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 البححمشتخلص 

أىداف البحث : التعرف عمى مدى توافر القيم التنظيمية في المدارس الثانوية الحكومية 
في محافظة الطائف من وجية نظر المعممين، والتعرف عمى مستوى االلتزام التنظيمي 
لممعممين بالمدارس الثانوية الحكومية بمحافظة الطائف من وجية نظرىم، والتعرف عمى 

ة ذات الداللة اإلحصائية بين القيم التنظيمية في المدارس الثانوية العالقة االرتباطي
 وااللتزام التنظيمي لممعممين. 

منيج الدراسة وأداتيا: تم استخدم المنيج الوصفي بشقيو المسحي واالرتباطي، واعتمد 
( عبارة ، 44الباحث لقياس مدى توافر القيم التنظيمية عمى استبانة من إعداده تكونت من )

 واعتمد لقياس االلتزام التنظيمي عمى مقياس بورتر وزمالئو.

نتائج الدراسة: توصمت الدراسة إلى أن مدى توافر القيم التنظيمية في المدارس الثانوية 
الحكومية بمحافظة الطائف جاء بدرجة )عالية( من وجية نظر المعممين، وأن مستوى االلتزام 

الحكومية بمحافظة الطائف جاء بدرجة )عالية( من  التنظيمي لدى معممي المدارس الثانوية
وجية نظرىم، ووجدت عالقة ارتباطية )طردية( متوسطة القيمة وذات داللة إحصائية عند 

( بين مدى توافر القيم التنظيمية ومستوى االلتزام التنظيمي لمعممي 4...مستوى داللة )
 المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة الطائف.

 دراسة: توصيات ال
 االستمرار في تعزيز القيم التنظيمية.  -
تعزيز االلتزام التنظيمي لدى المعممين من خالل القيام باإلجراءات واتخاذ القرارات الكفيمة  -

 بتحسين وتنمية االلتزام التنظيمي.
 الطاائف - الحكومياة الثانوية المدارس - التنظيمية القيمالمفتاحية : الكمماات 

 المعممين – التنظيمي االلتزام -
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 اإلطار العاو للبحح

 -مكدمة :

تمثل المدرسة عنصرًا ميمًا في منظومة العمل التربوي ، والنظام التعميمي التربوي          
نظام مفتوح يتعرض باستمرار لمعديد من المستجدات ، وما يحدث في بيئتيا الخارجية لو 

ميمي والتربوي في بيئتيا الداخمية ، وتمثل البيئة انعكاساتو المتعددة عمى مجريات العمل التع
التنظيمية مرتكزًا ليذا الحراك الدائم والمستمر مما يفرض عمى المدرسة أن تكون مستجيبة 

 ليذه المستجدات متكيفة معيا وممبية لحاجات المجتمع وتطمعاتو .

اس لمعمل وانتماء ويأتي ما يشعر بو المعممون داخل المدرسة من ارتياح ورغبة وحم       
لممدرسة كأحد الجوانب الميمة في المدرسة ، والذي يعد انعكاسًا لمقيم التنظيمية اإليجابية 

( إلى أنيا أساس المنظمة ، وقيم العاممين ىي 4.8، ص 8..8والذي أشارت عصفور )
اممين أساس طرق العمل والسموكيات المرتبطة باألداء ، والبد من اتفاق قيم المنظمة وقيم الع

لضمان تحقيق األىداف وفق المعايير المطموبة لألداء . وبذلك تتكامل موارد المدرسة 
 بمقوماتيا المتعددة مع القيم التنظيمية في التأثير اإليجابي عمى المعممين .

كما تعتبر سموكات المعممين بالمدرسة وما يسود لدييم من قيم جانبًا ميمًا لممدرسة          
الثقافة اإليجابية السائدة بالمدرسة وما يرتبط بيا من ممارسات المعممين ويبرز والمتمثل في 
( أىمية الثقافة التنظيمية اإليجابية من خالل ما تحققو من .43، ص 9..8السيسي )

 تماسك وتماثل سموكي داخل المنظمة بما يحقق االلتزام التنظيمي لألفراد .

وانطالقا من أىمية المعمم كأحد العناصر الفاعمة والمؤثرة في العممية التعميمية          
والتربوية، تتوقف فاعمية المدرسة وكفاءتيا عمى مدى إيمانو بمينتو والتزامو بأىداف 

( عمى أن االلتزام التنظيمي لممعممين يقود 78، ص 6..8المدرسة، ويؤكد حمادات )
 ات المطموبة ويحسن الدافعية ويؤدي إلى زيادة االنتماء ليا .المدرسة إلى المخرج

يضاف إلى ذلك اعتقاد المعمم القوي في قبول أىداف وقيم المدرسة ورغبتو في بذل        
جيود كبيرة ورغبة في البقاء يساعد المدرسة في تحقيق التميز والوصول إلى أىدافيا . حيث 
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االلتزام التنظيمي ينبع من إرادة المعمم وباختياره  ( أن77،ص 4996يؤكد خضيري والنعيمي )
 ، دون النظر إلى االلتزام القسري الذي يفرض عمى المعمم عن طريق قوى خارجية . 

،  8.44وعمى الجانب اآلخر فإن ضعف االلتزام التنظيمي لممعمم كما تشير حسين )     
الغياب وانخفاض الدافعية ( يترتب عميو فقدان اإلبداع وترك العمل وتحمل تكمفة 78ص

وااللتزام بالعمل . وبالتالي يكون لو أثار سمبية عمى المدرسة ويعيق تحقيق المدرسة ألىدافيا 
وألىمية القيم التنظيمية وأثرىا المترتب عمى بعض الجوانب الميمة في المدرسة ، تأتي ىذه 

وااللتزام التنظيمي لممعممين  ةالدراسة لموقوف عمى طبيعة العالقة المحتممة بين القيم التنظيمي
 مشللة البحح :

وتؤدي القيم التنظيمية السائدة بالمدرسة دورًا إيجابيًا في تحقيقيا لألىداف ، حيث          
( إلى أن اتفاق قيم ومعتقدات العاممين الشخصية مع قيم ..4، ص8..8تشير عصفور)

 نجاز واالبتكار.المنظمة التي يعممون بيا ، يدفع العاممين لمتميز واإل 

( عمى أن القيم التنظيمية تعتبر إحدى محددات 436،ص8.48ويؤكد الحراحشة )       
السموك اإلنساني فيي تعمل كضابط لسموك المعممين وتغرس القيم اإليجابية في نفوسيم 
وتزودىم بالمعايير كموجيات لتصرفاتيم وسموكيم وتؤثر عمى القرارات التي يتخذونيا في 

( عمى أن االلتزام بالقيم التنظيمية 86،ص8..8التربوية المختمفة. وأكد الزعبي ) المواقف
يحول عمل المنظمات إلى أنظمة وقواعد وتعميمات رسمية مكتوبة ومدونة ، وتنتقل ىذه القيم 
داخل المؤسسات وتنعكس عمى ممارسات األفراد في طريقة حل المشكالت واتخاذ القرارات 

، وعمى ممارساتيم في التنظيم والرقابة . مما جعل دراسة القيم التنظيمية والتفاعل مع اآلخرين
( إلى أن دراسة القيم التنظيمية ضرورة 483،ص7..8أمرًا ضروريًا ، حيث أشار الريموني )

من الضرورات الالزمة لمتربية ، التي ينبغي عمى التربية بمؤسساتيا السعي نحو مناقشتيا 
 جماعات .وتدعيميا لدى األفراد وال

وبالنظر لممارسات المعممين في مدارس التعميم العام نممس أيضًا بعض جوانب الخمل        
المتمثمة في ضعف األداء الميني لممعممين ، وكثرة التأخر والغياب ، حيث توصمت دراستا 

 ( إلى ضعف األداء الميني لممعممين .9..8(  ؛ الزىراني )8..8بازرعة )
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وتأسيسًا عمى ما تقدم  يمكن القول بأن القيم التنظيمية لربما تكون من العوامل         
المؤثرة في مدى االلتزام التنظيمي لممعممين سمبًا أو إيجابًا وىو ما تسعى الدراسة الحالية 

 لمكشف عنو. 
 -وبناء عمى ما سبق تبمورت مشكمة الدراسة في السؤال الرئيس التالي :

القيم التنظيمية في المدارس الثانوية الحكومية في محافظة الطائف بااللتزام ما عالقة 
 التنظيمي لممعممين ؟

 يتفرع عن السؤال الرئيس لمدراسة عدة أسئمة فرعية يحاول الباحث اإلجابة عنيا، وىي : 
ما مدى توافر القيم التنظيمية في لمدارس الثانوية الحكومية في محافظة الطائف من  -4

 ظر المعممين ؟وجية ن
ما مستوى االلتزام التنظيمي  لممعممين بالمدارس الثانوية الحكومية بمحافظة   -8

 الطائف من وجية نظرىم؟ 
ىل توجد عالقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية بين القيم التنظيمية في المدارس  -3

 الثانوية وااللتزام التنظيمي لممعممين ؟
متوسطات استجابات المعممين حول مدى ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  -4

توافر القيم التنظيمية تعزى الختالف متغيرات الدراسة )المؤىل العممي ، عدد سنوات 
 الخبرة ، التخصص( ؟

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المعممين حول   -5
ل العممي ، عدد مستوى التزاميم التنظيمي تعزى الختالف متغيرات الدراسة )المؤى

 سنوات الخبرة ، التخصص( ؟
  -أٍداف البحح :

 ٍدف البحح إىل :

التعرف عمى مدى توافر القيم التنظيمية في المدارس الثانوية الحكومية في محافظة  -4
 الطائف من وجية نظر المعممين .

التعرف عمى مستوى االلتزام التنظيمي لممعممين بالمدارس الثانوية الحكومية   -8
 بمحافظة الطائف من وجية نظرىم .
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التعرف عمى العالقة االرتباطيو ذات الداللة اإلحصائية بين القيم التنظيمية في  -3
 المدارس الثانوية وااللتزام التنظيمي لممعممين .

حصائية بين متوسطات استجابات المعممين حول الكشف عن الفروق ذات الداللة اإل -4
مدى توافر القيم التنظيمية في المدارس تعزى الختالف متغيرات الدراسة )المؤىل 

 العممي ، عدد سنوات الخبرة ، التخصص( .
الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطات استجابات المعممين   -5

ختالف متغيرات الدراسة )المؤىل العممي ، حول مستوى التزاميم التنظيمي تعزى ال
 عدد سنوات الخبرة ،  التخصص( .

 -أٍنية البحح :

تنبع أىمية البحث الحالية من أىمية موضوعو والذي تناول متغيري القيم التنظيمية         
 في المدرسة وااللتزام التنظيمي لممعممين وتبرز أىمية ىذه الدراسة في :

أىمية دراسة القيم التنظيمية في المدرسة وتأثيرىا المباشر عمى ممارسات   -1
المعممين كمحدد ىام ومؤثر عمى كفاءة وفاعمية المعممين ، وتمثل القيم التنظيمية 

 في المدرسة منطمقًا قويًا وفاعاًل في سعي المدرسة لتحقيق أىدافيا . 
بة الغياب والحد من مشكمة أىمية االلتزام التنظيمي لممعممين في انخفاض نس -2

 التأخر عن العمل وزيادة إنتاجية المعمم .
يؤمل أن تسيم ىذه الدراسة في إعطاء صورة واضحة لدى مسئولي وزارة التعميم   -3

حتى تتمكن وزارة التعميم من تقوية  عن مدى توافر القيم التنظيمية في المدرسة
نيا وتقميل أثارىا السمبية وتمكين عناصر القوة ومعالجة عناصر الضعف لمتخمص م

 بيدف تحقيق المدرسة لألىداف المنوطة بيا . 
قد يستفيد من نتائج البحث مسئولي التعميم بمحافظة الطائف من خالل معرفة  -4

مستوى االلتزام التنظيمي لدى معممي المرحمة الثانوية بمحافظة الطائف والقيام 
نمية االلتزام التنظيمي لدى المعممين باإلجراءات  واتخاذ القرارات الكفيمة بتحسين وت

 . 
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قد يسيم البحث الحالي بالمعرفة التراكمية بموضوع البحث القيم التنظيمية وااللتزام  -5
التنظيمي ويفتح الباب لممزيد من الدراسات المستقبمية ، مما قد يثري ىذا المجال 

 بمزيد من البحوث والدراسات . 
 

 -حدود البحح :

 تحددت الحدود الموضوعية لمدراسة في متغيرييا الرئيسين وىما : -: احلدود املوضوعية     
 أواًل : الكيه التيظينية.

 ثاىيًا : االلتزاو التيظيني .

 -احلدود البشرية :

 طبقت ىذه الدراسة عمى معممي المرحمة الثانوية الحكومية لمبنين في محافظة الطائف    
 -احلدود امللاىية :

 اقتصر تطبيق ىذه الدراسة عمى المدارس الثانوية الحكومية لمبنين بمحافظة الطائف   
 -احلدود الزماىية :

 ىا .444 – 4439تم إجراء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني لمعام الدراسي 
 -مصطلحات البحح :

 تمثمت مصطمحات البحث في :      
 -الكيه التيظينية : -1

( بأنيا أحكام يطمقيا الفرد عمى األشياء 388، ص9..8فيا الصيرفي)يعر                   
المرغوب فييا او التي يفضميا عن غيرىا وذلك وفقًا لمعايير الجماعة ولعوامل البيئة المختمفة 

 ونتيجة لخبرات الفرد وتفاعمو مع ىذه األشياء. 
 -التعريف اإلجرائي للكيه التيظينية : 

والمعايير التي تمثل موجيات لألداء المرغوب وغير المرغوب لدى مجموعة من األحكام        
 المعممين .
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 -االلتزاو التيظيني : -2

( بأنو عدم رغبة األفراد العاممين في ترك 854، ص 8.44المميجي ) عرفووي         
المؤسسة التي يعممون فييا ، حيث يتولد لدى الفرد رغبة في تحقيق أىداف المؤسسة 

 وقيمتيا بغض النظر عن القيم المادية التي يحققونيا في المؤسسة . 

، وتوافقو مع قيميا ، وشعوره ويعرفو الباحث إجرائيًا بأنو ارتباط المعمم بمدرستو        
بمسئولية تجاىيا ، واستعداده لمتضحية في سبيل تحقيق أىدافيا ، وفخره باالنتماء إلييا ، 

 ورغبتو باالستمرار والبقاء فييا .

 االطار اليظري والدراسات الشابكة

 املبحح األول : الكيه التيظينية 
تسعى المؤسسات التربوية عمى اختالف مستوياتيا وأنواعيا إلى غرس القيم االيجابية         

لدى العاممين فييا لتحقيق أىدافيا وانجاز الواجبات الموكولة إلييا ، فالقيم التنظيمية تعمل 
عمى غرس القيم االيجابية في نفوس العاممين وتزويدىم بالمعايير األساسية كموجيات 

 تيم وسموكيم في المواقف المختمفة .لتصرفا

( القيم التنظيمية بأنيا عبارة عن اتفاقات مشتركة 348، ص 5..8ويعرف العميان )       
 بين أعضاء التنظيم االجتماعي الواحد حول ما ىو مرغوب أو غير مرغوب .

مرغوب ( بأنيا أحكام يطمقيا الفرد عمى األشياء ال388، ص9..8كما أشار الصيرفي)       
فييا او التي يفضميا عن غيرىا وذلك وفقًا لمعايير الجماعة ولعوامل البيئة المختمفة ونتيجة 

 لخبرات الفرد وتفاعمو مع ىذه األشياء. 

( بأنيا مجموعة المعتقدات التي يعتنقيا .53، ص 8.44بينما يعرفيا المميجي )        
 مرغوب والسموك غير المرغوب .أعضاء المدرسة ، والتي تساعد في تحديد السموك ال

ومن خالل التعريفات السابقة يرى الباحث أن القيم التنظيمية تمثل إطارًا مرجعيًا         
لمنسوبي المدرسة تحدد سموكيم واتجاىاتيم نحو القرارات واألفراد والتفاعالت اإلدارية 
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عمى سموك األفراد،  والتنظيمية في بيئة المدرسة التربوية ، وتأخذ صفة القوة والسيطرة
وتستمد من مجموعة  من المصادر الفكرية واالجتماعية والتنظيمية والشخصية والدينية، ومن 

 أمثمتيا األمانة والصدق والنزاىة والعدل.

 أٍنية الكيه التيظينية: 8-1

( إلى أن القيم التنظيمية تمثل القيم في مكان أو بيئة 348،ص5..8يشير العميان)         
ل، بحيث تعمل ىذه القيم عمى توجيو سموك العاممين ضمن الظروف التنظيمية المختمفة، العم

ومن ىذه القيم المساواة بين العاممين، واالىتمام بإدارة الوقت، واالىتمام باألداء واحترام 
 اآلخرين.

 وتعمل القيم عمى توجيو سموك العاممين ضمن الظروف التنظيمية المختمفة ، حيث           
( إلى أن القيم التنظيمية تشكل المصدر األساس لما يصدر 44، ص 7..8يشير الديب )

نجازات ، كما أنيا  عن الفرد من مشاعر وأحاسيس وأفكار وطموحات وآمال وأقوال وأفعال وا 
المكون الحقيقي لشخصية الفرد التي تميزه عن غيره من الناس ، فالقيم ىي المعيار الذي 

قدر اإلنسان في المجتمع ، فيي المرجعية التي تحكم تصورات وتصرفات يحدد مكانو وقيمة و 
 الفرد .

فالقيم التنظيمية السائدة داخل المدرسة توضح ما ينبغي فعمو من قبل األفراد تجاه           
( إلى أن القيم تتضح في أداء الفرد 534، ص 8.44التنظيم المدرسي حيث يشير المميجي )

يا إلى الواقع من خالل المعايير الثقافية في المدرسة ، وتمثل ىذه القيم والمدرسة ويتم ترجمت
المبادئ األساسية التي تحدد ما ىو ىام في نطاق العمل ، وتوضح المسئولية االجتماعية 
ألعضاء المدرسة ومدى استجابتيم لمتغيير في بيئة العمل ومعنى ذلك أن القيم ىي بمثابة 

 رسة .قوة موجية لتحسين أداء المد

،  6..8وفيما يتعمق بمصادر القيم ىناك مصادر مختمفة لمقيم حيث حدد حمادات )        
 –الذات  –( مجموعة من مصادر قيم العمل )القيم التنظيمية( منيا : الدين .4-39ص

 تشريعات الخدمة المدنية . –القيادة القدوة  –المجتمع  –المؤسسات التعميمية  –األسرة 
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وين القيم لدى منسوبي المدرسة ىناك خطوات والتي حددىا الجمل في ست ولتك         
 ( ىي :46-45، ص 6..8خطوات لتكوين القيمة )حمادات ، 

 جذب انتباه الموظف نحو القيمة حتى يشعر بيا كيدف ليتكون لديو وعي . -
 تقبل القيمة من قبل الموظف لتصبح قوة مسيطرة باستمرار عمى السموك -
 لتكون ممزمة لمموظف في أثناء أدائو .تفضيل القيمة  -
االلتزام لكي يصل الموظف إلى أعمى درجات اإلقناع ويكون عمى درجة عالية من  -

 اإلخالص ، واالستمرار العاطفي .
 التنظيم لمقيمة في نسق متكامل أو نظام قيمي ينظم العالقات بين الفرد والمنظمة -
 لمحياة التجاىات والقيم في فمسفة كمية التمييز من خالل تكامل األفكار والمعتقدات وا -

    ( إلى أن 44-43، ص 4483ولمقيم مستويات مختمفة حيث أشار العدلوني )           

 لمقيم التنظيمية أربعة مستويات ىي :      

 القيم الجوىرية : وىي التي تنطمق منيا وتعتمد عمييا بقية القيم . -
 سة وخدماتيا وبرامجيا ومنتجاتيا المؤس القيم األساسية : وىي التي تمثل خصائص -
القيم البنائية : وىي مخرجات ونتائج القيم الجوىرية والقيم األساسية السابقة : مثل  -

 الفعالية ، الكفاءة ، اإلنتاجية ، المسؤولية ، االلتزام .
القيم المميزة : التي تنشأ وتتكون بمرور الوقت نتيجة التزام المؤسسة بالقيم الثالث  -

 سابقة ، وتتمثل ىذه القيم في : التجديد ، تطوير األداء ، اإلنجاز ، التعمم الدائم .ال
وىناك مجموعة وظائف لمقيم التنظيمية التي تيم كاًل من الفرد والجماعة ،            

( وىي وظائف عمى المستوى الفردي ووظائف 33، ص 4996فقد أشار لذلك زاىر )
 التالي  عمى المستوى االجتماعي وىي ك

 وظائف الكيه على املشتوى الفردي : - أ
تييئ لألفراد اختيارات لتحديد السموك ، وبالتالي تشكيل الشخصية وتوجو الفرد نحو  -

 األداءات المطموبة منو وتمنحو القدرة عمى الرضا النفسي والتوافق مع اآلخرين .
لتعبير عن تسيم في تحقيق األمان لمفرد من خالل معالجة نقاط الضعف لديو ، وا -

 نفسو حتى يحقق ذاتو .



 ..............................................القيم التنظيمية في المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة الطائف

- 493 - 

تسيم في تحديد الرؤية التي ينشدىا الفرد وفيم العالم من حولو والمساىمة في  -
إصالحة نفسيًا وخمقيًا من خالل ضبط شيواتو ومطامعو حتى ال تتغمب عمى عقمو 

 ووجدانو .
 وظائف الكيه على املشتوى االجتناعي : - ب

 أىدافو ومثمو العميا ومبادئو الثابتة . المساىمة في خط تماسك المجتمع إذ تحدد -
 المساعدة في مواجية التغيرات التي تحدث في المجتمع حتى يصبح أكثر استقرارًا . -
ربط أجزاء ثقافة المجتمع مع بعضيا ، وتقيو من األنانية المفرطة والنزعات  -

 والشيوات الطائشة .
توفرىا داخل المدرسة ومنيا  ( إلى أن ىناك قيم يجب3.8 ،8.48وأشارت بانعمة )        

الحرية واالستقاللية ، الدعم والتحفيز عمى اإلنجاز ، روح الفريق والعمل الجماعي ، إشاعة 
 روح الود والعالقات اإلنسانية واإليجابية ، تكريم اإلبداع وتقدير الموظفين .

حقيقي لتماسك وبناء عمى ما تقدم يمكن القول بأن القيم التنظيمية تعد الجوىر ال        
المدرسة ، وتعبر عن االلتزام األساسي لممعممين اتجاه المدرسة ، ويمكن إكساب المعممين 
القيم وتكوينيا عبر خطوات محددة ، ومن القيم التي يجب أن تسود داخل المدرسة قيم العدالة 

الحترام ، ، التعاون ، االنتماء ، الشفافية ، الثقة ، المشاركة واتخاذ القرار ، الدعم ، ا
 االستقاللية .

 املبحح الجاىي: االلتزاو التيظيني 

 مفَوو االلتزاو التيظيني :

( بأنو درجة 4.7، ص 4997تتعدد معاني االلتزام التنظيمي حيث عرفو حريم )         
لى أي مدى  انيماك العامل في عممو ومقدار الوقت والجيد الذي يكرسو ليذا الغرض ، وا 

 يعتبر عممو جانبًا رئيسًا في حياتو.
العمل فييا ،  ( بأنو الوالء لممنظمة ، والرغبة في88،ص6..8ويرى الحراحشة )         

 والموافقة عمى أىدافيا ، وااللتزام بقيميا العممية والمينية ، والرغبة القوية في البقاء فييا .
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( بأنو عدم رغبة األفراد العاممين في ترك 854، ص 8.44بينما يعرفو المميجي )          
لمؤسسة المؤسسة التي يعممون فييا ، حيث يتولد لدى الفرد رغبة في تحقيق أىداف ا

 وقيمتيا بغض النظر عن القيم المادية التي يحققونيا في المؤسسة.
 -ويتضح من التعريفات السابقة لاللتزام التنظيمي لممعمم  أنو ينطوي عمى :        
 ارتباط المعمم الشديد وتعمقو بالمدرسة التي يعمل بيا . -
 إيمان المعمم بالمدرسة التي يعمل بيا وبقيميا وأىدافيا . -
 ل المعمم قصارى جيده لتحقيق أىداف المنظمة .بذ -
 اعتزاز المعمم بالمدرسة ، وفخره باالنتماء إلييا . -
 تكريس المعمم جل وقتو وجيده إلنجاز ميام العمل في المدرسة -

 -أبعاد االلتزاو التيظيني :

 ( أن ىناك ثالثة أبعاد لاللتزام التنظيمي وىي :.8، ص 9..8ذكر الصيرفي )         

 االلتزام التأثيري أو العاطفي : -4
وىو يعبر عن درجة االلتزام العاطفي بأىداف وقيم المنظمة وقد يكون ناتج عن     

 إحساس وتأثر شخصيًا لممنظمة وقد يكون مؤقتًا أيضا لمدة محدودة .
 االلتزام المعياري : -8

كون ويعبر عن االلتزام األدبي والشخصي بالتمسك بقيم وأىداف المنظمة وي     
 ناتج عن التأثير بالقيم االجتماعية والثقافية والدينية .

 االلتزام المتواصل : -3
وىو أرقى وأكثر أنواع االلتزام ويعبر عن الرغبة القوية في التمسك بأىداف وقيم      

 المنظمة وذلك إلدراكو القوي بالرغبة في البقاء بيذه المنظمة .
( إلى أن أبعاد االلتزام التنظيمي ىي الوالء 77، ص 4996ويشير خضير والنعيمي )        

 ، المسؤولية ، الرغبة في العمل ، واإليمان بالمنظمة . 

 (  أبعاد االلتزام التنظيمي كالتالي :88،ص8.44وحدد حسين )      

الوالء التنظيمي : وىو شعور ينمو داخل الفرد باالنتماء لممنظمة وأن ىذا الفرد جزء  -4
مة التي يعمل فييا ، وأن أىدافو تتحقق من خالل تحقيق أىدافيا ال يتجزأ من المنظ
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، ومن ىنا يتولد لدى الفرد رغبة قوية في بذل مزيد من الجيد لتحقيق نجاح 
 المنظمة .

المسؤولية اتجاه المنظمة : فالمسؤولية تجاه المؤسسة تعني إحساس الفرد بااللتزام  -8
جيد الذي تقدمة المنظمة لمنتسبييا نحو البقاء في المنظمة وذلك مقابل الدعم ال

 والسماح ليم بالمشاركة والتفاعل والتفاعل اإليجابي .
رغبة االستمرار بالعمل في المنظمة : يتمثل بعد االلتزام باالستمرار بالعمل في  -3

ن درجة التزام الفرد في ىذه الحالة  المنظمة ببعد االلتزام التنظيمي المستمر ، وا 
ارية والتي من الممكن أن يحققيا الفرد لو استمر في المنظمة تقاس بالقيمة االستثم

 مقابل ما سيفقده لو قرر االلتحاق بجيات أخرى .
اإليمان بالمنظمة : يعني مدى إيمان األفراد بالمنظمة ومدى افتخارىم بعضويتيا ،  -4

ويتكون ىذا البعد لدى الفرد في معرفتو لمخصائص المميزة لعممو ودرجة استقاللية 
 مية وتنوع الميارات المطموبة .وأى
   بتحديد أىم أبعاد االلتزام   (Meyer & Allen , 1991)وقام ماير وألن            

 ( 3-8، ص ص  8.44التنظيمي وىي : )أورد في أحمد،           

 االلتزام العاطفي : وىو ارتباط الفرد بالمؤسسة وأىدافيا ارتباطًا وجدانياً  -4
االستمراري : ويشير إلى ميل الفرد إلى االستمرار في عممو الحالي نتيجة االلتزام  -8

 إدراكو لمتكاليف التي تترتب عمى قراره بترك العمل في المنظمة .
 االلتزام المعياري : ويشير إلى إحساس الفرد بااللتزام لمبقاء في المنظمة . -3

ويتضح مما سبق تعدد أبعاد االلتزام التنظيمي، وعمى الرغم من ذلك إال أن تمك األبعاد         
 تتداخل وتتقاطع فيما بينيا بل قد تتطابق في بعض األحوال.

 أثار االلتزاو التيظيني :        

لتزام تقسم اآلثار المترتبة عمى االلتزام التنظيمي إلى قسمين ، أثار وظيفية لال          
( إلى اآلثار الوظيفية لاللتزام 384، ص 5..8التنظيمي وأثار حياتيو ، وأشار عبدالباقي )

التنظيمي وىي ارتفاع معدالت األداء والرضا عن العمل وانخفاض معدالت الغياب ودوران 
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العمل وتحقيق المزيد من التقدم الميني أو الوظيفي . واآلثار الحياتية ىي وجود عالقة 
بين اتجاىات الفرد نحو وظيفتو واتجاىاتو نحو أبعاد حياتو الخاصة خارج النطاق  ترابطية

 الوظيفي .

( إلى أن لاللتزام التنظيمي تأثير متعدد 46، ص 6..8ويشير حنونو )             
المستويات ، فعمى المستوى الفردي يساىم في رفع مستوى الرضا الوظيفي والذي ينعكس 

انيم ومستويات غيابيم ، والشعور باالستقرار الوظيفي لدييم ، أما عمى انخفاض معدل دور 
عمى مستوى المنظمة فنجد أنو يزيد من مستوى االنتماء لممؤسسة وزيادة اإلنتاجية وتقميل 
التكمفة الناتجة عن تغيب العاممين وعن عدم أداءىم لألعمال المنوطة بيم بكفاءة وفاعمية ، 

يؤدي االلتزام التنظيمي إلى خمق جو من الترابط والعالقات أما عمى المستوى االجتماعي ف
االجتماعية بين العاممين في المؤسسة ، وفيما يتعمق بالمستوى القومي فيؤدي االلتزام 
التنظيمي إلى زيادة الناتج القومي وذلك عن طريق زيادة كفاءة وفاعمية أداء األفراد العاممين 

 بالمنظمة.      

وىناك أىمية لاللتزام التنظيمي لممعممين من خالل أثاره اإليجابية المترتبة عمى          
( إلى أن أىمية االلتزام 8.44،838المعممين أنفسيم وعمى المدرسة حيث تشير الزيادي)

 التنظيمي تكمن في النقاط التالية :

 عمل االلتزام التنظيمي عمى زيادة ارتباط الفرد بالمنظمة . -4
االلتزام التنظيمي سموكًا مرغوبًا فيو ألنو يرتبط بالعديد من سموكيات العمل الجيد  يعد -8

مثل انخفاض معدل ترك العمل وارتفاع جودة أداء العاممين وارتفاع سموك المواطنة 
 التنظيمية وانخفاض معدالت التأخير والغياب .

مو الفرد وما يأخذه من االلتزام التنظيمي عممية تبادلية بين الفرد والمنظمة لما يقد -3
 المنظمة .

إن أىمية االلتزام التنظيمي تتبع من  الفيم السميم لعالقة الفرد بالمنظمة مع األخذ  -4
 في االعتبار األنواع المختمفة لاللتزام التنظيمي ) عاطفي ومستمر وأخالقي ( .

 يا .أىمية التعرف عمى العوامل المؤثرة عمى االلتزام التنظيمي لمعمل عمى تنميت -5
 أىمية النتائج التي تعود عمى الفرد والمنظمة نتيجة االلتزام التنظيمي . -6
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 مكاييص االلتزاو التيظيني :

يوجد عدة مقاييس لتحديد مستوى االلتزام التنظيمي بالمنظمات ، منيا ما ىو           
ونظرًا خاص بقياس االلتزام التنظيمي فقط ومنيا ما ىو شامل لعناصر أخرى يراد قياسيا ، 

لصعوبة استعراض كل المقاييس  ، استعرض الباحث بعضًا منيا وىي كما يمي : خضير 
 ( 79-78، ص ص  4996والنعيمي )

 :  Thorntonمقياس ثورنتن  -4
وقد احتوى المقياس عمى ثمان فقرات سداسية االستجابة لقياس االلتزام التنظيمي ، كما       

 وخماسية االستجابة تقيس االلتزام  الميني .تضمن المقياس سبع فقرات أخرى رباعية 

 : Porter et. alمقياس بورتر وزمالئو  -8
ويتكون المقياس  (OCQ)وقد أطمق عميو استبانة قياس مستوى االلتزام التنظيمي         
خالصيم ليا ،والرغبة 45من ) ( فقرة تستيدف قياس درجة التزام األفراد بالمنظمة ووالئيم وا 

د لتحقيق أىداف المنظمة وقبوليم لقياميا . واستعان بمقياس ليكرت في مضاعفة الجي
(Likert)   السباعي لتحديد  درجة االستجابة ، وىو المقياس الذي حدده الباحث في ىذه

 الدراسة لقياس االلتزام التنظيمي .

 مقياس مارش ومافري : -3
تكون من أربع فقرات وقد حيث قدما مقياسًا لاللتزام مدى الحياة )األعراف والقيم( وي     

استخدم كأداة لقياس إدراك الفرد لكيفية تعميق االلتزام مدى الحياة وتعزيز استحسان المنظمة 
وحث الفرد عمى االلتزام بقيم العمل والوالء ليا حتى إحالتو عمى التقاعد ، وأخيرًا إبراز نية 

 الفرد لمبقاء في المنظمة .

 : . Jauch et. alمقياس جورج وزمالئو  -4
وىو محاولة لقياس االلتزام القيمي ألعضاء الييئة التدريسية من خالل ست فقرات         

عبرت كل منيا عن واحدة من القيم التالية : استخدام المعرفة والميارة ، وزيادة المعرفة في 
مجال تخصصو ، العمل مع زمالئو بكفاءة عالية ، بناء سمعة جيدة لو كأستاذ ، العمل عمى 
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اجية الصعوبات والتحديات ، والمساىمة بأفكار جديدة في حقل التخصص . وقد استخدم مو 
 من أجل تحديد األىمية النسبية لكل فقرة من الفقرات أعاله مقياس خماسي االستجابة .

 :  .Cordon et. alمقياس كوردن وزمالئو  -5
عدد من النقابات ساىمت في بناء المقياس ثالثة مصادر ىي : المقابالت مع            

 لتحديد خصائص المشاعر ، المعتقدات ، األعمال المتعمقة باالنتماء لمنقابة .

 :فوائد قياض االلتزاو التيظيني

عممية قياس االلتزام التنظيمي تعتبر ظاىرة إدارية واعية وىادفة تجني المؤسسة            
 ( ما يمي:439،ص.8.4ذكرىا )الموزي،والعاممون من ورائيا فوائد كثيرة، ومن ىذه الفوائد كما 

 يقدم قياس االلتزام التنظيمي لإلدارة مؤشرات دالة عمى مستوى األداء الوظيفي. -4
نسانية تتمثل في المشاعر واالتجاىات نحو  -8 تدخل في تركيب أبعاد مادية ومعنوية وا 

 كثير من األمور التي ليا عالقة بالعاممين والتنظيم عمى حد سواء.
تزام التنظيمي يعتبر أداة تشخيصية جيدة لممعوقات التي تواجو األفراد أن قياس االل -3

 والمنظمة لممساىمة في حميا.
 ثاىيًا : الدراسات الشابكة

 التيظينية كيهالدراسات الشابكة يف ال -أواًل :

( بعنوان درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لقيادة 8.43دراسة العتيبي ) -4
 بقيميم التنظيمية من وجية نظر المعممين في دولة الكويتاألخالقية وعالقتيا 

وىدفت الدراسة لمتعرف عمى درجة القيم التنظيمية لمديري المدارس الثانوية بالكويت          
من وجية نظر المعممين، والكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطات 

المدارس الثانوية في دولة الكويت لقيميم  استجابات أفراد الدراسة في درجة ممارسة مديري
التنظيمية تبعًا لمتغير سنوات الخبرة، وتحقيقًا ليدف الدراسة استخدم الباحث المنيج الوصفي 
بشقيو المسحي واالرتباطي ، وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة لقياس درجة القيم 

( معممًا ومعممة لممرحمة 856التنظيمية ، طبقت عمى عينة طبقية عشوائية مقدارىا )
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الثانوية، وتوصمت الدراسة إلى أن الدرجة الكمية لمقيم التنظيمية لمديري المدارس الثانوية 
بالكويت من وجية نظر المعممين كانت مرتفعة، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في 

ويت القيم التنظيمية إجابات أفراد الدراسة عمى درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في الك
 تبعًا لمتغير الخبرة  .

( بعنوان المنظومة القيمية اإلدارية لدى مديري المدارس 8.43دراسة أبو راضي) -8
 الخاصة في محافظة عّمان وعالقتيا بااللتزام التنظيمي لممعممين.

في وىدفت الدراسة إلى التعرف عمى المنظومة القيمية لمديري المدارس الخاصة             
محافظة عّمان وعالقتيا بااللتزام التنظيمي لدى المعممين، والكشف عن الفروق ذات الداللة 
اإلحصائية في درجة توافر القيم اإلدارية لدى مديري المدارس الخاصة في محافظة عّمان من 
وجية نظر المعممين والمعممات تبعًا لمتغيري )المؤىل العممي، وسنوات الخبرة(، وتحقيقًا 

داف الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الوصفي بشقية المسحي واالرتباطي، وتكونت عينة ألى
( معممًا ومعممة تم اختيارىم بالطريقة الطبقية العشوائية، واستخدمت 375الدراسة من )

االستبانة لقياس مدى توافر القيم وقياس مستوى االلتزام التنظيمي لممعممين، وتوصمت 
ة توافر القيم اإلدارية لدى مديري المدارس الخاصة في محافظة عّمان من الدراسة إلى أن درج

وجية نظر المعممين والمعممات كانت بدرجة متوسطة، ومستوى االلتزام التنظيمي لمعممي 
المدارس الخاصة ومعمماتيا في محافظة عّمان من وجية نظرىم كان متوسطًا، وتوجد عالقة 

درجة توافر القيم اإلدارية لدى مديري المدارس الخاصة في إيجابية ذات داللة إحصائية بين 
محافظة عّمان ومستوى االلتزام التنظيمي لممعممين، عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في 
درجة توافر القيم اإلدارية لدى مديري المدارس الخاصة في محافظة عّمان من وجية نظر 

 العممي والخبرة.المعممين والمعممات تبعًا لمتغيري المؤىل 

( بعنوان  القيم التنظيمية المحفزة لإلبداع اإلداري لدى مديرات 8.48دراسة بانعمة ) -3
 مدارس التعميم الثانوي العام بمدينة مكة المكرمة 

ىدفت الدراسة إلى تحديد أىم القيم التنظيمية المحفزة لإلبداع اإلداري في الفكر            
رجة استجابات أفراد عينة الدراسة حول الممارسات التي يمكن أن اإلداري المعاصر ، وتحديد د

تحقق القيم التنظيمية المحفزة لإلبداع اإلداري في مدارس التعميم الثانوي العام الحكومي 
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واألىمي بمدينة مكة المكرمة ، والكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطات 
الممارسات التي يمكن أن تحقق القيم التنظيمية المحفزة استجابات  أفراد عينة الدراسة حول 

لإلبداع اإلداري  في مدارس العميم الثانوي العام الحكومي واألىمي بمدينة مكة المكرمة والتي 
ُتعزى لمتغيري المؤىل العممي والخبرة ، وتحقيقًا ألىداف الدراسة استخدمت الباحثة المنيج 

اسة استبانو أبعادىا ) الحرية واالستقاللية في األداء ، الوصفي المسحي ، وكانت أداة الدر 
الدعم والتحفيز عمى اإلنجاز ، روح الفريق والعمل الجماعي ، إشاعة روح الود والعالقات 
اإلنسانية اإليجابية ، تكريم اإليداع وتقدير الموظفين ( وطبقت عمى أفراد الدراسة وعددىم 

أن استجابات أفراد عينة الدراسة حول الممارسات ( مديرة ، ، وتوصمت الدراسة إلى 547)
التي يمكن أن تحقق القيم التنظيمية المحفزة لإلبداع كانت بدرجة عالية ، وأنو ال توجد فروق 
ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تعزى لمتغيري المؤىل والخبرة ، وأوصت 

رس التعميم الثانوي العام إلتاحة الفرصة لمديرات الدراسة بتييئة البيئة الداخمية المناسبة لمدا
 المدارس في المبادأة بحل المشكالت واتخاذ القرارات في الوقت المناسب .

( بعنوان القيم التنظيمية السائدة لدى مدراء مدارس مديريات 8.48دراسة الحراحشة ) -4
ن وجية نظر التربية والتعميم في محافظة المفرق في المممكة األردنية الياشمية م

 معممييم 
وىدفت الدراسة لمتعرف عمى درجة ممارسة القيم التنظيمية لدى مدراء مدارس            

مديريات التربية والتعميم في محافظة المفرق في المممكة األردنية الياشمية من وجية 
نظر معممييم ، والكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطات استجابات 

اد الدراسة حول القيم التنظيمية والتي ُتعزى لمتغيري المؤىل العممي والخبرة ، وتحققًا أفر 
ألىداف الدراسة استخدم الباحث المنيج الوصفي المسحي  ، وكانت أداة الدراسة 
استبانو أبعادىا )أسموب اإلدارة ، إدارة الميمة ، إدارة العالقات ، إدارة البيئة ( وطبقت 

( معممًا ومعممة ، وتوصمت الدراسة إلى أن 368ة بسيطة عددىا )عمى عينة عشوائي
درجة ممارسة القيم التنظيمية بشكل كمي كان بدرجة ممارسة مرتفعة ، وأنو ال توجد 
فروق ذات داللة إحصائية  تعزى لمتغيري الدراسة المؤىل العممي والخبرة ، وأوصت 

ك عمى زيادة مستوى الوالء التنظيمي الدراسة بتفعيل القيم التنظيمية عمميًا لينعكس ذل
 لممعممين وبالتالي تحقيق أىداف العممية التعميمية .
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 -الدراسات الشابكة يف االلتزاو التيظيني : -ثاىيًا :

( بعنوان ممارسة مدير المدرسة إلدارة التغيير وعالقتو بااللتزام 8.44دراسة الثبيتي ) -4
 بمحافظة الطائف من وجية نظر المعممينالتنظيمي لممعممين بالمدارس الثانوية 

وىدفت الدراسة لتحديد درجة تقدير معممي المدارس الثانوية لمستوى االلتزام         
التنظيمي لدييم ، والكشف عن الفروق االحصائية بين المتوسطات التي تعزى )لممؤىل 

دم الباحث المنيج العممي وسنوات الخبرة وطبيعة المؤىل( ، وتحقيقا ألىداف الدراسة استخ
الوصفي بشقيو المسحي واالرتباطي ، وتم استخدام مقياس بورتر بعد التعديل لقياس االلتزام 

( معممًا  ، وتوصمت الدراسة إلى .45التنظيمي وطبقت الدراسة عمى عينة عشوائية مقدارىا )
ت بدرجة عالية أن درجة االلتزام التنظيمي لممعممين في المدارس الثانوية بمدينة الطائف ظير 

، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول االلتزام التنظيمي وفقًا لممؤىل العممي ونوعو ، 
وتبين وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط تقدير المعممين لاللتزام التنظيمي تعزى 

 سنوات فأقل .  5إلى متغير سنوات الخبرة لصالح المعممين الذين خبرتيم من 

( بعنوان  ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظة 8.43السفياني )دراسة  -8
 الطائف الستراتيجيات إدارة الصراع وعالقتيا بااللتزام التنظيمي لدى المعممين

ىدفت الدراسة إلى معرفة درجة تقدير معممي المدارس الثانوية لمستوى االلتزام             
حصائية بين متوسطات عينة الدراسة التي ُتعزى التنظيمي لدييم والكشف عن الفروق اإل

لممؤىل العممي وطبيعة المؤىل والخبرة  وتحقيقًا ألىداف الدراسة استخدم الباحث المنيج 
الوصفي بشقيو المسحي واالرتباطي من خالل إستبانو مكونو من محورين رئيسين المحور 

راع والمحور الثاني يقيس األول يقيس ممارسة مديري المدارس الستراتيجيات إدارة الص
وطبقت عمى عينة  (OCQ)االلتزام التنظيمي لممعممين واستخدم لذلك مقياس بورتر 

( معممًا لممرحمة الثانوية بمحافظة الطائف،وتوصمت الدراسة إلى 434عشوائية بسيطة عمى )
نظرىم أن مستوى االلتزام التنظيمي لممعممين بالمدارس الثانوية بمحافظة الطائف من وجية 

جاء بدرجة عالية وأنو توجد فروق بين المتوسطات لدرجات االلتزام التنظيمي تعزى إلى 
متغير المؤىل العممي لصالح المعممين الحاصمين عمى مؤىل الدكتوراه مقابل البكالوريوس 
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ولصالح الماجستير مقابل البكالوريوس كما توجد فروق بين متوسطات درجات االلتزام 
 إلى متغير سنوات الخبرة لصالح تقدير المعممين األقل خبرة مقابل األعمى خبرة .التنظيمي تعزى 

( بعنوان االلتزام التنظيمي لدى معممي مدارس العميم العام 4433دراسة الحمياني ) -3
 لمبنين في المممكة العربية السعودية

س التعميم وىدفت الدراسة الكشف عن مستوى االلتزام التنظيمي لدى معممي مدار          
العام لمبنين بالمممكة العربية السعودية في ضوء المعيار التقويمي ، ومعرفة ما إذا كان 
فروق ذات داللة إحصائية بين وجيات نظر المعممين تجاه مستوى التزاميم التنظيمي وفقًا 
لمخبرة ، وتحقيقًا ألىداف الدراسة استخدم الباحث المنيج الوصفي المسحي ،وكانت  أداة 

لدراسة معيار لتقويم االلتزام التنظيمي من إعداد الباحث واشتق من المعيار مقياسين ا
أحدىما خاص بالمعممين واألخر خاص بمديري المدارس ومشرفي اإلدارة المدرسية ، وتم 

( معممًا ومشرفًا ومديرًا ، وتوصمت الدراسة إلى أن 4485اختيار عينة عشوائية مقدارىا )
نظيمي الكمي لمعممي المممكة العربية السعودية كان بدرجة كبيرة من مستوى االلتزام الت

وجية نظرىم ، ويوجد فروق ذات داللة إحصائية بين وجيات نظر أفراد الدراسة من 
المعممين باختالف متغير عدد سنوات الخبرة . وأوصت الدراسة باالىتمام بأبعاد االلتزام 

 يا ىي عالقة تكاممية يرتبط بعضيا ببعض .التنظيمي وتعزيزىا جميعًا  فالعالقة بين

( بعنوان االلتزام التنظيمي لممعممات وعالقتو باإلدارة الصفية في 4433دراسة قاروت ) -4
 مدارس المرحمة المتوسطة بمدينة مكة المكرمة

وىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مستوى االلتزام التنظيمي لدى معممات صفوف           
بمدينة مكة المكرمة ودراسة أثر متغيرات )المؤىل العممي ، سنوات  المرحمة المتوسطة

الخدمة( في االلتزام التنظيمي لدى معممات صفوف المرحمة المتوسطة بمدينة مكة المكرمة ، 
وتحقيقًا ألىداف الدراسة استخدمت الباحثو المنيج الوصفي بشقيو المسحي واالرتباطي من 

طبقت عمى عينة عشوائية عددىا)  (OCQ)زام التنظيمي خالل مقياس بورتر وزمالئو لاللت
(معممة وتوصمت الدراسة إلى أن مستوى االلتزام التنظيمي لممعممات في صفوف  446

المرحمة المتوسطة بمدينة مكة المكرمة كانت بمجمميا كبيرة وأنو ال توجد فروق ذات داللة 
رحمة المتوسطة بمدينة مكة إحصائية حول درجة االلتزام التنظيمي لمعممات صفوف الم

 المكرمة تعزى لمتغير )المؤىل العممي ، سنوات الخدمة( .
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( بعنوان العدالة التنظيمية لدى مديرات المدارس الثانوية 4433دراسة الحميدي ) -5
 وعالقتيا بالرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي لممعممات بمحافظة جدة

توى االلتزام التنظيمي لدى معممات المدارس وىدفت الدراسة إلى تحديد درجة مس         
الثانوية من وجية نظر كل من المديرات والمعممات ، والكشف عن العالقة بين المتغيرات 
الديموغرافية )المؤىل العممي ، الخبرة ، التخصص ( ودرجة االلتزام التنظيمي ، وتحقيقًا 

لمسحي واالرتباطي وكانت أداة ألىداف الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الوصفي بشقيو ا
الدراسة عبارة عن استبانو االلتزام التنظيمي لممعممات من إعداد الباحثة ، وتكون مجتمع 

( وعينة عشوائية 444الدراسة من جميع مديرات المدارس الثانوية بمحافظة جدة وعددىن )
الدراسة إلى  ( وتوصمت444عنقودية من معممات المرحمة الثانوية بمحافظة جدة وعددىن )

أنو تمتع معممات المدارس الثانوية بمستوى التزام تنظيمي بدرجة عالية وأنو ال توجد فروق 
ذات داللة إحصائية في درجة مستوى االلتزام التنظيمي لدى معممات المدارس من وجية نظر 

 المديرات والمعممات تعزى إلى متغيرات الدراسة .

 Hulipa , devos and Van Keer  (2010)دراسة ىوليبا وديفوس وفان كير  -6
 بعنوان تأثير القيادة الموزعة عمى االلتزام التنظيمي لممعممين : نيج متعدد المستويات

وىدفت الدراسة لمعرفة األثار المترتبة عمى فريق القيادة التعاونية والقيادة الموزعة          
رتبة عمى التزام المعممين التنظيمي ، والمشاركة في صنع القرارات وكذلك متغيرات السياق المت

وتحقيقًا ألىداف الدراسة استخدم الباحثون المنيج الوصفي بشقيو المسحي واالرتباطي ، 
وتكون مجتمع الدراسة من معممي المرحمة الثانوية بمدارس بمجيكا وتكونت عينت الدراسة من 

س ماوداي ، ومقياس القيادة ( معممًا ، أما أداة الدراسة فقد استخدم الباحثون مقيا4588)
الموزعة وعدة مقاييس فرعية ، وتوصمت الدراسة إلى أن االلتزام التنظيمي يزيد في المدارس 
التي يعتقدون أن مدارسيم تدار بواسطة فريق متعاون وأيضًا المدارس التي يشاركون فييا 

اصل مع المعممين في صنع القرار ، وأوصت الدراسة بتعاون اإلدارة وتوضيح األدوار والتو 
 لزيادة االلتزام التنظيمي لدييم .
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( بعنوان  النمط القيادي لمدير المدرسة وأثره عمى االلتزام .443دراسة الغامدي ) -7
التنظيمي لممعممين بالمدارس الثانوية الحكومية بمحافظة جدة باستخدام نظرية الشبكة 

 اإلدارية
وىدفت الدراسة لمتعرف عمى مستوى االلتزام التنظيمي لدى معممي المدارس الثانوية          

الحكومية بمحافظة جدة تجاه مدارسيم من وجية نظرىم ، والكشف عن الفروق ذات الداللة 
اإلحصائية بين متوسط إستجابات المعممين حول اإللتزام التنظيمي تعزى لمتغيرات الدراسة 

التخصص ، عدد سنوات الخبرة( ، وتحقيقًا ألىداف الدراسة أستخدم الباحث المنيج )المؤىل ، 
مع  (OCQ)الوصفي بشقيو المسحي واالرتباطي وكانت أداة الدراسة عبارة عن مقياس بورتر 

التعديل من قبل الباحث لقياس االلتزام التنظيمي لممعممين وطبقت عمى عينة عشوائية عددىا 
ت الدراسة إلى أن مستوى االلتزام التنظيمي بدرجة مرتفعة لدى المعممين ( معممًا وتوصم385)

بالمدارس الثانوية الحكومية بمحافظة جدة من وجية نظرىم ، وأنو ال توجد فروق ذات داللة 
إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى االلتزام التنظيمي لمعممي 

ية بمحافظة جدة من وجية نظرىم وفقًا لممتغيرات ) المؤىل ، المدارس الثانوية الحكوم
 التخصص ،عدد سنوات الخبرة (   .

( بعنوان الرضا الوظيفي ومستوى االلتزام التنظيمي لدى المشرفين 4489دراسة فممبان ) -8
 التربويين والمشرفات التربويات بمدينة مكة المكرمة

لتزام التنظيمي لدى المشرفين التربويين وىدفت الدراسة لمتعرف عمى مستوى اال         
والمشرفات التربويات ، والوقوف عمى عالقة االلتزام التنظيمي بمتغيرات ) المؤىل التعميمي ، 
التخصص( لممشرفين التربويين والمشرفات التربويات ، ولتحقيق أىداف الدراسة استخدمت 

مقياس بورتر وزمالئو لاللتزام الباحثة المنيج الوصفي المسحي وكانت أداة الدراسة ىي 
( مشرفة تربوية 475( مشرفًا تربويًا و )4.3وتكونت عينة الدراسة من )  (OCQ)التنظيمي 

وتوصمت الدراسة إلى أن كل من المشرفين التربويين والمشرفات التربويات يتمتعون بمستوى 
االلتزام التنظيمي  عاٍل من االلتزام التنظيمي ، ووجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة

لدى المشرفين التربويين والمشرفات التربويات تبعًا لمتخصص لصالح التخصصات العممية 
 والمؤىل التعميمي لصالح حممة الدكتوراه .
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بعنوان العالقة بين تصورات المعممين لاللتزام  Sezgin , (2008)دراسة سيجين  -9
 التركية التنظيمي والصحة المدرسية في المدارس االبتدائية

وىدفت الدراسة إلى فحص العالقة بين تصورات المعممين لاللتزام التنظيمي والصحة       
المدرسية في المدارس االبتدائية التركية ، وتحقيقًا ألىداف الدراسة استخدم الباحث المنيج 

( 383الوصفي بشقيو المسحي واالرتباطي ، وتم جمع البيانات من عينة عشوائية بمغت )
مًا في مدينة أنقرة ، أما أداة الدراسة فيي استبانو احتوت ثالثة أجزاء : األول خاص معم

بالمتغيرات الديموغرافية )التخصص ، سنوات الخبرة(، والثاني مقياس االلتزام التنظيمي 
المطور ، والثالث لمصحة المدرسية ، وتوصمت الدراسة إلى أن قيادة المدير تمعب دورًا ىامًا 

ام التنظيمي لممعمم من ناحية االنتماء ، وأن المعممين في المدارس ذات النزاىة في االلتز 
والقيادة االحترافية والروح المعنوية العالية ممتزمون من جانب )االندماج( أكثر منو في جانب 
ذا استخدم المديرون سمطاتيم القسرية لمثواب والعقاب أكثر من سمطة التوجيو  )االمتثال( ، وا 

ززون التزام المعممين من جانب )االمتثال( فقط ، وأوصت الدراسة بتوفير المناخ ربما يع
 .المدرسي المبني عمى الثقة والتعاون والدعم بين المعممين لتحسين التزام المعممين نحو عمميم 

بعنوان  Joolideh and Yeshodhara  ,(2008)دراسة جولده و يشدىارا  -.4
يران  مستوى االلتزام التنظيمي لدى معممي اليند وا 

يران                وىدفت الدراسة لمتعرف عمى مستوى االلتزام التنظيمي لدى معممي اليند وا 
، ومعرفة مدى تأثير الخبرة والتخصص عمى االلتزام التنظيمي ليؤالء المعممين ، وتحقيقًا 

لمنيج الوصفي المسحي ، وتكون مجتمع الدراسة من ألىداف الدراسة استخدم الباحثان ا
يران ، فيما تم  معممي المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية والخاصة في كل من اليند وا 

( معممًا في مدينة 364( معممًا ، منيم )784جمع البيانات من عينة عشوائية بمغت )
، أما أداة الدراسة فتمثمت في  ( معممًا في مدينة سانتداج بإيران.36بنجالور باليند و)

مقياس ماير وألين لاللتزام التنظيمي ، وتوصمت الدراسة إلى أن لدى المعممين الينود التزام 
تنظيمي أفضل في البعدين )العاطفي والمعياري( بينما لدى المعممين اإليرانيين التزام تنظيمي 

دى المؤسسات التعميمية أفرادًا أفضل في بعد )االستمرارية( ، وأوصت الباحثان بأن يكون ل
   ممتزمين بعمميم .
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 ىتائج البحح ومياقشتَا

إجابة الشؤال األول: " ما مدى توافر الكيه التيظينية للندارض الجاىوية احللومية يف 

 حمافظة الطائف مً وجَة ىظر املعلنني ؟".

المعياااري ولإلجابااة عمااى ىااذا السااؤال، فقااد تاام حساااب المتوسااط الحسااابي واالنحااراف 
ألبعاااد المحااور األول )ماادى تااوافر مقومااات البيئااة التنظيميااة فااي الماادارس الثانويااة الحكوميااة 
بمحافظة الطاائف(، والتاي حاددىا الباحاث فاي ثالثاة أبعااد، ومان ثام ترتياب ىاذه األبعااد تنازلياًا 

 ( التالي :4-4حسب المتوسط الحسابي لكل بعد، ويبين ذلك الجدول )

 (4-4جدول )

سطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد المحور األول )مدى توافر مقومات البيئة المتو 
 التنظيمية في المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة الطائف( من وجية نظر المعممين

  
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ترتيب

 البعد
درجة 
 الموافقة

المجموع الكمي )مدى توافر القيم 
التنظيمية في المدارس الثانوية 

 الحكومية(
 عالية --- 698.. 3.78

( السابق أن مدى توافر القيم التنظيمية فاي المادارس الثانوياة 4-4يتبين من جدول ) 
الحكومية بمحافظة الطائف جاء بدرجة )عالية( من وجية نظر المعممين، حياث جااء المتوساط 

( وىاي 698..(، باانحراف معيااري قادره )3.78األول )الحسابي العام لممجموع الكمي لممحور 
قيمة متدنية مما يدل عمى تجانس استجابات معممي المدارس الثانوية بمحافظاة الطاائف حاول 

 مدى توافر القيم التنظيمية الثانوية الحكومية والمحدد بالمحور األول من االستبانة.
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تنظيمياة فاي المادارس الثانوياة كما يتباين مان الجادول الساابق أن مادى تاوافر القايم ال 
الحكوميااة جاااء  وبدرجااة موافقااة )عاليااة( ماان وجيااة نظاار معممااي الماادارس الثانويااة بمحافظااة 

 الطائف.

ويفساار الباحااث حصااول ماادى تااوافر القاايم التنظيميااة الثانويااة الحكوميااة عمااى درجااة          
فيام المشاترك والتعااون )عالية( من وجية نظر المعممين بأنو ربماا يعاود لوجاود مسااحة مان ال

المثمر بين المعمماين ، وسايادة العالقاات اإلنساانية والزمالاة المينياة ،ولسايادة القايم اإليجابياة 
بالمدرساااة،  وتماساااك البنااااء االجتمااااعي لممدرساااة، والحفااااظ عماااى ىوياااة المدرساااة وثقافتياااا 

 التنظيمية.

صامت إلاى أن الممارساات التاي ( التاي تو 8.48وتتفق النتيجة مع دراسة باناعماة )           
  يمكن أن تحقق القيم التنظيمية المحفزة لإلبداع كانت بدرجة عالية .

ولمزيد من التفصيل، قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافاات المعيارياة 
لماادى تااوافر القاايم التنظيميااة الثانويااة الحكوميااة ماان وجيااة نظاار المعممااين كمااا تبينااو نتااائج 

 الجداول التالية:

 مدى توافر القيم التنظيمية في المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة الطائف :
تااام حسااااب المتوساااط الحساااابي واالنحاااراف المعيااااري الساااتجابات معمماااي المااادارس 
الثانوية بمحافظة الطائف حول مادى تاوافر القايم التنظيمياة فاي المادارس الثانوياة الحكومياة ، 

( 3-4كماا تباين نتاائج جادول ) ستجابات تنازليًا بناء عمى المتوسط الحسابي،ثم ترتيب تمك اال
 التالي:
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 (3-4جدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات معممي المدارس الثانوية بمحافظة 
 الثانوية الحكومية مرتبة تنازلياً  في المدارس الطائف حول مدى توافر القيم التنظيمية

رقم 
 العبارات العبارة

المتوس
ط 
الحسا
 بي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
 العبارة

 درجة

 الموافقة

 عالية 4 866.. 8..4 يسود االحترام المتبادل العالقات بين المعممين 44

3 
دارة المدرسة عمى  تقوم العالقة بين المعممين وا 

 الثقة
 عالية 8 .89.. 8..4

 عالية 3 954.. 8..4 تقدر إدارة المدرسة جيود المعممين  5

 عالية 4 888.. 3.97 يمتزم المعممون في المدرسة بأخالقيات المينة 8

 عالية 5 953.. 3.88 يعمل المعممون داخل المدرسة بروح الفريق الواحد 43

4. 
يطبق النظام المدرسي عمى جميع المعممين 

 دون استثناء 
 عالية 6 49..4 3.74

7 
ترعى إدارة المدرسة نجاحات المعممين 

 وتدعميا
 عالية 7 986.. 3.66

4 
تحفز إدارة المدرسة المعممين عمى تطوير 

 أدائيم ذاتياً 
 عالية 8 8...4 3.65

 عالية 9 83..4 3.64 تشجع إدارة المدرسة المعممين عمى االبتكار 4
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 عالية .4 9.8.. 3.64 العاممينتعزز إدارة المدرسة العمل الفريقي بين  48

9 
توزع األعمال عمى المعممين وفق أسس 

 موضوعية
 عالية 44 934.. 3.59

44 
يبدي المعممون الرغبة في تبادل الخبرات فيما 

 بينيم
 عالية 48 983.. .3.5

 عالية 43 995.. 3.44 يمتقي المعممون بصفة منتظمة لتبادل الخبرات 8

6 
فراغيم بما يعزز يستغل المعممون أوقات 
 أدوارىم المينية بالمدرسة

 متوسطة 44 8...4 3.34

 عالية --- 698.. 3.78 القيم التنظيمية المجموع الكمي :

مدى توافر القيم التنظيمية فاي المادارس الثانوياة ( السابق أن 3-4يتبين من جدول )
حياث جااء المتوساط  جاء بدرجة )عالية( من وجية نظر المعممين،الحكومية بمحافظة الطائف 

( وتراوحاات قاايم االنحرافااات 698..( بااانحراف معياااري بمغاات قيمتااو )3.78الحسااابي العااام )
( وىاي قايم متدنياة 995.. – 866..المعيارية ألغماب العباارات المحاددة بياذا المحاور باين )

مما يدل عمى تجانس اساتجابات المعمماين عماى مادى تاوافر العباارات الدالاة عماى ارتفااع مادى 
، بينماا جااءت العباارات في المدارس الثانوية الحكومياة بمحافظاة الطاائف توافر القيم التنظيمية

( 83..4 – 8...4( بانحرافااااات معياريااااة تراوحاااات بااااين )86، 84، .8، 47ذات األرقااااام )
 وىي قيم مرتفعة نسبيًا مما يدل عمى تباين استجابات المعممين عمى مدى توافر تمك العبارات.

 

الشــؤال الجــاىي: " مــا مشــتوى االلتــزاو التيظينــي  للنعلنــني باملــدارض الجاىويــة  إجابــة 

 احللومية مبحافظة الطائف مً وجَة ىظرٍه ؟".

ولإلجابااة عمااى ىااذا السااؤال، فقااد تاام حساااب المتوسااط الحسااابي واالنحااراف المعياااري 
نظيماي لادييم الستجابات معممي المادارس الثانوياة بمحافظاة الطاائف حاول مساتوى االلتازام الت

ثام ترتياب تماك  التنظيمي والواردة بالجزء الثالث من االستبانة، من خالل عبارات مقياس االلتزام
 ( التالي :5-4كما تبين نتائج جدول ) العبارات تنازليًا بناء عمى المتوسط الحسابي،
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 (5-4جدول )

الثانوية بمحافظة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات معممي المدارس 
 الطائف حول مستوى االلتزام التنظيمي لدييم، مرتبة تنازليا

رقم 
 العبارة

المتوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
 العبارة

 درجة

 الموافقة

 عالية 4 4.4.7 3.87 أىتم جدًا بسمعة ىذه المدرسة . 48

 عالية 8 4.443 3.84 أشعر بالسعادة لعممي بيذه المدرسة . 44

43 
ىذه المدرسة من أفضل المدارس التي 

 يمكن أن أعمل بيا .
 عالية 3 4.493 3.73

5 
افتخر أمام اآلخرين بأنني عضو بيذه 

 المدرسة .
 عالية 4 4.8.5 3.66

4 
لدي استعداد لتقديم مجيود أكبر من 

 المطموب إلنجاح عمل المدرسة .
 عالية 5 .4.84 .3.6

أتحدث عن وظيفتي أمام اآلخرين بكل فخر  8
 عالية 6 4.847 3.57 واعتزاز 

7 
تجعمني ىذه المدرسة أقدم أفضل ما لدي 

 من ناحية أدائي لمعمل .
 عالية 7 4.454 3.55

 عالية 8 4.4.6 3.54 تتطابق قيم المدرسة التي أعمل بيا مع قيمي . 4

6 
أنا مستعد بأن اعمل في أي مدرسة أخرى ، 

 طالما أن نوعية العمل واحدة .
 متوسطة 9 4.485 3.84
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3 
لدي االستعداد لقبول أي عمل لكي احتفظ 

 بوظيفتي في ىذه المدرسة .
 متوسطة .4 4.347 4..3

 منخفضة 44 4.844 8.53 أشعر بالقميل من الوالء ليذه المدرسة . 9

44 
غالبًا ما أجد صعوبة في الموافقة عمى 

 المتعمقة بالمعممين .أنظمة المدرسة 
 منخفضة 48 89..4 8.47

8 
أي تغيير ميما كان بسيطا في وضعي 

 .الحالي قد يؤدي بي إلى ترك ىذه المدرسة 
 منخفضة 43 .8..4 8.47

4. 
ال يوجد الكثير ألكسبو ببقائي في ىذه 

 المدرسة طويال 
 منخفضة 44 9...4 8.37

45 
لقد كان خطأ أكيدًا حينما قررت أن أعمل 

 بيذه المدرسة .
 منخفضة 45 85..4 4.97

 عالية --- 645.. 3.55 المتوسط العام لمقياس االلتزام التنظيمي

( الساابق أن مساتوى االلتازام التنظيماي لادى معمماي المادارس 6-4يتبين من جدول )
الثانوية الحكومية بمحافظة الطائف جاء بدرجة )عالية( من وجية نظرىم، حيث جاء المتوساط 

( 645..( بااانحراف معياااري بمغاات قيمتااو )3.55الحسااابي العااام لمقياااس االلتاازام التنظيمااي )
( 4.347 – 9...4وتراوحت قيم االنحرافات المعيارية لمعباارات المحاددة بياذا المقيااس باين )

وىااي قاايم مرتفعااة ممااا ياادل عمااى تباااين اسااتجابات المعممااين حااول تمااك العبااارات الدالااة عمااى 
 التنظيمي. مستوى التزاميم

إجابــة الشــؤال الجالــح:  " ٍــال توجــد عيقــة ارتباطيــُ يات داللــة إحصــائية بــني الكــيه 

 التيظينية يف املدارض الجاىوية وااللتزاو التيظيني للنعلنني ؟".

ولإلجاباااة عااان ىاااذا الساااؤال فقاااد تااام اساااتخدام معامااال ارتبااااط بيرساااون باااين درجاااات 
استجابات أفراد عينة البحث من المعممين عمى المحور األول )مدى تاوافر القايم التنظيمياة فاي 
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المدارس الثانوية الحكومية( و المحور الثاني )مستوى االلتزام التنظيمي لدى معمماي المادارس 
 (، وجاءت النتائج كالتاليالثانوية الحكومية

 ( 6-4جدول )

لمدارس الثانوية وااللتزام التنظيمي ا في التنظيمية قيمنتائج اختبار بيرسون لمعالقة بين ال
 لممعممين من وجية نظرىم

 المتغيرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل ارتباط 
 بيرسون

 مستوى الداللة

 القيم مدى توافر
 التنظيمية

3.78 ..698 
..38 ....4** 

مستوى االلتزام 
 التنظيمي

3.55 ..645 

 (  4...** دال إحصائيًا عند )

( وىااو دال 33..يتضااح ماان الجاادول السااابق أن قيمااة معاماال ارتباااط بيرسااون )ر  
. مماا يادل عماى وجاود عالقاة ارتباطياة )طردياة( متوساطة  4...إحصائيًا عند مساتوى داللاة 

( بااين ماادى تااوافر مقومااات البيئااة 4...إحصااائية عنااد مسااتوى داللااة )القيمااة وذات داللااة 
التنظيمية لممدارس الثانوية الحكومية بمحافظة الطائف وااللتزام التنظيمي لممعممين مان وجياة 

 نظرىم.

ويعزو الباحث وجود العالقة االرتباطية ألنيا تنسجم ماع الواقاع، فكمماا كاان ىنااك قايم 
المعممااون كممااا أدى ذلااك إلااى التاازام المعممااين وانتمااائيم لمماادارس  تنظيميااة إيجابيااة يعماال بيااا

 التي يعممون بيا.
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 استجابات متوسطات بني إحصائية داللة يات فروق توجد لھإجابة الشؤال الرابع: "  

مدى توافر الكيه التيظينية تعزى الختيف متغريات الدراسة )املؤٍال العلني  حول املعلنني

 , التخصص ، سيوات اخلربة ( ؟".

ولإلجابة عمى ىاذا الساؤال، فقاد تام اساتخدام اختباار ت( لعينتاين مساتقمتين لمتعارف عماى 
داللااة مااا قااد يوجااد ماان فااروق بااين متوسااطات اسااتجابات المعممااين حااول ماادى تااوافر القاايم 
التنظيمية في المدارس الثانوياة الحكومياة بمحافظاة الطاائف والتاي تعازى إلاى اخاتالف كال مان 
)المؤىل العممي، التخصص( كما تم استخدام تحميل التباين األحادي مع متغيار )سانوات الخبارة 

 في التعميم(،ويبين ذلك الجداول التالية:

فر القيم التنظيمياة فاي المادارس الفروق بين متوسطات استجابات المعممين حول مدى توا -4
 الثانوية الحكومية بمحافظة الطائف والتي تعزى إلى المؤىل العممي :

تم استخدام اختبار )ت( لعينتين مستقمتين لمتعرف عمى داللة ماا قاد يوجاد مان فاروق 
بااين متوسااطات اسااتجابات المعممااين حااول ماادى تااوافر القاايم التنظيميااة فااي الماادارس الثانويااة 

( 9-4ة بمحافظاة الطاائف والتاي تعازى إلاى المؤىال العمماي ويوضاح نتائجاو الجادول )الحكومي
 التالي:.

  (8-4جدول )

نتائج اختبار )ت( لعينتين مستقمتين لمتعرف عمى داللة ما قد يوجد من فروق بين متوسطات 
 استجابات المعممين حول مدى توافر مقومات البيئة التنظيمية الثانوية الحكومية بمحافظة

 الطائف والتي تعزى إلى المؤىل العممي

المؤىل  رالمتغي
المتوسط  العدد العممي

 الحسابي
االنحراف 
 مستوى الداللة قيمة ت المعياري

 القيم التنظيمية
 694.. 3.75 888 بكالوريوس

8.469 ...34* 
 694.. 3.49 .4 دراسات عميا
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 (5...* دال إحصائيًا عند مستوى داللة )

 ( السابق ما يمي:9-4جدول )يتبين من 

( بااين متوسااطات اسااتجابات 5...توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى داللااة ) -
المعممااين حااول ماادى تااوافر القاايم التنظيميااة فااي الماادارس الثانويااة الحكوميااة تعاازى إلااى 

(  وىااي دالااة إحصااائيًا عنااد مسااتوى 8.469المؤىاال العممااي، حيااث جاااءت قيمااة )ت( بااا )
(. وكانااااات ىاااااذه الفاااااروق لصاااااالح المعمماااااين أصاااااحاب المؤىااااال العمماااااي 5...)داللاااااة 

 .)بكالوريوس(
الفااروق بااين متوسااطات اسااتجابات المعممااين حااول ماادى تااوافر القاايم التنظيميااة فااي  -8

 المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة الطائف والتي تعزى إلى التخصص :

عمى داللة ماا قاد يوجاد مان فاروق  تم استخدام اختبار )ت( لعينتين مستقمتين لمتعرف
بااين متوسااطات اسااتجابات المعممااين حااول ماادى تااوافر القاايم التنظيميااة فااي الماادارس الثانويااة 

 ( التالي:..4-4الحكومية بمحافظة الطائف والتي تعزى إلى التخصص ويوضح نتائجو الجدول )

  (9-4جدول )

ا قد يوجد من فروق بين متوسطات نتائج اختبار )ت( لعينتين مستقمتين لمتعرف عمى داللة م
استجابات المعممين حول مدى توافر القيم التنظيمية في المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة 

 الطائف والتي تعزى إلى التخصص

 العدد التخصص المتغيرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

 مدى توافر القيم التنظيمية
 748.. 3.77 .46 عممي

4.897 ..495 
 688.. 3.67 468 نظري

 (5...* دال إحصائيًا عند مستوى داللة )

 ( السابق ما يمي:.4-4يتبين من جدول )
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( باين متوساطات اساتجابات 5...ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -
المعممااين حااول ماادى تااوافر القاايم التنظيميااة فااي الماادارس الثانويااة الحكوميااة تعاازى إلااى 

(  وىااي غياار دالااة إحصااائيًا عنااد مسااتوى 4.897التخصااص، حيااث جاااءت قيمااة )ت( بااا )
 (.  5...داللة )

ات استجابات المعممين حول مدى توافر القيم التنظيمياة فاي المادارس الفروق بين متوسط -3
 الثانوية الحكومية بمحافظة الطائف والتي تعزى إلى سنوات الخبرة في التعميم :

تاام اسااتخدام اختبااار )تحمياال التباااين األحااادي( لمتعاارف عمااى داللااة مااا قااد يوجااد ماان 
ر القاايم التنظيميااة فااي الماادارس فااروق بااين متوسااطات اسااتجابات المعممااين حااول ماادى تااواف

الثانوية الحكومية بمحافظة الطائف والتي تعزى إلى سنوات الخبارة فاي التعمايم ويوضاح نتائجاو 
 ( التالي:.44-4الجدول )

  (.4-4جدول )

نتائج اختبار )تحميل التباين األحادي( لمتعرف عمى داللة ما قد يوجد من فروق بين 
مدى توافر القيم التنظيمية في المدارس الثانوية  متوسطات استجابات المعممين حول

 الحكومية بمحافظة الطائف والتي تعزى إلى سنوات الخبرة في التعميم

 مصادر التباين المتغيرات 
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 ف
الداللة 
 اإلحصائية

مدى توافر القيم 
 التنظيمية

 656.. 488.. 84.. 8 44.. بين المجموعات

   49.. 385 .458.7 داخل المجموعات

    387 459.48 الكمي

 

 ( السابق ما يمي:44-4يتبين من جدول )
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( بااااين متوسااااطات 5...ال توجااااد فااااروق ذات داللااااة إحصااااائية عنااااد مسااااتوى الداللااااة ) -
اسااتجابات المعممااين حااول ماادى تااوافر القاايم التنظيميااة فااي الماادارس الثانويااة الحكوميااة 
بمحافظة الطائف تعزى إلى سانوات الخبارة فاي التعمايم ، حياث جااءت قيماة )ف( لممجماوع 

 (.  5...دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ) (  وىي غير656..الكمي لممحور األول )
إجابة الشؤال اخلامص: " ٍال توجد فروق يات داللة إحصائية بني متوسـطات اسـتجابات   

املعلنني حول مشتوى االلتزاو التيظيني تعزى الختيف متغريات الدراسة )املؤٍال العلني , 

 التخصص ، سيوات اخلربة ( ؟".

ولإلجابة عمى ىذا السؤال، فقد تام اساتخدام اختباار )ت( لعينتاين مساتقمتين لمتعارف عماى 
داللااة مااا قااد يوجااد ماان فااروق بااين متوسااطات اسااتجابات معممااي الماادارس الثانويااة الحكوميااة 

لاادييم والتااي تعاازى إلااى اخااتالف كاال ماان  مسااتوى االلتاازام التنظيماايبمحافظااة الطااائف حااول 
( كما تم استخدام تحميل التباين األحادي مع متغيار )سانوات الخبارة )المؤىل العممي، التخصص

 في التعميم(،ويبين ذلك الجداول التالية:

الفااروق بااين متوسااطات اسااتجابات معممااي الماادارس الثانويااة الحكوميااة بمحافظااة الطااائف  -4
 حول مستوى االلتزام التنظيمي لدييم والتي تعزى إلى المؤىل العممي :

ختبار )ت( لعينتين مستقمتين لمتعرف عمى داللة ماا قاد يوجاد مان فاروق تم استخدام ا
بين متوسطات استجابات معممي المادارس الثانوياة الحكومياة بمحافظاة الطاائف حاول مساتوى 

( 48-4االلتاازام التنظيمااي لاادييم والتااي تعاازى إلااى المؤىاال العممااي ويوضااح نتائجااو الجاادول )
 التالي:.

 

 

 

 

 



 ..............................................القيم التنظيمية في المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة الطائف

- 547 - 

  (44-4جدول )

اختبار )ت( لعينتين مستقمتين لمتعرف عمى داللة ما قد يوجد من فروق بين متوسطات نتائج 
استجابات معممي المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة الطائف حول مستوى االلتزام التنظيمي 

 لدييم والتي تعزى إلى المؤىل العممي

 المتغيرات
المؤىل 
 العممي

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

المجموع الكمي)مستوى 
 االلتزام التنظيمي(

 645.. 3.59 888 بكالوريوس
8.764 ....8** 

 595.. 3.34 .4 دراسات عميا

 (4...** دال إحصائيًا عند مستوى داللة )

( السابق أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 48-4يتبين من جدول )
( بين متوسطات استجابات معممي المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة الطائف حول 4...)

مستوى االلتزام التنظيمي لدييم تعزى إلى المؤىل العممي، حيث جاءت قيمة )ت( لممجموع 
(. 4...(  وىي دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )8.764الكمي لمستوى االلتزام  التنظيمي )

 وق لصالح المعممين أصحاب المؤىل العممي )بكالوريوس(وكانت ىذه الفر 

الفروق بين متوسطات استجابات معممي المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة الطائف  -8
 حول مستوى االلتزام التنظيمي لدييم والتي تعزى إلى التخصص :

فاروق تم استخدام اختبار )ت( لعينتين مستقمتين لمتعرف عمى داللة ماا قاد يوجاد مان 
بين متوسطات استجابات معممي المادارس الثانوياة الحكومياة بمحافظاة الطاائف حاول مساتوى 

 ( التالي:.43-4االلتزام التنظيمي لدييم والتي تعزى إلى التخصص ويوضح نتائجو الجدول )
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  (48-4جدول )

توسطات نتائج اختبار )ت( لعينتين مستقمتين لمتعرف عمى داللة ما قد يوجد من فروق بين م
استجابات معممي المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة الطائف حول مستوى االلتزام التنظيمي 

 لدييم والتي تعزى إلى التخصص

 العدد التخصص المتغيرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

المجموع 
الكمي)مستوى االلتزام 

 التنظيمي(.

 678.. 3.54 .46 عممي
-..368 ..743 

 .68.. 3.57 468 نظري

 ( السابق ما يمي:43-4يتبين من جدول )

( باين متوساطات اساتجابات 5...ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -
معممي المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة الطائف حول مستوى االلتزام التنظيمي لادييم 
تعازى إلاى التخصااص، حياث جاااءت قيماة )ت( لممجمااوع الكماي لمسااتوى االلتازام التنظيمااي 

 (.  5...ائيًا عند مستوى داللة )(  وىي غير دالة إحص368..-)

الفااروق بااين متوسااطات اسااتجابات معممااي الماادارس الثانويااة الحكوميااة بمحافظااة الطااائف  -3
 حول مستوى االلتزام التنظيمي لدييم والتي تعزى إلى سنوات الخبرة في التعميم :

 تاام اسااتخدام اختبااار )تحمياال التباااين األحااادي( لمتعاارف عمااى داللااة مااا قااد يوجااد ماان
فااروق بااين متوسااطات اسااتجابات معممااي الماادارس الثانويااة الحكوميااة بمحافظااة الطااائف حااول 
مسااتوى االلتاازام التنظيمااي لاادييم والتااي تعاازى إلااى ساانوات الخباارة فااي التعماايم ويوضااح نتائجااو 

 ( التالي:.44-4الجدول )
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  (43-4جدول )

د يوجد من فروق بين نتائج اختبار )تحميل التباين األحادي( لمتعرف عمى داللة ما ق
متوسطات استجابات معممي المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة الطائف حول مستوى 

 االلتزام التنظيمي لدييم والتي تعزى إلى سنوات الخبرة في التعميم

 المتغيرات
مصادر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 ف
الداللة 
 اإلحصائية

المجموع 
الكمي)مستوى االلتزام 

 التنظيمي(.

بين 
 **5.... 5.3.8 8.45 8 4.34 المجموعات

داخل 
   44.. 385 434.79 المجموعات

    387 .436.4 الكمي

 (4...** دال إحصائيًا عند مستوى داللة )

( السابق أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 44-4يتبين من جدول )     
( بين متوسطات استجابات معممي المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة الطائف 4...داللة )

حول مستوى االلتزام التنظيمي لدييم تعزى إلى سنوات الخبرة في التعميم ، حيث جاءت قيمة 
(  وىي دالة إحصائيًا عند مستوى 5.3.8لمستوى االلتزام التنظيمي ) )ف( لممجموع الكمي

 (. 4...داللة )

لاادى معممااي المااادارس  لمسااتوى االلتاازام التنظيماااياتجاااه الفااروق بالنسااابة  ولمعرفااة
، والتااي تعاازى إلااى ساانوات الخباارة فااي التعماايم، فقااد تاام الثانويااة الحكوميااة بمحافظااة الطااائف

 ( التالي:45-4لممقارنات البعدية ويوضح نتائجو جدول ) LSDاستخدام اختبار 
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 (44-4جدول )

لممقارنات البعدية لمعرفة اتجاه الفروق بين متوسطات استجابات معممي  LSDنتائج اختبار 
المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة الطائف حول مستوى االلتزام التنظيمي لدييم والتي تعزى 

 تعميمإلى سنوات الخبرة في ال

 المتغير
سنوات الخبرة في 

 التعميم
 العدد

المتوسط 
 الحسابي

أقل 
 5من 

 سنوات

 5من 
إلى أقل 

 .4من 
 سنوات

4. 
سنوات 
 فأكثر

المجموع 
الكمي)مستوى 
االلتزام 
 التنظيمي(.

   - 3.34 84 سنوات 5أقل من 

إلى أقل من  5من 
 سنوات .4

65 3.37  -  

 - **85..  3.68 848 سنوات فأكثر .4

يتبين من الجدول السابق أن اتجاه الفروق لصالح المعممين أصحاب سنوات الخبرة          
 سنوات( .4إلى أقل من  5سنوات فأكثر( مقابل المعممين أصحاب سنوات الخبرة )من  .4)

 توصيات البحح :

بناااء عمااى النتااائج التااي توصاال إلييااا الباحااث فااي ىااذا البحااث ، يمكاان تقااديم عاادد ماان         
 التوصيات كما يمي:

االسااتمرار فااي تعزياااز القاايم التنظيمياااة وجعميااا بيئاااة جاذبااة تعااازز ماان التااازام ووالء   -
 المعممين لممدرسة. 

واتخاااذ القاارارات تعزيااز االلتاازام التنظيمااي لاادى المعممااين ماان خااالل القيااام باااإلجراءات  -
 الكفيمة بتحسين وتنمية االلتزام التنظيمي لدييم بما يخدم أىداف المدرسة وخططيا .
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إضاااافة مقااارر خااااص بالساااموك التنظيماااي بالمؤسساااات التربوياااة فاااي بااارامج إعاااداد  -
المعمماااين ألىميتاااو فاااي توسااايع مااادارك المعمماااين عماااى طبيعاااة العالقاااات االجتماعياااة 

 األداء التربوي والتعميمي.بالمدرسة وانعكاساتيا عمى 
 املصادر واملراجع :

(. المنظومة القيمية اإلدارية لدى مديري المدارس الخاصة في 8.43أبو راضي، رويدة.)
محافظة عّمان وعالقتيا بااللتزام التنظيمي لممعممين. رسالة ماجستير غير منشورة، كمية 

 العموم التربوية، جامعة الشرق األوسط: األردن.

(. عالقة الخصائص الديموجرافية لمعاممين بااللتزام التنظيمي . المجمة 8.44عمي.)أحمد، 
 . 46-4،  4،  37المصرية لمدراسات التجارية . م

(. تقويم أداء معممي المغة العربية في تدريس القراءة في ضوء 8..8بازرعة، عصام.)
ول الثانوي بالعاصمة الميارات الالزمة لتنمية التفكير االبتكاري لدى طالب الصف األ 

المقدسة. رسالة ماجستير غير منشورة، قسم المناىج وطرق التدريس، كمية التربية، جامعة 
 أم القرى : مكة المكرمة.

(. القيم التنظيمية المحفزة لإلبداع اإلداري لدى مديرات مدارس التعميم 8.48بانعمة، فوزية.)
لمكرمة. دراسات عربية في التربية وعمم الثانوي العام )الحكومي واألىمي( بمدينة مكة ا

 . .33 -894،  85النفس. 

(. ممارسة مدير المدرسة إلدارة التغيير وعالقتو بااللتزام التنظيمي 8.44الثبيتي ، سمطان .)
لممعممين بالمدارس الثانوية بمحافظة الطائف من وجية نظر المعممين . رسالة ماجستير غير 

 وية والتخطيط ، كمية التربية ، جامعة أم القرى : مكة المكرمة .منشورة ، قسم اإلدارة الترب

(. العالقة بين األنماط القيادية التي يمارسيا مديرو المدارس 6..8الحراحشة، محمد .)
ومستوى االلتزام التنظيمي لممعممين في مدارس مديرية التربية والتعميم في محافظة الطفيمية 

 . 44-44،  4،  7ية . م. مجمة العموم التربوية والنفس
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(. القيم التنظيمية السائدة لدى مدراء مدارس مديريات التربية 8.48الحراحشة، محمد.)
والتعميم في محافظة المفرق في المممكة األردنية الياشمية من وجية نظر معممييم. المجمة 

 . 479-433،  4.3،  8التربوية. م

. عمان : دار زىران السموك التنظيمي سموك األفراد في المنظمات (. 4997حريم ، حسين .)
. 

( . أثر المتغيرات الشخصية والتنظيمية وعالقتيا بااللتزام التنظيمي 8.44حسين ، أمينة .)
 . 84-74,   4والعدالة التنظيمية بالشركات متعددة الجنسيات . مجمة المدير الناجح . 

الريادية في تعزيز االلتزام التنظيمي . مجمة الغري  (. دور الخصائص8.44حسين ، قيس.)
 . 4.3-67،  86لمعموم االقتصادية واإلدارية, 

قيم العمل وااللتزام الوظيفي لدى المديرين والمعممين في ( . 6..8حمادات ، محمد . )
 . عمان : دار الحامد لمنشر والتوزيع .المدارس 

ي والتحديات المستقبمية في المؤسسات السموك التنظيم( . 8..8حمادات ، محمد . )
 عمان : دار الحامد لمنشر والتوزيع .التربوية . 

(. االلتزام التنظيمي لدى معممي مدارس التعميم العام لمبنين في 4433الحمياني ، محمد .)
المممكة العربية السعودية . رسالة دكتوراه غير منشورة ، قسم اإلدارة والتخطيط التربوي ، 

 عموم االجتماعية ، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية : الرياض .كمية ال

(. العدالة التنظيمية لدى مديرات المدارس الثانوية وعالقتيا بالرضا 4433الحميدي ، منال .)
الوظيفي وااللتزام التنظيمي لممعممات بمحافظة جدة . رسالة ماجستير غير منشورة ، قسم 

 ط ، كمية التربية ، جامعة أم القرى : مكة المكرمة .اإلدارة التربوية والتخطي

(. قياس مستوى االلتزام التنظيمي لدى العاممين بالجامعات 6..8حنونو، سامي.)
الفمسطينية بقطاع غزة. رسالة ماجستير غير منشورة، قسم إدارة األعمال، كمية التجارة، 

 الجامعة اإلسالمية : غزة.
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(. االلتزام التنظيمي وفاعمية 4996ن ؛ النعيمي ، فالح .)خضير ، نعمة ؛ النعيمي ، عدنا
 . 4.5-74،  34المنظمة . مجمة اتحاد الجامعات العربية . 

. أسس وميارات بناء القيم التربوية وتطبيقاتيا في العممية التربوية(. 7..8الديب، إبراىيم.)
 . المنصورة : مؤسسة أم القرى لمترجمة والتوزيع. 8ط

(. درجة التزام المعممين بالقيم االجتماعية في ممارسة التعميم . 7..8الريموني ، سميمان .)
 . 888-479،  4،  49مجمة جامعة أم القرى لمعموم التربوية واالجتماعية واإلنسانية . م

 ( . القيم في العممية التربوية . القاىرة : مركز الكتاب لمنشر .4996زاىر ، ضياء . )

(. أثر االلتزام بالقيم الثقافية والتنظيمية عمى مستوى األداء الوظيفي 8..8خالد .)الزعبي، 
لدى العاممين في القطاع العام بمحافظة الكرك . مجمة جامعة الممك عبدالعزيز االقتصاد 

 . 59-3،  4،  88واإلدارة . م

ي ضوء المعايير (. واقع أداء معممي الرياضيات بالمرحمة الثانوية ف9..8الزىراني، محمد.)
المينية المعاصرة وعالقة ذلك بتحصيل طالبيم. رسالة ماجستير غير منشورة، قسم المناىج 

 وطرق التدريس، كمية التربية، جامعة أم القرى : مكة المكرمة

(. أثر االلتزام التنظيمي عمى نية ترك العمل دراسة مقارنة بين العاممين 8.44الزيادي، ميا.)
 . 866-888،  4ي والقطاع الخاص. المجمة العممية لالقتصاد والتجارة. في القطاع الحكوم

(. ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظة الطائف 8.43السفياني ، مسفر .)
الستراتيجيات إدارة الصراع وعالقتيا بااللتزام التنظيمي لدى المعممين . رسالة ماجستير غير 

 خطيط ، كمية التربية ، جامعة أم القرى : مكة المكرمة .منشورة ، قسم اإلدارة التربوية والت

. اإلسكندرية :  السموك التنظيمي بين النظرية والتطبيق( . 9..8السيسي ، شعبان . )
 المكتب الجامعي الحديث .

. اإلسكندرية : المكتب  الموسوعة العممية لمسموك التنظيمي(. 9..8الصيرفي، محمد.)
 الجامعي الحديث.



 ..............................................القيم التنظيمية في المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة الطائف

- 584 - 

. اإلسكندرية : الدار  السموك الفعال في المنظمات( . 5..8ي ، صالح الدين .)عبدالباق
 الجامعية .

(. درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لقيادة األخالقية وعالقتيا 8.43العتيبي، أحمد)
بقيميم التنظيمية من وجية نظر المعممين في دولة الكويت. رسالة ماجستير غير منشورة، 

 التربوية، جامعة الشرق األوسط: األردن. كمية العموم

 . الرياض : قرطبة لإلنتاج الفني .إدارة الذات ( .  4483العدلوني ، محمد . )

. القاىرة : قيم ومعتقدات األفراد وأثرىا عمى فاعمية التطوير التنظيمي(. 8..8عصفور، أمل.)
 المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية.

. عمان : دار  3. ط السموك التنظيمي في منظمات األعمال.  (5..8العميان ، محمود . )
 وائل لمنشر والتوزيع .

(. النمط القيادي لمدير المدرسة وأثره عمى االلتزام التنظيمي .443الغامدي ، سعيد .)
لممعممين بالمدارس الثانوية الحكومية بمحافظة جدة باستخدام نظرية الشبكة اإلدارية . رسالة 

منشورة ، قسم اإلدارة التربوية والتخطيط ، كمية التربية ، جامعة أم القرى : ماجستير غير 
 مكة المكرمة .

(. الرضا الوظيفي ومستوى االلتزام التنظيمي لدى المشرفين 4489فممبان ، إيناس .)
التربويين والمشرفات التربويات بمدينة مكة المكرمة . رسالة ماجستير غير منشورة ، قسم 

 ربوية والتخطيط ، كمية التربية ، جامعة أم القرى : مكة المكرمة .اإلدارة الت

(. االلتزام التنظيمي لممعممات وعالقتو باإلدارة الصفية في مدارس 4433قاروت ، رباب .)
المرحمة المتوسطة بمدينة مكة المكرمة . رسالة ماجستير غير منشورة ، قسم اإلدارة التربوية 

 جامعة أم القرى : مكة المكرمة . والتخطيط ، كمية التربية ،

. عّمان : دار  4. طالتطوير التنظيمي أساسيات ومفاىيم حديثة(. .8.4الموزي، موسى.)
 وائل لمنشر والتوزيع.
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. اإلسكندرية  معجم المصطمحات في اإلدارة التربوية والمدرسية( . 8.44المميجي ، رضا . )
 : دار الجامعة الجديدة .
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