، وينعكس إيجابيًا عمى العمل الميني نفسو . والموائح واألنظمة ليا دور كبير في ضبط األعمال 
واستقامتيا عمى ما يحقق المصالح العامة ،سواء أكانت مادية أو أخبلقية. فمجموع القوانين واألنظمة 
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قابية المعمول بيا تعّد من المصادر الميّمة في والموائح الصادرة استنادًا إلى التشريعات التنظيمية والر 
أخبلق العمل الميني ، ألنيا تعمل عمى تسييل العمل، ونجاحو، مع ربطو باألخبلق الحميدة 

 (. 22،  6001)المتبقي،

وىكذا فإّن مقومات مينة التعميم سواء أكان الضمير اإلنساني ، أم المصمحة ، أم الموائح واألنظمة، كّميا 
ب أن تتكامل فيما بينيا وخاصة في أيامنا ىذه حيث بدأ تدىور القيم األخبلقية ،وتستوجب ، عوامل يج

وضع منظومة أخبلقية جديدة تحكم ىذا المجتمع قبل أن يتفشى ىذا بو مرض فقدان القيم األخبلقية، ألنو 
 ال تقدم وال استمرار بدون أخبلق.

 :وسماته مدير المدرسة خامسًا:

ذي يدفع المدرسة بعوامل القوة والحيوية والتقدم ،ويبث فييا من عوامل ال اإلداري القائد وى المدرسة فمدير
الربط بين  ويحقق جوانبيا، بمختمف التجديدات ومقابمة وتطورىا، حركتيا يضمن بما والتجديد الخمق واالبتكار

(65، ص 6005  حراحشة، القرعان،) بيا يعمل التيالمدرسة والبيئة المحيطة    

ذا فإن كل النظريات التربوية تجمع عمى أىمية عممو ومسئوليتو كرائد وقائد تربوي فذ من رواد التربية ل
 والتعميم ، بل ىو أىميم وأعظميم مسؤولية وأكبرىم تبعية عمى اإلطبلق

 يجب أن تتوفر عدة سمات في مدير المدرسة لكي يقوم بميمتو بنجاح ،ومن ىذه السمات:

يكون مؤىبًل لو ولديو االستعداد لممارسة وتحمل مسؤوليتو ويعتمد أسموب المشاركة أن يؤمن بعممو وأن -
 في العمل.

 أن يكون قدوة حسنة في سموكو ومظيره ،ومطمع باستمرار عمى ما يستجد في مجال عممو.

 أن يحسن توزيع الوقت عمى مجاالت عممو المتعددة.-

 الدقة واألمانة والنزاىة واإلخبلص في العمل.-

إللمام بالقوانين والموائح واألسس الفنية التي تحكم عممو ، والتاني في معالجة المشكبلت المتعمقة ا-
 بالمدرسة.

 الصدر الرحب لكل ما يعرض عميو من مشكبلت متعمقة بالمدرسة.-

 ( 40،ص6009عادل وديمقراطي وموضوعي وواثق من نفسو. )عطيوي ،-
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 استنتاجيا وتطويرىا .يعطي الحرية لممعممين باختراع الحمول و -

 يييئ الفرصة لممعممين لممشاركة والمبادرة الفعالة في عممية التعميم والتعمم في المدرسة.-

يركز عمى تطوير العموميات والمبادئ لدى المعممين تاركًا ليم حرية اقتراح أو اختيار التفاصيل ،وبناء -
 أفكارىم كما يريدونيا.

في المعممين الحماس ،والمثابرة ، والجد إلغناء خبراتيم  ومعارفيم يوفر بقدر اإلمكان كل ما يثير -
  (52،ص6090)الخطيب ،.الشخصية ،وحب مينة التعميم ،وااللتزام بأخبلقيتيا 

 القدرة عمى التخطيط والتنظيم واتخاذ القرارات والتقويم.-

قناعيم األفراد قيادة عمى القدرة-  ( 45، ص6002ممين. )ربيع ،لممع ثقة موضع ويكون آرائيم واحترام وا 

 (2، ص9112يراقبيم .)حداد، أن من أكثر المعممين ويوجو ، يديرىا أن من أكثر المدرسة يقود -

والبد من توافر بعض السمات الشخصية التي تجعل المدير قادرًا عمى أداء عممو بنجاح وكفاءة ومن ىذه 
 الصفات:

 الحماس ،والذكاء والعزم ،والتصميم.-

 واالتزان،والشخصية االجتماعية . المثابرة-

 الشعور بالمسؤولية.-

 اإليمان بالجانب اإلنساني في العبلقات االجتماعية ،والنزاىة.-

 أن تتوفر لديو الرغبة في النمو الميني .-

 (45،ص9111القدرة عمى اتخاذ القرارات الحاسمة ،والتعامل بمباقة مع مدرسيو.)مصطفى ،-

ًا تجمع بين السمات الخمقية والمينية والشخصية ، واإلنسانية ، وعميو إذا إن السمات التي ذكرت سابق
توفرت ىذه السمات في شخصية مدير المدرسة ،يكون قادرًا عل تسيير العممية التربوية بجوانبيا كافة 

 داخل المدرسة ،ويكون قادرا عمى تحقيق أىداف ورسالة المدرسة ،وأداء ميماتو المتنوعة .

 مدير المدرسة::مهام سادساً 
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يعتبر مدير المدرسة المسؤول األول عن سير العمل في المدرسة من جميع النواحي ،ومن ىنا يمكن أن 
ندرك كبر حجم المسؤولية الممقاة عمى عاتقو  ،والشك أن واجبات مدير  المدرسة متعددة ومتنوعة 

شرافي الفني  التربوي ،ويتضمن ومتداخمة ،ويمكن تصنيفيا في مجالين ىما: المجال اإلداري والمجال اإل
كل مجال ميام فرعية تتعمق بالمعممين والطمبة والمجتمع المحمي والمدرسة ، ويمكن تمخيص ىذه الميام 

 بما يمي:

 المهام اإلدارية لمدير المدرسة:-1

 يمتويقوم بم حتى اتخاذىا المدرسة مدير عمى يجب التي والمكتبية التنظيمية باألمور الميارة ىذه تتعمق
 تولييا  لمتسييبلت التي االىتمام درجة بنفس التعميمية بالعممية الواجبات ىذه وتيتم ويسر، بسيولة
 (90،ص6000. )أبو حسب اهلل ، التربوية العممية تخدم والبشرية التي المادية والموارد

 ومن ىذه الميام مايمي:

ات مدرسية إدارية لدراسة التعميمات والميام وىذه االجتماعات أنواع منيا اجتماعاالجتماعات اإلدارية :-أ
 (25،ص9112اإلدارية عمى المعممين، واجتماعات لتوزيع الجدول المدرسي ،ونتائج الطبلب. )العاجز،

 وعمى المدير أن يكون قادرًا عمى إدارة االجتماعات بشكل ناجح حيث يقوم بمايمي:

 يو.االلتزام بجدول أعمال االجتماع وتوجيو المشاركين إل-

 تشجيع المشاركين عمى طرح وجية نظرىم وآرائيم.-

 (12،ص6001إنياء االجتماع بخبلصة وتوزيع الميام عمى األشخاص. )أبو زعيتر ،-

واالجتماعات ميمة وضرورية لمناقشة واقع المدرسة ،وتحديد المشكبلت واالحتياجات،واقتراح الحمول 
 ،وتبادل اآلراء ووجيات النظر 

 الميذ:إدارة شؤون التب:

الطبلب ىم أساس العممية التعميمية التربوية ،ولم تعد ميمة المدرسة نقل المعمومات والمعرف فقط،بل 
أصبح تيدف إلى تكوين الفرد من كافة النواحي ،لذا فإن مدير المدرسة مكمف بالسعي لتحقيق ىذه 

 األىداف ،ويمكن تمخيص ميمة المدير في ىذا المجال عمى النحو التالي:

 رة فيم الطبلب نفسًا واجتماعيًا.ضرو -
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 (6009،922التعامل مع الطبلب بأسموب يشعرىم بالمحبة والتقدير.)البوىي ،-

التعرف عمى حاجات الطبلب ومشكبلتيم الدراسية واالجتماعية بالتعاون مع المعممين والمرشدين -
 االجتماعيين في المدرسة.

 (6009،929طيوي ،التعرف عمى مستوى التحصيل الدراسي لمطمبة. )ع-

 تنمية العبلقات اإلنسانية بين المعممين والطمبة وبين الطمبة وبعضيم البعض.-

 (941، 6002العمل عمى حل مشكبلت الطمبة بالطرق التربوية المبلئمة. )أسعد ، -

م مما سبق نبلحظ أن إدارة شؤون التبلميذ من الميام األساسية التي يجب أن يقوم بيا مدير المدرسة ، في
 المخرجات التي تقدميا المدرسة لممراحل التعميمية البلحقة ولممجتمع .

 :رعاية شؤون العاممين:ج

لكي تحقق المدرسة األىداف المنشودة ،البد أن توفر لمعاممين فييا الجو المناسب والمريح الذي يشعرىم 
 بالرضا والطمأنينة وذلك في:

 ين.تنفيذ اإلجراءات البلزمة لتنظيم دوام العامم-

 تعريف العاممين بالتعميمات.-

 (992، 6009اإلشراف عمى التقويم والمتابعة .) العمايرة،-

 تدعيم المكتبة المدرسية بالكتب البلزمة.-

تنمية العبلقات اإلنسانية بين العاممين في المدرسة ورعايتيا لكي تكون المدرسة مكانًا يسودىا السعادة -
 والمودة.

 6002لممدرسة بشرط أن يكون الجميع عمى عمم ودراية بيا. )أحمد وحافظ ،  تحديد الئحة عمل داخمية-
 (52،ص

دراسة واقع العاممين وأحواليم ،وتحديد الحاجات والمتطمبات ،وتوفير التسييبلت المادية البلزمة لتمبية -
 (960، 6009الحاجات .)العمايرة ، 
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أىدافيا ، ورعاية المدير ليم يجعميم يبذلون  نبلحظ أن العاممين في المدرسة ىم األداة التي تحقق بيا
 جيودًا مضاعفة لتحقيق األىداف ،وااللتزام بعمميم وانتمائيم لو .

 :تنمية العالقات مع المجتمع المحمي:د

تكمن أىمية ىذه الميمة كونو توطد االرتباط بين المدرسة والمجتمع المحمي ، ويكون االرتباط بين 
ن خبلل برنامج جيد يكون مصدرًا ثقافيًا يخدم البيئة كالمحاضرات والندوات المدرسة والمجتمع المحمي م

 (24،ص6006واألفبلم واألنشطة الترويحية والرياضية .)اليباش ،

 ويمكن تمخيص الميام في ىذا المجال بما يمي:

 وضع خطط برامج العبلقات بين المدرسة والبيئة واإلشراف عمييا-

 ،ومتابعة مشكبلت أبنائيم ،واقتراح الحمول المناسبة.مقابمة أولياء أمور الطبلب -

القيام يحمقة وصل بين العاممين في المدرسة وبين البيئة المحمية بما فييا من ىيئات ومنظمات .)وزارة -
 (4،ص6001التعميم العالي الفمسطينية اإلدارة العامة لئلدارات التربوية ،

 اإلدارية لمدير المدرسة بمايمي: باإلضافة لمميام السابقة يمكن تمخيص الميام

 التخطيط ووضع برنامج العمل المدرسي-

 إعداد الجدول المدرسي وتوزيعو عمى المعممين.-

 تقدير األعمال البلزمة لتحقيق رسالة المدرسة.-

 (42، 6002إسناد األعمال المناسبة إلى العاممين مع إتاحة الفرصة ليم الكتساب خبرات جديدة.)ربيع ،-

الميام اإلدارية لمدير المدرسة تتفرع بين ميام تتعمق بالتبلميذ سواء تمك التي تكون قبل بدء العام أي أن 
الدراسي أو أثنائو، وأخرى بالعاممين في المدرسة ، والعبلقة بالمجتمع المحمي ، ووضع الخطط ، والتقويم 

 . ،وتوفير المستمزمات ،وىي ميام متكاممة عمى المدير القيام بيا جميعيا

 :المهام اإلشرافية والفنية لمدير المدرسة:2

لقد تغيرت وظيفة المدرسة، وبالتالي تغيرت الميام التي يقوم بيا المدير ،فمم تعد ميمتو األولى في الشؤون 
 اإلدارية ،بل إن المدير الناجح ىو الذي يولي المجال اإلشرافي اىتمامًا كبيرًا ،ومن ىذه الميام مايمي:
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 المختصة لتنفيذ الدراسات واألبحاث. تشكيل المجان-

 رصد النتائج ومناقشتيا مع المعنيين.-

 (959، 6006تزويد المعنيين بتغذية راجعة حول التطويرات المقترحة وتوثيقيا .)العمايرة ، -

القيام بالزيارات الصفية لبلطبلع عمى التفاعل القائم بين المعمم وطبلبو ،ومبلحظة األىداف التي حددتيا -
 (22، 6001لمناىج ،والخطط التي وضعيا المعممون . )الخواجا ،ا

تفويض السمطات :مدير المدرسة الناجح ىو الذي ال يتدخل في كل صفيره وكبيرة من أعمال المدرسة  -
 6004إنما يجب أن يفوض جزءًا من سمطاتو لوكيل المدرسة ولمشرفي المواد ولممدرسين .)المحامدة ، 

 (29،ص

المعممين: عمى المدير توفير السجبلت الفنية التراكمية التي تتعمق بأداء الييئات اإلدارية  متابعة سجبلت-
 (12،ص6001والتدريسية  وتضمينيا خططًا عبلجية تعالج نقاط الضعف وتتابعيا . )عايش ،

ية متابعة األنشطة البلصفية: ذلك من خبلل توفير األنشطة الطبلبية الرياضية ،واالجتماعية ، والفن-
،والعممية ، وغيرىا  بيدف المساعدة في بناء شخصية التمميذ من خبلل اكتساب الخبرات العممية في 

 الحياة داخل المدرسة وخارجيا . 

متابعة سير االختبارات المدرسية:فعمى المدير رئاسة جميع أعمال االمتحانات الخاصة بالشيور ونصف -
- 942،ص 6009سير عمميات ىذه االمتحانات .)دياب ، العام وآخره ،وتعيين من يراه مناسبًا لحسن

254) 

 اإلشراف عمى المعممين في الفصول الدراسية.-

تاحة الفرصة لتنميتيا ،واالستفادة منيا في شتى - العمل عمى اكتشاف ما لدى المعممين من مواىب ،وا 
 مجاالت العمل والنشاط المدرسي .

تقويمًا إيجابيًا بناًء وتشجيع المجدين منيم ،ومساعدة  تقويم أعمال المعممين وجيودىم ومشروعاتيم-
 الحديثين ،حتى ترسيخ أقداميم في مينة التربية والتعميم .

 (41،ص6002تحسين العممية التربوية في ضوء التطورات التربوية الحديثة.) ربيع ،-
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ميامو اإلدارية ، ألن ىذه فالمدير الناجح والكفء ىو الذي ييتم بالميام اإلشرافية والفنية ، كاىتمامو ب
 الميام ترفع مستوى العممية التعميمية في المدرسة ،وتجعمو مممًا بالتطورات التربوية الحديثة 

 مبادئ أخالقيات المدير : سابعًا:

في ضوء االىتمام بالبعد األخبلقي لمينة اإلدارة المدرسية يمكن إبراز المبادئ األخبلقية اآلتية التي 
 بيا مدير المدرسة: يفترض أن يمتزم

 االنفتاح وعدم االنكفاء عمى الذات .-9

 عدم التعصب أو التحيز.-6

 تقدير إسيامات اآلخرين واالعتراف بيا.-2

 تطوير مناخات عمل صحية تقوم عمى األلفة والمودة.-5

 التعامل مع الزمبلء باحترام وتقدير .-4

 تحمل المسؤولية عن تصرفاتو وتصرفات مرؤوسيو.-2

 ل مبدأ تدارس التجديد والتعامل بو.قبو -2

جراء البلزم نحوىا.-2  السعي الصادق لسماع آراء ووجيات نظر اآلخرين وا 

العمل عمى تنمية روح التشاركية واإلحساس بمسؤولية  صناعة القرار من خبلل أسموب تشاركي يوفر -1
 البيانات والمعمومات وكذلك معطيات التغذية الراجعة.

 (6002،966ي لمعاممين بالمدرسة كافة .)وزارة التربية والتعميم ،التطوير المين-90

خمق روح العمل الجماعي بين مرؤوسيو ،وىذا يتطمب وجود الفيم المتبادل بينو وبينيم ،ومعرفتو -99
 (222، ص6001آلرائيم وميوليم واتجاىاتيم .)كنعان ،

 6001الشريف بين العاممين .)عايش ، الثناء عمى األعمال الناجحة عبلنية ،ونشر ثقافة التنافس -96
 (25،ص
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من خبلل ما تم عرضو يمكن القول أن أىمية مدير المدرسة تكمن في كونو قائد العمل التربوي والعممية 
التعميمية في المدرسة ، لذا البد من التزامو بمبادئ أخبلقيات مينتو ، ليكون قادرًا عمى تنظيم العمل في 

 توى العممية التعميمية .المدرسة ، ،واالرتفاع بمس

كما نجد أن المدرسة كأي منظمة أخرى ، يحتل العنصر البشري فييا المرتبة األولى ،ولكي تحقق أىدافيا 
البد من قيام العاممين فييا بميماتيم عمى أكمل وجو ، ولمقيام بيذه الميام يجب أن يشعروا بااللتزام تجاه 

 ا ،وىذا ما سيتناولو الفصل الثالث بالتفصيل .مدرستيم واالنتماء ليا والمسؤولية تجاىي

 



 

 

 

 

 

 مقدمة

التنظيميًوالسموكًالتنظيمًمفهوم:ًًأولًا  

 التنظيميًاللتزامًمفهوم:ًثالثاًاتنًالتيًالنظريةًالتجاهات:ثانياًا

 التنظيميًاللتزامًتعريف:ًًرابعاًا

 التنظيميًاللتزامًهميةأ:ًخامساًا

 التنظيميًاللتزامًمكونات:ًسادساًا

 التنظيميًاللتزامًأبعاد:ًسابعاًا

 التنظيميًاللتزامًخصائص:ثامناًا

 التنظيميًاللتزامًتكوينًفيًالمساعدةًالعوامل:تاسعاًا
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ً

ً
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 الثالثالفصل 

 التنظيميااللتزام 

 

بالرغم من تعدد األبحاث والدراسات حول االلتزام إاّل أّنيا لم تستطع تحديد مفيوم واضح لو ،نظرا لتداخمو 
مع بعض المفاىيم السموكية والنفسية األخرى ولكونو مفيومًا غير محسوس يستدل عميو من السموكيات 

فيوم السموك التنظيمي والنظريات واآلثار الناتجة عنو ، ولتوضيح مفيوم االلتزام البد من التعرف عمى م
التي تناولت قضايا التنظيم والعمل ،لما ليما من عبلقة وتأثير عمى االلتزام التنظيمي ،وصواًل إلى مفيوم 

 االلتزام وأىميتو وأبعاده والعوامل المؤثرة فيو.

 مفيوم التنظيم والسموك التنظيمي :أواًل:

دل تارة عمى نوع محدد من أنواع التنظيم ،كتنظيم المصنع يستخدم مفيوم التنظيم بمعان متعددة ،فيو ي
،والمشفى ،والمؤسسات األخرى ،ويشير تارًة إلى معنى قريب من معنى البناء االجتماعي أو التركيب 

.  ةالبيروقراطياالجتماعي ،أما التنظيم بمعناه الدقيق فيشير إلى نوع محدد لمجماعة ىي الجماعة 
 (27،ص 3891)الجوىري ،

متنظيم عدة خصائص ،كتقسيم العمل ،وتحديد األدوار والمراكز االجتماعية ،وتوزيع لمسمطة ،والمعايير ول
 (173،ص  7133االجتماعية لمسموك اإلنساني ،والتمييز بين التنظيم الرسمي وغير الرسمي .)صديق،

اتو وأفكاره الخاصة ويعد العنصر البشري  ىو العنصر األىم في أي تنظيم ،ولكل فرد  في التنظيم اتجاى
وعواطفو وطموحاتو التي توجو سموكو ، وىذه األفعال التي يقوم بيا األفراد في المنظمات واآلراء 

 واالتجاىات  وتأثيرىم عمى كفاءة التنظيم تدعى السموك التنظيمي.

لسموك ويعني السموك التنظيمي سموك الفرد داخل المنظمة ، واليدف من  دراستو التعرف عمى مسببات ا 
 (3، ص  7133اإلنساني وتوجييو والتحكم بو والسيطرة عميو ،والتنبؤ بو.)كردي ،

مكونات  ،والعاممينو فة يالوظ،يميل إلى معالجة مواضيع  ليا عبلقة:  بالعملوالسموك التنظيمي كعمم 
المشاعر وردود  و االتجاىاتو  السياساتو  البيئة الداخمية والخارجية لمتنظيم ،الكفاءة ،اإلنتاجية ،والتنظيم
 (31،ص 7111.) صديق ، التنظيم الرسمي وغير الرسمي ،األفعال 

اطًا وثيقًا ، ألنيا ارتب وااللتزام  مفاىيم  مرتبطة من خبلل ما تم عرضو نجد أن التنظيم والسموك التنظيمي
التي اىتم السموك تنظم العبلقة بين المنظمة واألفراد العاممين فييا ،وأن االلتزام التنظيمي من الظواىر 
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التنظيمي بدراستيا من خبلل اىتمامو بالعمل ومكونات التنظيم وأسباب سموك األفراد العاممين ونتائجو ، 
ولمعرفة تطور ىذه المفاىيم البد من االطبلع عمى االتجاىات النظرية التي تناولت قضايا التنظيم 

 والعمل.

 التنظيم والعمل: ثانيًا:االتجاهات النظرية التي تناولت قضايا

ىناك العديد من النظريات التي قامت بدراسة سموك األفراد في المنظمات سواء كانت صناعية أو خدمية 
أو تعميمية ،وأثر ىذا السموك عمى إنتاجية وأداء المنظمة ،لذا البد من اإلشارة إلى اسيامات ىذه 

لبيروقراطي لماكس فيبر ونموذج العبلقات النظريات،والتي من أىميا نموذج اإلدارة العممية والنموذج ا
 اإلنسانية.

ففي النموذج البيروقراطي لماكس فيبر وضع مجموعة خصائص وسمات لمتنظيم المثالي لتحقيق أعمى 
قدر من الكفاية ،وبنى نظريتو عمى مبادئ  نظام الحقوق والواجبات ،ومبدأ تقسيم العمل ،وآلية العمل لكل 

عبلقات االجتماعية فييا بالرسمية البعيدة عن األجواء واالعتبارات الشخصية عناصر التنظيم ،وتتميز ال
 ،ص (3889والعواطف ،ويعتمد نظام الترقيات عمى األقدمية والكفاءة الشخصية  .)صديق ،

 االستقرار يحقق تسمسل رئاسي وجود ىو االجتماعية التنظيمات في التوازن يحقق ما أىم أن( فيبر) ويعد
 ممارسة خبلليا من تتم موضوعية وضمن قواعد والواجبات، الحقوق من متكامل نظام فقو  التنظيم في

 إلى وصوالً  واإلنتاجية لؤلداء معدالت أعمى تحقيق أجل الشرعية من طابع يحمل الذي االجتماعي الضبط
 نظامو  التخصص بوجود التنظيمي وضعو مع العامل يتكيف عندما ذلك المطموبة ويحدث اإلنتاجية الكفاية

 بشكل عن مرؤوسيو مسؤوالً  رئيس كل ويصبح العامل، لدى والخبرات المؤىبلت بحسب تقسيم العمل
 ونشاطاتو التنظيمي البناء ألبعاد والقواعد المحددة األنظمة من نسبياً  الثابت النسق عمى باالعتماد واضح
 تحقيق في األصل ىو عرفةالم أساس عمى الضبط والكفاية، فممارسة الفاعمية درجات أعمى تحقيق بغية

 (389ص،3895االجتماعي حسب مايراه فيبر )زىري ، التنظيم فاعمية

أما نظرية اإلدارة العممية التي يعتبر فردريك تيمور من أبرز روادىا وضعت عدة مبادئ لمتنظيمات كتجزئة 
ة بين اإلدارة والعمال الوظيفة لميام صغيرة ،واختيار الفرد بطريقة تناسب العمل ،وتنظيم العمل في المنظم

 ( 37،ص  3881، بالخيور،وتقديم الحوافز المادية عن طريق األجور ،ودراسة الحركة والوقت .)

خصص وتقسيم توىذا يشير إلى أن اىتمام اإلدارة العممية كان منصب عمى مبدأين أساسيين ىما مبدأ ال
يقة لضمان األداء الجيد ،ومبدأ العمل حيث يعيد لكل عامل بعمل محدد يتم تدريبو عميو بأفضل طر 
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التفاوض الذي يعتبر بمثابة السبيل لحل المشاكل وأساس التفاوض بين العمال واإلدارة ومن ثم االبتعاد 
 (15،ص 7117قدر اإلمكان عن المشاكل التي تعرقل سير العمل .)غربي ،

مخموق   طبلقًا من أن اإلنسانإلدارة العممية ،انوظيرت مدرسة العبلقات اإلنسانية كرد فعل عمى نظرية ا
قيم ومعتقدات واتجاىات تؤثر عمى إنتاجيتو ، وتبمورت مبادئيا من خبلل تجارب التون مايو اجتماعي لو 

 التي توصمت إلى عدة نقاط يمكن اختصارىا عمى النحو اآلتي :

نتاجيم.-  الحياة االجتماعية السميمة بين العاممين ضرورية من أجل زيادة أدائيم وا 

إن حفظ إنسانية العامل واالىتمام بو وصون كرامتو وتقديره واحترامو ،يساعد كثيرًا في تعزيز حوافز -
شباع حاجاتيم االجتماعية والنفسية كفيل برفع مستوى األداء  اإلنتاج في العمل ،فاالىتمام بالعمال وا 

 واإلنتاجية ،كما يؤدي إلى رفع األجور وزيادة المكافآت.

مر والقمق الذي يظير في حياة العاممين ،ىو انعكاس لواقع اجتماعي غير مرض إن الشكوى والتذ-
 (92،ص 3891.)الجوىري ،

 بمايمي: أفكارىاويمكن تمخيص أبرز 

 اىتمت بالجانب اإلنساني في المنظمات ،وبالجانب النفسي لمعامل.-

أن العبلقات االجتماعية متغير أثبتت أن لبلعتبارات االجتماعية واإلنسانية تأثير كبير عمى اإلنتاجية، و -
 ميم في التأثير عمى السموك واإلنتاجية 

 (79،ص7111أوضحت أن سموك الفرد يتأثر بالحوافز المعنوية .)جستنيو ،-

وجاءت نظرية العموم السموكية  التي يعتبر االلتزام التنظيمي أحد مفاىيميا لتعطي تفسيرات واقعية لسموك 
الحاجات المادية،والبعض اآلخر  تمفون في حاجاتيم ،فالبعض يسيطر عميواألفراد فأوضحت أن"الناس يخ

يسيطر عميو الحاجة لمتقدير،ومساعدة المنظمة لؤلفراد في تحقيق حاجاتيم يساعد في إبراز طاقاتيم 
مكاناتيم،كما أن الفرد يسعى لتحقيق تقابل وتماثل بين أىدافو وأىداف المنظمة،وأن سموكو يخت مف وا 

 (71،ص 3881موقف الذي يتعرض لو . )بالخيور ،باختبلف ال

مما سبق نبلحظ  نرى أن كل نظرية من النظريات السابقة تناولت سموك األفراد في المنظمات من جانب 
معين ،فالنموذج البيروقراطي ونموذج اإلدارة العممية ركزا عمى الجانب المادي في التأثير عمى سموك 

،في جتماعي والنفسي الذي أولتو نظرية العبلقات اإلنسانية أىمية كبيرة األفراد ،وأىمبل دور الجانب اال
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،وتجدر اإلشارة أن ىناك عبلقة وثيقة بين ىذه النظريات والميدان التربوي ،وعمى القائمين عمى التعميم أن 
 . يعرفوا أسس ىذه النظريات وأن يطبقوا ما يناسب كبًل منيم في موقعو ومؤسستو

 لتزام التنظيمي:: مفهوم اال ثالثاً 

 والدارسين والمنظرين الباحثين من كبير اىتمام القت التي الحديثة المتغيرات من التنظيمي االلتزام يعتبر
 من العامل تصرفات في تممسو الفرد ذات من نابع ممموس غير سموك والتنظيم،فيو العمل النفس عمم في

 المنظمات في كبير اثر ليا األىمية وىذه نجاحياإل والوقت الجيد وبذل ليا ووالئو لممنظمة انتمائو حيث
 والمنظمة. العمل وجماعة الفرد مستوى عمى ،ونتائجيا

وخير مثال عمى ذلك التجربة اليابانية واأللمانية ،حيث يعتبر االلتزام التنظيمي لؤلفراد العاممين شيء 
تقديم أفضل الخدمات  مقدس لدييم ويمتزمون بالعمل في مؤسساتيم إلى التقاعد ، ويحرصون عمى

 (11،ص 7113لمنظماتيم .)الوزان ،

إن مسألة تحديد التعاريف والمفاىيم في العموم السموكية يكتنفيا نوع من الصعوبة ،  فمفاىيم االلتزام 
 التنظيمي تتباين لعدة أسباب:

 كثرة العوامل والمتغيرات المؤثرة فيو -

 كثرة العوامل والمتغيرات الناتجو عنو -

 نوع مداخل دراستواختبلف وت -

 اختبلف نتائج الدراسات التي تناولتو بالبحث -

 ( 73-71،ص3888كونو ظاىرة نفسية)سيكولوجيو ( يصعب السيطرة عمييا.     ) الكايد ، -

أشارت الكثير من الدراسات إلى أن االلتزام قد يفسر بمعان مختمفة منيا:الوالء واالنتماء والحب و 
، 7115،غنام 3885وفي الكثير من الدراسات العربية كدراسة)الرواشدة واإلخبلص والطاعة واالنضباط ،

 رغم أنّ ( استخدم مصطمح االنتماء والوالء وااللتزام  لنفس المعنى 7119،الحمو 7111،سبلمة7112غنيم
  commitmentالترجمة الحرفية ليذين المصطمحين تظير في القاموس أنيما مختمفين ، حيث تعني  ) 

 (.  loyaltyينما الوالء ىي ترجمة لكممة )( االلتزام ، ب
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يا في نياية المطاف تركز عمى بقاء الموظف في المنظمة، وبالرغم من اختبلف األلفاظ والتعبيرات إال أنّ 
)العواد  سواء.  والمحافظة عميو ، وبذل الجيد المضاعف لتحقيق أىداف الفرد والمنظمة عمى حد  

 (33-31،ص7113واليران،

ضوع االلتزام التنظيمي باالىتمام في العقدين األخيرين ، ذلك أن الموظف الممتزم أكثر ولقد حظي مو 
في تحقيق أىدافيا ، باإلضافة إلى ارتباط مفيوم االلتزام بمفيوم الوالء   بمنظمتو ، وأكثر اجتياداً  التصاقاً 

عة السيكولوجية لعممية االندماج زيادة المعرفة بمفيوم االلتزام تكون عامبًل مساعدًا في فيم الطبي ، كما أنّ 
  (17،ص 7115لعوفي،ا(الذاتي  . 

الفرد ىو حجر  ويرجع سر االىتمام بااللتزام التنظيمي إلى العناية بدور الفرد في المنظمة ، حيث أنّ 
 .من عناصر وسائل اإلنتاج األخرى  ة أي عنصرتو تفوق أىميّ األساس في أي منظمة ، وأىميّ 

يزيد من ارتباط الفرد بعممو، ويجعمو يبذل جيودا عالية إلنجاحو ، ويبدي رغبة قوية في وااللتزام التنظيمي 
ل من السموك السمبي كاإلىمال والتقصير ز في األداء ،كما يقمّ البقاء فيو ، واالستمرار لفترة أطول ، والتميّ 

تنظيمي لؤلفراد تحقق في العمل ، والغياب ، أو ترك العمل ، أو الشعور باإلحباط ، وبتحقق الوالء ال
 (1، 7111المنظمات التعميمية أىدافيا بكفاءة وفعالية . )الزىراني،

فتوفر أفراد يمتمكون التزاما مرتفعًا ينعكس إيجابيًا عمى أدائيم وأداء المنظمة ،وبالتالي تحقق المنظمة 
 أىدافيا وتحافظ عمى نجاحيا وبقائيا.

ن كان مف يوما قديما في مجال العموم اإلنسانية ، إال أنو لم يحظ باالىتمام إن مفيوم االلتزام التنظيمي ، وا 
الكافي إال بعد ظيور المدرسة السموكية ، التي تؤكد عمى العبلقات اإلنسانية وأىميتيا في مجال 

 (7119،71التنظيمات المختمفة . )فممبان،

حيث يعد ظاىرة نفسية ، ومن  مما سبق نبلحظ أن مفيوم االلتزام التنظيمي أحد أكثر المفاىيم صعوبة ،
نو من المفاىيم الحديثة في المؤسسات  مفاىيم العموم السموكية الذي تتعدد مضامينو وتتباين تباينًا كبيرًا ، وا 

التربوية ، ولذلك لم يتم االتفاق عمى تعريف محدد لو ، فتعددت تعريفاتو وتصنيفاتو ، وفيما يمي بعض 
 دبيات األجنبية والعربية.ىذه التعريفات حسبما وردت في األ

 رابعًا: تعريف االلتزام التنظيمي

 :تعريف االلتزام في األدبيات األجنبية-1

 ورد تعريف االلتزام التنظيمي لغويًا بقاموس ويبستر بثبلث مجاالت ىي:
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 المجال األول لبللتزام :مرتبط باإلرسال والشحن ، وىو "الثقة بالتزام فرد معين إليصال عيدة أو شحنة
 معينة".

تمام أمر ما.  والمجال الثاني لبللتزام مرتبط باإلنجاز وا 

والمجال الثالث لبللتزام التنظيمي يقصد بو "حالة ارتيان أو ارتباط الفرد بمجموعة محددة من الميام 
 ( kiesler,Charles,1991, p.p13والمواقف والمبادئ .)

أنو أي شيء يتعيد بو الشخص تجاه الغير ب( commitmentوفي قاموس أكسفورد وردت كممة التزام )
 ( oxford ,2003 ,114بحيث يشعر من خبلل تعيده بالمسؤولية بذلك .) 

( لبللتزام التنظيمي من أشير تعاريف االلتزام التنظيمي شيوعًا، فقد عرف  porterويعد تعريف بورتر )
ىناك صفات ليا تأثير كبير  اطو بيا ، وأنّ و "قوة تطابق الفرد مع منظمتو وارتببورتر االلتزام التنظيمي بأنّ 

 في تحديد االلتزام التنظيمي لؤلفراد وىي :

 االعتقاد القوي بقبول أىداف المنظمة وقيميا -

 االستعداد لبذل أقصى جيد ممكن لصالح المنظمة -

الرغبة القوية في المحافظة عمى استمرار عضويتو في المنظمة .  -
(porter,1974,p.p603-609 ) 

بورتر يشير في تعريفو عمى أن االلتزام ىو تطابق بين أىداف الفرد وأىداف المنظمة ، والجيد أي أن 
 عمى بقاء المنظمة واستمراريتيا الذي يبذل الفرد لتحقيق ىذه األىداف، والمحافظة 

سيامو الفعال فييا . steers,1977وعرف  ستيرز  )  ( االلتزام بـأنو انتماء الفرد القوي لمؤسستو ، وا 
(p46،3822،Steers ) 

و تمك النزعة الموجودة بأنّ  (77،ص3888كما ورد في )الكايد ، ( فيعرف االلتزام التنظيمي  Beckerأما )
لدى الفرد في المشاركة المستمرة في نشاطات معينة داخل المنظمة ، نتيجة لما استثمره الفرد داخل 

 المنظمة ويخشى فقدانو إذا تركيا .

ووالء وانتماء الفرد   ،ن السابقين أن ستيرز ركز في تعريفو عمى الجانب العاطفينبلحظ من التعريفي
( تناول الجانب المادي ، والمكتسبات التي تجعل الفرد  Beckerا )لممنظمة الذي يجعمو أكثر التزامًا ،أمّ 

 ممتزما في منظمتو .
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كما ورد  لبللتزام ويعرفانو  ر النفسي( عمى المنظو  OREilly and chatman sويركز اورايمي وشاتمن )
و "الربط النفسي الذي يربط الفرد بالمنظمة ، مما يدفعو إلى نّ أعمى ( 33،ص 3882في )القرشي ،

لى تبني قيم المنظمة ، ويشير الباحثان إلى أن ىناك ثبلثة جوانب لبلرتباط  االندماج في العمل ، وا 
 النفسي وىي :

 ( complianceاإلذعان ) -

 (identificationتحديد اليوية ) -

 (internalizationالتشرب واالستبطان ) -

ويعود مفيوم إذعان الفرد لممنظمة إلى توقعو تمقي المكافآت الخارجية ، كالرواتب ، والبيئة المادية 
المناسبة ألداء العمل، أما تحديد اليوية فيعود إلى مدى األىمية التي يعمقيا الشخص عمى العضوية ، أو 

المرجع مة ، أما التشرب أو االستبطان فيعود إلى مدى التوافق بين قيم الفرد والمنظمة .) االنتساب لممنظ
 ( 33،صالسابق

،وينطمق من بعد العاطفي ، والمادي لبللتزام ويعد ىذا التعريف من التعاريف الشاممة التي جمعت بين ال
لتو تحقيق التماثل والتوافق بين أىدافو حاجات الفرد االجتماعية والمادية التي تمبييا المنظمة لو ،ومن محاو 

 وأىداف المنظمة.

عمى االرتباط النفسي لمفرد ، وتوافقو مع التنظيم الذي  ( morris& Shermanوركز موريس وشيرمان )
يجعمو أكثر التزاما ووالء لمنظمتو ، وعرفا االلتزام أنو"موقف الفرد تجاه منظمتو ، وحددا الصفات التالية 

 تمتع بالتزام عال:لمفرد الذي ي

 التطابق مع األىداف والقيم المتعمقة بالمنظمة -

 ارتباط عال في فعاليتو في العمل  -

 ,p512،3893 (Morris, J, and, Sherman)إخبلص لممنظمة.  -

يوية ، و "الرغبة التي يبدييا الفرد في التفاعل االجتماعي من أجل تزويد المنظمة بالحوعرفو كانتر بأنّ 
 (Kantor,1988,p499)" ، ,أّنو استعداد األفراد لبذل الطاقة والوفاء لممنظمةا الوالءوالنشاط ومنحي

وركز كانتر في تعريفو عمى الحاجة االجتماعية لمفرد ،وأن المنظمة تمبي الرغبة لمتفاعل مع 
 اآلخرين،وتحقيق الذات واألىمية تجعمو أكثر التزامًا تجاه عممو.
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و "المناصرة والتأييد لمجماعة من قبل الفرد العامل في لتنظيمي بأنّ ( فقد عرف االلتزام اBruceأما )
ة والصداقة المؤثرة في اتجاه تحقيق أىداف ، وقيم المنظمة ، وىو ناتج عن تفاعل المنظمة ، والمودّ 

 عناصر ثبلثة ىي:

:أي تبني أىداف المنظمة وقيميا ، باعتبارىا أىدافًا وقيمة لمفرد  Identificatinالتطابق  -
 العامل في التنظيم .

: والمقصود بو االنيماك أو االنغماس أو االنغمار النفسي في  Involvementاالستغراق  -
 األنشطة ، ودور الفرد في العمل .

 : أي الشعور بالعاطفة ، واالرتباط القوي إزاء المنظمة . Loyaltyاإلخبلص والوفاء  -
(Bruce,1974,p.p533-546) 

ابطة مشاعر عاطفية إزاء األىداف والقيم الخاصة بالتنظيم بغض النظر عن وىذا التعريف يشير إلى ر 
األفراد الذين لدييم والء لمنظماتيم ىم أولئك الذين يعممون بوفاء ، ويكرسون كل  قيمتو العممية ، وأنّ 

خبلصيم غالبًا ما تكون عمى حساب اىتماماتيم األخرى ، وأنّ   يمطاقاتيم لما يفعمون ، وأن أنشطتيم وا 
 .ظمة عمى أنيا مشكبلت شخصية ليم ينظرون لمشكبلت المن

( وبموجب ىذا  Jarive ,2000 , p4وىناك من يرى إن االلتزام التنظيمي ذا مستويين كمي وجزئي ) 
عناصرىا  ،وتسعى المنظمات  التعريف إن التزام الفرد تجاه المنظمة قد يقتصر عمى أحد مكوناتيا أو

 (338، 7113فرد حيال المنظمة. )العنزي ،الزبيدي ، الحصول عمى التزام شامل لم

من التعريفات السابقة نجد أن االلتزام ىو حصيمة لتفاعل عدد من المتغيرات والعوامل  التي تنشأ من 
خبلل سموكيات األفراد وتفاعميم مع بعضيم ومع بيئة المنظمة،وأنو عممية اإليمان بأىداف وقيم المنظمة 

 .بيدف نجاح المنظمة وتقدميا باط القوي بيا ، واالستعداد لبذل جيود إضافية ،واإلخبلص ليا واالرت

 تعريف االلتزام في األدبيات العربية-2

أما في األدبيات العربية فمفيوم االلتزام التنظيمي فييا حديث ، وانطمق من الدراسات الغربية ، وقد تعددت 
 تعريفات االلتزام فييا :

االلتزام :العيد،ويمزم الشيء ال يفارقو ، والمبلزم لمشيء المداوم عميو . )ابن العربية يعني ففي المغة 
 ،باب الميم ،فصل البلم (3853منظور ،
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اجتماعيًا يعيش مع أفراد  أن اإلنسان بوصفو كائناً  ترى التيوىو مفيوم قديم في العموم االجتماعية ،
ماعية دافعيا الحاجة إلى التعاون والشعور آخرين في بيئة اجتماعية منظمة ، وتربطو بيم عبلقات اجت

أن الوالء التنظيمي جزء من الوالء االجتماعي العام الذي يتمثل في  وبااللتزام لتمك البيئة االجتماعية ،
تنمية مشاعر الفرد نحو المجتمع الذي يعيش فيو بما فيو من أفراد ومنظمات  ، وما يسوده من قيم 

 ( 13-13،ص7111شر قيم المجتمع ومبادئو . )سبلمة، ومبادئ وأفكار،  والعمل عمى ن

و "قوة تطابق الفرد واندماجو مع منظمتو ، وارتباطو بيا، وااللتزام وقد عرف )ىيجان(االلتزام التنظيمي بأنّ 
التنظيمي حالة من الوالء والشعور الداخمي الذي يبديو الفرد في بذل مجيود عالي المستوى يأمل من 

 (8،ص3888ة المنظمة "  .)ىيجان،خبللو زيادة فاعمي
 االلتزام التنظيمي بأنو "شعور داخمي يكمن في الخصائص التالية:( ريان  ) كما عرف

 إيمان قوي بأىداف المنظمة وقيميا وقبول الفرد ليذه األىداف . -

 الرغبة في بذل جيد معقول بالنيابة عن المنظمة . -

 (311، ص 7111الرغبة القوية في البقاء بالمنظمة . )ريان ، -

وىذه الخصائص في تعريف ريان لبللتزام تتشابو مع الصفات التي أوضحيا بورتر في 
 تعريفو.

و "الرغبة الداخمية لدى الفرد وقد عرف كل من سامي عمي أبو الروس وسامي حنونة االلتزام التنظيمي بأنّ 
ام بأىداف وقيم المنظمة ، في المنظمة ببذل أقصى درجات الجيد في العمل ، والنابع من اإليمان التّ 

مى استمراريتيا وتطويرىا" والرغبة الشديدة بالمحافظة عمى عضويتيا ، وذلك بيدف الحفاظ ع
 ( 3731،ص 7133الروس،حنونة،)أبو 

وىذا التعريف يشير إلى االلتزام العاطفي واالستمراري واألخبلقي ،المتمثل في اإليمان بقيم وأىداف 
 حيا ،واستمرار العمل فييا.المنظمة وبذل الجيود إلنجا

و "الشعور اإليجابي المتولد عند الموظف تجاه المنظمة ، واالرتباط وتعرف فيممبان االلتزام التنظيمي بأنّ 
بيا واإلخبلص ليا ، والتوافق مع قيميا وأىدافيا ، والحرص عمى البقاء بيا من خبلل بذل الجيد 

 ( 31،ص7119نظمة مما يعزز نجاحيا"  .)فيممبان،وتفضيميا عمى ما سواىا مع االفتخار بمآثر الم

ق أىداف عمى البعد العاطفي لبللتزام الذي يدفع الفرد لبذل أقصى جيد لديو لتحقي نبلحظ أن فيممبان ركز
 .منظمتو والمحافظة عمييا 
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ات نستنتج من التعريفات السابقة أن مفيوم االلتزام في األدبيات العربية انطمق من مفيومو في الدراس
لتزام بأبعاده المختمفة ، التي تؤكد أنو شعور ورغبة داخمية ومصطمح غير الغربية ،وأنيا تناولت اال

محسوس يستدل عميو من سموكيات األفراد في المنظمة ،وأن الفرد الممتزم يشعر بالفخر واالعتزاز 
يا ،فااللتزام ضروري لمفرد ،ويعمل عمى تحقيق أىداف أطوللمنظمتو ،ويرغب في البقاء فييا لمدة  ءباالنتما

 والمنظمة معًا.

 أهمية االلتزام التنظيمي: :اً خامس

أكدت العديد من الدراسات عمى أىمية االلتزام التنظيمي بالنسبة لمفرد ولمتنظيم ومن ىذه الدراسات )غنام 
( التي أوضحت ان 7112، أبوندا 7111،عبدالباقي  7115،فميو وعبد المجيد 7119فممبان ،7115،

أىمية االلتزام تأتي من كونو يمنح العامل استقرارًا نفسيًا ،ويرفع من روحو المعنوية ومن ثقتو بنفسو 
،وبالنسبة لممنظمة بااللتزام يخمق  ورغبة باالستمرار فيو ،ويساعده عمى امتبلك دافعية وحماس لمعمل

في العمل ،وزيادة الجيد والطاقة  يترتب عميو قمة الدوراناإلبداع لدى العاممين والتعاون وحسن المبادرة و 
 المبذولة مما يؤدي النخفاض تكمفة العمل.

 ىناك عدة أسباب تقود إلى االىتمام بيذا المفيوم وىي:و 

االلتزام التنظيمي يمثل أحد المؤشرات األساسية لمتنبؤ بعديد من النواحي السموكية ،  إنّ  -
في  لممتزمين سيكونون أطول بقاءً وخاصة معدل دوران العمل ، فمن المفترض من األفراد ا

 المنظمة ، وأكثر عمبًل نحو تحقيق أىداف المنظمة 

مجال االلتزام التنظيمي قد جذب عمماء السموك اإلنساني نظرًا لما يمثمو من كونو سموكًا  إنّ  -
 مرغوبًا .

الحياة . االلتزام يمكن أن يساعدنا إلى حد ما في تفسير كيفية إيجاد األفراد ىدفًا ليم في  إنّ  -
 (97،ص7111عبد الباقي ،)

يمثل االلتزام التنظيمي نمطًا ىامًا في الربط بين المنظمة واألفراد العاممين بيا ،السيما في  -
األوقات التي التستطيع فييا المنظمات أن تقدم الحوافز المبلئمة لدفع ىؤالء األفراد لمعمل 

 (733،ص 7112وتحقيق أعمى مستوى من اإلنجاز.)خيرة ،

ما أن الكثير من األنماط السموكية التي تؤدي إلى كمفة عالية وخدمة سيئة في القطاع ك
 (32،ص7113التعميمي مرجعيا إلى عدم االلتزام التنظيمي .)حمادات ،



 الفصل الثالث:االلتزام التنظيمي                                        الباب األول :الدراسة النظرية 
 

44 

 

لبللتزام التنظيمي تأثير متعدد المستويات ، فعمى المستوى الفردي يساىم في رفع  سبق نبلحظ أنّ  ومما
الذي ينعكس عمى انخفاض معدل دورانيم ومستويات غيابيم ، والشعور مستوى الرضا الوظيفي و 

و يزيد من مستوى االنتماء لممؤسسة ، وتقميل ا عمى مستوى المنظمة فنجد أنّ باالستقرار الوظيفي لدييم ، أمّ 
التكمفة الناتجة عن تغيب العاممين ، وعن عدم أداءىم لؤلعمال المناطة بيم بكفاءة وفاعمية ،و عمى 

ستوى التنظيمي فيؤدي االلتزام إلى خمق جو من الترابط والعبلقات االجتماعية بين العاممين . )حنونة الم
 (3735،ص7133،

الفرد الممتزم يكون أكثر ارتباطًا  أىمية االلتزام تنطمق من اآلثار الناتجو عنو،حيث أنّ  وىكذا نرى أنّ 
اللتزام تزداد في المؤسسات التعميمية وخاصة أىمية ا بمؤسستو ، ويبذل جيدًا لمبقاء فييا ، كما أنّ 

خبلصيم لو والتزاميم بو يدفعيم لبذل أقصى جيد لتحقيق  المدارس ، حيث أنّ  حب المعممين لعمميم وا 
التزام مديري المدارس ينعكس عمى عمل المعممين ، ويزيد  أىداف المدرسة والعممية التربوية ، كما أنّ 

سة،كما تكمن أىمية االلتزام أنو يترجم رغبات واتجاىات األفراد إلى سموك ر لتزاميم ويرفع مستوى أداء المدا
 إيجابي يدفع المنظمة لمتقدم والنجاح.

 مكونات االلتزام التنظيمي:: سادساً 

 رئيسية:يمكن إيجاز مكونات االلتزام في سبعة أبعاد 

 والطمأنينة.شعور الفرد باألمن واألمان  األمان: -

 ونشاطاتيم.د الجماعة أعماليم المشاركة: مشاركة أفرا -

ومتماسك معيا حيث تجمعيم وحدة الوجود  الجماعة،و جزء من التماسك: شعور الفرد أنّ  -
 المشترك.ووحدة اليدف والمصير 

ية الجماعة واالعتزاز بعضويتو فييا ، باإلضافة إلى رضاه عن الرضى : شعور الفرد بأىمّ  -
 سموك أفراد الجماعة واتفاقو معيم .

 لمسؤولية :عدم شعور الفرد بالمسؤولية يؤدي إلى ضعف االلتزام المؤسسي لديو .تحمل ا -

 إليو.تقدير اآلخرين: حاجة الفرد عمى استحسان اآلخرين ونظرتيم اإليجابية  -

ل أحكامو المقارنة مع اآلخرين: قيام الفرد بمقارنة نفسو باآلخرين ، مما يمكنو من تحمي -
 7115الرتباط بمعايير الجماعة والتقيد بمعاييرىا . )فميو،زيادة ا إلىالشخصية ، وبما يؤدي 

 ،791) 
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نستنتج أن ىذه المكونات تتفاعل مع بعضيا لتشكل االلتزام التنظيمي ، فإذا امتمك الفرد 
جميع ىذه العناصر كان مستوى التزامو مرتفعًا ،لذلك يجب أن تسعى المنظمة عمى وصول 

 إلى توفير ىذه المكونات .

 عاد االلتزام التنظيمي:أبسابعاً 

اتجيت الكثير من الدراسات إلى تشخيص عدد تناولت الدراسات األولى االلتزام بمفيومو العام في حين 
ومثمت تعريفات االلتزام وقيمو األبعاد التي ,ستوى االلتزام   التنظيمي، من األبعاد لبلستدالل بيا عمى م

 (  (marsh&mannari,1977,p60. رياللتزام مدى الحياة لمارش ومانا حددىا نموذج 

 وحدد نموذج االلتزام مدى الحياة أربع أبعاد لبللتزام التنظيمي كما يمي:

 الوالء التنظيمي: -1  

، ويعرفو الفرد مع منظمتو وارتباطو بيا  قوة تطابقو الوالء التنظيمي يعرف بأنّ  يرى بورتر وزمبلئو أنّ 
ترك المنظمة التي يعممون فييا لحصوليم عمى المكاسب المختمفة و عدم رغبة العاممين في بوكانن عمى انّ 

االرتباط النفسي الذي يربط الفرد و نّ أكما يعرفو أورلي عمى ، رية مينيةمن حوافز ومكانة اجتماعية وح
 (32، 7113حنونة،نقبل عن . ) لى تبني قيم المنظمةا  ة مما يدفعو لبلندماج في العمل و بالمنظم

قو الوالء  بأنو مدى االلتفاف والتطابق من قبل العاممين مع التنظيم والمستغرقين فيو كما عرف كوري ورفا
(. Curry,1986,p847 ( 

الذي يعبر عنو الفرد بالرغبة األكيدة باالستمرار والعمل بالمؤسسة رغم كل الظروف  الوالء ىو كما أنّ 
، 7119، افو وأىداف المنظمة . )فممبانومضاعفة الجيد المبذول من قمبو سعيًا وراء تحقيق أىدواألحوال،

73) 

والوالء طريق ذو اتجاىين ،األول ينطوي عمى تقديم العاممين والئيم لرئيسيم ، والثاني ينطوي عمى تقديم  
 (32،  7113الرئيس والءه لمرؤوسيو .)حنونة،

كبلىما يمثل  حيث أنّ الوالء ىو أحد أبعاد االلتزام التنظيمي ، ويتطابق معو كثيرا ،  ومما سبق نجد أنّ 
،وتوفر تبني قيم وأىداف المنظمة ، والرغبة في البقاء فييا والعمل الجاد والنشيط لتحقيق أىدافيا وبقائيا 
 .الوالء لدى العاممين يؤدي إلى احساسيم بالمسؤولية تجاه المنظمة وىذا يمثل البعد الثاني لبللتزام

 المسؤولية تجاه المنظمة:  -2
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المؤسسة تعني: إحساس الفرد بااللتزام نحو البقاء في المنظمة وذلك مقابل الدعم الجيد  المسؤولية تجاه
الذي تقدمو المنظمة لمنتسبييا ، والسماح ليم بالمشاركة والتفاعل االيجابي ،والمسؤولية في معناىا العام 

بسبب تعارض اآلراء  ىي المؤاخذة أو التبعية وقد يكون من الصعب تحديد مفيوم المسؤولية  ، أو قياسيا
المسؤولية األخبلقية  والقانونية : و يمكن حصر معناىا في معنيين رئيسيين ىما أنّ  حول ىذا المفيوم ، إالّ 

ل با المسؤولية القانونية فيي شبيية في معناىا لممساءلة  ،وتعني محاسبة الموظف المقصر من ق،أمّ 
ا المسؤولية األخبلقية فيي شبيية في العقوبة عميو،أمّ  رؤسائو اإلداريين والسياسيين الذين يمكنيم توقيع

معناىا لموالء واالنتماء ويقظة الضمير ،وتعني المسؤولية التي يشعر بيا الموظفون تجاه الفعاليات التي 
 (151،ص3889يتصل بيا عمميا . )عبد الرزاق،

لتحقيق أىدافيا وااللتزام مما سبق نبلحظ أن المسؤولية تتضمن مسؤولية تجاه المنظمة  كبذل الجيود 
بأوقات العمل ،وتقبل الميام والواجبات ، واالىتمام بمصير المنظمة ،ومسؤولية تجاه المينة تتجسد بالعمل 

 عمى التطوير الذاتي ،والحصول عمى المعمومات الجديدة والمفيدة في مجال المينة التي يعمل بيا .

 الرغبة باالستمرار بالعمل في المنظمة:  -3

نّ يت درجة التزام الفرد  مثل بعد االلتزام باالستمرار بالعمل في المنظمة ببعد االلتزام التنظيمي المستمر ، وا 
في ىذه الحالة تقاس بالقيمة االستثمارية ، والتي من الممكن أن يحققيا الفرد لو استمر في المنظمة مقابل 

رد ألىمية البقاء مع المنظمة يتأثر بمجموعة تقييم الف ما سيفقده لو قرر االلتحاق بجيات أخرى ،حيث أنّ 
من العوامل منيا التقدم في السن ، وطول مدة الخدمة  ،والتي تعتبر من المؤشرات الرئيسية لوجود رغبة 

الفرد استثمر جزءا ال بأس بو من حياتو في المنظمة وأي  لدى الفرد في االستمرار في عممو،حيث أنّ 
مثابة خسارة لو خاصة إذا كانت أوجو االستثمار ىذه غير قابمة لمنقل إلى تفريط وتساىل من قبمو يعتبر ب

الفرد يعطي قيمة لمعبلقات الشخصية مع زمبلء العمل والتي بنيت عبر السنين .  عمل آخر،وبما أنّ 
 (33، 7111)الفيداوي والعطاونو ،

ار في العمل داخل التنظيم عمى كما يدعى ىذا البعد بالوالء المحسوب والذي يقصد بو رغبة الفرد باالستمر 
 (71،ص 3888الرغم من وجود عمل بديل في تنظيم آخر وبمزايا أفضل . )الكايد ،

أي أن االستمرار بالعمل في المنظمة يتأثر بعدة عوامل منيا ماىو شخصي كمدة الخدمة والسن والعبلقة 
 مل األخرى المتوفرة .مع زمبلء العمل ،واألىمية التي يشعر ،إضافة لعوامل تتعمق بفرص الع

 اإليمان بالمنظمة: -4
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ويتكون ىذا البعد لدى  بعضويتيا،ويعني مدى إيمان األفراد بالمنظمة التي يعممون بيا ومدى افتخارىم   
كما  المطموبة،الفرد بمدى معرفتو لمخصائص المميزة لعممو ودرجة استقبللية وأىمية وكيان وتنوع الميارات 

البيئة التنظيميةالتي يعمل بيا تسمح لو بالمشاركة الفعالة في مجريات  فرد بأنّ يتأثر بدرجة إحساس ال
اتخاذ القرارات سواء فيما يتعمق منيا بالعمل ، أو ما يخصو ىو ،وكل ىذا يجعمو يفخر باالنتماء لمنظمتو 

وتبني مشاكميا كما لو كانت مشكمتو الخاصة ،وعرض نشاطاتو بشكل إيجابي عند حديثو لآلخرين عنيا 
 (732،ص7111والشعور بوجود جو أخوي يربطو بعممو . )الخشالي ،

االلتزام يتضمن تطابق أىداف وقيم الفرد ومبادئو مع أىداف منظمتو وإليمانيا واقتناعو  مما سبق نجد أنّ 
ورغبة باالستمرار في ىذا العمل  ، تجاه عممو وشعورًا بالمسؤولية ، بيا،مما ينتج التزامًا أخبلقيًا تجاه مينتو

. 

 األشكال المختمفة التالية: االلتزام يمكن أن يأخذكما 

 بيا،االلتزام العاطفي)الوجداني(: ويشير إلى تطابق الفرد مع المنظمة وانيماكو فييا وارتباطو شعوريًا  -
و موافق عمى أىدافيا وقيميا ويريد ألنّ  معينة،ويعبر عن قوة رغبة الفرد في االستمرار بالعمل في منظمة 

 (11،ص7111)سبلمة ،األىداف.المشاركة في تحقيق تمك 

ويمثل االلتزام العاطفي مؤشر يعطي توجو إيجابي أو شعورا عاطفيًا من قبل الموظف نحو التنظيم ،بما 
قون فييا بسبب يعني أن األفراد الذين يظيرون معدالت عالية من االلتزام الوجداني نحو منظماتيم يب

 (22،ص7111عبلقة الحب أو الميل التي يشعرون بيا نحو تمك التنظيمات .)حسانين ،

أي أن االلتزام العاطفي ىو ارتباط شعوري بين الفرد والمنظمة وىو غير محسوس إال من خبلل سموك 
،ورغبتيم في  والمحافظة عمييا وإلنجاحيااألفراد في المنظمة كالجيد الذي يبذلونو لتحقيق أىدافيا 

 االستمرار بالعمل فييا.

ترك  ويشير إلى قوة رغبة الفرد ليبقى في العمل في منظمة معينة العتقاده بأنّ  االستمراري:االلتزام  -
عمييم أن يفعموا  فالعاممون ذوي االنتماء المستمر العالي يبقون في المنظمة ألنّ  الكثير،العمل فييا سيكمفو 

 (11،ص7111)سبلمة،ذلك.

يحصل عميو في عممية التبادل  ىو نتيجة مقارنة الفرد لممساىمات التي يقدميا التنظيم في مقابل ماو 
دراكو لمتكاليف المترتبة عمى  النفعي القائم بينيما ،كم أنو حاجة الفرد لمبقاء في المنظمة وا 

 (311،ص7111تركيا.)ريان،
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والمنظمة ،فالفرد يرى أن المنظمة من أفضل جيات فااللتزام االستمراري ىو نتيجة تبادل المنافع بين الفرد 
العمل التي يمكن االلتحاق بيا ،وأن العمل فييا يمثل استثمارًا وظيفيًا لو ويحقق الكثير من المكاسب ،لذا 

 يحافظ عمى بقائو فييا .

لجانب الدعم و ممتزم بالبقاء في المنظمة ،  ويعزز ىذا اااللتزام المعياري : ويشير إلى شعور الفرد بأنّ  -
الجيد من قبل المؤسسة لمنسوبييا ، وسماحيا ليم بالمشاركة الفعالة اإليجابية ليس كيفية اإلجراءات وتنفيذ 

العمل فقط ، بل بمساىمتيم في وضع األىداف والتخطيط ، ورسم السياسات العامة لمتنظيم . 
 ( 11،ص7111)سبلمة،

لمنظمة بسبب ضغوط اآلخرين،فاألشخاص الذين يقوى ويشير إلى شعور الفرد بأنو ممتزم بالبقاء في ا
لدييم االلتزام المعياري يأخذون في حساباتيم إلى حد كبير ماذا يمكن أن يقول اآلخرين عنيم لو تركوا 

 (31،ص7111العمل بالمنظمة ، أي أنو التزام أدبي حتى لو كان عمى حساب نفسو .)حواس،

 اعتبار في تتمثل بينيا، مشتركة رابطة عن لتعبر بينيا، فيما التنظيمي لبللتزام المكونات ىذه وتؤثِّر
 طبيعة باختبلف وتختمف فييا، يعمل التي بالمنظمة الموظف عبلقة تعكس نفسية حالة التنظيمي االلتزام
 مستمر بالتزام يتمتع الذي أما الرغبة، بدافع المنظمة في يبقى عاطفًيا التزاما لديو الذي فالموظف االلتزام

 المنظمة، مع لعبلقتو أفضل تفيم عمى يحصل أن يمكن الفرد أن المتوقع ومن ذلك، إلى يحتاج ألنو قىفيب
 (71،ص  7111عة .) الياجري، مجتم ىذه االلتزام أنواع إلى ينظر عندما

ذا طبقنا  فنبلحظ أن االلتزام لدييم يأخذ األشكال التالية: ىذه األبعاد عمى التزام المعمم والمدير وا 

وىو عممو،ومعرفتو بخصائص  بالمدرسة،بشعور المعمم أو المدير باالرتباط المتمثل:لتزام الوجداني اال-
( 51،  7118يتأثر بدرجة إدراكيما لمخصائص المميزة لممينة كدرجة استقبلليا ، وتنوع مياراتيا .)حنون،

 لالمنظمة، وقبو دادا لمبقاء في واألفراد الذين يكون لدييم االلتزام الوجداني)العاطفي( قوي يمتمكون استع، 
 (132،ص 7111)تشينغ وآخرون ، وقيميا.أىدافيا 

، الفرد يختار طواعية البقاء في المنظمة  المنظمات بشكل عام تفضل االلتزام العاطفي ألنّ نبلحظ أن 
 ألنيا تشبع حاجاتو وتوفر لو األمان واالستقرار وتتطابق قيميا وأىدافيا مع قيمو وأىدافو .

المتمثل بشعور المعمم أو المدير بالقيمة االستثمارية الستمراره في المدرسة مقابل ما قد المستمر:لتزام اال-
 فييا.يفقده في حال تركو العمل 
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االلتزام األخبلقي: المتمثل بشعور المعمم أو المدير باالنقياد الذاتي ألىداف المدرسة وحتمية البقاء فييا -
ن األخذ ببعد أخبلقيات المينة عبلوًة عمى االىتمام بالمساءلة ، وبإلزامية األخذ بأخبلق ا لمينة ،وا 

 (7131،715والمحاسبة ، فيو ضمان لعدم التحاق األفراد غير المناسبين بمينة التعميم . )عابدين،

االلتزام المعياري: ىو إحساس المعمم والمدير بأن الوزارة تسمح لو بالمشاركة والتفاعل اإليجابي إلى -
البيئة التنظيمية تسمح ليم بالمشاركة الفعالة في كافة  وبأنّ  لمتنظيم،ة رسم األىداف والسياسات العامة درج

 (53،ص7118مجريات اتخاذ القرار. )حنون،

ليس سمة ثابتًة، بل دينامية تؤثر في خصائص األفراد والجماعات في -بوصفو سموكًا تنظيمياً –وااللتزام 
 (7115د،المدرسة . )فميو وعبد المجي

مما سبق نبلحظ أن االلتزام سواء كان في منظمة صناعية ، أو خدمية ، أو تعميمية فمو نفس األبعاد التي 
تجاه مدارسيم يقتضي توفر  يرين خرى ، والتزام المعممين والمدإن نقص بعد منيا يؤثر عمى الجوانب األ

اء لمعمل فييا وبذل أقصى جيد إلنجاحيا ، االرتباط بالمدرسة ، وقبول أىدافيا وقيميا ، والرغبة في البق
 والمشاركة في رسم سياستيا واتخاذ القرارات ،ىذه األبعاد مجتمعة تشكل االلتزام التنظيمي .

 :خصائص االلتزام التنظيمي:اً ثامن

خصائص ال يمكن تحديد  وأىميتو واألبعاد المكونة لو  خبلل التعريفات المتعددة لبللتزام التنظيمي من
 : ية لوتالال

 االلتزام التنظيمي حالة نفسية تصف العبلقة بين الفرد والمنظمة  . إنّ  -

 يؤثر عمى قرار الفرد فيما يتعمق ببقائو أو تركو لممنظمة . -

يتصف األفراد الذين لدييم التزام تنظيمي  بالصفات التالية: قبول أىداف وقيم المنظمة  -
د لتحقيق أىداف المنظمة ، ووجود مستوى األساسية  ، واإليمان بيا،وبذل المزيد من الجي

تقويم المنظمة التقويم االيجابي عال من االنخراط في المنظمة لفترة طويمة ، ووجود الميل ل
 (19،ص7113.)حمادات،

االلتزام حالة غير ممموسة يستدل عمييا من خبلل ظواىر تنظيمية تنبع من سموك وتصرفات  -
العوامل اإلنسانية والتنظيمية .)المرىون وآخرون األفراد ،وىو حصيمة تفاعل العديد من 

،3885،519) 
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يشير االلتزام التنظيمي إلى الرغبة التي يبدييا الفرد لمتفاعل االجتماعي من أجل تزويد  -
 المنظمة بالحيوية والنشاط ومنحيا الوالء

لبقاء في يتضمن االلتزام التنظيمي ثبلثة أبعاد رئيسية ،وىي الرباط العاطفي ،واالستمرار وا -
 العمل ،والشعور بالواجب تجاه المنظمة ،ويستغرق تحقيق االلتزام وقتًا طويبًل.

تتمثل مخرجات االلتزام التنظيمي في البقاء داخل المنظمة وعدم تركيا والحماس لمعمل  -
 (31،ص7113،واإلخبلص لممنظمة .)حنونة ،

من الحاجات اليامة لمفرد ،حيث من خبلل الخصائص السابقة نجد أن الشعور بااللتزام التنظيمي 
ق مع عممو ومنظمتو، وكمما ازداد مستوى االلتزام ازداد الجيد يشعره بالراحة والرضا والتواف

المبذول وانخفضت نسبة الغياب والتأخر وغيرىا من النتائج السمبية التي يسببيا تدني مستوى 
 االلتزام .  

 لتنظيمي:العوامل المساعدة في تكوين االلتزام اتاسعاً 

يما من أىم أسباب وعناصر النجاح ألي تنظيم ومؤسسة ىو شعور العاممين فييا بااللتزام والوالء ليا ،ألنّ 
مكانيات، وتشير معظم  من أىم الدوافع التي تحثّ  العاممين عمى بذل أقصى ما يمتمكون من جيد وا 

 التي تسيم في تنمية االلتزام ىي: من أىم العوامل الدراسات التي أجريت في مجال االلتزام التنظيمي أنّ 

 االجتماعية:المكانة -1

ويقصد بيا المرتبة االجتماعية لمشخص مقارنة بآخرين في أي نظام اجتماعي ، وقد تكون المكانة مكانة 
رسمية أو مرتبة اجتماعية تضفييا الجماعة عمى شخص ما تعبيرًا عن شعورىم نحوه فتكون مكانة غير 

 راد في التنظيم ببعضيم بعضا حسب مراتبيم بترتيب ىرمي معين تحدد فيو مرتبة كلّ رسمية ، ويرتبط األف
فرد بالنسبة لآلخرين في التنظيم ، ويسعى العاممون ببذل قصارى جيودىم لممحافظة عمى مكانتيم 

ولممكانة االجتماعية أسباب عديدة منيا:الدرجة الرسمية التي يحصل عمييا الشخص في بناء  ، وتنميتيا
باإلضافة إلى األسباب  التعيين،و األقدمية في  رالعمل، واألجو وأنماط العمل ومياراتو وظروف  لمنظمة،ا

 (11، 7119المينية.)فممبان، التي يحل عمييا الشخص خارج المنظمة كالتعميم والمكانة 

بلل العمل لذا الحاجات الميمة لؤلفراد ،والتي يسعون لتحقيقيا من خ نستنتج أن  المكانة االجتماعية من
يجب عمى المنظمات أن تعمل عمى إشباع ىذه الحاجة لجذب األفراد خارج التنظيم ،ولممحافظة عمى 

 العاممين فييا ،ولرفع مستوى التزاميم وانتمائيم ليا .
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 إشباع حاجات العاممين األساسية في التنظيم:-2

عون إلى إشباعيا ، فيم يرغبون في من  المعروف أن لمعاممين مجموعة من الحاجات المتداخمة التي يس
 كما يسعى أيضاً إشباع حاجاتيم الفسيولوجية األساسية ، وحاجتيم لؤلمن والشعور بالطمأنينة في التنظيم ،

فااللتزام فضبًل عن سعيو إلى جماعة معينة وتحقيق ذاتو من خبلليا ،  اً محبوب ًا ومقدر  واألن يكون
)أبو العبل لعمل عمى إشباع الحاجات اإلنسانية لمعاممين لدييا .التنظيمي يزيد إذا سعت المنظمة إلى ا

 (321،ص 7118،

،ولمتنظيم األفراد يبحثون دائما عن المنظمة التي تشبع حاجاتيم ، وبالتالي يزداد والءىم تجاىيا  نبلحظ أنّ 
ت في الذي يقصر في إشباع حاجات العاممين يدفعيم إلى ترك العمل والسعي إلى إشباع تمك الحاجا

 .تنظيم آخر

 وضوح األهداف وتحديد األدوار:-3

فحين  األدوار،وينطبق ذلك عمى تحديد  وتحقيقيا،وضوح األىداف يجعل العاممين أكثر قدرة عمى فيميا 
الصراع داخل  لّ وانسجام، ويقتسير العجمة بنظام وسبلسة  العمل،يعرف كل فرد دوره ومكانتو في 
ويساعد وضوح األىداف ،   ( 19 ،7119)الحمو،المؤسسة دى الفرد نحو المؤسسة وبالتالي ينمو الوالء ل

عمى زيادة االلتزام التنظيمي لدى العاممين ،فكمما كانت األىداف واضحة ومحددة كمما كانت عممية إدراك 
اللتزام التنظيمي أكبر  .)المدىون والجزراوي لمميام المنوطة بيم أفضل ،وكمما كان  ا وفيم األفراد

 (513،ص 3885،

( عمى وجود عبلقة بين وضوح ميام وأىداف العمل وبين مستوى 7111دراسة )العبادي  وىذا ماأكدتو
 االلتزام التنظيمي لدى العاممين .

وينشا الرضا من إدراك  عممو،يقصد بالرضا الوظيفي المشاعر التي يبدييا الفرد نحو الرضا الوظيفي:-4
ما قل الفرق بينيما ازدادت درجة مّ فك لو،تقدمو  وما يجب عمييا أنّ  ،الوظيفةالفرد لمفرق بين ما تقدمو لو 

 (13، 7119لديو.)فممبان، الرضا الوظيفي 

 درجة عمى بدوره وينعكس الوظيفي الرضا يصاحب الذي واالقتصادي واالجتماعي النفسي لممردود ونظراً 
 سبلمو،) التنظيمي االلتزام عمى تأثيراً  وأعظميا المحدداتأقوى  يمثل الوظيفي الرضا فان التنظيمي االلتزام
 (٩١ ص ، ٩١١١
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و فممبان   7112و غنيم  7112و الحارثي  7111وقد أشارت الكثير من الدراسات مثل دراسة )سبلمة 
 ( عن وجود عبلقة بين الرضا لموظيفي وااللتزام التنظيمي وكانت العبلقة قوية وموجبة . 7119

حد أىم العوامل المؤثرة عمى االلتزام التنظيمي ،ويتطابق معو في مما سبق نجد أن الرضا الوظيفي أ
 الكثير من الجوانب إال أن مفيوم االلتزام أكثر عمومية من مفيوم الرضا الوظيفي .

 االهتمام بتحسين المناخ التنظيمي:-5

 اتالعبلق و العناصر و األدوات و األساليب و المتضمن لمطرق المجال ذلك ىو التنظيمي المناخ
 شخصية يمثل أنو عمى التنظيمي لممناخ النظر فيمكن ، األفراد المنظمة بين البيئة داخل المتفاعمة
الشعور  يدعم ،و المعنوية الروح يرفع ،و المتبادلة الثقة يعزر الجيد التنظيمي فالمناخ الناجحة المنظمة
 (112،ص 7115.)العميان ، التنظيمي بااللتزام

التنظيمات ذات البيئات المتسمطة والمثبطة لمعنويات العاممين ، والتي تتصف  وقد بينت الدراسات أنّ 
ي فييم قيم الوالء التنظيمي ، بعدم المباالة وعدم الحيوية ىي تنظيمات تشجع عمى تسرب العاممين وال تنمّ 

ناحية ،  لذلك من الضروري االىتمام بالبيئة التنظيمية وتحقيق التوافق بين االنجاز وتحقيق األىداف من
 (315، 7112والعناية باإلنسان في سبيل تنمية  االلتزام التنظيمي لدى العاممين  .) أبوندا ،

نبلحظ مما سبق  أن المنظمات والعاممين يسعون لموصول إلى مناخ تنظيمي جيد ،لما لو من أثر عمى 
 .التزام ورضا العاممين وعمى تحقيق المنظمة ألىدافيا ونجاحيا

 ة العاممين في التنظيم:زيادة مشارك-6

إتاحة الفرصة لمعاممين لئلسيام بأفكارىم  المشاركة تزيد من الوالء وااللتزام التنظيمي لمعاممين، حيث أنّ  إنّ 
يجاد الجو النفسي واالجتماعي البناء في بيئة  ، وتشجيعيم لتحمل المسؤولية من شأنيا تقوية الروابط ، وا 

ندماج الفرد العقمي والعاطفي في األىداف والمشاركة في المسؤوليات، يا االعمل حيث تعرف المشاركة بأنّ 
فراد يرتبطون ببيئة المشاركة تعمل عمى زيادة االنتماء التنظيمي ، وتجعل األ وقد أوضحت الدراسات أنّ 

وألمنيم والستقرارىم ، ما يواجو المنظمة من مشكبلت ىو تيديد ليم  كبر بحيث يعتبرون أنّ أعمميم بشكل 
مر الذي يؤدي لتقبميم لروح المشاركة برغبة وبروح معنوية عالية ، بما يؤدي في النياية لرفع درجة األ

 (15،ص 7115)العوفي ،التزاميم التنظيمي .
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نو  " نحن" بقولو المنظمة عن فيتحدث لدييم، التنظيمي االلتزام درجة من يزيد التنظيم في العاممين إشراك ا 
 ورغبة قدرة أكثر يكونون مث ومن" مشكمتيم" أنَّيا عمى إلييا يشيرون لعملا في مشكمة واجيتيم حال وفي
 (325،ص 7118)أبو العبل ،.الجيد األداء من بمزيد المنظمة عمى يعود مما الجماعي؛ العمل في

نستنتج أنو كمما سمحت المنظمة لمعاممين بالمشاركة فييا كمما ارتفع مستوى االلتزام لدييم ،لشعورىم 
 ية كونيم أحد األطراف المشاركين في تحديد األىداف ورسم السياسات واتخاذ القرارت. بالمسؤول

 إيجاد نظام مناسب لمحوافز:-7

لحاجاتو  –بدرجات متفاوتة –يعبر الحافز عن األسموب ، أو األداة التي تقدم لمفرد اإلشباع المطموب 
مع األسباب التي تدفع الناس  تتعامل أصبلً  الناقصة ، وتركز نظرية الحوافز عمى الحوافز الداخمية ، وىي

توافر  أنظمة مناسبة من الحوافز  لمعمل وأسباب تركيم عمميم في المنظمات أو بقائيم فييا ، لذلك  فإنّ 
المادية والمعنوية يؤدي إلى زيادة الرضا عن المنظمة وزيادة االلتزام التنظيمي ، وفي ىذا السياق يرى 

يم شركاء ، وليسوا مجرد أفراد ، ظيمي يتحقق من خبلل معاممة العاممين عمى أنّ االلتزام التن البعض أنّ 
تاحة فرص التطور الميني والوظيفي ليؤالء العاممين .  ومنح المزايا المادية والمعنوية وا 

 (733-733،ص7113)عبودي،

لتزام التنظيمي ،لذلك نستنتج أن الحوافز بنوعييا المادية والمعنوية  من العوامل الضرورية لرفع مستوى اال
عمى المنظمات االىتمام بتوفيرىا وخصوصًا منظمات القطاع العام والمنظمات التعميمية التي تستخدم 

(عن وجود عبلقة بين الرضا عن  7111الحوافز بشكل أقل ،حيث أشارت الدراسات كدراسة )العبادي 
أن ىناك مستوى عالي من ي أوضحت الت( Goulet 2002المكافآت وبين االلتزام التنظيمي ،ودراسة )

االلتزام لدى العاممين في القطاع الربحي عنو في القطاع الحكومي وغير الربحي ،وذلك لتوفر الحوافز في 
 القطاع الربحي.

 نمط القيادة:-8

الدور الكبير الذي يجب أن تقوم بو اإلدارة ىو إقناع اآلخرين ،وفي جو عمل مناسب ،بضرورة إنجاز  إنّ 
ل بدقة وفاعمية، فاإلدارة الناجحة ىي اإلدارة القادرة عمى كسب التأييد الجماعي النجاز األعمال ، األعما

 فالقائد الناجح ىو الذي يستطيع زيادة درجة االلتزام التنظيمي لدى األفراد .

في المنظمات  عمى اتجاىات األفراد نحو الثقة بالغاً  مط القيادي يؤثر تأثيراً النّ  وتجدر اإلشارة ىنا عمى أنّ 
، كما يؤثر النمط القيادي  في تحقيق درجة عالية من الرضا الوظيفي لمعاممين بما يضمن بقاءىم 
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واستمرارىم في المنظمة ، والتزاميم التنظيمي في تحقيق شعورىم بعدالة األجور ومزايا العمل واألمن 
 (312،ص  7112الوظيفي   .)أبو ندا،

تعمق بما تقدمو المنظمة لمعاممين فييا من مكانة اجتماعية ومشاركة ، وما ىذه العوامل ت مما سبق نجد أنّ 
ن كانت في المنظمات التعميمية حوافز معنوية  ،توفره اإلدارة من جو عمل مناسب ، إضافة لمحوافز وا 

،كل ىذه العوامل تتعمق ببيئة العمل وطبيعة المنظمة  ة، ووضوح إجراءات عمميم وقوانينوأكثر منيا مادي
 مثل:الخصائص الشخصية لمفرد من ويتأثر االلتزام التنظيمي بجممة ،

 العمر-9

ويقصد بو عمر الفرد الذي يعمل في المؤسسة ، كأحد المتغيرات الشخصية التي تؤثر في مستوى االلتزام 
 التنظيمي ، ورغم تباين نتائج الدراسات فيما يختص بالعبلقة بين العمر وااللتزام التنظيمي ، غير أنّ 

 (319ص‘7112غالبية النتائج تميل إلى تأكيد االرتباط الموجب بين ىذين المتغيرين  . )أبوندا،

الموظفين من كبار السن أكثر التزامًا  و كمما زاد عمر الموظف زاد والؤه ، وأنّ وتشير بعض الدراسات أنّ 
 ( 371،ص7111من نظرائيم صغار السن" . )العمري،

ثير لمتغير العمر عمى مستوى ( إلى عدم وجود تأ7112)غنيم  راسةبعض الدراسات كد وأوضحت 
( وجود عبلقة بين متغير العمر ومستويات 7113،في حين أظيرت دراسة )حنونة  االلتزام التنظيمي

االلتزام التنظيمي ، ورغم تباين نتائج الدراسات إاّل أن العمر يعتبر من العوامل المؤثرة عمى مستوى التزام 
 العاممين .

 عدد سنوات الخبرة  -10

يمكن القول أن وجود ارتباط موجب مابين مدة الخدمة ، وااللتزام التنظيمي يرجع إلى أسباب عديدة منيا 
و مع تقادم وجود الفرد في محيط العمل تزداد خبرتو في أداء األعمال  ، ويكتسب الطرق واألساليب ،أنّ 

لى ارتفاع معدل الفرص لديو لتحقيق مراكز وظيفية الجديدة لمتعامل مع الزمبلء والتابعين ، إضافة إ
عبلوة عمى إمكانية تحقيق بعض االمتيازات الوظيفية األخرى معنوية كانت أم مادية ، لذلك ال ، متقدمة 

يميل الفرد الذي أمضى سنوات خدمة طويمة وحقق مراكز وظيفية متقدمة إلى ترك منظمتو لمعمل في 
 (319،ص7112منظمة جديدة .)أبوندا ،

وتباينت نتائج الدراسات حول العبلقة بين مدة الخدمة وااللتزام التنظيمي ،إاّل أن معظم النتائج أثيتت وجود 
عبلقة إيجابية بينيما ،حيث أن معدل االلتزام التنظيمي يرتفع مع تقدم سنوات خبرة العاممين وذلك نتيجة 
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ة ، والموظف وقيادتو المباشرة ثانية .) التفاعل االجتماعي فيما بين الموظف وزمبلء العمل من جي
Buchanan ,1994 , p546) 

مما سبق نجد أنو كمما زادت سنوات الخدمة انعكس إيجابيًا عمى مستوى التزام العاممين بالمنظمة ،نتيجة 
 زيادة خبرتيم واتقانيم لمعمل ،والمكاسب التي قدمتيا ليم المنظمة خبلل سنوات عمميم .

 الراتب-11

 جيودىم.مجموعة العوائد المادية التي تدفعيا المنظمة لمعاممين مقابل رواتب ال تشمل 
ما أشبع الفرد حاجاتو في المنظمة زاد ارتباطو و كمّ أنّ  تشير الدراسات، و  (323،ص 7133)الخشروم،

ىناك عبلقة  يا المصدر الرئيس إلشباع حاجاتو، وذلك من خبلل الراتب الذي يتقاضاه ، وأنّ بيا، ألنّ 
 (379،ص7111يجابية بين الراتب الشيري لمموظف والوالء التنظيمي  . )العمري،ا

وتباينت نتائج الدراسات  حول العبلقة بين متغير الراتب  االلتزام التنظيمي فقد أظيرت دراسة )غنيم 
( وجود عبلقة 3881في حين أظيرت دراسة )زايد  ،( عدم وجود تأثير لمراتب عمى مستوى االلتزام 7112

وبالرغم من ىذا التباين إاّل أن الراتب يعتبر من العوامل المؤثرة عمى مستوى بين كل من الراتب وااللتزام ، 
 التزام العاممين تجاه منظمتيم وتمسكيم بيا.

 الجنس -12

 & Haller)دراسة  م التنظيمي وجنس الموظف فقد توصمت عمى مستوى طبيعة العبلقة بين االلتزا
Rosen Mayerوجود ارتباط موجب فيما بين المرأة العاممة وااللتزام التنظيمي شريطة تمتع تمك  (  إلي

االلتزام التنظيمي ، فHaller . M. & Rosenmayer )   , 518, 1971)  . وطويلة مستقرة المرأة بعبلقة زوجية
طفاليا ، وأدوارىا و يتأثر بواجباتيا المنزلية وعدد أنّ أمى نوع العمل الذي تقوم بو ،كما لممرأة يتوقف ع

 (792، 7115االجتماعية . )فميو،

 التنظيمي، وااللتزام باالستقرار لو عبلقة ال الجنس أو النوع أن يرى الباحثين بعض أن من الرغم وعمي
 واالستقرار االلتزام مستويات في األساسي المؤثر ىي وظيفة كل وظروف وعبلقات ومستوي طبيعة الن

 (٣٨ ص ، ٩١١١ الفضمي،التنظيمي .)

وبالرغم من االختبلف في نتائج الدراسات التي تناولت عبلقة جنس الموظف بمستوى التزامو ،إال أنو 
يعتبر من المحددات الميمة لبللتزام خصوصا بعد مشاركة المرأة لمرجل في كافة مجاالت ومستويات 

 العمل .
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 المؤهل العممي: -13

ن كانت عمى صعيد العبلقة بين المؤىل العممي ومستوى  االلتزام التنظيمي فقد تباينت نتائج الدراسات ، وا 
غالبية النتائج تميل إلى" تأكيد االرتباط السالب فيما بين التأىيل العممي لمموظف ومعدل التزامو التنظيمي، 

وذلك نتيجة ألسباب عديدة يرجع معظميا الرتفاع معدالت توقعات وطموحات الفرد المؤىل ، وسعيو 
ما يق عائد مادي ومعنوي أفضل ،عبلوة عمى تزايد الخيارات والبدائل الوظيفية أمام الفرد كمّ المستمر لتحق

 ( 313، 7112ارتفع تأىيمو العممي  . )أبوندا ،

ىناك عبلقة إيجابية بين مستوى تعميم الفرد ودرجة التزامو  في حين تشير بعض الدراسات إلى أنّ 
 (7113و حنونة  7119و فممبان  7131التنظيمي كدراسة )عابدين 

 دوافع وقيم األفراد :-14

 ىناك ،و حاجاتيم إشباع في عميو يعتمدون الذي المكان أنيا عمى المنظمة إلى ينظرون راداألف كان كمما
 7113)الوزان ، . التنظيمي زم ا االلت داز  ، المنظمة تقدمو ما و  راداألف توقعات بين التطابق من درجة
 (17،ص

خبلل التعريفات المتعددة لبللتزام التنظيمي ،أن لدوافع وقيم األفراد تأثير كبير عمى  نجد مما سبق ومن
 تحقيق االلتزام التنظيمي ،ألن االلتزام ىو عممية تطابق بين قيم األفراد والمنظمة .

بشكل أن نصنف العوامل المؤثرة عمى االلتزام التنظيمي في المنظمات بشكل عام ، وفي التعميم  ويمكن 
ذا توفرت ىذه العوامل يمية ل تنظيمية  وعوامل غير تنظ، وعواماص إلى عوامل شخصية خ بشكل  وا 

 إيجابيًا تجاه أنفسيم ومدارسيم . يرينلمعممين والمدقويًا ، وتجعل سموك اتنظيمي سميم تجعل االلتزام ال

 :مراحل تطور االلتزام التنظيميعاشراً 

 وىي:خبلل مراحل يمر فييا بمنظمتو لدى الفرد من  االلتزام التنظيمي  يرسخ

التحاق الفرد بالمنظمة يكون مبنيا عمى الفوائد  التي يحصل عمييا من  حيث أنّ  اإلذعان:مرحمة -
المنظمة تبعًا لذلك فيو يتقبل سمطة اآلخرين ، ويمتزم بما يطمب منو سعيًا لمحصول عمى الفوائد المختمفة 

 من المنظمة .

د والمنظمة: حيث يتقبل الفرد سمطات اآلخرين لرغبتو في االستمرار في العمل مرحمة التطابق بين الفر -
 (372،ص7111)الخشالي، ليا.فيو يشعر بالفخر واالعتزاز النتمائو  بالمنظمة،
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الخاصة ،ويكون االلتزام أي قبول الفرد بأىداف وقيم المنظمة كما لو كانت أىدافو وقيمو التبني:مرحمة -
( ، وتدعى ىذه المرحمة مرحمة اليوية 32،ص 3139ف والقيم . )العتيبي والسواط ، نتيجة لتطابق األىدا

وتشير إلى اكتشاف الفرد  العامل بأن المنظمة جزء منو ، وىو جزء منيا ، وأن قيميا تتناغم مع قيمو 
 (38،ص 7113الشخصية . )حمادات ،

لمعمم والمدير يتخذان خبلل حياتيم ا من خبلل ما ذكرناه من مراحل تطور االلتزام التنظيمي نجد أنّ 
ففي المستوى األول يتخذ المعمم ، ة بمستوى ودرجة الوالء التنظيمي المينية نوعين من القرارات ذو عبلق

والمدير قرارًا باالنضمام إلى المنظمة التربوية من أجل الحصول عمى العائد المادي والضمان الوظيفي ، 
عند ىذا المستوى  يؤدون عمميم  يرونالتعميمي ، والمعممون  والمد لواالنتماء إلى العاممين في الحق

بصورة تضمن ليم االستمرارية في العمل ، ولكن بصورة ال تتجاوز الواجبات التي تحددىا الوظيفة ، وعدم 
، فيرتبط بدرجة  يرينثاني من قرارات المعممين والمدإعطاء أىمية لبلبتكار والتجديد ، أما في المستوى ال

الية من االيجابية في العمل من جانب المعممين ، وىو مرتبط بتحقيق توقعات مثل التقدير المعنوي ، ع
 (51،ص7118والمساىمة في قرارات العمل واالستقبللية وفرص تحقيق النجاح الشخصي . )حنون،

 كما يمكن تمخيص مراحل تطور االلتزام التنظيمي بمايمي:

 ترة التجربة(: مرحمة ما بعد التعيين مباشرة)ف-

توجيو الرئيس في ىذه الفترة الحصول  نواالختبار، ويكو يكون الفرد خبلليا خاضعًا لئلعداد والتدريب 
وفي ىذه  لمعمل،وأيضًا محاولة التعايش والتأقمم مع البيئة الجديدة  التنظيم،عمى القبول واألمن من قبل 

 المرحمة يظير الفرد 

ور ،ظيور الجماعة التبلحمية )المتماسكة(، نمو اتجاىات الجماعة وضوح الدمثل:مجموعة من الخبرات 
دراك التوقعات ، تحديات العمل، تضارب الوالء وااللتزام ،والشعور ب ، الصدمة نحو التنظيم ، فيم وا 

مدتيا تتراوح مابين العامين واألربعة أعوام ،وفي ىذه المرحمة ،يسعى الفرد من خبلليا إلى تأكيد وتتراوح 
ظيور و  الخوف من العجز، و  االنجاز لديو ،وتتميز ىذه المرحمة بالخبرات التالية:األىمية الشخصية مفيوم

 (38،ص 7113.)حمادات ، وااللتزام لمتنظيم والعمل ، قيم الوالء

 يسعى التجربة،حيث مرحمة تمي أعوام أربعة إلى عامين بين ما مدتيا وتتراوح:  واإلنجاز العمل مرحمة-
 :التالية بالخبرات المرحمة ىذه تتصف و، لئلنجاز مفيومو تأكيد إلى خبلليا الفرد

 .الشخصية األىمية -
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 .العجز من التخوف -

 (718،ص 7113)عبودي ، .لممنظمة والوالء بالعمل االلتزام وضوح -

 مرحمة الثقة بالمنظمة-

من  لالتنظيم، وتنتقابقة نحو وفييا تتعزز لدى الفرد اتجاىات الوالء وااللتزام التي تكونت في المراحل الس
 (72-73،ص3888)الكايد، النضج.مرحمة التكون إلى مرحمة 

مما سبق نبلحظ أن االلتزام التنظيمي ال ينشأ دفعة واحدة ،بل يتدرج بعدة مراحل تبدأ من مرحمة قبل 
والتوافق مع االلتحاق بالعمل ،وىي المرحمة التي تجذب فييا المنظمة العاممين ،ثم يسعى الفرد لئلنجاز 
 منظمتو وصواًل إلى االندماج والتطابق معيا ،وتبني قيميا والرغبة باالستمرار بالعمل فييا .

 :السموك الناجم عن االلتزام التنظيمي: إحدى عشر 

يجابي بالنسبة ليم ولمنظماتيم إل سموك ينتج عن االلتزام التنظيمي لمعاممين عدة مخرجات تظير عمى شك
 لمخرجات ما يمي:، ومن أبرز ىذه ا

 تعتمد الروح المعنوية عمى خمس عوامل رئيسية ىي:شعور العاممين بروح معنوية عالية:-1

 ثقة أعضاء المجموعة بيدفيا .-

 ثقة أعضاء المجموعة بقيادتيا .-

 الكفاءة التنظيمية لممجموعة .-

 ثقة أعضاء المجموعة ببعضيم .-

 . الحالة العاطفية والذىنية ألعضاء المجموعة-

لبللتزام التنظيمي دور ميم في رفع الروح المعنوية لمعاممين  ، فيجعميم يحبون  وقد بينت الدراسات أنّ 
 عمميم والمنظمة التي ينتمون إلييا ، ويدفعيم لمعمل بتعاون وحماس كبير لتحقيق األىداف التنظيمية ،إنّ 

ق أىدافو في الوقت الذي يسيم فيو و يحقيجابي عندما يشعر كل شخص بأنّ إالمعنوية تتحقق بشكل الروح 
 في تحقيق أىداف منظمتو

 من تسرب الموظفين: الحد  -2
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يعد تسرب الموظفين ظاىرة تنظيمية خطيرة  ينتج عنيا تكاليف مرتفعة ، فالتسرب ذو تكمفة عالية منيا 
فاءة العاممين تكمفة اإلعبلن واالختيار والتدريب واإلعداد وغيرىا،وتعطيل األداء الذي ينجم عن فقدان ك

 (7119،15قبيل تركيم أعماليم ، وعن كمفة شغر الوظيفة وتعطيل العمل وكمفة البحث البديل . )فممبان،

 ونسبة العمل دوران معدل وانخفاض العمل، تكمفة انخفاض عمى يؤثر مما المبذولة، والطاقة الجيد زيادة-
 .لممنظمة واالزدىار لنموا وتحقيق اإلنتاجية وزيادة والبلمباالة، والتأخير الغياب

) .الفريق بروح والعمل العمل، في واالنتظام العمالة واستقرار وتماسكيا، الجماعات فعالية درجة زيادة -
 ( 73،ص 3887خطاب ،

فالفرد  مما سبق نستنتج أن كمما ارتفع مستوى االلتزام التنظيمي ، انعكس إيجابيًا عمى الفرد والمنظمة ،
إضافية لممحافظة عمى المنظمة وتحقيق أىدافيا ، ويستمتع عند أدائو لعممو ، مما  الممتزم  يبذل جيوداً 

 يؤدي إلى انخفاض معدل دوران العمل والحد من تسرب الموظفين ، أو تركيم لمعمل .

 

 :فوائد قياس االلتزام التنظيمي:تاسعاً 

تجني المنظمة والعاممون من ورائيا قياس االلتزام التنظيمي تعتبر ظاىرة إدارية واعية وىادفة  عممية إنّ -
 فوائد كثيرة ،ومن ىذه الفوائد:

 مؤشرات دالة عمى مستوى األداء الوظيفي . يقدم قياس االلتزام التنظيمي لئلدارة-

نسانية تتمثل في المشاعر واالتجاىات نحو كثير من األمور - تدخل في تركيب أبعاد مادية ومعنوية وا 
 التنظيم عمى حد سواء .التي ليا عبلقة بالعاممين و 

فراد والمنظمة لممساىمة االلتزام التنظيمي يعتبر أداة تشخيصية جيدة لممعوقات التي تواجو األ قياس إنّ -
 .في حميا

البحوث في مجال االلتزام التنظيمي فائدة كبيرة لممنظمة  في العمل من حيث القدرة عمى إحداث  تحقق-
 (313-318،صص7111،تغييرات في ظروف العمل . ) االموزي 

قياس االلتزام التنظيمي ضروري لتعرف نقاط الضعف وأسبابيا ومعالجتيا ، ونقاط القوة لتعزيزىا  أي أنّ 
 والمحافظة عمييا.

 خالصة:
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انطبلقًا مما سبق نستطيع القول أن  تحقيق االلتزام التنظيمي ضروري في المنظمات التعميمية ، لتحقق 
العمل األخرى في المجتمع،بل أن االلتزام بأبعاده المختمفة أكثر أىمية أىدافيا ،شأنيا شأن منظمات 

يا تعمل عمى تنشئة الفرد ليكون لممؤسسات التربوية والتعميمية  ، وخاصة المدارس من باقي المجاالت،ألنّ 
رس ينعكس عمى أدائيم وينعكس عمى مخرجات المدا يرينلتعمم ،فالتزام المعممين والمدقادرا عمى العمل وا

. 
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 األولالفصل 

جراءاتو وأدواتو  منيجية البحث وا 

من أجل تحقيق أىداف البحث فاختارت المنيج وعينة البحث  التي قاما بيا الباحثة خطواتتناول البحث ال
جمع البيانات وتحميميا وتفسيرىا قامت ب وصممت األدوات التي قامت بتطبيقيا عمى العينة المختارة ،ثم  ، 

  .ة اًل لمنتائج النيائيو وص

 البحث:أواًل: منيج 

 التي تدرس الظواىر اإلنسانية المناىجوالذي يعتبر من أفضل  ، المنيج الوصفي الت حميميتم استخدام 
فالمنيج الوصفي التحميمي  ىو : المنيج الذي يمكن من خاللو التوصل إلى حقائق دقيقة عن الظروف 

اىرات المختمفة ، وتفسير معنى البيانات. ) العسكري القائمة ،واستنباط العالقات الميمة ،القائمة بين الظ
،2006،126. ) 

 ثانيًا: أدوات البحث :

لتحقيق أىداف البحث ، واإلجابة عن أسئمتو ، قامت الباحثة بإعداد وتصميم استبانو وضعت بنودىا 
نت من إلى األدبيات و الدراسات التي تناولت موضوع االلتزام التنظيمي  استناداً   ثالثة أقسام:وقد تكو 

 :راد العي نة ويتألف من خمس فقراتيبي ن المعمومات العام ة عن أفالقسم األّول: 

 مدير(-نوع الوظيفة)معمم-

 أنثى( -الجنس )ذكر-

 جامعة فما فوق(-إعداد مدرسين–المؤىل العممي)معيد -

 فمافوق(10-سنوات 10إلى6من-سنوات الخدمة )أقل من خمس سنوات-

 ألف فما فوق20-فأل20وأقل من 15أكثر من -ألف15إلى 10الراتب )من-

ن من أربعة أبعاد عمى الش كل اآلتي:القسم الثاني:   ويتكو 

 يتضم ن عبارات حول الوالء لممدرسة ويتألف من ثالث عشرة فقرة.البعد األّول: 

 ويتضم ن عبارات حول المسؤولي ة تجاه المدرسة, ويتألف من خمس عشرة فقرةالبعد الثاني: 
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 ويتضم ن عبارات حول الرغبة في االستمرار بالعمل في المدرسة, ويتألف من سبع فقرات.عد الثالث: الب

 ويتضم ن عبارات حول اإليمان بقيم و أىداف المدرسة, ويتألف من ست  فقرات.البعد الرّابع: 

إحدى عشرة  ويتضم ن مجموعة من العوامل المؤث رة بااللتزام التنظيمي, وىي عبارة عنالقسم الثالث: 
 .11إلى  1وفق الترتيب من  اً محد د عامالً 

وأعطي لكل بند من البنود وزن مدرج وفق سمم خماسي لتقدير درجة االلتزام التنظيمي في كل بند )موافق 
 (2،1، 3، 4، 5غير موافق بشدة( وتمثل رقميا عمى الترتيب ) موافق، بشدة،موافق، محايد، غير

 البيان موافق بشدة موافق حايدم غير موافق غير موافق بشدة

 الدرجات 5 4 3 2 1

 

  Validity of Questionnaire  صدق االستبانة-1

 (87،  2006" يشير الصدق إلى المدى الذي تكون بو أداة القياس مفيدة ليدف معين " )مجيد ،

يا لمغرض ولمتأكد من صدق االستبانة  ،والتحقق من صالحيتيا من حيث الصياغة والوضوح ،ومناسبت
 الذي أعدت من أجمو ،فقد اعتمدت الباحثة :

ادة المحكمين من أعضاء صدق المحكمين : قامت الباحثة بعرض االستبانة عمى مجموعة من الس   1-1
(  يبين 1/ محكمين  ، الممحق رقم ) 4الييئة التدريسية في كمية التربية بجامعة دمشق ، وقد بمغ عددىم /

 .ادة المحكمين أسماء الس  

ادة المحكمين وما أبدوه من مالحظات وقد قامت الباحثة بتعديل بعض البنود بناًء عمى آراء واقتراحات الس  
عادة صياغة بعض العبارات  موضوعية ، وذلك عبر حذف بعض البنود والتخمص من العبارات المركبة وا 

 لتصبح أكثر وضوحًا .

وفقرة ترتيب   ، / أبعاد4توزيعيا عمى / بندًا تم   /49وقد استقر العدد النيائي لبنود االستبانة عمى /
 العوامل المؤثرة عمى االلتزام التنظيمي ، وذلك كما يأتي: 

 / )بندًا(13بعد الوالء لممدرسة /-
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 / )بندًا(13بعد المسؤولية تجاه المدرسة /-

 / )بنود(6بعد الرغبة في االستمرار بالعمل في المدرسة /-

 (/ )بنود6المدرسة / أىدافاإليمان بقيم و بعد -

 / )بند(11ترتيب العوامل المؤثرة في االلتزام التنظيمي /-

 صدق المقارنة الطرفية : 1-2

تم االعتماد عمى صدق المقارنة الطرفية والتي تعتبر من الطرق األىم في قياس مدى صدق المقاييس 
 اآلتي:في العموم التربوية عمى الشكل 

قيق ىذه الفكرة مقارنة متوسطات درجات األقوياء بمتوسطات درجات من أبسط الطرق التي تستخدم لتح
الضعفاء ، ثم حساب داللة الفروق بين ىذه المتوسطات ،وعندما تصبح لتمك الفروق داللة إحصائية 

ز بين األقوياء والضعفاء في الميزان،وبذلك نطمئن إلى صدقو االختبار يمي   واضحة نستطيع أن نقرر أن  
نا ال نستطيع االطمئنان  إلى صدق مثل ىذا ح لتمك الفروق داللة إحصائية واضحة فإن  ،وعندما ال تصب

 االختبار .

وىنا يعتمد عمى مقارنة درجات الثمث األعمى بدرجات الثمث األدنى في االختبار وتتم ىذه المقارنة عن 
صائية واضحة لمفرق طريق حساب الداللة اإلحصائية لمفرق بين المتوسطين ، فإذا كانت ىناك داللة إح

بين متوسط الثمث األعمى ، ومتوسط الثمث األدنى ، يمكن القول بأن االختبار صادق ، بعد ترتيب 
 تي :لشكل اآلالدرجات تنازليًا ،عمى ا

 (1) رقم الجدول

 ستودنت لمفروق بين متوسطي مجموعتين بالنسبة لألبعاد المحّددة مسبقاً  -نتائج اختبار تيبين 

)درجات Df )ت(T األبعاد
 الحرية(

Sig. (2-
tailed) احتمال(
 الداللة(

Mean 
Difference الفروق(

 بين المتوسطات(

Std. Error 
Difference 

 الخطأ القياسي

 05682. 49699. 000. 31 8.747 الوالء لممدرسة



جراءاتو وأدواتوألولاالفصل                                   الميدانية:الدراسة الثانيلباب ا  : منيجية البحث وا 
 

37 

 

 المسؤولية تجاه

 المدرسة
10.053 31 .000 .56690 .05639 

 الرغبة في االستمرار

 رسةبالعمل في المد
14.405 31 .000 1.13456 .07876 

اإليمان بأىداف وقيم 
 المدرسة

 

10.578 31 .000 1.09313 .10334 

 

 نجد: (1)من الجدول

دق, ذلك أن و توجد فروق ذات داللة إحصائي ة بين الثمث األعمى  -1 إن  مقياس الوالء لممدرسة يتسم بالص 
( وىي 0وس ط درجات ىذا المقياس ، حيث أن قيمة احتمال مستوى الداللة تساوي ) والثمث األدنى لمت

 (8.747( ،وقيمة إحصائية ) 31( ،عند درجات حرية )0.25أصغر من مستوى الداللة المفروض )

دق، ذلك أن و توجد فروق ذات داللة إحصائي ة بين الثمث -2 إن  مقياس المسؤولية تجاه المدرسة يتسم بالص 
( 0مى والثمث األدنى لمتوس ط درجات ىذا المقياس ،حيث أن قيمة احتمال مستوى الداللة تساوي ) األع

( ،وقيمة إحصائية ) 31حرية ) ( ،عند درجات0.25وىي اصغر من مستوى الداللة المفروض )
10.053. ) 

ق ذات داللة لك أن و توجد فرو دق ذإن  مقياس الرغبة في االستمرار بالعمل في المدرسة يتسم بالص-3
أن قيمة احتمال مستوى  المقياس، حيثإحصائي ة بين الثمث األعمى والثمث األدنى لمتوس ط درجات ىذا 

 (، وقيمة31)درجات حرية  (، عند0.25( وىي أصغر من مستوى الداللة المفروض )0الداللة تساوي ) 
 ( .14.405إحصائية )

دق, ذلك أن و توجد فروق ذات داللة إحصائي ة بين المدرسة يتسم  وقيم أىدافب اإليمانإن  مقياس -4 بالص 
أن قيمة احتمال مستوى الداللة تساوي )  المقياس، حيثالثمث األعمى والثمث األدنى لمتوس ط درجات ىذا 

إحصائية  (، وقيمة31)درجات حرية  (، عند0.25( وىي أصغر من مستوى الداللة المفروض )0
(10.875. ) 



جراءاتو وأدواتوألولاالفصل                                   الميدانية:الدراسة الثانيلباب ا  : منيجية البحث وا 
 

33 

 

 (Reliabilityof Questionnaireثبات االستبانة )-2

اليدف من تحقق ثبات االستبانة التوصل إلى دالالت ثبات المقياس وفاعمية فقراتو ، وليذا فقد قامت  إن  
لثبات ت امعامالدة االختبار "ثبات المقياس بإتباع  طريقة إعا (Test-retest)الباحثة بحساب :

 باإلعادة 

التطبيق عمى نفس األفراد  ( ثم تم  إعادة50مجموعة من األفراد )تم تطبيق طريقة إعادة االختبار  عمى 
وتحت نفس الظروف ، وكان الفاصل الزمني بين التطبيقين في حدود الشير ، ويكون معامل الثبات ىو 

، وقد قامت الباحثة بإتباع عمى مرحمتينمعامل االرتباط بين درجات االختبار في التطبيقين األول والثاني 
 فرد ، وكانت النتائج عمى الشكل اآلتي: 50وب من خالل توزيع االستبانة عمى عينة مؤلفة من ىذا األسم

 

 (2) رقم الجدول

 معامالت ثبات أبعاد االستبانويبين 

الوالء  معامل ارتباط بيرسون األبعاد
 2لممدرسة 

المسؤولية 
تجاه 

 2المدرسة

الرغبة في االستمرار 
 2بالعمل في المدرسة 

 اإليمان بقيم
وأىداف 
 المدرسة 

العوامل المؤثرة في االلتزام 
 2التنظيمي

الوالء 
 1لممدرسة

Pearson 
Correlation .805** 

- Sig. (2-tailed) .000 

N 50 

المسؤولية 
تجاه 

 2المدرسة

Pearson 
Correlation 

- 

.817** 

- Sig. (2-tailed) .000 

N 50 

الرغبة في 
االستمرار 

Pearson 
Correlation - .914** - 
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بالعمل في 
 3مدرسةال

Sig. (2-tailed) .000 

N 50 

اإليمان بقيم 
وأىداف 
 المدرسة 

Pearson 
Correlation 

- 

.809** 

- 
Sig. (2-tailed) .000 

N 50 

العوامل المؤثرة 
في االلتزام 
 4التنظيمي

Pearson 
Correlation 

- 

.929** 

Sig. (2-tailed) .000 

N 50 

 

وعدم  ، وىذا مؤشر عمى ثبات المقاييس المستخدمة 0.80أكبر من  االرتباط كانتنجد بأن  قيم معامالت 
 تعارضيا مع نفسيا، وىو مقبول ألغراض الدراسة ،وبيذا أصبحت االستبانة  جاىزة لمتطبيق .

 :المجتمع األصمي لمبحث  ، وعينتو ثالثًا : 

 :لعينةوا المجتمع األصمي لمبحث-1

والمعممين في مدارس  يرينتمع األصمي لمبحث من جميع المدفيما يتعمق بالدراسة الحالية يتكون المج
أخذت منيم عينة ميسرة بالنظر فردًا  /1485والبالغ عددىم / في محافظة الالذقية التعميم األساسي 
ان عدد أفراد العينة ( ،فك5مدرسة موزعة عمى خمس مناطق  الممحق رقم ) 15من  لمظروف الحالية 

 ( فردًا توزعوا عمى النحو اآلتي :291)

 (3الجدول رقم )

 دةالمحدّ التكرارات والنسب المئوّية ألفراد العّينة بحسب المتغّيرات الديموغرافّية يبين 

 النسبة المئوّية العدد الترميز المتغير

 %95 276 معمم الوظيفة
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 %5 15 مدير

 الجنس
 %54 156 ذكر

 %46 135 أنثى

 المؤّىل

 %12 36 معيد

 %43 126 إعداد مدرسين

 %44 129 جامعة وما فوق

 الخبرة

 %53 155 سنوات 5أقل من 

 %30 88 سنة 10إلى  6من 

 %16 48 وما فوق 10

 الراتب

 %64 187 ألف 15إلى  10من 

 %22 64 ألف 20وأقل من  15أكثر من 

 %14 40 ألف وما فوق 20

 - 291 المجموع=

% 54, وكذلك تبي ن أن  يرين% مد5عي نة ىم من المعم مين, و% من أفراد ال95يبي ن أن   (3)الجدول رقم 
% من حممة 43% ىم من حممة المعاىد المتوس طة, في حين 12% إناث, باإلضافة إلى أن  46ذكور و 

 % ممن لدييم إجازات جامعي ة وما فوق.44معيد إعداد مدر سين, و

% لدييم خبرة من 30% لدييم خبرة أقل  من خمس سنوات, و53يتعم ق بالخبرة فنجد أن   أم ا فيما 
 سنوات. 10% لدييم خبرة تفوق الـ16سنوات, و 10إلى  6

%أكثر من 22ألف ليرة سوري ة, و 15إلى  10% لدييم رواتب ضمن فئة من 64وكذلك نجد بأن   
 ألف ليرة سوري ة. 20نة لدييم رواتب تفوق الـ% من أفراد العي  14ألف ليرة, و 20ألف وأقل من  15

 رابعًا: حدود البحث:
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 (.2013-2012)حيث جرى البحث في العام الحدود الزمنية:-1

عميم مدارس الت  في  يرينبحث في عينة من المعممين والمدتنحصر الحدود البشرية لم الحدود البشرية:-2
 . الالذقية دينة األساسي  في م

( ، 2013-1-25( ولغاية )2012-4-10االستبانة  في ) تطبيقتم  تطبيق البحث :  إجراءاتخامسًا: 
 بعد التحقق من صدقيا وثباتيا .

 



 

 

 

 

 مقدمة

موعات الرئيسية لفقرات االستبانةأواًل : تحميل المج  

تائج المتعمقة بفرضيات البحثثانيًا : الن  

يترتيب عناصر االلتزام التنظيم نتائج ثالثًا:  

 رابعًا :النتائج العامة لمبحث

 .مقترحات البحث خامسًا:

 .خالصة البحث بالمغة العربية سادسًا:

 .: المصادر والمراجعسابعاً 

 المالحق. ثامناً 

 خالصة البحث بالمغة اإلنكميزية تاسعًا:

الثانيالفصل   

 نتائج البحث
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الثانيالفصل   

 النتائج الكمية ألدوات البحث

   بعد التأكد من صدق وثبات أدوات البحث ، وبعد االنتياء من جمع البيانات  ، قامت الباحثة بتحميميا 
لمناسبة لكل سؤال من باستخدام حزمة البرامج اإلحصائية لمعموم االجتماعية، والمعالجات اإلحصائية ا 

. ذه النتائج والبيانات اإلحصائيةصف وتحميل ليفيما يمي و و  ، أسئمة البحث  

 أواًل : تحميل المجموعات الرئيسية لفقرات االستبانة: 

يتضمن ىذا الجزء تحمياًل مفصاًل لفقرات كل مجال من مجاالت االستبانة األربعة ، حيث قامت الباحثة 
يم درجات مقياس االلتزام باستخدام النسب المئوية والمتوسطات الحسابية في التحميل ، وقد تم تقس

التنظيمي حسب مقياس ليكرت الخماسي ، وكذلك تضمن التحميل الوزن النسبي إلجابات كل فقرة ، وفيما 
 يمي عرض لتحميل فقرات االستبانة حسب كل مجال :

البعد األول:الوالء لممدرسة-1  

التكرارات النسبية والخام1-1  

(4الجدول رقم)  

خام لبعد الوالء لممدرسةيبين التكرارت النسبية وال  

 البنود خيارات اإلجابة التكرارات النسبة %
 بشدة موافق 87 29.9

  أشعر بالفخر كوني أحد أفراد ىذه المدرسة -1

 محايد  18   6.2

 موافق 186 63.9

 غير موافق 0 0

 غير موافق بشدة 0 0

 المجموع  291   100

 خيارات اإلجابة التكرارات النسبة %
 اعتبر مشاكل المدرسة مشاكمي الشخصية -2
 موافق بشدة 27 9.3 

 غير موافق 4 1.4
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 محايد 76 26.1

 موافق 184 63.2

 غير موافق بشدة 0 0

 المجموع 291 100

 خيارات اإلجابة التكرارات النسبة %

أشعر باالنتماء لمدرستي كما وكأنيا بيتي  -3
 الذي أحرص عميو

 

 فقغير موا 6 2.1

 غير موافق بشدة 0 0

 محايد 78 26.8

 موافق 192 66.0

 موافق بشدة 15 5.2

 المجموع 291 100

 خيارات اإلجابة التكرارات النسبة %

تستحق مدرستي اإلخالص من قبل العاممين -4
 فييا

 

 بشدة موافق 21 7.2

 محايد 24 8.2

 موافق 246 84.5

 غير موافق 0 0

 فق بشدةغير موا 0 0

 المجموع 291 100

 خيارات اإلجابة التكرارات النسبة %

أثق في العاممين في المدرسة-5  

 

 غير موافق 12 4.1

 غير موافق بشدة 0 0

 محايد 116 39.9

 موافق ق 152 52.2

 موافق بشدة 11 3.8
 المجموع 291 100

تجاه نجاح المدرسة أشعر بالواجب -6 خيارات اإلجابة التكرارات النسبة %  
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  غير موافق 6 2.1

 محايد 18 6.2

 موافق 256 88.0

 موافق بشدة 11 3.8

 غير موافق بشدة 0 0

 المجموع 291 100

 خيارات اإلجابة التكرارات النسبة %

 أشعر بأن المدرسة جزًء ميمًا من حياتي -7
 

 بشدة موافق 10 3.4

 محايد 40 13.7

 موافق 241 82.8

 غير موافق 0 0

 غير موافق بشدة 0 0

 المجموع 291 100

 خيارات اإلجابة التكرارات النسبة %

أفضل  مصمحة المدرسة عمى مصمحتي -8
 الشخصية

 

 بشدة موافق 18 6.2

 محايد 104 35.7

 موافق 169 58.1

 غير موافق 0 0

 غير موافق بشدة 0 0

 المجموع 291 100

  خيارات اإلجابة كراراتالت النسبة %
 

 نريس مينة تخضع لألنظمة والقوانيالتد -9 بشدة موافق 201 69.1
 

 

 

 محايد 12 4.1

 موافق 78 26.8

 غير موافق 0 0
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  غير موافق بشدة 0 0

 

اىتمام اإلدارة بالمعممين يزيد من جيودىم  -11
 وعطائيم في المدرسة

 

 المجموع 291 100

 موافق 66 22.7

 بشدة موافق 225 77.3

 محايد 0 0

 غير موافق 0 0

 غير موافق بشدة 0 0

 المجموع 291 100

 خيارات اإلجابة التكرارات النسبة %

 أشعر بوالء كبير لمدرستي-11
 

 موافق 221 75.9

 محايد 12 4.1

 بشدة موافق 58 19.9

 غير موافق 0 0

 غير موافق بشدة 0 0

 عالمجمو 291 100

 خيارات اإلجابة التكرارات النسبة %

ىناك توافق بيني وبين مدرستي يشجعني  -12
 عمى االلتزام نحوىا

 

 موافق بشدة 27 9.3

 غير موافق 6 2.1

 محايد 18 6.2

 موافق 240 82.5

 غير موافق بشدة 0 0

 المجموع 291 100

 خيارات اإلجابة التكرارات النسبة %
يتقاضاه يتناسب مع الميام  الراتب الذي -13

 التي أقوم بيا في المدرسة
 

غير موافق  18 6.2
 بشدة

 غير موافق 75 25.8
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 موافق بشدة 6 2.1

 محايد 84 28.9

 موافق 108 37.1

 المجموع 291 100

 

 63.9ة )وذلك بنسب األول النسبة األكبر من أفراد العينة وافقت عمى البند نالحظ أن   (4رقم) من الجدول
%( من أفراد 63.2) أن   ، كماوشعور داخمي ، االلتزام تجاه المدرسة ىو دافع  %( ، وىذا دليل عمى أن  

،و) جزءًا من مشاكميم الشخصية  مشاكميا  اعتبار اندماجيم مع مدارسيم لدرجة عبروا عن العينة 
عمى ارتفاع مستوى الوالء  ا دليليا بيتيم ، وىذ%( من أفراد العينة يشعرون باالنتماء لمدارسيم وكأن  66

%( من أفراد العينة يعتبرون أن مدارسيم تستحق اإلخالص ، وىذا يدل عمى 84.5نجد  )كما  ،لدييم 
لعينة وافقت عمى %( فقط من أفراد ا52.2نسبة ) ،وجاءت لوالء وااللتزام األخالقي لدييم ارتفاع مستوى ا

ل أن الثقة بين المعممين متوسطة في الحدود المقبولة ،وىذا دليبنسبة  أيالثقة بالعاممين في المدرسة بند 
. وبقية األطراف العاممة في المدرسة تحتاج إلى تعزيز وتطوير يرينوالمد  

يندرج ىو و  ، %( من أفراد العينة عمى ىذا البند88وفيما يخص الشعور بالواجب تجاه المدرسة فقد وافق )
كما ،اع ىذا الوالء لدى أفراد العينة ىذه النسبة دليل عمى ارتفو ،  ضمن الوالء وااللتزام األخالقي   نجد أن   

%( من أفراد العينة 58.1نسبة)و  ،المدرسة جزءًا ميمًا من حياتيم  %( من أفراد العينة تشكل82.8)
( %35.7وىذه نسبة ليست كبيرة ، في حين )، يفضمون مصمحة المدرسة عمى مصمحتيم الشخصية 

%( من أفراد العينة يعتبرون  مينة التدريس كأي مينة أخرى 69.1) ، ثماه ىذا البند كانوا محايدين تج
،فيما وافق بشدة  جاه ىذه المينةوقوانينيا التي تحكميا ، وىذا يندرج ضمن االلتزام القانوني ت ليا أنظمتيا

دىم ، وبالتالي يزيد اىتمام اإلدارة بالمعممين يزيد من عطائيم وجيو  %( من أفراد العينة عمى أن  77.3 )
%( 75.9)،و نمط اإلدارة يؤثر عمى مستوى التزام المعممين  أي أن   من التزاميم تجاه مدرستيم ومينتيم،

%( 82.5،ونسبة )الوالء األخالقي مرتفع لدييم من أفراد العينة يشعرون بوالء كبير تجاه مدرستيم ،أي أن  
،فيما وافق) ىذا يشجعيم عمى االلتزام نحوىا و ، دارسيم من أفراد العينة يشعرون بالتوافق بينيم وبين م

رواتبيم تتناسب مع الميام التي يقومون بيا، وىذا دليل عدم  ن  أ%( من أفراد العينة فقط وافقوا عمى 37.1
وىذا يؤثر عمى التزاميم تجاه ، في قسم كبير منيم عن الرواتب التي يتقاضونيا  يرينرضا المعممين والمد

 مدارسيم .

االتجاه العام:1-2  
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(, عمى الش كل اآلتي:3ط الفرضي )تم  استخدام اختبار المتوس ط لدراسة الفروق عن المتوس    

(5)رقم  الجدول  

المتوسطات الحسابية واألىمية النسبية  وقيمة )ت( لدراسة الفروق عن المتوسط الفرضييبين   

 

االتجاه  الترتيب
 العام

 

 القرار

مستوى 
 الداللة

(Sig) 

ت درجا
 الحرية

(df) 

 قيمة )ت(

T 

الوزن 
 النسبي

المتوسط 
 الحسابي

 السؤال

موافق  3
 بشدة

توجد 
 داللة

1.11 291 38.172 84.6 4.2371  

أشعر بالفخر -1
كوني أحد أفراد 
 ىذه المدرسة

توجد  موافق 9
 داللة

اعتبر مشاكل -2 3.8041 76 22.495 291 1.11
المدرسة مشاكمي 

 الشخصية

توجد  موافق 11
لةدال   

أشعر باالنتماء -3 3.7423 84.4 21.819 291 1.11
لمدرستي كما 

وكأنيا بيتي الذي 
 أحرص عميو

توجد  موافق 6
 داللة

تستحق -4 3.9897 79.6 42.873 291 1.11
مدرستي اإلخالص 
من قبل العاممين 

 فييا
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  موافق 12

توجد 
 داللة

أثق بالعاممين -5 3.5567 71 14.899 291 1.11
 في المدرسة

توجد  موافق 7
 داللة

أشعر بالواجب -6 3.9347 78.6 37.742 291 1.11
تجاه نجاح 
 المدرسة

 

 

توجد  موافق 8
 داللة

أشعر بأن -7 3.8969 77.8 38.043 291 1.11
المدرسة جزًء ميمًا 

 من حياتي

توجد  موافق 11
 داللة

أفضل مصمحة -8 3.7045 74 20.823 291 1.11
المدرسة عمى 

مصمحتي 
 الشخصية

موافق  2
 بشدة

توجد 
 داللة

التدريس مينة -9 4.6495 92.8 50.440 291 1.11
تخضع لألنظمة 

 والقوانين

موافق  1
 بشدة

توجد 
 داللة

اىتمام اإلدارة -11 4.7732 95.4 72.108 291 1.11
 بالمعممين يزيد من

جيودىم وعطائيم 
 في المدرسة

توجد  موافق 4
 داللة

أشعر بوالء  -11 4.1581 83 42.477 291 1.11
 كبير لمدرستي
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توجد  موافق 5
 داللة

ىناك توافق  -12 3.9897 79.6 34.619 291 1.11
بيني وبين 

 مدرستي يشجعني

 عمى االلتزام نحوىا

ال  محايد 13
توجد 
 داللة

الراتب الذي  -13 3.0309 61.6 0.538 291 1.59
أتقاضاه يتناسب 
مع الميام التي 
أقوم بيا في 

 المدرسة

وجد ت موافق 
 داللة

 إجمالي المحور 3.9591  73.0152 291 1.11

 

( ، وىذا يدل عمى مستوى  4.77( و )3.03(أن  المتوسطات تراوحت بين) 5) رقم نالحظ من الجدول
 عال من االلتزام فيما لو قارن بسمم درجاتو .

لحسابية ووزنيا ( ، وبالنظر إلى فقرات ىذا المجال من حيث متوسطاتيا ا20بالرجوع إلى الجدول رقم)
النسبي والترتيب الذي حصمت عميو من حيث درجة االلتزام التنظيمي ، فإ ننا نجد أن  بند" اىتمام اإلدارة 

%( 95.4بالمعممين يزيد من جيودىم وعطاءىم في المدرسة"حصل عمى المرتبة األولى بوزن نسبي) 
ا المرتبة الثانية فكانت لبند"التدريس مي4.77ومتوسط)  نة تخضع لألنظمة والقوانين " بوزن نسبي ( ، أم 

ا المرتبة الثالثة فكانت لمبند "أشعر بالفخر كوني أحد أفراد ىذه  4.64%( ومتوسط) 92.8) (،أم 
( ،وىذا دليل عمى قوة االنتماء لممدرسة ولمينة التعميم  4.23%( ومتوسط) 84.6المدرسة"بوزن نسبي) 
 والفخر بيذا االنتماء.

( ، أي أن  الوالء  4.15%( ومتوسط) 83كانت  "أشعر بوالء كبير لمدرستي" بوزن نسبي )المرتبة الرابعة 
 يحتل مكانة في قمة ىرم االلتزام التنظيمي.

فيما تساوى البندين "ىناك توافق بيني وبين مدرستي يشجعني عمى االلتزام نحوىا" و "تستحق مدرستي 
(،  وىذا  3.98%( ومتوسط) 79.6امسة  بوزن نسبي) اإلخالص من قبل العاممين فييا"  في المرتبة الخ

 دليل أن  التوافق  مع المدرسة يجعل العاممين مخمصين لعمميم ومدرستيم أكثر.
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(  3.93%( ومتوسط )78.6أما المرتبة الس ادسة فممبند"أشعر بالواجب تجاه نجاح المدرسة" بوزن نسبي )
. 

( .3.89% ( ومتوسط )77.8ا من حياتي " بوزن نسبي) المرتبة السابعة "أشعر أن  المدرسة جزءًا ميم  

( .3.80% ( ومتوسط )76المرتبة الثامنة "اعتبر مشاكل المدرسة مشاكمي الشخصية"بوزن نسبي)   

%(  ومتوسط 74,8المرتبة التاسعة "أشعر باالنتماء لمدرستي كأنيا بيتي الذي احرص عميو" بوزن نسبي) 
(3.74. )  

%( ومتوسط 74مصمحة المدرسة عمى مصمحتي الشخصية" بوزن نسبي)  المرتبة العاشرة "أفضل
(3.70.)  

( .3.55%( ومتوسط )71المرتبة الحادية عشر "أثق بالعاممين في المدرسة"بوزن نسبي )  

المرتبة األخيرة لمبند "الراتب الذي أتقاضاه يتناسب مع الميام التي أقوم بيا في المدرسة" بوزن نسبي) 
( .3.03)% ( ومتوسط 60.6  

نجد أن  البندين المتعمقين بالتدريس كمينة ، وبتعامل اإلدارة أخذتا المرتبتين األولى والثانية من حيث الوزن 
النسبي والمتوسط ، وىذا دليل عمى المسؤولية الواضحة التي تتحمميا إدارة المدرسة في تعزيز االلتزام لدى 

ظيار القدوة ليم في  العمل وااللتزام ، وتوجيييم وتفويض الميام ليم، ،في المعممين من خالل دعميم وا 
حين أتت البنود التي تدل ل عمى الشعور الداخمي لمفرد في مجتمع الدراسة في المراتب األخرى ، وىذا 

يعزز القول أن  مسألة االلتزام التنظيمي ليست مجرد دافع داخمي تجعل الفرد يرتبط عاطفيا بمدرستو، بل 
ؤثر عمى ىذا االلتزام زيادة أو نقصانًا .ثم ة عوامل أخرى ت  

البعد الثاني: المسؤولية تجاه المدرسة:-2  

التكرارات النسبية  2-1  

(6رقم ) الجدول  

 يبين التكرارات النسبية لبعد المسؤولية تجاه المدرسة

 البنود خيارات اإلجابة التكرارات النسبة %
أىداف  أبذل قصارى جيدي لتحقيق-1  بشدة موافق 119 40.9

 موافق 160 55.0 المدرسة
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  محايد  6   2.0

 موافقغير  6 2.1

 غير موافق بشدة 0 0

 المجموع  291   100

 خيارات اإلجابة التكرارات النسبة %

اىتم بالحصول عمى المعمومات ذات الفائدة -2
 لممدرسة

 

 موافق 187 64.3

 بشدة موافق 104 35.7

 محايد 0 0

 وافقغير م 0 0

 غير موافق بشدة 0 0

 المجموع 291 100

 خيارات اإلجابة التكرارات النسبة %

 أحافظ عمى الممتمكات الخاصة بالمدرسة-3
 

 محايد 12 4.1

 موافق 207 71.1

 موافق بشدة 72 24.7

 غير موافق 0 0

 غير موافق بشدة 0 0

 المجموع 291 100

 جابةخيارات اإل التكرارات النسبة %

يقوم كل فرد بأداء الجزء األكبر من ميامو  -4
 الوظيفية دون الحاجة إلى رقابة رؤسائو

 

 غير موافق 42 14.4

 بشدة موافق 12 4.1

 محايد 92 31.6

 موافق 145 49.8

 غير موافق بشدة 0 0

 المجموع 291 100
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 خيارات اإلجابة التكرارات النسبة %

أىتم لسمعة مدرستي-5  

 

 محايد 12 4.1

 موافق ق 229 78.7

 موافق بشدة 50 17.2
 غير موافق 0 0

0 0 
غير موافق 

 بشدة
 المجموع 291 100

 خيارات اإلجابة التكرارات النسبة %

المحافظة عمى أوقات العمل يعتبر من  -6
 صميم أولوياتي تجاه المدرسة

 

 موافق 217 74.6

 موافق بشدة 74 25.4

 دمحاي 0 0

 غير موافق 0 0

 غير موافق بشدة 0 0

 المجموع 291 100

 خيارات اإلجابة التكرارات النسبة %

 والمساندة المساعدة تقديم واجبي من -7
 العمل في لزمالئي

 

 بشدة موافق 55 18.9

 محايد 12 4.1

 موافق 224 77.0

 غير موافق 0 0

 غير موافق بشدة 0 0

 المجموع 291 100

 خيارات اإلجابة التكرارات النسبة %
 عمل إلنجاح أكبر جيد لبذل االستعداد لدي -8

 المدرسة
 

 بشدة موافق 46 15.8

 محايد 12 4.1

 موافق 233 80.1
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 غير موافق 0 0

 غير موافق بشدة 0 0

 المجموع 291 100

 خيارات اإلجابة التكرارات النسبة %

 المدرسة في التأخر من لدي مانع ال -9
العامة لممصمحة الدوام بعد  

 

 غير موافق 11 3.4

 بشدة موافق 12 4,1

 محايد 122 41.9

 موافق 147 50.5

 غير موافق 0 0

 غير موافق بشدة 0 0

 المجموع 291 100

 خيارات اإلجابة التكرارات النسبة %

 عمي يمقى واجب أي صدر برحابة أتقبل -11
 المدرسة ىذه تجاه

 

 موافق 239 82.1

 محايد  40 13.7

 بشدة موافق 12 4.1

 غير موافق 0 0

 غير موافق بشدة 0 0

 المجموع 291 100

 خيارات اإلجابة التكرارات النسبة %

مدرستي بمصير اىتم -11  

 

 موافق بشدة 31 11.3

 غير موافق 12 4.1

 محايد 6 2.1

 موافق 243 83.5

 موافق بشدة 0 0

 غير موافق بشدة 0 0

 المجموع 291 100
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 خيارات اإلجابة التكرارات النسبة %

 اليوم نياية مع أشعر باإلرىاق-12
 الدراسي

 
 

غير موافق  6 2.1
 بشدة

 غير موافق 83 28.5

 موافق بشدة 10 3.4

 محايد 92 31.6

 موافق 100 34.4

 المجموع 291 100

 باتخاذ المدرسة أعضاء يتشارك -13
 القرارات

 

 خيارات اإلجابة التكرارات النسبة %

 موافق بشدة 17 5.8

 غير موافق 16 5.5

 محايد 48 16.5

 موافق 210 72.2

 غير موافق بشدة 0 0

 المجموع 291 100

 

المدرسة ،  قيق أىداف%( من أفراد العينة  يبذلون قصارى جيدىم لتح55نجد  ) (6رقم )
النسبة األكبر من أفراد العينة يعممون لتحقيق أىداف  وافقوا بشدة عمى ىذا البند ،أي أن  %(44.9وأن)

بين موافق بند اىتم بالحصول عمى المعمومات ذات الفائدة لممدرسة اإلجابات عمى وانحصرت  ،المدرسة 
ذا دليل عمى اىتمام المعممين %( موافق بشدة ، وى35.7%( موافق و )64.3وموافق بشدة بنسبة )، 

 %(71.1من أفراد العينة ) النسبة األكبر، و ى المعمومات ذات الفائدة لممدرسةبالحصول عم يرينوالمد
تحرص عمى المحافظة عمى الممتمكات الخاصة بالمدرسة ، وىذا دليل عمى ارتفاع المسؤولية األخالقية 

يعتبرون أن كل فرد في المدرسة يقوم بأداء الجزء األكبر  %( من أفراد العينة49.8، و ) لدى أفراد العينة
%( من أفراد العينة ييتمون لسمعة 78.8نجد أن )، كما  من ميامو دون الحاجة إلى رقابة رؤسائو

%( ييتمون بشدة لسمعة المدرسة ، وىذا دليل عمى ارتفاع المسؤولية األخالقية تجاه 17.2و)، مدرستيم 
المحافظة عمى أوقات العمل يعتبر من صميم أولوياتيم تجاه  أن  عينة يعتبرون أن أفراد ال،و  المدرسة
موافق  %(25.4%( موافق ، و )74.6وموافق بشدة بنسبة )،حيث انحصرت اإلجابات بين  المدرسة
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من واجبيم تقديم المساعدة والمساندة لزمالئيم في العمل  %( من أفراد العينة يشعرون أن  77)وكان بشدة ،
%( من  أفراد العينة  80.1)، وأبدى   دليل عمى ارتفاع مستوى التزاميم تجاه زمالء العمل ،وىذا

 نجد أن   ، كمااستعدادًا لبذل جيد أكبر إلنجاح عمل المدرسة، وىذا البند يندرج ضمن االلتزام األخالقي 
حة العامة ، وىي نسبة %( من أفراد العينة ال مانع لدييم من التأخر في المدرسة بعد الدوام لممصم50.5)

%( يتقبمون برحابة 82.1) أن  ، و  %( محايدين تجاه ىذا البند41.9فوق الوسط بقميل ، في حين كان)
، إضافة إلى أن   صدر أي واجب يمقى عمييم تجاه مدارسيم ، وىذا دليل عمى ارتفاع االلتزام لدييم

من أفراد العينة أبدوا شعورىم  %(34.4)، و %( من أفراد العينة ييتمون بمصير مدرستيم83.5)
%( كانوا محايدين تجاه ىذا البند، مما يؤثر عمى 31.6باإلرىاق مع نياية اليوم الدراسي، في حين )

القرارات في المدرسة تتخذ بالمشاركة بين  %( من أفراد العينة عمى أن  72.2)،كما وافق  مستوى التزاميم
.جميع أعضاء المدرسة  

االتجاه العام:2-2  

(7)رقم لجدولا  

المتوسطات الحسابية واألىمية النسبية  وقيمة )ت( لدراسة الفروق عن المتوسط الفرضييبين   

المتوسط  السؤال
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

قيمة )ت( 
t 

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

االتجاه  القرار
 العام

 الترتيب

أبذل قصارى جيدي -1
 لتحقيق أىداف المدرسة

توجد  0.00 290 36.660 86.8 4.3471
 داللة

موافق 
 بشدة

2 

أىتم بالحصول عمى -2
المعمومات ذات الفائدة 

 لممدرسة

توجد  0.00 290 48.235 87 4.3574
 داللة

موافق 
 بشدة

1 

أحافظ عمى الممتمكات -3
 الخاصة بالمدرسة

توجد  0.00 290 41.401 84 4.2062
 داللة

موافق 
 بشدة

4 

يقوم كل فرد بأداء -4
بر من ميامو الجزء األك

الوظيفية دون الحاجة إلى 

توجد  0.00 290 9.461 68.6 3.4364
 داللة

 12 موافق
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 رقابة رؤسائو

أىتم لسمعة مدرستي -5 توجد  0.00 290 43.488 82.6 4.1306 
 داللة

 6 موافق

المحافظة عمى أوقات  -6
العمل تعتبر من صميم 
 أولوياتي تجاه المدرسة

توجد  0.00 290 49.051 85 4.2543
 داللة

موافق 
 بشدة

3 

من واجبي تقديم -7
المساعدة والمساندة 
 لزمالئي في العمل

توجد  0.00 290 42.815 82.8 4.1478
 داللة

 5 موافق

لدي االستعداد لبذل -8
جيد أكبر إلنجاح عمل 

 المدرسة

توجد  0.00 290 44.140 82.2 4.1168
 داللة

 7 موافق

المانع لدي من  -9
ة بعد التأخر في المدرس

 الدوام لممصمحة العامة

توجد  0.00 290 14.928 71 3.5533
 داللة

 11 موافق

أتقبل برحابة صدر -10
أي واجب يمقى عمي  تجاه 

 ىذه المدرسة

توجد  0.00 290 37.390 78 3.9038
 داللة

 9 موافق

أىتم بمصير -11
 مدرستي

توجد  0.00 290 31.696 80 4.0000
 داللة

 8 موافق
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ىاق مع أشعر باإلر -12
 نياية اليوم الدراسي

التوجد  0.11 290 1.595 61.6 3.0859
 داللة

 13 محايد

يتشارك أعضاء -13
 المدرسة باتخاذ القرارات

توجد  0.00 290 21.191 75.6 3.7835
 داللة

 10 موافق

توجد  0.00 290 62.339  3.9479 المسؤولية تجاه المدرسة
 داللة

  موافق

 

إلى النتائج التي تم  التوصل إلييا فيما يتعمق بااللتزام التنظيمي لممعممين  (7) رقم يشير ىذا الجدول
فمن خالل عرض المتوسطات الحسابية ليذا المجال فقد ،  عن بعد )المسؤولية تجاه المدرسة(والمديرين 

إذا  ( ، وىذا يدل عمى وجود مستوى عالي من االلتزام التنظيمي3.94و  4.35تبين أن يا تتراوح  مابين )
 ما قورن بسمم درجاتو .

وبالرجوع إلى ىذا الجدول ، والنظر عمى فقرات ىذا المجال من حيث متوسطاتيا الحسابية ووزنيا النسبي 
والترتيب الذي حصمت عميو من حيث درجة االلتزام التنظيمي ، فإن نا نجد أن  بند "اىتم بالحصول عمى 

%( ، 87( ووزن نسبي )4.35المرتبة األولى بمتوسط)المعمومات ذات الفائدة لممدرسة" قد حصل عمى 
( 4.34أما المرتبة الثانية فكانت لصالح البند "أبذل قصارى جيدي لتحقيق أىداف المدرسة" بمتوسط )

( وىذا دليل أن  المسؤولية األخالقية تحتل قمة اليرم في سمم االلتزام التنظيمي ليذا 86.6ووزن نسبي )
الثة فقد كانت لصالح بند " المحافظة عمى أوقات العمل يعتبر من صميم أولوياتي المجال،أم ا المرتبة الث

%( ، و المرتبة الرابعة  كانت لصالح " أحافظ عمى 85( ووزن نسبي )4.25تجاه المدرسة " بمتوسط  )
%(، والمرتبة الخامسة لبند " من واجبي 84( ووزن نسبي )4.20الممتمكات الخاصة بالمدرسة" بمتوسط )

%(، والمرتبة السادسة 82.8( ووزن نسبي )4.14قديم المساعدة والمساندة لزمالئي في العمل" بمتوسط )ت
%( ، والمرتبة السابعة 82.6(( ووزن نسبي )4.15كانت لصالح البند " اىتم لسمعة مدرستي" بمتوسط  )

% (  82.2بي )( ووزن نس4.11" لدي االستعداد لبذل جيد أكبر إلنجاح عمل المدرسة " بمتوسط  )
%( ، المرتبة التاسعة " أتقبل 80( ووزن نسبي )4،والمرتبة الثامنة " اىتم بمصير مدرستي " بمتوسط )

%( ، المرتبة 78( ووزن نسبي )3.90برحابة صدر أي واجب يمقى عمي تجاه ىذه المدرسة" بمتوسط  )
%( ،المرتبة 75.6ووزن نسبي )( 3.78العاشرة " يتشارك أعضاء المدرسة باتخاذ القرارات " بمتوسط )
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( ووزن 3.55الحادية عشر " ال مانع لدي من التأخر في المدرسة بعد الدوام لممصمحة العامة" بمتوسط )
% ( .71نسبي )  

المرتبة الثانية عشر " يقوم كل فرد بأداء الجزء األكبر من ميامو الوظيفية دون الحاجة إلى رقابة رؤسائو" 
%( ،المرتبة األخيرة لبند " اشعر باإلرىاق مع نياية اليوم الدراسي" 68.6ي )( ووزن نسب3.43بمتوسط )
( .61.6( ووزن نسبي )3.08بمتوسط )  

وفي المحصمة نجد أن  البنود تدل عمى مستوى عالي من المسؤولية لدى المعممين والمديرين في المدارس 
 ،وخاصة المسؤولية األخالقية واالجتماعية والتفاني والتضحية 

البعد الثالث: الرغبة في االستمرار بالعمل في المدرسة-3  

التكرارات النسبية والخام3-1  

(8الجدول رقم )  

 يبين التكرارات النسبية والخام لبعد الرغبة في االستمرار بالعمل في المدرسة

 التكرارات النسبة %
خيارات 
 البنود اإلجابة

 بشدة موافق 89 30.6

في المدرسة سأقبل أي ميمة أكمف بيا -1
 مقابل استمراري بالعمل فييا

 

 موافق 172 59.1

 محايد  24  8.2

 موافقغير  6 2.1

0 0 
غير موافق 
 بشدة

 المجموع  291   100

خيارات  التكرارات النسبة %
 اإلجابة

وجودي عمى رأس عممي الحالي يمثل -2
 استثمارًا وظيفيًا بالنسبة لي

 

 موافق 208 71.5

 بشدة موافق 83 28.5

 محايد 0 0
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 غير موافق 0 0

غير موافق  0 0
 بشدة

 المجموع 291 100

خيارات  التكرارات النسبة %
 اإلجابة

أرغب باستمرار العالقة بيني وبين -3
 زمالئي في المدرسة

 

 غير موافق 6 2.1

 موافق 214 73.5

 موافق بشدة 71 24.2

 محايد 0 0

غير موافق  0 0
 بشدة

 المجموع 291 100

 التكرارات النسبة %
خيارات 
 اإلجابة

أرغب بالبقاء في عممي في المدرسة -4
 ميما توفرت لي فرص بديمة

 

 غير موافق 18 6.2

 بشدة موافق 61 21.0

 محايد 104 35.7

 موافق 108 37.1

0 0 
غير موافق 
 بشدة

 المجموع 291 100

خيارات  التكرارات النسبة %
 جابةاإل

أثق أني أكسب الكثير عند بقائي في -5
 ىذه المدرسة عمى المدى البعيد

 

 غير موافق 6 2.1

 محايد 88 30.2

 موافق ق 148 50.9

 موافق بشدة 49 16.8
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0 0 
غير موافق 

 بشدة
 المجموع 291 100

 التكرارات النسبة %
خيارات 
 اإلجابة

أحصل عمى مكافآت مجزية تجاه الجيد -6
 ي أبذلوالذ
 

 موافق 58 19.9

 موافق بشدة 4 1.4

 غير موافق 133 45.7

4.1 12 
غير موافق 
 بشدة

 محايد 84 28.9

 المجموع 291 100

 

النسبة األكبر من أفراد العينة عمى استعداد ألداء أي ميمة يكمفون بيا مقابل  أن  ( نجد 8من الجدول رقم )
%( موافق بشدة ، وىذا دليل عمى ارتفاع 30.6%( موافق و)59.1استمرارىم بالعمل في المدرسة )

وجودىم عمى رأس عمميم يمثل  %( من أفراد العينة يعتبرون أن  71.5) أن  ، و  االلتزام االستمراري لدييم
%( يرغبون باستمرار العالقة 73.5النسبة األكبر من أفراد العينة ) أن  ، كما  استثمارًا وظيفيًا بالنسبة ليم

النسبة األكبر من  نجد   ، و  التزاميم تجاه زمالء العمل مرتفع وبين زمالئيم في المدرسة ،أي أن   بينيم
%( 37.1أفراد العينة يرغبون بالبقاء في عمميم في المدرسة حتى لو توفرت ليم فرص بديمة ، بنسبة )

افظة عمى %( موافق بشدة ، وىذا يدل عمى التزاميم بمدارسيم وحرصيم عمى المح21موافق و )
يم يكسبون الكثير ببقائيم في مدارسيم عمى أن   النسبة األكبر من أفراد العينة  يثقو  ، استقرارىم الوظيفي

 ونحصميال ، في حين يعتبرون أنيم  %( موافق بشدة16.8%( موافق و)50.9المدى البعيد ، بنسبة) 
%( .45.7بنسبة )يبذلونو عمى مكافآت مجزية تجاه الجيد الذي   

االتجاه العام:3-2  

(9الجدول)  

المتوسطات الحسابية واألىمية النسبية  وقيمة )ت( لدراسة الفروق عن المتوسط الفرضييبين   

 الترتيباالتجاه  القرارمستوى درجات قيمة)ت( الوزن المتوسط  السؤال
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 العام الداللة الحرية T النسبي الحسابي

سأقبل أي ميمة أكمف -1
بيا في المدرسة مقابل 

تمراري بالعمل فييااس  

توجد  0.00 290 30.431 83.6 4.1821
 داللة

موافق 
 بشدة

3 

وجودي عمى رأس -2
عممي الحالي يمثل 

 استثمارًا وظيفيًا بالنسبة لي

توجد  0.00 290 48.473 85.6 4.2852
 داللة

موافق 
 بشدة

1 

أرغب باستمرار العالقة -3
بيني وبين زمالئي في 

 المدرسة

توجد  0.00 290 38.343 84 4.2027
 داللة

موافق 
 بشدة

2 

أرغب بالبقاء في عممي -4
في المدرسة ميما توفرت 

 لي فرص بديمة

توجد  0.00 290 14.415 74.4 3.7285
 داللة

 5 موافق

أثق أني اكسب الكثير -5
عند بقائي في ىذه المدرسة 

 عمى المدى البعيد

توجد  0.00 290 19.429 76.4 3.8247
 داللة

 4 موافق

صل عمى مكافآت اح-6
مجزية تجاه الجيد الذي 

 ابذلو

2.6873 53.6 -6.036 توجد  0.00 290 
 داللة

 6 محايد

الرغبة في االستمرار 
 بالعمل

توجد  0.00 290 28.648  3.8184
 داللة

  موافق

 

مديرين ( إلى النتائج التي تم التوصل إلييا فيما يتعمق بااللتزام التنظيمي لممعممين وال9يشير ىذا الجدول )
عن بعد )الرغبة في االستمرار بالعمل في المدرسة( ، فمن خالل عرض المتوسطات الحسابية ليذا 
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(وىذا يدل عمى وجود مستوى عالي من االلتزام 4.28و  2.68المجال فقد تبين أ نيا تتراوح  مابين )
 التنظيمي إذا ما قورن بسمم درجاتو .

نود ىذا المجال من حيث متوسطاتيا الحسابية ووزنيا النسبي  ( والنظر إلى ب9بالرجوع إلى جدول رقم ) 
والترتيب الذي حصمت عميو من حيث درجة االلتزام التنظيمي،  فإن نا نجد أن  بند "وجودي عمى رأس 

( ووزن نسبي 4.28عممي الحالي يمثل استثمارًا وظيفيًا بالنسبة لي" أخذ المرتبة األولى بمتوسط )
ا المرت85.6) بة الثانية فكانت لبند "ارغب باستمرار العالقة بيني وبين زمالئي في المدرسة" %( ، أم 

( التي 2111وىذه النتيجة تتفق مع دراسة)جوفر وىوفي %( ، 84( ووزن نسبي )4.20بمتوسط )
، والمرتبة الثالثة كانت لبند "سأقبل أي ميمة أكمف المدرسة المرتبة الثانية  احتل فييا الوالء لمزمالء في

ا المرتبة 83.6( ووزن نسبي )4.18بيا في المدرسة مقابل استمراري بالعمل فييا" بمتوسط ) %( ، أم 
( 3.82الرابعة فمبند "أثق أني اكسب الكثير عند بقائي في ىذه المدرسة عمى المدى البعيد" بمتوسط )

يما توفرت لي فرص %(، والمرتبة الخامسة لبند "ارغب بالبقاء في عممي في المدرسة م76.4ووزن نسبي)
%( ، والمرتبة األخيرة لبند "احصل عمى مكافآت مجزية تجاه 74.4( ووزن نسبي )3.72بديمة" بمتوسط )

%( . 53.6(  ووزن نسبي )2.68الجيد الذي أبذلو" بمتوسط )  

من الجدول السابق نالحظ أن البنود التي تدلل عمى مستوى عالي من الرغبة في االستمرار بالعمل في 
درسة ىي البنود المتعمقة بمجال العالقة مع الزمالء والميام الوظيفية  ، في حين إن  البند المتعمق الم

بالناحية المادية  أو مايسمى اإلطار النفعي التبادلي لاللتزام والذي يحث الفرد عمى االلتزام من خالل 
، فقد كان ذو مستوى متدني جدًا .المكاسب والمكافآت التي يحصل عمييا  

البعد الرابع: اإليمان  بقيم وأىداف المدرسة:-4  

التكرارت النسبية والخام:4-1  

(11)رقم  الجدول  

 يبين التكرارات النسبية والخام لبعد اإليمان بقيم وأىدف المدرسة

خيارات  التكرارات النسبة %
 اإلجابة

 البنود

أشعر بالتقارب بين أىدافي الخاصة -1 بشدة موافق 81 27.8
 مدرسة التي أعمل بياوأىداف ال

 
 موافق 194 66.7

 محايد  16 5.5
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 غير موافق 0 0

غير موافق  0 0
 بشدة

 المجموع  291   100

 التكرارات النسبة %
خيارات 
 اإلجابة

 ىناك توافق بين قيمي وقيم المدرسة-2
 

 موافق 209 71.8

 بشدة موافق 76 26.1

 محايد 6 2.1

 غير موافق 0 0

0 0 
غير موافق 
 بشدة

 المجموع 291 100

خيارات  التكرارات النسبة %
 اإلجابة

أشعر باالستقاللية في عممي في -3
 المدرسة

 

 غير موافق 12 4.1

 موافق 177 60.8

 موافق بشدة 58 19.9

 محايد 44 15.1

غير موافق  0 0
 بشدة

 المجموع 291 100

 التكرارات النسبة %
خيارات 
 اإلجابة

أشعر بالحرية في التعبير عن آرائي في -4
 المدرسة

 

 بشدة موافق 40 13.7

 محايد 46 15.8

 موافق 167 57.4

 غير موافق 38 13.1
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0 0 
غير موافق 
 بشدة

 المجموع 291 100

خيارات  التكرارات النسبة %
 اإلجابة

 مناخ العمل في المدرسة مريح ومستقر-5
 

 محايد 94 32.3

 موافق ق 157 54.0

 موافق بشدة 40 13.7
 غير موافق 0 0

0 0 
غير موافق 

 بشدة
 المجموع 291 100

خيارات  التكرارات النسبة %
 اإلجابة

أرى أن مدرستي من أفضل جيات -6
 العمل لاللتحاق بيا

 

 موافق 177 60.8

 موافق بشدة 24 8.2

 غير موافق 10 3.4

 محايد 80 27.5

ق غير مواف 0 0
 بشدة

 المجموع 291 100

وىي النسبة األكبر من أفراد العينة يشعرون بالتقارب بين ، %( 66.7)  أن  ( نجد  10من الجدول رقم )
%( أجابوا 26.1%( أجابوا بموافق ، و )71.8)،  أىدافيم الخاصة وأىداف المدرسة التي يعممون بيا
 أن  ، و  بين قيميم وقيم مدارسيم اً الذين يجدون توافقبموافق بشدة وىي النسبة األكبر من أفراد العينة  

 نجد   ، كما  %( يشعرون باستقالليتيم في عمميم بالمدرسة ، وىي النسبة األكبر من أفراد العينة60.8)
%( من أفراد العينة يشعرون بالحرية في التعبير عن آرائيم في المدرسة ، وىذا يزيد من التزاميم تجاه 57)

مناخ العمل  %( وىي النسبة األكبر من أفراد العينة الذين يعتبرون أن  67.7نسبة )اءت ج، و  مدارسيم
مدارسيم من أفضل جيات  %( من أفراد العينة أن  60.8)، ويرى  في مدارسيم ىو مناخ مريح ومستقر

. العمل لاللتحاق بيا ،وىي النسبة األكبر بين أفراد العينة  
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االتجاه العام4-2  

(11)رقم الجدول  

المتوسطات الحسابية واألىمية النسبية  وقيمة )ت( لدراسة الفروق عن المتوسط الفرضييبين   

المتوسط  السؤال
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

قيمة)ت( 
t 

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

االتجاه  القرار
 العام

 الترتيب

اشعر بالتقارب -1
بين أىدافي الخاصة 
وأىداف المدرسة 
 التي اعمل بيا

توجد  1.11 291 39.131 84.4 4.2234
 داللة

موافق 
 بشدة

2 

توافق بين قيمي -2
 وقيم المدرسة

توجد  1.11 291 44.644 84.8 4.2415
 داللة

موافق 
 بشدة

1 

اشعر -3
باالستقاللية في 
 عممي بالمدرسة

 

توجد  1.11 291 22.931 79.2 3.9656
 داللة

 3 موافق

أشعر بالحرية -4
في التعبير عن 

مدرسةآرائي في ال  

توجد  1.11 291 14.233 74.2 3.7182
 داللة

 6 موافق

مناخ العمل في -5
المدرسة مريح 

 ومستقر

توجد  1.11 291 21.248 76.2 3.8144
 داللة

 4 موافق

أرى أن مدرستي -6
من أفضل جيات 
 العمل لاللتحاق بيا

توجد  1.11 291 19.263 74.6 3.7388
 داللة

 5 موافق
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اإليمان بقيم وأىداف 
مدرسةال  

توجد  1.11 291 33.236  3.9512
 داللة

  موافق

( إلى النتائج التي تم التوصل إلييا فيما يتعمق بااللتزام التنظيمي لممعممين والمديرين 11يشير ىذا الجدول)
عن بعد )اإُليمان بقيم وأىداف المدرسة( ، فمن خالل عرض المتوسطات الحسابية ليذا المجال فقد تبين 

( وىذا يدل عمى وجود مستوى عالي من االلتزام التنظيمي إذا ما قورن 4.24و 3.71مابين ) أنيا تتراوح 
 بسمم درجاتو .

( ، والنظر إلى بنود ىذا المجال من حيث متوسطاتيا الحسابية ووزنيا 11بالرجوع إلى جدول رقم ) 
جد أن بند "ىناك توافق والترتيب الذي حصمت عميو من حيث درجة االلتزام التنظيمي ، فإننا ن النسبي 

ا المرتبة الثانية  84.8( ووزن نسبي )4.24بين قيمي وقيم المدرسة" أخذ المرتبة األولى بمتوسط ) %( ،أم 
( ووزن 4.22فكانت لبند "اشعر بالتقارب بين أىدافي الخاصة وأىداف المدرسة التي اعمل بيا" بمتوسط )

( ووزن 3.96االستقاللية في عممي بالمدرسة" بمتوسط )%(، والمرتبة الثالثة لبند "اشعر ب 84.4نسبي )
( ووزن 3.81%( ،والمرتبة الرابعة لبند"مناخ العمل في المدرسة مريح ومستقر" بمتوسط )79.2نسبي )
%(،أما المرتبة الخامسة كانت لبند "أرى أن مدرستي من أفضل جيات العمل لاللتحاق بيا" 76.2نسبي )

% ( ،والمرتبة األخيرة لبند "اشعر بالحرية في التعبير عن آرائي في 74.6( ووزن نسبي) 3.73بمتوسط )
%( . 74.2( ووزن نسبي )3.71المدرسة" بمتوسط )  

وفي المحصمة نجد إن  البنود تدل عمى إيمان قوي بأىداف وقيم المدرسة لدى المعممين والمديرين  ، مما 
 يؤدي إلى ارتفاع مستوى االلتزام لدييم .

نتائج المتعمقة بفرضيات البحث:ثانيًا : ال  

الالذقية واقع االلتزام التنظيمي لدى معممي ومديري الت عميم األساسي في  طرحت الباحثة التساؤل التالي: ما
واستكمااًل لإلجابة عن ىذا التساؤل وجب التحقق من صحة الفرضيات اآلتية: ،  

 اتمتوسط بين (1.15مستوى داللة ) عند ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية-الفرضّية األولى: -
:الوظيفيةالفئة لمتغير  بين أفراد العينة )مدير ،معمم( تعزىدرجات االلتزام التنظيمي   

(12)رقم الجدول   

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( ستودنت لدراسة الفروق في متوسط يبين 
فةااللتزام التنظيمي  تبعًا لمتغير نوع الوظي  
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الفرضيا
 ت

فةالوظي المحور المتوّسط  العدد 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى 
 الداللة

درجات  ت
 الحرية

 القرار

الفرضّية 
 العامة

االلتزام 
 التنظيمي

 0.27 3.91 276 معمم
ال توجد  289 1.780- 0.076

 0.33 4.04 15 مدير فروق

الفرضّية 
 األولى

الوالء 
 لممدرسة

 0.23 3.96 276 معمم
ال توجد  289 545.- 0.157

 0.19 3.99 15 مدير فروق

الفرضّية 
 الثانية

المسؤولي ة 
تجاه 

 المدرسة

 0.26 3.94 276 معمم
0.34 -.955 289 

ال توجد 
 0.26 4.01 15 مدير فروق

الفرضّية 
 الثالثة

الرغبة في 
االستمرار 

 بالعمل

 0.48 3.81 276 معمم
0.065 -1.852 289 

ال توجد 
 0.54 4.04 15 مدير فروق

الفرضّية 
 الرابعة

اإليمان 
بقيم و 
أىداف 
 المدرسة 

 0.48 3.94 276 معمم

0.161 -1.405 289 
ال توجد 

 0.58 4.12 15 مدير فروق

1.961( = 1.15( وعند مستوى داللة )289قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية )  

نو تم تجزئة الفرضية العامة إلى أربع فرضيات  فرعية ولمتحقق من صحة ( نجد أ12)رقم من الجدول 
:الفرضية جرى استخدام اختبار )ت( ستودينت   

ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية في متوسط الوالء لممدرسة بحسب الوظيفة. 1-1  

(  1.960ي )ت الجدولية ى )( ، وقيمة0.545المحسوبة ىي ) (ت )أن  قيمة( 12)من الجدول  نالحظ 
( ، وىذا يثبت صحة 0.05( ، وىي أكبر من ت المحسوبة عند مستوى داللة)289عند درجة حرية )

 الفرضية التي تنص عمى عدم وجود فروق بين فئات العينة حسب الوظيفة في مجال الوالء لممدرسة .

لوظيفة .ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية في متوسط المسؤولية تجاه المدرسة بحسب ا 2-1  
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( عند درجة حرية 1.960الجدولية ) (ت)( و0.955المحسوبة ) (ت) (أّن قيمة12نالحظ من الجدول )
( ، وىذا يثبت صحة الفرضية التي 0.05المحسوبة  عند مستوى داللة )(ت  )(، وىي أكبر من289)

درسة .تنص عمى عدم وجود فروق بين فئات العينة حسب الوظيفة في مجال المسؤولية تجاه الم  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية في متوسط الرغبة في االستمرار بالعمل في المدرسة بحسب  3-1
 الوظيفة

(، 289( عند درجة حرية )1.960الجدولية ) (ت)( و1.852المحسوبة ) (ت)نالحظ من الجدول أن  قيمة
الفرضية التي تنص عمى ( ، وىذا يثبت صحة 0.05المحسوبة  عند مستوى داللة ) (ت)وىي أكبر من 

 عدم وجود فروق بين فئات العينة حسب الوظيفة في مجال الرغبة في االستمرار بالعمل في المدرسة .

بقيم و أىداف المدرسة بحسب الوظيفة اإليمانال توجد فروق ذات داللة إحصائّية في متوسط  4-1  

( عند درجة حرية 1.960ة )الجدولي (ت)( و1.405المحسوبة ) (ت) نالحظ من الجدول أن  قيمة
( ،وىذا يثبت صحة الفرضية التي تنص 0.05المحسوبة  عند مستوى داللة ) (ت )(،وىي أكبر من289)

 عمى عدم وجود فروق بين فئات العينة حسب الوظيفة في مجال اإليمان بقيم وأىداف المدرسة .

جميع المجاالت ، وفي الدرجة  مما سبق نجد أن  قيمة )ت( المحسوبة أقل  من قيمة)ت( الجدولية في
الكمية ،أي أن و ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات االلتزام التنظيمي تبعًا لمتغير الفئة 

،    2117وىذه النتيجة تتفق مع ما توصمت إليو دراسة)العنزي الوظيفة ، أي نقبل الفرضية ، 
( التي أوضحت وجود فروق في 2113حمادات ،واختمفت مع دراسة )( 2113، النوباني 2117غنيم

 التزام اإلداريين والمعممين لصالح اإلداريين

ً من المعممين والمديرين يعتبرون  العمل في المدرسة أكثر استقرارا ، ومكانة اجتماعية  وىذا دليل أن  كال 
فيم ، لذلك لم إذا ماقورنت بالعمل في أماكن ومجاالت أخرى ، وأن  أىداف المدرسة تتطابق مع أىدا

. تتواجد فروق بين المعممين والمديرين في كافة مجاالت االلتزام التنظيمي  

 اتمتوسط بين (1.15عند مستوى داللة ) الفرضّية الثانية: ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية-2
لمتغير الجنس: عزىت بين افراد العينة )ذكر ، أنثى ( درجات االلتزام التنظيمي  

(13)رقم الجدول   

لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( ستودنت لدراسة الفروق في متوسط يبين ا
 االلتزام التنظيمي تبعًا لمتغير الجنس



 الباب الثاني:الدراسة الميدانية                                  الفصل الثاني:النتائج الكمية ألدوات البحث
 

109 
 

المتوس ط  العدد الجنس المحور الفرضيات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى 
درجات  ت الداللة

 القرار الحرية

الفرضي ة 
 العامة

االلتزام 
نظيميالت  

 0.26 3.96 156 ذكر
توجد  289 2.544 011.

 0.29 3.88 135 أنثى فروق

الفرضي ة 
 األولى

الوالء 
 لممدرسة

 0.19 4.00 156 ذكر
.001 3.414 289 

توجد 
 0.25 3.91 135 أنثى فروق

الفرضي ة 
 الثانية

المسؤولي ة 
تجاه 

 المدرسة

 0.22 3.94 156 ذكر
.396 

-
0.850 289 

وجد ال ت
 0.30 3.96 135 أنثى فروق

الفرضي ة 
 الثالثة

الرغبة 
في 

االستمرار 
 بالعمل

 0.41 3.82 156 ذكر

.812 0.238 289 
ال توجد 

 0.57 3.81 135 أنثى فروق

الفرضي ة 
 الرابعة

اإليمان 
بقيم 

 وأىداف
 المدرسة 

 0.45 4.07 156 ذكر

توجد  289 4.507 000.
 0.50 3.82 135 أنثى فروق

1.961( = 1.15( وعند مستوى داللة )289قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية )  

( نجد أن و تم  تجزئة الفرضية العامة إلى أربع فرضيات فرعية وكانت النتائج وفق مايمي:13) من الجدول  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية في متوسط الوالء لممدرسة بحسب الجنس. 1-2  

( عند درجة 1.960( وت الجدولية )3.414المحسوبة ) (ت )نالحظ  أن  قيمة  (13رقم ) جدولمن ال
( وىذا يثبت عدم صحة الفرضية 0.05( ،وىي أصغر من ت المحسوبة عند مستوى داللة )289حرية )

 التي تنص عمى عدم وجود فروق بين فئات العينة بحسب الجنس في مجال الوالء لممدرسة .
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( ، ومتوسط الوالء 4.00فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط الوالء لممدرسة  عند الذكور) أي أن و توجد
( وىذه الفروق كانت لصالح 0.05( أصغر من )0.001( باحتمال داللة )3.91لممدرسة عند اإلناث )

 الذكور .

ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية في متوسط المسؤولية تجاه المدرسة بحسب الجنس 2-2  

( عند درجة 1.960وت الجدولية ) (0.850-نالحظ أن قيمة )ت( المحسوبة  )( 13رقم )من الجدول 
( ، وىذا يثبت صحة الفرضية التي 0.05( ،وىي أكبر من ت المحسوبة عند مستوى داللة )289حرية )

.تنص عمى عدم وجود فروق بين فئات العينة بحسب الجنس في مجال المسؤولية تجاه المدرسة   

ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية في متوسط الرغبة في االستمرار بالعمل في المدرسة بحسب  3-2
 الجنس

( عند 1.960الجدولية ) (ت)( و0.238المحسوبة )( ت  )نالحظ  أن  قيمة ( 13رقم ) من الجدول 
حة ( ، وىذا يثبت ص0.05المحسوبة عند مستوى داللة ) (ت )( ،وىي أكبر من289درجة حرية )

الفرضية التي تنص عمى عدم وجود فروق بين فئات العينة بحسب الجنس في مجال الرغبة في االستمرار 
 في العمل في المدرسة .

ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية في متوسط اإليمان بقيم أىداف المدرسة في المدرسة بحسب  4-2
 الجنس

( عند درجة 1.960الجدولية )(ت )( و4.507بة )المحسو  (ت )نالحظ  أن  قيمة  ( 13رقم ) من الجدول
( ، وىذا يثبت عدم صحة 0.05المحسوبة عند مستوى داللة ) (ت)( ،وىي أصغر من 289حرية )

الفرضية التي تنص عمى عدم وجود فروق بين فئات العينة بحسب الجنس في مجال اإليمان بقيم وأىداف 
 المدرسة .

( 4.07ة في متوسط اإليمان بقيم و أىداف المدرسة  عند الذكور )أي أن و توجد فروق ذات داللة إحصائي
( ، وىذه الفروق لصالح الذكور .0.05( أصغر من )0.000( باحتمال داللة )3.82، وعند اإلناث)  

مما سبق نالحظ أن قيمة )ت( المحسوبة أكبر من قيمة )ت( الجدولية في الدرجة الكمية ، وفي مجالي 
يمان بقيم وأىداف المدرسة ، وجاءت ىذه الفروق لصالح الذكور ، فيما لم توجد الوالء لممدرسة ، واإل

فروق في مجالي المسؤولية تجاه المدرسة والرغبة باالستمرار في العمل فييا،وىذا دليل أن الذكور يرغبون 
لدييم بالعمل في المدرسة لما توفره ليم من استقرار ومكانة اجتماعية وعدم توفر فرص عمل بديمة وما 

 من مسؤوليات أكثر من اإلناث ،لذلك أتت الفروق لصالحيم .
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 2117، غنيم 2117، سمعوس2117وتتشابو ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة )فممبان
( في وجود فروق في درجات االلتزام التنظيمي تبعًا لمتغير الجنس.، 2111،عابدين   

 اتمتوسط بين (1.15عند مستوى داللة ) إحصائّية الفرضّية الثالثة: ال توجد فروق ذات داللة -3
معيد ، معيد إعداد مدرسين ،جامعة فمافوق ( يعزى لمتغير  بين أفراد العينة ) درجات االلتزام التنظيمي

المؤّىل العممي:   

(14)رقم الجدول  

ANOVA تحميل يبين   

 المحور الفرضيات
مصدر 
 التباين

 مجموع
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوس ط 
مربعاتال  

F 
مستوى 
 الداللة

 القرار

الفرضي ة 
 العام ة

االلتزام 
 التنظيمي

بين 
 554. 2 1.108 المجموعات

توجد فروق  0.001 7.642
داخل  ذات داللة

 المجموعات
20.880 288 .073 

 290 21.989 االجمالي
 

الفرضي ة 
 األولى

الوالء 
 لممدرسة

بين 
 201. 2 402. المجموعات

توجد فروق  0.018 4.091
 ذات داللة

داخل 
 المجموعات

14.157 288 .049 

 290 14.559 االجمالي
 

الفرضي ة 
 الثانية

المسؤولي ة 
تجاه 

 المدرسة

بين 
 المجموعات

1.290 2 .645 

توجد فروق  0.000 10.191
داخل  ذات داللة

 063. 288 18.223 المجموعات
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 290 19.513 االجمالي
 

مصدر 
 التباين

محموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوس ط 
 المربعات

بين 
 3.485 2 6.969 المجموعات

داخل 
 المجموعات

61.910 288 .215 

 290 68.880 اإلجمالي
 

بين 
 المجموعات

.583 2 .292 

داخل 
 237. 288 68.389 المجموعات

 290 68.972 اإلجمالي
 

 

3.13( = 1.15( ومستوى داللة)2،288قيمة )ف( الجدولية عند درجة حرية)  

أن الفرضية العامة تّم تجزئتيا إلى أربع فرضيات وجاءت النتائج وفق مايمي: ( نجد14من الجدول )  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية في متوسط الوالء لممدرسة بحسب المؤّىل العممي. 3-1  

أكبر من قيمة )ف( الجدولية  ( ، وىو 4.091أن قيمة )ف( المحسوبة) ( 14رقم ) نجد من الجدول
( ،وىذا يثبت عدم صحة الفرضية حيث توجد 0.05( ومستوى داللة)2,288رية)(  عند درجة ح3.03)

 فروق ذات داللة احصائية في متوسط الوالء لممدرسة بحسب المؤىل العممي.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية في متوسط المسؤولية تجاه المدرسة بحسب المؤّىل العممي. 3-2  



 الباب الثاني:الدراسة الميدانية                                  الفصل الثاني:النتائج الكمية ألدوات البحث
 

113 
 

أكبر من قيمة )ف( الجدولية  (وىو 10.191المحسوبة) أن قيمة )ف( (14رقم ) نجد من الجدول
( ، وىذا يثبت عدم صحة الفرضية حيث 0.05( ومستوى داللة )2، 288( عند درجة حرية )3.03)

 توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط المسؤولية تجاه المدرسة بحسب المؤىل العممي.

لرغبة في االستمرار بالعمل في المدرسة بحسب ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية في متوسط ا 3-3
 المؤّىل العممي.

(  3.03( أكبر من قيمة )ف( الجدولية)16.211نالحظ أن قيمة)ف( المحسوبة) ( 14رقم ) من الجدول
( ،وىذا يثبت عدم صحة الفرضية ،حيث توجد فروق  0.05( ومستوى داللة )2، 288عند درجة حرية )

ىل العممي في مجال الرغبة في االستمرار بالعمل في المدرسة .بين فئات العينة بحسب المؤ   

ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية في متوسط اإليمان بقيم و أىداف المدرسة بحسب المؤّىل  4-3
 العممي.

( 0.03( أصغر من قيمة )ف( الجدولية)1.228نالحظ أن قيمة )ف( المحسوبة ) ( 14رقم ) من الجدول
وىذا يثبت صحة الفرضية ،التي تنص عمى عدم  ( ، 0.05( ومستوى داللة )288،2عند درجة حرية ) 

 وجود فروق  بين فئات العينة بحسب المؤىل العممي في مجال اإليمان بقيم و أىداف المدرسة .

 مما سبق نجد أن قيمة)ف( المحسوبة أكبر من قيمة )ف( الجدولية في الدرجة الكمية وفي كافة المجاالت
ت اات داللة إحصائية في متوسط درج،أي أن و توجد فروق ذاإليمان بقيم وأىداف المدرسة جالعدا م
توصمت إليو دراسة )عابدين  ىذه النتيجة مع ماوتتفق  ،نظيمي تعزى لمتغير المؤىل العمميالت االلتزام
                                                                                          . LSD اختبار استخدام تم الفروق نتائج ولمعرفة ، (2116،حنونة  2118،فممبان   2110

 نتائج الفروق:

عمى الشكل اآلتي : ( LSD(لمعرفة نتائج الفروق تم استخدام اختبار  

(15)رقم  الجدول  

لمعرفة نتائج الفروق في متوسط االلتزام التنظيمي تبعًا لمتغير المؤىل العممي  LSD ربين اختباي  

Multiple Comparisons  المتعّدده المقارنات 
LSD 

Dependent Variable المتوّسط Mean  القرارمستوى 
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Difference 
(I-J) ق فر
متوسط 
المجموعة 
األولى عن 

نيةالثا  

 الداللة

االلتزام 
 التنظيمي

 معيد
 إعداد مدرسين

3.822 
 ال توجد فروق 267. 05655.-

 توجد فروق 001. *-16308.- قجامعة وما فو

 إعداد مدرسين
 معيد

3.879 
 ال توجد فروق 267. 05655.

 توجد فروق 002. *-10653.- جامعة وما فوق

 جامعة وما فوق
 معيد

3.985 
 توجد فروق 001. *16308.

 توجد فروق 002. *10653. إعداد مدرسين

الوالء 
 لممدرسة

 معيد
 إعداد مدرسين

3.872 
 ال توجد فروق 055. 08059.-

 توجد فروق 005. *-11807.- جامعة وما فوق

 إعداد مدرسين
 معيد

3.952 
 ال توجد فروق 055. 08059.

 ال توجد فروق 178. 03748.- جامعة وما فوق

 جامعة وما فوق
 معيد

3.990 
 توجد فروق 005. *11807.

 ال توجد فروق 178. 03748. إعداد مدرسين

سؤولّية الم
تجاه 
 المدرسة

 معيد
 إعداد مدرسين

4.000 
 توجد فروق 007. *12821.

 ال توجد فروق 870. 00775.- جامعة وما فوق

 إعداد مدرسين
 معيد

3.872 
 توجد فروق 007. *-12821.-

 توجد فروق 000. *-13596.- جامعة وما فوق

 جامعة وما فوق
 معيد

4.008 
 ال توجد فروق 870. 00775.

 توجد فروق 000. *13596. إعداد مدرسين

الرغبة في 
االستمرار 
 بالعمل

 معيد
 إعداد مدرسين

3.583 
 ال توجد فروق 136. 13095.-

 توجد فروق 000. *-40245.- جامعة وما فوق

 إعداد مدرسين
 معيد

3.714 
 ال توجد فروق 136. 13095.

 توجد فروق 000. *-27150.- جامعة وما فوق

 جامعة وما فوق
 معيد

3.986 
 توجد فروق 000. *40245.

 توجد فروق 000. *27150. إعداد مدرسين
 ال توجد فروق 122. 14286.- 3.833 إعداد مدرسين معيداإليمان بقيم 
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أىداف  و
 المدرسة 

 ال توجد فروق 178. 12403.- جامعة وما فوق

 إعداد مدرسين
 معيد

3.976 
 ال توجد فروق 122. 14286.

 ال توجد فروق 758. 01883. جامعة وما فوق

 جامعة وما فوق
 معيد

3.957 
 ال توجد فروق 178. 12403.

 ال توجد فروق 758. 01883.- إعداد مدرسين
*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
 

ن  أن و :تبي   (15رقم ) من خالل مقارنات الجدول  

 أواًل:

( ، ومتوسط الوالء 3.95توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط الوالء لممدرسة  عند حممة معيد )-
(  ، وىذه 0.05( أصغر  من )0.005(  باحتمال داللة )3.99لممدرسة عند حممة شيادة جامعية)

ة احصائية بين متوسط الوالء الفروق كانت لصالح اإلجازة الجامعية ، بينما ال توجد فروق ذات دالل
 لممدرسة عند حممة معيد ومتوسط  الوالء لممدرسة عند حممة معيد إعداد مدرسين .

 ثانياً:

( ، 4.00توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط المسؤولية تجاه المدرسة عند حممة معيد )-
( 0.007( باحتمال داللة)3.872ومتوسط المسؤولية تجاه المدرسة عند حممة معيد إعداد مدرسين )

( ، والفروق لصالح حممة شيادة المعيد  ، بينما ال توجد فروق بين متوسط المسؤولية 0.05أصغر من )
 تجاه المدرسة عند حممة معيد ومتوسط المسؤولية تجاه المدرسة عند حممة إجازة جامعية فما فوق .

ه المدرسة عند حممة معيد إعداد مدرسين توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط المسؤولية تجا-
( باحتمال داللة 4.008( ومتوسط المسؤولية تجاه المدرسة عند حممة اإلجازة الجامعية )3.872)
( ،والفروق لصالح حممة اإلجازة الجامعية .0.000)  

 ثالثاً:

( ، 3.583د )معي حممة توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط الرغبة في االستمرار بالعمل عند-
( 0.000باحتمال داللة ) (3.986وبين متوسط الرغبة في االستمرار بالعمل عند جامعة فما فوق )

( ،والفروق لصالح حممة الجامعة  ،بينما ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين 0.05أصغر من )
 متوسط الرغبة في االستمرار بالعمل عند معيد ومعيد إعداد مدرسين .
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وق ذات داللة إحصائية بين متوسط الرغبة في االستمرار بالعمل عند معيد إعداد مدرسين توجد فر  -
( باحتمال داللة 3.986( ، ومتوسط الرغبة في االستمرار بالعمل عند حممة جامعة فما فوق)3.714)
حممة جامعة فما فوق .(،  والفروق لصالح0.05( أصغر من )0.000)  

:رابعاً   

لة احصائية بين متوسط اإليمان بقيم و أىداف المدرسة عند حممة شيادة معيد ال توجد فروق ذات دال-
 ومعيد إعداد مدرسين وجامعة وما فوق.

وفي المحصمة نجد أن  ىناك فروق ذات داللة إحصائية في درجات االلتزام التنظيمي تبعًا لمتغير المؤىل 
ق،ويعزى ىذا الفرق ربما إلى المناخ العممي ، وىذه الفروق لصالح من يحممون إجازة جامعية فما فو 

المريح والمستقر الذي توفره المدرسة لمعاممين فييا إضافة إلى طبيعة العمل التي تعتبر أفضل من العمل 
وىذه النتيجة تتفق مع ما توصمت إليو  كل من الدراسات التالية: ، في المؤسسات التعميمية األخرى 

،غنيم  2111، العبادي  2117،العنزي  2114 ، سالمة 2117، سمعوس 2111)أبو الروس 
( عمى وجود تأثير لممؤىل العممي عمى االلتزام التنظيمي ، وفروق في درجة  2117،فممبان  2117

.االلتزام تعزى ليذا المتغير   

 اتمتوسط بين ( 1.15عند مستوى داللة ) الفرضّية الرابعة: ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية-4
فما فوق (  11سنوات ، 11إلى  6سنوات ،من  5بين أفراد العينة )أقل من ام التنظيمي درجات االلتز 
سنوات الخدمة يعزى لمتغير   

(16)رقمالجدول   

  تحميل أنوفا لدراسة الفروق في متوسط درجات االلتزام التنظيمي تبعًا لمتغير سنوات الخدمة يبين

مصدر  المحور الفرضيات
 التباين

محموع 
 المربعات

جادر 
ت 
الحري
 ة

متوّسط 
مستوى  F المربعات

 القرار الداللة

الفرضّية 
 العاّمة

االلتزام 
 التنظيمي

بين 
المجموعا
 ت

1.92015 2 0.96007
5 

13.77
8 

0.00
0 

توجد فروق ذات 
داخل  داللة 

المجموعا
 ت

20.0684
7 288 0.06968

2 
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21.9886 االجمالي
2 290   

الفرضّية 
 األولى

الوالء 
 ةلممدرس

بين 
المجموعا
 ت

1.99821
2 2 

0.99910
6 

22.90
8 

0.00
0 

توجد فروق ذات 
 داللة 

داخل 
المجموعا
 ت

12.5606 288 0.04361
3 

14.5588 االجمالي
2 290   

الفرضّية 
 الثانية

المسؤول
ّية تجاه 
 المدرسة

بين 
المجموعا
 ت

0.72534
2 2 0.36267

1 

5.560 0.00
4 

توجد فروق ذات 
 داللة 

خل دا
المجموعا
 ت

18.7873 288 0.06523
4 

 االجمالي
19.5126

4 290   

الفرضّية 
 الثالثة

الرغبة في 
االستمرار 
 بالعمل

بين 
المجموعا
 ت

3.64250
2 2 1.82125

1 

8.040 0.00
0 

توجد فروق ذات 
 داللة 

داخل 
المجموعا
 ت

65.2374
1 288 0.22651

9 

68.8799 االجمالي
2 290   

رضّية الف
 الرابعة

اإليمان 
 بقيم و
أىداف 
 المدرسة 

بين 
المجموعا
 ت

3.98322
2 2 1.99161

1 

8.826 0.00
0 

توجد فروق ذات 
 داللة 

داخل 
المجموعا
 ت

64.9887
1 

288 0.22565
5 

68.9719 اإلجمالي
4 290   

(3.13( = )1.15( ومستوى داللة )288، 2ة )ف( الجدولية عند درجة حرية )قيم  
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( نجد أن  الفرضية العامة تم  تجزئتيا إلى أربع فرضيات فرعية وكانت النتائج وفق 16) رقم  ن الجدولم
 ما يمي:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية في متوسط الوالء لممدرسة بحسب الخبرة4-1  

( 3.03( وىو أكبر من قيمة )ف( الجدولية )22.908نالحظ أن  قيمة )ف( المحسوبة) (16) من الجدول
( ،وىذا يثبت عدم صحة الفرضية حيث توجد فروق 0.05( ومستوى داللة )2،288عند درجة حرية) 

 ذات داللة احصائية في متوسط الوالء لممدرسة بحسب الخبرة .

ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية في متوسط المسؤولية تجاه المدرسة بحسب الخبرة. 4-2  

( وىو أكبر من قيمة )ف( 5،560مة )ف(  المحسوبة)نالحظ أن  قي (16رقم ) من الجدول
(، وىذا يثبت عدم صحة الفرضية 0.05( ومستوى داللة )2،288( عند درجة حرية )3.03الجدولية)

 حيث توجد فروق ذات داللة احصائية في متوسط المسؤولية تجاه المدرسة بحسب الخبرة .

ومتوسط  بة في االستمرار بالعمل في المدرسةال توجد فروق ذات داللة إحصائّية في متوسط الرغ 4-3
بحسب الخبرة اإليمان بقيم وأىداف المدرسة  

(وىو أكبر من قيمة )ف( 8.826( و )8.040نالحظ أن  قيمة )ف( المحسوبة) (16رقم ) من الجدول
(،  وىذا يثبت عدم صحة الفرضيتين 0.05( ومستوى داللة )2،288(عند درجة حرية )3.03الجدولية)
وجد فروق ذات داللة احصائية في متوسط الرغبة في االستمرار بالعمل في المدرسة ، و اإليمان حيث ت

 بقيم و أىداف المدرسة بحسب الخبرة .

وفي كافة  مما سبق نالحظ أن  قيمة )ف( المحسوبة أكبر من قيمة )ف( الجدولية في الدرجة الكمية
 ( عمى الشكل اآلتي :LSD ) ولمعرفة نتائج الفروق تم استخدام اختبار المجاالت

(17) رقم الجدول نتائج الفروق:  

 يبين اختبارLSD( لمعرفة نتائج الفروق في متوسط االلتزام التنظيمي تبعًا لمتغير سنوات الخدمة

Multiple Comparisons المقارنات المتعّدده 

LSD 

Dependent Variable المتىّسط 

Mean 

Difference 

(I-J) فرق

متىسط 

ىعة المجم

مستىي 

 الداللة
 القرار
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األولً عن 

 الثاثنية

االلتزام 

 التنظيمٍ

 سنىات 5أقل من 
 سنة 01إلً  6من 

3.975 
 التىجد فروق 0.084 0.061

22871. وما فىق 01
*
 تىجد فروق 0.000 

 سنة 01إلً  6من 
 سنىات 5أقل من 

3.914 
 التىجد فروق 0.084 0.061-

16758. وما فىق 01
*
 تىجد فروق 0.000 

 وما فىق 01
 سنىات 5أقل من 

3.746 
-.22871-

*
 تىجد فروق 0.000 

-16758.- سنة 01إلً  6من 
*
 تىجد فروق 0.000 

الىالء 

 للمدرسة

 سنىات 5أقل من 
 سنة 01إلً  6من 

4.025 
.09524

*
 تىجد فروق 0.001 

22723. وما فىق 01
*
 تىجد فروق 0.000 

 سنة 01إلً  6من 
 سنىات 5أقل من 

3.930 
-.09524-

*
 تىجد فروق 0.001 

13199. وما فىق 01
*
 تىجد فروق 0.000 

 وما فىق 01
 سنىات 5أقل من 

3.798 
-.22723-

*
 تىجد فروق 0.000 

-13199.- سنة 01إلً  6من 
*
 تىجد فروق 0.000 

المسؤوليّة 

تجاه 

 المدرسة

 سنىات 5أقل من 
 سنة 01إلً  6من 

3.931 
-.08647-

*
 تىجد فروق 0.012 

 التىجد فروق 0.185 0.056 وما فىق 01

 سنة 01إلً  6من 
 سنىات 5أقل من 

4.017 
.08647

*
 تىجد فروق 0.012 

14248. وما فىق 01
*
 تىجد فروق 0.002 

 وما فىق 01
 سنىات 5أقل من 

3.875 
 التىجد فروق 0.185 0.056-

-14248.- سنة 01إلً  6من 
*
 تىجد فروق 0.002 

الرغبة فٍ 

االستمرار 

 بالعمل

 سنىات 5أقل من 
 سنة 01إلً  6من 

3.898 
 التىجد فروق 0.153 0.091

31452. وما فىق 01
*
 تىجد فروق 0.000 

 سنة 01إلً  6من 
 سنىات 5أقل من 

3.807 
 التىجد فروق 0.153 0.091-

22348. وما فىق 01
*
 تىجد فروق 0.009 

 قوما فى 01
 سنىات 5أقل من 

3.583 
-.31452-

*
 تىجد فروق 0.000 

-22348.- سنة 01إلً  6من 
*
 تىجد فروق 0.009 

االعتقاد 

القىٌ 

بقبىل 

أهداف 

المدرسة 

 وقيمها

 سنىات 5أقل من 
 سنة 01إلً  6من 

4.046 
.14472

*
 تىجد فروق 0.023 

31707. وما فىق 01
*
 تىجد فروق 0.000 

 سنة 01إلً  6من 
 سنىات 5أقل من 

3.902 
-.14472-

*
 تىجد فروق 0.023 

17235. وما فىق 01
*
 تىجد فروق 0.044 

-31707.- 3.729 سنىات 5أقل من  وما فىق 01
*
 تىجد فروق 0.000 
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-17235.- سنة 01إلً  6من 
*
 تىجد فروق 0.044 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

يمي: ( نجد ما17) رقم الل مقارنات الجدولمن خ  

 أواًل:

 5توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط الوالء لممدرسة  عند من لدييم سنوات خدمة )أقل  من  -
سنوات(  10- 6(،  ومتوسط الوالء لممدرسة عند من لدييم سنوات خدمة )من 4.025سنوات( )

( ،والفروق لصالح من لدييم 0.05مستوى الداللة )( أصغر من 0.001( باحتمال داللة )3.930)
 سنوات خدمة أقل  من خمس سنوات .

توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط الوالء لممدرسة  عند من لدييم سنوات خدمة )أقل  من  -
( 3.798فمافوق( ) 10( ، ومتوسط الوالء لممدرسة عند من لدييم سنوات خدمة )4.025سنوات( )5

( ،والفروق لصالح من لدييم سنوات خدمة أقل 0.05( أصغر من مستوى الداللة)0.000داللة ) باحتمال
 من خمس سنوات .

 ثانياً:

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط المسؤولية تجاه المدرسة عند من لدييم سنوات خدمة )أقل  -
-6من لدييم سنوات خدمة )من  ( ، ومتوسط  المسؤولية تجاه المدرسة عند3.931من خمس سنوات(  )

( ، والفروق لصالح من لدييم سنوات 0.05( أصغر من )0.012( باحتمال داللة )4.017سنوات( )10
سنوات( .  10-6خدمة من )  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المسؤولية تجاه المدرسة عند من لدييم سنوات خدمة )أقل  من  -
توسط المسؤولية تجاه المدرسة عند من لدييم سنوات خدمة ( ، وم3.931خمس سنوات(  (  )

( .0.05( أكبر من مستوى الداللة )0.018( باحتمال داللة )3.875فمافوق( )10)  

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط المسؤولية تجاه المدرسة عند من لدييم سنوات خدمة )من -
فمافوق( 10ه المدرسة عند من لدييم سنوات خدمة )(  ، ومتوسط المسؤولية تجا4.017سنوات( )6-10
( ،والفروق لصالح من لدييم سنوات خدمة من 0.05( أصغر من )0.002( باحتمال داللة )3.875)
سنوات( . 6-10)  

:ثالثاً   
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التوجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط الرغبة في االستمرار بالعمل في المدرسة  عند من لدييم -
( ، ومتوسط الرغبة في االستمرار بالعمل في المدرسة عند 3.898قل  من خمس سنوات( )سنوات خدمة )أ

( أكبر من مستوى الداللة 0.153( باحتمال داللة )3.807( )10-6من لدييم سنوات خدمة من )
(0.05. )  

م توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط الرغبة في االستمرار بالعمل في المدرسة  عند من لديي-
( ، ومتوسط الرغبة في االستمرار بالعمل في المدرسة عند 3.898سنوات خدمة )أقل  من خمس سنوات( )

( أصغر من مستوى الداللة 0.000( باحتمال داللة )3.583فما فوق( ) 10من لدييم سنوات خدمة )
( ،والفروق لصالح من لدييم خدمة أقل من خمس سنوات .0.05)  

ائية بين متوسط الرغبة في االستمرار بالعمل في المدرسة عند من لدييم توجد فروق ذات داللة إحص-
( ، ومتوسط الرغبة في االستمرار بالعمل في المدرسة عند 3.807سنوات( ) 10-6سنوات خدمة من )

( أصغر من مستوى الداللة 0.009( باحتمال داللة )3.583فما فوق( ) 10من لدييم سنوات خدمة )
سنوات( . 10-6الح من لدييم  سنوات خدمة من )( ، والفروق لص0.05)  

 رابعًا:

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط اإليمان بقيم و أىداف المدرسة عند من لدييم سنوات خدمة -
( ،ومتوسط اإليمان بقيم و أىداف المدرسة عند من لدييم سنوات خدمة 4.046)أقل  من خمس سنوات( )

( ،والفروق لصالح من 0.05( أصغر من مستوى الداللة )0.023داللة ) سنوات( ،باحتمال 10-6من )
 لدييم أقل من خمس سنوات خدمة.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط اإليمان بقيم و أىداف المدرسة عند من لدييم سنوات خدمة -
دييم سنوات خدمة ( ،ومتوسط اإليمان بقيم و أىداف المدرسة عند من ل4.046)أقل  من خمس سنوات( )

( ، والفروق لصالح 0.05( أصغر من مستوى الداللة )0.000( باحتمال داللة )3.729فما فوق( ) 10)
من لدييم خدمة أقل  من خمس سنوات .   

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط  اإليمان بقيم و أىداف المدرسة عند من لدييم سنوات  -
ومتوسط اإليمان بقيم و أىداف المدرسة عند من لدييم سنوات خدمة  ( ،3.729فما فوق(  ) 10خدمة )
( ، والفروق لصالح 0.05( أصغر من مستوى الداللة )0.044( باحتمال داللة )3.902( )10-6من )

سنوات خدمة . 10إلى  6من لدييم من   

نظيمي تبعًا لمتغير وفي المحصمة نجد أن و توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات االلتزام الت
(  ، والسبب  في 3.97سنوات الخدمة ، والفروق لصالح من لدييم أقل من خمس سنوات خدمة بمتوسط )
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ذلك أن  من لدييم سنوات خدمة أقل  يعممون إلثبات ذاتيم واكتساب الخبرة في العمل لذا يكونون أكثر 
يم الكبيرة فرص بديمة لعمل أفضل ، أو التزامًا بعمميم ممن لديو سنوات خدمة أكثر حيث تمنحيم خبرت

 يشعرون بروتينية العمل مما يؤدي لتدني مستوى التزاميم.

، سالمة  2111توصمت إليو كل من الدراسات التالية : )جوفر وىوفي  وىذه النتيجة تتفق مع ما
( . 2111، أبو الروس  2117، الحارثي  2116، حنونة  2113، حمادات  2114  

 اتمتوسط بين (1.15عند مستوى داللة ) امسة: ال توجد فروق ذات داللة إحصائّيةالفرضّية الخ-5
ألف  21وأقل من 15ألف ،أكثر من  15إلى  11بين أفراد العينة )من  درجات االلتزام التنظيمي

الراتب: يعزى لمتغير  ألف فما فوق ( 21،  

(18)رقم  الجدول  

 رجات االلتزام التنظيمي تبعًا لمتغير الراتبدراسة الفروق في متوسط د(ل (ANOVAتحميل  يبين

 مصدر التباين المحور الفرضيات
محموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوّسط 
 F المربعات

مستوى 
 القرار الداللة

الفرضّية 
 االلتزام التنظيمي العاّمة

 1.465 2 2.931 بين المجموعات

22.146 0.000 
توجد فروق ذات 

 066. 288 19.058 داخل المجموعات داللة 

   290 21.989 االجمالي

الفرضّية 
 األولى

 الوالء لممدرسة

 1.120 2 2.241 بين المجموعات

توجد فروق ذات  0.000 26.194
 043. 288 12.318 داخل المجموعات داللة 

   290 14.559 االجمالي

الفرضّية 
 الثانية

المسؤولّية تجاه 
 المدرسة

 149. 2 298. وعاتبين المجم

 067. 288 19.215 داخل المجموعات ال توجد فروق 0.109 2.231

   290 19.513 االجمالي

الفرضّية 
 الثالثة

الرغبة في االستمرار 
 بالعمل

 2.645 2 5.290 بين المجموعات

توجد فروق ذات  0.000 11.978
 221. 288 63.590 داخل المجموعات داللة 

   290 68.880 جمالياال

الفرضّية 
 الرابعة

اإليمان بقيم وأىداف 
 المدرسة

 6.408 2 12.816 بين المجموعات

توجد فروق ذات  0.000 32.864
 195. 288 56.156 داخل المجموعات داللة 

   290 68.972 االجمالي
3.13( =1.15( ومستوى داللة)288، 2قيمة )ف( الجدولية عند درجة حرية )  
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( نجد أن  الفرضية العامة جزئت إلى أربع فرضيات  وجاءت النتائج وفق ما 18) رقم من خالل الجدول
 يمي:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية في متوسط الوالء لممدرسة بحسب الراتب. 5-1  

( 3.03)( أكبر من قيمة )ف( الجدولية26،194نالحظ أن قيمة )ف( المحسوبة ) (18رقم ) من الجدول
(،وىذا يثبت عدم صحة الفرضية حيث توجد فروق ذات 0.05( ومستوى داللة )2،288عند درجة حرية)

 داللة احصائية في متوسط الوالء لممدرسة بحسب الراتب .

ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية في متوسط المسؤولية تجاه المدرسة بحسب الراتب.-5-2  

( 3.03( أصغر من قيمة )ف( الجدولية )2.231ة )ف( المحسوبة )نالحظ أن قيم( 18رقم )من الجدول 
(، وىذا يثبت صحة الفرضية .0.05( ومستوى داللة )2،288عند درجة حرية)  

الرغبة في االستمرار بالعمل في المدرسة ،  ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية في متوسط  -5-3
اإليمان بقيم و أىداف المدرسة بحسب الراتبومتوسط   

نالحظ أن قيمة )ف( المحسوبة لمجال الرغبة في االستمرار بالعمل في  (18رقم ) من الجدول
( وىو أكبر من قيمة )ف( الجدولية عند 32.864( واإليمان بقيم وأىداف المدرسة)11.978المدرسة)

( ، وىذا يثبت عدم صحة الفرضيتين .0.05( ومستوى داللة )2،288درجات حرية)  

درجة الكمية ، وفي كافة قيمة )ف( المحسوبة أكبر من قيمة )ف( الجدولية في المما سبق نجد أن    

LSD عدا مجال المسؤولية تجاه المدرسة ،ولمعرفة نتائج الفروق تم استخدام اختبار المجاالت        

(19) رقم نتائج دراسة الفروق:الجدول  

غير الراتب( لمعرفة نتائج الفروق في متوسط االلتزام التنظيمي تبعًا لمت LSD اختبار يبين  

Multiple Comparisons 
LSD 

Dependent Variable المتوسط 
Mean 

Difference (I-
J) 

مستوى 
 القرار الداللة

إلى  11من  االلتزام التنظيمي
 ألف 15

وأقل  15أكثر من 
 3.9937 ألف 21من 

 توجد فروق ذات داللة 000. *20757.

 توجد فروق ذات داللة 000. *21232. ألف وما فوق 21
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 15أكثر من 
 21وأقل من 
 ألف

 ألف 15إلى  11من 
3.7862 

 توجد فروق ذات داللة 000. *-20757.-

 ال توجد فروق 927. 00475. ألف وما فوق 21

ألف وما  21
 فوق

 ألف 15إلى  11من 
3.7814 

 توجد فروق ذات داللة 000. *-21232.-

وأقل  15أكثر من 
 ال توجد فروق 927. 00475.- ألف 21من 

 الوالء لممدرسة

إلى  11من 
 ألف 15

وأقل  15أكثر من 
 4.0202 ألف 21من 

 توجد فروق ذات داللة 000. *21246.

 توجد فروق ذات داللة 004. *10477. ألف وما فوق 21

 15أكثر من 
 21وأقل من 
 ألف

 ألف 15إلى  11من 
3.8077 

 فروق ذات داللةتوجد  000. *-21246.-

 توجد فروق ذات داللة 010. *-10769.- ألف وما فوق 21

ألف وما  21
 فوق

 ألف 15إلى  11من 
3.9154 

 توجد فروق ذات داللة 004. *-10477.-
وأقل  15أكثر من 
 توجد فروق ذات داللة 010. *10769. ألف 21من 

المسؤولّية تجاه 
 المدرسة

إلى  11من 
 ألف 15

وأقل  15ن أكثر م
 3.9387 ألف 21من 

 ال توجد فروق 724. 01323.

 ال توجد فروق 051. 08821.- ألف وما فوق 21
 15أكثر من 
 21وأقل من 
 ألف

 ألف 15إلى  11من 
3.9255 

 ال توجد فروق 724. 01323.-

 ال توجد فروق 052. 10144.- ألف وما فوق 21

ألف وما  21
 فوق

 ألف 15إلى  11من 
4.0269 

 ال توجد فروق 051. 08821.

وأقل  15أكثر من 
 ألف 21من 

 ال توجد فروق 052. 10144.

الرغبة في 
 االستمرار بالعمل

إلى  11من 
 ألف 15

وأقل  15أكثر من 
 3.9189 ألف 21من 

 توجد فروق ذات داللة 000. *28869.

 توجد فروق ذات داللة 001. *26889. ألف وما فوق 21
 15ن أكثر م

 21وأقل من 
 ألف

 ألف 15إلى  11من 
3.6302 

 توجد فروق ذات داللة 000. *-28869.-

 ال توجد فروق 835. 01979.- ألف وما فوق 21

ألف وما  21
 فوق

 ألف 15إلى  11من 
3.6500 

 توجد فروق ذات داللة 001. *-26889.-
وأقل  15أكثر من 
 ال توجد فروق 835. 01979. ألف 21من 
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اإليمان بقيم 
 وأىداف المدرسة

إلى  11من 
 ألف 15

وأقل  15أكثر من 
 4.0971 ألف 21من 

 توجد فروق ذات داللة 000. *31590.

 توجد فروق ذات داللة 000. *56381. ألف وما فوق 21
 15أكثر من 
 21وأقل من 
 ألف

 ألف 15إلى  11من 
3.7813 

 توجد فروق ذات داللة 000. *-31590.-

 توجد فروق ذات داللة 006. *24792. ألف وما فوق 21

ألف وما  21
 فوق

 ألف 15إلى  11من 
3.5333 

 توجد فروق ذات داللة 000. *-56381.-
وأقل  15أكثر من 
 توجد فروق ذات داللة 006. *-24792.- ألف 21من 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

( نجد مايمي :19قارنات الجدول )من خالل م  

 أواًل :

إلى  10توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط بعد الوالء لممدرسة عند من يتقاضون  راتب  )من -
ألف وأقل من 15( ، ومتوسط بعد الوالء لممدرسة عند من يتقاضون راتب )أكثر من 4.0202ألف( ) 15
( ، والفروق لصالح  0.05أصغر من مستوى الداللة  )( 0.000( باحتمال داللة )3.807ألف( ) 20

ألف( . 15إلى  10من يتقاضون راتب )من   

 15إلى  10توجد فروق ذات إحصائية بين متوسط بعد الوالء لممدرسة عند من يتقاضون  راتب  )من  -
( 3.9145ألف فما فوق( )20( ، ومتوسط بعد الوالء لممدرسة عند من يتقاضون راتب )4.0202ألف( )

( ، والفروق لصالح  من يتقاضون راتب من 0.05( اصغر من مستوى الداللة )0.004باحتمال داللة )
ألف(  . 15إلى 10)  

 15توجد فروق ذات إحصائية بين متوسط بعد الوالء لممدرسة عند من يتقاضون  راتب  )أكثر من  -
ألف فما فوق( 20يتقاضون راتب) ( ومتوسط بعد الوالء لممدرسة عند من3.807ألف( ) 20ألف وأقل من 

( ،  والفروق لصالح  من 0.05( أصغر من مستوى الداللة )0.010( باحتمال داللة )3.9145)
ألف فما فوق . 20يتقاضون راتب   

 ثانياً:
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط بعد المسؤولية تجاه المدرسة عند من يتقاضون راتب من -
( ، ومتوسط بعد المسؤولية تجاه المدرسة عند من يتقاضون راتب)أكثر من 3.938ألف( ) 15إلى  10)

( .0.05( أكبر من )0.72( باحتمال داللة )3.925ألف() 20ألف وأقل من  15  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط بعد المسؤولية تجاه المدرسة عند من يتقاضون راتب من -
ألف  20متوسط بعد المسؤولية تجاه المدرسة عند من يتقاضون راتب )( ،و 3.938ألف( ) 15إلى  10)

( .0.05( أكبر من مستوى الداللة )0.051( باحتمال داللة )4.026فما فوق ()  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط بعد الرغبة في االستمرار بالعمل في المدرسة عند من -
( ، ومتوسط بعد المسؤولية تجاه 3.925ألف(  ) 20من ألف وأقل  15يتقاضون راتب )أكثر من 

( أكبر من 0.052( باحتمال داللة )4.026ألف فما فوق () 20المدرسة عند من يتقاضون راتب )
(0.05. )  

 ثالثاً:

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط بعد الرغبة في االستمرار بالعمل في المدرسة عند من -
( ، ومتوسط بعد الرغبة في االستمرار في العمل بالمدرسة 3.918ألف( ) 15لى إ10يتقاضون راتب )من 

( أصغر 0.000( باحتمال داللة )3.630ألف( ) 20ألف وأقل من  15عند من يتقاضون راتب)أكثر من 
ألف . 15آالف إلى  10( ،والفروق لصالح  من يتقاضون راتب من 0.05من مستوى الداللة )  

ة إحصائية بين متوسط بعد الرغبة في االستمرار بالعمل في المدرسة عند من توجد فروق ذات دالل -
( ، ومتوسط بعد الرغبة في االستمرار في العمل بالمدرسة 3.918ألف( ) 15إلى 10يتقاضون راتب )من 

( أصغر من مستوى 0.001( باحتمال داللة )3.650ألف وما فوق( )20عند من يتقاضون راتب )
ألف . 15إلى 10والفروق لصالح  من يتقاضون راتب من ( ، 0.05الداللة )  

ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط بعد الرغبة في االستمرار بالعمل في المدرسة عند من -
( ، ومتوسط بعد الرغبة في االستمرار 3.630)ألف(  20ألف وأقل  من 15يتقاضون راتب )أكثر من 

( أكبر 0.83( باحتمال داللة )3.650ألف فما فوق( )20ون راتب )بالعمل في المدرسة عند من يتقاض
( .0.05من مستوى الداللة )  

 رابعًا:

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط بعد اإليمان بقيم و أىداف المدرسة عند من يتقاضون راتب -
من يتقاضون راتب ( ، ومتوسط بعد اإليمان بقيم و أىداف المدرسة عند 4.097ألف ( ) 15إلى 10من)
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( ، 0.05( أصغر من )0.000( ،باحتمال داللة )3.781ألف( ) 20ألف واقل  من  15)أكثر من 
ألف . 15إلى  10والفروق لصالح من يتقاضون راتب من   

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط بعد اإليمان بقيم و أىداف المدرسة عند من يتقاضون راتب -
( ، ومتوسط بعد اإليمان بقيم و أىداف المدرسة عند من يتقاضون راتب 4.097)ألف (  15إلى 10من)

( ، والفروق 0.05( أصغر من مستوى الداللة )0.000( باحتمال داللة )3.533ألف وما فوق( ) 20)
ألف. 15إلى  10لصالح  من يتقاضون راتب من   

ىداف المدرسة عند من يتقاضون توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط بعد اإليمان بقيم و أ-
( ، ومتوسط بعد اإليمان بقيم و أىداف المدرسة 3.781ألف ( ) 20ألف وأقل  من  15راتب) أكثر من 

( أصغر من مستوى 0.006( باحتمال داللة )3.533ألف وما فوق( ) 20عند من يتقاضون راتب )
ألف . 20لف وأقل من أ15( ، والفروق لصالح من يتقاضون راتب أكثر من 0.05الداللة )  

مما سبق نجد أن و توجد فروق في درجات االلتزام التنظيمي تبعًا لمتغير الراتب ، وىذه الفروق لصالح من 
( ،والسبب في ذلك أن  ىذه الفئة تتقاضى راتب 3,993( ألف بمتوسط )15- 10يتقاضون راتب من )

وحيم أن يصموا إلى مستوى أعمى في الراتب.جيد يحفزىم عمى البقاء في عمميم وااللتزام بو ،إضافة لطم  

( في وجود تأثير لمراتب عمى مستوى 2112وىذه النتيجة تتفق مع ما توصمت إليو دراسة ) جوليت 
 االلتزام التنظيمي.

بين االلتزام التنظيمي وكاًل من ذات داللة إحصائية  الفرضّية السادسة: ال توجد عالقة -6  : 

لمدرسةمستوى الوالء تجاه ا. 1    

مستوى المسؤولية تجاه المدرسة. 2    

مستوى الرغبة في االستمرار بالعمل في المدرسة.3    

مستوى اإليمان بقيم وأىداف المدرسة.4     

لمتعرف عمى طبيعة العالقة بين االلتزام التنظيمي لمعممي ومديري مدارس التعميم األساسي ، وكاًل من 
رتباط بيرسون بين كل  مجال من المجاالت األربعة وىي: )الوالء مجاالتو األربعة  تم  حساب معامل اال

لممدرسة ،المسؤولية تجاه المدرسة، الرغبة باالستمرار في العمل في المدرسة، اإليمان بقيم وأىداف 
(20 ) رقم المدرسة مع المجال العام لاللتزام التنظيمي كما ىو مبين من خالل الجدول   

(20الجدول رقم )  
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مل االرتباط بيرسون لدراسة العالقة بين االلتزام التنظيمي ومجاالتو األربعةمعايبين   

االلتزام  البيان المحور الفرضية
 شدة العالقة نوع العالقة القرار التنظيمي

 الوالء لممدرسة األولى

Pearson 
Correlation 1.727 القيمة** 

 مستوى Sig. (2-tailed) جّيدة طردية وموجبة توجد عالقة
 1.000 الداللة

N 291 حجم العينة 

المسؤولّية  الثانية
 تجاه المدرسة

Pearson 
Correlation 1.584 القيمة** 

مستوى  Sig. (2-tailed) مقبولة طردية وموجبة توجد عالقة
 1.000 الداللة

N 291 حجم العينة 

 الثالثة
الرغبة في 
االستمرار 

 بالعمل

Pearson 
Correlation 1.810 القيمة** 

مستوى  Sig. (2-tailed) جيدة جدا طردية وموجبة توجد عالقة
 1.000 الداللة

N 291 حجم العينة 

 الرابعة
اإليمان بقيم و 

أىداف 
 المدرسة 

Pearson 
Correlation 1.804 القيمة** 

مستوى  Sig. (2-tailed) جيدة جدا طردية وموجبة توجد عالقة
ةالدالل  1.000 

N 291 حجم العينة 

(  أن  مجال الوالء لممدرسة يرتبط ارتباطًا موجبًا مع مجال االلتزام التنظيمي عند 20)رقم يبي ن الجدول 
( والعالقة طردية موجبة وجيدة ، وأن  مجال 0.72( ،وبمعامل ارتباط قدره )0.05مستوى داللة )

(، 0.05موجب مع مجال االلتزام التنظيمي  عند مستوى داللة ) المسؤولية تجاه المدرسة يرتبط ارتباطاً 
( ،والعالقة طردية موجبة مقبولة ،وأن  مجال الرغبة في االستمرار بالعمل في 0.58وبمعامل ارتباط )

( وبمعامل ارتباط 0.05المدرسة يرتبط ارتباطًا موجبًا  مع مجال االلتزام التنظيمي عند مستوى داللة )
،والعالقة طردية موجبة جيدة جدًا، وأن مجال اإليمان بقيم و أىداف المدرسة يرتبط ارتباطًا  (0.81قدره) 
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( ، والعالقة طردية 0.80( وبمعامل ارتباط )0.05موجبًا بمجال االلتزام التنظيمي عند مستوى داللة )
 موجبة جيدة جدا.

ذات داللة إحصائية بين كاًل من االلتزام وبناء عمى النتائج الس ابقة فقد تبي ن أن  ىناك عالقة إيجابية 
( ،وأن و كم ما زاد مستوى ىذه 20) رقم التنظيمي كمتغير تابع ، وبين المجاالت األربعة المذكورة في الجدول

م تجاه المدارس التي المجاالت لدى معممي ومديري الت عميم األساسي زاد مستوى االلتزام التنظيمي  لي
في وجود عالقة إيجابية  (2116ليو دراسة )حنونة ة تتفق مع ما توصمت إوىذه النتيج، يعممون بيا

 بين االلتزام التنظيمي ومجاالتو األربعة.

يترتيب عناصر االلتزام التنظيم نتائج:ثالثاً   

لترتيب عناصر وعوامل االلتزام التنظيمي التي وردت في استبانو الدراسة حسب أىميتيا بالنسبة لمعممي 
لت عميم األساسي  ،فقد قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومديري مدارس ا

يوضح ذلك:( 21)وذلك بغرض ترتيب عناصر االلتزام التنظيمي حسب األىمية والجدول رقم   

(21الجدول )  

العينة عن  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألىمية النسبية لدرجات إجابات أفراديبين  
 ترتيب العوامل المؤثرة في االلتزام التنظيمي

االنحراف  التباين الترتيب
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 السؤال المجموع

العالقات االيجابية بين العاممين في -1 1353 4.6495 3.17843 9.477 8
 المدرسة التي اعمل بيا

أتقاضاه مستوى الراتب الذي -2 821 2.8179 1.52151 2.315 11  

أىداف المدرسة التي اعمل بيا-3 1176 3.6976 2.31246 5.311 9  

قيم المدرسة التي أعمل بيا-4 1156 3.6289 2.42822 5.896 11  

المكانة االجتماعية التي تقدميا لي -5 1461 5.1216 2.69858 7.282 7
 المدرسة
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صعوبات العمل-6 1776 6.1131 2.61884 6.858 6  

األمان الوظيفي الذي تقدمو لي المدرسة-7 2165 7.4399 2.33541 5.454 5  

فرص النمو الميني الذي يمكن أن -8 2462 8.4615 2.13614 4.146 2
 تقدميا المدرسة لي

جراءات العمل الخاصة -9 2317 7.9278 1.61976 2.591 3 وضوح الميام وا 
 بوظيفتي

والمعنوية التي تقدميا المكافآت المادية -11 2265 7.7835 2.93112 8.591 4
 المدرسة

المناخ المريح والرائع في المدرسة  -11 2465 8.4718 2.71918 7.341 1
 التي اعمل بيا

 

( أن المتوسط الحسابي لعنصر "العالقات االيجابية بين العاممين في المدرسة 21يتبين من الجدول رقم )
( ،والمتوسط 2.81الراتب الذي أتقاضاه")( ، والمتوسط الحسابي  ل"مستوى 4.64التي أعمل بيا" )

(، والمتوسط الحسابي ل"قيم المدرسة التي أعمل بيا " 3.69الحسابي ألىداف المدرسة التي أعمل بيا )
( والمتوسط الحسابي 5.02( ،والمتوسط الحسابي ل"المكانة االجتماعية التي تقدميا المدرسة لي" )3.62)

(، 7.43الحسابي ل "األمان الوظيفي الذي تقدمو المدرسة لي " )( والمتوسط 6.10ل"صعوبات العمل " )
( ، والمتوسط 8.46والمتوسط الحسابي ل "فرص النمو الميني التي يمكن أن تقدميا المدرسة لي " ) 

جراءات العمل الخاصة بوظيفتي" ) ( ، والمتوسط الحسابي ل " المكافآت 7.92الحسابي ل "وضوح ميام وا 
( ، والمتوسط الحسابي لممناخ المريح والرائع في المدرسة" 7.78التي تقدميا المدرسة" )المادية والمعنوية 

(8.47. )  

( ىو األكثر أىمية 1بناًء عمى النتائج السابقة ، وطبيعة الترتيب المطموب في االستبانة بحيث ان الرقم )
إن ترتيب العناصر المؤثرة في ،ف10( وىكذا حتى رقم 2في التأثير عمى االلتزام التنظيمي  ،يميو الرقم )

االلتزام التنظيمي لدى مديري ومعممي التعميم األساسي ،  وحسب متوسطاتيا الحسابية  حيث أن و كمما 
كان المتوسط الحسابي أكثر زادت درجة أىميتو حسب طبيعة الترتيب المطموبة في ىذا المحور من 

الي:االستبانة ،وقد كان ترتيب العناصر بعد التحميل كالت  
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" المناخ المريح والرائع في المدرسة التي أعمل بيا"المرتبة األولى:   

"فرص النمو الميني الذي تقدميا المدرسة لي "المرتبة الثانية:   

جراءات العمل الخاصة بوظيفتي "  المرتبة الثالثة: " وضوح الميام وا 

رسة "المرتبة الرابعة: " المكافآت المادية والمعنوية التي تقدميا المد  

 المرتبة الخامسة : "األمان الوظيفي الذي تقدمو لي المدرسة"

 المرتبة السادسة : "صعوبات العمل "

 المرتبة السابعة : " المكانة االجتماعية التي تقدميا المدرسة لي "

 المرتبة الثامنة: " العالقات االيجابية بين العاممين في المدرسة التي اعمل بيا

أىداف المدرسة التي اعمل بيا"المرتبة التاسعة : "  

قيم المدرسة التي أعمل بيا" " المرتبة العاشرة :  

"مستوى الراتب الذي أتقاضاه" المرتبة الحادية عشرة :  

ومن خالل النتائج يتضح أن  أكثر العوامل تأثيرًا في رفع مستوى االلتزام التنظيمي  ىو المناخ المريح 
جراءات العمل الخاصة بوظيفتي ،يميو  والرائع في المدرسة يميو فرص النمو الميني  ،يميو وضوح ميام  وا 

المكافآت المادية والمعنوية التي تقدميا المدرسة ،يميو األمان الوظيفي الذي تقدمو المدرسة ،يميو  
صعوبات العمل ،يميو المكانة االجتماعية التي تقدميا المدرسة، يميو العالقات اإليجابية بين العاممين في 

لمدرسة التي أعمل بيا ،يميو أىداف المدرسة،ثم قيميا،والمرتبة األخيرة لمراتب الذي أتقاضاه .ا  

التعميم األساسي يتطمعون في المقام األول أن يكون مناخ العمل   يريوىذا يعطي مؤشرًا أن  معممي ومد
تطور الوظيفي في سمم في المدرسة مريحًا ليقدموا أقصى ما يستطيعون إلنجاح عمل المدرسة ،كما أن  ال

أولوياتيم لما لو من أىمية نفسية واجتماعية ،كما أن  وضوح الميام و إجراءات العمل من شأنو أن يجعل 
القائمين بيذا العمل أكثر فيمًا لو و التزامًا بو ،إضافة إلى أن  عنصر األمان الوظيفي يزيد من استقرار 

ميم بيا ،ثم  يأتي فيما بعد المكانة والعالقة االجتماعية وقيم المعممين والمديرين  ووالءىم لمينتيم والتزا
 وأىداف المدرسة ،وفي النياية الراتب الذي يتقاضاه العاممون في المدرسة.

 رابعًا: النتائج العامة لمبحث :

: اآلتيةتوصل البحث من خالل الدراسة الميدانية إلى النتائج   
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االلتزام التنظيمي  فيما يتعمق بمجاالت االلتزام األربعة  أظير المعممون والمديرون مستوى عال من(1
)الوالء لممدرسة ،المسؤولية تجاه المدرسة،الرغبة في االستمرار بالعمل في المدرسة،اإليمان بقيم و أىداف 

 المدرسة( . 

أن يم لم  معظم أفراد العينة أجابوا بعدم رضاىم عن الرواتب والمكافآت التي يتقاضوىا مقابل عمميم،رغم (2
 يعتبروا الراتب عاماًل أساسيًا من العوامل التي تؤثر عمى التزاميم تجاه مدارسيم ومينتيم .

معظم أفراد عينة الدراسة لدييم إخالص لمعمل ورغبة قوية ببذل أقصى الجيود إلنجاح مدارسيم، ( 3
المؤسسة الت عميمية التربوية  ويشعرون بالفخر بمينتيم ، وىذا دليل عمى ارتباطيم القوي بيا ، وعمى مكانة

 في مجتمعنا .

يشعر معظم أفراد العينة بالمسؤولية األخالقية والشعور بالواجب تجاه المدرسة ، والمحافظة عمى  ( 4
أوقات الدوام واالنجاز،  والعمل عمى تحقيق أىداف المدرسة واالىتمام بسمعتيا ومصيرىا ،وىذا مرتبط أن  

اخمي يجعل المعممين والمديرين يعممون لمصمحة مدارسيم .االلتزام التنظيمي دافع د  

اظير معظم أفراد العينة رغبة في االستمرار بالعمل في مدارسيم لما توفره ليم من استقرار وأمان ( 5
وظيفي ،إضافًة لمعالقات مع زمالئيم والمكانة االجتماعية لمينتيم،مما يدل  عمى شعور عميق باالنتماء 

 لمدارسيم .

توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات االلتزام التنظيمي بحسب الوظيفة ، وفي كافة  ال( 6
 مجاالت االلتزام التنظيمي .

توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات االلتزام التنظيمي بحسب الجنس في مجالي الوالء ( 7
د فروق تعزى لمتغير الجنس في مجالي لممدرسة واإليمان بقيم و أىداف المدرسة،في حين ال توج

 المسؤولية تجاه المدرسة والرغبة في االستمرار بالعمل في المدرسة.

توجد فروق في متوسط درجات االلتزام التنظيمي بحسب المؤىل العممي في كافة مجاالت االلتزام عدا ( 8
 بعد اإليمان بقيم و أىداف المدرسة .

لتزام التنظيمي بحسب سنوات الخدمة في كافة مجاالت االلتزام .توجد فروق في متوسط درجات اال( 9  

توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات االلتزام التنظيمي بحسب الراتب في كافة ( 10
 مجاالت االلتزام عدا مجال المسؤولية تجاه المدرسة .
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لممدرسة،وطردية موجبة مقبولة بين توجد عالقة طردية موجبة جيدة بين االلتزام التنظيمي والوالء ( 11
االلتزام التنظيمي والمسؤولية تجاه المدرسة، وعالقة طردية موجبة جيده جدا بين االلتزام التنظيمي والرغبة 

 في االستمرار بالعمل في المدرسة ،اإليمان بقيم و أىداف المدرسة.

لمناخ المريح والرائع في المدرسة يميو أكثر العوامل تأثيرًا في رفع مستوى االلتزام التنظيمي  ىو ا( 12
جراءات العمل الخاصة بوظيفتي ،يميو المكافآت المادية  فرص النمو الميني  ،يميو وضوح ميام  وا 

والمعنوية التي تقدميا المدرسة ،يميو األمان الوظيفي الذي تقدمو المدرسة ،يميو  صعوبات العمل ،يميو 
رسة، يميو العالقات اإليجابية بين العاممين في المدرسة التي أعمل بيا المكانة االجتماعية التي تقدميا المد

 ،يميو أىداف المدرسة،ثم قيمو،والمرتبة األخيرة لمراتب الذي أتقاضاه .

 خامسًا:مقترحات البحث:

في ضوء أىمية االلتزام التنظيمي ،وانطالقًا من النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة الميدانية تقدم الباحثة 
المقترحات اآلتية التي ترى أن يا ذات أىمية لتعزيز التزام معممي ومديري مدارس التعميم األساسي تجاه 

 مينتيم ومدارسيم:

أىمية بناء عالقات عمل إيجابية بين المعممين والمديرين ، لما لتمك العالقات من آثار إيجابية عمى ( 1
ام التنظيمي ومستويات األداء .العديد من المتغيرات السموكية المؤثرة عمى االلتز   

تباع أسموب تقديم المكافآت المادية والمعنوية لزيادة التزام وانجازات  -2 تحسين مستوى الرواتب ، وا 
 المعممين والمديرين .

التجديد في بيئة العمل المدرسي ،حتى ال يضعف االلتزام عند من لدييم سنوات خدمة طويمة بسبب -3
م سنوات خدمة أقل  عمى تطوير أنفسيم بشكل دائم .الروتين ،ولحث  من لديي  

إثراء مبدأ المشاركة في اتخاذ القرارات عن طريق تشكيل فريق عمل يشارك فيو المعممون والمديرون -3
 ،لما لو من آثار إيجابية في تعزيز مستوى التزاميم بأىداف المدرسة.

االجتماعات الرسمية والمجان المشتركة .توفير المعمومات التي تعود بالفائدة عمى المدرسة عبر -4  

تبني مبدأ العدالة في توزيع الميام والتكاليف المدرسية ،فشعور المعمم بالعدالة يزيد من انتمائو لعممو -5
ر إيجابيًا عمى مستوى التزامو .ومؤسستو وتطمعو لمتطور الوظيفي بشكل مستمر، وىذا يؤث  

مية التعميمية ، ومشاركتيا في الميام اإلدارية في المدارس وفي زيادة االىتمام بدور المرأة في العم -6
 اتخاذ القرارات مما يزيد من التزاميا.
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أن تعمل وزارة التربية والتعميم عمى توفير ظروف عمل مناسبة لممعممين والمديرين ،وتحسين البيئات -7
طيم بوظائفيم ووالئيم لمدارسيم .التعميمية بما يحسن من مكانتيم االجتماعية ، وبالتالي يزيد من ارتبا  

القيام بإجراء دراسات لتحديد التزام المديرين والمعممين من وجيات نظر األطراف المختمفة ،وىم الطمبة -8
 وأولياء األمور .
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 خالصة البحث بالمغة العربية

 

تعميم األساسيواقع االلتزام التنظيمي لدى مديري ومعممي مرحمة العنوان البحث:)  

 "دراسة ميدانية في مدينة الالذقية"

 إعداد الطالبة:ندى محمد لوحو

 إشراف الدكتورة:زينب زيود

عميم األساسي  ،ودراسة الت   يريىدف البحث الحالي إلى تحديد مفيوم االلتزام التنظيمي لدى معممي ومد
عض المتغيرات عميو، ونظرًا لتباين واقع ىذا االلتزام لدييم والعوامل التي تؤثر بو،والكشف عن أثر ب

الدراسات حول االلتزام التنظيمي لممعممين والمديرين في مدارسيم مما يعني غياب األسس التي تنمي ىذا 
االلتزام لدييم ،وتعزيز مقوماتو وارتباطو بالمشكالت التي يعاني منيا النظام المدرسي من عزوف المعممين 

عضيم إضافة إلى ضعف العوائد المادية وانخفاض النواحي المعنوية عن ممارسة مينة التعميم وتغيب ب
 مما انعكس عمى التزاميم.

ومن أجل ذلك أجرت الباحثة ىذا البحث الذي ضم بابين :باب الدراسة النظرية، وباب الدراسة الميدانية 
 ،وفيما يمي يأتي عرض لكل منيما:

 ميام-الدراسات السابقةو  ي:) مشكمة البحث ومحدداتوفصول ى ثالثةالباب األول: الدراسة النظرية، وتضم 
االلتزام التنظيمي( -وخصائص المعمم والمدير  

 ناقشت الباحثة في الفصل األول مشكمة البحث ومحدداتو والتي تمثمت في السؤال اآلتي:

ما واقع االلتزام التنظيمي لمعممي ومديري مدارس التعميم األساسي في سورية؟-  

ىذا البحث من خالل عرض أىمية و أىداف البحث ، باإلضافة إلى طرح البحث  وتم عرض مبررات
المؤىل العممي( ،وقد –سنوات الخدمة  -الراتب-نوع الوظيفة –لست فرضيات وفق متغيرات )الجنس 

 استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي وعرضت لمصطمحات البحث وتعريفاتو اإلجرائية.
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ىذا الفصل الدراسات السابقة حول موضوع االلتزام التنظيمي التي بحثت مفيوم  كما تناولت الباحثة في
االلتزام في مؤسسات تعميمية ومنظمات أخرى ،وبينت العوامل والمتغيرات المؤثرة فيو ،باستخدام أدوات 
 ومناىج بحث مختمفة ، وفي ختام الفصل عرضت الباحثة أوجو التشابو واالختالف بين الدراسة الحالية

ةوالدراسات السابق  

اإلطار النظري لمبحثالثالث والرابع  وقد تناولت الباحثة في الفصل  

بعنوان ميام وخصائص المعمم والمدير ،وتناولت الباحثة فيو خصائص وميام المعمم  الفصل الثالث
لمدير .،وأخالقيات مينة التعميم ومقوماتيا ،إضافة إلى سمات وميام مدير المدرسة ،ومبادئ أخالقيات ا  

االلتزام التنظيمي ،وتناولت فيو الباحثة مفيوم االلتزام التنظيمي بشكل عام وحددت  الفصل الرابع بعنوان
ل أبعاده ومراحل تطوره يالتعميم األساسي وأىميتو وخصائصو، وتناولت بالتفص يريمفيوم التزام معممي ومد

تزام التنظيمي،وتناولت كل منيا بالتوضيح.والعوامل المساعدة في تكوينو ،كما أوضحت فوائد قياس االل  

:فصمينأما الباب الثاني من الدراسة فاختص بالدراسة الميدانية وجاء في   

في الفصل األول عرضت الباحثة منيج بحثيا وتصميم أدواتو واختيار عينتو ،حيث قامت بتصنيف أبعاد 
الستبانة عن طريق تحويل كل بعد من االلتزام التنظيمي إلى أربعة أبعاد ،إضافة إلى وضع بنود في ا

األبعاد إلى مجموعة من  البنود )الفقرات( ،بحيث تغطي جميع األبعاد ، بيدف تحديد واقع االلتزام 
في مدارس  يرينالتنظيمي ،وذلك بتطبيق تمك االستبانة بعد التأكد من صدقيا وثباتيا عمى المعممين والمد

 التعميم األساسي .

في مدينة الالذقية مدارس التعميم األساسي يريالبحث فقد شممت معممي ومدوفيما يتعمق بعينة   

البحث  استبانووفي الفصل الثاني قامت الباحثة بعرض نتائج البحث ،حيث قامت بمعالجة نتائج 
اإلحصائية المناسبة،وتقديم وصف لتمك النتائج ومناقشتيا وتفسيرىا وعرض النتائج  األساليبباستخدام 
مبحث ،حيث توصل البحث إلى النتائج اآلتية:النيائية ل  

مستوى عال من االلتزام التنظيمي  فيما يتعمق بمجاالت االلتزام األربعة  يرونظير المعممون والمدأ-1
 اإليمان بقيم وأىداف)الوالء لممدرسة ،المسؤولية تجاه المدرسة،الرغبة في االستمرار بالعمل في المدرسة،

.المدرسة(   

يم د العينة أجابوا بعدم رضاىم عن الرواتب والمكافآت التي يتقاضوىا مقابل عمميم،رغم أن  معظم أفرا -2
 لم يعتبروا الراتب عاماًل أساسيًا من العوامل التي تؤثر عمى التزاميم تجاه مدارسيم ومينتيم
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سيم، مدار  إلنجاحورغبة قوية ببذل أقصى الجدود  ،معظم أفراد عينة الدراسة لدييم إخالص لمعمل-3
ويشعرون بالفخر بمينتيم وىذا دليل عمى ارتباطيم القوي بيا وعمى مكانة المؤسسة التعميمية التربوية في 

 مجتمعنا

والمحافظة عمى  ، فراد العينة بالمسؤولية األخالقية والشعور بالواجب تجاه المدرسةأ يشعر معظم -4
 واالىتمام بسمعتيا ومصيرىا ،وىذا مرتبط أن  ، أوقات الدوام واالنجاز والعمل عمى تحقيق أىداف المدرسة 

.يعممون لمصمحة مدارسيم يرينااللتزام التنظيمي دافع داخمي يجعل المعممين والمد  

اظير معظم أفراد العينة رغبة في االستمرار بالعمل في مدارسيم لما توفره ليم من استقرار وأمان -5
يدل عمى شعور عميق باالنتماء  جتماعية لمينتيم،مماوظيفي ،إضافة لمعالقات مع زمالئيم والمكانة اال

 لمدارسيم

توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات االلتزام التنظيمي بحسب الوظيفة وفي كافة  ال-6
 مجاالت االلتزام التنظيمي

الء توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات االلتزام التنظيمي بحسب الجنس في مجالي الو -7
توجد فروق تعزى لمتغير الجنس في مجالي المسؤولية  أىداف المدرسة،في حين الاإليمان بقيم و لممدرسة و 

.تجاه المدرسة والرغبة في االستمرار بالعمل في المدرسة  

توجد فروق في متوسط درجات االلتزام التنظيمي بحسب المؤىل العممي في كافة مجاالت االلتزام عدا -8
. أىداف المدرسةقيم و اإليمان ببعد   

.توجد فروق في متوسط درجات االلتزام التنظيمي بحسب سنوات الخدمة في كافة مجاالت االلتزام-9  

توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات االلتزام التنظيمي بحسب الراتب في كافة -10
. مجاالت االلتزام عدا مجال المسؤولية تجاه المدرسة  

ة طردية موجبة جيدة بين االلتزام التنظيمي والوالء لممدرسة،وطردية موجبة مقبولة بين توجد عالق-11
االلتزام التنظيمي والمسؤولية تجاه المدرسة، وعالقة طردية موجبة جيده جدا بين االلتزام التنظيمي والرغبة 

. أىداف المدرسةواإليمان بقيم و في االستمرار بالعمل في المدرسة ،  

يميو  ، وامل تأثيرًا في رفع مستوى االلتزام التنظيمي  ىو المناخ المريح والرائع في المدرسةكثر العأ-12
جراءاتفرص النمو الميني  ،يميو وضوح ميام   العمل الخاصة بوظيفتي ،يميو المكافآت المادية  وا 

 والمعنوية التي تقدميا المدرسة ،يميو األمان الوظيفي الذي تقدمو 



 الباب الثاني:الدراسة الميدانية                                  الفصل الثاني:النتائج الكمية ألدوات البحث
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وبات العمل ،يميو المكانة االجتماعية التي تقدميا المدرسة، يميو العالقات اإليجابية المدرسة ،يميو  صع
،والمرتبة األخيرة لمراتب الذي اقيمي المدرسة،ثم   أىدافبين العاممين في المدرسة التي أعمل بيا ،يميو 

. أتقاضاه  

تجاه مدارسيم ومينتيم. نيريقدمت الباحثة مجموعة من المقترحات لتعزيز التزام المعممين والمد ثم    

. وأخيرًا قامت بعرض لممخص البحث بالمغة العربية واإلنكميزية ،وذكر قائمة بمراجع البحث والمالحق  
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المصادر والمراجعسابعًا :  

: المراجع العربية :1  

 -الكتب

،القاىرة ،منظمة األمم 1( ، ط2009اإلطار االسترشادي لمعايير أداء المعمم العربي:سياسات وبرامج)-
 المتحدة لمطفولة .

( ، دار بيروت 4( : "لسان العرب"  )ج1956ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرك )  -
عة والنشر ، بيروت، لبنان .لمطبا  

(:1980صادق ،آمال) ، حطب،فؤاد أبو - ،مصر،مكتبة 1،ط التربوي النفس عمم    . المصرية األنجمو 

،مؤسسة الوراق،األردن1(:أخالقيات مينة التربية والتعميم، ط2001البرازي ، مجد)-  

نمية البشرية ، تطوير أداء (: التخطيط التعميمي ) عممياتو ، مداخمو ، الت 2001البوىي ،فاروق ) -
  المعمم ( ، دار قباء لمطباعة والنشر والتوزيع ، القاىرة

( : اإلدارة التعميمية، مكتبة المجتمع العربي، عمان، األردن 2008أسعد، وليد أحمد )  -  

دار ( : المعمم الجديد:دليل المعمم في اإلدارة الصفية الفعالة ،2006الترتوري ،محمد ،القضاه ،محمد )-
،عمان.1الحامد لمنشر والتوزيع ،ط  

،عالم الكتب، 1(: إدارة المؤسسات التربوية، ط 2003حافظ فرج، محمد صبري )  -أحمد، حافظ -
 القاىرة، مصر

, دار الفكر العربي, القاىرةمدرس القرن الحادي والعشرين(: 2000جابر، عبد الحميد)  -  

، دار الفكر  عمان، األردنلتفوق واإلبداعالموهبة وا(  2008جروان، عبد الرحمن فتحي) -  

( :مقدمة في عمم االجتماع الصناعي ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع1984الجوىري ، محمد ) - 

(: مدرسة المستقبل ،مكتب التربية العربي لدول الخميج ،الرياض.2001الحر،عبد العزيز) -  
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،دار 1لدى المديرين والمعممين في المدارس ،ط( : قيم العمل وااللتزام الوظيفي 2006حمادات ،محمد) -
 ومكتبة الحامد لمنشر والتوزيع .

( : مناىج البحث العممي ،أساسيات البحث العممي ، جامعة عمان 2006الحمداني  ، وآخرون ) -
،عمان . 1لمدراسات العميا ، ط  

،دار ابن خزيمة ،الرياض . 1( :مع المعممين ،ط1997الحمد،محمد) -  

( : رسائل في التربية واألخالق والسموك، دار ابن خزيمة2003مد )الحمد،مح-  

 ،اإلسكندرية 1ثقافية، ط اجتماعية قراءة والمعمم والمدرسة التربية ( :2000، سالمة ) الخميسي -
  .الوفاء دار ،

( :محاضرات في الفكر التربوي المعاصر،مكتبة القدس،فمسطين ،غزة2010الخطيب ،عامر )-  

( : تطوير اإلدارة المدرسية والقيادة اإلدارية، الطبعة الثانية، دار  2009بد الفتاح محمد ) الخواجا، ع-
 الثقافة، عمان، األردن

،دار الفكر ،القاىرة ،2( شخصية المعمم وأداره في ضوء التوجييات اإلسالمية ،ط1997راشد،عمي )-  

( :خصائص2002راشد ،عمي )- ،القاىرة1وأدواره ط العصري المعمم   . العربي الفكر دار النشر: 

،مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع ،عمان  1( : المدير المدرسي الناجح ،ط2006ربيع،ىادي) -
 ،األردن

،المنشأة العامة 1( :أساسيات عمم االجتماع االقتصادي :مداخل نظرية وعممية ،ط1985زىري، زينب )-
 لمنشر والتوزيع واإلعالن،طرابمس ،ليبيا

(: إدارة المدرسة نظرياتيا وتطبيقاتيا التربوية، دار المسيرة، عمان،  2009ش، أحمد جميل ) عاي-
 األردن

،جامعة القدس المفتوحة .1(:  السموك التنظيمي ، ط1998عبد الرزاق ،سعادة ) -  
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ة ، ( : أساسيات التدريس والتطوير المينى لممعمم ، القاىر  2000عبد السالم ، مصطفى عبد السالم )  -
 دار الفكر العربى .

،عمان ،دار أسامة لمنشر والتوزيع .1(: التنظيم اإلداري:مبادئو وأساسياتو ،ط2006عبودي ،زيد) -  

( : منيجية البحث العممي في العموم النفسية والتربوية ،سمسمة منيجية 2006العسكري ، عبد اهلل ) -
، دار النمير ، دمشق . 4البحث العممي ،ط  

،الدار العممية 2(:اإلدارة المدرسية الحديثة مفاىيميا النظرية وتطبيقاتيا العممية،ط2001عطيوي،جودت)-
 ودار الثقافة لمنشر والتوزيع ،عمان .

(: العالقة بين الطالب والمعمم ،دار األندلس ،جدة1990عمار ،محمود)-  

ار المسيرة، عمان، األردن(: مبادئ اإلدارة المدرسية، الطبعة الثانية، د 2001العمايرة، محمد حسن ) - . 

، دار وائل لمنشر،عمان1( : السموك التنظيمي في منظمات األسماك،ط2005العميان، محمود سميمان)-  

، دار اليدى لمطباعة والنشر، الجزائر. 1(: تنمية الموارد البشرية،ط2002غربي ، عمي وآخرون) -  

( 1نظيمي في إدارة المؤسسات التعميمية ، )ط( : السموك الت2005فميو ،فاروق وعبد المجيد ،السيد ) -
 ،عمان، دار المسيرة لمنشر والتوزيع .

، دار القاسم، الرياض1( : المعمم األول،ط1996الشميوب،فؤاد ) -  

،دار الثقافة ،عمان ، األردن . 1( :القيادة اإلدارية ،ط2009كنعان ،سالم )-  

، دار وائل لمنشر 2ومفاىيم حديثة ، ط ( : التطوير التنظيمي:أساسيات2003الموزي،موسى)  -
 والتوزيع،عمان ،األردن .

، دار ديبونو 1( : أسس بناء االختبارات والمقاييس النفسية والتربوية ، ط2006مجيد ، سوسن شاكر) -
 لمنشر والتوزيع ، عمان .

فاء، عمان، ( : الجوانب السموكية في اإلدارة المدرسية، دار الص 2005محامدة، ندى عبد الرحيم ) -
 األردن.
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،جامعة ، اإلسراء ،المركز 1(:تحميل السموك التنظيمي ،ط1991المدىون، موسى ،الجزراوي ،إبراىيم )-
 العربي لمخدمات الطالبية،عمان

،دار المريخ 3( اإلدارة المدرسية في ضوء الفكر اإلداري المعاصر ،ط1999مصطفى،صالح)-
 لمنشر،المممكة العربية السعودية

( :المعمم والنظام :دليل المعمم إلى تعميم المتعمم ،عالم الكتب ،القاهرة.1991محمد  )مرسي ،-  

( :2003المجيد) النشواتي، عبد - ،مصر4،ط التربوي النفس عمم   لمنشر. الفرقان دار :

،،الرياض ،أكاديمية  2( : "الوالء التنظيمي لممدير السعودي " ،ط1999الرحمن أحمد) ىيجان،عبد -
موم األمنية.نايف لمع  

( :تربية األجيال عمى أخالقيات وآداب المناقشة والمحاورة والمناظرة العممية 2004يالجن ،مقداد) -
،دار عالم الكتب ،الرياض.1،ط  

(: األخالقيات اإلسالمية الفعالة لممعمم والمتعمم، دار عالم الكتب، الرياض2004يالجن ،مقداد) -  

الرسائل الجامعية والبحوث :-  

( : النمو الميني لمعممي المدارس الحكومية بقطاع غزة ودور  ٠٢٢٢و حسب اهلل ، عمي سعيد ) أب -
 مدير المدرسة في تطويره من وجية نظرىم ، رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة اإلسالمية ، غزة

لمميارات (: درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظات غزة  2009أبو زعيتر، منير حسن ) -
 القيادية وسبل تطويرىا، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطين

( :ضغوط العمل وأثرىا عمى الوالء دراسة تطبيقية عمى المديرين العاممين في  2009أبو العال،محمد)  -
غزة-التجارة، الجامعة اإلسالميةوزارة الداخمية في قطاع غزة، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية  . 

(  : تحميل عالقة بعض المتغيرات الشخصية وأنماط القيادة بااللتزام 2007أبو ندا ،سامية خميس ) -
التنظيمي والشعور بالعدالة التنظيمية :دراسة ميدانية في الوزارات الفمسطينية في قطاع غزة ، رسالة 

 ماجستير،الجامعة اإلسالمية،غزة .
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( :درجة فاعمية المدرسة الثانوية األكاديمية الحكومية في األردن ،رسالة ماجستير 1993كوثر)حداد ،-
 غير منشورة ،الجامعة األردنية،األردن

تصور مقترح لممقومات الشخصية والمهنية الضرورية لمعمم (: 2004ىاشم ) حسن ،السيد محمد أبو-
جامعة الممك سعود -قسم عمم النفس  تير،ضوء متطمبات العولمة ،رسالة ماجس فيالتعميم العام   

(:أثر إدراك العاممين لمعدالة التنظيمية عمى االلتزام التنظيمي 2004حسانين،جاد الرب، عبد السميع)-
 دراسة تطبيقية" مجمة البحوث التجارية،جامعة الزقازيق 

ؤسسة عمى رغبة ( :  تأثير اإليمان بالم2011حنونة ،سامي إبراىيم و أبو الروس ،سامي عمي ) -
العاممين في الجامعات الفمسطينية في االستمرار بالعمل في جامعاتيم ،دراسة ميدانية عمى الجامعات 

الفمسطينية في قطاع غزة ،مجمة الجامعة اإلسالمية )سمسمة الدراسات اإلنسانية( ،المجمد التاسع 
 عشر،العدد األول .

لتزام التنظيمي  لدى العاممين بالجامعات الفمسطينية (: قياس مستوى اال2006حنونة ،سامي إبراىيم) -
 بقطاع غزة ،رسالة ماجستير في إدارة األعمال بكمية التجارة في الجامعة اإلسالمية،غزة .

( : نماذج التواصل السائدة مع المعممين والمعممات لدى مديري ومديرات 2009حنون،بكر عمي أحمد) -
في محافظات الضفة الغربية وعالقتيا بالوالء التنظيمي من وجية المدارس اإلعدادية في وكالة الغوث 

نظر المعممين والمعممات ،رسالة ماجستير،كمية الدراسات العميا في جامعة النجاح الوطنية، نابمس 
 ،فمسطين .

( :  درجة فيم مديري ومديرات المدارس األساسية لممفاىيم والمصطمحات 2008الحمو،ىناء محمود) -
التربوية وعالقتيا بالوالء التنظيمي في محافظات شمال الضفة الغربية ، رسالة ماجستير ، جامعة اإلدارية 

 النجاح الوطنية،نابمس ،فمسطين .

(:أثر االلتزام التنظيمي والثقة التنظيمية عمى العالقة بين العدالة التنظيمية 2003حواس،أمير محمد )-
التنظيمية بالتطبيق عمى البنوك بين العدالة التنظيمية وسموكيات المواطنة  التجارية"، رسالة ماجستير  .

 غير منشورة،جامعة القاىرة
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( : أثر األنماط القيادية لرؤساء األقسام العممية عمى االلتزام التنظيمي 2003الخشالي،شاكر جاد اهلل ) -
،العدد 6بيقية ،المجمد ألعضاء ىيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصة،المجمة األردنية لمعموم التط

 األول .

( : تأثير مناخ الخدمة عمى االلتزام التنظيمي )دراسة ميدانية عمى 2011الخشروم،محمد مصطفى) -
العاممين في المعاىد التقنية التابعة لجامعة حمب(،مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية 

(،العدد الثالث .27والقانونية،المجمد)  

( : االلتزام التنظيمي وفاعمية المنظمة ،دراسة مقارنة في الكميات 1996رون )خضير،نعمة عباس وآخ-
.31العممية واإلنسانية في جامعة بغداد ،مجمة اتحاد الجامعات العربية،العدد   

(: االنتماء التنظيمي والرضا عن العمل: دراسة ميدانية عن المرأة العاممة 1992خطاب، عايدة سيد) -
. 13عموم اإلدارية، جامعة الممك سعود، عدد السعودية "، مجمة ال  

(:التمكين وأثره عمى المواطنة التنظيمية" رسالة ماجستير غير منشورة ، معيد العموم 2007خيرة ،براف )-
 التجارية واالقتصادية وعموم التسيير ، الجزائر .

يمي واألداء الوظيفي ( : العالقة بين دافعية العمل الداخمية وااللتزام التنظ1999درويش، يوسف )-
( .3( ع)39العامة،مج) والخصائص الفردية:دراسة ميدانية،اإلدارة  

- (: المعمم الذي نريد مكانتو وخصائصو.كتاب المؤتمر التربوي"مكانة المعمم بين 2006دياب،سييل )-
 الواقع والطموح،النصيرات ،فمسطين،مركز العمم والثقافة

ر أثر المتغيرات التنظيمية و الفردية في تشكيل ضغط العمل "دراسة (: اختبا2008دواليبي ،عبد القادر )-
 ميدانية في الجامعات السورية" ،مجمة بحوث جامعة حمب ،شباط .

( بعض سمات الشخصية وأثرىا عمى أداء المعمم في المرحمة االبتدائية ،المجمة 2001الراشد ،عمي )-
58التربوية ،جامعة الكويت ،عدد  

(:اإلطار المرجعي:نحو منظومة قيمية لمتعميم والعمل. بحث مقدم في المنتدى 2007رزق، أدمونز) -
نيسان ، عمان 25-24العربي الرابع لمتربية والتعميم،  
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( : محددات اإلدراك اإلداري لاللتزام التنظيمي لدى المرؤوسين 2000ريان ،عادل ريان محمد ) -
ري بجامعة أسيوط "،المجمة العربية لمعموم اإلدارية ونتائجو :دراسة مطبقة عمى العاممين بالجياز اإلدا

( .3( ،عدد)6،جامعة الكويت ،مجمد)  

( : أثر الوالء الوظيفي لمديري المدارس عمى عالقاتيم مع المعممين من وجية 1995الرواشدة،خمف ) -
 نظر المعممين في محافظة جرش ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة اليرموك،اربد ،األردن .

( : الوالء التنظيمي لمعممي المرحمة الثانوية بمنطقة الباحة التعميمية 2003الزىراني ،عبد الواحد ) -
دراسة ميدانية،رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم اإلدارة التربوية والتخطيط ،كمية التربية،جامعة أم القرى 

 ،مكة المكرمة .

يري المدارس الثانوية العامة في األردن وعالقتيا (:  الممارسات اإلدارية لمد2003سالمة ،رتيبة ) -
بالرضا الوظيفي والوالء التنظيمي لممعممين ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة عمان العربية لمدراسات 

 العميا ،األردن .

( : االلتزام التنظيمي والرضا الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية 1999سالمة،عادل ) -
(1(،الجزء)23بجامعة عين شمس،مجمة كمية التربية،ع)  

( : أنماط السموك اإلداري لمديري المدارس الثانوية العامة في األردن وفقًا لنظرية 2009السعود،راتب) -
( وعالقتيا بمستوى الوالء التنظيمي لمعممي مدارسيم ،المجمة األردنية لمعموم 4نظام-1رنسس ليكرت)نظام

. 3،عدد5التربوية،مجمد  

وكيات المواطنة التنظيمية بالتطبيق مل المؤثرة في ممارسة العاممين لس( :العوام2006شربتجي ،أولغا ) -
. 44عمى المشافي الجامعية السورية ،مجمة بحوث جامعة حمب،العدد   

( :أثر البناء االجتماعي عمى مستويات األداء الميني في المؤسسات الصناعية 1998ق ،حسين )صدي-
 ،رسالة ماجستير ،جامعة دمشق
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(:  قياس مدى قدرة العوامل التنظيمية الديموغرافية في التنبؤ بمستوى 1996الطجم،عبداهلل الغني ) -
،جامعة 1، ع 4ة العربية لمعموم اإلدارية ،مااللتزام التنظيمي باألجيزة اإلدارية السعودية ،المجم

 الكويت،الكويت .

طعيمة،-  :تونس الفصل الواحد، ذات بالمدارس المعممين لتدريب المرجعي الدليل): ٠٢٢٢ (أحمد رشدي 
 لمتربية العربية المنظمة

لواقع والطموح ( : ميام مدير المدرسة كقائد تربوي ، اإلدارة التربوية بين ا ٨٩٩١العاجز ، فؤاد عمي )  -
، صادر عن جمعية بيرسا البحوث والدراسات الفمسطينية "بيرسا" فعاليات اليوم الدراسي المنعقد في غزه ، 

نوفمبر ٨٠  

( : درجة االلتزام الميني لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية الفمسطينية 2010عابدين،محمد ) -
( .3،عدد )6مجمة األردنية في العموم التربوية ،مجمد ومعممييا من وجيات نظر المعممين والمديرين، ال  

( : االلتزام التنظيمي لمنسوبي جامعة 1997العتيبي ، سعود محمد ومطمق ،عوض اهلل السواط )  -
. 7الممك عبد العزيز والعوامل المؤثرة فيو، مجمة اإلداري،العدد  

التربية والتعميم والشباب ، دولة  ، وزارة2020(: رؤية لمتعميم2002عثمان، ممدوح عبد اليادي ) -
 اإلمارات العربية المتحدة

( :بناء نموذج سببي لدراسة تأثير كل من الوالء التنظيمي والرضا الوظيفي 2004العمري،عبيد) -
وضغوط العمل عمى كل من األداء الوظيفي والفعالية التنظيمية،مجمة جامعة أم القرى لمعموم التربوية 

( .1( ،ع)16انية،مج)واالجتماعية واإلنس  

( : اتجاىات القادة التربويين نحو التغيير التنظيمي وعالقتيا 2008العنزي،عطا اهلل بن فاحس راضي ) -
  بالتزاميم التنظيمي في المممكة العربية السعودية ،رسالة دكتوراه .

شاركة العاممين( : عالقة االلتزام المنظمي بم 2006الزبيدي ، غني دحام )  ،،العنزي، سعد عمي  -  

61وأثرىا في تحقيق متطمبات الجودة لمموارد ، مجمة اإلدارة واالقتصاد ، الجامعة المستنصرية ،ع  
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( : العوامل المؤثرة في االلتزام التنظيمي لدى 2006العواد ،فؤاد عبد اهلل واليران،محمد عبد اهلل ) -
ي ،مركز بحوث كمية العموم اإلدارية ،نشرة أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممك سعود ،عمادة البحث العمم

 بحثية محكمة ،جامعة الممك سعود ،الرياض .

(:التعميم وأسواق العمل أزمة قيم دراسات وأبحاث المنتدى العربي الرابع لمتربية ٠٢٢٢العواد،خالد) -
نيسان،عمان ،األردن 25-24والتعميم،  

ي والوالء التنظيمي عند أعضاء ىيئة التدريس في (  : العالقة بين الرضا الوظيف2007غنيم ، يوسف)  -
. 2، العدد  9جامعة النجاح الوطنية ، مجمة جامعة األزىر ، غزة،سمسمة العموم اإلنسانية ،المجمد   

غنام ، ختام عبد- ( : السمات الشخصية والوالء التنظيمي لدى معممات المرحمة األساسية في 2005اهلل ) 
ة نابمس ،رسالة ماجستير ،كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنيةالمدارس الحكومية في محافظ  

( : الرضا الوظيفي وعالقتو بااللتزام التنظيمي لدى المشرفين 2008فممبان ،إيناس فؤاد نواوي ) -
رة التربويين والمشرفات التربويات بإدارة التربية والتعميم بمدينة مكة المكرمة ،رسالة ماجستير ، قسم اإلدا

 والتخطيط ،جامعة أم القرى .

( : تأثيرات العدالة التنظيمية في الوالء 2004الفيداوي ،فيمي خميفة و القطاونة ،نشأت احمد ) -
التنظيمي ،دراسة ميدانية لمدوائر المركزية في محافظات الجنوب األردنية ،المجمة العربية لإلدارة 

ة اإلدارية، جامعة الدول العربية،القاىرة .( ،المنظمة العربية لمتنمي2(،العدد)24،المجمد)  

( : الوالء التنظيمي لمموظفين الحكوميين في مدينة جدة بعض 1997القرشي ،سوزان محمد أحمد ) -
المحددات واآلثار ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية العموم اإلدارية ،قسم اإلدارة العامة ،جامعة الممك 

 سعود ،الرياض .

عبدالقرني ،حسن -- ( القيم التربوية المتضمنة في النصوص الشعرية المقررة في أدبي 2003اهلل ) 
 المرحمة الثانوية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة أم القرى

( :الوالء التنظيمي في الجامعات الرسمية األردنية : دراسة ميدانية من 1999الكايد،جعفر محمد احمد ) -
،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية االقتصاد والعموم اإلدارية،جامعة  وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس

 اليرموك ،اربد ،األردن .
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(:الترخيص لممارسة مينة التعميم ،رؤية مستقبمية 2001الكندري،جاسم وعبد الستار فرج ،ىاني،) -
15، المجمد58لتطوير مستوى المعمم العربي، المجمة التربوية ،العدد  

(:رؤية جديدة نحو تطوير أدوار المعمم ، كمية التربية األساسية، قطر.2009سعيد)المتبقي، أحمد  -  

( : قياس وتحميل الوالء التنظيمي وضغوط العمل في اإلدارات الحكومية في 2003المعشر ،زياد ) -
الجامعة –محافظات الشمال في األردن :دراسة ميدانية تحميمية ،مجمة الدراسات ،عمادة البحث العممي 

( : االلتزام 2003ياسين ،إيمان) -( ،عمان ،األردن. 1( ،العموم اإلدارية ،العدد )30ألردنية ،المجمد )ا
 التنظيمي والميني لممعممين في محافظة رام اهلل ،رسالة ماجستير غير منشورة ،فمسطين .

ية و التنظيمية ( العالقة بين الوالء التنظيمي و بعض العوامل االجتماع2003الياجري ، خالد ظافر،) -
: دراسة تطبيقية عمى موظفي الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة الرياض ، رسالة ماجستير، 

 الرياض،جامعة الممك سعود،كمية اآلداب.

(: المشكالت التي تواجو المديرين الجدد في مدارس محافظات غزة وسبل  2002اليباش،أسامة  )  -
فمسطين –نشورة ، كمية التربية ، الجامعة اإلسالمية، غزة مواجيتيا، رسالة ماجستير غير م  

(:المناخ التنظيمي وعالقتو بااللتزام التنظيمي، رسالة ماجستير،دراسة غير منشورة 2006الوزان ،خالد ) -
 ،جامعة نايف العربية لمعموم األمنية، البحرين . 

 الوثائق الرسمية:

وزارة- مدارس مرحمة التعميم األساسي،دمشق .( : النظام الداخمي ل2004التربية )   

( :فمسفة التعميم وأخالقيات المينة ،غزة2003وزارة التربية والتعميم الفمسطينية )-  

 المواقع االلكترونية:

( بعنوان) الممارسات اإلدارية لمديري المدارس الثانوية بمدينة الطائف وعالقتيا بالرضا 2007الحارثي)-
ي لممعممين من وجية نظرىم(الوظيفي وااللتزام التنظيم  

libback.uqu.edu.sa 
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 سادة محكمي استبانه االلتزام التنظيميقائمة بأسماء ال-1
 مدارس التعميم األساسي المختارة بحسب المناطق التعميمّية يبين  -2

 لمدارس التعميم األساسي  يبين المجتمع األصمي لمديري ومعممي-3

 والمديرين االستبانة الموجهة لممعممين-4
 

 المالحق
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 الوالحق

(1الولحق رقن )  

 يبين أسواء السادة هحكوي استبانه االلتزام التنظيوي

 أ.د عيسى الشماس أستاذ في قسم أصول التربية
 د.محمود عمي محمد أستاذ مساعد في قسم أصول التربية
 د. ريمون معمولي أستاذ مساعد في قسم أصول التربية
كمنى كشي.د أستاذ مساعد في قسم أصول التربية  

 

 

(2الملحق رقم )  

2012/2013الّّلذقّية  مدينةمدارس التعميم األساسي المختارة بحسب المناطق التعميمّية في يبين   
              

 عدد المدراء والمعّممين معمم مدير اسم المدرسة المنطقة

 منطقة الّلذقية

 

 91 90 1 سنجوان

 89 88 1 غاندي خدام

 84 83 1 ىاني قرحيمي

ر الدين دنكريانو   1 82 83 

 78 77 1 ستمرخو

 75 74 1 بكسا

 62 61 1 الشامية

 134 133 1 جعفر الصادق األولى مركز المحافظة
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 123 122 1 توفيق حمود

 116 115 1 الحسين الثانية

 116 115 1 سميم عمران

 115 114 1 سميمان العجي

 110 109 1 صّلح الدين األيوبي

 107 106 1 عماد عمي

 102 101 1 الشريف الرضي

 1485 1470 15 المجموع =

2013م المصدر: مديرّية التربية في محافظة الّلذقّية لعا  

 

(3الولحق رقن )  

2012/2013ي في محافظة الّّلذقّية لمدارس التعميم األساس يبين المجتمع األصمي لمديري ومعممي  

وعالمجم معممين مدراء المنطقة التعميمّية  

 6793 6793 022 الّّلذقّية

 0626 2136 739 جبمة

 1423 1281 142 القرداحة

 1006 820 186 الحفة

 4255 4171 84 مركز المحافظة

 13163 12384 779 المجموع

2013لتربية في محافظة الّلذقّية لعامالمصدر: مديرّية ا  
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(4الملحق رقم )  

 استبانو االلتزام التنظيمي

 جامعة دمشق

 التربية كمية

 قسم:أصول التربية

 السادة المعممون والمدراء المحترمون

 تحية طيبة وبعد

دراسة  –واقع االلتزام التنظيمي لدى مديري ومعممي مرحمة التعميم األساسي تقوم الباحثة بدراسة حول 
ميدانية في محافظة الّلذقية( وذلك استكماال لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في أصول 

لتربية من كمية التربية في جامعة دمشق،ولتحقيق ىدف الدراسة تعرض عميكم الباحثة استبانو من ا
 ثّلثة أقسام يتألف القسم األول من المعمومات العامة ،ويتألف القسم الثاني من أبعاد االلتزام التنظيمي 

ل واالستمرار فييا ،وأن الذي يعني قبول كّل من المعمم والمدير ألىداف وقيم المدرسة،ورغبتيما لمعم
 المدير يتحمل مسؤولية اكبر في رفع مستوى االلتزام لدى المعممين ،وتتمثل األبعاد بمايمي:  

أما القسم الثالث فيو يضم عدد من العوامل المؤثرة في االلتزام التنظيمي التي عميكم ترتيبيا حسب 
أىم العوامل التي تؤثر عمى التزامكم تجاه  أىميتيا في التأثير عمى التزامكم إضافة لسؤال مفتوح يوضح

 مينتكم ومدرستكم

أرجو منكم التكرم بدراسة فقرات االستبانة  ثم اإلجابة عمييا بكل موضوعية عمما أن ىذه المعمومات 
 فقط شاكرين لكم حسن تعاونكم لخدمة البحث العممي ستستخدم ألغراض البحث العممي

 أوال:المعمومات العامة

 [   ]مدير                         ][: معمم  صفة الوظيفة (1
 [  ]أنثى                [  ]الجنس  : ذكر  (2
 [  ]جامعة      [  ]معيد إعداد معممين          [  ]  المؤىل العممي : معيد  (3
 فمافوق   10    [   ]  10-6             [  ]سنوات  5سنوات الخدمة: أقل من  (4
 ألف فمافوق20ألف           20-15                  ألف   15-10الراتب: من  (5
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 ثانيًا:بنود االستبيان

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشده

 البعد األول : الوالء لممدرسة

 اشعر بالفخر كوني أحد أفراد ىذه المدرسة-1     
 اعتبر مشاكل المدرسة مشاكمي الشخصية-2     
 نتماء لمدرستي كما وكأنيا بيتي الذي احر  عميواشعر باال  -3     
 تستحق مدرستي اإلخّل  من قبل العاممين فييا -4     
 أثق بالعاممين في المدرسة-5     
 6اشعر بالواجب تجاه نجاح المدرسة-     
 أشعر بأن المدرسة جزءًا ميمًا من حياتي-7     
 أفضل مصمحة المدرسة عمى مصمحتي الشخصية -8     
 التدريس مينة تخضع لألنظمة والقوانين -9     
 اىتمام اإلدارة بالمعممين يزيد من جيودىم وعطائيم في المدرسة -10     
 اشعر بوالء كبير لمدرستي-11     
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The Summary of the Research 
Research Title: (Reality organizational commitment among 
managers and teachers of stay basic education 
"A field study in the city of Latakia" 
Student preparation: Nada Mohamed loho 
The supervision of Dr. Zainab Zayoud 

The current research target to define the concept of organizational commitment 
among teachers and managers of stay basic education, the study of the reality 
of this commitment they have and the factors that affect it, and the disclosure 
of the impact of some of the variables it, due to the variation of studies on the 
organizational commitment of teachers and administrators in their schools, 
which means the absence of the foundations that develop this commitment 
they have , and the promotion of its components and its association with the 
problems plaguing the school system of the reluctance of teachers from the 
practice of the teaching profession and the absence of some of them in 
addition to the returns of physical weakness and low moral aspects which 
reflected their commitment. 
To this researcher conducted this research, which included door: the door of 
the theoretical study, and the door of the field study, the following comes each 
show: 
Part I: theoretical study, and includes four chapters: (research problem and its 
determinants and Previous studies – the functions and characteristics of the 
teacher and manager - organizational commitment) 
The researcher discussed in the first chapter of the research problem and its 
determinants marked by the following question: 
- What is the reality of organizational commitment of teachers and managers 
of stay basic education schools in Syria? 
Was presented justifications for this research by showing the importance and 
objectives of the research, Add to six hypotheses put forward search 
according to variables (sex - Job Type - Salary - years of service - 
Qualification), The researcher used the descriptive analytical approach and 
offered to search terms and definitions procedural. 
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It also dealt with the researcher in this chapter, previous studies on the subject 
of organizational commitment, which examined the concept of commitment in 
educational institutions and other organizations, and showed the factors and 
variables affecting it, using the tools and research methods are different, and at 
the end of the chapter offered researcher similarities and differences between 
the current study and previous studies. 
Have addressed a researcher at the third and fourth quarters of the theoretical 
framework for searcher 
Chapter III: the functions and characteristics of the teacher and manager , 
researcher addressed the functions and characteristics of the teacher ,and the 
ethics the teaching profession and its elements ,in addition to the features and 
functions of the manager. 
Chapter IV: organizational commitment, and dealt with the researcher concept 
of organizational commitment in general and identified the concept of 
commitment of teachers and directors of primary education and its importance 
and its characteristics, and dealt with in detail dimensions and stages of 
development and cofactors in its composition, also showed the benefits of 
measuring organizational commitment, and styles administrative principals that 
affect positively or negatively the commitment of teachers, each of which dealt 
with the clarification. 
The second section of the study included field study and came in three 
chapters: 
In the first chapter offered researcher methodology researched and designed 
tools and choose appointed, where the classification of the dimensions of 
organizational commitment to the four dimensions, in addition to setting the 
terms of the resolution by converting each dimension to a group of items 
(paragraphs), so as to cover all dimensions, in order to determine the reality of 
organizational commitment, and by applying those questionnaire after 
confirmation of sincerity and persistence on teachers and principals in the 
schools of basic education. 
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With regard to research, the sample included teachers and directors of schools 
of basic education 
In the second chapter, the researcher presented the results of the search, 
where the results of a questionnaire to address search using appropriate 
statistical methods, and provide a description of those results and discuss and 
interpret and display the final results of the search, where the research found 
the following results: 
1 - View teachers and administrators a high level of organizational 
commitment in relation to the four areas of commitment (loyalty to the school, 
be held liable for the school, the desire to continue to work at the school, faith 
values and goals of the school). 
2 - Most of the respondents answered no satisfaction with salaries and 
bonuses that they take for their work, even though they did not consider salary 
a key factor of the factors that affect their commitment to their schools and 
their profession 
3 - Most of the members of the study sample have a dedication to work and a 
strong desire to exert maximum ancestors for the success of their schools, and 
are proud of their profession and this is evidence of a strong association with 
them and the status of the educational institution in our society. 
4 - Most of the respondents feel the moral responsibility and a sense of duty 
towards the school and the preservation of working hours and achievement 
and work to achieve the goals of the school and its reputation attention and 
determination, and this is linked to organizational commitment inner drive 
makes the teachers and administrators are working for the benefit of their 
schools. 
5 - Most of the respondents showed a desire to continue to work in their 
schools because they provide them the stability and job security, as well as the 
relationships with their colleagues and the social status of their profession, 
which shows a deep sense of belonging to their schools. 
6 - There are no statistically significant differences in the average scores of 
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organizational commitment by function in all areas of organizational 
commitment 
7 - There were statistically significant differences in the average scores of 
organizational commitment by sex in the areas of loyalty to the school and a 
strong belief to accept the goals of the school, while there are no differences 
related to gender in the areas of responsibility towards the school and the 
desire to continue to work at the school. 
8 - There are differences in the average scores of organizational commitment, 
according to qualification in all areas except the commitment after strong belief 
to accept the goals of the school. 
9 - There are differences in the average scores of organizational commitment, 
according to years of service in all areas of commitment. 
10 - There were statistically significant differences in the mean scores 
according to salary organizational commitment in all areas except in the area of 
responsibility commitment towards the school. 
11 - There is a direct correlation positive good between organizational 
commitment and loyalty to the school, and the direct correlation positive 
acceptable between organizational commitment and responsibility towards the 
school, and a positive correlation is positive very good between organizational 
commitment and the desire to continue to work at the school, and the strong 
belief to accept the goals of the school. 
12 - the most influential factor in raising the level of organizational commitment 
is the climate comfortable and wonderful at the school, followed by 
opportunities for professional growth, followed by the clarity of tasks and 
working procedures of my job, followed by material rewards and moral offered 
by the school, followed by job 
security offered by the school, followed by the difficulties of the work, followed 
by position social services provided by the school, followed by positive 
relationships between school staff that I work with, followed by the objectives of 
the school, then the value, and the last rank of the salary that I get. 
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Then the researcher presented a set of proposals to strengthen the 
commitment of teachers and principals toward their schools and their 
profession. 
And finally was introduced to the abstract in Arabic and English, said the list of 
references and appendices Search 

 


