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لدى معلمي مدارس التعليم العام  التنظيمي وعالقته بااللتزامالدعم التنظيمي املدرك 

 بمحافظة أضم

 املالكي حامد بن جعفر عبدهللا

 اململكة العربية السعودية -وزارة التربية والتعليم

7galmalki@gmail.com 

  :خلص امل
التعرف على مستوى الدعم التنظيمي املدرك بمدارس التعليم العام بمحافظة أضم، ومستوى االلتزام التنظيمي  هدفت الدراسة الحالية إلى

ذا كانت هناك عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين مستوى الدعم التنظيمي املدرك ومستوى لدى املعلمين من وجهة نظرهم، وكذلك الكشف عما إ

ن حول االلتزام التنظيمي ملعلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم، والكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطات استجابات املعلمي

)املؤهل العلمي، سنوات  ية، ومستوى التزامهم التنظيمي والتي تعزى الختالف املتغيرات الشخصتقديرهم ملستوى الدعم التنظيمي املدرك بمدارسهم

املنهج الوصفي بشقيه املسحي واالرتباطي، واعتمد الباحث لقياس مستوى الدعم التنظيمي املدرك على استبانة من عدد من  الباحث مالخبرة(، استخد

 .(2016(، دراسة مرزوق )2003، دراسة املغربي )(Eisenberger, et al., 1986)الدراسات منها دراسة 

 الدعم التنظيمي؛ التعليم العام؛ االلتزام التنظيمي؛ أضم.الكلمات املفتاحية: 

:مقدمة الدراسة  
ليم. واتسمت هذه يالحظ أن هناك موجه من التغيرات املتسارعة واملتالحقة في شتى ميادين النشاط اإلنساني ومن ابرزها ميدان التربية والتع

 كفاءته.التغيرات بالسرعة والديناميكية، وقد فرضت هذه التغيرات على املنظمات التعليمية البحث عن طرق وأساليب حديثة إلصالح التعليم وزيادة 

 مع إن
ً
اشتداد  التطورات األخيرة داخل العمل وخارجه أثارت تساؤالت بحثية عديدة حول سلوكيات العاملين في املنظمات، خصوصا

لسلوكية املنافسة وتعقد املهام الوظيفية. فاملنظمات تسعى ملواجهة مثل هذه التحديات من خالل االهتمام باملورد البشري ومخرجاته االتجاهية وا

حقق من خالله أفضل الطوعية التي تذهب أبعد من الدور الرسمي املطلوب أدائه، إذ أصبح املورد البشري هو املصدر الرئيس الذي يمكن للمنظمة أن ت

 (.10، ص2015الشنطي،  باملصادر األخرى )النتائج مقارنة 

ا، تتضمن أدبيات اإلدارة مجاال خصبا من النظريات والبحوث امليدانية التي تسعى إلى فهم العالقة بين املوظفين واملنظمات التي يعملون به

ى الصلة بين كثير من اتجاهات املوظفين املرتبطة بالعمل. ومن ضمن ابرز وعلى وجه الخصوص شهدت السنوات األخيرة موجة من االهتمام بمد

الذي يعد من املفاهيم اإلدارية الحديثة في أدبيات ما يعرف بالدعم التنظيمي املدرك  املتغيرات التي أخذت الدراسات السلوكية تسلط األضواء عليها

 التي حازت على اهتمام الباحثين موضوع االلتزام التنظيمياإلدارة التربوية بشكل عام، كذلك فان من بين االتجاهات 
ً
للفوائد املتعددة التي تبين ، نظرا

 ( .15، ص2004رشيد،  ) انه يحققها للمنظمات وتحديدا في فهم سلوكيات املوظفين في محيط العمل وتفسيره

مان ملساعدتها في تحقيق أهدافها. إذ تسعى املنظمات في ويرى الباحث أن الدعم وااللتزام عنصران أساسيان لنجاح أي منظمة ، وعامالن مه

ذلك ال بد أن تعتمد الوقت الحالي إلى التكيف مع املتغيرات العاملية واملحلية، ومواجهة التحديات لهذه املتغيرات والتكيف معها، وهي في سعيها إلى تحقيق 

 .بدعم املنظمة لهم واالهتمام بهم لة في تحقيق أهداف املنظمة، دون أن يشعرواعلى املوارد البشرية. وال يمكن للعاملين أن يشاركوا مشاركة فاع

( أن  Rhoades & Eisenberger , 2002 ; Allen et al , 2003 ; Eisenberger et al , 2001 ; Eisenberger et al , 1997أظهرت بعض الدراسات منها ) 

 عن أن االلتزام التنظيمي يتطور نتيجة للخبرات التي تشبع حاجة املوظفين إلى الشعور الدعم التنظيمي املدرك من محددات االلتزام التنظيم
ً
ي، فضال
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ث أن إدراك املوظف باالرتياح املادي والنفس ي في املنظمة، لذا يمكن النظر إلى الدعم التنظيمي املدرك على انه ثقة والتزام من قبل املنظمة ملوظفيها، حي

 .( Shore & Tetrick , 1991م في الشعور بااللتزام من قبله تجاه املنظمة ) اللتزام املنظمة تجاهه يسه

االلتزام التنظيمي بمدارس عالقته بوفي ضوء ما تقدم فإن الباحث يسعى من خالل هذه الدراسة لرصد العالقة بين الدعم التنظيمي املدرك و 

 التعليم العام بمحافظة أضم من وجهة نظر معلميها.

 :مشكلة الدراسة
 لتفسير العوامل التي تؤثر في االتجاهات نحو العمل وسلوكيات املوظف تم استقاؤها من نظرية التبادل 

ً
أحد األطر التي ظهرت مؤخرا

ومفهوم معيار التبادل هو أن  االجتماعي( واملرتكز األساس ي لنظرية التبادل Gouldner, 1960( ومفهوم "معيار التبادل" )Blau, 1964) االجتماعي

 .(10، ص2004رشيد،  )عاملة الحسنة التي يعاملوههم بهافراد يشعرون أههم ملزمون بنن يبادلوا اخآخرين، بشكل أو بخخر، املاأل 

املوظفين أن املنظمة تهتم بهم وتقدر مساهماتهم في إنجاحها وتحقيق أهدافها، وإهها توفر لهم األمن الوظيفي واالستقاللية  اعتقادإن 

 بزيادة الرضا الوظيفي وتعظيم اإلنجاز والتدريب، سينعكس ذ
ً
للمنظمة والوصول لسلوك املواطنة التنظيمية. ودعمت الدراسات  واالنتماءلك إيجابا

 .(165، ص2013، والعضايلةالسلوم،  )تنظيمي وتحقيق املنظمة ألهدافها هذه النتائج حيث أظهرت وجود عالقة طردية بين إدراك العاملين للدعم ال

مون من العناصر البشرية التي لها دورها املركزي في قدرة املدرسة على تحقيق أهدافها من خالل تنفيذ املهام والواجبات املهنية يعتبر املعل

 باحترافية مبدعه، وهذا الفكر من املعلمين ربما ال ينتي إال في بيئة تنظيمية تعزز الروح املعنوية، وتنمي االلتزام لديهم.

تستخدم وسائل  ولهذه الغاية للعاملين بهاااللتزام التنظيمي  ملستوى عاٍل من الوصول  تحديات جمة فياملدارس  تواجهولكن في الوقت الحالي 

  وتقدم لهم العديد من املزايا والعروض معلميهاوتنفق الكثير من األموال لتدريب وتنهيل   شتى
ً
وتستعين بكل الطرق  لرفع مستوى التزامهم، ساعية

ألبحاث لتطبيق استراتيجيات فعالة من أجل الوصول لهذا الغرض من خالل الدعم التنظيمي لهم. فبينما تنجح بعض املدارس بتحقيق الحديثة ونتائج ا

أخرى تستخدم نفس الوسائل وذلك بسبب اختالف نشاط املدرسة واملكان ، قد تخفق مدارس االلتزام التنظيمي من خالل وسائل الدعم التنظيمي

  ل بها، فيجب عل كل مدرسة اختيار أدوات الدعم املناسبة لها.والزمان التي تعم

 ثم مدير مدرسة فقد تولد لدي احساس بضرورة معرفة مستوى الدعم التنظيمي املدرك لدى معلمي مدارس ومن خالل خبرتي 
ً
بالعمل معلما

 .التنظيمي التعليم العام بمحافظة أضم وهل له عالقه بالتزامهم

 :أسئلة الدراسة
 على ما سبق فقد تبلورة املشكلة في معرفة مستوى الدعم التنظيمي املدرك لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم وتنسي

ً
سا

 في السؤال الرئيس التالي: صياغة مشكلة الدراسةوعالقته بالتزامهم التنظيمي، وعليه يمكن 

 م بمحافظة أضم وما عالقته بالتزامهم التنظيمي؟ما مستوى الدعم التنظيمي املدرك لدى معلمي مدارس التعليم العا

 ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس األسئلة التالية :

 ما مستوى الدعم التنظيمي املدرك الذي تقدمه مدارس التعليم العام بمحافظة أضم للمعلمين العاملين بها من وجهة نظرهم؟ .1

 ام بمحافظة أضم من وجهة نظرهم؟ما مستوى االلتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم الع .2

هل توجد عالقة ارتباطية بين الدعم التنظيمي املدرك الذي تقدمه مدارس التعليم العام بمحافظة أضم للمعلمين ومستوى  .3

 االلتزام التنظيمي لديهم ؟

ل الدعم هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم حو  .4

 لبحث: ) التخصص، سنوات الخبرة (؟متغيرات ا الختالفالتنظيمي املدرك املقدم لهم تعزى 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم حول تقديرهم  .5

 ات الخبرة(؟ملستوى التزامهم التنظيمي تعزى الختالف متغيرات البحث: )التخصص، سنو 

 :أهداف الدراسة
 فيما يلي : ةالحالي تتمثل أهداف الدراسة

 التعرف على مستوى الدعم التنظيمي املدرك الذي تقدمه مدارس التعليم العام بمحافظة أضم للمعلمين العاملين بها من وجهة نظرهم؟ .1

 ة أضم من وجهة نظرهم؟التعرف على مستوى االلتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظ .2

التعرف على طبيعة العالقة االرتباطية بين الدعم التنظيمي املدرك الذي تقدمه مدارس التعليم العام بمحافظة أضم للمعلمين ومستوى  .3

 االلتزام التنظيمي لديهم ؟
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افظة أضم حول الدعم التنظيمي الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطات استجابات معلمي مدارس التعليم العام بمح .4

 متغيرات البحث: ) التخصص، سنوات الخبرة (؟. الختالفاملدرك املقدم لهم تعزى 

الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطات استجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم حول تقديرهم ملستوى  .5

 البحث: )التخصص، سنوات الخبرة(؟.التزامهم التنظيمي تعزى الختالف متغيرات 

  :أهمية الدراسة
 يمكن بيان أهمية البحث من خالل املحاور التالية:

 من املؤمل أن تسهم دراسة الدعم التنظيمي في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم وربطه بااللتزام التنظيمي في فهم هذه العالقة، ومن ثم .1

من نتائج الدراسة، األمر الذي سينعكس في ههاية األمر  االستفادةالعملية لتهيئة البيئة التي تساعد على تمكين هذه املدارس من اتخاذ الخطوات 

 على فاعليتها وكفاءتها.

يد من تكتسب هذه الدراسة أهمية خاصة، لكوهها من األبحاث القليلة التي تربط بين الدعم التنظيمي املدرك وااللتزام التنظيمي، ال بل أن العد .2

 اسات كشفت عن أن متغير الدعم التنظيمي هو من اكثر املتغيرات تنثيرا على مستوى االلتزام.الدر 

ة محدودية الدراسات التي تناولت الدعم التنظيمي وااللتزام التنظيمي في املنظمات عامة واملدارس بشكل خاص وبالتحديد في البيئات العربي .3

 لدراسة سوف تكون إضافة علمية.نسبيا في حدود علم الباحث، وبالتالي فان هذه ا

قد تساعد نتائج هذا البحث وتوصياته الباحثين الجدد على بلورة مشكلتهم البحثية ووضوح طبيعة العالقة بين الدعم التنظيمي املدرك  .4

 وااللتزام التنظيمي .

  :حدود الدراسة
 تتمثل حدود هذا البحث في:

لعالقة بين الدعم التنظيمي املدرك بمحدداته التالية: العدالة التنظيمية، سلوك القادة ملساندة يقتصر هذا البحث على تحديد ا :الحدود املوضوعية

: االلتزام املرؤوسين، املشاركة في اتخاذ القرارات، دافعية اإلنجاز لدى العاملين، وعالقته بااللتزام التنظيمي لدى املعلمين في أبعاده التالية

 الستمراري)البقائي(، وااللتزام املعياري)األخالقي(.الوجداني)العاطفي(، وااللتزام ا

 هذا البحث في مدارس التعليم العام للبنين بمحافظة أضم. طبق :الحدود املكانية

 هذا البحث على معلمي مدارس التعليم العام للبنين بمحافظة أضمطبق  :الحدود البشرية

 . هـ1438-1437اس ي الثاني من العام الدراس ي  أدوات هذا البحث خالل الفصل الدر  طبقت :الحدود الزمانية

 :مصطخلحات الدراسة
 تتمثل مصطلحات البحث في مصطلحين رئيسيين هما: 

 : Perceived Organizational Support) ) الدعم التنظيمي املدرك .1
 بننه عبارة عن السياسات واإلجراءات التنظيمية التي تتبنا

ً
ها مدارس التعليم العام وتمارسها من ويعرف الدعم التنظيمي املدرك إجرائيا

تشجيعهم وتحفيزهم أجل خالل تحقيق العدالة واملساواة بين املعلمين، وكذلك مشاركتهم في اتخاذ القرارات، وتحقيق ذواتهم ورغباتهم وتطلعاتهم وذلك 

 .لتبني أهداف املدرسة والعمل على تحقيقها

 : Organizational Commitment))االلتزام التنظيمي  .2

 (.1996.)ابن منظور،االعتناق فالتزمه. وااللتزام: الش يءجاء في لسان العرب عن معنى االلتزام: ألزمته 

 منها :عددت تعريفات االلتزام التنظيمي وت

على العضوية  "تماثل قيم الفرد ومعتقداته وأهدافه مع قيم املؤسسة ومعتقداتها وأهدافها ولبذل ألقص ى جهد مستطاع لتحقيق أهدافها واملحافظة

 (.Meyer,1993فيها" )

املعلمة تجاه املؤسسة  عور اإليجابي املتولد عند املعلم أوالشزام التنظيمي للمعلمين يعبر عن ( فيرى أن االلت5،ص2012أما الجابري )

لسعي والقيام بكل ما يؤدي إلى نجاح املؤسسة التعليمية واالرتباط بها، واإلخالص لها مع قيمها وأهدافها والحرص على البقاء بها، من خالل بذل الجهد وا

 .ؤسسة التعليمية مما يعزز نجاحهابمخثر امل االفتخاروتفضيلها على ما سواها مع 
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 في هذ الباحث ويعرف
ً
بننه الشعور اإليجابي املتولد عند املعلمين تجاه مدارسهم وانتماؤهم لها، ورغبتهم ه الدراسة االلتزام التنظيمي إجرائيا

 قاء فيها وااللتزام بقيمها واملحافظة على سمعتها من خالل بذل أقص ى جهد.في الب

: اإلطار النظري 
ً
 والدراسات السابقة: أوال

 تمهيد:

ترتبط فاعلية أي منظمة بكفاءة العنصر البشري وقدرته على العمل ورغبته فيه باعتباره العنصر املؤثر، والفعال في  استخدام املوارد 

وتعتمد اإلدارة في تحقيق النجاح وزيادة االنتاجية على ترشيد استخدام تلك املوارد املادية والبشرية. وقد يصعب ترشيد استخدام املادية املتاحة. 

شكلة العنصر البشري لتعدد املتغيرات املحددة له، لدرجة تزيد من صعوبة قدرة اإلدارة على ترشيد استخدام هذا العنصر وهو األمر الذي جعل امل

قدرة  ية التي تواجه اإلدارة في أي منظمة هي التعرف على املتغيرات املحددة لهذا العنصر والتي تنعكس على سلوك هؤالء األفراد الذين يمثلون الرئيس

 (.152،ص2014الشعالن، العمل في املنظمة )

 ألهداف هذه الدراسة 
ً
صلة بموضوع البحث، اإلطار النظري تضمن هذا الفصل باإلضافة إلى تحليل الدراسات السابقة ذات ال وتحقيقا

الثالث عالقة الذي سيعالج ثالثة مباحث رئيسية وهي: املبحث األول والذي سيتطرق للدعم التنظيمي املدرك، املبحث الثاني االلتزام التنظيمي، املبحث 

 الدعم التنظيمي بااللتزام التنظيمي. وذلك على النحو التالي: 

 :Perceived Organizational Supportي املدرك املبحث األول: الدعم التنظيم
( واملنفعة املتبادلة Social Exchange) االجتماعي( بنن مفهوم الدعم التنظيمي ينبثق من نظرية التبادل 38، ص2015 ،الشنطي) أشار 

(Benefits Exchangeوقد ساهمت هذه النظريات في تفسير الدافع الكامن وراء االتجاهات والسلوكيات ،)  املتبادلة بين األفراد والجماعات، وقد كان

ر العالقة بين املنظمة واملوظفين ياملساهمة األكبر في مجال تطبيق هاتين النظريتين وتوظيفهما ألجل بيان وتفس (Eisenberger)رجر ينبيللباحث إيز 

 العاملين فيها، حيث يبنون إدراك
ً
ها املعتقدات العامة التي تتحدث عن مدى تقدير املنظمات التي عام عن نوايا املنظمة واتجاهاتها نحوهم، ومن بين ا

عرف على يعملون بها إلسهاماتهم فيها واهتمامها بمصلحتهم وهذا ما يسمى بالدعم التنظيم املدرك. ومن خالل هذا املبحث األول سيقوم الباحث بالت

مية الدعم التنظيمي املدرك للمدارس وفوائده وأيضا سيتطرق الباحث ألبعاده املفاهيم والتعاريف األساسية ملفهوم الدعم التنظيمي املدرك وكذلك أه

 والعوامل املؤثرة فيه.

 من االهتمام بين الباحثين في مجاالت علم النفس واإلدارة ) مفهوم الدعم التنظيمي املدرك:
ً
 كبيرا

ً
 ,Eisenberger, Rhoadesأثار الدعم التنظيمي قدرا

بنن الدعم التنظيمي املدرك يشير إلى اعتقاد العاملين   Eisenberger, 1986))حيث أكد  مختلفةالتنظيمي املدرك بطرق  (. وقد تم تعريف الدعم2002

الدعم التنظيمي بننه الدرجة التي يدرك  (Eisenberger, 1990, P52 )رجر ينبيوقد عرف إيز  وشعورهم باهتمام املنظمة بهم وبرفاهيتهم وتقديرها لهم.

، املنظمة تهتم به، وتثمن مجهوداته ومساهماته، وتعتني به وترعاه، وأن املوظف يميل إلى تقدير الجهود واملكافخت املقدمة له من املنظمة بها الفرد أن

 ويرى بنهها تقدر مساهمة املوظفين، وتهتم برفاهيتهم.

ادية واملعنوية والتي تمنحها املنظمة بشكل طوعي ويمكن تعريف الدعم التنظيمي املدرك بننه إدراك العاملين لجميع أشكال املساعدات امل

حقيق أهدف للعاملين بها والتي تتمثل في صورة اهتمام املنظمة بالعاملين وبزيادة رفاهيتهم وتقديرها لهم، مما ينعكس بدوره على جهود العاملين لت

أن تسعى املدارس يجب  عليهو  طرق عديدة تحقق أهداف املنظمة،ه بوبالتالي فإن أي دعم تقدمه املدرسة للعاملين بها ستحصل على مقابل .املنظمة

 –املشاركة في اتخاذ القرارات  –سلوك القادة ملساندة املرؤوسين  –، كما حددها الباحث تشمل ) العدالة التنظيمية للتنويع في طرق الدعم التنظيمي

 دعم وتنكيد الذات لدى العاملين (.

ن إدراك الفرد للدعم التنظيمي يتم تطويره من خالل إدراك الفرد لتقدير املنظمة له ، وبالتالي فالفرد يستخدم إ  أهمية الدعم التنظيمي املدرك:

نظمة بالعاملين أحكامه الخاصة بإدراكه للدعم التنظيمي لتقدير توقعه للنتائج املترتبة على جهده. ولذلك فإنه كلما كبر املدى الذى تهتم من خالله امل

 أكبر ملساعدة املنظمة على تحقيق أهدافها )حامد، وتقدر جهودهم 
ً
شهدت اخآونة األخيرة زيادة االهتمام بمفهوم  (.7، ص2003كلما بذل العاملون جهدا

درك من ظيمي املالدعم التنظيمي املدرك وذلك ملا لهذا املفهوم من تنثير على سلوكيات الفرد واتجاهاته نحو العمل واملنظمة .إذ تنبع أهمية الدعم التن

 النتائج  واخآثار االيجابية التي يمكن إن يحققها للفرد واملنظمة على حدأ سواء
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 الدراسات السابقة :
من عدد ال بنس به من الدراسات في إعداد ودعم هذا املخطط البحثي، وتم عرض الدراسات السابقين في محورين، وسيتم  االستفادةتمت  

 كما يلي: ذات الصلة بالدراسة الحالية،خالل عرض أهدافها ومنهجيتها وأبرز النتائج والتوصيات ترتيبها من األحدث إلى األقدم، من 

 الدراسات املتعلقة بالدعم التنظيمي املدرك:

م(: 2016،دهليز وحمد) دراسة من الدراسات ذات الصلة بالدعم التنظيمي املدرك في حدود علم الباحث والتي لها صلة بالدراسة الحالية   

.ومما هدفت إليه هذه الدراسة "ة نوان: " أثر االرتباط الوظيفي والدعم التنظيمي املدرك على األداء الوظيفي في املؤسسات األكاديمية الفلسطينيبع

الوظيفي والدعم الكشف عن العالقة بين كال من االرتباط الوظيفي والدعم التنظيمي املدرك واألداء الوظيفي، وكذلك التعرف على أثر كال من االرتباط 

رئيسة لجمع  التنظيمي املدرك على األداء الوظيفي في املؤسسات الفلسطينية. حيث تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي. وتم استخدام االستبانة كنداة

التنظيمي املدرك واملحور الثالث األداء على ثالثة محاور رئيسه املحور األول االرتباط الوظيفي واملحور الثاني الدعم  االستبانةالبيانات، حيث اشتملت 

 وموظفة  من مجتمع الدراسة 338فقره. واختار الباحث عينة الدراسة بطريقة عشوائية طبقية بلغت ) 42الوظيفي وقد بلغ عدد فقراتها 
ً
( موظفا

 وموظفة من اإلداريين واألكاديميين أصحاب املناصب اإلدارية في الجامعا1104املكون من )
ً
ت الثالث )الجامعة اإلسالمية، جامعة األزهر، ( موظفا

%(، وأن 87بنسبة ) مرتفعةجامعة األقص ى(. وقد توصلت الدراسة إلى نتائج مفادها أن درجة شعور العاملين باالرتباط الوظيفي بمؤسساتهم األكاديمية 

 وبنسبة )
ً
بنسبة  مرتفعة(. وأن درجة األداء الوظيفي لديهم %61.99درجة إدراكهم للدعم التنظيمي الذي تقدمه تلك املؤسسات جاء متوسطا

 من االرتباط الوظيفي والدعم التنظيمي املدرك واألداء الوظيفي في املؤسسات األكاديم82.33)
ً
ية. %(. وأن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين كال

 من االرتباط الوظيفي والدعم التنظيمي امل
ً
درك يؤثران في األداء الوظيفي للعاملين في املؤسسات األكاديمية وأشارت نتائج تحليل االنحدار أن كال

لهذا  الفلسطينية. وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، فقد أوصت الدراسة بضرورة منح املوظف الدعم التنظيمي الالزم وقياس مدى إدراكه

ملؤسسة األكاديمية، كما أصوت الدراسة بتوطيد العالقات اإلنسانية بين الدعم وضرورة إحداث التوافق بين األهداف الشخصية للموظفين وأهداف ا

 باألمان الوظيفي وإحداث التغييرات املناسبة لتتفق مع متطلبات العم
ً
ل في العاملين في املؤسسات األكاديمية الفلسطينية ومنح املوظف شعورا

 املؤسسات األكاديمية الفلسطينية.

بدراسة هدفت إلى تقييم الدعم التنظيمي  (Malik, 2015 ،مليك)ي املدرك ودوره في رفاهية املعلمين قام وفي جانب تقييم الدعم التنظيم

 ألهداف الدراسة تم تطبيق املنهج الوصفي، وتمثل 
ً
مجتمع املدرك باعتباره السبب الرئيس في تخفيف ضغوط العمل وتحقيق رفاهية املعلم، وتحقيقا

( معلم ومعلمة، 210املدارس من مدينة سرغودا بباكستان، حيث تكونت عينة الدراسة من عينة عشوائية بلغت )الدراسة في جميع معلمي ومعلمات 

 ألهداف الدراسة  تم بناء 
ً
كنداة للدراسة   ، وقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج كان منها وجود عالقة بين ضغوط العمل والرفاهية  استبانةوتحقيقا

 في تخفيف  ضغوط لدى املعلمين، كما أن 
ً
الدعم التنظيمي املدرك يمثل السبب الرئيس في تحقيق الرفاهية للمعلمين، وفي حالة إدراكه يصبح سببا

على الصحة العمل، كما أوصت الدراسة بعدد من التوصيات كان منها استخدام نتائج الدراسة في تعزيز فهم القضايا املختلفة في مكان العمل وتنثيرها 

 اهية املوظفين، والعمل على كشف عوامل اإلجهاد في املؤسسات التعليمية املختلفة.النفسية ورف

. حيث "الجامعات األردنية يالقتها بمستوى الثقة التنظيمية فوع التنظيمي( بدراسة عنوانها "درجة الدعم 2015 ،عبده)كذلك قامت 

نظر أعضاء هيئة التدريس.  وجهالثقة التنظيمية في الجامعات األردنية، من هدفت هذه الدراسة إلى تقص ي درجة الدعم التنظيمي وعالقتها بمستوى 

رسمية وتم واستخدمت الباحثة في هذه الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي، وقد تكون مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية ال

لثالثة هي: )جامعة اليرموك: إقليم الشمال(، و)الجامعة الهاشمية: إقليم الوسط(، و)جامعة اختيار عينة طبقية عشوائية منها، مثلث أقاليم األردن ا

( عضو هيئة التدريس. وقد استخدمت الباحثة استبانتين، أعدتهما الباحثة بعد التنكد من صدقهما وثباتهما، حيث 221مؤتة: إقليم الجنوب(، من )

وتقيس االستبانة الثانية مستوى الثقة التنظيمية. وكانت أهم نتائج هذه الدراسة أن الدرجة الكلية  تقيس االستبانة األولى درجة الدعم التنظيمي،

 بين متوسطات إجابة عينة الدراسة، فيما يتعل
ً
ق بدرجة للدعم التنظيمي في الجامعات األردنية متوسطة، حيث لم يكن هناك فروق ذات داللة إحصائيا

ردنية، تعزى للجنس، وجامعة التخرج، وسنوات الخبرة، واإلقليم، ولكن كان هناك فروق ذات داللة إحصائية تعزى الدعم التنظيمي في الجامعات األ 

. حيث لم يكن هناك
ً
فروق ذات  ملتغير الرتبة األكاديمية لصالح حملة رتبة أستاذ. وكذلك كان مستوى الثقة التنظيمية في الجامعات األردنية متوسطا

 بين م
ً
توسطات إجابة عينة الدراسة، فيما يتعلق بمستوى الثقة التنظيمية في الجامعات األردنية، من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس داللة إحصائيا

حملة رتبة تعزى للجنس، وجامعة التخرج، وسنوات الخبرة، واإلقليم، ولكن كان هناك فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير الرتبة األكاديمية لصالح 

، والقيام بدراسات حول الدعم التنظيمي والثقة التنظيمية الدعم التنظيمي والثقة التنظيميةوعليه فقد أوصت الباحثة باتخاذ إجراءات لتعزيز أستاذ. 

ام التنظيمي، النفس ي، والعدالة التنظيمية، والصمت التنظيمي، واألمن الوظيفي، والثقافة التنظيمية، والصحة التنظيمية، وااللتز  باالحتراقوعالقتهما 

 واألداء الوظيفي، والوالء التنظيمي، واالغتراب.



 حامد املالكي                                                               الدعم التنظيمي املدرك وعالقته بااللتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام مبحافظة أضم 

 2019 -2، العدد6املجلد -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 150 

 

 التعقيب على الدراسات السابقة للدعم التنظيمي املدرك:

بعد االطالع على الدراسات السابقة للدعم التنظيمي املدرك في مجتمعات مختلفة محلية وعربية وأجنبية، وجدت تشابهات بين تلك 

 خرى، وفيما يلي عرض ألبرز تلك الجوانب:أفي جوانب  اختالفانب، ووجدت كذلك الدراسات ودراستي في بعض الجوا

(. 2010،يوكار وأوتكن) (، و2012 ،ناير)  (، و2013 ،فرهاد وأسوسياتي)  (، و2016 ،بايلي) تتفق هذه الدراسة من حيث الهدف مع دراسة 

( والتي هدفت للكشف عن العالقة بين كال من االرتباط الوظيفي والدعم 2016 ،دهليز وحمد) بينما اختلفت هذه الدراسة من حيث الهدف مع  دراسة 

والتي هدفت إلى تقييم الدعم التنظيمي املدرك باعتباره السبب الرئيس في تخفيف  ضغوط  (Malik, 2015)التنظيمي املدرك واألداء الوظيفي. ودراسة 

دفت هذه الدراسة إلى تقص ي درجة الدعم التنظيمي وعالقتها بمستوى الثقة التنظيمية في ( حيث ه2015 ،عبده)العمل وتحقيق رفاهية املعلم. ودراسة 

( والتي تهدف إلى الكشف عن أثر إدراك الدعم التنظيمي 2013 ،السلوم والعضايلة) ة نظر أعضاء هيئة التدريس. ودراسة هالجامعات األردنية، من وج

( التي هدفت إلى 2010 ،بوالت) ئة التدريسية بجامعة امللك سعود بن عبدالعزيز بمدينة الرياض.  ودراسة املواطنة التنظيمية لدى أعضاء الهي  في سلوك 

 تقييم تنثير الدعم التنظيمي املدرك للمعلم على الثقة  التنظيمية بمدارسهم.

معه في  ختلفتثل هذه الدراسات، واباعتباره أنسب املناهج مل، واالرتباطي( املسحيبشقيه ) استخدم الباحث في دراسته املنهج الوصفي

) (، ودراسة 2014 ،ماض ي) (، و2016 ،دهليز وحمد)في حين استخدمت دراسة  ،(2012 ،ناير) ، ودراسة (Malik, 2015)استخدام هذا املنهج دراسة

( املنهج 2007 ،عواد) (، ودراسة 2010 ،يوالشيبان ي العطو ) (، ودراسة 2013 ،نوح) (، ودراسة 2013 ،والعضايلةالسلوم ) (، ودراسة 2014 ،الشعالن

 االرتباطي. املسحي فيصاملنهج الو  التي استخدمت (2013 ،فرهاد وأسيسياتي) (، ودراسة 2015 ،عبده)دراسة  اتفقت معه الوصفي التحليلي، و 

االستبانة كنداة لجمع البيانات،  من حيث أدوات جمع البيانات فقد اتفقت جميع الدراسات السابق عرضها مع الدراسة الحالية في استخدام

.
ً
 ولكنها اختلفت في طريقة بناء وتصميم وإعداد االستبانة أو تطبيق استبانة معدة سلفا

( طبقت في اململكة 2013(، والسلوم والعضايلة )2014أما البيئات التي أجريت فيها الدراسات فقد تنوعت واختلفت فدراسة الشعالن )

 ،والشيباني ي العطو ) ودراسة  طبقت في األردن.  (2013 ،نوح) ، ودراسة (2015 ،عبده)ودراسة  ،(2016 ،دهليز وحمد) العربية السعودية. ودراسة

 ,Malik)( طبقت في تركيا. ودراسة2010 ،بوالت) (، ودراسة 2012 ،ناير) طبقت في مصر. ودراسة  (2007 ،عواد) طبقت في العراق. ودراسة  (2010

 في محافظة أضم باململكة العربية السعودية. فطبقت( طبقت في كندا. أما الدراسة الحالية 2013 ،بايلي) ن. ودراسة طبقت في باكستا (2015

 في مجال العمل أو املؤسسة: حيث تتفق الدراسة الحالية مع دراسة
ً
 ومن خالل استعراض الدراسات السابقة نجد أن هناك اختالفا

(Malik, 2015) (، 2015 ،عبده) (، ودراسة 2016 ،دهليز وحمد) ( بنهها أجريت في مدارس. أما دراسة 2010 ،بوالت) ، ودراسة (2012 ،ناير) ، ودراسة

 ،بايلي) ( فقد أجريت في جامعات. بينما، ودراسة 2013 ،السلوم والعضايلة) (، ودراسة 2013 ،وأسيسياتيفرهاد ) (، ودراسة 2014 ،الشعالن) ودراسة 

 ( فقد أجريت في قطاعات حكومية وشركات.2007 ،عواد) (، ودراسة 2010 ،العطوي والشيباني) (، ودراسة 2013 ، نوح) (، ودراسة 2013

  الدراسات التي تناولت االلتزام التنظيمي:

منها دراسة  ،بعضها سيتناول التي حدود علم الباحث و  في بالدراسة الحالية الصلة ذات التي تناولت االلتزام التنظيميأما من ناحية الدراسات 

إلى معرفة العالقة بين والء املعلمين ملديريهم والتزامهم التنظيمي ملدارسهم. وتم تطبيق  بدراسة هدفت( Celebi &Korumaz, 2016كليبي وكوريوماز )

 يعملون في مدينة 412املنهج الوصفي   واستخدمت االستبانة كنداة لجمع البيانات. وتتكون عينة الدراسة من )
ً
بتركيا. وقد أظهرت نتائج هذه ( معلما

أهمية أن أبعاد الدراسة أن هناك عالقة قوية ذات داللة إحصائية بين أبعاد الوالء للمدير وااللتزام التنظيمي للمعلمين، ومن أكثر النتائج التي ظهرت 

مع والء املعلمين ملديريهم. وأن االلتزام العاطفي القوي  ختلفةمااللتزام وهي االلتزام الوجداني وااللتزام االستمراري وااللتزام املعياري قد تنبنت بنبعاد 

قة بين للمنظمة ينشن ألن املعلمين يتبادلون القيم مع كل من املدرسة وزمالئهم ومديريهم. ومما أوصت به الدراسة ضرورة بناء ثقافة موجهة للعال

لمين بمدارسهم لتعزيز االلتزام االستمراري لديهم، ومحاولة مزج قيم املعلمين بقيم املديرين واملعلمين كعامل مهم اللتزام املعلمين. وكذلك إبقاء املع

 املدرسة لتحقيق االلتزام القيمي مما يعني استعداد األفراد للحفاظ على التزامهم لفترة طويلة. 

علمات صفوف املرحلة املتوسطة للتعرف على مستوى االلتزام التنظيمي لدى م فقد أجريا دراسة هدفت( 2015، قناديلي وقاروت) أما

لتنظيمي لدى بمدينة مكة املكرمة، وكذلك دراسة أثر متغيرات )املؤهل العلمي، نوع التنهيل، سنوات الخدمة، الدورات التدريبية( في درجات االلتزام ا

املرحلة املتوسطة بمدينة مكة املكرمة. وقد تم معلمات صفوف املرحلة املتوسطة بمدينة مكة املكرمة، وكذلك تحديد نوع االلتزام التنظيمي في صفوف 

حصائي استخدم املنهج الوصفي التحليلي. وقد تم اخذ عينة عشوائية حيث بلغ مجموع عدد االستبانات املكتملة والتي ادخلت في عملية التحليل اال 

لتزام التنظيمي للمعلمات في صفوف املرحلة املتوسطة %( من املجتمع الكلي. ومن أبرز نتائج هذه الدراسة أن مستوى اال23( معلمة بنسبة )446)

( وهي قيمة أقل من واحد صحيح 0.420( وبانحراف معياري بلغ )3.780بمدينة مكة املكرمة كانت بمجملها كبيرة حيث بلغ املتوسط العام لهذا املجال )

علمات في صفوف املرحلة املتوسطة بمدينة مكة املكرمة، إضافة على مما يعني تجانس أفراد مجتمع الدراسة في تقديرهم مستوى االلتزام التنظيمي للم

ملؤهل ذلك ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول درجة االلتزام التنظيمي ملعلمات صفوف املرحلة املتوسطة بمدينة مكة املكرمة تعزى ملتغير )ا
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التوصيات التي تضمنتها الدراسة التنكيد على تعزيز مفهوم االلتزام التنظيمي من العلمي، نوع التنهيل، سنوات الخدمة، الدورات التدريبية(. ومن أبرز 

 وعن طريق الندوات وورش
ً
 ومعنويا

ً
العمل، بحيث  قبل وزارة التربية والتعليم ورفع مستواه، من خالل تقديم الحوافز واملزايا الوظيفية للمعلمة ماديا

على تكثيف عقد الدورات التدريبية  اململكةأهداف املنظمة، وأن تعمل إدارة التربية والتعليم في مناطق  يكون تعزيز املمارسات اإليجابية لها بما يخدم

 أثناء الخدمة. 

 التعقيب على الدارسات السابقة لاللتزام التنظيمي:

وااللتزام التنظيمي للمعلمين. من خالل استعراض الدراسات السابقة لم نجد دراسة على حد علم الباحث تربط بين الدعم التنظيمي املدرك  

االلتزام التنظيمي ( تهدف جميعها إلى التعرف على مستوى 2013 ،أوغلو) ، ودراسة  (Khan, 2015)(، ودراسة 2015 ،قناديلي)وباملقابل نجد أن دراسة 

( للكشف 2014 ،الغامدي) . وسعت دراسة ظيفيالتنظيمي وعالقته بالرضا الو ( على دراسة مستوى االلتزام 2015 ،الشمري )  ، مع دراسة لدى املعلمين

تزام التنظيمي عن املحددات الرئيسة املؤثرة على االلتزام التنظيمي للمعلمين. أما هذه الدراسة فستبحث عن العالقة بين الدعم التنظيمي املدرك واالل

 .داخل البيئة التعليمية ن املتغيرينالباحث تجرى داخل الوطن العربي تربط بين هذيى املعلمين كنول دراسة على حد علم لد

على استخدام  (Khan, 2015)ودراسة (، 2015 ،الشمري ) ، ودراسة (2016 ،كيلبي) . واتفقت دراسة (2013 ،أوغلو) دراسة  واختلفت 

ستخدمت املنهج الوصفي االتي ( 2013 ،حسن) دراسة اتفقت معها . و (2014 ،الغامدي) (، ودراسة 2015 ،يقناديل) املنهج الوصفي. أما دراسة 

 كنداة لجمع البيانات. االستبانةاالرتباطي. وكانت جميع الدراسات السابقة تتفق مع الدراسة الحالية في اختيار 

) وبعد استعرض جميع الدراسات وجد أن البيئات التي أجريت فيها الدراسات مختلفة حيث تتفق الدراسة الحالية مع دراسة، ودراسة  

، ( فقد أجريت في تركيا2013 ،أوغلو) (، ودراسة 2016 ،كيلبي) . أما دراسة (2014 ،الغامدي) (، ودراسة 2015 ،ي الشمر ) (، ودراسة 2015 ،قناديلي

 ( في فلسطين.2014 ،قاري ) في الهند. وأجريت دراسة   (Khan, 2015)دراسة  ( فقد أجريت في مصر. وأجريت2013 ،حسن) ودراسة 

 سابقة:التعقيب على الدراسات ال

 للدراسات السابقة دور في تعزيز الدراسة الحالية وإيضاح مساراتها، فقد كون الباحث رؤية مكنته من صياغة مشكلة بحثة، وتحديد املنهجية .1

 عند إعد
ً
 مهما

ً
اد اإلطار املناسبة له، وتصميم أداة الدراسة وتحليل وتفسير النتائج، باإلضافة إلى بناء خلفية معرفية متعمقة سوف تكون رافدا

 النظري.

في املنظمات العربية بشكل عام، وفي املدارس  التنظيميقلة الدراسات العربية التي اهتمت بدراسة الدعم التنظيمي املدرك وعالقته بااللتزام  .2

 دراسةعلى  -على حد علمه –بشكل خاص. حيث أن كل تلك الدراسات طرقت كل متغير بشكل منفرد أو مع متغيرات آخرى، فلم يعثر الباحث 

 إضافته العلمية. ويكسبهواحدة تجمع بين الدعم التنظيمي املدرك وعالقته بااللتزام التنظيمي للمعلمين وهذا يكسب هذا البحث أهميته 

 إدراكوجود فجوة بحثية بين ما هو موجود من دراسات نظرية وبين ما هو موجود من مشكالت حقيقة في بيئة العمل الفعلية بخصوص ضعف  .3

عم التنظيمي وقلة االلتزام التنظيمي للمعلمين، ولذلك تسعى هذه الدراسة لتقليص الفجوة من خالل توظيف املخزون املعرفي السابق حول الد

 متغيرات الدراسة في عالج مشكلة ضعف الدعم التنظيمي املدك من قبل املعلمين مما انعكس على التزامهم التنظيمي.

 :طريقة وإجراءات الدراسة

 :تمهيد
، وكذلك التعرف على مدارس التعليم العام بمحافظة أضمهدفت الدراسة الحالية إلى تحديد مستوى الدعم التنظيمي املدرك لدى معلمي 

مستوى االلتزام التنظيمي لدى املعلمين من وجهة نظرهم، والكشف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطات استجابات معلمي مدارس 

، ومستوى االلتزام التنظيمي لديهم والتي تعزى الختالف لدعم التنظيمي املدرك في مدارسهمعام بمحافظة أضم حول تقديرهم ملستوى االتعليم ال

التنظيمي متغيرات )املؤهل العلمي، سنوات الخبرة في التعليم(، ومن ثم الكشف عما إذا كانت هناك عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين مستوى الدعم 

 يدركه املعلمون بمدارس التعليم العام بمحافظة أضم ومستوى االلتزام التنظيمي لديهم. كما

ويتناول هذا الفصل وصف إلجراءات الدراسة امليدانية التي قام بها الباحث لتحقيق أهداف الدراسة، وتتضمن تحديد املنهج املتبع في 

 والتحقق من صدقها وثباتها، واملعالجة اإلحصائية املستخدمة في تحليل النتائج .الدراسة، ومجتمع الدراسة، وعينة الدراسة، وأداة الدراسة 

: منهج الدراسة: 
ً
 أوال

 
ً
 واالرتباطي( املسحي (بشقيه الوصفي املنهج ألهداف الدراسة ولإلجابة على تساؤالتها، حدد الباحث املنهج املالئم للدراسة الحالية وهو تحقيقا

مدارس التعليم  لدى معلمي االلتزام التنظيمي ومستوى  الدعم التنظيمي املدرك، بتحديد مستوى  الباحث قام املسحي، الوصفي املنهج خالل ومن ".

 البحثية األساليب من النوع بانه " ذلك (239، ص 2012 ،العساف) يعرفه  االرتباطي، والذي الوصفي املنهج استخدام تم كما .العام بمحافظة أضم
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الوصفي االرتباطي  املنهج خالل العالقة ". ومن تلك درجة معرفة ثم ومن أكثر، أو بين متغيرين عالقة ثمة هناك كان إذا ما فةمعر  بواسطته يمكن الذي

 مدارس التعليم العام بمحافظة أضم. وااللتزام التنظيمي لدى معلمي الدعم التنظيمي املدرك، بين االرتباطية العالقة عن بالكشف الباحث قام

: مجت
ً
 مع الدراسة:ثانيا

 ،873مدارس التعليم العام بمحافظة أضم والبالغ عددهم ) يتمثل مجتمع الدراسة الحالية في معلمي
ُ
 إلحصائية مكتب التعليم  ( معلما

ً
طبقا

 الدراسية.مدارس التعليم العام بمحافظة أضم وفقا للمرحلة  هـ(، ويوضح الجدول التالي توزيع معلمي1437/1438بمحافظة أضم للعام الدراس ي )

 للمرحلة الدراسية: (1جدول)
ً
 توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفقا

 النسبة % عدد املعلمين املرحلة الدراسية م

 %46.0 402 االبتدائية 1

 %35.3 308 املتوسطة 2

 %18.7 163 الثانوية 3

 %100 873 املجموع 

 هـ(1437/1438ضم للعام الدراس ي ): إحصائية مكتب التعليم بمحافظة أاملصدر                                                     

مدارس التعليم العام بمحافظة أضم هم معلمي مدارس املرحلة  ( السابق أن أغلب أفراد مجتمع الدراسة من معلمي1يتضح من الجدول)

نت أقل نسبة ملعلمي مدارس املرحلة الثانوية، حيث بلغت نسبتهم %(، وكا35.3%( يليهم معلمي مدارس املرحلة املتوسطة بنسبة )46االبتدائية بنسبة )

 .%( من إجمالي أفراد مجتمع الدراسة18.7)

: عينة الدراسة
ً
 ثالثا

 لصغر حجم مجتمع الدراسة
ً
، فقد تم اختيار عينة الدراسة بطريقة الحصر الشامل لجميع أفراد مجتمع الدراسة، حيث قام الباحث نظرا

 Google)مدارس التعليم العام بمحافظة أضم عبر بريدهم االلكتروني، بهدف توزيع االستبانة عليهم الكترونيا عن طريق موقع  بالتواصل مع معلمي

Drive) ( استبانة، وكانت جميعها مكتملة وصالحة للتحليل وبذلك أصبح عدد االستبانات التي أدخلت في عملية 284وكانت االستبانات املستردة )

%( من مجتمع الدراسة الكلي، ويوضح الجدول التالي عدد االستبانات 32.5، تمثل أفراد عينة الدراسة، بنسبة )استبانة( 284ئي )التحليل اإلحصا

 منها بالنسبة إلى املجتمع الكلي.املوزعة، واملسترد منها، واالستبانات الصالحة للتطبيق والنسب املئوية لكل 

 بانات املوزعة واملستردة والصالحة للتحليل من أفراد مجتمع الدراسة األعداد والنسب املئوية لالست: (2جدول)
 االستبانات الصالحة االستبانات املستردة االستبانات املوزعة مجتمع الدراسة

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

873 100% 873 100% 284 32.5% 284 32.5% 

 خصائ  أفراد عينة الدراسة:
 للمتغيرات )املؤهل العلمي، سن

ً
 :وات الخبرة في التعليم(، كما يليتم حساب التكرارات والنسب املئوية ألفراد عينة الدراسة وفقا

 للمؤهل العلمي: .1
ً
 ملتغير املؤهل العلمي كما تبينه  توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا

ً
تم حساب التكرارات والنسب املئوية ألفراد عينة الدراسة وفقا

 ( التالي:3النتائج بجدول )

 ملتغير املؤهل العلمي: (3جدول )
ً
 التكرار والنسب املئوية ألفراد عينة الدراسة وفقا

 النسبة% التكرار املؤهل العلمي م

 %91.5 260 بكالوريوس 1

 %8.5 24 دراسات عليا 2

 %100 284 املجموع الكلي

%(، أما املعلمين الذين 91.5راسة من املعلمين مؤهلهم العلمي )بكالوريوس( بنسبة )( السابق أن أغلب أفراد عينة الد3يتضح من الجدول)

%( من إجمالي أفراد عينة الدراسة، وهذا يرجع إلى أن وزارة التعليم ال تقبل للعمل في مهنة التدريس 8.5مؤهلهم العلمي )دراسات عليا( فبلغت نسبتهم )

لي غالبية العاملين في حقل التعليم حاصلين على درجة البكالوريوس، وأما انخفاض الحاصلين على سوى الحاصلين على درجة البكالوريوس وبالتا

التربوية  الدراسات العليا فيرجع لعدة أسباب منها أن نسب القبول في الجامعات باململكة العربية السعودية في الدراسات العليا بالنسبة للتخصصات

، وكذلك أن وزارة التعلي
ً
 وفي تخصصات تربوية قليلة جدا

ً
م في خططها السنوية إليفاد املعلمين للحصول على شهادات عليا يكون بنعداد قليلة جدا

 محدودة. 
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 لسنوات الصبرة في التعليم: .2
ً
 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا

 ملتغير سنوات الخبرة في التعليم
ً
 ( التالي:4كما تبينه النتائج بجدول ) تم حساب التكرارات والنسب املئوية ألفراد عينة الدراسة وفقا

 ملتغير سنوات الصبرة في التعليم: (4جدول)
ً
 التكرار والنسب املئوية ألفراد عينة الدراسة وفقا

 النسبة% التكرار سنوات الصبرة في التعليم م

 %47.5 135 سنوات 10أقل من  1

 %41.2 117 سنة 20إلى أقل من  10من  2

 %11.3 32 سنة فنكثر 20 3

 %100 284 املجموع الكلي

%(، 47.5سنوات( بنسبة ) 10( السابق أن أغلب أفراد عينة الدراسة من املعلمين سنوات خبرتهم في التعليم )أقل من 4يتضح من الجدول)

ية واإلسالمية ومن ثم بدأت الوزارة ويعود سبب ذلك ألن التعليم في اململكة إلى وقت قريب كان يعتمد بشكل كبير على املعلمين الوافدين من الدولة العرب

 إلى دخول جيل كبير من الشباب لسلك التعليم،  يليهم املعلمين أصحاب سنوات الخبرة )من  ةبعملية توطين ملهن
ً
إلى أقل من  10التعليم والتي أدت حاليا

%( من إجمالي أفراد عينة 11.3ث بلغت نسبتهم )سنة فنكثر( حي 20%(، وكانت أقل نسبة للمعلمين أصحاب سنوات الخبرة )41.2سنة( بنسبة ) 20

 الدراسة.

 :أداة الدراسة 
ً
 رابعا

لتحقيق أهداف الدراسة تم االطالع على الجانب النظري ملتغيرات الدراسة وإجراء مسح مكتبي للدراسات السابقة التي لها عالقة بموضوع 

لدى معلمي مدارس التعليم العام  الدعم التنظيمي املدرك مستوى  بين العالقة على التعرف بهدف ببناء وتطوير استبانة الباحث الدراسة، ثم قام

 .لديهم االلتزام التنظيمي بمحافظة أضم ومستوى 

، وتعرف االستبانة بنهها: "أداة ذات أبعاد وبنود وتس
ً
 وانتشارا

ً
تخدم تعد االستبانة أكثر وسائل الحصول على البيانات من األفراد استخداما

 (.116، ص2004معلومات أو آراء يقوم باالستجابة لها املفحوص نفسه، وهي كتابية تحريرية" )األغا واألستاذ، للحصول على 

عدد :  في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم( على الدعم التنظيمي املدرك االستبانة )مستوى  من األول  املحور  بناء في الباحث اعتمد وقد

لقياس الدعم التنظيمي املدرك الذي يقيس درجة إدراك  (Eisenberger et al., 1986)آيزينبيرغر وزمالئه  اسمن الدراسات واملقاييس منها مقي

 (.2013 ،نوح) دراسة (، 2004 ،رشيد )، دراسة(2003 ،املغربي) املوظفين بنن املنظمة تقدر جهودهم وتهتم بمصلحتهم، دراسة 

و  (Allen &Meyer, 1990)الباحث على مقياس  اعتمد فقد لدى املعلمين(، تنظيميااللتزام ال )مستوى  الثاني املحور  يخص فيما أما

) (، دراسة 2016 ،مرزوق )دراسة و يتضمن هذا املقياس ثالثة مقاييس فرعية لقياس األبعاد الثالثة لاللتزام التنظيمي )العاطفي، واملستمر، واملعياري(، 

 النهائية على جزأين رئيسين هما :ولقد احتوت االستبانة في صورتها  (، 2016 ،غنام

 :عبارة عن البيانات الشخصية ألفراد عينة الدراسة وتمثلت في )املؤهل العلمي، سنوات الخبرة في التعليم(. الجزء األول 

 : محاور االستبانة ، ويتكون من محورين رئيسين هما :الجزء الثاني

 :يلي كما أبعاد أربعة على مقسمة ( عبارة،40) من ويتكون  التعليم العام بمحافظة أضم،مدارس  في الدعم التنظيمي املدرك مستوى املحور األول: 

 ( عبارة مقسمة إلى ثالثة أبعاد فرعية هي:12من ) وتكون  العدالة التنظيمية، األول  البعد

 (.5( إلى )1وهي الفقرات من ) .عبارات (5) ويتكون من :اتعدالة التوزيع 

 (.8( إلى )6وهي الفقرات من ) .عبارات (3) ويتكون من :عدالة اإلجراءات 

 (.12( إلى )9وهي الفقرات من ) .عبارات (4) ويتكون من :عدالة التعامالت 

 (.23( إلى )13وهي الفقرات من ) .عبارة (11) من ويتكون  أثر سلوك القادة ملساندة املرؤوسين، : الثاني البعد

 (.30( إلى )24وهي الفقرات من ) .( عبارات7) كون منويت املشاركة في اتخاذ القرارات، :الثالث البعد

 (.40( إلى )31وهي الفقرات من ) .( عبارات10من ) ويتكون  ،أثر دعم وتأكيد الذات لدى املعلمين :الرابع البعد
 كما أبعاد ثالثة على سمةمق ( عبارة22 (من ويتكون  .مدارس التعليم العام بمحافظة أضم معلمي لدى االلتزام التنظيمي مستوى  :الثاني املحور 

 :يلي
 (.48( إلى )41وهي الفقرات من ) ،عبارات (8( من ويتكون  االلتزام العاطفي ، : األول  البعد

 (.54( إلى )49وهي الفقرات من ) ،( عبارات6) من ويتكون  ، االلتزام االستمراري   :الثاني البعد

  (.62( إلى )55وهي الفقرات من )، تعبارا (8 (من ويتكون  ، االلتزام املعياري  :الثالث البعد
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 صدق االستبانة:

(، كما يقصد بالصدق "شمول االستقصاء لكل 105، ص2010صدق االستبانة يعني "أن يقيس االستبيان ما وضع لقياسه" )الجرجاوي، 

ون مفهومة لكل من يستخدمها" )عبيدات العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية، ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية، بحيث تك

 ( وقد تم التنكد من صدق االستبانة كما يلي:179، ص2001وآخرون، 

 الصدق الظاهري : .1

، 2010يقصد بصدق املحكمين "أن يختار الباحث عدًدا من املحكمين املتخصصين في مجال الظاهرة أو املشكلة موضوع الدراسة" )الجرجاوي، 

تبيان بصيغته األولية على سعادة املشرف على البحث والذي أوص ى بعرضه على مجموعه من املحكمين من ذوي االختصاص (. حيث تم عرض االس107ص

 ( من املحكمين من ذوي االختصاص والخبرة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات20)والخبرة، ولذا قام الباحث بعرض االستبانة في صورتها األولية على عدد 

للتنكد من درجة  (3)(، ولقد وجه الباحث للمحكمين خطاب لتحكيم االستبانة ملحق 2باململكة العربية السعودية كما يبين ملحق ) ارة التعليمالسعودية، ووز 

 مناسبة الفقرة، ووضوحها وانتمائها للبعد الذي تقيسه، وسالمة الصياغة اللغوية .

، (3كما يبين امللحق رم ) من حذف وتعديل وإضافة في ضوء املقترحات املقدمة وقد استجاب الباحث خآراء املحكمين وقام بإجراء ما يلزم

 (.4وبذلك خرجت االستبانة في صورتها النهائية كما يبين امللحق )

 مدارس التعليم العام بمحافظة أضم( في الدعم التنظيمي املدرك صدق االتساق الداخلي للمحور األول )مستوى  .2

، 2010"مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع املجال الذي تنتمي إليه هذه الفقرة" )أبو عالم، يقصد بصدق االتساق الداخلي 

 (، وقد تم حساب صدق االتساق الداخلي بحساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه العبارة،481ص

 كما يوضحها الجدول التالي:

 مدارس في الدعم التنظيمي املدرك معامالت ارتباط بيرسون بين درجات كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه من املحور األول )مستوى : (5جدول)

 (التعليم العام بمحافظة أضم
 البعد األول:

 العدالة التنظيمية

 البعد الثاني:

أثر سلوك القادة ملساندة 

 املرؤوسين

 البعد الثالث: 

 ملشاركة في اتخاذ القراراتا

 البعد الرابع: 

أثر دعم وتأكيد الذات لدى 

 عدالة التعامالت عدالة اإلجراءات عدالة التوزيعات املعلمين

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م

1 0.643** 6 0.822** 9 0.821** 13 0.781** 24 0.797** 31 0.770** 

2 0.714** 7 0.861** 10 0.878** 14 0.813** 25 0.806** 32 0.769** 

3 0.782** 8 0.742** 11 0.846** 15 0.782** 26 0.840** 33 0.720** 

4 0.695**   12 0.803** 16 0.799** 27 0.799** 34 0.794** 

5 0.685**     17 0.821** 28 0.873** 35 0.545** 

      18 0.801** 29 0.830** 36 0.683** 

      19 0.832** 30 0.821** 37 0.664** 

      20 0.827**   38 0.547** 

      21 0.847**   39 0.563** 

      22 0.847**   40 0.765** 

      23 0.835**     

 0.01** دال إحصائيا عند مستوى داللة 

 عند مستوى 5يتبين من الجدول)
ً
( السابق أن معامالت ارتباط العبارات بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه العبارة جميعها دالة إحصائيا

العدالة التنظيمية: عدالة التوزيعات بين  (، وجاءت جميع قيم معامالت االرتباط قيم عالية حيث تراوحت في البعد الفرعي األول من0.01داللة )

(، وللبعد 0.861 –0.742(، أما للبعد الفرعي الثاني من العدالة التنظيمية : عدالة اإلجراءات فقد تراوحت معامالت االرتباط بين )0.782 –0.643)

يم معامالت االرتباط بالبعد الثاني: أثر سلوك القادة (، وتراوحت ق0.878 –0.803الفرعي الثالث من العدالة التنظيمية : عدالة التعامالت بين )

(، وللبعد الرابع: أثر دعم وتنكيد الذات 0.873 – 0.797(، وللبعد الثالث: املشاركة في اتخاذ القرارات بين )0.847 – 0.781ملساندة املرؤوسين بين )

دل على توافر درجة عالية من صدق االتساق الداخلي للمحور األول من (، مما ي0.794 – 0.545لدى املعلمين فقد تراوحت معامالت االرتباط بين )

 مدارس التعليم العام بمحافظة أضم( . في الدعم التنظيمي املدرك االستبانة )مستوى 

، للمحور كلي كما تم التحقق من الصدق البنائي للمحور األول من خالل إيجاد معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل بعد واملجموع ال

 :ويوضح نتائجها الجدول التالي
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 مدارس التعليم العام بمحافظة أضم( في الدعم التنظيمي املدرك معامالت االرتباط بين درجات كل بعد والدرجة الكلية للمحور األول )مستوى : (6جدول)
 معامل االرتباط  األبعاد 

 **0.908 البعد األول: العدالة التنظيمية 1

 **0.932 سلوك القادة ملساندة املرؤوسينأثر  البعد الثاني: 2

 **0.922 اتاملشاركة في اتخاذ القرار البعد الثالث:  3

 **0.893 أثر دعم وتنكيد الذات لدى املعلمينالبعد الرابع:  4

 عند مستوى داللة )              
ً
 (0.01** دال إحصائيا

لألبعاد األربعة التي يتكون منها املحور األول  واملجموع الكلي للمحور جاءت قيم مرتفعة  قيم معامالت االرتباط ( السابق أن  6يتبين من جدول)

 عند مستوى داللة )(، وكانت جميعها دالة 0.932 – 0.893حيث تراوحت بين )
ً
، مما يدل على توافر درجة عالية من الصدق البنائي (0.01إحصائيا

 مدارس التعليم العام بمحافظة أضم(. في نظيمي املدركالدعم الت للمحور األول من االستبانة )مستوى 

 مدارس التعليم العام بمحافظة أضم( معلمي لدى االلتزام التنظيمي صدق االتساق الداخلي للمحور الثاني )مستوى  .3

نتمي إليه العبارة، تم حساب صدق االتساق الداخلي بحساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تكما 

 كما يوضحها الجدول التالي:

 معلمي لدى االلتزام التنظيمي معامالت ارتباط بيرسون بين درجات كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه من املحور الثاني )مستوى : (7جدول)

 مدارس التعليم العام بمحافظة أضم(
 البعد األول 

 االلتزام العاطفي

 نيالبعد الثا

 االلتزام االستمراري 

 البعد الثالث

 االلتزام املعياري 

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م

41 0.769** 49 0.808** 55 0.732** 

42 0.785** 50 0.829** 56 0.647** 

43 0.819** 51 0.861** 57 0.762** 

44 0.863** 52 0.430** 58 0.746** 

45 0.890** 53 0.825** 59 0.774** 

46 0.888** 54 0.565** 60 0.789** 

47 0.760**   61 0.655** 

48 0.818**   62 0.772** 

 0.01** دال إحصائيا عند مستوى داللة            

 عند مستوى  ( السابق أن معامالت ارتباط العبارات بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه العبارة جميعها7يتبين من الجدول)
ً
دالة إحصائيا

(، أما للبعد الثاني: 0.890–0.760(، وجاءت جميع قيم معامالت االرتباط قيم عالية حيث تراوحت في البعد األول: االلتزام العاطفي بين )0.01داللة )

(، مما يدل على توافر 0.789 –0.647عياري بين )(، وللبعد الثالث: االلتزام امل0.861 –0.430االلتزام االستمراري فقد تراوحت معامالت االرتباط بين )

 مدارس التعليم العام بمحافظة أضم(. معلمي لدى االلتزام التنظيمي درجة عالية من صدق االتساق الداخلي للمحور الثاني )مستوى 

العام بمحافظة أضم( من خالل إيجاد مدارس التعليم  معلمي لدى االلتزام التنظيمي كما تم التحقق من الصدق البنائي للمحور الثاني )مستوى 

 :، ويوضح نتائجها الجدول التالية لكل بعد واملجموع الكلي للمحور معامالت االرتباط بين الدرجة الكلي

 محافظة أضم(مدارس التعليم العام ب معلمي لدى االلتزام التنظيمي معامالت االرتباط بين درجات كل بعد والدرجة الكلية للمحور الثاني )مستوى : (8جدول)
 معامل االرتباط  األبعاد م

 **0.924 البعد األول: االلتزام العاطفي 1

 **0.890 البعد الثاني: االلتزام االستمراري  2

 **0.933 البعد الثالث: االلتزام املعياري  3

 عند مستوى داللة )                  
ً
 (0.01** دال إحصائيا

 معلمي لدى االلتزام التنظيمي م معامالت االرتباط لألبعاد الثالث التي يتكون منها املحور الثاني )مستوى ( السابق أن   قي8يتبين من جدول)

 0.933 – 0.890مدارس التعليم العام بمحافظة أضم( واملجموع الكلي للمحور جاءت قيم مرتفعة حيث تراوحت بين )
ً
(، وكانت جميعها دالة إحصائيا

مدارس التعليم  معلمي لدى االلتزام التنظيمي يدل على توافر درجة عالية من الصدق البنائي للمحور الثاني )مستوى  (، مما0.01عند مستوى داللة )

 العام بمحافظة أضم(.
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 ثبات أداة البحث:

 إلى أي درج
ً
ة يعطي يقصد بثبات االستبانة هو أن يعطي االستبيان نفس النتائج إذا أعيد تطبيقه عدة مرات متتالية، ويقصد به أيضا

الجرجاوي، املقياس قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدم فيها، أو ما هي درجة اتساقه وانسجامه واستمراريته عند تكرار استخدامه في أوقات مختلفة )

 (.97، ص2010

( أن 9يتضح من جدول) .رات باستخدام معامل ألفا كرونباخوقد تم التنكد من ثبات االستبانة من خالل حساب ثبات االتساق الداخلي للعبا

مدارس التعليم العام بمحافظة أضم( جاءت قيم عالية حيث تراوحت قيم  في الدعم التنظيمي املدرك قيم معامالت الثبات ألبعاد املحور األول )مستوى 

 (.0.97(،وبلغت قيمة معامل الثبات الكلي للمحور األول )0.95 – 0.87معامالت الثبات لألبعاد بين )

مدارس التعليم العام بمحافظة أضم( بقيم  معلمي لدى االلتزام التنظيمي قيم معامالت الثبات ألبعاد املحور الثاني )مستوى كما جاءت 

 (.0.95(،وبلغت قيمة معامل الثبات الكلي للمحور الثاني )0.93 – 0.82عالية حيث تراوحت قيم معامالت الثبات لألبعاد بين )

 ونباخ لألبعاد ومحوري االستبانة معامالت ثبات ألفا كر : (9جدول)
 معامل الثبات  عدد العبارات البعد م

 0.89 12 البعد األول: العدالة التنظيمية 1

 0.95 11 سلوك القادة ملساندة املرؤوسينالبعد الثاني: أثر  2

 0.92 7 اتاملشاركة في اتخاذ القرار البعد الثالث:  3

 0.87 10 لدى املعلمين أثر دعم وتنكيد الذاتالبعد الرابع:  4

 0.97 40 مدارس التعليم العام بمحافظة أضم( في الدعم التنظيمي املدرك املجموع الكلي للمحور األول )مستوى 

 0.93 8 البعد األول: االلتزام العاطفي 1

 0.82 6 البعد الثاني: االلتزام االستمراري  2

 0.88 8 البعد الثالث: االلتزام املعياري  3

 0.95 22 مدارس التعليم العام بمحافظة أضم( معلمي لدى االلتزام التنظيمي ع الكلي للمحور الثاني )مستوى املجمو 

( قابلة للتوزيع. ويكون الباحـث قـد تنكـد مـن صـدق وثبـات االسـتبانة ممـا يجعلـه 4وبذلك تكون االستبانة في صورتها النهائية كما هي في امللحق )

 نة وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.على ثقة تامة من صحة االستبا

: اساليب املعالجة االحصائية
ً
 خامسا

م تحليل البيانات باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية  بناءً   على طبيعة الدراسة واألهداف التي سعت إلى تحقيقها، ت 

(SPSSواستخراج النتائج ،) :لألساليب األحصائية التالية 
ً
 وفقا

 للتعرف على خصائص أفراد عينة الدراسة وفقا للبيانات الشخصية. التكرارات والنسب املئوية: .1

افات املعيارية:  .2 لحساب متوسطات عبارات محوري االستبانة وكذلك الدرجات الكلية والدرجات الفرعية املتوسطات الحسابية واالنحر

 استجابات أفراد عينة الدراسة.ألبعادهما بناء على 

توى الدعم التنظيمي املدرك ومستوى االلتزام التنظيمي لدى مسلحساب االتساق الداخلي وكذلك لتحديد العالقة بين معامل ارتباط بيرسون:  .3

 .مدارس التعليم العام بمحافظة أضم معلمي

 .لحساب الثبات لعبارات االستبانة معامل ألفا كرونباخ: .4

 وذلك لوصف املتوسط الحسابي لالستجابات على كل عبارة وبعد، على النحو التالي:: ىمعادلة املد .5

 ، والدرجة )5تم تحديد درجة االستجابة بحيث يعطى الدرجة )
ً
( لالستجابة موافق إلى 3( لالستجابة موافق، والدرجة )4( لالستجابة موافق جدا

 ، وبناء على ذلك تتراوح قيم املتوسط الحسابي للعبارة أو 1( لالستجابة غير موافق، والدرجة )2حد ما، والدرجة )
ً
( لالستجابة غير موافق إطالقا

 البعد:

  تمثل درجة استجابة ) 1.80إلى أقل من  1من 
ً
 (.غير موافق إطالقا

  (.غير موافقتمثل درجة استجابة ) 2.60إلى أقل من  1.80من 

  (.لى حد ماموافق إتمثل درجة استجابة ) 3.40إلى أقل من  2.60من 

  (.موافقتمثل درجة استجابة ) 4.20إلى أقل من  3.40من 

  تمثل درجة استجابة ) 5إلى  4.20من 
ً
 (.موافق جدا

 للتحقق من اعتدالية توزيع البيانات بالنسبة ملتغير املؤهل العلمياختبار كلمجروف سميرنوف:  .6

 (.املؤهل العلمي)اد عينة البحث على جميع أبعاد االستبانة بالنسبة ملتغير للتحقق من التجانس في توزيع استجابات أفر ليفين للتجانس:  اختبار  .7



 حامد املالكي                                                               الدعم التنظيمي املدرك وعالقته بااللتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام مبحافظة أضم 

 2019 -2، العدد6املجلد -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 157 

 

طات الحسابية  الالمعلمي مان ويتني االختبار  .8  ملتغير للتعرف على داللة ما قد يوجد من فروق بين املتوس 
ً
الستجابات أفراد عينة الدراسة وفقا

 لهذا املتغير.( بعد التنكد من عدم اعتدالية توزيع البيااملؤهل العلمي)
ً
 نات الستجابات أفراد مجتمع البحث وفقا

طات الحسابية  (One-way ANOVA)تحليل التباين أحادي االتجاه  .9 الستجابات أفراد  للتعرف على داللة ما قد يوجد من فروق بين املتوس 

 ملتغير 
ً
 )سنوات الخبرة في التعليم(.عينة الدراسة وفقا

 :نتائج الدراسة ومناقشتها
، وكذلك التعرف على بمحافظة أضم الدراسة الحالية إلى تحديد مستوى الدعم التنظيمي املدرك لدى معلمي مدارس التعليم العامهدفت 

مستوى االلتزام التنظيمي لدى املعلمين من وجهة نظرهم، والكشف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطات استجابات معلمي مدارس 

افظة أضم حول تقديرهم ملستوى الدعم التنظيمي املدرك في مدارسهم ، ومستوى االستغراق لوظيفي لديهم والتي تعزى الختالف التعليم العام بمح

التنظيمي متغيرات )املؤهل العلمي، سنوات الخبرة في التعليم(، ومن ثم الكشف عما إذا كانت هناك عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين مستوى الدعم 

، وقد تم إعداد استبانة لتحقيق هذه األهداف وتم تطبيقها املعلمون بمدارس التعليم العام بمحافظة أضم ومستوى االلتزام التنظيمي لديهمكما يدركه 

 ، وكانت النتائج على النحو التالي:مدارس التعليم العام بمحافظة أضم معلميعلى أفراد عينة الدراسة من 

 .؟عم التنظيمي املدرك لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم من وجهة نظر املعلمين أنفسهم"ما مستوى الدإجابة السؤال األول: "

الدعم التنظيمي  ولإلجابة على هذا السؤال، فقد تم حساب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري ألبعاد املحور األول من االستبانة )مستوى 

 حسب املتوسط الحسابي لكل  مدارس التعليم العام بمحافظة في املدرك
ً
أضم(، والتي حددها الباحث في أربعة أبعاد، ومن ثم ترتيب هذه األبعاد تنازليا

 ( التالي: 10بعد، ويبين ذلك الجدول )

افات املعيارية ألبعاد املحور األول من االستبانة )مستوى : (10جدول) س التعليم العام مدار  في الدعم التنظيمي املدرك املتوسطات الحسابية واالنحر

 
ً
 بمحافظة أضم(، مرتبة تنازليا

افقة البعد ترتيب االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي البعد  رقم البعد  درجة املو

 كبيرة 1 0.656 4.01 أثر دعم وتنكيد الذات لدى املعلمين 4

 كبيرة 2 0.803 3.99 أثر سلوك القادة ملساندة املرؤوسين 2

 كبيرة 3 0.815 3.86 لقراراتاملشاركة في اتخاذ ا 3

 كبيرة 4 0.676 3.82 العدالة التنظيمية 1

مدارس التعليم  في الدعم التنظيمي املدرك املجموع الكلي )مستوى 

 العام بمحافظة أضم(

 كبيرة --- 0.668 3.92

جة )كبيرة( من وجهة نظر املعلمين إلى مدارس التعليم العام بمحافظة أضم على در  في ويعزو الباحث حصول مستوى الدعم التنظيمي املدرك

إحساس راءات أو التوزيعات أو التعامالت، رضا املعلمين عن اإلجراءات التي تحقق العدالة التنظيمية بينهم سواء في عدالة اإلج عدة أسباب منها:

ادة عند اتخاذ القرارات مشاركة املعلمين والقالهم، لهم والثناء الصادق على أعم املعلمين بالدعم املعنوي من قبل قادة مدارسهم والتشجيع املستمر

شعور املعلمين برغبة ذليل جميع الصعوبات التي تواجههم، سعي إدارات املدارس والتعليم إلى حل مشاكل املعلمين وإزالة جميع العقبات وتاإلدارية، 

 من خالل حثهم الحضور للدورات الت
ً
 وفنيا

ً
 دريبية وتشجيعهم على االبداع واالبتكار. مدارسهم وحرصها على تطويرهم مهنيا

والتي أظهرت وجود دعم تنظيمي فعال تقدمه املؤسسة للعاملين بها يؤثر على مستوى  (2003 ،املغربي) نتيجة دراسة  وتتفق هذه النتيجة مع

 ف (2015 ،السكارنه) االنجاز لديهم، دراسة 
ً
 معنويا

ً
ي إدراك العاملين لجهود الدعم التنظيمي التي تبذلها التي توصلت إلى أن هذه األسباب تسهم إسهاما

الحراحشه ) سة ، دراتشفياتالتي ذكرت بنن هناك درجة مرتفعة إلى حد ما من الدعم التنظيمي باملس (2009 ،الصباغ) اههم، ودراسة املؤسسات تج

( التي 2004 ،رشيد) دراسة األردنية،  املين بشركة االتصاالتوالتي أظهرت موافقه بدرجة عالية على مجال الدعم التنظيمي لدى الع (2006 ،والهيتي

أشرات لوجود عالقة إيجابية بين الدعم التنظيمي والوالء العاطفي فاألشخاص الذين يشعرون أن املنظمة تقدرهم وتدعمهم عبروا عن مشاعر 

درجة مرتفعة من إدراك العاملين في الهيئة املصرية العامة  ( والتي توصلت إلى أن هناك2007 ،شعبان)االلتصاق الوجداني بتلك املنظمة. دراسة 

 للبترول للدعم التنظيمي.

والتي كشفت نتائجها أن إدراك الدعم التنظيمي لدى أعضاء الهيئة التدريسية  (2013 ،السلوم والعضايلة) سة بينما تختلف مع نتيجة درا

التي توصلت إلى أن املتوسط العام إلدراك العاملين ملستوى الدعم التنظيمي كان  (2013،نوح) ة متوسطة، ودراسة بجامعة امللك سعود جاء بدرج

والتي تبين بنن إدراك العاملين بقطاع الصناعات املعدنية للدعم التنظيمي جاء بدرجة متوسطة، دراسة  (2007 ،عواد)ة متوسطة، ودراسة بدرج

دهليز ) لعاملين باملؤسسة للدعم التنظيمي والذي جاء بشكل ضعيف، دراسة ،ص..( والتي أشارت لضعف إدراك ا2010)العطوي والشيباني، 
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. دراسة 2016،وحمد
ً
( والتي خلصت إلى 2014 ،العنزي ) ( والتي ذكرت بنن درجة إدراك العاملين للدعم التنظيمي الذي تقدمه املؤسسات جاء متوسطا

( تبين أن درجة الدعم التنظيمي في الجامعات 2015 ،عبده)منطقة الرياض. دراسة انخفاض مستوى الدعم التنظيمي املدرك لدى الضباط بإدارة مرور 

التي أظهرت نتائجها أن الدعم التنظيمي  (Currie &Dollery, 2006)دراسة كوري، ودوليري )األرنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس متوسطة. 

. دراسة 
ً
 2006 ،احشة، والهيتيالحر ) املدرك لدى الشرطة األسترالية جاء منخفضا

ً
 متوسطا

ً
 .( التي أشارت إلى أن متغير الدعم التنظيمي نال اهتماما

أثر دعم وتنكيد الذات مدارس التعليم العام بمحافظة أضم في بعد ) في كما يتبين من الجدول السابق أن مستوى الدعم التنظيمي املدرك 

أثر سلوك القادة ملساندة (، يليه في الترتيب الثاني مستوى الدعم التنظيمي املدرك في بعد )4.01( جاء في الترتيب األول بمتوسط حسابي )لدى املعلمين

( بمتوسط حسابي املشاركة في اتخاذ القرارات(، ثم في الترتيب الثالث جاء مستوى الدعم التنظيمي املدرك في بعد )3.99( بمتوسط حسابي )املرؤوسين

( وجميعها بدرجة موافقة )كبيرة( 3.82( بمتوسط حسابي )التنظيميةى الدعم التنظيمي املدرك في بعد )العدالة ( وفي الترتيب األخير جاء مستو 3.86)

 من وجهة نظر املعلمين.

مدارس التعليم العام بمحافظة أضم في بعد )أثر دعم وتنكيد الذات لدى املعلمين(  في ويمكن تفسير حصول مستوى الدعم التنظيمي املدرك

أن هناك استقالل وظيفي، ووجود عالقات إيجابية بين املعلمين، واعتقاد  العتقادهماألول بدرجة موافقة )كبيرة( من وجهة نظر املعلمين  على الترتيب

 مع  ما املعلمين بنههم يحققون ذاتهم واحتياجاتهم من خالل مواقعهم التي يشغلوهها، والقيامة بندوار مختلفة ومتنوعة في املدرسة، وهذا يختلف

 في إدراك العاملين للدعم ( 2015 ،السكارنه) استنتجته دراسة 
ً
 معنويا

ً
التي ذكرت بنن متغير دعم وتنكيد الذات لدى العاملين لم يسهم إسهاما

  طالتنظيمي، كما أنه لم يرتب
ً
، ودراسة به ارتباطا

ً
يظهر تنثيره على  التي استنتجت أن بعد دعم وتنكيد الذات لدى العاملين لم( 2003 ،املغربي) معنويا

 إدراك العاملين للدعم التنظيمي.

مدارس التعليم العام بمحافظة أضم في بعد )العدالة التنظيمية( على الترتيب األخير بدرجة  في أما حصول مستوى الدعم التنظيمي املدرك

، ويتمنون أن يتخذ قائدي لتحقيق مطالبهم الشخصيةطلعون ، ويتللمشاركة بشكل أكبر في القرارات موافقة )كبيرة( ربما يرجع إلى حاجة املعلمين

( الذي وجد أن درجة املوافقة من وجهة نظر املبحوثين في بعد العدالة 2013 ،نوح) املدارس قراراتهم بنسلوب غير متحيز، وهذا يتفق مع دراسة 

زارة الداخلية في قطاع غزة وخلصت إلى أن مستوى العدالة ( التي أجريت على املوظفين العاملين بو 2015 ،الشنطي) التنظيمية كانت متوسطة، دراسة 

من العدالة  متوسطةاألقسام في الوزارات األردنية يتمتعون بنسب  رؤساءت نتائجها أن التي بين( 2011 ،أبو دهم). دراسة التنظيمية كان متوسط

س العاملين في األجهزة الحكومية بدولة الكويت بالعدالة إحسا انخفاضالتي كشفت نتائجها عن ( 2007 ،الفضلي، والعنزي ). دراسة التنظيمية

 ( التي بينت نتائجها انخفاض إدراك العدالة التنظيمية. 2002التنظيمية. دراسة شعبان )

ة دراس ،ممارسة عالية للعدالة التنظيمية( والتي يرى أن مديرات املدارس يتمتعن بدرجة 1433 ،الحميدي) وتختلف هذه النتيجة مع دراسة 

 على الدعم التنظيمي املدرك، دراسة 2015 ،الشنطي) 
ً
( التي ذكرت بنن العدالة 2015 ،السكارنه) ( والتي بينت أن العدالة التنظيمية تؤثر إيجابيا

 في إدراك األفراد للدعم التنظيمي. دراسة 
ً
لعدالة التنظيمية لدى ( والتي دلت نتائجها أن مستوى ا2009 ،السعود، وسلطان) التنظيمية هي األكثر تنثيرا

 األقسام األكاديمية كانت مرتفعة. رؤساء

مدارس التعليم  في وملزيد من التفصيل، قام الباحث بحساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملستوى الدعم التنظيمي املدرك

 جداول التالية:العام بمحافظة أضم بكل بعد على حدة من أبعاد املحور األول كما تبينه نتائج ال

 مدارس التعليم العام بمحافظة أضم من وجهة نظر املعلمين: في البعد األول: مستوى العدالة التنظيمية كأحد أبعاد الدعم التنظيمي املدرك

 ي املدركتم حساب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري الستجابات املعلمين حول مستوى العدالة التنظيمية كنحد أبعاد الدعم التنظيم

ت( ثم مدارس التعليم العام بمحافظة أضم، والتي قسمها الباحث إلى ثالثة أبعاد فرعية هي )عدالة التوزيعات، عدالة اإلجراءات، عدالة التعامال  في

 بناء على املتوسط الحسابي،
ً
 ( التالي:11كما تبين نتائج جدول ) ترتيب تلك األبعاد الفرعية تنازليا

افات املعيارية الستجابات املعلمين حول مستوى العدالة التنظيمية كأحد أبعاد الدعم التنظيمي املدركاملتوسطا:(11جدول ) مدارس  في ت الحسابية واالنحر

 
ً
 التعليم العام بمحافظة أضم ، مرتبة تنازليا

افقة البعد ترتيب االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي البعد  رقم البعد  درجة املو

 كبيرة 1 0.813 3.87 مالتعدالة التعا 3

 كبيرة 2 0.802 3.83 عدالة اإلجراءات 2

 كبيرة 3 0.734 3.78 عدالة التوزيعات 1

لعدالة التنظيمية كأحد أبعاد الدعم التنظيمي املجموع الكلي )مستوى ا

 (مدارس التعليم العام بمحافظة أضم في املدرك

 كبيرة --- 0.676 3.82

مدارس التعليم العام بمحافظة أضم  في أن مستوى العدالة التنظيمية كنحد أبعاد الدعم التنظيمي املدرك ( السابق11يتبين من جدول )

م التنظيمي جاء بدرجة )كبيرة( من وجهة نظر املعلمين ، حيث جاء املتوسط الحسابي العام للمجموع الكلي ملستوى العدالة التنظيمية كنحد أبعاد الدع
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( وجاءت االنحرافات املعيارية لألبعاد الفرعية الثالث التي 0.676(، بانحراف معياري قيمته )3.82العام بمحافظة أضم )مدارس التعليم  في املدرك

( وهي قيم منخفضة مما يدل على تجانس استجابات املعلمين حول مستوى العدالة التنظيمية كنحد أبعاد 0.813 – 0.734يتكون منها هذا البعد بين )

 مدارس التعليم العام بمحافظة أضم. في املدركالدعم التنظيمي 

 و يتضح من الجدول السابق أن املعلمين بمكتب التعليم بمحافظة أضم يدركون أن مدارسهم تتمتع بدرجة كبيرة من العدالة التنظيمية ويعز  

يم أدائهم الوظيفي، املعلمين يشاركون قادة مدارسهم في اتخاذ القراراتالباحث ذلك إلى أن  تكليف املعلمين باألعمال التي تتناسب مع ، بشكل عادل يقَّ

 .راتب الشهري مع حجم املكلفين بهالتناسب ا، مؤهالتهم وقدراتهم

التي توصلت نتائجها إلى أن ممارسة مديرات املدارس الثانوية بمحافظة جدة هـ( 1433 ،الحميدي) راسة مع دراسة وتتفق نتائج هذه الد

( التي بينت نتائجها وجود عالقة إيجابية دالة بين املشاركة في اتخاذ القرار وإدراك العدالة 2002 ،شعبان) لية، دراسة اجة عللعدالة التنظيمية جاء بدر 

 التنظيمية. 

ين بشرطة راك أفراد عينة الدراسة من العامل( والتي أظهرت نتائجها أن مستوى إد2016 ،الدوسري ) تختلف مع نتائج هذه الدراسة دراسة 

( التي أظهرت أن درجة توافر 2013 ،أبو راض ي) باألحساء ألبعاد العدالة التنظيمية متوفر بدرجة متوسطة. دراسة  االتصاالتة األحساء وشركة محافظ

ان من وجهة نظر املعلمين كانت متوسطة.  قيم العدالة التنظيمية لدى مديري املدارس الخاصة في محافظة عم 

مدارس التعليم العام بمحافظة أضم في  في مستوى العدالة التنظيمية كنحد أبعاد الدعم التنظيمي املدرك كما يتبين من الجدول السابق أن 

( عدالة اإلجراءات(، يليه في الترتيب الثاني مستوى العدالة التنظيمية في بعد )3.87( جاء في الترتيب األول بمتوسط حسابي )عدالة التعامالتبعد )

( وجميعها بدرجة 3.78( بمتوسط حسابي )عدالة التوزيعاتالترتيب األخير جاء مستوى العدالة التنظيمية في بعد ) (، وفي3.83بمتوسط حسابي )

 موافقة )كبيرة( من وجهة نظر املعلمين.

عم وملزيد من التفصيل، قام الباحث بحساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملستوى العدالة التنظيمية كنحد أبعاد الد

 مدارس التعليم العام بمحافظة أضم بكل بعد فرعي على حدة من األبعاد الفرعية للبعد األول كما تبينه نتائج الجداول التالية في التنظيمي املدرك

 :مدارس التعليم العام بمحافظة أضم فيالبعد الفرعي األول: مستوى عدالة التوزيعات كأحد أبعاد العدالة التنظيمية 

 توسط الحسابي واالنحراف املعياري الستجابات املعلمين حول مستوى عدالة التوزيعات كنحد أبعاد العدالة التنظيمية فيتم حساب امل

 بناء على املتوسط الحسابي
ً
( أن مستوى عدالة التوزيعات 12يتبين من جدول )، مدارس التعليم العام بمحافظة أضم ثم ترتيب تلك االستجابات تنازليا

( من وجهة نظر املعلمين، حيث جاء املتوسط الحسابي العام كبيرةمدارس التعليم العام بمحافظة أضم جاء بدرجة ) لعدالة التنظيمية فيكنحد أبعاد ا

هي ( و 1.311 – 1.034( وتراوحت قيم االنحرافات املعيارية ألغلب العوامل املحددة بهذا البعد بين )0.734( بانحراف معياري بلغت قيمته )3.78للبعد )

 ظيمية فيقيم مرتفعة مما يدل على تباين استجابات املعلمين حول مدى توافر العوامل الدالة على مستوى عدالة التوزيعات كنحد أبعاد العدالة التن

  مدارس التعليم العام بمحافظة أضم.

افات املعيارية الستجابات : (12دول )ج مدارس  فية التوزيعات كأحد أبعاد العدالة التنظيمية املعلمين حول مستوى عدالاملتوسطات الحسابية واالنحر

  التعليم العام بمحافظة أضم
ً
 ، مرتبة تنازليا

املتوسط  العبارات رقم العبارة

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

ترتيب 

 العبارة

 درجة

افقة  املو

 كبيرة 1 0.866 4.10 تكلفني إدارة املدرسة بعمل يتناسب مع قدراتي 2

 كبيرة 2 0.841 4.05 العمل مع ظروفي الخاصة تتناسب ساعات 1

 كبيرة 3 1.034 3.85 يقيم أدائي الوظيفي في املدرسة بشكل عادل 4

 كبيرة 4 1.123 3.80 يتناسب الراتب الشهري مع الجهود املبذولة في العمل 5

 متوسطة 5 1.311 3.08 يقابل الجهود التي أبذلها في العمل مكافخت مجزية 3

 كبيرة --- 0.734 3.78 عدالة التوزيعات كلي للبعد الفرعي األول :املجموع ال

ة ويالحظ الباحث أن هناك موافقة بين املعلمين على فقرات هذا املجال، وأن املعلمين يعتقدون بوجود عدالة في التوزيع وهذا يدل على كفاء

ن تحقيق أهداف الوزارة رغم ما يعانونه من ويبذلون قصارى جهدهم ويحاولو مالهم املعلمين في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم الذين يقومون بنع

 الرغم من قلة الحوافز املمنوحة لهم مقابل الجهود التي يبذلوهها.زيادة في ساعات العمل، بزيادة في األعباء الوظيفية و 

أبو ) ة الدراسة اتجاه بعد العدالة التوزيعية. دراسة ( التي أظهرت انطباع إيجابي لدى الكادر التدريس ي عين2007 ،عطوي ) وتتفق مع دراسة 

( والتي بينت أن العاملين في الوزارات الفلسطينية يشعرون بالعدالة التوزيعية والتي جاءت في املرتبة األولى ثم االحساس بعدالة 2010 ،جاسر

أهم نتائجها أن عدالة التوزيعات ساهمت في تطوير الدعم والتي من  (Loi, Hangyue, &Foley, 2006)دراسة  .اإلجراءات ثم عدالة التعامالت

 التنظيمي املدرك لدى العاملين. 
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( والتي أظهر وجود عدالة توزيعية خاصة باألجر واملكافخت بدرجة متوسطة في الوزارات الفلسطينية 2010 ،أبو ندا) دراسة لكنها تختلف مع 

( التي أظهرت وجود عدالة توزيعية بدرجة متوسطة في الوزارات الحكومية في األردن،. وهذه تتفق مع 2012 ،أبو تايه) في قطاع غزة، كما تتفق مع دارسة 

 بعدالة التوزيع، ودراسة 1995 ،زايد) دراسة 
ً
( والتي أشارت نتائج هذه الدراسة إلى انخفاض 2003 ،عواد)( والتي يرى فيها أن العاملين أقل إحساسا

 .إحساس املعلمين بعدالة التوزيع

( على الترتيب وهي قيم منخفضة مما يدل على تجانس 0.866 – 0.841( بانحرافات معيارية قيمتها )2، 1بينما جاء العامالن أرقام )

 استجابات املعلمين حول مدى توافر هاذين العاملين

مدارس التعليم العام بمحافظة  ظيمية فيوجاء في الترتيب األول من العوامل الدالة على مستوى عدالة التوزيعات كنحد أبعاد العدالة التن

الخاصة(  ظروفي مع العمل ساعات (، يليه في الترتيب الثاني )تتناسب4.10أضم: )تكلفني إدارة املدرسة بعمل يتناسب مع قدراتي ( بمتوسط حسابي )

( 3.08 – 3.85د بمتوسطات حسابية تتراوح بين )(، وجاءت باقي العوامل املحددة بهذا البعكبيرة(، وكالهما بدرجة موافقة )4.05بمتوسط حسابي )

( بدرجة 2.04، ومتوسطة(. وفي الترتيب األخير جاء العامل )يقابل الجهود التي أبذلها في العمل مكافخت مجزية( بمتوسط حسابي )كبيرةبدرجات موافقة )

 موافقة )متوسطة(.

 :أضم لتعليم العام بمحافظةمدارس ا فيلة التنظيمية البعد الفرعي الثاني: مستوى عدالة اإلجراءات كأحد أبعاد العدا

 تم حساب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري الستجابات املعلمين حول مستوى عدالة اإلجراءات كنحد أبعاد العدالة التنظيمية في

 بناء على املتوسط الحسا
ً
 ( التالي:13كما تبين نتائج جدول ) بي،مدارس التعليم العام بمحافظة أضم ثم ترتيب تلك االستجابات تنازليا

افات املعيارية الستجابات : (13جدول ) مدارس  فياملعلمين حول مستوى عدالة اإلجراءات كأحد أبعاد العدالة التنظيمية املتوسطات الحسابية واالنحر

  التعليم العام بمحافظة أضم
ً
 ، مرتبة تنازليا

افقة درجة ترتيب العبارة حراف املعياري االن املتوسط الحسابي العبارات رقم العبارة  املو

 كبيرة 1 0.962 3.93 أستطيع االعتراض على القرارات التي تصدر ضدي 8

 كبيرة 2 0.977 3.92 تطبق إدارة املدرسة اللوائح والتعليمات بطريقة عادلة 6

تجمع إدارة املدرسة املعلومات الكاملة والدقيقة قبل أن  7

 ةتتخذ أي قرارات إداري

 كبيرة 3 1.031 3.65

 كبيرة --- 0.802 3.83 عدالة اإلجراءات املجموع الكلي للبعد الفرعي الثاني :

مدارس التعليم العام بمحافظة أضم جاء  ( السابق أن مستوى عدالة اإلجراءات كنحد أبعاد العدالة التنظيمية في13يتبين من جدول)

( وتراوحت قيم 0.802( بانحراف معياري بلغت قيمته )3.83ء املتوسط الحسابي العام للبعد )( من وجهة نظر املعلمين، حيث جاكبيرةبدرجة )

( وهي قيم منخفضة مما يدل على تجانس استجابات املعلمين حول مدى 0.977 – 0.962االنحرافات املعيارية ألغلب العوامل املحددة بهذا البعد بين )

 مدارس التعليم العام بمحافظة أضم. كنحد أبعاد العدالة التنظيمية في جراءاتاإل توافر العوامل الدالة على مستوى عدالة 

والتي أثبتت أن عدالة اإلجراءات تعتبر أحد املحددات الهامة للدعم  (Moorman, et al., 1998)واتفق مع نتائج هذه الدراسة دراسة 

 فراد في املنظمات الكويتية بعدالة اإلجراءات.  ( وخلصت الدراسة إلى انخفاض إحساس األ 1998. دراسة العجمي )ظيميالتن

( وهي قيمة مرتفعة مما يدل على تباين استجابات املعلمين حول مدى توافر هذا 1.031( بانحراف معياري قيمته )7بينما جاء العامل رقم )

 العامل

مدارس التعليم العام بمحافظة  عدالة التنظيمية فيوجاء في الترتيب األول من العوامل الدالة على مستوى عدالة اإلجراءات كنحد أبعاد ال

( ، يليه في الترتيب الثاني )تطبق إدارة املدرسة اللوائح والتعليمات 3.93أضم: )أستطيع االعتراض على القرارات التي تصدر ضدي( بمتوسط حسابي )

رة املدرسة املعلومات الكاملة والدقيقة قبل أن تتخذ أي قرارات (،. وفي الترتيب األخير جاء العامل )تجمع إدا3.92بطريقة عادلة( بمتوسط حسابي )

 (.كبيرة( وجميعها بدرجة موافقة )3.65إدارية( بمتوسط حسابي )

 :مدارس التعليم العام بمحافظة أضم فيالبعد الفرعي الثالث: مستوى عدالة التعامالت كأحد أبعاد العدالة التنظيمية 

 راف املعياري الستجابات املعلمين حول مستوى عدالة التعامالت كنحد أبعاد العدالة التنظيمية فيتم حساب املتوسط الحسابي واالنح

 بناء على املتوسط الحسابي،
ً
 ( التالي :14كما تبين نتائج جدول ) مدارس التعليم العام بمحافظة أضم ثم ترتيب تلك االستجابات تنازليا
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اف: (14جدول) مدارس  فياملعلمين حول مستوى عدالة التعامالت كأحد أبعاد العدالة التنظيمية ات املعيارية الستجابات املتوسطات الحسابية واالنحر

  التعليم العام بمحافظة أضم
ً
 ، مرتبة تنازليا

افقة درجة ترتيب العبارة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العبارات رقم العبارة  املو

 كبيرة 1 0.944 3.94 في املدرسة بالنزاهةيتسم حل الصالفات بين العاملين  12

تناقشني إدارة املدرسة في النتائج عندما تتخذ أي قراٍر يتعلق  11

 بوظيفتي

 كبيرة 2 0.964 3.88

 بمصخلحتي 10
ً
 كبيرة 3 0.990 3.85 تبدي إدارة املدرسة اهتماما

 كبيرة 4 0.987 3.80 تحرص إدارة املدرسة على تسصير مواردها إلنجاز مهامي الوظيفية 9

 كبيرة --- 0.813 3.87 عدالة التعامالت املجموع الكلي للبعد الفرعي الثالث :

مدارس التعليم العام بمحافظة أضم جاء  ( السابق أن مستوى عدالة التعامالت كنحد أبعاد العدالة التنظيمية في14يتبين من جدول)

( وتراوحت قيم 0.813( بانحراف معياري بلغت قيمته )3.87ط الحسابي العام للبعد )( من وجهة نظر املعلمين، حيث جاء املتوسكبيرةبدرجة )

( وهي قيم منخفضة مما يدل على تجانس استجابات املعلمين حول مدى توافر 0.990 – 0.944االنحرافات املعيارية للعوامل املحددة بهذا البعد بين )

 مدارس التعليم العام بمحافظة أضم. عاد العدالة التنظيمية فيالعوامل الدالة على مستوى عدالة التعامالت كنحد أب

لى ويعزو ذلك الباحث إلى شعور املعلمين بنن إدارات مدارسهم تبادر بشكل دائم وفوري لحل أي خالفات تطن بين العاملين في املدرسة وتسعى إ

 توفير كل االمكانات املادية التي تساعدهم إلنجاز مهامهم وتحقيق أهدافهم.

( التي بينت موافقة بدرجة متوسطة على وجود عدالة في التعامالت في الوزارات الحكومية باألردن، وتتفق 2012 ،أبو تايه )دراسةوتتفق معها 

يد دراسة زا ( التي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة على وجود عدالة في التعامالت في وزارات السلطة الفلسطينية بغزة.2010 ،أبو جاسر) مع دراسة 

 بعدالة التعامالت، ودراسة 1995)
ً
 بعدالة  والتي(Moorman, 1991) ( والتي ترى بنن العاملين أكثر إحساسا

ً
استنتجت بنن العمالة أكثر إحساسا

 التعامالت عن باقي أنواع العدالة التنظيمية.

 لدى الكادر2007 ،عطوي ) تختلف هذه الدراسة مع دراسة 
ً
التدريس ي عينة الدراسة اتجاه بعد عدالة  ( التي أظهرت انطباع سلبي نوعا

 ( التي أظهرت عدم موافقة على وجود عدالة في التعامل في الوزارات الفلسطينية بقطاع غزة.2010 ،أبو ندا )التعامالت، وتختلف مع دراسة

مدارس التعليم العام بمحافظة  ية فيوجاء في الترتيب األول من العوامل الدالة على مستوى عدالة التعامالت كنحد أبعاد العدالة التنظيم

( ، يليه في الترتيب الثاني )تناقشني إدارة املدرسة في النتائج عندما 3.94أضم: )يتسم حل الخالفات بين العاملين في املدرسة بالنزاهة( بمتوسط حسابي )

 بمصلحتي( بمتوسط حسابي )(،. ثم في الترتيب الثالث )تبدي إد3.88تتخذ أي قراٍر يتعلق بوظيفتي( بمتوسط حسابي )
ً
(،. وفي 3.85ارة املدرسة اهتماما

( وجميعها بدرجة موافقة 3.80الترتيب األخير جاء العامل )تحرص إدارة املدرسة على تسخير مواردها إلنجاز مهامي الوظيفية( بمتوسط حسابي )

 (.كبيرة)

مدارس التعليم العام بمحافظة أضم من وجهة  في د الدعم التنظيمي املدرككأحد أبعا أثر سلوك القادة ملساندة املرؤوسينالبعد الثاني: مستوى 

 نظر املعلمين:

تم حساب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري الستجابات املعلمين حول مستوى أثر سلوك القادة ملساندة املرؤوسين كنحد أبعاد الدعم 

 بناء على املتوسط الحسابي، مدارس التعليم العام بمحافظة أضم ، في التنظيمي املدرك
ً
( 15كما تبين نتائج جدول ) ثم ترتيب تلك االستجابات تنازليا

 التالي:

افات املعيارية الستجابات املعلمين حول مستوى أثر سلوك القادة ملساندة املرؤوسين كأحد أبعاد الدعم التن: (15ول)جد ظيمي املتوسطات الحسابية واالنحر

  مدارس التعليم في املدرك
ً
 العام بمحافظة أضم، مرتبة تنازليا

افقة درجة ترتيب العبارة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العبارات لعبارةا رقم   املو

  1 0.929 4.20 يبادر قائد املدرسة ملساعدتي عندما أواجه أي مشكلة في العمل 13
ً
 كبيرة جدا

 كبيرة 2 0.857 4.17 يشجع قائد املدرسة روح التعاون بين املعلمين 23

 كبيرة 3 0.893 4.16 يشجع قائد املدرسة روح املبادرة لدى املعلمين 20

 باألفكار املتعلقة بتحسين األداء 16
ً
 كبيرة 4 0.897 4.09 يبدي قائد املدرسة اهتماما

 كبيرة 5 0.989 4.07 يكسب قائد املدرسة تأييد املعلمين بفعل حسن التواصل معهم 18

املدرسة بتقوية العالقات االجتماعية بين جميع يهتم قائد  17

 املعلمين

 كبيرة 6 0.982 4.02

 كبيرة 7 1.039 3.96 يمتلك قائد املدرسة مهارات فن الحوار واملناقشة واإلقناع 21

 كبيرة 8 1.013 3.92 يحرص قائد املدرسة على مناقشة أفكار املعلمين  19

 كبيرة 9 1.022 3.91 ن أولوياتهيضع قائد املدرسة إسعاد العاملين ضم 22

 كبيرة 10 1.139 3.74لرفع مستوى الدافعية واإلنجاز لدّي فإن قائد املدرسة يعتمد  14
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 وسائل التحفيز املعنوي واملادي لتحقيق ذلك

يشعر جميع املعلمين بأن االمتيازات املمنوحة لهم من قائد  15

 املدرسة مقنعة

 كبيرة 11 1.059 3.64

 كبيرة --- 0.803 3.99 أثر سلوك القادة ملساندة املرؤوسين كلي للبعد الثاني :املجموع ال

مدارس التعليم العام  في ( السابق أن مستوى أثر سلوك القادة ملساندة املرؤوسين كنحد أبعاد الدعم التنظيمي املدرك15يتبين من جدول )

( 0.803( بانحراف معياري بلغت قيمته )3.99جاء املتوسط الحسابي العام للبعد )( من وجهة نظر املعلمين، حيث كبيرةبمحافظة أضم جاء بدرجة )

( وهي قيم منخفضة مما يدل على تجانس استجابات 0.989 – 0.857وتراوحت قيم االنحرافات املعيارية ألغلب العوامل املحددة بهذا البعد بين )

مدارس التعليم العام  في ك القادة ملساندة املرؤوسين كنحد أبعاد الدعم التنظيمي املدركاملعلمين حول مدى توافر العوامل الدالة على مستوى أثر سلو 

 بمحافظة أضم .

( وهي قيم مرتفعة مما يدل على 1.139 – 1.013( بانحرافات معيارية تراوحت قيمها بين )22، 21، 19، 15، 14بينما جاءت العوامل أرقام )

 .فر هذه العواملتباين استجابات املعلمين حول مدى توا

ويفسر الباحث ذلك المتالك قادة املدارس بمحافظة أضم إلى املهارات القيادية التي جعلت من مدارسهم بيئة جاذبة ملعلميهم من خالل بث 

على مناقشة  روح التعاون والتنافس بين املعلمين، والسعي بشكل متواصل لخلق جو مدرس ي يستطيع من خالله املعلم تحقيق أهدافه، وكذلك العمل

 املعلمين واستقبال آرائهم وحثهم على أن يكونوا أعضاء فاعلين داخل املدرسة.

والتي أظهرت ارتفاع ملحوظ ملساندة القادة للمرؤوسين في استطالع الستجابات  (Pack, 2005)وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة باك 

 .كيةة في الواليات املتحدة األمريالعاملين في مؤسسة رياضي

) ( والتي أظهرت درجة موافقة متوسطة ملجال تشجيع الرئيس ملرؤوسيه، دراسة 2000،الكالبي)وتختلف نتيجة هذه الدراسة مع دراسة 

بدرجة متوسطة بين  االنسجام( التي أظهرت أن هناك نوع من 2008 ،عويضة) ( التي أظهرت تقبل معتدل لدعم املرؤوسين، دراسة 2010 ،العطوي 

( والتي كشفت أن درجة املوافقة من وجهة نظر املبحوثين في مجال سلوك القادة ملساند 2013 ،نوح) املرؤوسين في املنظمات األهلية. دراسة القيادة و 

 للمرؤوسين كانت متوسطة.

مدارس  في يمي املدركوجاء في الترتيب األول من العوامل الدالة على مستوى أثر سلوك القادة ملساندة املرؤوسين كنحد أبعاد الدعم التنظ

(،  كبيرة( بدرجة موافقة )4.20التعليم العام بمحافظة أضم: )يبادر قائد املدرسة ملساعدتي عندما أواجه أي مشكلة في العمل( بمتوسط حسابي )
ً
جدا

(، وجاءت باقي العوامل املحددة كبيرة)(، بدرجة موافقة 4.17يليه في الترتيب الثاني )يشجع قائد املدرسة روح التعاون بين املعلمين( بمتوسط حسابي )

(. وفي الترتيب األخير جاء العامل )يشعر جميع املعلمين بنن كبيرة( وجميعها بدرجات موافقة )3.64 – 4.16بهذا البعد بمتوسطات حسابية تتراوح بين )

 (.يرةكب( بدرجة موافقة )3.64االمتيازات املمنوحة لهم من قائد املدرسة مقنعة( بمتوسط حسابي )

مدارس التعليم العام بمحافظة أضم من وجهة نظر  في كأحد أبعاد الدعم التنظيمي املدرك املشاركة في اتخاذ القراراتالبعد الثالث: مستوى 

 املعلمين:

عم التنظيمي تم حساب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري الستجابات املعلمين حول مستوى املشاركة في اتخاذ القرارات كنحد أبعاد الد

 بناء على املتوسط الحسابي، في املدرك
ً
 ( التالي:16كما تبين نتائج جدول ) مدارس التعليم العام بمحافظة أضم، ثم ترتيب تلك االستجابات تنازليا

افات املعيارية الستجابات املعلمين حول مستوى املشاركة في اتخاذ القرارات كأ: (16جدول)  في حد أبعاد الدعم التنظيمي املدركاملتوسطات الحسابية واالنحر

 
ً
 مدارس التعليم العام بمحافظة أضم ، مرتبة تنازليا

افقة درجة ترتيب العبارة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العبارات رقم العبارة  املو

أشارك بقدر كبير في القرارات املرتبطة بتخصص ي  27

 وواجباتي الوظيفية

 كبيرة 1 0.959 3.95

 كبيرة 2 0.888 3.94 راعي إدارة املدرسة مصخلحتي ذات العالقة بعمليت 24

تمنح إدارة املدرسة املعلمين صالحيات تخولهم أن يؤدوا  25

 أعمالهم بالطريقة األفضل التي يرونها 

 كبيرة 3 0.986 3.94

تمنح إدارة املدرسة املعلمين صالحية تحديد شكل ومالمح  26

 العمل في املرحلة التالية

 كبيرة 4 0.974 3.86

تحرص إدارة املدرسة على تبادل اآلراء مع املعلمين قبل أن  30

 تتخذ أي قرار يخ  العمل

 كبيرة 5 1.061 3.78

 من صالحياتها للعاملين معها 29
ً
 كبيرة 6 1.027 3.77 تفوض إدارة املدرسة جزءا

افع وحاجات املعلمين عندما يتخذ  28 تهتم إدارة املدرسة بدو

 ارات اإلداريةالقر 

 كبيرة 7 1.026 3.76

 كبيرة --- 0.815 3.86 املشاركة في اتخاذ القرارات املجموع الكلي للبعد الثالث :
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مدارس التعليم العام بمحافظة  في ( السابق أن مستوى املشاركة في اتخاذ القرارات كنحد أبعاد الدعم التنظيمي املدرك16يتبين من جدول)

( وتراوحت 0.815( بانحراف معياري بلغت قيمته )3.86( من وجهة نظر املعلمين، حيث جاء املتوسط الحسابي العام للبعد )ةكبير أضم جاء بدرجة )

( وهي قيم منخفضة مما يدل على تجانس استجابات املعلمين حول 0.986 – 0.888قيم االنحرافات املعيارية ألغلب العوامل املحددة بهذا البعد بين )

 مدارس التعليم العام بمحافظة أضم. في وامل الدالة على مستوى املشاركة في اتخاذ القرارات كنحد أبعاد الدعم التنظيمي املدركمدى توافر الع

ويعزو الباحث ذلك إلى فهم إدارات املدارس بالدور الحقيقي للمعلمين وأههم شركاء نجاح للمؤسسة التعليمية ومن خالل مشاركتهم في 

، وكذلك حرص إدارات املدارس على منح املعلمين بعض الصالحيات التي املدرسهم يجعلهم حريصين على تحقيق أهداف املدرسةالقرارات التي تخص 

 تصنع قادة داخل املدارس، وتعمل على تبادل اخآراء واألفكار ومناقشتها.

 بتوافر حرية املشاركة في والتي كشفت أن العا (Van Y Peregn. Et al., 1999)ويتفق مع نتائج هذه الدراسة دراسة 
ً
ملين األكثر إدراكا

 بااللتزام التنظيمي. دراسة 
ً
والتي خلصت نتائجها إلى وجود عالقة إيجابية قوية بين  (Collon, &Danis, 1999)صناعة القرارات هم األكثر إحساسا

إلى أن املشاركة في اتخاذ القرارات تؤدي إلى زيادة االلتزام والتي توصلت  (Varma. 1999)املشاركة في اتخاذ القرارات وااللتزام التنظيمي. دراسة 

 التنظيمي.

( والتي كشفت نتائجها أن درجة املوافقة من وجهة نظر املبحوثين في مجال املشاركة فيا اتخاذ القرارات كانت 2013 ،نوح)ويختلف مع دراسة 

 متوسطة

( وهي قيم مرتفعة مما يدل على تباين 1.061 – 1.026ة تراوحت قيمها بين )( بانحرافات معياري30، 29، 28بينما جاءت العوامل أرقام )

 .استجابات املعلمين حول مدى توافر هذه العوامل

مدارس التعليم  في وجاء في الترتيب األول من العوامل الدالة على مستوى املشاركة في اتخاذ القرارات كنحد أبعاد الدعم التنظيمي املدرك

(، يليه في الترتيب الثاني )تراعي 3.95م: )أشارك بقدر كبير في القرارات املرتبطة بتخصص ي وواجباتي الوظيفية( بمتوسط حسابي )العام بمحافظة أض

(، وجاءت باقي العوامل املحددة بهذا البعد كبيرة(، وكالهما بدرجة موافقة )3.94إدارة املدرسة مصلحتي ذات العالقة بعملي( بمتوسط حسابي )

(. وفي الترتيب األخير جاء العامل )تهتم إدارة املدرسة بدوافع وحاجات كبيرة( وجميعها بدرجات موافقة )3.76 – 3.94حسابية تتراوح بين )بمتوسطات 

 (.كبيرة( بدرجة موافقة )3.76املعلمين عندما يتخذ القرارات اإلدارية( بمتوسط حسابي )

اتخاذ القرارات كبيرة ويعزو ذلك لرغبة قائدي املدارس في أن يشاركهم املرؤوسين في بشكل عام الحظ الباحث أن نسبة مشاركة املعلمين في 

 هم.اتخاذ القرارات إما لكثرة أعباءهم أو ألن بعض القادة ال يفضلون القيام باألعمال الروتينية اليومية التي ال تتضمن مسؤوليات ملرؤوسي

التي أظهرت أن املنظمات الغير حكومية تحرص على تنمية القدرات اإلدارية والقيادية  (2012 ،البلبيس ي) دراسة تتفق نتائج هذه الدراسة مع 

( التي أظهرت أن درجة املوافقة على مستوى املشاركة في 2013 ،نصار) لعامليها من خالل إشراكهم في اتخاذ القرارات واإلدارة. كما اتفقت مع دراسة 

( التي أظهرت أن هناك درجة موافقة متوسطة على 2011 ،النبيه) الالجئين جاءت عالية، دراسة  اتخاذ القرارات لدى موظفي وكالة غوث وتشغيل

 عملية املشاركة في اتخاذ القرار لدى العاملين في الشركات الصناعية األردنية. 

لفلسطينية بقطاع غزة إلى اتباع ( التي أظهرت ميل القيادة اإلدارية في وزارات السلطة ا2006 ،الشنطي) واختلفت هذه الدراسة مع دراسة 

( التي أظهرت أن اإلدارة 2010 ،بحر، وأبو سويرج) أسلوب املركزية والعزوف عن تفويض الصالحيات واعتماد أسلوب الفردية. كما اختلفت مع دراسة 

 ال تحرص على إشراك املرؤوسين في اتخاذ القرارات.

مدارس التعليم العام بمحافظة أضم من وجهة  في كأحد أبعاد الدعم التنظيمي املدرك علمينأثر دعم وتأكيد الذات لدى املالبعد الرابع: مستوى 

 نظر املعلمين:

تم حساب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري الستجابات املعلمين حول مستوى أثر دعم وتنكيد الذات لدى املعلمين كنحد أبعاد الدعم 

 بناء على املتوسط الحسابي،مدارس التعليم الع في التنظيمي املدرك
ً
( أن 17كما تبين نتائج جدول ) ام بمحافظة أضم ، ثم ترتيب تلك االستجابات تنازليا

( من وجهة كبيرةمدارس التعليم العام بمحافظة أضم جاء بدرجة ) في مستوى أثر دعم وتنكيد الذات لدى املعلمين كنحد أبعاد الدعم التنظيمي املدرك

( وتراوحت قيم االنحرافات املعيارية ألغلب 0.656( بانحراف معياري بلغت قيمته )4.01جاء املتوسط الحسابي العام للبعد )نظر املعلمين، حيث 

( وهي قيم منخفضة مما يدل على تجانس استجابات املعلمين حول مدى توافر العوامل الدالة على 0.960 – 0.837العوامل املحددة بهذا البعد بين )

 مدارس التعليم العام بمحافظة أضم. في وتنكيد الذات لدى املعلمين كنحد أبعاد الدعم التنظيمي املدرك مستوى أثر دعم
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افات املعيارية الستجابات املعلمين حول مستوى أثر دعم وتأكيد الذات لدى املعلمين كأحد أبعاد الدعم التن: (17جدول) ظيمي املتوسطات الحسابية واالنحر

 مدارس الت في املدرك
ً
 عليم العام بمحافظة أضم، مرتبة تنازليا

املتوسط  العبارات رقم العبارة

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

ترتيب 

 العبارة

 درجة

افقة  املو

أفتخر باملهنة التي أعمل بها  35   1 0.899 4.48 أعتز و
ً
 كبيرة جدا

  كبيرة 2 0.837 4.37 يساعدني االستقرار في عملي على اإلبداع بشكل مستمر 38
ً
 جدا

  3 0.862 4.23 تتسم مهنتي كمعلم بالتحدي 39
ً
 كبيرة جدا

  4 0.864 4.22 تعتز إدارة املدرسة بي عند تحقيقي إلنجازات مهمة 33
ً
 كبيرة جدا

 كبيرة 5 0.871 4.11 تقدر إدارة املدرسة مساهماتي عندما يتطلب الوضع ذلك 32

 كبيرة 6 0.861 4.00 يتراعي إدارة املدرسة التي أعمل بها أهدافي وقيم 31

 كبيرة 7 0.960 3.89 أشعر بأن إدارة املدرسة تساعدني على تحقيق ذاتي 34

 كبيرة 8 1.054 3.80 توفر لي إدارة املدرسة فرص تنمية املهارات التي تساعدني  إلنجاز العمل 40

 كبيرة 9 1.204 3.55 يقدر املجتمع الجهود التي أبذلها والعمل الذي أقوم به داخل املدرسة 36

 كبيرة 10 1.178 3.46 يقدر املجتمع الجهود التي أبذلها والعمل الذي أقوم به خارج املدرسة 37

 كبيرة --- 0.656 4.01 أثر دعم وتأكيد الذات لدى املعلمين املجموع الكلي للبعد الرابع :

عم التنظيمي املدرك في مدارس التعليم العام بمحافظة أضم إلى ويعزو الباحث حصول هذا البعد على درجة كبيرة في التنثير كنحد أبعاد الد

دوره في شعور املعلم بالرضا عن نفسه عند شغله وظيفة في سلك التعليم ملا ستحققه له من أمان وظيفي ومكانه مرموقة في املجتمع، وشعوره بنهمية 

 .تعليم وبناء جيل واعد من املبدعين والرواد

والتي تشير إلى تنثير الدعم التنظيمي املدرك بشكل إيجابي على  (Arshadi &Hayavi, 2013, P738)ئج دراسة تتفق هذه الدراسة مع نتا

( التي أشارت إلى درجة موافقة عالية ملجال تحقيق الذات لدى 2007 ،حرز هللا) تتفق هذه الدراسة مع بعض الدراسات مثل دراسة تقدير الفرد لذاته. 

( 1999بغزة حيث يشعر املعلم بمكانته وأنه صاحب الفضل في تخريج الطالب وأنه شخص منتج في املجتمع، دراسة العفيفي )معلمي املدارس الثانوية 

( التي بلغت درجة املوافقة فيها على إتاحة الفرصة 2013 ،نصار)دراسة . حيث حصل بعد تحقيق الذات على أعلى درجة من الرضا لدى العاملين

 .% أي بدرجة جيدة75وكالة غوث  لتحقيق الذات لدى موظفي

 التنظيمي.( التي أشرات نتائجها أن دعم وتنكيد الذات لدى العاملين ال يؤثر على إدراك الدعم 2003 ،املغربي) دراسة وتختلف مع نتائج هذه الدراسة 

وهي قيم مرتفعة مما يدل على تباين ( 1.204 – 1.054( بانحرافات معيارية تراوحت قيمها بين )40، 37، 36بينما جاءت العوامل أرقام )

 .استجابات املعلمين حول مدى توافر هذه العوامل

مدارس  في وجاء في الترتيب األول من العوامل الدالة على مستوى أثر دعم وتنكيد الذات لدى املعلمين كنحد أبعاد الدعم التنظيمي املدرك

( ، يليه في الترتيب الثاني )يساعدني االستقرار في عملي على 4.48أعمل بها( بمتوسط حسابي ) التعليم العام بمحافظة أضم: )أعتز وأفتخر باملهنة التي

(، وجاءت باقي العوامل املحددة بهذا البعد بمتوسطات حسابية  كبيرة(، وكالهما بدرجة موافقة )4.37اإلبداع بشكل مستمر( بمتوسط حسابي )
ً
جدا

، و  كبيرة)( بدرجات موافقة 3.46 – 4.23تتراوح بين )
ً
(. وفي الترتيب األخير جاء العامل )يقدر املجتمع الجهود التي أبذلها والعمل الذي أقوم به كبيرةجدا

 (.كبيرة( بدرجة موافقة )3.46خارج املدرسة( بمتوسط حسابي )

 وجهة نظرهم؟".إجابة السؤال الثاني: " ما مستوى االلتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم من 

ولإلجابة على هذا السؤال، فقد تم حساب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري ألبعاد املحور الثاني من االستبانة )مستوى االلتزام 

 
ً
حسب املتوسط  التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم( والتي حددها الباحث في ثالثة أبعاد، ومن ثم ترتيب هذه األبعاد تنازليا

 ( التالي : 18الحسابي لكل بعد، ويبين ذلك الجدول )

افات املعيارية ألبعاد استبانة )مستوى االلتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم(، : (18جدول)  املتوسطات الحسابية واالنحر
ً
 مرتبة تنازليا

افقة البعد ترتيب عياري االنحراف امل املتوسط الحسابي البعد  رقم البعد  درجة املو

 كبيرة 1 0.855 3.87 االلتزام العاطفي 1

 كبيرة 2 0.865 3.70 االلتزام املعياري  3

 كبيرة 3 0.892 3.55 االلتزام االستمراري  2

املجموع الكلي )مستوى االلتزام التنظيمي لدى مدارس التعليم العام 

 بمحافظة أضم(

 كبيرة --- 0.797 3.72

( من وجهة نظرهم كبيرة( السابق أن مستوى االلتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة جاء بدرجة )18بين من جدول )يت 

(، بانحراف 3.72، حيث جاء املتوسط الحسابي العام للمجموع الكلي ملستوى االلتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم )
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( وهي قيم منخفضة مما يدل على 0.892 – 0.855( وتراوحت قيم االنحرافات املعيارية لألبعاد الثالث التي يتكون منها املحور بين )0.797قدره ) معياري 

 تجانس استجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم حول مستوى االلتزام التنظيمي لديهم.

نظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم على درجة )كبيرة( من وجهة نظرهم ألن ويفسر الباحث حصول مستوى االلتزام الت

ملدارسهم فيه خدمة عظيمة ألبناء وطنهم، وكذلك لديهم استعداد لبذل  انتماءهماملعلمين يعتبرون أنفسهم أعضاء فاعلين في مدارسهم، ويؤمنون بنن 

رتقاء به، وكذلك فخرهم بما يقدون من أعمال ومساعدات لطالبهم وللمجتمع الذي يعيشون فيه، كل ما في وسعهم من أجل النهوض بعملهم، واال 

السعي نحو الحصول وكذلك إدراك املعلمين ألهمية االلتزام باألنظمة والتعليمات وأداء الواجبات، وتطابق القيم التي يتمثلها املعلمين مع قيم املدرسة، و 

 درسة وتحقيق الطموح.على مرتبة وظيفية متميزة في امل

( والتي توصلت إلى وجود مستوى عاٍل من االلتزام التنظيمي لدى موظفي الجامعات 2006 ،حنونة)دراسة تتفق هذه النتيجة مع نتيجة مع و 

لدى العاملين في شركة  ( والتي أظهرت نتائجها أن مستوى االلتزام التنظيمي كان بدرجة كبيرة2015 ،هياجنة، وآخرون)الفلسطينية بقطاع غزة. دراسة 

( والتي أظهرت نتائجها أن مستوى االلتزام التنظيمي للمعلمات في صفوف املرحلة املتوسطة 2015 ،قناديلي، وقاروت)كهرباء محافظة إربد. دراسة 

نظيمي بدرجة )مرتفع( لدى املعلمين ( والتي أظهرت نتائجها أن مستوى االلتزام الت2009 ،الغامدي) بمدينة مكة املكرمة كانت بمجملها كبيرة. دراسة 

( التي أظهرت أن مستوى االلتزام التنظيمي السائد في الجامعات محل الدراسة من 2015 ،غالي) باملدارس الثانوية الحكومية بمحافظة جدة. دراسة 

. تتفق مع دراسة مرزوق التي أظهرت أن هناك مستوى عاٍل من االلتز 
ً
هـ( وتشير 1435 ،الزهراني) ام التنظيمي. دراسة وجهة نظر املبحوثين كان مرتفعا

. دراسة نتائجها إلى أن درجة االلتزام التنظيمي ملعلمات دور رياض األطفال األهلية بمدينة مكة املكرمة من وجهة نظر املعلمات جاء بدرجة عالي
ً
) ة جدا

 في مستوى االلتزام التن2013 ،النويقة
ً
 .ملين بجامعة الطائفظيمي لدى العا( التي أظهرت ارتفاعا

( والتي أظهرت نتائجها أن العاملين بإدارة الجامعة وكلياتها يدركون درجة متوسطة من االلتزام 2016 ،مرزوق ) بينما تختلف مع نتيجة دراسة 

ات جامعة بغداد جاء بدرجة ( التي أشارت إلى أن درجة االلتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس في كلي1996 ،خضير وآخرون) التنظيمي. دراسة 

الخشالي ) ( والتي أظهرت أن مستوى االلتزام التنظيمي لدى عينة الدراسة بصورة عامة جاء بدرجة منخفضة. دراسة 2003 ،الجندي) منخفضة. دراسة 

) لذي جاء بدرجة متوسطة. دراسة ( والتي كشفت عن مستوى االلتزام التنظيمي بشكل عام لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية وا2003،

. 2013،أبو راض ي
ً
ان من وجهة نظرهم كان متوسطا ( التي كشفت نتائجها أن مستوى االلتزام التنظيمي ملعلمي املدارس الخاصة ومعلماتها في محافظة عم 

 ة في دولة الكويت من وجهة نظرهم كانت متوسطة.( التي أظهرت نتائجها أن درجة االلتزام التنظيمي ملعلمي املدارس االبتدائي2012 ،العوض ي) دراسة 

 كما يتبين من الجدول السابق أن مستوى االلتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم في بعد )االلتزام العاطفي( جاء 

(، ثم في 3.70في بعد )االلتزام املعياري( بمتوسط حسابي )(، يليه في الترتيب الثاني مستوى االلتزام التنظيمي 3.87في الترتيب األول بمتوسط حسابي )

 .(كبيرة(، وجميعها بدرجة )3.55الترتيب الثالث جاء مستوى االلتزام التنظيمي في بعد )االلتزام االستمراري( بمتوسط حسابي )

اللتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم وملزيد من التفصيل، قام الباحث بحساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملستوى ا 

 العام بمحافظة أضم بكل بعد على حدة من أبعاد املحور الثاني من االستبانة كما تبينه نتائج الجداول التالية:

 البعد األول: مستوى )االلتزام العاطفي( كأحد أبعاد االلتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم:

حساب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري الستجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم حول مستوى )االلتزام العاطفي(  تم

 بناء على املتوسط الحسابي، كما
ً
 ( التالي :19تبين نتائج جدول ) كنحد أبعاد االلتزام التنظيمي لديهم، ثم ترتيب تلك االستجابات تنازليا

افات املعيارية الستجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم حول مستوى )االلتزام العاطفي( كأحد  :(19جدول) املتوسطات الحسابية واالنحر

 
ً
 أبعاد االلتزام التنظيمي لديهم، مرتبة تنازليا

املتوسط  العبارات رقم العبارة

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 درجة ترتيب العبارة

افقة  املو

 كبيرة 1 0.950 4.05 أشعر أنني فرد من أفراد العائلة في هذه املدرسة 44

 كبيرة 2 1.029 4.04 تعني لي مدرستي الكثير بشكل شصص ي 46

 كبيرة 3 0.977 4.01 أستمتع بالحديث عن املدرسة التي أعمل بها مع اآلخرين 41

 بيني وبين املدرسة 45
ً
 نفسيا

ً
 كبيرة 4 1.010 3.98 أشعر أن هناك ارتباطا

42  
ً
 أن مشاكل املدرسة هي مشاكلي أنا شصصيا

ً
 كبيرة 5 1.054 3.88 أشعر حقا

48  
ً
 كبيرة 6 1.022 3.86 أشعر أن عملي باملدرسة ينبع من ارتباطي بها عاطفيا

 كبيرة 7 1.050 3.68 تهتم إدارة املدرسة بحاجاتي الشصصية التي أفصح عنها 47

 كبيرة 8 1.220 3.51 أرتبط بمدرسة آخرى غير مدرستيأشعر أنه من الصعب علّي أن  43

 كبيرة --- 0.855 3.87 االلتزام العاطفي املجموع الكلي للبعد األول :
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( السابق أن مستوى )االلتزام العاطفي( كنحد أبعاد االلتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم 19يتبين من جدول )

( وتراوحت قيم 0.855( بانحراف معياري بلغت قيمته )3.87( من وجهة نظرهم، حيث جاء املتوسط الحسابي العام للبعد )رةكبيجاء بدرجة )

( وهي قيم مرتفعة مما يدل على تباين استجابات املعلمين 1.220 – 1.010االنحرافات املعيارية ألغلب السلوكات واملمارسات املحددة بهذا البعد بين )

 – 0.977( بانحرافات معيارية )44، 41رستهم لسلوكات االلتزام التنظيمي في بعد )االلتزام العاطفي( ، بينما جاءت السلوكات أرقام )حول مدى مما

 مما يدل على تجانس استجابات املعلمين على ممارستهم لتلك السلوكات. منخفضة( على الترتيب، وهي قيم 0.950

تزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم في بعد )االلتزام العاطفي( على الترتيب يمكن تفسير حصول مستوى االل

هم األول بدرجة )كبيرة( من وجهة نظرهم ويعزو ذلك الباحث إلى حب املعلمين ملدارسهم واستعدادهم لبذل املزيد من الجهد مقابل تحقيق مدارس

يول والتوجهات لدى املعلمين في مدارس مكتب التعليم بمحافظة أضم، ويشعرون بالفخر واالعتزاز والثقة تجاه نجاحات أكبر، باإلضافة إلى تجانس امل

 مدارسهم، وأن لهذه املدارس مكانة عالية في أنفسهم.

ين في شركة عامل( التي تشير إلى مستوى عاٍل من االلتزام العاطفي لدى ال2015 ،هياجنة وآخرون) وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة 

وجاء في الترتيب  ( التي أظهرت أن هناك مستوى عاٍل من االلتزام العاطفي لدى العاملين بجامعة الطائف.2013،النويقة) . دراسة كهرباء محافظة إربد

التعليم العام بمحافظة أضم:  األول من السلوكات واملمارسات الدالة على مستوى االلتزام التنظيمي في بعد )االلتزام العاطفي( لدى معلمي مدارس

( بمتوسط تعني لي مدرستي الكثير بشكل شخص ي(، يليه في الترتيب الثاني )4.05( بمتوسط حسابي )أشعر أنني فرد من أفراد العائلة في هذه املدرسة)

( 3.51 – 4.01متوسطات حسابية تتراوح بين )(، وجاءت باقي السلوكات واملمارسات املحددة بهذا البعد بكبيرة(، وكالهما بدرجة موافقة )4.04حسابي )

( بمتوسط حسابي أشعر أنه من الصعب علي  أن أرتبط بمدرسة آخرى غير مدرستي(. وفي الترتيب األخير جاء السلوك )كبيرةوجميعها بدرجة موافقة )

 (.كبيرة( بدرجة موافقة )3.51)

 تزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم:البعد الثاني: مستوى )االلتزام االستمراري( كأحد أبعاد االل

حد تم حساب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري الستجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم حول مستوى )االلتزام االستمراري( كن

 بناء ع
ً
 ( التالي :20تبين نتائج جدول ) لى املتوسط الحسابي، كماأبعاد االلتزام التنظيمي لديهم ، ثم ترتيب تلك االستجابات تنازليا

افات املعيارية الستجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم حول مستوى )االلتزام االستمراري( : (20جدول) كأحد املتوسطات الحسابية واالنحر

 أبعاد االلتزام التنظيمي 
ً
 لديهم ، مرتبة تنازليا

املتوسط  تالعبارا رقم العبارة

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

ترتيب 

 العبارة

 درجة

افقة  املو

 كبيرة 1 1.124 3.61 يعكس عملي في املدرسة ضرورة حاجتي للعمل أكثر من رغبتي فيه 54

53  
ً
 كبيرة 2 1.218 3.60 يصعب علّي ترك املدرسة التي أعمل بها حاليا

 كبيرة 3 1.293 3.59 كيصعب علي ترك هذه املدرسة حتى لو رغبت في ذل 49

 كبيرة 4 1.276 3.58 يصعب علي أن أحصل على وظيفة شاغرة بمكان آخر لندرة الوظائف 52

50  
ً
 شديدا

ً
 كبيرة 5 1.274 3.51 يسبب لي تركي العمل باملدرسة إرباكا

 متوسطة 6 1.237 3.38 يكلفني قراري بترك املدرسة التي أعمل بها الكثير 51

 كبيرة --- 0.892 3.55 االلتزام االستمراري  عد الثاني :املجموع الكلي للب

( السابق أن مستوى )االلتزام االستمراري( كنحد أبعاد  االلتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة 20يتبين من جدول )

( وتراوحت قيم 0.892( بانحراف معياري بلغت قيمته )3.55( من وجهة نظرهم، حيث جاء املتوسط الحسابي العام للبعد )كبيرةأضم جاء بدرجة )

( وهي قيم مرتفعة مما يدل على تباين استجابات املعلمين حول 1.293 – 1.124االنحرافات املعيارية للسلوكات واملمارسات املحددة بهذا البعد بين )

 مدى ممارستهم لسلوكات االلتزام التنظيمي في بعد )االلتزام االستمراري(.

حصول مستوى االلتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم في بعد )االلتزام االستمراري( على الترتيب األخير  أما

ل ويجدون بدرجة )كبيرة( يعزى ذلك إلى أن املعلمين يضعون في اعتبارهم املكاسب اخآنية واملستقبلية التي قد تعود عليهم في حال استمرارهم بالعم

 وبة في ترك العمل. وأن وزارة التعليم تقدم لهم مستوى مالئم من االستقرار واألمن الوظيفي صع

 ( التي أظهرت أن هناك مستوى عاٍل من االلتزام االستمراري لدى العاملين بجامعة الطائف.2013 ،النويقة) دراسة وتتفق هذه النتائج مع 

 ،الخشالي) ( والتي تشير إلى مستوى عاٍل من االلتزام االستمراري. دراسة 2015 ،خرونهياجنة وآ) وتختلف نتائج هذه الدراسة مع دراسة 

2003.
ً
 ( والتي أظهرت نتائجها أن مستوى االلتزام االستمراري كان منخفضا

لدى معلمي مدارس وجاء في الترتيب األول من السلوكات واملمارسات الدالة على مستوى االلتزام التنظيمي في بعد )االلتزام االستمراري( 

(، يليه في الترتيب الثاني 3.61( بمتوسط حسابي )يعكس عملي في املدرسة ضرورة حاجتي للعمل أكثر من رغبتي فيهالتعليم العام بمحافظة أضم: )



 حامد املالكي                                                               الدعم التنظيمي املدرك وعالقته بااللتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام مبحافظة أضم 

 2019 -2، العدد6املجلد -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 167 

 

( 
ً
لوكات واملمارسات املحددة (، وجاءت باقي السكبيرة(، وكالهما بدرجة موافقة )3.60( بمتوسط حسابي )يصعب علي  ترك املدرسة التي أعمل بها حاليا

يكلفني قراري بترك ، ومتوسطة(. وفي الترتيب األخير جاء السلوك: )كبيرة( بدرجات موافقة )3.38 – 3.59بهذا البعد بمتوسطات حسابية تتراوح بين )

 ( بدرجة موافقة )متوسطة(.3.38( بمتوسط حسابي )املدرسة التي أعمل بها الكثير

 لتزام املعياري( كأحد أبعاد االلتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم:البعد الثالث: مستوى )اال

تم حساب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري الستجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم حول مستوى )االلتزام املعياري( 

 بناء على املتوسط الحسابي،كنحد أبعاد االلتزام التنظيمي لديهم ، ثم ترتيب ت
ً
( أن مستوى )االلتزام 21كما تبين نتائج جدول ) لك االستجابات تنازليا

( من وجهة نظرهم، حيث جاء املتوسط كبيرةاملعياري( كنحد أبعاد االلتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم جاء بدرجة )

( وتراوحت قيم االنحرافات املعيارية للسلوكات واملمارسات املحددة بهذا البعد بين 0.865ف معياري بلغت قيمته )( بانحرا3.70الحسابي العام للبعد )

 ( وهي قيم مرتفعة مما يدل على تباين استجابات املعلمين حول مدى ممارستهم لسلوكات االلتزام التنظيمي في بعد )االلتزام املعياري(.1.326 – 1.008)

افات املعيارية الستجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم حول مستوى )االلتزام املعياري( كأحد أبعاداملت: (21جدول)  وسطات الحسابية واالنحر

 االلتزام التنظيمي 
ً
 لديهم ، مرتبة تنازليا

افقة درجة ترتيب العبارة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العبارات رقم العبارة  املو

  1 1.014 4.22 تحق املدرسة التي أعمل بها إخالص ي لها تس 61
ً
 كبيرة جدا

 كبيرة 2 1.008 4.03 يشجعني التزامي األخالقي نحو املدرسة باالستمرار للعمل بها 57

 كبيرة 3 1.067 4.01 أحس أنه من واجبي إظهار والئي الدائم للمدرسة التي أعمل بها 55

 كبيرة 4 1.234 3.79 درسةتدفعني أخالقياتي أال أترك امل 62

أقدر األشصاص الذين يقضون معظم حياتهم الوظيفية داخل مكان  60

 عمل واحد

 كبيرة 5 1.212 3.61

 كبيرة 6 1.256 3.55 ألتزم بضرورة الوالء املستمر لوظيفة واحدة 59

أمتنع عن ترك عملي باملدرسة حتى لو اتيحت لي فرصة العمل بمكان  58

 آخر

 متوسطة 7 1.321 3.27

 متوسطة 8 1.326 3.11 أعتقد أن التنقل املتكرر من مكان عمل إلى آخر هو سلوك غير الئق 56

 كبيرة --- 0.865 3.70 االلتزام املعياري  املجموع الكلي للبعد الثالث :

اللتزام املعياري( على الترتيب ويعزو الباحث حصول مستوى االلتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم في بعد )ا

 من قناعات داخلية لدى املعلمين
ً
وليس بسبب  الثاني بدرجة )كبيرة( إلى اإلحساس األدبي لدى املعلمين بالبقاء في مدارسهم، كما أنه قد يكون نباعا

س التعليم العام بمحافظة أضم والذي يلزمهم ضغوط اخآخرين، وقد يعود إلى الخلفية األخالقية التي يتمتع بها معظم املعلمين العاملين في مدار 

 لالستمرار في عملهم، وعدم تركه من أجل تحقيق أهداف مادية أو شخصية.

( التي أظهرت أن هناك مستوى عاٍل من االلتزام املعياري لدى العاملين بجامعة 2013 ،النويقة) دراسة مع وتتفق مع نتائج هذه الدراسة 

 الطائف.

 ( والتي أظهرت وجود مستوى متوسط من االلتزام املعياري لدى العاملين في شركة كهرباء إربد.2015 ،هياجنة وآخرون) وتختلف مع دراسة 

تعليم وجاء في الترتيب األول من السلوكات واملمارسات الدالة على مستوى االلتزام التنظيمي في بعد )االلتزام املعياري( لدى معلمي مدارس ال

(، يليه في الترتيب الثاني 4.22( بمتوسط حسابي )تستحق املدرسة التي أعمل بها إخالص ي لهاالعام بمحافظة أضم: )
ً
( بدرجة موافقة )كبيرة جدا

(، بدرجة موافقة )كبيرة(، وجاءت باقي السلوكات واملمارسات 4.03( بمتوسط حسابي )يشجعني التزامي األخالقي نحو املدرسة باالستمرار للعمل بها)

أعتقد أن ( بدرجات موافقة )كبيرة، ومتوسطة(. وفي الترتيب األخير جاء السلوك: )3.11 – 4.01البعد بمتوسطات حسابية تتراوح بين )املحددة بهذا 

 ( بدرجة موافقة )متوسطة(.3.11( بمتوسط حسابي )التنقل املتكرر من مكان عمل إلى آخر هو سلوك غير الئق

تباطية ذات داللة احصائية بين مستوى الدعم التنظيمي كما يدركه املعلمون بمدارس التعليم العام إجابة السؤال الثالث:  " هل توجد عالقة ار 

 بمحافظة أضم بسلوك االلتزام التنظيمي لديهم ؟".

ألول ولإلجابة عن هذا السؤال فقد تم استخدام معامل ارتباط بيرسون بين درجات استجابات أفراد عينة الدراسة من املعلمين على املحور ا

مدارس التعليم العام بمحافظة أضم( و املحور الثاني )مستوى االلتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام  في الدعم التنظيمي املدرك )مستوى 

 :بمحافظة أضم( وجاءت النتائج كالتالي
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رس التعليم العام بمحافظة أضم ومستوى االلتزام التنظيمي لدى مدا في نتائج اختبار بيرسون للعالقة بين مستوى الدعم التنظيمي املدرك: (22جدول )

 املعلمين
 مستوى الداللة معامل ارتباط بيرسون  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املتغيرات

 **0.000 0.71 0.668 3.92 الدعم التنظيمي املدرك مستوى 

 0.797 3.72 لدى املعلمينمستوى االلتزام التنظيمي 

 عند )          
ً
 ( 0.01** دال إحصائيا

مدارس التعليم العام بمحافظة  في ( السابق أن قيمة معامل ارتباط بيرسون بين مستوى الدعم التنظيمي املدرك22يتضح من الجدول )

 عند مستوى داللة 0.71أضم ومستوى االلتزام التنظيمي لدى املعلمين )ر=  
ً
جود عالقة ارتباطية )طردية( . مما يدل على و  0.01( وهو دال إحصائيا

مدارس التعليم العام بمحافظة أضم ومستوى  في ( بين مستوى الدعم التنظيمي املدرك0.01عالية القيمة وذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 االلتزام التنظيمي لدى املعلمين.

من خاللها تحقق التزام عال لدى املعلمين، فعندما تتحقق  ويعزو الباحث ذلك إلى اهتمام املدارس بجميع أبعاد الدعم التنظيمي والتي

دما يمتلك العدالة التنظيمية بجميع أبعادها داخل املؤسسات التعليمية، وعندما يتم مشاركة املعلمين في جميع القرارات املؤثرة داخل املدارس وعن

ثرين في سير العملية التعليمية داخل مدارسهم ، وعندما يشعر املعلم باهتمام قادة املدارس املهارات واإلمكانيات التي تؤهلهم ليكون قادة داعمين ومؤ 

دم له املدرسة بمشاكله وحاجاته وسعيها الدؤوب لتذليل جميع العقبات والصعاب ويحصل على التقدير والدعم املناسبين فإنه سيدرك أن املدرسة تق

 ؤدي إلى تحقيق االلتزام التنظيمي.الدعم التنظيمي الذي ي

وجود ارتباط إيجابي بين إدراك العامل للدعم التنظيمي  التي استنتجت (Eisenberger, et al., 2001)ويتفق مع هذه النتيجة دراسة 

( أنه توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين إدراك 2003 ،املغربي) دراسة  يساهم في تحقيق فعالية املنظمة. وشعوره بااللتزام التنظيمي والذي

أوضحت بنن الدعم التنظيمي يولد االلتزام  (Dawnay, et al., 2001)، ودراسة تزام التنظيمي لألفراد العاملينألفراد للدعم التنظيمي وبين االلا

 مع إدراك األفراد  (Shore &Wayne, 1993) التنظيمي، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة
ً
للدعم التي استنتجت أن االلتزام التنظيمي يرتبط إيجابيا

 على االلتزام التنظيمي. دراسة يحيى  (Colakoglu, 2010)التنظيمي. من أهم نتائج دراسة 
ً
والتي  (Yahya, 2012)أن الدعم التنظيمي يؤثر إيجابيا

ي أظهرت نتائجها والت (Currie &Dollery, 2006)كشفت نتائجها أن الدعم التنظيمي يؤثر بشكل كبير على االلتزام التنظيمي. دراسة كوري، ودوليري 

ثير والتي توصلت إلى أن الدعم التنظيمي قد أظهر قوة تن (Liu, 2009)أن االلتزام التنظيمي يتنثر وبشكل إيجابي بالدعم التنظيمي املدرك. دراسة ليو 

رك وااللتزام التنظيمي. دراسة ( التي استنتجت أن هناك عالقة كبيرة بين الدعم التنظيمي املد2011 ،البوريني)، وكبيرة في االلتزام التنظيمي

(Moorman, et al., 1998) .دراسة  والتي كشفت نتائجها بنن الدعم التنظيمي يؤثر على االلتزام التنظيمي(Tansky &Cohen, 2001)  والتي أكدت

 بااللتزام التنظيمي. دراسة 
ً
التي أكدت نتائجها أن االلتزام  (Knippenberg and Sleebo, 2006)على أن إدراك املوظف للدعم التنظيمي يرتبط إيجابيا

 مع الدعم التنظيمي. 
ً
 وثيقا

ً
( التي أظهرت نتائجها أن هناك تنثير للعدالة التنظيمية في املنظمة تؤدي 2012 ،العبيدي) دراسة التنظيمي مرتبط ارتباطا

 في زيادة االلتزام التنظيمي لدى العاملين في وزارة التعليم العالي و 
ً
 مهما

ً
 البحث العلمي.دورا

كما تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات استجابات املعلمين من أفراد عينة الدراسة على األبعاد الداخلية لكل من املحور األول 

لتنظيمي لدى مدارس التعليم العام بمحافظة أضم من وجهة نظر املعلمين( و املحور الثاني )مستوى االلتزام ا في )مستوى الدعم التنظيمي املدرك

 معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم( ، ويوضح الجدول التالي تلك النتائج :

مدارس التعليم العام بمحافظة أضم وأبعاد االلتزام التنظيمي لدى  في مصفوفة معامالت االرتباط بين أبعاد مستوى الدعم التنظيمي املدرك: (23جدول )

 املعلمين

 البعد األول  البعد

 زام العاطفيااللت

 البعد الثاني

 االلتزام االستمراري 

 البعد الثالث

 االلتزام املعياري 

 املجموع الكلي للمحور الثاني

 االلتزام التنظيمي لدى املعلمين

 **0.63 **0.55 **0.51 **0.67 العدالة التنظيمية البعد األول: 

 **0.65 **0.53 **0.55 **0.70 أثر سلوك القادة ملساندة املرؤوسين البعد الثاني: 

 **0.65 **0.55 **0.55 **0.69 املشاركة في اتخاذ القرارات البعد الثالث: 

 **0.67 **0.62 **0.52 **0.69 أثر دعم وتأكيد الذات لدى املعلمين البعد الرابع: 

املجموع الكلي للمحور األول )مستوى الدعم التنظيمي 

 ضم(مدارس التعليم العام بمحافظة أ في املدرك

0.75** 0.58** 0.61** 0.71** 

 عند )        
ً
 ( 0.01** دال إحصائيا
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 ( السابق ما يلي:23يتضح من الجدول )

موع الكلي جاء معامل ارتباط البعد األول )االلتزام العاطفي( كنحد أبعاد االلتزام التنظيمي  لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم باملج .1

( وهو يمثل ارتباط طردي عالي 0.75مدارس التعليم العام بمحافظة أضم من وجهة نظر املعلمين بقيمة ) في ظيمي املدركملستوى الدعم التن

 عند مستوى داللة )
ً
مدارس  في (، كما جاءت معامالت ارتباط هذا البعد بكل من أبعاد مستوى الدعم التنظيمي املدرك0.01القيمة ودال إحصائيا

ة أضم )العدالة التنظيمية ، أثر سلوك القادة ملساندة املرؤوسين ، املشاركة في اتخاذ القرارات، أثر دعم وتنكيد الذات لدى التعليم العام بمحافظ

 عند مستوى داللة )0.69 – 0.69 – 0.70 – 0.67املعلمين( بقيم )
ً
 (.0.01( على الترتيب، وهي تمثل ارتباطات طردية عالية القيمة ودالة إحصائيا

والتي أجراها على عينة من العاملين بشركة الطيران األمريكية والتايلندية واتضح من خاللها أن  (Limpanitgul, 2014, P105)دراسة  وتتفق مع

بنن الدعم التنظيمي املدرك وااللتزام  (Liu, 2007)ارتفاع مستوى الدعم التنظيمي يزيد من مستوى االلتزام الوجداني وااللتزام املعياري. دراسة 

والتي أظهرت وجود عالقة إيجابية بين الدعم التنظيمي املدرك  (Aube, Rousseau &Morin, 2007)التنظيمي مترابطان بدرجة كبيرة. دراسة 

ن ريا)من نتائجها وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الدعم التنظيمي املدرك وااللتزام العاطفي دراسة  (Ucar, 2010)وااللتزام العاطفي. دراسة 

 ,.Eisenberger, et al)( والتي أسفرت عن وجود عالقة ارتباط موجبة بين إدراك العاملين للدعم التنظيمي وااللتزام الوجداني. دراسة 2000،

 والتي توصلت إلى أن هناك عالقة إيجابية بين إدراك الفرد للدعم التنظيمي وااللتزام العاطفي. (1990

اللتزام االستمراري( كنحد أبعاد االلتزام التنظيمي  لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم باملجموع جاء معامل ارتباط البعد الثاني )ا .2

( وهو يمثل ارتباط طردي 0.58مدارس التعليم العام بمحافظة أضم من وجهة نظر املعلمين بقيمة ) في الكلي ملستوى الدعم التنظيمي املدرك

 عند
ً
 (، كما جاءت معامالت ارتباط هذا البعد بكل من أبعاد مستوى الدعم التنظيمي املدرك0.01مستوى داللة ) متوسط القيمة ودال إحصائيا

وتنكيد مدارس التعليم العام بمحافظة أضم )العدالة التنظيمية ، أثر سلوك القادة ملساندة املرؤوسين ، املشاركة في اتخاذ القرارات، أثر دعم  في

 عند مستوى 0.52 – 0.55 – 0.55 – 0.51)الذات لدى املعلمين( بقيم 
ً
( على الترتيب، وهي تمثل ارتباطات طردية متوسطة القيمة ودالة إحصائيا

 (.0.01داللة )

والتي كشفت نتائجها عدم وجود تنثير يذكر للدعم التنظيمي على مستوى االلتزام االستمراري.  (Limpanitgul, 2014, P105)وتتفق مع دراسة 

 وجود عالقة سلبية بين الدعم التنظيمي املدرك وااللتزام االستمراري. (Ucar, 2010)دراسة 

جموع الكلي جاء معامل ارتباط البعد الثالث )االلتزام املعياري( كنحد أبعاد االلتزام التنظيمي  لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم بامل .3

( وهو يمثل ارتباط طردي متوسط 0.61لعام بمحافظة أضم من وجهة نظر املعلمين بقيمة )مدارس التعليم ا في ملستوى الدعم التنظيمي املدرك

 عند مستوى داللة )
ً
مدارس  في (، كما جاءت معامالت ارتباط هذا البعد بكل من أبعاد مستوى الدعم التنظيمي املدرك0.01القيمة ودال إحصائيا

ر سلوك القادة ملساندة املرؤوسين ، املشاركة في اتخاذ القرارات، أثر دعم وتنكيد الذات لدى التعليم العام بمحافظة أضم )العدالة التنظيمية ، أث

 عند مستوى داللة 0.62 – 0.55 – 0.53 – 0.55املعلمين( بقيم )
ً
( على الترتيب، وهي تمثل ارتباطات طردية متوسطة القيمة ودالة إحصائيا

(0.01.) 

 –التي استنتجت أن الدعم التنظيمي له تنثير إيجابي على )االلتزام العاطفي  (Erat, Erdil, Eitaoci. 2012)وتتفق مع هذه النتائج كل من دراسة 

من نتائجها وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الدعم التنظيمي  (Ucar, 2010)االلتزام املعياري( وليس له تنثير على )االلتزام املعياري(. دراسة 

والتي أظهرت وجود عالقة إيجابية بين الدعم التنظيمي املدرك وااللتزام  (Aube, Rousseau &Morin, 2007)ري. دراسة املدرك وااللتزام املعيا

 املعياري.

( أن هناك عالقة بين النطاق الذي تمارس فيه املعرفة، املعلومات، القوة ودرجة التزام العاملين Collon &Davis, 1999أوضحت دراسة )

توصلت إلى أن تفويض األعمال وتحسين عمليات اإلتصال واملشاركة في اتخاذ القرارات  (Varma, 1999)دراسة يعملون بها. نحو املنظمة التي 

( توصلت إلى تنثير املتغيرات املوقفية ممثلة في العدالة اإلجرائية، العدالة التوزيعية، درجة 2000، ريان ) دراسة  تؤدي إلى زيادة االلتزام التنظيمي.

العدالة  انخفاضأن  (Ensher, et al., 2001)دراسة  قالل في العمل، املشاركة في اتخاذ القرارات على إدراك الفرد للدعم التنظيمي.االست

( يوجد تنثير معنوي للعدالة التنظيمية على األنواع املختلفة 2003 ،محمد). دراسة انخفاض درجات االلتزام التنظيمي التنظيمية هي املسؤولة عن

 لتزام التنظيمي. لال
إجابة السؤال الرابع: " هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم حول 

عزى الختالف متغيرات الدراسة )املؤهل العلمي، سنوات الصبرة(؟"
ُ
 تقديرهم ملستوى الدعم التنظيمي املدرك في مدارسهم والتي ت

 لي عرض لنتائج االختبارات االحصائية املستخدمة لإلجابة على هذا السؤال:فيما ي

الفروق بين متوسطات استجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم حول تقديرهم ملستوى الدعم التنظيمي املدرك في مدارسهم  .1

 والتي تعزى الختالف املؤهل العلمي :
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ويتني( للتعرف على داللة ما قد يوجد من فروق بين متوسطات استجابات معلمي مدارس التعليم العام  تم استخدام االختبار الالمعلمي )مان

( الذي 15-4ضح نتائجه الجدول )بمحافظة أضم حول تقديرهم ملستوى الدعم التنظيمي املدرك في مدارسهم والتي تعزى الختالف املؤهل العلمي ، ويو 

 يبين ما يلي:

 ( بين متوسطات استجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم حول 0.05ة إحصائية عند مستوى الداللة )ال توجد فروق ذات دالل

تقديرهم ملستوى الدعم التنظيمي املدرك في مدارسهم تعزى الختالف متغير املؤهل العلمي ، حيث جاءت قيمة  )مان ويتني( للمجموع الكلي 

 عند مستوى داللة )2712ارس التعليم العام بمحافظة أضم )مد ملستوى الدعم التنظيمي املدرك في
ً
 (.0.05( وهي قيمة غير دالة إحصائيا

 ( بين متوسطات استجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم حول 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

العدالة التنظيمية ، أثر سلوك القادة ملساندة املرؤوسين ، املشاركة في ي كل من األبعاد )تقديرهم ملستوى الدعم التنظيمي املدرك في مدارسهم ف

( تعزى الختالف متغير املؤهل العلمي ، حيث تراوحت قيم )مان ويتني( ملستوى الدعم اتخاذ القرارات، أثر دعم وتنكيد الذات لدى املعلمين

 عند مستوى داللة 3100.5 – 2567ة أضم بتلك األبعاد بين )مدارس التعليم العام بمحافظ في التنظيمي املدرك
ً
( وهي قيم غير دالة إحصائيا

(0.05.) 

نتائج اختبار )مان ويتني( للتعرف على داللة ما قد يوجد من فروق بين متوسطات استجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم حول : (24جدول)

 درك في مدارسهم والتي تعزى الختالف املؤهل العلميتقديرهم ملستوى الدعم التنظيمي امل
 مستوى الداللة Uقيمة مان ويتني  مجموع الرتب متوسط الرتب العدد املؤهل العلمي املتغيرات

 0.163 2584 37586 144.56 260 بكالوريوس العدالة التنظيمية البعد األول : 

 2884 120.17 24 دراسات عليا

 0.150 2567 37603 144.63 260 بكالوريوس سلوك القادة ملساندة املرؤوسين أثر  البعد الثاني : 

 2867 119.46 24 دراسات عليا

 0.343 2755 37414.5 143.90 260 بكالوريوس املشاركة في اتخاذ القرارات البعد الثالث : 

 3055.5 127.31 24 دراسات عليا

 0.960 3100.5 37069.5 142.58 260 بكالوريوس ى املعلمينالبعد الرابع : أثر دعم وتأكيد الذات لد

 3400.5 141.69 24 دراسات عليا

مدارس التعليم  في املجموع الكلي )مستوى الدعم التنظيمي املدرك

 العام بمحافظة أضم(

 0.289 2712 37458 144.07 260 بكالوريوس

 3012 125.50 24 دراسات عليا

ك الدعم التنظيمي لحاملي شهادة البكالوريوس أو الحاصلين على شهادات عليا نتيجة اعدم االختالف بالنسبة إلدر  ويعتقد الباحث أن سبب

 ألههم يشتركون في عمل واحد ومهامهم واحدة وليس هناك اختالف في درجة الدعم التنظيمي الذي يقدم في مدارس التعليم العام.

( والتي أظهرت أن متغيرات الخصائص الشخصية لم تسجل أي تنثير جوهري على إدراك األفراد 2000 ،ريان) ويتفق مع نتائج هذه الدراسة دراسة 

 للدعم التنظيمي.

( التي استنتجت أنه يوجد فروق ظاهرية بين املتوسطات الحسابية في درجة الدعم التنظيمي في 2015 ،عبده) وهذا يختلف مع دراسة 

بة، ولعل هذه الدراسة اختلفت ألن بيئة العمل تختلف بين التعليم العام والتعليم العالي املتمثل في الجامعات الجامعات ناتجة عن اختالف متغير الرت

لك حيث أن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لهم رتبة علمية ويوجه الدعم بحسب مستوى الرتبة العلمية ولكن في التعليم العام يختلف الحال وذ

( ووجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة الدعم دكتوراهي شهادات البكالوريوس وحاملي الشهادات العليا )ماجستير، بسبب عدم التمييز بين حامل

 ملتغير الرتبة األكاديمية
ً
 التنظيمي في الجامعات من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس وفقا

ول تقديرهم ملستوى الدعم التنظيمي املدرك في مدارسهم الفروق بين متوسطات استجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم ح .2

 والتي تعزى الختالف سنوات الصبرة:

تم استخدام اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه للتعرف على داللة ما قد يوجد من فروق بين متوسطات استجابات معلمي مدارس 

ضح نتائجه الجدول مي املدرك في مدارسهم والتي تعزى الختالف سنوات الخبرة ، ويو التعليم العام بمحافظة أضم حول تقديرهم ملستوى الدعم التنظي

(24.) 

 ( ما يلي:25يتبين من جدول)

 ( بين متوسطات استجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم حول 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

املدرك في مدارسهم تعزى الختالف متغير سنوات الخبرة، حيث جاءت قيمة)ف( للمجموع الكلي ملستوى تقديرهم ملستوى الدعم التنظيمي 

 عند مستوى داللة )0.121مدارس التعليم العام بمحافظة أضم ) الدعم التنظيمي املدرك في
ً
 (.0.05( وهي قيمة غير دالة إحصائيا
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 ( بين متوسطات استجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم حول 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

العدالة التنظيمية، أثر سلوك القادة ملساندة املرؤوسين، املشاركة في تقديرهم ملستوى الدعم التنظيمي املدرك في مدارسهم في كل من األبعاد )

الختالف متغير سنوات الخبرة، حيث تراوحت قيم )ف( ملستوى الدعم التنظيمي ( تعزى اتخاذ القرارات، أثر دعم وتنكيد الذات لدى املعلمين

 عند مستوى داللة )0.424 – 0.027مدارس التعليم العام بمحافظة أضم بتلك األبعاد بين ) في املدرك
ً
 (.0.05( وهي قيم غير دالة إحصائيا

داللة ما قد يوجد من فروق بين متوسطات استجابات معلمي مدارس التعليم العام نتائج اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه للتعرف على : (25جدول)

 بمحافظة أضم حول تقديرهم ملستوى الدعم التنظيمي املدرك في مدارسهم والتي تعزى الختالف سنوات الصبرة
 الداللة اإلحصائية ف متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصادر التباين املتغيرات

 0.655 0.424 0.19 2 0.39 بين املجموعات العدالة التنظيمية البعد األول : 

   0.46 281 128.85 داخل املجموعات

    283 129.24 الكلي

البعد الثاني : أثر سلوك القادة 

 ملساندة املرؤوسين

 0.973 0.027 0.02 2 0.03 بين املجموعات

   0.65 281 182.59 داخل املجموعات

    283 182.62 ليالك

البعد الثالث : املشاركة في اتخاذ 

 القرارات

 0.663 0.411 0.27 2 0.55 بين املجموعات

   0.67 281 187.43 داخل املجموعات

    283 187.98 الكلي

البعد الرابع : أثر دعم وتأكيد الذات 

 لدى املعلمين

 0.787 0.240 0.10 2 0.21 بين املجموعات

   0.43 281 121.60 عاتداخل املجمو 

    283 121.81 الكلي

املجموع الكلي )مستوى الدعم 

مدارس التعليم  في التنظيمي املدرك

 العام بمحافظة أضم(

 0.886 0.121 0.05 2 0.11 بين املجموعات

   0.45 281 126.10 داخل املجموعات

    283 126.21 الكلي

ي أوضحت بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة الدعم التنظيمي في الجامعات األردنية ( الت2015 ،عبده) وهذا يتفق مع دراسة 

 ملتغير سنوات الخبرة.همن وج
ً
 ة نظر أعضاء هيئة التدريس وفقا

حول إجابة السؤال الصامس: " هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم 

عزى الختالف متغيرات الدراسة )املؤهل العلمي، سنوات الصبرة(؟".
ُ
 تقديرهم ملستوى التزامهم التنظيمي والتي ت

 فيما يلي عرض لنتائج االختبارات االحصائية املستخدمة لإلجابة على هذا السؤال:

هم ملستوى االلتزام التنظيمي لديهم والتي تعزى الفروق بين متوسطات استجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم حول تقدير  .1

 الختالف املؤهل العلمي :

تم استخدام االختبار الالمعلمي )مان ويتني( للتعرف على داللة ما قد يوجد من فروق بين متوسطات استجابات معلمي مدارس التعليم العام 

 ( التالي:.26عزى الختالف املؤهل العلمي ، ويوضح نتائجه الجدول )بمحافظة أضم حول تقديرهم ملستوى االلتزام التنظيمي لديهم والتي ت

نتائج اختبار )مان ويتني( للتعرف على داللة ما قد يوجد من فروق بين متوسطات استجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم حول : (26جدول )

 ملؤهل العلميتقديرهم ملستوى االلتزام التنظيمي لديهم والتي تعزى الختالف ا
 مستوى الداللة ت االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد املؤهل العلمي املتغيرات

 0.748 2996.5 36926.5 142.03 260 بكالوريوس البعد األول : االلتزام العاطفي

 3543.5 147.65 24 دراسات عليا

 0.785 3015 36945 142.10 260 بكالوريوس البعد الثاني : االلتزام االستمراري 

 3525 146.88 24 دراسات عليا

 0.532 2880 37290 143.42 260 بكالوريوس البعد الثالث : االلتزام املعياري 

 3180 132.50 24 دراسات عليا

املجموع الكلي )مستوى االلتزام 

التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم 

 العام بمحافظة أضم(

 0.904 3073.5 37096.5 142.68 260 بكالوريوس

 3373.5 140.56 24 دراسات عليا
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 ( السابق ما يلي:26يتبين من جدول )

 ( بين متوسطات استجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم حول 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

تالف املؤهل العلمي ، حيث جاءت قيمة  )مان ويتني( للمجموع الكلي ملستوى االلتزام التنظيمي تقديرهم ملستوى االلتزام التنظيمي لديهم تعزى الخ

 عند مستوى داللة )3073.5لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم )
ً
 (.0.05( وهي قيمة غير دالة إحصائيا

 ( بين متوسطات0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  استجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم حول

االلتزام املعياري( تعزى إلى املؤهل العلمي،  -االلتزام االستمراري  –تقديرهم ملستوى االلتزام التنظيمي لديهم في كل من األبعاد )االلتزام العاطفي 

( وهي 3015 – 2880دارس التعليم العام بمحافظة أضم بتلك األبعاد بين )حيث تراوحت قيم )مان ويتني( ملستوى االلتزام التنظيمي لدى معلمي م

 عند مستوى داللة )
ً
 (.0.05قيم غير دالة إحصائيا

تؤثر في ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن املؤهل العلمي له تنثير على مستوى االلتزام التنظيمي لدى املعلمين، ولكنه ليس إلى درجة كبيرة قد 

تنظيمي لدى املعلمين، ففي ظل توفر التقنيات الحديثة يستطيع املعلمين الحاصلين على البكالوريوس اكتساب مهارات وتقنيات جديدة ترفع االلتزام ال

 إلى تشابه الوظيفة واملهام واألعمال املطلوبة من املعلم بغض النظر عن املؤهل العل
ً
ظم مي، فمعمن مستوى التزامهم التنظيمي. وقد يرجع ذلك أيضا

 املؤشرات الدالة على االلتزام التنظيمي كما جاء بندبيات املوضوع تتعلق بالوصف الوظيفي والوالء املنهي دون االعتبار للمؤهل العلمي.

( والتي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجات االلتزام التنظيمي 2009 ،العنزي ) تتفق مع نتائج هذه الدراسة دراسة 

( والتي بينت نتائجها عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لتقديرات عينة من العاملين في 2015 ،هياجنة وآخرون) ملتغير املؤهل العلمي. دراسة  تعزى 

ال توجد فروق ذات  ( والتي بينت نتائجها بننه2015 ،قانديلي، وقاروت) شركة كهرباء إربد على االلتزام التنظيمي تعزى ملتغير )املستوى العلمي (. دراسة 

الغامدي ) داللة إحصائية حول درجة االلتزام التنظيمي ملعلمات صفوف املرحلة املتوسطة بمدينة مكة املكرمة تعزى ملتغير )املؤهل العلمي(. دراسة 

االلتزام التنظيمي ملعلمي  ( التي أظهرت بننه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى 2009،

 ة نظرهم تعزى ملتغير نوع املؤهل.املدارس الثانوية الحكومية بمحافظة جدة من وجه

 على االلتزام  (Mathieu &Zajac, 1990)تختلف مع نتائج هذه الدراسة دراسة 
ً
 عكسيا

ً
التي أظهرت أن املستوى التعليمي يؤثر تنثيرا

أبو  ) ، دراسة(2006 ،حنونة) مي للفرد كلما قل تواجده في منظمة واحدة أو تمسكه بمنصب واحد. دراسة التنظيمي حيث كلما زاد املستوى العل

 .(2007، ندا

الفروق بين متوسطات استجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم حول تقديرهم ملستوى االلتزام التنظيمي لديهم والتي تعزى  .2

 الختالف سنوات الصبرة :

دام اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه للتعرف على داللة ما قد يوجد من فروق بين متوسطات استجابات معلمي مدارس تم استخ

 ( ما يلي:27ويتبين من جدول ) التعليم العام بمحافظة أضم حول تقديرهم ملستوى االلتزام التنظيمي لديهم والتي تعزى الختالف سنوات الخبرة ،

  ( بين متوسطات استجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم حول 0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ال توجد فروق ذات

دى تقديرهم ملستوى االلتزام التنظيمي لديهم تعزى الختالف سنوات الخبرة، حيث جاءت قيمة  )ف( للمجموع الكلي ملستوى االلتزام التنظيمي ل

 عند مستوى داللة )0.752بمحافظة أضم )معلمي مدارس التعليم العام 
ً
 (.0.05( وهي قيمة غير دالة إحصائيا

 ( بين متوسطات استجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم حول 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

االلتزام املعياري( تعزى إلى سنوات الخبرة،  -االلتزام االستمراري  –العاطفي تقديرهم ملستوى االلتزام التنظيمي لديهم في كل من األبعاد )االلتزام 

( وهي قيم 1.022 – 0.374حيث تراوحت قيم )ف( ملستوى االلتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم بتلك األبعاد بين )

 عند مستوى داللة )
ً
 (.0.05غير دالة إحصائيا
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نتائج اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه للتعرف على داللة ما قد يوجد من فروق بين متوسطات استجابات معلمي مدارس التعليم العام : (27جدول )

 بمحافظة أضم حول تقديرهم ملستوى االلتزام التنظيمي لديهم والتي تعزى الختالف سنوات الصبرة
 الداللة اإلحصائية ف متوسط املربعات ت الحريةدرجا مجموع املربعات مصادر التباين املتغيرات

 0.361 1.022 0.75 2 1.50 بين املجموعات االلتزام العاطفي البعد األول :

   0.73 281 205.61 داخل املجموعات

    283 207.11 الكلي

 0.473 0.750 0.60 2 1.20 بين املجموعات االلتزام االستمراري  البعد الثاني :

   0.80 281 224.04 موعاتداخل املج

    283 225.24 الكلي

 0.688 0.374 0.28 2 0.56 بين املجموعات االلتزام املعياري  البعد الثالث :

   0.75 281 211.32 داخل املجموعات

    283 211.88 الكلي

املجموع الكلي )مستوى االلتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس 

 (التعليم العام بمحافظة أضم

 0.472 0.752 0.48 2 0.96 بين املجموعات

   0.64 281 179.01 داخل املجموعات

    283 179.96 الكلي

تعليم كبيرة ويعزو الباحث هذه النتائج إلى أن سنوات الخبرة ليس لها أي تنثير في االلتزام التنظيمي إلى أن املعلم حتى لو كانت فترة خدمته في ال

ظيمي تجاه املدرسة التي يعمل بها عندما ال يكون هناك وضوح في أهداف املدرسة، أو عدم شعوره باملكانة والرضا عن العمل، التن التزامهقد يتنثر 

في االلتزام التنظيمي لدى أي معلم. وإضافة على ذلك فاملعلم  انخفاضوكذلك ال يهين له املناخ املشجع على العمل، وغيرها من األسباب التي تدفع إلى 

 تجاه املدرسة والطالب أعلى من أصحاب الخبرات الطويلة. و حديث 
ً
 تنظيميا

ً
 ويظهر التزاما

ً
قد الخبرة يحاول بشكل دائم ومستمر تطوير نفسه مهنيا

 لشعور املعلمين باالستقرار الوظيفي
ً
 يرجع أيضا

) دد سنوات الخبرة وااللتزام التنظيمي. دراسة ( التي أظهرت وجود عالقة سلبية بين ع2007 ،أبو ندا) وتتفق مع نتائج هذه الدراسة دراسة 

( والتي بينت نتائجها عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لتقديرات عينة من العاملين في شركة كهرباء إربد على االلتزام 2015 ،هياجنة، وآخرون

نتائجها بننه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول درجة ( والتي بينت 2015 ،قانديلي، وقاروت) التنظيمي تعزى ملتغير )سنوات الخدمة (. دراسة 

( التي أظهرت بننه ال 2009 ،الغامدي) االلتزام التنظيمي ملعلمات صفوف املرحلة املتوسطة بمدينة مكة املكرمة تعزى ملتغير )سنوات الخدمة(. دراسة 

ة حول مستوى االلتزام التنظيمي ملعلمي املدارس الثانوية الحكومية توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراس

( والتي أظهرت نتائجها عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 2013 ،أبو راض ي) بمحافظة جدة من وجهة نظرهم تعزى ملتغير سنوات الخبرة. دراسة 

 ملتغير الخبرة. ( في مستوى االلتزام التنظيمي ملعلمي املدارس الخاصة0.05عند مستوى )
ً
ان تبعا  ومعلماتها في محافظة عم 

. ة مدة الخدمة وااللتزام التنظيمي( التي أظهرت وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائي2003 ،محمد) وتختلف مع نتائج هذه الدراسة دراسة 

 ومحافظة على االلتزام والتي استنتجت أن األفراد ا (Maeyer &Allen, 1984)وتختلف مع نتائج هذه الدراسة دراسة 
ً
 هم أكثر إلتزاما

ً
ألكبر سنا

( التي أظهرت نتائجها وجود فروق بين متوسطات درجات االلتزام التنظيمي تعزى إلى متغير سنوات الخبرة لصالح 2013،السفياني) التنظيمي. دراسة 

والتي كشفت نتائجها بنن  (Hulipa, Devos, &Van Keer, 2010)تقدير املعلمين األقل خبرة مقابل األعلى خبرة. دراسة هوليبا وديفوس وفان كير 

 من املعلمين
ً
 تنظيميا

ً
( التي أشارت إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين 2006 ،حنونة) . دراسة األقل خبرة املعلمين األكثر خبرة أقل التزاما

 اع غزة واملتغيرات الديموغرافية )مدة الخدم بالجامعة(.مستويات اإللتزام التنظيمي لدى العاملين في الجامعات الفلسطينية بقط

 :مخلص  النتائج والتوصيات
بعد أن عرض الباحث في الفصل السابق نتائج الدراسة امليدانية وذلك من خالل عرض استجابات أفراد عينة الدراسة على تساؤالت 

 باستخدام مفاهيم اإلحصاء الوصفي وأسالي
ً
 إلى النتائج وتحليلها وتفسيرها.الدراسة ومعالجتها إحصائيا

ً
 به اإلحصائية وصوال

 يتناول هذا الفصل ملخص نتائج الدراسة امليدانية، وينتهي بتقديم التوصيات والبحوث املقترحة. 

 
ً
 : مخلص  النتائج: أوال

 قيق أهدافها، على النحو التالي:ويتمثل ذلك في عرض أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة فيما يتعلق باإلجابة على تساؤالتها وتح 

 مخلص  النتائج املتعلقة بإجابة السؤال األول: .1

استهدف هذا السؤال التعرف على مستوى الدعم التنظيمي املدرك لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم من وجهة نظر املعلمين 

 :أنفسهم، وكانت أبرز النتائج ما يلي

 مدارس التعليم العام بمحافظة أضم جاء بدرجة )كبيرة( من وجهة نظر املعلمين. في دركأن مستوى الدعم التنظيمي امل 

 ( جاء في الترتيب أثر دعم وتنكيد الذات لدى املعلمينمدارس التعليم العام بمحافظة أضم في بعد ) في أن مستوى الدعم التنظيمي املدرك

(، ثم في الترتيب الثالث جاء مستوى أثر سلوك القادة ملساندة املرؤوسيندرك في بعد )األول، يليه في الترتيب الثاني مستوى الدعم التنظيمي امل
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( وفي الترتيب األخير جاء مستوى الدعم التنظيمي املدرك في بعد )العدالة املشاركة في اتخاذ القراراتالدعم التنظيمي املدرك في بعد )

 املعلمين. ( وجميعها بدرجة موافقة )كبيرة( من وجهة نظرالتنظيمية

 مدارس التعليم العام بمحافظة أضم جاء بدرجة )كبيرة( من وجهة نظر  في أن مستوى العدالة التنظيمية كنحد أبعاد الدعم التنظيمي املدرك

يليه في  مدارس التعليم العام بمحافظة أضم في الترتيب األول، ( كنحد أبعاد مستوى العدالة التنظيمية فيعدالة التعامالتاملعلمين وجاءت )

عدالة ( ، وفي الترتيب األخير جاء مستوى العدالة التنظيمية في بعد )عدالة اإلجراءاتالترتيب الثاني مستوى العدالة التنظيمية في بعد )

 ( وجميعها بدرجة موافقة )كبيرة( من وجهة نظر املعلمين.التوزيعات

 ( من وجهة نظر كبيرةدارس التعليم العام بمحافظة أضم جاء بدرجة )م أن مستوى عدالة التوزيعات كنحد أبعاد العدالة التنظيمية في

مدارس التعليم العام بمحافظة أضم  املعلمين، وكانت أبرز العوامل الدالة على مستوى عدالة التوزيعات كنحد أبعاد العدالة التنظيمية في

 تتمثل في:

 ( بيرةكتكلفني إدارة املدرسة بعمل يتناسب مع قدراتي، بدرجة موافقة) 

 (.كبيرةالخاصة، بدرجة موافقة ) ظروفي مع العمل ساعات تتناسب 

 ( من وجهة نظر كبيرةمدارس التعليم العام بمحافظة أضم جاء بدرجة ) أن مستوى عدالة اإلجراءات كنحد أبعاد العدالة التنظيمية في

مدارس التعليم العام بمحافظة أضم  العدالة التنظيمية فياملعلمين، وكانت أبرز العوامل الدالة على مستوى عدالة اإلجراءات كنحد أبعاد 

 تتمثل في:

 )أستطيع االعتراض على القرارات التي تصدر ضدي، بدرجة موافقة )كبيرة 

 .)تطبق إدارة املدرسة اللوائح والتعليمات بطريقة عادلة، بدرجة موافقة )كبيرة 

  ( من وجهة نظر كبيرةمدارس التعليم العام بمحافظة أضم جاء بدرجة ) فيأن مستوى عدالة التعامالت كنحد أبعاد العدالة التنظيمية

مدارس التعليم العام بمحافظة أضم  املعلمين ، وكانت أبرز العوامل الدالة على مستوى عدالة التعامالت كنحد أبعاد العدالة التنظيمية في

 تتمثل في:

  جة موافقة )كبيرة(يتسم حل الخالفات بين العاملين في املدرسة بالنزاهة، بدر 

 .)تناقشني إدارة املدرسة في النتائج عندما تتخذ أي قراٍر يتعلق بوظيفتي، بدرجة موافقة )كبيرة 

 مدارس التعليم العام بمحافظة أضم جاء بدرجة  في أن مستوى أثر سلوك القادة ملساندة املرؤوسين كنحد أبعاد الدعم التنظيمي املدرك

ن ، وكانت أبرز العوامل الدالة على مستوى أثر سلوك القادة ملساندة املرؤوسين كنحد أبعاد الدعم التنظيمي ( من وجهة نظر املعلميكبيرة)

 مدارس التعليم العام بمحافظة أضم تتمثل في: في املدرك

 )
ً
 يبادر قائد املدرسة ملساعدتي عندما أواجه أي مشكلة في العمل، بدرجة موافقة )كبيرة جدا

  وح التعاون بين املعلمين، بدرجة موافقة )كبيرة(.يشجع قائد املدرسة ر 

 ( من كبيرةمدارس التعليم العام بمحافظة أضم جاء بدرجة ) في أن مستوى املشاركة في اتخاذ القرارات كنحد أبعاد الدعم التنظيمي املدرك

مدارس  في نحد أبعاد الدعم التنظيمي املدركوجهة نظر املعلمين ، وكانت أبرز العوامل الدالة على مستوى املشاركة في اتخاذ القرارات ك

 التعليم العام بمحافظة أضم تتمثل في:

 )أشارك بقدر كبير في القرارات املرتبطة بتخصص ي وواجباتي الوظيفية، بدرجة موافقة )كبيرة 

 .)تراعي إدارة املدرسة مصلحتي ذات العالقة بعملي، بدرجة موافقة )كبيرة 

 مدارس التعليم العام بمحافظة أضم جاء بدرجة  في ات لدى املعلمين كنحد أبعاد الدعم التنظيمي املدركأن مستوى أثر دعم وتنكيد الذ

( من وجهة نظر املعلمين ، وكانت أبرز العوامل الدالة على مستوى أثر دعم وتنكيد الذات لدى املعلمين كنحد أبعاد الدعم التنظيمي كبيرة)

 ظة أضم تتمثل في:مدارس التعليم العام بمحاف في املدرك

 )
ً
 أعتز وأفتخر باملهنة التي أعمل بها، بدرجة موافقة )كبيرة جدا

 .)
ً
 يساعدني االستقرار في عملي على اإلبداع بشكل مستمر، بدرجة موافقة )كبيرة جدا

 مخلص  النتائج املتعلقة بإجابة السؤال الثاني : .2

معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم من وجهة نظرهم ، وكانت أبرز  استهدف هذا السؤال التعرف على مستوى االلتزام التنظيمي لدى

 النتائج ما يلي

 ( من وجهة نظرهم.كبيرةأن مستوى االلتزام التنظيمي لدى معلمي املدارس الثانوية بمحافظة جدة جاء بدرجة ) 
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  االلتزام العاطفي( جاء في الترتيب األول يليه في الترتيب أن مستوى االلتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم في بعد(

االستمراري( الثاني مستوى االلتزام التنظيمي في بعد )االلتزام املعياري(، ثم في الترتيب الثالث جاء مستوى االلتزام التنظيمي في بعد )االلتزام 

 (كبيرةوجميعها بدرجة )

 ( من وجهة كبيرةلتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم جاء بدرجة )أن مستوى )االلتزام العاطفي( كنحد أبعاد اال

لعام نظرهم ، وكانت أبرز السلوكات واملمارسات الدالة على مستوى االلتزام التنظيمي في بعد )االلتزام العاطفي( لدى معلمي مدارس التعليم ا

 بمحافظة أضم تتمثل في:

  اد العائلة في هذه املدرسة، بدرجة موافقة )كبيرة(أشعر أنني فرد من أفر 

 .)تعني لي مدرستي الكثير بشكل شخص ي، بدرجة موافقة )كبيرة 

 ( كنحد أبعاد  االلتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم جاء بدرجة )( من كبيرةأن مستوى )االلتزام االستمراري

كات واملمارسات الدالة على مستوى االلتزام التنظيمي في بعد )االلتزام االستمراري( لدى معلمي مدارس وجهة نظرهم ، وكانت أبرز السلو 

 التعليم العام بمحافظة أضم تتمثل في:

 )يعكس عملي في املدرسة ضرورة حاجتي للعمل أكثر من رغبتي فيه، بدرجة موافقة )كبيرة 

  
ً
 رجة موافقة )كبيرة(.، بديصعب علي  ترك املدرسة التي أعمل بها حاليا

 ( كنحد أبعاد االلتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم جاء بدرجة )( من وجهة كبيرةأن مستوى )االلتزام املعياري

مدارس التعليم العام  نظرهم ، وكانت أبرز السلوكات واملمارسات الدالة على مستوى االلتزام التنظيمي في بعد )االلتزام املعياري( لدى معلمي

 بمحافظة أضم تتمثل في:

 )
ً
 تستحق املدرسة التي أعمل بها إخالص ي لها، بدرجة موافقة )كبيرة جدا

 .)يشجعني التزامي األخالقي نحو املدرسة باالستمرار للعمل بها، بدرجة موافقة )كبيرة 

 مخلص  النتائج املتعلقة بإجابة السؤال الثالث: .3

ف على مدى وجود عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين مستوى الدعم التنظيمي كما يدركه املعلمون بمدارس التعليم استهدف هذا السؤال التعر 

 :العام بمحافظة أضم بسلوك االلتزام التنظيمي لديهم ، وكانت أبرز النتائج ما يلي

 مدارس  في ( بين مستوى الدعم التنظيمي املدرك0.01لة )توجد عالقة ارتباطية )طردية( عالية القيمة وذات داللة إحصائية عند مستوى دال

 التعليم العام بمحافظة أضم ومستوى االلتزام التنظيمي لدى املعلمين.

 ( متوسطة القيمة وذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )( بين جميع األبعاد الداخلية ملستوى االلتزام 0.01توجد عالقة ارتباطية )طردية

معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم )االلتزام العاطفي، االلتزام االستمراري، االلتزام املعياري( واملجموع الكلي ملستوى التنظيمي لدى 

 بمدارس التعليم العام بمحافظة أضم  الدعم التنظيمي املدرك

 مخلص  النتائج املتعلقة بإجابة السؤال الرابع : .4

ت الداللة اإلحصائية بين متوسطات استجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم استهدف هذا السؤال الكشف عن الفروق ذا

عزى الختالف متغيرات الدراسة )املؤهل العلمي، سنوات الخبرة(، وكانت 
ُ
أبرز النتائج حول تقديرهم ملستوى الدعم التنظيمي املدرك في مدارسهم والتي ت

 :ما يلي

  ( بين متوسطات استجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم حول 0.05عند مستوى الداللة )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية

 تقديرهم ملستوى الدعم التنظيمي املدرك في مدارسهم تعزى الختالف متغير املؤهل العلمي.

 ( بين متوسطات استجابات معلمي مدا0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) رس التعليم العام بمحافظة أضم حول

العدالة التنظيمية، أثر سلوك القادة ملساندة املرؤوسين، املشاركة في تقديرهم ملستوى الدعم التنظيمي املدرك في مدارسهم في كل من األبعاد )

 ( تعزى الختالف متغير املؤهل العلمياتخاذ القرارات، أثر دعم وتنكيد الذات لدى املعلمين

 ( بين متوسطات استجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم حول 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ال توجد

 تقديرهم ملستوى الدعم التنظيمي املدرك في مدارسهم تعزى الختالف متغير سنوات الخبرة

 ( بين متوس0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) طات استجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم حول

العدالة التنظيمية، أثر سلوك القادة ملساندة املرؤوسين، املشاركة في تقديرهم ملستوى الدعم التنظيمي املدرك في مدارسهم في كل من األبعاد )

 .سنوات الخبرة ( تعزى الختالف متغيراتخاذ القرارات، أثر دعم وتنكيد الذات لدى املعلمين
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 مخلص  النتائج املتعلقة بإجابة السؤال الصامس: .5

استهدف هذا السؤال الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطات استجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم 

عزى الختالف متغيرات الدراسة )املؤهل ا
ُ
 :لعلمي، سنوات الخبرة(، وكانت أبرز النتائج ما يليحول تقديرهم ملستوى التزامهم التنظيمي والتي ت

 ( بين متوسطات استجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم حول 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 تقديرهم ملستوى االلتزام التنظيمي لديهم تعزى الختالف املؤهل العلمي.

 ( بين متوسطات استجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم حول 0.05ة إحصائية عند مستوى الداللة )ال توجد فروق ذات دالل

 االلتزام املعياري( تعزى إلى املؤهل العلمي -االلتزام االستمراري   -تقديرهم ملستوى االلتزام التنظيمي لديهم في كل من األبعاد )االلتزام العاطفي

 ( بين متوسطات استجابات معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة أضم حول 0.05لة إحصائية عند مستوى الداللة )ال توجد فروق ذات دال

 تقديرهم ملستوى االلتزام التنظيمي لديهم تعزى الختالف سنوات الخبرة

 ( بين متوسطات استجابات معلمي مدارس ال0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) تعليم العام بمحافظة أضم حول

 .االلتزام املعياري( تعزى إلى سنوات الخبرة -االلتزام االستمراري   -تقديرهم ملستوى االلتزام التنظيمي لديهم في كل من األبعاد )االلتزام العاطفي

: توصيات الدراسة:
ً
 ثانيا

مكن وضع مجموعة من التوصيات واملقترحات التي يمكن من خاللها أن في ضوء أدبيات الدراسة ونتائجها امليدانية وخبرة الباحث بامليدان، ي

 تسهم في تطوير وسائل إدراك الدعم التنظيمي لتنمية االلتزام التنظيمي، وهذه التوصيات كما يلي:

 من خالل اآلتي: املدرك لدى معلمي مدارس التعليم العامتعزيز الدعم التنظيمي  .1

  وقياس مدى إدراكهم لهذا الدعم، كون الدعم التنظيمي له أثر دال في االلتزام التنظيمي.ضرورة منح املعلمين الدعم الالزم 

  ضرورة النظر إلى مهنة التعليم والعاملين بها بنهها األساس لتحقق الوزارة بشكل عام واملدارس بشكل خاص أهدافها وتطلعاتها، مما

 ع الدعم التي تسد احتياجاتهم املختلفة.يستوجب بذل املزيد من الجهود التي توفر للمعلمين كل أنوا

  من النظرة التقليدية التي تعتبر هذه 
ً
ضرورة أن تنظر إدارات املدارس إلى أن الدعم الذي تقدمه للمعلمين هو استثمار بعيد املدى بدال

 األشكال من الدعم بنهها تكاليف ترهق إدارات املدارس.

 شِعر املؤسسات التع
ُ
ليمية معلميها باألمان الوظيفي، وتمنحهم االستقرار الوظيفي، وأن تعمل على تشجيعهم يوص ي الباحث بنهمية أن ت

 ومنح الحوافز الالزمة لهم ليشعروا بدورهم وأهمية مهنتهم.

  االستفادة من بعض التجارب العاملية في مجال تقديم الدعم التنظيمي للمعلمين مما سيسهم في زيادة التزامهم التنظيمي وكل ذلك

 له نتائج عكسية على املؤسسات التربوية سيكون 

  إلى املهن والوظائف 
ً
 ، وذلك من خالل تعزيز الحوافز املادية واملزايا املعنوية للمعلمين.األخرى جعل مهنة التعليم مهنة تنافسية قياسا

 وقيم االلتزام التنظيمي لدى  تكثيف الخبرات واملضامين التي تغرس وتنمي االتجاهات اإليجابية تجاه مهنة التعليم، وإشاعة ثقافة

 املعلمين من خالل اللقاءات والبرامج املصممة لتحقيق ذلك.

 من خالل: ملعلمي مدارس التعليم العام تحديد العوال التي تساعد على تنمية وتعزيز االلتزام التنظيمي .2

 ا واشباع حاجاتهم الوظيفية.تعزيز الجهود التي تبذلها وزارة التعليم بتحفيزهم ومراجعة األنظمة الخاصة بمعلميه 

  ،االهتمام بخراء املعلمين وعدم تجاهل مطالبهم وحقوقهم، وتوسيع قاعدة املشاركة في صنع القرارات، وتوسيع املمارسات الديموقراطية

 والشورية بشكل أكبر، وذلك بغرض رفع مستوى االلتزام التنظيمي لدى املعلمين.

 : البحوث والدراسات املقترحة:
ً
 ثالثا

 في مدارس التعليم العام. إعداد تصور مقترح حول سبل تعزيز الدعم التنظيمي للمعلمين 

 مثل ) األنماط القيادية، سلوك املواطنة التنظيمية، املناخ  مختلفة حول الدعم التنظيمي املدرك وعالقته بمتغيرات القيام بدراسة

 التنظيمي، الثقافة التنظيمية( وغيرها.

 دى قائدي وقائدات مدارس التعليم العام بمحافظة أضم.االلتزام التنظيمي ل 

 املراجع:
: املراجع العربية:

ً
 أوال

 دار املعارف. ،القاهرة، م( لسان العرب2011) ،ابن منظور  .1
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 الجامعات العربية، عمان: األردن. التحاداألمانة العامة ، 31دد الع ،اتحاد الجامعات العربية

رسالة  ،م( أثر االرتباط الوظيفي والدعم التنظيمي املدرك على األداء الوظيفي في األكاديمية الفلسطينية2016) ،دهليز، خالد، وحمد، محمد .23

 غزة. ،الجامعة اإلسالمية ،كلية التجارة ،ماجستير غير منشورة
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( درجة ممارسة قيم العمل لدى مديري التربية والتعليم في األردن وعالقته بدرجة االلتزام التنظيمي 2014)، رشدي، والسعود، راتب ذيب، محمد .24

 .512-494ص  ،ملحق ،41مج،األردن ،مجلة العلوم التربوية ،لرؤساء األقسام العاملين معهم

، الرياض ،جامعة امللك سعود ،املجلة العربية للعلوم اإلدارية ،تعددة للوالء التنظيميم( الدعم التنظيمي املدرك واألبعاد امل2004) ،رشيد، مازن  .25

 .1ع ،11مج

( أثر إدراك األفراد للدعم التنظيمي كمتغير وسيط على العالقة بين االلتزام التنظيمي الوجداني وبعض املتغيرات 2000)،ريان، عادل ريان محمد .26

 .69-40ص  ،19السنة  ،9العدد  ،جامعة عين شمس ،لعلمية لكلية التجارةاملجلة ا ، دراسة ميدانية -املوقفية

املجلة العربية للعلوم  ،( تحليل العالقة بين أساليب مراقبة األداء الوظيفي وإحساس العاملين بالعدالة التنظيمية1995) ،زايد، عادل محمد .27

 .2عدد،2مجلد ،اإلدارية

التنظيمي لدى  بااللتزامدارس الثانوية بمحافظة الطائف الستراتيجيات إدارة الصراع وعالقتها م( ممارسة مديري امل2013) ،السفياني، مسفر .28

 السعودية. ،مكة املكرمة، جامعة أم القرى  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،املعلمين

 ،على الشركات الصناعية في األردن ( محددات إدراك الدعم التنظيمي وأثرها في دافعية اإلنجاز: دراسة ميدانية2015) ،السكارنه، بالل خلف .29

 .168-142ص  ،2ع،4مج، السعودية ،مجلة جامعة جازان فرع العلوم اإلنسانية

م( أثر إدراك الدعم التنظيمي في سلوك املواطنة التنظيمية لدى أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة امللك 2013) ،السلوم، طارق، والعضايلة، علي .30

 .188-163(. الرياض. ص ص1. العلوم اإلدارية)25عودية: دراسة ميدانية. مجلة جامعة امللك سعود. مسعود باململكة العربية الس

(. أثر عالقة الفرد رئيسه وإدراكه للدعم التنظيمي كمتغيرين وسيطين على العالقة بين العدالة التنظيمية وسلوك 2007شعبان، سعيد حامد. ) .31

 .105-59ص  ،17العدد  ،جامعة حلوان ،كلية التجارة وإدارة األعمال ،وث والدراسات التجاريةاملجلة العلمية للبح ،املواطنة التنظيمية

، 24املجلد  ،مصر ،مجلة البحوث التجارية. جامعة الزقازيق ،في تشكيل االلتزام التنظيمي االتصال( دور مناخ 2002) ،الشوادفي، محمد عمري  .32

 .297-250ص ، 1العدد 

الدعم التنظيمي املدرك لدوافع العمل لدى املوظفات اإلداريات بكلية اخآداب بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن م( 2014) ،الشعالن، مضاوي  .33

 .171-149ص  ،12ع،3مج ،املجلة الدولية التربوية املتخصصة ، دراسة ميدانية –

مجلة مستقبل التربية  ،ارس الحكومية بمنطقة حائلبالرضا الوظيفي لدى مديري املد وعالقتهالتنظيمي  االلتزامم( 2015) ،الشمري، األدهم .34

 .190-119 ، ص96ع ،22مج ،مصر ،العربية

م( دور الدعم التنظيمي املدرك كمتغير وسيط في العالقة بين العدالة التنظيمية وسلوك املواطنة التنظيمية )دراسة 2015) ،الشنطي، محمود .35

 .59-31ص  ،2ع ،(23مج) ،غزة ،واإلدارية االقتصاديةة الجامعة اإلسالمية للدراسات مجل ،غزة( –تطبيقية على العاملين بوزارة الداخلية 

 عمان: األكاديميون للنشر والتوزيع. ،( التطوير التنظيمي: القواعد النظرية واملمارسات التطبيقية2011) ،شهاب، فادية إبراهيم .36

تنظيمي املدرك وتنثيرهما على الوالء التنظيمي للعاملين بمستشفيات جامعة ( العالقة بين الفرد ورئيسه والدعم ال2009) ، الصباغ، شوقي محمد .37

 .347-329ص ، 3ع، 21مج ،مصر ،مجلة آفاق جديدة للدراسات التجارية ،املنوفية

لحكومي ( دراسة تحليلية لبعض محددات ونتائج الدعم التنظيمي املدرك بالتطبيق على موظفي القطاع ا2002) ،عبدالسميع، جمال عبدالحميد .38

 .93-349ص  ،جامعة القاهرة، كلية تجارة بني سويف ،مجلة الدراسات املالية والتجارية ،باململكة العربية السعودية

مجلة  ،( دراسة تحليلية ملحددات االلتزام التنظيمي للمعلمين بالتطبيق على مدارس محافظتي القاهرة والجيزة2008)،عبدالعزيز، جمال سيد .39

 .163-122ص ،1العدد ، 26مجلد ،صرم ،البحوث اإلدارية

 ،رسالة ماجستير غير منشورة ،م( درجة الدعم التنظيمي وعالقتها بمستوى الثقة التنظيمية في الجامعات األردنية2015)،عبده، نور عدنان .40

 األردن. ،الجامعة الهاشمية ،عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

، دار الفكر للنشر والتوزيع: عمان، مفهومه وأدواته وأساليبه -( البحث العلمي2001) ،ق، كايدعبيدات، ذوقان وعدس، عبدالرحمن، وعبدالح .41

 األردن.

مجلة  ،( أثر العدالة التنظيمية وعالقتها بااللتزام التنظيمي: دراسة ميدانية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي2012) ،العبيدي، نماء جواد .42

 جامعة تكريت: العراق. ،واالقتصادكلية اإلدارة ، 24العدد  ،8املجلد  ،قتصاديةواالتكريت للعلوم اإلدارية 

مجلة جامعة امللك  ،هـ( االلتزام التنظيمي والرضا عن العمل: مقارنة بين القطاع العام والقطاع الخاص في دولة الكويت1420) ،العجمي، راشد .43

 .70-49، ص1، العدد13عبدالعزيز االقتصاد واإلدارة، املجلد

-71ص ،72م ،20السنة ،تحليل العالقة بين الوالء التنظيمي وإحساس العاملين بالعدالة التنظيمية، اإلداري   (1998)، العجمي، راشد شبيب .44

98. 
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، لتربية كربالء ( دور الدعم والثقة القيادية في بناء االلتزام التنظيمي للعاملين باملديرية العامة2010) ،العطوي، عامر علي، والشيباني، الهام ناظم .45

 .144-127ص  ،3ع، 8مج  ،العراق ،مجلة جامعة كربالء

 والتوزيع: الرياض.دار الزهراء للنشر ، ( املدخل إلى البحث في العلوم السلوكية2012) ، العساف، صالح .46

 القاهرة. ،أكاديمية السادات ،1عدد ،مجلة البحوث اإلدارية ،( تحليل أبعاد العدالة التنظيمية: دراسة تطبيقية2003) ،عواد، عمرو محمد .47

 .43-11 ،ص3ع،25مج ،مصر ،مجلة البحوث اإلدارية ،م( محددات ونتائج الدعم التنظيمي املدرك: دراسة تطبيقية2007)،عواد، عمرو  .48

 ،تير غير منشورةرسالة ماجس ،( الدعم التنظيمي املدرك ودوره في نقل أثر التدريب بإدارة مرور منطقة الرياض2014) ،العنزي، عامر بن قيران .49

 اململكة العربية السعودية.، قسم العلوم اإلدارية. الرياض ،واإلدارية االجتماعيةجامعة نايف للعلوم األمنية. كلية العلوم 

 رسالة ،التنظيمي لدى املعلمين واملعلمات بمدارس منطقة الباحة باململكة العربية السعودية االلتزامم( محددات 2014)، الغامدي، جواهر .50

 ماجستير غير منشورة

( النمط القيادي ملدير املدرسة وأثره على االلتزام التنظيمي للمعلمين باملدارس الثانوية الحكومية بمحافظة جدة 2009) ،الغامدي، سعيد محمد .51

 جامعة أم القرى. ،كلية التربية ،رسالة ماجستير منشورة. قسم اإلدارة والتخطيط ،باستخدام نظرية الشبكة اإلدارية

رسالة ماجستير غير  ،( أثر التماثل التنظيمي في االلتزام التنظيمي لدى املوظفين الحكوميين في مدينة اربد2016) ،غنام، أسيل عبدالرحمن .52

 األردن. ،جامعة اليرموك ،كلية االقتصاد والعلوم االدارية، منشورة

مجلة الجامعة اإلسالمية  ،غزة-ي: دراسة ميدانية على جامعة األزهرالتنظيم وااللتزامم( العالقة بين الثقة التنظيمية 2014) ،فارس، محمد .53

 .195-165 ، ص2ع ،22مج ،غزة. فلسطين، للدراسات االقتصادية واإلدارية

( تنثيرات العدالة التنظيمية في االلتزام التنظيمي: دراسة ميدانية للدوائر املركزية في محافظات 2004) ،الفهداوي، فهمي؛ الفطاونة، نشنت .54

 .70-49، ص 2، العدد24املجلد ،املجلة العربية لإلدارة ،الجنوب األردنية

: دراسة تحليلية خآراء الكادر التدريس ي في كلية يدالة التنظيمية في األداء السياق( أثر الع2007) ،الفضلي، فضل صباح، والعنزي، عوض خلف .55

 .1العدد ،10لداملج ،مجلة جامعة القادسية ،جامعة القادسية، واالقتصاداإلدارة 

، مجلة كلية التربية ،التنظيمي للمعلمات في مدارس املرحلة املتوسطة بمدينة مكة املكرمة االلتزامم( 2015) ،قناديلي، جواهر، وقاروت، رباب .56

 .374-303 ، ص4ج ،39ع، مصر ،جامعة عين شمس

مجلة  ،راسة ميدانية في كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة القادسية( األنماط القيادية وأثرها في االلتزام التنظيمي: د2010) ،كريدي، باسم عباس .57

 .43-22. ص 3العدد  ، 12املجلد  ،العراق ،القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية

 ،لية األعمالرسالة ماجستير غير منشورة. ك ،( أثر التمكين التنظيمي في االلتزام التنظيمي في قطاع الكهرباء في العراق2014) ،محل، الزم ذياب .58

 األردن. ،الجامعة األردنية

( أثر محددات إدراك الدعم التنظيمي على دافعية األفراد لإلنجاز بالتطبيق على الشركات الصناعية 2003) ،املغربي، عبدالحميد عبدالفتاح .59

 .128-83ص ،2العدد  ،2امللحق  ،جامعة طنطا ،كلية التجارة ،املجلة العلمية للتجارة والتمويل ،التابعة لقطاع األعمال العام بمحافظة الدقهلية

كلية  ،مجلة الدراسات والبحوث التجارية ،م( أثر محددات إدراك الدعم التنظيمي على دافعية األفراد لإلنجاز2003) ،املغربي، عبدالحميد .60

 .2ع،امللحق الثاني ،جامعة طنطا ،التجارة

ء الشركات وسلوك املواطنة التنظيمية: دراسة تطبيقية في الشركات الصناعية في مدينة م( أثر الدعم التنظيمي في أدا2013) ،نوح، علياء حسني .61

 األردن. ،جامعة الشرق األوسط، رسالة ماجستير غير منشورة. كلية األعمال ، سحاب

املجلة املصرية ، الطائف ( أثر الثقة التنظيمية في تحقيق االلتزام التنظيمي لدى العاملين في جامعة2013) ،النويقة، عطاهلل بشير عبود .62

 .190-155ص  ،2ع ،37مج ،مصر ،للدراسات التجارية
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Abstract: The study aimed at Identify the level of organizational support that is understood in the 

general education schools in the governorate of Adham, and the level of organizational commitment of the 
teachers from their point of view, As well as to find out if there is a significant correlation between the level of 

organizational support and the level of organizational commitment of teachers of general education schools in, 

And the detection of differences of statistical significance between the average responses of teachers on their 
assessment of the level of organizational support perceived in their schools, and the level of their 

organizational commitment, which is due to the different personal variables(Qualification, years of 

experience). The study sample was selected in a comprehensive statistical manner, with 32% of the study 
population The most important study results:  

 The level of organized organizational support in the general education schools in the governorate of A'mad 

has reached (significant) degree from their point of view. 

 There is a correlation (positive) medium value and statistical significance at the level of significance (0.01) 

between the perceived organizational support and the level of organizational commitment of the teachers 

of general education schools in the province of Adam. 

 There were no statistically significant differences at the level of significance (0.05) among the average 

responses of teachers about the level of the perceived organizational support of the teachers of the general 

education schools in the governorate of Adham due to the different variables of the study. 

Keywords: Organizational support; Public Education; Organizational Commitment; Adham. 
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