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درجة توافر قیم المواطنة لدى رؤساء األقسام األكادیمیة في الجامعات األردنیة في محافظة 
  وعالقتها بالوالء التنظیمي ألعضاء هیئة التدریس من وجهة نظرهم )عمان(العاصمة 

  إعداد
  محمد فضل الحنیطي

  إشراف 
  أمجد محمود درادكة الدكتور

  الملخص
درجة توافر قیم المواطنة لدى رؤساء األقسام  هدفت الدراسة إلى استقصاء العالقة بین

الوالء التنظیمي ألعضاء  ممارسةو  ،)عمان(األكادیمیة في الجامعات األردنیة في محافظة العاصمة 
 تبةالر ت النظر باختالف الجنس، والكلیة و ومع اختالف وجها ،هیئة التدریس من وجهة نظرهم

  .سنوات الخبرةوعدد  السلطة المشرفة،و  األكادیمیة
األولى  ؛ناستخدام استبانتیو  االرتباطي الوصفي المنهجولتحقیق أهداف الدراسة تم استخدام 

مكونة من  وطبقت على عینة ،وتم التأكد من صدقهما وثباتهما، والثانیة الوالء التنظیمي قیم المواطنة
لدى رؤساء األقسام توافر قیم المواطنة  ةدرج أن وأظهرت النتائج: .عضو هیئة تدریس) 300(

من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس جاءت بمستوى  )عمان(األكادیمیة في محافظة العاصمة 
ذات  ردیةط إیجابیة وجد عالقةوی ،لدى أعضاء هیئة التدریس الوالء التنظیميوكذلك درجة  ،متوسط

وأن  ،الوالء التنظیميو قیم المواطنة  وافرت تيدرج مستوى) بین ≥0.05( مستوى عند داللة إحصائیة
ذات داللة إحصائیة في مستوى درجة توافر قیم المواطنة لدى أعضاء هیئة التدریس  اً هنالك فروق

 اتلمتغیر عا تب إحصائیة داللة ذات فروق وعدم وجود تعزى لمتغیر الرتبة األكادیمیة لصالح األستاذ.
 وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى .سنوات الخبرةو السلطة المشرفة، و الكلیة، و  الجنس،

  .الدراسة اتالوالء التنظیمي تعزى لمتغیر 
 الجامعات األردنیة،، ناألكادیمییرؤساء األقسام  الكلمات المفتاحیة: قیم المواطنة، الوالء التنظیمي،

  .(عمان) محافظة العاصمة األردن، أعضاء هیئة التدریس،
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       This study aimed at finding the relationship between the available degree of 
Citizenship values among the heads of academic sections in the Jordanian Universities in 
the Capital Amman and its relationship with hierarchal loyalty of the teaching staff form 
their own perspective, with the difference of perspectives based on gender, faculty, 
academic rank, authority of supervision, and the years of experience. 

        In order to achieve the objectives of this study description correlation method was 
used and two surveys were used: the first Citizenship and the second hierarchal loyalty 
and both were checked and verified, they were applied on a sample of (300) faculty 
members. The study showed a group of results as follows : the available degree of 
Citizenship values among the heads  of academic sections in the Jordanian Universities 
in the Capital Amman from the perspective of faculty members was average as well as 
the degree of hierarchal loyalty of the faculty members, and there is a positive correlation 
that have statistical indication at the level of (≤05.0) between the level degrees of 
enhancing the citizenship values hierarchal loyalty, and that there are differences which 
have a statistical indication at the available level of citizenship values among the faculty 
members because of academic rank variable. Without having differences which have a 
statistical indication based on the variables of gender, faculty, academic rank, authority 
of supervision, and the years of experience. And without having differences which have 
a statistical indication at the level of hierarchal loyalty because of the study variables. 
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  لواأل  الفصل

  وأهمیتها الدراسة خلفیة

  :مقدمة

 ،وأمنه ثرواتهو  مقدراته على والحرص ،للوطن واالنتماء الوالء لتحقیق ضروریة صفة المواطنة تعد

 في دةعدی ألمور منبع هي المواطنةو  ،المجتمع في العدالة قیم وتسود والتطور النمو یتحقق لكي

 المفهوم هذا یةتقو  على العمل یجب لذلك ووطنه، ببلده الشخص عالقة توثیق على تعمل فهي حیاتنا

  .األطفال نفوس في الصغر منذ وتنشئته

 التنمیـة عـادأب مـن بعـد أي معالجـة عنـد بقـوة نفسـها تفـرض التـي المهمة ایاالقضـ من المواطنة دتع

 لواسـعا بمفهومهـا المواطنـة تعنيو  عامـة، بصـفة الشـاملة والتطـویر اإلصـالح ومشـاریع نسـانیةاإل

 ویعـد. وثقافیـاَ  یخیـاَ وتار  جغرافیـاَ  بهـا ویـرتبط ثابـت، بشـكل فیها یقیم التي والدولـة الفـرد بـین الصـلة

 احتـرام ـنم الموقف مؤشراتها هـمأ مـن التـي األساسـیة المدنیـة التوجهـات مـن بالمواطنـة الشـعور ازدیـاد

ــرام الفردیـة الحریـات ضـمان مـن والموقـف العـام، والنظـام القـانون  محوالتســا اإلنسـان، حقـوق واحت

 اختلفت همـام للمواطنـة األساسـیة القـیم تمثـل التـي المؤشـرات مـن وغیرهـا التعبیـر وحریــة اآلخر وقبـول

 إذ ،للمكان ماءاالنت من نوعاً  ارهباعتب بدأ المواطنة ومفهومألي مجتمع  والفلسفیة الفكریـة المنطلقات

عد أضیف ثم ،إلیه وینتمي فراقه یستطیع ال معین مكان في اإلنسان عاش عد ىلإ ةالجماع بُ  المكان بُ

ا، والجماعة للمكان موجهاً  االنتماء وأصبح ذلك، بعد  فقدت وكبرت الجماعة تطورت وحینما معً

 انك حیث جدیدة، مرحلة إلى األمر تطور ثم اآلخر؛ دون بعض على المواطنة واقتصرت ،تجانسها

  ).118، 2005ي،و االشرق( األمة عن معبّرة القومیة لةبالدو  مرتبطة للمواطنة مرجعیة والكنیسة الدین



3 
 

ا المواطنة مبدأ یعنيو  ا التزامً  المجتمعي لتوافقاو  والمواطنة للدولة مرجعیة هشكل في ویتمثل ،سیاسیً

 من كلل بالنسبة الواجبات ومناط الحقوق مصدر المواطنة اعتبار بمقتضاه یتم اجتماعي عقد على

 التوافق ذاه تجسید ثم ومن ،واألنوثة الذكورة بسبب أو عرقي أو دیني یزتمی دون الدولة جنسیة یحمل

  376). ،2003 ،النقشبندي(الدستور في

 ووحدتها دللبال الوالء من بنوع وتتمیز وواجباته حقوقه تحدد التي المواطن صفة هي والمواطنة

 بدالكریمالع( القومیة األهداف تحقیق في اآلخرین المواطنین مع نو اوالتع والحرب السلم قاتأو  في

 بالروابط فردال شعور في تتمثل والتي بالمواطنة الشعور مستویات إلى ویشیر ،)10 ،2005 ر،والنصا

 الفرد عورش الزمن، مر على الجماعة هذه باستمرار الفرد وشعور جماعته، أفراد وبین بینه المشتركة

 هذا ندماجا وأخیراً  الجماعة، بمستقبل یرتبط مستقبله وأن ،للجماعة وباالنتماء بالوطن باالرتباط

 كافة جودو  تستوعب المواطنة فإن وبذلك ،بالمواطنة یتمثل والذي واحد واتجاه واحد فكر في الشعور

  .والسیاسیة االجتماعیة الكفاءة تحقیق على تعتمد وأنها ،والمجتمع الفرد بین العالقات

 حیاةال في اإلنسان حق تمثل المعیاریة القیم من جملة: بأنها المواطنة )2010( الغامدي ویعرف

 وحقه ودینه، جنسه عن النظر بغض االجتماعیة الحقوق في والمساواة العدالة وفي الكریمة اآلمنة

  .وطنه في السیاسیة السلطة قمة على یمثله لمن واالنتخاب والتعبیر الرأي حریة في

 لدورا بین المواطن عیجم وفیها المطلقة، المواطنة: هي ،صور أربع في المواطنة تصنف وقد

 الوطني نتمائها بقوة الفرد فیها یشعر والتي جابیة،یاإل والمواطنة المجتمع، تجاه والسلبي جابيیاإل

 ،للوطن انتمائهب الفرد شعور وهي السلبیة، والمواطنة السلبیات، لمواجهة جابيیإ بدور بالقیام وواجبه

 الفرد یحمل هاوفی الزائفة والمواطنة لوطنه، جابيیإ عمل أي یقدم وال ،السلبي النقد حدود عند ویتوقف

 الدول عظمم أن نجد وبذلك .بالوطن باعتزازه اإلحساس بعدم ویمتاز ،الواقع تعكس ال جوفاء شعارات

 حملت على قادرین مواطنین منهم یجعل نحو على سلیماَ  اً عدادإ أفرادها إعداد كیفیة في تبحث
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 من وعاَ ن یتطلب الذي مراأل التغیرات، تلك ظل في مجتمعهم تطویر في والمشاركة ولیات،ؤ المس

 الموضوعات ثرأك من المواطنة أجل من التربیة أصبحت ولهذا المواطنین، من النوعیة بتلك یفي التربیة

 ةبالهوی اإلحساس وعدم ،باالغتراب اإلحساس لمواجهة وذلك المعاصرة، التربیة مجال في جدالَ 

  .)2001فرج،( السیاسیة المشاركة وضعف ،واالنتماء

 هذه مواجهة يف للتربیة جدیداً  دوراً  اإلنسانیة المجتمعات لها تتعرض التي الحالة هذه أفرزت وقد

 جوانب افةلك كالشمولیة المبادئ، من مجموعة تحقیقها في للتربیة الجدید الدور ویجعل التحدیات،

 تراثه لىع باالعتماد للمجتمع والخصوصیة وحاجاته المتعلم خصائص مع والمالئمة اإلنساني النمو

 واإلنسانیة العالمیة المتغیرات مع لتعاطي في والمرونة العالمیة، اتوالثقاف الخبرات على واالنفتاح

  .)2002 ناصر،( والمجتمع الفرد بین والتوازن اإلنسان حقوق على بتركیزها

 وبثقافة اإلدارة، يف السلوكیة والمدرسة اإلنسانیة العالقات بمفاهیم التنظیمي الوالء مفهوم ویرتبط

. المنظمات يف البشري العنصر األول المقام في تقدر التي العلمیة اإلدارة مفاهیم من وغیرها المنظمة

 يباحث من الكثیر یرجع حیث الموضوع، هذا على المتطورة الدول من العدید اهتمام انصب وقد

 عمالها، دىل التنظیمي الوالء مستوى ارتفاع إلى الیابانیة المنظمات وتمیز تفوق ومنظریها اإلدارة

 التسلط همهی ما بقدر البشري للعنصر أهمیة عام بشكل العربیة المهنیة مؤسساتنا تولي ال بینما

  .األعمال إنجاز في والتعاون والقیادة المرونة بدل الفردي، بالعمل وااللتزام واإلدارة

  :الدراسة مشكلة

عد الوطن وبناء التنمیة أعباء علیه تقع الذي الصالح المواطن اإلنسان بناء إّن   األهداف همأ من یُ

 خالل من التربویة المؤسسات اضطالع من بد فال مجتمع، كل تحقیقها على یعمل أْن  یجب التي

قة بطریقة الصحیح، بدورها الجامعات  المواطنة قافةث غیاب إّن  حیث مسؤولیاتها، تحمل من تمّكنها خّال

 یثبطو  اإلحباط، من بحالة یشعرون األفراد یجعل مما واالنتماء الوالء عاطفة من تُضعف الصالحة
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 وتقدیم یةكاألنان السلبیة الظواهر بینهم ویشیع مجتمعهم، بقدرات النهوض في عزیمتهم من ذلك

  .العامة المصلحة على الخاصة والنزعات الشخصیة المصلحة

 السیاسـیةو  االجتماعیـة األدوار وفهم والمهارة، المعرفة النشء تعطي التي هي الحقة المواطنةتعد  

 تؤهلهم كمـا ة،والوطنی واإلنسـانیة، المحلیة، القومیة المستویات على المجتمع، في والفرعیة الرئیسیة

 أكثر واطنینم منـهم وتجعل والسلوكیة، األخالقیة وواجباتهم بحقوقهم وتعرفهم الوطنیة، للمسؤولیة

  .)2002 ناصر،( المتماسك القوي المجتمع بناء في ومشاركة ،وثقة النفس على اعتماداً 

 جتمع،الم وخدمة العلمي، والبحث الجامعي، التعلیم: الحاضر الوقت في الجامعات وظیفة دتعو 

 إعادة خالل نم وتطورها وبلورتها، والوطنیة، اإلنسانیة، الشخصیة لتنمیة أساساً  وجدت األهداف وهذه

شاعة عام، بشكل المجتمع أفراد وتوعیة الوطني، شعوره وتعمیق اإلنسان، صیاغة  علم،ال روح وإ

 والعدل ،والدیمقراطیة الفكریة، التعددیة لتكریس تسعى علمیة، مفاهیم وتكوین العلمي، والمنهج

 ة،االقتصادی الساحة على الطارئة والمستجدات المتغیرات، ظل في العامة والحریات االجتماعي،

                                                                                   .ألي مجتمع والثقافیة والسیاسیة، واالجتماعیة،

 إلیها ائماد تتوجه واآلمال األنظار فإّن  وتنمویة، وتعلیمیة تربویة مؤسسات الجامعات أنبما و 

 مؤسسات لك به تقوم المواطنة وتربیة والمدربة، المؤهلة البشریة والقوى والطاقات الكوادر إعداد في

 على لعظمىا والمسؤولیة األكبر، الحمل یقع الباحث نظر وفي الفعالیة، بنفس لیس ولكن التربیة،

ا ؤديوت مجتمعیة، مؤسسة دتع التي الجامعة، عاتق  لمستنیر،ا الصالح المواطن تكوین في فاعالً  دورً

 من ألخالقیة،ا والمبادئ القیم، توجهه الذي األخالقي بالسلوك شخصیته تتمیز أن المفترض من الذي

 أبناء فوةص جنباتها بین وتضم ،التعلیمي الهرم قمة الجامعة وتُعد ووالء ومسؤولیة، وصدق، أمانة،

 وهي تنمیة،وال النهضة حركة في تساعد التي العلیا والمهن المناصب، واأیتبو  حتى تعدهم المجتمع
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 وأنشطتها مناهجها وتسمو تعلو، أن فعلیها المستقبل، عتبات على الطلبة تضع إذ الرجال، مصانع

  .)2005 الشرقاوي،(القیم مع الرؤى فیها تتالقى التي رسالتها أسس لتغرس التقلیدیة

نه   عن روالتأخی الغیاب نسبة وانخفضت العمل دوران معدل قل التنظیمي الوالء ازداد كلما وإ

 على یميالتنظ الوالء أثر نإف وكذلك الوظیفي، األداء وتحسن المنظمات فاعلیة مستوى وازداد الدوام،

 ءالوال صاحب الموظف أن اتضح فقد العمل، نطاق خارج الخاصة حیاتهم إلى یمتد قد العاملین

  ).117 ،2007 ندا،(العائلي واالرتباط والسعادة الرضا من عالیة بدرجة یشعر المرتفع التنظیمي

 سلینعك عملیاً  التنظیمیة المواطنة سلوك بتعزیز) 2012( الخریشاو  حراحشة دراسة صتأو  وقد

 كما .دةالمنشو  أهدافها لتحقیق بها یعملون التي للمؤسسة التنظیمي الوالء درجة زیادة على ذلك

 والوالء المدرك التنظیمي الدعم بین العالقة لدراسة دراسات إجراء )2013(حسني دراسة وأوصت

  .التنظیمي

 مواطنةال قیم توافر درجة ما :التالي الرئیسي السؤال نع اإلجابة في الدراسة مشكلة تتمحور

 اتالجامع في التدریس هیئة ألعضاء التنظیمي الوالء ممارسةو  األكادیمیة األقسام رؤساء لدى

  ؟األردنیة

  الدراسة وأسئلتها:ف اهدأ

 ادیمیةاألك األقسام رؤساءالمواطنة لدى  وافردرجة تالعالقة بین  الدراسة إلى استقصاءهدفت 

الوالء التنظیمي ألعضاء هیئة التدریس بالجامعات األردنیة، من خالل اإلجابة عن األسئلة  بمستوىو 

  اآلتیة:

 يف األردنیة الجامعات في األكادیمیة األقسام رؤساء لدى المواطنة قیم توافر درجة ما -1

  .؟التدریس هیئة أعضاء نظر وجهة من )عمان( العاصمة محافظة

 ؟في الجامعات األردنیة نظرهم وجهة من التدریس هیئة ألعضاء التنظیمي الوالء درجة ما -2
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 وافرت درجة بین) 0.05( مستوى عند إحصائیة داللة ذات ارتباطیة عالقة توجد هل -3

 یئةه أعضاء لدى التنظیمي الوالء ومستوى األكادیمیة األقسام رؤساء لدى المواطنة قیم

 األردنیة؟ الجامعات في التدریس

 استجابة متوسطات بین) 0.05( مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق هناك هل -4

 عزىی األكادیمیة األقسام رؤساء لدى المواطنة قیم توافر درجة في التدریس هیئة أعضاء

 خبرة؟ال وسنوات ،المشرفة والسلطة ،األكادیمیة والرتبة ،والكلیة ،الجنس اتمتغیر  إلى

 استجابة متوسطات بین) 0.05( مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق هناك هل -5

 ،الجنس تامتغیر  إلى یعزى التنظیمي ءالللو  ممارستهم مستوى في ریسدتال هیئة عضاءأ

 الخبرة؟ وسنوات ،المشرفة والسلطة ،األكادیمیة والرتبة ،الكلیةو 

  :الدراسة أهمیة

  :في تتلخص نظریة أهمیة الدراسة لهذه إن  

  .واألردنیة العربیة والمكتبات النظري األدب إثراء-1

  .المستقبل في ةمشابهال الدراسات إجراء في ذلك بعد الباحثین تفید-2

  .البحث أدوات واستخدام وتطویر بناء طریقة من االستفادة من الباحثین تمكن-3

 .األردنیة الجامعات في التنظیمي والوالء المواطنة قیم وافرت بین العالقة دراسة-4

  

  :تطبیقیةال الناحیة من أما

  :تیةاآل الجهات نتائجها من یستفید أن یؤمل

  .التدریس هیئة وأعضاء األكادیمیین بالقادة ممثلة واألهلیة الرسمیة الجامعات-

  .األردنیة العالي التعلیم وزارة في والمسؤولین القرار أصحاب -
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  :الدراسة حدود

  :یلي ما في الدراسة نتائج تتحدد

  .ردنیةاأل الجامعات في التدریس هیئة أعضاء :يبشر ال الحد -1

  .العاصمة بمحافظة األردنیة الجامعات :مكانيال الحد-2

  .2017/2018 لو األ الدراسي الفصل :زمانيال حدال-3

  :الدراسة محددات

  .المستهدفة العینة فرادأ استجابة وموضوعیة دقة مدى-1

  .الدراسة إجراء في المستخدمة باحثال ألدوات والثبات الصدق دقة مدى -2

جراءاتها الدراسة نتائج عمیمت یتم-3  المجتمعاتو  العینة منه سحبت الذي المجتمع نفس على وإ

 .فقط المماثلة األخرى

  :الدراسة مصطلحات

  :المواطنة قیم -

الصلة بین الفرد والدولة التي یقیم فیها بشكل  :"أنهاب ) المواطنة251: 2010أبو حشیش ( عرّف

عد ازدیاد الشعور بالمواطنة من التوجهات المدنیة  ثابت، ویرتبط بها: جغرافیًا وتاریخیًا وثقافیًا ویُ

األساسیة التي من أهم مؤشراتها الموقف من احترام القانون والنظام العام، والموقف من ضمان 

اإلنسان، والتسامح وقبول اآلخر وحریة التعبیر وغیرها من المؤشرات الحریات الفردیة واحترام حقوق 

التي تمثل القیم األساسیة للمواطنة مهما اختلفت المنطلقات الفكریة والمرجعیات الفلسفیة لهذا المجتمع 

 ."ذاك أو
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 عضاءأ استجابة خالل من األكادیمي القسم رئیس علیها حصل التي الدرجة: إجرائیاً  فویعرّ 

 راسیة،الد المناهجو  اإلداري، العمل طبیعة(من المكونة الغرض لهذا المعدة األداة على التدریس هیئة

  .)التدریس هیئة عضوو 

  : التنظیمي الوالء

 هاأهداف ومع فیها، یعمل التي المنظمة مع العامل توحد حالة" ) بأنه103، 2003( العطیة وعرفته

 جانب من وقبول قوي بأنه: اعتقاد )2008حمدان ( تعرفهو  ."فیها عضویته على بالمحافظة ورغبته

 مع لصالحها ممكن عطاء كبرأ بذل في ورغبتهم بها یعملون يالت المنظمة وقیم بأهداف التنظیم أفراد

  سمعتها. وتحسین عنها والدفاع عضویتها في االستمرار في قویة رغبة

 األداة لىع استجابتهم خالل من التدریس هیئة اءعضأ علیها حصل التي الدرجة: إجرائیاً  ویعرف

  .)العاطفي المجالو  خالقي،األ المجالو  المستمر، االلتزام(من المكونة الغرض لهذا المعدة
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  الثاني الفصل

  السابقة والدراسات النظري األدب

  

  األدب النظري

  الدراسات السابقة

  الحالیة بالدراسة وعالقتها السابقة الدراسات على التعلیق
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  الثاني الفصل

  السابقة والدراسات النظري األدب

 لسابقةا والدراسات الحالیة الدراسة بأهداف الصلة ذو النظري لألدب عرضاً  الفصل هذا یتضمن

  .بالموضوع الصلة ذات

  :النظري األدب: الأو 

  المواطنة والوالء التنظیمي. :دبیات المتعلقة بمحوري الدراسةألا یتضمن

  المواطنة: .1

 لعامةا والسمات المواطنة، وخصائص المواطنة، مفهوم وتطور المواطنة، قیم مفهومیتضمن 

   .الصالحة للمواطنة الوطنیة واألسس المواطنة، لتعلیم

  :المواطنة قیم مفهوم

 الفرد ویقف المعاصرة، الدولة في السیاسیة القانونیة الوضعیة: المواطنة) 1994( الصالح یعرف

 لعائلة،ا في وال الطائفة، في ال الدولة في وعضـویته خـر،أ شيء أي كونه قبل كمواطن الدولة أمام

  .دلةالمتبا العالقة یحدد الذي القانوني األساس هي الممكنة، األخرى االنتماءات من غیرها في وال

إن المواطنة الحقة تعطي النشء والمعرفة والمهاراة، وفهم األدوار االجتماعیة والساسیة الرئیسیة 

المجتمع، على المستویات المحلیة والوطنیة والقومیة واإلنسانیة، كما تؤهلهم للمسؤولیة والفرعیة في 

الوطنیة وتعرفهم بحقوقهم وواجباتهم األخالقیة والسلوكیة، وتجعل منهم مواطنین أكثر اعتمادًا على 

ن م النفس، ومشاركة في بناء المجتمع،"( وقد رأى جون دیوي أن المواطنة ال تعني أكثر أو أقل

، بحیث  المشاركة في التجربة الحیاتیة أخذًا وعطاًء، فالمواطنة لیست أقل من جعل العقل اجتماعیًا

  ).48، 2002یجعل خبراته لالنتقال إلى األفضل له ولجماعته)" (ناصر، 
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 همااته تجاهبواجب هقیامو  انتماء الفرد إلى مجتمعه ووطنه ومما تقدم یمكن تعریف المواطنة: بأنها

 لدین أو اللون أو العرق أو الجنس.وحصوله على حقوقه بمساواة وعدالة دون تمییز بسبب ا

  :المواطنة مفھوم تطور

 مهد ونانالی بـالد تعـد حیث وأرسطو، أفالطون من كلٍ  إلى المواطنة بتعلیم االهتمام بدایة ترجع

 مفهوم یشوب لما ونظراَ  عنه، والدفاع المجتمع حكم في للمشاركة صالحین مواطنین إلعداد التربیة

 منها دفاله لىإ و  اإلیه النظرة اختلفتو  ،بها یقصد ما تحدید في الدقة وعدم الغموض، من المواطنة

 عالقة نهاأ على المواطنة إلى ینظـر كـان نجلترا،إ يوف عشر، السابع القرن ففي. العصور اختالفب

 في تعلیمها من الهدف كان األمریكیة المتحـدة الوالیـات وفى والشـعب، الملك بین الشخصي الوالء من

 والتأكید یة،المدرس واألناشید بالتدریبات باالهتمام الشـعب، أفراد بین القومیة الروح بث الوقت، ذلك

  .) 2006 خمیس،" (القومیة والعدالـة الدیمقراطیة بالقیم االلتزام على

 في المبدأ ذلك وامتد الراشدین، الخلفاء وعهد النبوي العهد خالل الشورى بمبدأ العمل طبق ولقد

 اد،العب رب عبـادة إلى العباد عبادة من الناس إخراج رأسها على عالمیة بأهداف االتجاهات، جمیع

 السالمو  الصالة علیـه الرسول إعالن منذ الناس، بین اإللهیة العدالة وتحقیق وأهله، الظلم ومقت

 اهللا ضير  ،الراشدین الخلفـاء خرأ وفاة وحتى الوداع حجة في الشهیرة خطبته في اإلنسان لحقوق

 بیونو ر األو  بدأ بیة،و األور  النهضة بدایة ومع الدماء، وسفك والظلم الجور بدأ حینها أجمعین، عنهم

 حریاتهو  بحقوقه تعترف نصوص عـدة بإصدار مركزه ویعززون جدید، من المواطن مفهوم استخدام

 نجو ( نجلتراإ ملك أصدر أنه ذلك ومن الدولة، وأجهزة الملوك تعسف دض وتقننها والجماعیة، الفردیة

 لخاصةا لكن فقط، األحرار للرجال ودائماً  – ضمن الـذي) ماغناكارتا( األعظم الشرف میثاق) سارتیر

 القـرارات تجـریم وعلى البالد، أموال في التصرف في الملوك من مجموعة – للكنیسة كما منهم، والهامة

 في طنالموا حقوق تدعمت ثم عنه، تصدر التي الناس ضد العدوانیة حق تقیید على ونص الحقوق،
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 االعتقـال أشكال كل منع الذي 1679 قانونو  م1628) الحقوق عریضة( هي جدیدة بنصوص انجلترا

 ،الحفظي( "نجلیــزياإل للدسـتور األول األسـاس یعتــبر الـذي)  1689 الحقــوق إعـالن( ثم التعسـفي،

2006، 33(.                                          

 على الحفاظُ  عشـر، التاسـع القرن يف المواطنة تعلیم من الهدفو " )3-2 ،2006خمیس ،( 

 بالقیم اللتزاموا ووظیفته، الحكـومي، البنـاء عن بالمعارف والشباب الناشئة وتزوید االجتماعیة، الروح

 وفى لكیة،الم واحترام وطاعته القانون واحتـرام واألمانـة، الجاد، العمل مثل اختیارها تم التي األخالقیة

 نتیجةَ  یكیة،األمر  المتحدة الوالیات في المواطنة بتعلـیم االهتمـام تزاید الثانیة، العالمیة الحرب أعقاب

 التي یةالسیاس والسلبیة العام الجمود ومقاومة الوطني، الشـعور تجدید إلى الماسة بالحاجة لإلحساس

 والقیم بالمعارف مالمتعل تزوید تعلیمها من الهدف أصبح ثم ومن الفتـرة، تلك في الشباب بین انتشرت

  ."دولةال يف لعضویته وریةضر  خصائص وتكسبه لحیاته، مقوما تعد الـتي السلوكیات ومواجهة

  :المواطنة خصائص

 على اً حریص یكون لكي مةاهال األمور من دتع لها المواطن ومعرفة وصفات خصائص للمواطنة

، خلدون ابن( ذكرها كما الخصائص هذه ومن بها لاللتزام خریناأل ودعوة عنها والدفاع بها التمسك

1984(:  

نسانیة، عالمیة المواطنة  بینما رخاأل قبول على وتحث تفرق وال تجمع المواطنة إن :البشر لكل وإ

 في المرونة عـدم هـو أساسه في والتعصب اآلخر، للطرف رفض أو كراهیة بمثابة هو التعصب

 ومعالجة كیرالتف طرق في متناقضـة أسالیب ظل في هبطبع مرن اإلنسان أن رغم اآلخرـ وتقبل الفكر

 واقع أن من الرغم على واإلرهاب العنف واستخدام االضطهاد، أبواب من باب وهو القضایا،

 شوءن ارتباط من خلدون ابن صوره ما وفـق علــى یـزال ال ،الیوم واإلسالمیة العربیة المجتمعات
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 هذه عن سامىتت المواطنة حقیقة أن إال والقبلیة، النعرة من فیها لما بالعصبیات، المدنیة المجتمعات

   .والبداوة القبیلة حیـث المشرق في أصالً  نشأت التي العصبیة

 یمكنه ال اجتماعي كائن وبطبعه بفطرته اإلنسان ):واجتماعیة فردیة(ملحة إنسانیة حاجة المواطنة

 ،وأحزانه فراحهأ ویشاركه همومه إلیه ویبث نسهیؤ  من إلى یحتاج بل خریناآل عن بمعزل لوحده العیش

 في عملیةال غایته معهم بالتعاون یبلغ لكي البشر من غیره إلى یحتاج اإلنسان إن : أرسطوویرى 

 لسماویةا الشرائع جاءت ولذا ،بالطبع مدنیا یكون أن اإلنسان على الطبیعة فرضت وهكذا الحیاة،

 االهتمامب تباعهاأ الیهودیة فحثت إلیها، اإلنسان لحاجة والمساواة والرحمة العدالة إلى تدعو كلها

 همسكن ةحرم في اإلنسان حق وقررت والرقیق، المرأة واحترمت واإلحسان والعطف والیتامى باألرامل

 إلى حةمل صادقة قویة ودعوة البشر، بین ومساواة محبة رسالة جوهرها في فهي المسیحیة لكوكذ

(  إلسالما شعار كان لذا ،واالجتماعي الفردي السالم دین واإلسالم والمستضعفین الفقراء إنصاف

                  .اجتماعیة أو فردیة مقابلة كل في )علیكم السالم

 معالمجت أو الدولة مع السلیمة المواطنة تتقاسم :المدني المجتمع مكونات لجمیع شاملة المواطنة

 والتعلیمیـة، ـةالدینی والمؤسسات اإلنتاجیة، المؤسسات بینها من التي المـدني المجتمع مكونات السیاسي

  .فیها الفعال ةور ود المؤسسات تلك تجاه هتیولؤ بمس الفرد یشعر حیث واالجتماعیة، الثقافیـة والنـوادي

 بین اطنوالتو  والتعاطف التضامن ممارسة المواطنة ولیست :ةوالجماع الفردیة بین متوازیة المواطنة

نما فحسب واحد لمتحد المكونین األفراد  جعلت وتعاطف قرابة وعالقة للحمة المنشئ الفعل هي وإ

 جماعـة تسمى وحدة في ویندمجون والطبیعیة الجزئیة وقراباتهم الخاصة ذواتهـم یتجاوزون الناس

 الشخصیة، حریتـه يوف واعتبـاره، شرفه حمایة في الفرد وحق الحیاة، في الفرد بحق تعترف فهي .وطنیـة

، الخاصة حیاته حرمة وفي  اإلنسان بحقوق تقر المواطنة أن كما الدینیة، الحریة في والحق بل عمومًا
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 وفي لعامة،ا اإلنسانیة القیمـة في المسـاواة في الحـق له فتقر بالجماعة، عالقته منظور من وحریاته

  .االجتمـاعي الضمان في ـقوالح والملكیة، والتعبیر، الرأي حریة

                                     :المواطنة لتعلیم العامة لسماتا

 لسیاسي،ا المستوى على للمجتمع متجددةال حاجاتال تلبیة عام بشكل" المواطنة تعلیم" من هدفیُ 

ولها أربعة  .للمتعلمین الفردیة الشخصیة الحاجات إلى باإلضافة والثقافي واالجتماعي، واالقتصادي،

                                                 :أبعاد رئیسیة هي

 الحكومة عم المواطن عالقة تنظم التي التشریعیة الجوانبب تهتمو  ؛والواجبات الحقوق معرفة-1

 اعیة،واجتم واقتصادیة، سیاسیة،: متعددة حقوق وهي علیها، یحصل التي هحقوقو  ؤسساتها،مو 

 الفرد تعریف یتطلب والسلطة الفرد بین سلیمة عالقة فبناء بها، یلتزم التي الواجبات مقابل في وثقافیة،

 المسؤولیة،و  الوعي على قائم إطار في ویمارسونها كافة، بحقوقهم الجمیع یحظى حتى كاملة بحقوقه

 واألسالیب ها،و ر و ط التي والقوانین مجتمعهم، استقرار في وأثرها حیاتهم، في الحقوق ههذ أهمیة ویدركوا

 هي التيو  هاعلی تشرف التي والمؤسسات الحقوق، هذه انتهكت ما إذا استخدامها یمكنهم التي والطرق

نما بأرض ارتباط مجرد لیست فالمواطنة ووطنه، اإلنسان بین ياجتماع عقد  المواطن وجبهبم متعتیل وإ

 ارتباطه يیقو لو  بمواطنته، هشعور  یزدادل واجبات، من علیه ما وأداء لحریاته، ضروريال باالحترام

  .خدمته في التفاني في ورغبته

 من ددةمتع مجموعة من تتكون التي الوطنیة هویته  مجتمع كلل إن حیث ؛الوطنیة الهویة فهم-2

 الناس، ینب التفاعل وآلیات والتقالید، العادات العناصر هذه من وتبرز والمعنویة، المادیة العناصر

 الوطنیة الهویة هذه تطور كیفیة سةراد إلى المواطنون یحتاج وبالتالي التفاعل، هذا تحكم التي والقیم

 على اظالحف في والمواطنین الدولة سلطات ودور علیها، الحفاظ واجبهم من التي وقیمها وممیزاتها

  .الهویة هذه
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 في دولةال مؤسسات دور ویكمن ده،أفرا انتماءات بتعدد مجتمع أي یتسم حیث ؛االنتماء تعزیز – 3

 الدولة سلطات عالقة تقوم عندما هذا ویكون الوطني، االنتماء إلى الفرعیة االنتماءات من الفرد نقل

 والقبلیة، ةوالمذهبی الدینیة باالنتماءات یحتفظ أن الفرد حق فمن والعدالة، اةو االمس على بالمواطنین

 لتنشئةا مؤسسات ؤديوت. االنتماءات هذه قمة في الوطني االنتماء یكون أن والدولة المجتمع حق لكن

 وأجهزتها ،ةالدول سلطات ودور علیها یقوم التي واألسس الوطني االنتماء أهمیة توضیح في مهما اً دور 

 بالتنمیة تلحق يالت السلبیة اآلثار وتوضیح بانتماءاتهم، االحتفاظ في المواطنین حق على الحفاظ في

 . الوطني االنتماء على االنتماءات هذه تغلیب عند الوطنیة والوحدة االستقرارو 

 قوقه،ح على الحفاظ في تساهم التي المواطن واجبات أحد نزلةبم دتع وهي ؛المشاركة تعزیز -4

 في لتمكینا ومؤسسات التنشئة مؤسسات دور ویكمن ، به المتعلقة تارار الق صناعة في اً دور  وتعطیه

 من تتم التي سوالمجال تنظمها، التي والقوانین وأهمیتها، السیاسیة المشاركة بأنواع المواطنین تعریف

  )14-13، 2014(عامر،.تحكمها التي والشروط خاللها

   :الصالحة للمواطنة الوطنیة األسس

 هاماً  اً عنصر  دتع المواطنة نأ المعلوم من :تیةاآل الوطنیة سساأل لىإ الصالحة المواطنة تستند

 ،جانباأل ولیس ،الدولة في المقیمین المواطنین تخص سمة فهي ،الحاضر الوقت في الدولة قیام في

 بها ؤمنی التي والقیم والمعتقدات وتعالى سبحانه باهللا مانیاإل الصالحة المواطنة متطلبات ومن

 نأ المواطنة دولة في الصالح المواطن على وبذلك ،عملي واقع لىإ مانیاإل هذا وترجمة ،المجتمع

 فیعر  نأ وكذلك ،المجتمع في ومكانته وواجباته حقوقه تحدید ثم ومن واستعداداته قدارته یعرف

 به طةالمحی المشكالت یفهم نوأ, وطنه في واالقتصادیة والسیاسیة االجتماعیة ضاعو األ ویدرك

 نأ هوعلی ،العامة لمصلحةا تتضمنها ما خالل من حلها في والمساهمة المشاركة في الجاد والسعي
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 واجباته لتحدد یةوالقضائ والتنفیذیة التشریعیة ومؤسساتها واختصاصاتها الحكومة أو الحكم نظام یعرف

  .)2008 ،العفیف(المصونة وحقوقه

 :أتيی ما الصالحة للمواطنة الوطنیة األسس أهم ومن

 ماأو  ،والعلو واالرتفاع الزیادة أي ،النماء من مأخوذة لغة االنتماء نأ ،المعلوم من: نتماءال ا-1

 من نساناإل جوارح تجسد ةوممارس كحق للوطنو  للدین الحقیقي االنتساب تعني ،اصطالحاً  االنتماء

 الوطن ،ینالد لىإ بالنظام ززااالعت أو بالمحبة عنها اً معبر  عضویة تقمص في الرغبة أو, العمل خالل

 عنده تتجسد ابأنه) 2013(النور أبو ویرى ،)2002،ناصر( رضواأل والشعب فیه یعیش الذي

 لىإ ردالف انتساب هو االنتماء نوأ ،موااللتزا بالحب الشعب ،رضاأل ،ومكوناته للوطن التضحیة

 اشباع لتاليوبا هواستقرار  لحاجاته منیأ مما فیها بوجوده لیهاإ المنتمي الفرد یشعر وبذلك ،ةجماع

 للقیم لفردا امتثال عن المعبر السلوك االنتماء یتضمن وبذلك ،واالجتماعیة والنفسیة المادیة حاجاته

 على حافظةوالم واالنظمة ،القوانین امر واحت ،الوطنیة بالرموز زازكاالعت ،مجتمعه في السائدة الوطنیة

 والمشاركة ،والتقالید بالعادات والتمسك ،الوطنیة المنتجات وتشجیع العامة وممتلكاته ،الوطن ثروات

 .الوطن رفعة جلأ من للتضحیة واالستعداد الوطنیة والمناسبات التطوعیة عمالاأل في

 نم جاء, اصطالحاً  الوالء ماأ, وقرب دناه أي, ولیاً , یلي, ولى من جاءت ،لغة الوالء :الوالء-2

 لىإ رباق هو فالوالء, المؤسسة, االب ،العشیرة أو القبیلة أو ،ما لسلطة وخضع,  طاع, نصر, تبع

 الوطن ،العمل ،كاألسرة الفرد تربط التي والعواطف الصالت على للداللة تستخدم كلمة والوالء ،قاربةال

 الحكام وأ حكم نظام أو للسلطة الطبیعي الوالء یكون وقد ،صواب نهأ یعتقد لما االخالص أو

  .)2002،ناصر(

 يوالت هوطن نحو الفرد یحملها التي جابیةیاإل والسلوكیات حاسیسواإل المشاعر جملة :الوالءو 

 لوالءا ناأ ماك ،ورفعته الوطن نصرة جلأ من والتضحیة والعطاء والبذل والمسؤولیة الحب في تتمثل
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 ،نتماءاال صدق هو والوالء ،بینهما الفصل یصعب هنأ حتى ،واحدة لعملة وجهین انیعد واالنتماء

 فالطفل ،التعلمو  التعلیم لعملیتي یخضع نهإ أي, مجتمعه من نساناإل یكتسبها مكتسب شيء والوالء

 ویدعم متزالاال یدعم والوالء,  المختلفة االجتماعیة التنشئة مؤسسات خالل من الوطني الوالء یكتسب

 ،النور بوأ(هلجماعت الفرد ودعم یدأیت لىإ ویدعو رةیاالمس على ویركز ،الجماعیة ویقوي الذاتیة الهویة

2013(.  

 يف المواطنة دولة أي ،الدولة في الحكم والنظام القیادة طاعه في االخالص هو الوالء نوأ

  .)2008 ،العفیف( وممارسه كارأف عنه والدفاع الصعبة والظروف ،التحدیات مواجهة

 عضويال البناء مقومات :وهي ،ساسیةأ ركائز على المواطنة ترتكز :الصالحة المواطنة ركانأ-3

 الحقوق( من منظومة تشكل عمقها في الركائز هذه نوإ  الحقیقیة ةالشرعی لىإ المستندة الناجحة للدولة

 مقومات تشكل وهي ،العدالة وتطبیق ،الحریات ومنح ،ةاو االمس قیم اعنه تنبثق كأسس) والواجبات

 ملیةع في واحد نأ في موضعیاً  وهدفاً  ساساً أ دتع والواجبات الحقوق منظومة نإ ،الحدیثة ةالدول

 نإ و  ،جهة نم المسؤولیات نظام نشأت لما موااللتزا ماز اإلل قام لما القیم هذه فلوال ،الحیاة مع التفاعل

 ،كان اأی الدولة من همنّ  ولیست ،للبشر العدالة ،الحریة ،طبیعیة حقوق منظومة ،ةاو االمس :القیم هذه

  .)2006 العادلي،( ضایأ وواجبات مكتسبة حقوقنفسه  الوقت في وهي

  

  : وتشمل الطبیعیة الحقوق -:الأو 

 ال لذا ؛ اً مكتسب وقانونیاً  وطنیاً  حقاً  تكون نأ قبل ثابت فطري ينسانإ حق وهي:  الحریات.1 

 المجتمع ابه یتمتع ان یجب وكذلك, نسانإلا وماهیة كینونة عن تعبر كونها مصادرتها للدولة یحق

 سبحانه اهللا من هبة ألنها ،خریناآل ومصالح حریات مع تصطدم ال أن یجب الدولة تشریعاتف, اً ضأی

     .رتهادمصا یمكن ال التي وتعالى
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 الطبیعة يف زونییتم ال وسواسیة كفاءأ كافة البشر أن ساسأ على اةو االمس تنطبق:  اةو االمس .2

 حقاقاتستا في االقتصادي والمستوى اللون تجاهل یمكن ال المقیاس هذا لىإ اً ستنادا ،نسانیةاإل

 اإلنسانف ،معینة لطبقة ةضافیإ حقوقاً  یوجب ال ذاته في اً دیامح انتماء معیار تعد التي المواطنة

 .تعسف أو مییزت دون نفسه الوقت في الواجبات بكافه ویلتزم الحقوق كافه یستحق للوطن المنتمي

 ناءاالستغ یمكن ال نسانيإ وواجب حق نهاإ ، الموضوعي المقیاس نفس من تنبع:  العدالة.3

 بل نسانإلا لمیظ ال نأ یجب لذا ، والثقافي العرقي بالتنوع تتمیز التي العامة الحیاة شؤون في عنها

 واطنینكم للوطن االنتماء المكتسب الحق لىوإ  نسانكإ ،الطبیعي الحق إلى اً استناد ،الحق هؤ إعطا

   .تمییز دون دولة لىإ ونینتم

  :وتشمل :المكتسبة والواجبات المكتسبة الحقوق :ثانیا

 ،اللغة في الحریةو  ،بنفسه مصیره تقریر في یرغب الذي لإلنسان ساسيأ مطلب فالحریة ،الحریة-

 الشخص أي ،والحر ،ئرحرا جمع والحرة ،راحرا هي والجمع ،العبد نقیض وهي، حر ،كلمة ،صلهاأ

 وفي الالتینیة اللغة في )(liberty freedomوتعني حریة كلمة صلأ نإ, الشيء من عتقه تم الذي

 ،استقالل, عتق دةار إلا حریة جمیعها(  libertas)(  الفرنسیة اللغة وفي) liberte( النكلیزیةا اللغة

 رارحأ الناس فان لذا ،اعتقه شيء كل والحر ،العبودیة من تحرر ،الفه ،نزهة ،نیه سالمه ـ،شجاعة

 اهللا الى الإ )دیةالعبو  من یةخال المجتمع أو للفرد بالنسبة الحریة صبحتأ وبذلك, نسابهمأو  شرفهم في

 مفهومال حسب والحریة ،عنه مساكاإل أو العمل على القدرة المعنى بهذا والحریة, وتعالى سبحانه

 المنظمة نینقوالل عالخضو  بشرط ولكن ،هكراإ دون نشطتهمأ ةممارس على شخاصاأل قدرة هي, القانوني

  : نواعأ عدة لها ساساأل هذا وعلى والفرد للمجتمع

 هاعتبا طالما بها یؤمن لتيا العقیدة الختیار المطلقة الحریة نسانإ لكل نأ أي:  العقیدة حریة -أ

  .ساسيأ شرط ،حدأ بها ضری ولن رادتهإ حضمب
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 المناقشة في الرأي عن التعبیر حریة له المجتمع أو سانإن لكل نأ أي :أيالر  عن التعبیر حریة -ب

  .الخطاب و المحادثة بواسطة ونطقاً  النشرو  التألیفو  الكتابة طریقه عن اآلراء وتبادل

 حسب ،بأعمال قیامه عن امتناع أو بأعمال القیام یةحر  فرد لكل نأ أي :الشخصیة الحریة -ج

  .القوانین ةمخالف أو خرینألا حقوق على یتعدى ال ان وبشرط ،یرتضیها التي الطریقة

 شغل أو الدولة أو الحكم رئاسة اختیار في حر مجتمع أو فرد لكل نأ أي:  االختیار حریة -د

 الشعب میعجل الفرصة إلعطاء ةهالنزی االنتخابات في الحق بهذا دهألفرا یسمح والمجتمع, ما منصب

  .)2013 ،النور أبو(المناسب الختیار

 :الوالء التنظیمي .2

 تكوین في اعدتس التي العواملو  التنظیمي، الوالء تكوین مراحلو  التنظیمي، الوالء مفهومیتضمن 

  .العاملین ندع التنظیمي الوالء نمو في تساعد التي لعواملوا عنه، الناتج والسلوك التنظیمي الوالء

 واندماجـه دالفر  تطابق قوة بأنه التنظیمي الوالء) 1988( ردایدة عرف :التنظیمي الوالء مفهوم

 الجتماعي،ا الوالء من جزءا االجتماعي المنظور من التنظیمي الوالء یعتبر هوف وارتباطه منظمته مع

 القیمو  والمنظمات األفـراد نحو ما مجتمع في یعیش الذي الفرد یطورها مشاعر عن عبارة هو والذي

 جهدهو  وقته لتقدیم استعداده ومدى بغیـره، الفرد ارتباط في المشاعر هذه وتتمثل واألفكار، والمبادئ

مكاناته    بها یدین التي واألفكار والمبـادئ القیم على والتأكید للمنظمة، وإ

ـــوالء) 1999(العمري في همإلی المشار ومــودي وســتیرز بــورتر عرف وقــد  التنظیمـــي الــ

ــه" ــــ ـــدى بأن ـــوة مـــ ـــدماج قـــ ــة مـــع العامـــل أو الموظـــف انـــ ــل التـــي المنظمـ  وعبد هفلی أما. "بهـــا یعمـ

ــــر  وجدانیة عاطفة أنه على هعرف فقد) 2014( المجید ـــــ ــــ ــــ ــ  ارتباطه من أكثر المنظمة نحو دللفـ
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ــرد استعداد عن ویعبر نفعیة، األسبابب ــــ ـــ ـــذل الفـ ــــ ــ  رغبتهو  المنظمة، لصالح ممكن جهد أقصى لبـ

  .وقیمها بأهدافها مانهأیو  قبولـه ثـم ومن بها، البقاء في الشدیدة

 حیث المنظمة،و  الفرد بین المتبادلة العالقة على مبنیة مستمرة شعوریة حالة التنظیمي الوالءو 

 لتيا الخسائر ویتجنب ،والطمأنینة واألمان كاألمن معینة ممیزات علـى ذلـك بموجـب الفـرد یحصل

 الفرد ضیلتف ویعني) المستمر الوالء( بـ الوالء هذا یدعى. ثانیة جهة من العمل ترك جراء من یحققها

 بالوالء( ولیق ثالث طرف وهناك. خسائر في والوقوع العمل تركه مـن بـدالً  المنظمة في بقائه لخیار

  ).96 ،2004 ،الفوزان( المنظمة في للبقاء والمسؤولیة بالواجب الفـرد یـشعر حیـث) المعیـاري

 مشاركة واقتران التنظیمـي الـوالء بـأن) 2004( والقطاونة الفهداوي في هإلی المشار بوشـانان ىیـر 

 في غبتهمر  حرصین على إبداء للمنظمة الموالـون الموظفـون كونی بحیـث والمنظمـة الفـرد بـین ـالفّع 

 ــةرئیس مرتكـزات ثـالث هناكو  أقـل، مـردود علـى حصـولهم رغموعلى  كبیر بشكل المنظمة خدمة

ــاعلیه یرتكــز    .)واإلخــالص الفاعلــة، والمســاهمة باالنتمـــاء، اإلحســاس( :وهــي التنظیمــي الــوالء ـ

 الموظف بـین العالقة تصف نفسیة حالة التنظیمي الوالء أن) 2002(الحجري ویبین

 تفاعل یلةحص الوالء أن كما المنظمـة، ترك أو البقاء في الفرد قرار على الحالة تلك وتؤثر والمنظمة،

 والمناخ الوظیفي كالرضا التنظیم، داخل أخرى إداریة وظواهر والتنظیمیة اإلنسانیة العوامل من عدید

 لوكس في تنعكس تنظیمیة ظواهر خالل من علیها یستدل ملموسة غیر حالة أنه كما التنظیمي،

  .موالئه مدى وتجسد التنظیم في العاملین األفراد وتصرفات

 تخضع ال رسمیة، غیـر بصورة اإلدارةب األفراد ارتباط )2004( األحمدي اعتبره حین في

 المصلحة سبیل في نيالتفا بالوالء، یتمیز الـذي الفـرد یستطیع بحیث علیها؛ المتعارف واللوائح للقوانین

 لتعلیمیة؛ا المنظمة أهداف مع سلوكه توافق إلى یؤدي مما الشخصیة، المصلحة أو الفردیة ونبذ العامة
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. لتعلیمیةا للمنظمة العامة باألهداف األفراد ارتباط أولهما،: بمظهرین یتمیز الوالء أن إلى ذلك ویرجع

               .المنظمة داخل علیه والمحافظة النظام استمراریة وثانیهما،

 أهدافها، ىعل والموافقة بها، العمل في والرغبة للمنظمة، الوالء به ویقصد: التنظیمي الوالء

 )2006ة،حراحش(فیها والعمل فیها البقاء في القویة والرغبة والمهنیة، العلمیة بقیمها وااللتزام

 تجاه فردال شعور تصف التي الحالة بأنه التنظیمي الوالء یفتعر یمكن  سبق، ما على وبناء

 طاقته قدیملت واستعداده المنظمة، وقیم أهداف مـع وقیمـه أهدافـه توافق ومدى بها، یعمل التي المنظمة

 البقاء يف القویة والرغبة الشخصیة مصالحه أجل من ولیس ،المنظمة مصلحة أجل من هووقت وجهده

خالص تفانٍ  بكل والعمل ،فیها   .إنتاجیته زیادة أجل من وإ

  :التنظیمي الوالء تكوین مراحل

 في المساعدة العوامل إلى )2003(اللوزي في مهإلی المشار وماناري مـارش روبـرت أشار

   :وهي التنظیمي، الوالء تشكیل

 نأ بـشرط المنظمـة في العاملین األفراد حاجات إشباع على تعمل داخلیة عمل سیاسات وجود .1

 ذلـك لىع فسیترتب ،الحاجات هذه أشبعت ما فإذا ،الحاجات هذه إشباع على قادراً  الفرد یكون

 بالرضـا الـشعور إلى بدوره یقود والذي المتوازن، بالسلوك یسمى إیجابي سلوكي نمط اتباع

 .التنظیمي الوالء من عالیة درجة ثم ومن واالنتماء واالطمئنان

 كثـرأ قناعـات تكونـت وواضحة محددة األهداف كانت فكلما التنظیمیة، األهداف في الوضوح .2

في  اً أثر  أكبر التنظیمي الوالء كان كلما ثم ومن وااللتزام ،االنتماء في األفراد لدى رسوخاً 

 .العامة بالمؤسسات التنظیمي الوالء في التحفیز سیاسات

 تحقیقل أكبر بحماس المساهمة على الفرد یشجع هذا ألن ووجدانیاً  فكریاً  المشاركة مبدأ إشاعة .3

  .التنظیمیة األهداف
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 یسهم نحو علىو  وخصائصها تفاعالتها بكل العمل بیئة في التنظیمي المناخ تحسین على العمل .4

 العـاملون اـهفی یـشعر إیجابیة أجواء توفیرو  العاملین لدى وأخالقي وظیفي سلوك تشكیل في

 والـوالء المعنویة والروح الرضا درجة زیادة إلى یقود الحال بطبیعة وهذا العمل، في بأهمیتهم

 .التنظیمي

 اإلشـباع درجـة مـع ومتطابقـة مناسبة دوماً  لتكون الحوافز نظم في باستمرار النظر إعادة .5

 .المطلوبة

 المتبادلة والثقـة تـراماالح یسوده جو وتوفیر لألفراد متمیزة معاییر ترسیخ تحاول مؤسسیة ثقافة بناء .6

 .كافةً  األطراف بین

 نأ علـى إجماع هناك ولكن والباحثین، العلماء قبل من المراحل هذه على إجماع هناك لیس

 Buchanan)( بوشـانان بـین وقـد مختلفـة، ـلمراح فـي یمـر الوالء من ما درجة إلى یصل لكي الفرد

 مراحل ثـالث خالل من یتطور األفراد عند التنظیمي الوالء أن) 2003( عورتاني في هإلی المشار

  :هي متعاقبة

 الفـرد التحـاق تاریخ من سنة إلى تمتد التعیین، بعد ما فترة وهي: واإلعداد التجربة مرحلة  -أ

 واإلعـداد التـدریب إلـى خاللهـا خاضـعاً  العامل ویكون تجریبیة، فترة تعتبر ولكنها بعمله،

 یبـذل لـذا ها،ب یعمل التي مؤسسته من والقبول الرضا على بالحصول الفرد ویهتم واالختیار،

طراء أنظار محط یكون عمله في ویبرز لیبدع عنده جهد أقصى  ویـرى حولـه، مـن كل وإ

 حووضـو  الـوالء، تضـارب: منها المرحلة هذه ضمن تظهر خبرات هناك أن أیضاً  بوشانان

 .التوقعات وفهم العمل، وتحدیات الدور،

 سنوات، أربـع لـىإ سنتین من وتمتد التجریبیة للفترة الالحقة الفترة وهي: واإلنجاز العمل مرحلة -ب

 تتمیزو  حققـه، الذي ازاإلنج على والتأكید عمله، خالل من ذاته إثبات إلى خاللها الفرد ویسعى
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 یمق وظهور العجـز، مـن والخـوف الشخصیة، األهمیة: منها والتي لخبراتا ببعض المرحلة هذه

   .والعمل للتنظیم الوالء

 بعمله، الفـرد ـاقالتح من الخامسة السنة بعد الفترة هذه وتبدأ: له واالنتماء بالتنظیم الثقة مرحلة_ ج

 شدیدة الرباط، ینـةمت تصـبح بحیـث بها، یعمل التي المؤسسة نحو الوالء اتجاهات بترسیخ فیها ویبدأ

 لیعلو ه،مؤسست لصالح ملل، أو كلل دون ویعمل یعمل أن یرید أنه حینها اإلنسان ویشعر الوثاق،

 نتقلوت لمنظمته، واإلخـالص الحـب مشاعر لهیب من الشخصیة مصالحه وتنصهر ومعها، بها

 الثالث لالمراح التالي الشكل ویوضح النضج، مرحلة إلى التكوین مرحلة من بالفرد الفترة هذه

 .بوشانان عند الوالء لتكوین

 

  

ُ  المرحلة   الثالثة المرحلة                      الثانیة المرحلة                        ولىاأل

  

  

  

  )بالتنظیم الثقة(               )واإلنجاز العمل(                     )التجربة فترة(     

  .41ص) 2005(ختام عبد ااهللا علي غنام،) 1الشكل(

:عنه الناجم والسلوك التنظیمي الوالء تكوین في تساعد التي العوامل  

 ادأبعـ وذات معقـدة، عملیة التنظیمي الوالء تكوین عملیة أن على العلماء من إجماع هناك 
 بیِّن ختالفا هناك نولك وغیرها، العمل وبیئة والمادیة واالجتماعیة الشخصیة منها ومتداخلة، مختلفة

 والمجتمعات لدراسـاتا لتعدد تبعاً  التنظیمي الوالء تكوین في تتسبب التي العوامل بشأن العلماء آراء في

الدور وضوح-  

العمل تحدیات-  

الوالء تضارب-  

التوقعات فھم-  

  الشخصیة األھمیة

العجز من الخوف  

 الوالء قیم ظھور
والعمل للتنظیم  

 

 الوالء ترسیخ
 وتدعیمھ
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 للوالء لمسببةا العوامل فـي تبحـث نمـاذج بوضع المفكرین من العدید قام حیث فیها، إجراؤها یتم التي
 الذي ستیرس نموذج وأشهرها، النمـاذج هـذه وأهـم لذلك، نتیجة األفراد من الصادر السلوك وتوضح
  :10،ص 2005یوضح نموذج ستیرز، ) 2الشكل( في والمبین ستیرس العالم وضعه

  

  

  

  

  

  

  

+                        

 :اتفئ ثـالث مـن تكونت التنظیمي الوالء مدخالت أن الباحث رىی السابق الشكل خالل منو 

 العلمي، والمؤهـل والجـنس، العمـر،: مثل الفرد تعرِّف متغیرات وهي: الشخصیة الخصائص فئة -1

  .وغیرها ،والقدرات الخبرة، وسنوات

 المهمة، ـدتحدیو  العمـل، صـعوبات: مثل العمل فتعرِّ  التي المتغیرات وهي: العمل خصائص فئة -2

  .الراجعة التغذیةو  االجتماعي، التفاعلو 

 لعمله أدائـه اءأثن الموظف خبرات ونوعیة بطبیعة تتعلق التي المتغیرات وهي: العمل خبرات فئة -3

 وقعاتت وحقیقـة الشخصیة، واألهمیة التنظیمیة، والتبعیة المنظمة، نحو المجموعة اتجاهات: مثل

 .الفرد

: شخصیة خصائص  

لإلنجاز لحاجةا-  

لعمرا-  

لتعلیما-  

الدور حدیدت-  

:العمل خصائص  

بالعمل الرضا-  

 للتفاعالت الفرصة-
 االجتماعیة

.العمل في التحدي-        

المرتدة التغذیة-  

:العمل خبرات    

   بالنسبة الشخص أھمیة-
.          للتنظیم  

 الخبرات ونوعیة طبیعة-
 في العاملین لدى العمل

.المؤسسة  

.بالتنظیم الثقة-  

 الوالء

التنظیمي   

 

الصادر السلوك  

 في والمیل الرغبة -
.بالعمل االستمرار  

 طواعیة للتطوع األفراد میل-
.التنظیم أھداف لتحقیق  

 إلنجاز الجھد لبذل المیل-
.أكبر  

.العمل دوران نسبة انخفاض-  
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 الفـرد داخـل ـيف التنظیمـي الوالء یةلتقو  بینها فیما وتندمج معاً  تتفاعل الثالث الفئات وهذه

 في للبقـاء المیلو  الرغبة: في المتمثلة المخرجات فتكون مهنته نحو تصرفاته على بالتالي وینعكس

 إلنجاز جهد لبذل والمیل بالمكسب، الطمع دون المنظمة لصالح بالعمل للتبرع األفراد ومیل التنظیم،

   .العمل دوران نسبة وانخفاض أكبر،

  :العاملین لدى التنظیمي الوالء نمو على تساعد التي العوامل

 نأل لهـا، بـالوالء أبنائها شعور هو ومؤسسة تنظیم ألي النجاح وعناصر أسباب أهم من    

مكانیـات، جهـد من یملك ما أقصى لبذل العامل تحث التي الدوافع وأرقى أسمى من الوالء  هالً تجام وإ

 أنهاش من التي العوامل من مجموعةوهناك  مؤسسته؛ أهداف مع تتعارض التي الشخصیة مصالحه

  :یلي ما العوامل هذه بین ومن العاملین، لـدى التنظیمـي الـوالء زیادة

 ألكثـرا والمعلمات المعلمین أن إلى دراستها في توصلت: المؤسسة في العاملین إشراك زیادة-1

دارتها مدرستهم إلى انتماء أكثر المدرسیة، لقراراتا فـي مشـاركة  إشراك أنو  ،)1996، إبراهیم(وإ

 سواء دیهم،ل التنظیمي الـوالء نمو زیادة إلى یؤدي قوانینها، وضع وفي المؤسسة قرارات في العاملین

 نظیمـيالت والـوالء الممرضات إخالص زیادة بین طردیة عالقة وهناك، وجدانیة أم عقلیة مشاركة كانت

 .)2004، األحمدي( فـي

 الحوافز توفر أن) المؤسسة( المنظمة على أي :الحوافز من مناسب نظام إیجاد على لعملا-2

 تكون ال أن على وفكر، جهد من العامل یقدمه ما مع یتناسب عـادل بشـكل وتوزعها والمعنویة المادیة

   .)2003، عورتاني( نمعـی فـرد أو مـا لفئـةرًا حك
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 حقیقها،وت فهمها على قدرة أكثر العاملین یجعل األهداف وضوح: األدوار وتحدید األهداف وضوح-3

 بنظام لعجلةا تسیر العمل؛ في ومكانته دوره فرد كل یعرف فحین األدوار، تحدیـد على ذلك وینطبق

 سمیث،(سةالمؤس نحو الفرد لدى الوالء ینمو وبالتالي المؤسسة، داخل الصراع ویقل وانسـجام، وسالسة

  . )2002، یوسف؛ 1995

 لداخلیةا الخصائص مجموعة" بأنه التنظیمي المناخ یعرف :التنظیمي المناخ بتحسین االهتمام -4

 فتنعكس یدركونهاو  العاملون یفهمها االستقرار، أو النسبي الثبات من بدرجة تتمتع والتي العمـل لبیئة

 ذات التنظیمات أن الدراسات أظهرتو  ".)1989 ،القریوتي( سلوكهم وبالتالي واتجاهاتهم قیمهم علـى

 العاملین، حون بالمسؤولیة اإلحساس من عالیة بدرجة تتصف والتي للعمـال، والمشجعة اإلیجابیة البیئة

 نظیماتت هي باإلنسان، واالهتمام األهداف، وتحقیق الجید، التنظیمي المنـاخ توفیر على وتعمل

 .)2003عورتاني،( في أفرادها لدى التنظیمي الـوالء توفیر فـي ناجحة

 عرفیش المؤسسة، داخل في ودي أسري جو توفیر أي :مؤسسي ووعي ثقافة بناء على العمل-6

 اجاتهماحتی وتحقیق العاملین بین مشتركة أهداف إیجاد خالل مـن ومعهـا ألسرته یعمل أنه الفرد

 القصور نم نوع أي قدراته في یجد لمن الكافي التدریب خالل من الدعم وتقدیم إشباعها، على والعمل

 التنظیمي الءوالـو  التنظیمیـة الثقافـة بین طردیة عالقة وجودالدراسات   أظهرت وقد. التمیز عن یعجزه

 )2004 األحمدي،(

 راسةد هناك :الوظیفة من الفعلي المادي العائد ومستوى والداخلیة الخارجیة العدالة عن لرضاا-7

 الفعلي يالماد العائد ومستوى الخارجیـة العدالـة عـن الرضا أن إلى نتائجها تشیر التي) 1999(یوسف

  .التنظیمي الوالء في اً معنوی تأثیرا یؤثران الوظیفة من
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، اإلنتاجیة تحسین وسائل في) 1985(العزاويفقد بحثت دراسة  ذكره سبق ما إلى باإلضافة

 إلنتاجل جیدة معدالت إلى للوصول األداء كفاءة ورفع اإلنتاجیـة بموضـوع االهتمـام اً دائم یزداد حیث

 بین حبةوالم والثقة والتعاون الوالء وزیـادة اإلنتاجیـة تحسین وسائل من أنو  األصعدة، مختلف على

  :اآلتیة األمور مراعاة والعاملین واإلدارة ؤسسةالم

 المؤسسة وأن أوالده، ومسـتقبل مسـتقبله علـى باألمـان الفرد تشعر: الحیاة مدى التوظیف خطوة .1

نح لمن ووالء بإخالص فیعمل كبرت، أو صغرت نزوة أي عند عنه تستغني لن   .الثقة مُ

 بروح عملی أن یجب أنه الفرد یشعر حیث الیابانیة، التجربة به تمتاز ما هذا: الترقیات بطء .2

 والفردیة تحصـیلوال اإلبداع أهمیة تؤكد التي الترقیات، بسرعة تمتاز األمریكیة التجربة أما الفریق،

 . الغربي اإلنسان علیها یركز التي

 منم كبیـر عـدد على تمر حیث طویلة، بإجراءات القرارات اتخاذ عملیة تمر: الجماعي القرار .3

 باإلضافة نفیـذ،للت وقابلیـة إبداعاً  أكثر الجماعي القرار فإن بالتالي والتعدیل؛ النقد حق یمتلكون

  . المشتركین بین والتعاون والوالء، المتبادلة، والثقة االنتماء، مشاعر تنمیة إلى

 حیاة فـي امه شيء كل یحدث حیث بعید، زمن منذ علیها الیاباني المجتمع اعتاد: المشتركة القیم .4

 عالیةف بـل فردیة، حوافز انتظار دون یكون للوظیفة فالوالء مشتركة، جهود نتیجة الجماعات

 . الجماعیة تآوالمكاف والتعویضات االقتراحات

 انتهاء مـع ـلالعم بأصحاب العامل عالقة تنتهي ال الیابانیة التجربة في: بالناس الشامل االهتمام .5

 إلى یؤدي ممـا وتفـاهم، وثقـة، وود، وتفاعل، مجامالت، من ذلك بعد ما إلى تمتد بل العمل،

 .لمنظمته والئه

 :   السابقة الدراساتثانیًا
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 تم لتيا والطریقة ،متغیري الدراسةب الصلة ذات السابقة للدراسات عرضاً  الجزء هذا یتضمن

  :ومنها األحدث، إلى األقدم من اعتمادها

 :المواطنة قیم تناولت دراسات - أوالً 

المواطنة هدفت التعرف إلى صور  ) دراسة(Walker Joyce, 2005أجرى ولكر جیوس 

بین الشباب ودور المعلمین في الجامعة ومعاهد التعلیم في إكساب هؤالء الشباب قیم المواطنة، 

مجموعة من النتائج منها أن البرامج واألنشطة في الجامعة لها عالقة وتأثیر  إلى وتوصلت الدراسة

ساهمة شكالته والمإیجابي في مساعدة الشباب على اتخاذ القرار واإلدراك الصحیح الحتیاجاته وم

 .في حلها وتدعیم المواطنة لدیهم

طریقة التأثیر  إلىالتعرف  هدفت ) دراسةPeterson Donna, 2005وعمل بیترسون دونا (

في الطلبة خارج المدرسة والعالقة بین المجتمع والجامعة لتطویر األخالق والمواطنة، وطبقت الدراسة 

وواجباتهم  مهعلى الشباب في جنوب الوالیات المتحدة األمریكیة، لمعرفة طرق تفكیر الشباب وحقوق

أن  ل، وتوصلت الدراسة إلىومیولهم وسلوكهم وطموحاتهم في المستقب ،وأفكارهم ،نحو مجتمعهم

ومؤسسات  ،االهتمام باحتیاجات الشباب وتنمیة المعارف العلمیة لدیهم وتحقیق التعاون بین الجامعة

  .مالمواطنة واالنتماء لدیه على التفكیر السلیم ساعد في تنمیة قیم الشباب المجتمع ومساعدة

دور الجامعة في تعلیم  تناولت) دراسة (Calvert Robert, 2006وأجرى كیلفرت روبرت 

الطالب األمریكیین السیاسة والدیمقراطیة والثقة بالنفس وتكوین العالقات الطیبة والمشاركة اإلیجابیة 

ة ولیة، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعؤ یة إحساسهم بالمواطنة وتحمل المسفي قضایا المجتمع وتنم

هم حها للطالب من خالل دراستتتیتها التي من النتائج منها أن الجامعة من خالل أنشطتها ومشروعا

بداء اآلراء وتس ،تساعدهم في تنمیة القدرة على التعبیر باألهمیة  هم في ارتباطهم بالجامعة وتشعرهموإ

  .والتقدیر لدیهم
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 نةالمواط مفهوم على الثقافي االنفتاح أثر معرفة إلى هدفت دراسة) 2008(العامر أجرىكما 

 شافواستك المواطنة، مفهوم بأبعاد السعودي الشباب وعي إلى التعرفو  السعودي، الشباب لدى

 ،مالتعلی نوع األسرة دخل مستوىو  ،اإلقامة محل متغیرات حسب اإلحصائیة الداللة ذات الفروق

 عینة لىعطبقت  التحلیلي، الوصفي المنهج الدراسة واستخدمت .الوالد تعلیم مستوى، و الجنسو 

 تعزى لمتغیر  إحصائیة داللة ذات فروقاً  هناك أن الدراسة نتائج وأظهرت ،)544(بلغت عشوائیة

 لصالح ،الجامعات وطلبة الكلیات طلبة بین إحصائیة داللة ذات فروق وهناك ،اإلناثالجنس لصالح 

 كانت وقد ،لوالدل التعلیمیة للحالة تعزى فروق هناكو  القرى، في المقیمین على المدینة في المقیمین

. امعيج مؤهل لدیهم الذین لصالح األخرى والمستویات جامعي مؤهل لدیهم الذین بین ما الفروق

 تعزى فروق وهناك. لایر (7000) من أكثرلصالح  لألسرة الشهري الدخل لمتوسط تعزىوق فر  وهناك

 الفروق كانت دوق ،اآلخر على واالنفتاح والتعددیة الهویة أبعاد على السیاسیة الثقافة مصدر لمتغیر

  .واإلنترنت الفضائیات من السیاسیة ثقافاتهم یستمدون الذین بین ما

 مقی تعزیز في الشباب مراكز مساهمة مدى إلى التعرف هدفت دراسة) 2010( زیدان وأجرى

 في لشبابا مراكز إلسهام النسبي القصور بعض وجود الدراسة نتائج وبینت ،الشباب لدى المواطنة

 وفي للمجتمع، والوالء االنتماء قیم تنمیة في القصور هذا یتمثل والذي الشباب لدى المواطنة قیم تنمیة

 أهمیة لدراسةا وكشفت ،البیئة على المحافظ وواجبات حقوق تنمیة وفي ،االجتماعیة المسئولیة تنمیة

 شبابال رعایة إدارات أو الشباب رعایة وأندیة مراكز سواء الشباب رعایة لمؤسسات فعال دور إیجاد

 خالل من ذلكو  ،المواطنة وسلوك وثقافة قیم وتدعیم وتعزیز تنمیة في التعلیمیة والمعاهد بالجامعات

 في ساتالمؤس هذه رسالة تحقیق وبالتالي األهداف هذه تحقیق في والمشروعات والبرامج ألنشطةا

 .للمجتمع والنمو التقدم لتحقیق المجتمع في والفاعلة الهامة الفئة هذه إعداد
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عنوان دور الجامعة في تنمیة قیم المواطنة لدى الطلبة" دراسة بدراسة  )2011(وأجرى داوود 

مفهوم المواطنة، والمكونات األساسیة للمواطنة،  تعرفالدراسة  هدفو میدانیة بجامعة كفر الشیخ"، 

والوقوف على دور جامعة كفر الشیخ في تنمیة قیم المواطنة لدى الطلبة، والتوصل إلى مقترحات 

 تبانة،یق هدف الدراسة استخدمت االسقدور الجامعة في تنمیة قیم المواطنة لدى الطلبة، ولتحلتفعیل 

طالب وطالبة من الفرقة الثالثة والرابعة بجامعة كفر الشیخ  )2000سة (فراد عینة الدراأوقد بلغ عدد 

 لعددالدراسة  وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وتوصلت 2010/2011من العام الجامعي 

ستاذ الجامعي في تنمیة قیم المواطنة جاءت بدرجة متوسطة وضعیفة، ن دور األأمن النتائج منها: 

عدم وجود فروق بین متوسطات عینة الدراسة في استجاباتهم لدور الجامعة في تنمیة قیم المواطنة 

جد فروق لصالح تو  نهإحور المتعلق بالمناهج الدراسیة فتعزى إلى اختالفهم في الكلیة، باستثناء الم

  .الكلیات اإلنسانیة، وعدم وجود فروق تعزى إلى اختالفهم في الجنس

إلى حقوق المواطنة وواجباتها كما یراها معلمو التعرف ) دراسة هدفت 2011( ةوأجرى عود     

الدراسات االجتماعیة في مدارس وكالة الغوث الدولیة في األردن، وفیما إذا كان هنالك أثر لكل من 

متغیرات: الجنس، والمؤهل العلمي، والجامعة أو الكلیة التي تخرج منها المعلم، والتخصص، وعدد 

) 50ولتحقیق هذا الهدف تم تطویر أداة مكونة من ( ،سنوات الخبرة في تحدید هذه الحقوق والواجبات

 ) معلماً 98فقرة، تشمل على مجالین هما: الحقوق، والواجبات، وتم تطبیقها على عینة تكونت من (

ومعلمة، بینت الدراسة آراء أفراد عینة الدراسة حول مجالي حقوق المواطنة وواجباتها جاءت مرتفعة 

على األداة الكلیة لكل منهما، وعلى فقرات كل مجال منهما، وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات 

ا الكلیة التي تخرج منه الجنس، أو مؤهل العمل، أو الجامعة أو :داللة إحصائیة تعزى إلى متغیرات

 المعلم، أو التخصص، أو عدد سنوات الخبرة.
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إلى تعرف دور المعلمین فى تنمیة القیم الوطنیة  دراسة هدفت )2011العازمى والرمیضى (أجرى و 

لدى طلبة المدارس الثانویة فى دولة الكویت، والتعرف عما إذا كان هناك فروق فى دور المعلمین 

تحقیق هذا لوالمنطقة التعلیمیة، و  ،وسنوات الخبرة ،الجنس :وطنیة تعزى لمتغیراتبشأن تنمیة القیم ال

اشتملت على مجموعة من القیم الوطنیة، وطبقت على عینة عشوائیة من  ستبانةاالهدف تم إعداد 

قدیرات أهمها: أن ت وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج المعلمین والمعلمات فى مدارس المرحلة الثانویة،

وجدت فى جمیع المجاالت، و  عالیةاد العینة لدور المعلمین فى تنمیة القیم الوطنیة جاءت بدرجة أفر 

ة الجنس وسنوات الخبرة والمنطقة التعلیمیة، وأوصت الدراس اتفروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر 

بتشجیع المواطنة والقیم الوطنیة لدى الطالب خاصة القیم التى تهتم بالمجال السیاسى، واالهتمام 

بإعداد وتدریب المعلمین على تعلیم القیم، باستخدام األسالیب والتقنیات الحدیثة التى أثبتت نجاحها 

  فى تعلیم القیم.

) دراسة هدفت إلى الكشف عن دور مناهج التربیة اإلسالمیة المتطورة 2012أجرت فاطمة (و 

في تنمیة قیم المواطنة الصالحة لدى طالب المرحلة األساسیة العالیة من وجهة نظر المعلمین في 

یة وأظهرت النتائج أن درجة تنم ،ومعلمة اً ) معلم55تربیة إربد الثالثة، وتكونت عینة الدراسة من (

انت بتربیة اربد الثالثة ك المعلمینمناهج التربیة اإلسالمیة في المرحلة األساسیة من وجهة نظر 

وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة  ،)36.3(متوسطة حیث بلغ المتوسط الحسابي 

 لصالح المعلمین من حملة الماجستیر مقارنة بنظرائهم في حملة إحصائیة تعزى للمؤهل العلمي

 لصالح المعلم ذو الخدمة الزمنیة الطویلة. وسنوات الخبرة البكالوریس

 نةالمواط سلوك على للمدیرین العاطفي الذكاء دور التعرف إلى) 2013( سالم وهدفت دراسة      

 المنهج ثالباح واستخدم ،فلسطین في رفح محافظة في الثانویة مدارس في للمعلمین التنظیمیة

 عاطفيال الذكاء بین ایجابیة عالقة وجود :نتائجال أظهرتو  ،استبانة) 190( وزعت، التحلیلي الوصفي
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 سنواتو  الجنس يمتغیر  إلى تعزى فروق ذات داللة إحصائیة وجودو  ،التنظیمیة المواطنة وسلوك

  .الخبرة

هدفت التعرف إلى مستوى دور عضو هیئة التدریس في دراسة ) 2013وأجرى تیسیر (

الطلبة، والتعرف إلى الفروق لمتغیرات  نظرالجامعات األردنیة في تنمیة قیم المواطنة من وجهة 

فقرة، ) 48، اشتملت على (استبانةأعدت ، و لجامعة، والكلیة، ومستوى الدراسةجنس الطالب، وا

، وأظهرت الدراسة أن مستوى دور عضو هیئة التدریس وطالبةطالبا ) 928وتكونت عینة الدراسة من(

أظهرت وجود فروق ذات  ، كمابصورة عامة وفي المجاالت كافة م المواطنة متوسطةفي تنمیة قی

لخاصة، ا جنس لصالح الذكور، ولمتغیر الجامعة لصالح الجامعاتال لمتغیرداللة إحصائیة تعزى 

  .الدراسة لصالح طلبة السنة األولىمتغیر مستوى اإلنسانیة، ولولمتغیر الكلیات لصالح 

التعرف إلى دور الجامعات األردنیة في تدعیم قیم  هدفتدراسة ) 2014وأجرى عصمت وحسن (   

نت عینة الدراسة من (  عضو هیئـة )371المواطنة من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس. وتكوّ

ــة العشـــوائیة. ، و تـدریس ت نتـائج الدراسـة وقد أظهـر . ـــتبانةاس تم استخدامتــمّ اختیــارهم بالطریقــة الطبقیـ

أّن أبـرز قـیم المواطنـة التـي تسـعى الجامعـات إلـى ترسـیخها لـدى منتسـبیها مـن وجهـة نظـر أعضـاء 

كما بینت و  .الحرص على أمنـه واسـتقرارهو  ،واالنتماء للوطن، وحب الوطن ،هیئـة التدریس هي: الوالء

الدراسة أّن درجة إمكانیة قیام الجامعات األردنیة في تـدعیم قـیم المواطنـة من وجهة نظر أعضـاء 

عـزى ت وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى الداللـةو  ،هیئـة التـدریس جـاء بدرجـة متوسـطة

عدم وجـود فـروق ذات داللة و  ،ونـوع الكلیـة ،جامعات الخاصةلصالح الو نـوع الجامعـة متغیر ل

  .تعزى ألثر الكلیة إحصائیة

في  إلى درجة تمثل طلبة جامعة األقصىالتعرف  ) دراسة هدفت2014وأجرى عمران (

 المواطنة، وعالقتها بمتغیرات؛ الجنس، والسنة الدراسیة، والكلیة، وحالة المواطنة لقیم فلسطین
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) 776( نعلى عینة مكونة م توطبق ،فقرة )30تم تطویر استبانة اشتملت على(و ، الجئ) -ن(مواط

 قصى لقیم المواطنة كانت، وقد توصلت الدراسة إلى أن درجة تمثل طلبة جامعة األطالبًا وطالبةً 

لى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة و ، مرتفعة درجة تمثل الطلبة لقیم المواطنة تعزى في إ

وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر و المواطنة، و  ،السنة الدراسیةو  ،الجنس لمتغیرات

  .الكلیات، ولصالح طلبة الكلیات اإلنسانیة

 لمواطنةا وسلوكیات العاطفي الذكاء بین العالقةاستقصاء  هدفت دراسة) 2015( الشوا وأجرى

 المنهج استخدامب الباحثة وقامت ،غزة بمحافظات فلسطین بنك في العاملین الموظفین لدى التنظیمیة

 ،اً موظف) 250(طبقت على ،األولیة البیانات جمع في كأداة االستبانة واستخدمت االرتباطي، الوصفي

 روقف توجد ال .مرتفعة بدرجة جاءت التنظیمیة المواطنة سلوكیات مستویات أن :نتائجال أظهرت وقد

  .ةیالدیموغراف للمتغیرات تعزى التنظیمیة المواطنة سلوكیات مستوى في احصائیة داللة ذات

  :التنظیمي الوالء تناولت دراسات: ثانیاً 

نتاجیة التنظیمي الوالء واقع معرفة إلى هدفت دراسة) 1998( ردایدة وأجرى  لهیئةا أعضاء وإ

 والمؤهل س،الجن من كل وأثر الهاشمیة، األردنیة المملكة في الحكومیة المجتمع كلیات في التدریسیة

نتاجیتهم والئهم في الكلیة في الخدمة ومدة العلمي،  عضو )274( من الدراسة عینة تكونت وقد. وإ

 أظهرت وقد ،)یةلإلنتاج بورتزاما( مقیاس باستخدام التنظیمي الوالء تم استخدام استبانة. تدریس هیئة

 انك لكلیاتهم الحكومیة المجتمع كلیات في التدریسیة الهیئات أعضاء من )67( والء أن الدراسة

 منهم(69%) إنتاجیة وأن. مرتفعاً  والؤهم كان التدریس هیئة أعضاء من وأن دون، فما) %33(متوسطاً 

 لمؤهلوا الجنس، لمتغیرات إحصائیة داللة ذو أثر یظهر لم وكما مرتفعة،) 31%(و دون فما متوسطة

 عضاءأل واإلنتاجیة التنظیمي الوالء في بینها فیما والتفاعالت الكلیة، في الخدمة ومدة العلمي،

 واإلنتاجیة التنظیمي الوالء بین عالقة تظهر ولم الحكومیة، المجتمع كلیات في التدریسیة الهیئات
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 من باً قری االرتباط معامل كان حیث ،الحكومیة المجتمع كلیات في التدریسیة الهیئات ألعضاء

  .الصفر

عضاء أتقییم  إلى  ,Marchiori and Henkin)2004دراسة مركیوري وهنكن (وهدفت 

ء التنظیمي الالو (ده , بأبعایات المتحدة وكنداوالفي ال ء التنظیميالهیئة التدریس في الكلیات الطبیة للو 

 ء التنظیمي ومجموعة منالقة بین أبعاد الو الالع إلىلتعرف وا ،)العاطفي, والمستمر, والمعیاري

لخدمة في ومدة ا ،میة, ومدة الخدمة في التعلیم العاليیكاداألوالرتبة ، المتغیرات المتمثلة في العمر

قة ال. وخلصت الدراسة إلى وجود ععضواً  )1121(وقد تكونت عینة الدراسة من  ،المؤسسة الحالیة

 لةالوأن هنالك فروق ذات د ،داء الوظیفياألء المعیاري و الإحصائیة بین الو  اللةإیجابیة ذات د

جابیة قة إیالء التنظیمي العاطفي ومدة الخدمة في التعلیم العالي, ووجود عالإحصائیة في مستوى الو 

  .ء المستمر ومدة الخدمة في المؤسسة نفسهاالإحصائیة بین الو  اللةذات د

 الثانویة المدارس مدیري ممارسة درجة إلى التعرف بهدف دراسة) 2005( المعایطة وأجرى

 الفروق إلى عرفوالت لمعلمیهم، التنظیمیة المواطنة بسلوك وعالقتها التنظیمیة للعدالة األردن في العامة

 التنظیمیة لمواطنةا لسلوك المدیرین وتقدیرات هم،یلمدیر  التنظیمیة العدالة لسلوك المعلمین تقدیرات في

و  اً مدیر ) 72( من الدراسة عینة وتكونت. العلمي والمؤهل والخبرة الجنس :لمتغیرات وفقاً  ملمعلمیه

 انتك التنظیمیة للعدالة المدیرین ممارسة درجة أن النتائج وأظهرت. ومعلمة معلماً ) 1515(و مدیرة

 یمیةالتنظ للعدالة المدارس مدیري ممارسة درجة في إحصائیة داللة ذات فروقاً  هناك وأن متوسطة،

 داللة ذات قفرو  توجد ال حین في ،فوق فما الماجستیر حملة لصالح العلمي المؤهل متغیر إلى تعزى

   .والخبرة الجنس :لمتغیري تعزى إحصائیة

 رؤساء لدى التنظیمیة العدالة مستوى إلى التعرف هدفت دراسة) 2006(سلطان وأجرى

 لدى التنظیمي والوالء الوظیفي الرضا من بكل وعالقتها الرسمیة األردنیة الجامعات في األقسام
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 نتائج وأظهرت. تدریس هیئة عضو) 450( من الدراسة عینة وتكونت. التدریسیة الهیئات أعضاء

 فرقاً  ناكه وأن. مرتفعة كانت األكادیمیة األقسام رؤساء لدى التنظیمیة العدالة مستوى بأن الدراسة

 التنظیمي، ءوالوال الوظیفي بالرضا التدریسیة الهیئات أعضاء شعور مستوى في إحصائیة داللة تذا

 الوالءو  التنظیمیة العدالة من كل بین إحصائیة داللة ذات طردیة إیجابیة عالقة وجود أیضاً  وتبین

  .التنظیمي

 داریةاإل الهیئات لدى التنظیمي الوالء درجة تحدید هدفت إلى دراسة) 2006( عطاري وأجرى

 تحدید إلى راسةالد هدفت كما التعلیم، ومهنة التعلیمي والعمـل المدرسـة تجـاه عمان بسلطنة والتدریسیة

 العینـة رادأف عدد بلغ وقد. والتنظیمیة الشخصیة المتغیرات ببعض التنظیمـي الوالء ارتباط مدى

) 105( مع ةمقابلوال ستبانةاال من الدراسة أدوات وتمثلت .العشوائیة بالطریقة اختیروا فـرداً ) 1815(

 النتائج هرتأظ كما، مرتفع األفراد لدى الوالء معدلٍ  أن إلى النتائج خلصت وقد .الدراسة أفراد من فرداً 

 الدراسة توجد كما الوالء، ارتفع الخبرة سنوات عدد ازدادت فكلما الخبرة؛ سنوات بعدد الوالء ارتباط

 أنه ذلكك النتائج وأظهرت. اإلداریین لصالح واإلداریین، المعلمین والء بین إحصائیة دالة اً فروق

 لصالح كنوالس العمل لمكان تعزى إحصائیة دالة فروق هناك كانت فقد المهنة نحو الوالء باستثناء

   .سكنهم مناطق في یعملون من

 دىل التنظیمي والـوالء الـوظیفي الرضـا مستوى إلىالتعرف ) 2007(العماري دراسةوهدفت 

 العالقة تذا المتغیرات إلى والتعرف قطـر، بجامعـة القطریـات اإلناث التدریس هیئة أعضاء من عینة

 عضو) 46( من مكونة عینة على االستبانة تطبیق وتم التنظیمـي، والوالء الوظیفي الرضا من لكل

 القطریات ریسالتد هیئة بـین الوظیفي بالرضا الشعور مستوى أن الدراسة هذه وبینت .تدریس هیئة

 ٍوجود عن الدراسة هذه تكشف ولم. للجامعة التنظیمي بالوالء جداً  عال شعور مقابل ،ةجاء متوسط
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 دالة رتباطا عالقة وجود أو الدراسة، في األساسیة والمتغیرات الوظیفي الرضـا بین دالـة ارتباط عالقة

  .التدریس یئـةه أعـضاء بین التنظیمي بالوالء جدا العالي والشعور الوظیفي الرضا مستوى توسـطم بین

 اوالرض التنظیمي الوالء بین العالقة استقصاء فهدفت إلى) 2008( عویضة أما دراسة

 في ميتنظی والء وجود تعیق التي العوامل ومعرفة ،األهلیة المنظمات في العاملین لدى الوظیفي

 في عاملینال لدى التنظیمي الوالء تحسین كیفیة في والبحث غزة، محافظات في األهلیة المنظمات

 توصلت وقد. اً موظف )360(بلغت عشوائیة طبقیة عینة على االستبانة  طبقت األهلیة، المنظمات

 ةغز  بمحافظات األهلیة المنظمات في التنظیمي الوالء من عالٍ  مستوى یوجد أنه إلى الدراسة

 هلیةاأل المنظمات في للعاملین الوظیفي الرضا إلجمالي نسبیاً  جید مستوى یوجدو  ،)%81(یقدر

 في بالعمل المتعلقة الوظیفي الرضا عوامل بین إیجابیة عالقة ووجود)، %72(یقدر غزة بمحافظات

 یفيالوظ الرضا أثر حول المبحوثین استجابة في إحصائیة داللة ذات فروق وجود عدمو  المنظمة،

   .زةغ قطاع بمحافظات الفلسطینیة األهلیة المؤسسات في العاملین لدى التنظیمي الوالء على

مستویات الذكاء العاطفي لمدیري المدارس إلى التعرف  )2012خدیجة ( وهدفت دراسة

ینة ، وقدم تم اختیار ع)عمان(الثانویة وأثره على الوالء التنظیمي للمعلمین في محافظة العاصمة 

)، وتم استخدام 280)، ومعلمیهم وعددهم (40عنقودیة عشوائیة من مدیري المدارس الثانویة وعددهم (

دم استختم استبانة للوالء التنظیمي للمعلمین، و  یةوالثان ،دیرینأداتین األولى مقیاس للذكاء العاطفي للم

 أن مستوى الذكاء العاطفي لمدیري المدارسوتوصلت إلى نتائج عدة منها:  ،المنهج شبه التجریبي

 يأن الوالء التنظیمي للمعلمین فجاء بدرجة متوسطة، و  )عمان(ة العاصمة الثانویة في محافظ

 α ≤ 0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى جاء بدرجة متوسطة، و  )عمان(العاصمة 

صالح اإلناث، لالجنس، وسنوات الخبرة، والمؤهل العلمي،  اتمتغیر في مستوى الوالء التنظیمي تبعًا ل (

  على التوالي. سوبكالوریو من فئة (من إحدى عشرة سنة فأكثر)، أصحاب الخبرة و 
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 لتنظیميا الوالء زیادة في التوزیعیة العدالة قواعد ثرأ بیان إلى هدفت دراسة) 2012(السكر وأجرى

 استخدم .التحلیلي الوصفي المنهج استخدم األردنیة، الوزارات في العاملین المدیرین لآلراء وفقاً 

 قواعد نحو العینة آراء إن: إلى الدراسة وخلصت. فرداً  )172( من عینة على ووزعت االستبانة،

 داللة تذا عالقة وهناك متوسطة، كانت التنظیمي الوالء نحو العینة آراء وأن ،ةمتوسط كانت العدالة

                                    .تابع كمتغیر التنظیمي والوالء مستقل، كمتغیر التنظیمیة العدالة قواعد بین موجبة إحصائیة

 عاملینال المرؤوسین لدى التنظیمي الوالء درجةإلى  التعرف هدفت دراسة) 2013( الجمل أجرىو 

 سنوات لمتغیرات وفقاً  الفروق ومعرفة في فلسطین الخلیل، محافظة في والتعلیم التربیة یریاتمد في

 اتبعت وقد. )المرؤوس بها یعمل التي والمدیریة العلمي، والمؤهل ،الوظیفي والمسمى الجنس،و  ،الخبرة

 درجة أن إلى النتائج أشارت وقد. فرداً  )150( من الدراسة عینة تكونت. التحلیلي الوصفي المنهج

 عزىت إحصائیة داللة ذات فروق وجود وعدم، متوسطة بدرجة كانت المرؤوسین لدى التنظیمي الوالء

 بها عملی التي والمدیریة ،الخبرة وسنوات العلمي، والمؤهل الوظیفي، والمسمى الجنس، :لمتغیرات

  .المرؤوس

هدفت الى استكشاف مستوى الوالء التنظیمي لدى عینة من دراسة ب) 2014شافیة ( وقام

األقدمیة و بمدینة ورقلة، وعالقـة ذلك ببعض المتغیرات الشخصیة (الجنس،  االبتدائیةمعلمي المرحلة 

الئه " بمقیاس " بورتر وزم االستعانةلتحقیق أهداف الدراسـة تمـت المؤهل العلمي) و و في التدریس، 

وتم التوصل الى وجود مستوى متوسط من الوالء التنظیمـي  .لقیاس مستوى الوالء التنظیمي للمعلم

نظیمي مستوى الوالء الت ، وأنه ال توجد فروق ذات داللة احصائیة فياالبتدائیةلدى معلمي المرحلة 

  س.ي التدریاألقدمیة فو المؤهل العلمي، و الجنس، إلى متغیرات تعزى 

 ء التنظیميالكادیمیة والو األقة بین الحریة الالتعرف إلى الع) 2016خزنة (هدفت دراسة و 

و  .في المملكة العربیة السعودیة داب في جامعة الملك سعوداآلعند أعضاء هیئة التدریس بكلیة 
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ء الة والو كادیمیاألقة بین الحریة المعرفة أثر كل من النوع وسنوات الخبرة والدرجة العلمیة على الع

دراسة . ولتحقیق أهداف الداب في جامعة الملك سعودآلالتنظیمي لدى أعضاء هیئة التدریس بكلیة ا

ستبانة كأداة للدراسة والتي تم توزیعها على االرتباطي، و االالمنهج الوصفي  الباحث استخدم

قة الع وجود :للنتائج التالیةتوصلت الدراسة  .دابآلمن أعضاء هیئة التدریس بكلیة ا اً )عضو 53(

ائیة ة احصاللیوجد فروقات ذات د، و ء التنظیميالكادیمیة والو األبین الحریة ة احصائیة اللذات د

، المعیدو  ،لصالح الذكور، والرتبة األكادیمیة، وسنوات الخدمة، ف الجنسالباخت حول فقرات الدراسة

  .على التوالي نواتس 5من رتبتهم أقل من و 

  :وعالقتها بالدراسة الحالیة السابقة الدراسات على عام تعلیق

 )2014)، ودراسة عصمت وحسن (2013)، ودراسة تیسیر (2012فاطمة (قد تشابهت دراسة 

  في أنها اظهرت قیم المواطنة بدرجة متوسطة.

)، 2014)، ودراسة عمران (2011عودة (كانت درجة توافر قیم المواطنة مرتفعة في دراسة 

  ).2015( ودراسة الشوا

)، 2007)، ودراسة العماري (2005المعایطة ()، ودراسة 2013تشابهت دراسة الجمل (

ئج اأظهرت نتفي أنها )، 2014( ة)، ودراسة شافی2012)، ودراسة السكر (2012ودراسة خدیجة (

   متوسطة في الوالء التنظیمي.

)، ودراسة 2006( )، ودراسة عطاري2016سلطان (كانت درجة الوالء التنظیمي مرتفعة في 

  ).2012)، ودراسة أحمد (2008عویضة (

 ظیمي،التن والوالء المواطنة، بقیم ووطنیاً  عالمیاً  اهتماماً  هناك أن السابقة الدراسات أوضحت

 من احثالب استفاد وقد هذا الحالیة، الدراسة موضوع تناولت مباشرة دراسة توجد ال ثم ومن

  : في السابقة الدراسات
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  .تواألدوا والمنهج المفاهیم حیث من البحث أدبیات تكوین وفي النظري، اإلطار صیاغة -أ

       .تهاوصیاغ البحث أدوات بناء -ب

 لهذه سد ةنزلبم الحالي فالبحث وبالتالي السابقة، الدراسات أغفلتها التي الثغرة معالجة -ج

ة حیث التنظیمي معًا في هذه الدراسرة وهي تناول هذا البحث لمتغیر توافر قیم المواطنة والوالء الثغ

.  أن الدراسات السابقة لن تتناول هذین المتغیرین معًا
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  الثالث الفصل

  السابقة والدراسات النظري األدب

  

  منهج الدراسة المستخدم

  مجتمع الدراسة

  عینة الدراسة

  أداتا الدراسة

  صدق أداتي الدراسة

  ثبات أداتي الدراسة

  متغیرات الدراسة

  المعالجة اإلحصائیة

  إجراءات الدراسة
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  الثالث الفصل

واإلجراءات الطریقة  

 الدراسة،تا داأل ووصفاً  وعینتها، ومجتمعها، المستخدم، الدراسة لمنهج عرضاً  الفصل هذا یتضمن

 تحلیل يف تستخدم التي اإلحصائیة والمعالجة الدراسة، ومتغیرات ا،موثباته امصدقه إیجاد وكیفیة

جراءات البیانات   .الدراسة وإ

:الدراسة منهج       

 هذا مثلل مالئم بحث منهج ألنه الدراسة، هذه في االرتباطي الوصفي المنهج الباحث استخدم

  .البیانات لجمع وسیلة االستبانتین استخدام وسیتم ،الدراسات من النوع

  :الدراسة مجتمع

 والخاصة ردنیة الحكومیةالجامعات األفي  أعضاء هیئة التدریس جمیع من الدراسة مجتمع تكون

) (2993 بلغ عدد أعضاء هیئة التدریس فیها).إذ  12والبالغ عددها ( )عمان(في محافظة العاصمة 

  ).1كما هو موضح في الجدول (

  ) 1الجدول ( 
حسب الرتبة األكادیمیة للعام  )عمان(أعضاء هیئة التدریس في الجامعات األردنیة في العاصمة 

2017/2018.  
  المجموع   أستاذ مساعد   أستاذ مشارك   أستاذ  الجامعة 

 1179 314 428 437  الجامعة األردنیة 
 89 33 25 31  جامعة عمان العربیة 

 152 81 36 35  جامعة الشرق األوسط 

 212 135 54 23  جامعة عمان األهلیة 
 209 110 61 38  جامعة العلوم التطبیقیة 
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 230 167 34 29  جامعة البتراء 
 247 163 56 28  جامعة اإلسراء األردنیة الخاصة 
 252 172 56 24  جامعة الزیتونة األردنیة الخاصة 
 98 51 31 16  جامعة االمیرة سمیة للتكنولوجیا 

 32 20 12 0  االنروا -كلیة العلوم التربویة 
 40 27 9 4  الجامعة العربیة المفتوحة 

 253 145 65 41  جامعة العلوم اإلسالمیة 
 2991 1418 867 706  المجموع

 :الدراسة عینة

كما هو موضح في  ،ةعشوائی عنقودیة عینة اختیار : األولى للمعاینة طریقتین استخدام تم

  ).2(الجدول

  )2الجدول (
  توزیع عینة الدراسة بالطریقة العنقودیة العشوائیة.

  المجموع   أستاذ مساعد   أستاذ مشارك   أستاذ  الجامعة
 1179 314 428 437  الجامعة األردنیة 

 152 81 36 35  جامعة الشرق األوسط 
 230 167 34 29  جامعة البتراء 

 247 163 56 28  جامعة اإلسراء األردنیة الخاصة 
 252 172 56 24  جامعة الزیتونة األردنیة الخاصة 

 2060 897 610 553  المجموع 
عشوائیة نسبیة من العاملین حسب متغیر الجنس، وحدد عدد والثانیة: اختیار عینة طبقیة 

أفرادها في ضوء عدد أفراد المجتمع وذلك بالرجوع إلى جدول تحدید حجم العینة من حجم المجتمع 

) توزیع عینة الدراسة حسب متغیرات 3) ویوضح الجدول ( Higgins, 2001الذي أعده هیقنز (

  لرتبة األكادیمیة، وعدد سنوات الخبرة .الجنس، والسلطة المشرفة، والكلیة ، وا
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  )3الجدول (

توزع عینة الدراسة حسب متغیرات الجنس، والسلطة المشرفة، والكلیة ، والرتبة األكادیمیة، وعدد 
  سنوات الخبرة.

 المجموع العدد المستوى المتغیر

 الجنس
 207 ذكر

300 

 93 أنثى

 119 جامعة حكومیة السلطة المشرفة
 181 جامعة خاصة

 الكلیة
إنساني   147 

 153 علمي

 الرتبة األكادیمیة
 64  أستاذ مساعد
 94 أستاذ مشارك

 142  أستاذ
سنوات 5أقل من  عدد سنوات الخبرة  66 

سنوات 10اقل من  –سنوات  5   137 
 97  فأكثر نواتس10

:الدراسة أداتا  

 االكادیمیة ماالقسا رؤساء لدى المواطنة قیم توافر درجة لقیاس تیناستبان بتطویر الباحث قام

 ئةهی ألعضاء التنظیمي بالوالء وعالقتها )عمان( العاصمة محافظة في ردنیةاأل الجامعات في

ثل دراسة ممن  السابقة والدراسات النظري األدب على بناًء  الباحث طورها، و نظرهم وجهة من التدریس

 باإلضافة)  2013)، ودراسة الجمل(2012)، ودراسة السكر(2010)، ودراسة زیدان(2008(العامر

 ائیةالنه صورتها حیث للدراسة تيكأدا االستبانة استخدام تم .التربویین والمختصین المحكمین آراء إلى

 كما قرات،ف لعدة مقسمة للبحث األساسیة الدیموغرافیة للمعلومات باإلضافة ة،فقر  55 من وتتكون كما

  ).4( الجدول في موضح هو
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): 4الجدول(  
تشكیلة أسئلة االستبانةمجاالت و   

االستبانة مجاالت التسلسل الفقرات عدد   
المواطنة قیم توافر : االولى االستبانة    

 19  االداري العمل طبیعة 1
 9  الدراسیة المناهج 2
التدریس هیئة عضو 3  8 
 36 مجموع فقرات االستبانة 
التنظیمي الوالء : الثانیة االستبانة    

)الشعوري( العاطفي 1  7 
)المعیاري( االخالقي 2  7 
 5 المستمر 3
االستبانة فقرات مجموع   19 

) 3(، مرتفع) 4(، جدا مرتفع) 5:(هي مستویات خمسة حددت إذ الخماسي، لیكرت سلم اعتماد وتم

 درجة) 1( الدرجة تمثل كما ، جدا مرتفع) 5(الدرجة تمثل ،إذا جدا منخفض) 1( منخفض،) 2(متوسط،

 باستثناء بةلإلجا الخماسي لیكرت سلم ضمن تقع تبیانساال أسئلة وكافة منتظمة األفرع أن كما. متدنیة

 .التوزیع ثالثي و ثنائي التوزیع من نوعین ضمن فإنها األولیة البیانات

:الدراسة أداتي صدق  

:الدراسة ألداتي الظاهري الصدق-أ  

 موعةمج على بعرضها الباحث قام إذ الظاهري الصدق استخدام تم الدراسة أداتي صدق من للتأكد

 التدریس هیئة أعضاء من والخبرة االختصاص ذوي من )2( ) الملحق10والبالغ عددهم( المحكمین

 اإلبقاء موت . المحكمون یقترحها التي والتوصیات بالمالحظات وأخذت. األردنیة الجامعات في العاملین

 على للحكم مناسبة الطریقة هذه وتعد فأكثر،) %80( موافقة نسبة على ستحصل التي الفقرات على

  .لقیاسه وضعت ما تقیس أن ممكن فقراتها أن أي لالستبانة الظاهري الصدق
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)الداخلي االتساق صدق(لألداة البنائي ثباتال -ب  

 خارج من تدریس هیئة عضو) 20( من ثبات عینة على تطبیقهما تم الدراسة أداتي ثبات من للتحقق

عادة االختبار طریقة تطبیق وتم. الدراسة عینة  استخدام تمو  بیرسون، إرتباط معامل باستخدام االختبار وإ

 في جالللم المكونة الفقرات إسهام ومدى، نتیلألدا الداخلي االتساق معامل إلیجاد ألفا كرونباخ معادلة

 باطارت معامل بحساب وذلك للمجال، الكلیة بالدرجة الفقرة ارتباط مدى وكذلك المجال، ثبات معامل

  .الدراسة أداتي مجاالت لفقرات االرتباط معامل التحلیل) 5(ولالجد ویوضح بیرسون،

 لممارسةا بدرجة یتعلق فیما إلیه المنتمیة للمجال الكلیة بالدرجة الدراسة أداتي فقرات ارتباط معامالت) 5(جدولال
  .لألداتین والتوافر

 توافر قیم المواطنة
 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م المجال

طبیعة العمل 
 االداري 

1 0.307** 2 0.400** 3 0.405** 
4 0.564** 5 0.554** 6 0.458** 
7 0.488** 8 0.536** 9 0.502** 

10 0.417** 11 0.522** 12 0.585** 
13 0.605** 14 0.616** 15 0.622** 
16 0.536** 17 0.578** 18 0.418** 
19 0.542**     

المناهج الدراسیة 
واالنشطة 

 الطالبیة

20 0.559** 21 0.586** 22 0.538** 
23 0.643** 24 0.579** 25 0.608** 
26 0.591** 27 0.629** 28 0.455** 

عضو هیئة 
 التدریس

29 0.320** 30 0.324** 31 0.262** 
32 0.273** 33 0.292** 34 0.304** 
35 0.312** 36 0.230**   

 الوالء التنظیمي
المجال العاطفي 

 (الشعوري)
1 0.551** 2 0.514** 3 0.629** 
4 0.502** 5 0.473** 6 0.519** 
7 0.546**     
8 0.503** 9 0.558** 10 0.370** 
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المجال االخالقي 
 (المعیاري)

11 0.551** 12 0.514** 13 0.629** 
14 0.502**     

 االلتزام المستمر
15 0.274** 16 0.546** 17 0.517** 
18 0.372** 19 0.407**   

≥0.05.( a) الداللة مستوى عند دالة*    

 للمجاالت الكلیة والدرجة الفقرة درجة بین االرتباط معامالت قیم أن) 5(الجدول من یتضح

 يالداخل االتساق من درجة وجود یعني مما موجبة، قیم وجمیعها داللة، مستوى عند إحصائیاً  دالة

  .ككل المجاالت لفقرات الصدق من متوسطة درجة یعكس بما بفقراته المجال وارتباط

: الدراسة اأدات ثبات  

 مرتین، اً فرد) 20( من مكونة استطالعیة عینة على توزیعها تم الدراسة أداتي ثبات من للتأكد

 بهدف ن،المرتی في درجاتهم بین بیرسون االرتباط معامل واستخراج أسبوعان، مدته زمني بفارق

 ككل؛ ةواألدا المجاالت جمیع على) كرونباخ ألفا( معادلة تطبیق جرى لألداة الثبات معامل استخراج

) 6(الجدولو  االستبانة، في الموجودة الفقرات كل عن المستجیبین إجابات في التناسق مدى یقیس إذ

 .لالستبانتین األداة ثبات یبین

  :)6( جدولال
 ألفا( بطریقة األدوات الثبات ومعامل Pearson Correlation)( بیرسون بطریقة التطبیق ثبات معامل

  )كرونباخ

داةاأل االستبانة مجاالت   ارتباط معامل 
 بیرسون

 معامل
 الفاكرونباخ

 
 قیم توافر

 المواطنة
 

 0.88 **0.854  االداري العمل طبیعة
الطالبیة واالنشطة الدراسیة المناهج  0.897** 0.84 

التدریس هیئة عضو  0.424** 0.79 
 0.89   ككل االستمارة

التنظیمي الوالء )الشعوري( العاطفي المجال   0.906** 0.68 
)المعیاري( االخالقي المجال  0.908** 0.64 
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المستمر االلتزام  0.647** 0.64 
ككل االستمارة   0.83 

 في كادیمیةاأل قساماأل رؤساء لدى المواطنة قیم توافر درجة ستبانةا ثبات معامل أن یالحظ

 لتدریسا هیئة ألعضاء التنظیمي بالوالء وعالقتها )عمان( العاصمة محافظة في ردنیةاأل الجامعات

 توافر الستبانة) 0.89( ومقداره الفاكرونباخ معامل باستخدام التدریس هیئة أعضاء نظر وجهة من

 دراسةال ألغراض مقبولة تّعد القیم وهذه التنظیمي الوالء الستبانة) 0.83( بلغ بینما المواطنة، قیم

  . السابقة الدراسات إلیه توصلت ما ضوء في عالیة قیمة وهي الحالیة،

  : الدراسة متغیرات

 : اآلتیة متغیرات على الدراسة اشتملت

 أنثى ذكر،(الجنس.( 

 خاصة جامعة ، حكومیة جامعة( المشرفة السلطة.( 

 ميعل ،نسانيإ(الكلیة( 

 أستاذ ، مشارك أستاذ مساعد، أستاذ(  األكادیمیة الرتبة( 

 سنوات 10 سنوات، 10 من أقل – سنوات5 ، سنوات 5أقل من (الخبرة سنوات عدد 

  )فأكثر

 المواطنة قیم توافر . 

 التنظیمي الوالء . 
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  :اإلحصائیة المعالجة

  :إحصائیاً  البیانات لمعالجة اآلتیة اإلحصائیة الوسائل استخدام تم

 عیاریةالم واالنحرافات الحسابیة المتوسطات استخدام تم والثاني األول السؤال عن لإلجابة. 1

 .والرتب

 درجات نبی االرتباط لحساب بیرسون ارتباط معامل استخدام تم الثالث السؤال عن لإلجابة. 2

  .التنظیمي الوالء ممارسة ودرجة المواطنة قیم وافرت مجاالت

 بالنسبة ینمستقلت لعینتین التائي االختبار استخدام تم والخامس الرابع السؤال عن لإلجابة. 3

 بالنسبة (One – way ANOVA) األحادي التباین وتحلیل المشرفة والسلطة والكلیة الجنس لمتغیري

 .لبعدیةا للمقارنات شیفیه اختبار استخدام تمو  الخبرة، سنوات وعدد األكادیمیة، الرتبة لمتغیر

       

 

 1-2.33(من المنخفض المستوى یكون وبذلك( 

 3.67-2.34(من المتوسط المستوى ویكون( 

 5-3.68(من المرتفع والمستوى.( 

 وتم استخدام ذلك للحكم على مستوى الوالء التنظیمي.    

 

  

 = 1.33   المدى
للبدیل الدنیا القیمة – البدیلة القیمة   

المستویات عدد  

5 – 1   

3 

4 

3 
= = 
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  : الدراسة إجراءات

  :اآلتیة باإلجراءات الباحث قام

 مراجعة األدب النظري والدراسات السابقة -1

  .الدراسة تيأدا تطویر -2

 اختیارو  )عمان( بالعاصمة التدریس هیئة أعضاء جمیع من یتكون الذي الدراسة مجتمع تحدید -3

  .الدراسة عینة

  .اموثباته أداتي الدراسة صدق إیجاد -4

وزارة التعلیم العالي  إلى موجه األوسط الشرق جامعة من مهمة تسهیل كتاب على الحصول -5

 والبحث العلمي.

الجامعات  إلى موجهالتعلیم العالي والبحث العلمي  وزارة من مهمة تسهیل كتاب على الحصول  -6

 المعنیة.

) استبانة، وتم استرجاع 400حیث تم توزیع ( تحدیدها تم التي العینة على االستبانات تطبیق -7

 ) استبانة.300)، وبقي (30)، وتم استبعاد (330(

  .إحصائیاً  البیانات تحلیل -8

 .الخامس الفصل في ومناقشتها الرابع الفصل في النتائج عرض -9

 نتائج من إلیه التوصل سیتم ما على بناًء  والمقترحات التوصیات تقدیم -10
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  الرابع الفصل

  نتائج الدراسة

  

  .األول السؤال عن باإلجابة المتعلقة النتائج

  .الثاني السؤال عن باإلجابة المتعلقة النتائج

  .الثالث السؤال عن باإلجابة المتعلقة النتائج

  .الرابع السؤال عن باإلجابة المتعلقة النتائج

 .الخامس السؤال عن باإلجابة المتعلقة النتائج
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 الرابع الفصل

  :عرض نتائج الدراسة وتحلیلها

 األداة، راتفق على الدراسة أفراد استجابات مثلت التي النتائج عرض إلى الفصل هذا یهدف

 لنتائج عرض یلي وفیما جمعت، التي اإلحصائیة البیانات وتحلیل الدراسة، إجراءات تطبیق بعد وذلك

 االقسام ءرؤسا لدى المواطنة قیم توافر درجةتهدف هذه الدراسة إلى استقصاء العالقة بین  الدراسة

 عضاءأل التنظیمي بالوالء وعالقتها )عمان( العاصمة محافظة في االردنیة الجامعات في االكادیمیة

  ، من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتیة: التدریس هیئة أعضاء نظر وجهة من التدریس هیئة

:األول السؤال عن باإلجابة المتعلقة النتائج  

 محافظة في ردنیةاأل  الجامعات في االكادیمیة االقسام رؤساء لدى المواطنة قیم توافر درجة ما

  ؟التدریس هیئة أعضاء نظر وجهة من )عمان( العاصمة

 جاباتإل المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات استخراج تم السؤال هذا عن لإلجابة   

 اتالجامع في كادیمیةاأل قساماأل رؤساء لدى المواطنة قیم توافر درجة مقیاس على الدراسة فرادأ

) 7( والجدول ، التدریس هیئة أعضاء نظر وجهة من )عمان( العاصمة محافظة في ردنیةاأل

  .ذلك یوضح
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)7(دولالج  
 في كادیمیةاأل  قساماأل رؤساء لدى المواطنة قیم توافر درجةل المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات

.التدریس هیئة أعضاء نظر وجهة من )عمان( العاصمة محافظة في ردنیةاأل  الجامعات  

 المتوسط المجال المجال
 الحسابي

 االنحراف
 المعیاري

 درجة
 الرتبة التوافر

ةمرتفع 0.48 3.80  دارياإل العمل طبیعة 1  1 
الدراسیة المناهج 2  2 متوسطة 0.49 3.59 
التدریس هیئة عضو 3  3 متوسطة 0.69 3.14 

 متوسطة 0.40 3.58  ككل المواطنة قیم توافر درجة

 افرتو  درجة على الدراسة عینة افراد لموافقة الحسابیة المتوسطات أن) 7(الجدول من یالحظ

 )عمان( العاصمة محافظة في ردنیةاأل الجامعات في كادیمیةاأل قساماأل رؤساء لدى المواطنة قیم

 لجمیع متوسطة توافر وبدرجة )3.80 –3.14(بین ما تراوحت ،التدریس هیئة أعضاء نظر وجهة من

 لالعم طبیعة: االتي النحو على الحسابي المتوسط حیث من المجاالت ترتیب وجاء المجاالت،

 توافر درجةل الكلي الحسابي المتوسط وبلغ. التدریس هیئة عضوثم  الدراسیة، المناهج ثم داري،اإل

  .متوسطة وبدرجة) 3.58( المواطنة قیم

 الحسابیة المتوسطات حساب تم فقد تحتها، تندرج التي المجاالت وفق الفقرات تحدید أجل ومن

 ردنیةاأل الجامعات في كادیمیةاأل قساماأل رؤساء لدى المواطنة قیم توافر لدرجة المعیاریة واالنحرافات

 ضعو  وتم حده، على فقرة لكل التدریس هیئة أعضاء نظر وجهة من )عمان( العاصمة محافظة في

  :المجاالت حسب للنتائج عرض یأتي وفیما مجال، كل لفقرات ترتیب
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: االداري العمل طبیعة:  االول المجال  

 االقسام رؤساء لدى المواطنة قیم توافر درجة تقیس فقرة) 19(على المجال هذا شتملا 

 سیر التد ئةیه أعضاء نظر وجهة من )عمان( العاصمة محافظة في ردنیةاأل الجامعات في االكادیمیة

  .ذلك یبین) 8(والجدول ، دارياإل العمل طبیعة مجال في

) 8(جدولال  

 لدى المواطنة قیم توافر درجةل دارياإل العمل طبیعة مجال لفقرات المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات
 هیئة أعضاء نظر وجهة من )عمان( العاصمة محافظة في ردنیةاأل  الجامعات في كادیمیةاأل  قساماأل رؤساء

.تنازلیاً  مرتبة التدریس  

 الفقرات الرقم
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
  المعیاري

 درجة
 الرتبة لتوافرا

3 
 االجتماعي الطابع ذات العلمیة والملتقیات الندوات یحضر

 0.68 4.13  .الجامعة في باستمرار تقام التي والسیاسي
  مرتفعة

1 

نجازات خطط یتابع 9  األعالم وسائل على الوطنیة التنمیة وإ
  .المتاحة

 2 مرتفعة 0.98 4.11

 3 مرتفعة 0.76 4.05  .باستمرار واالجتماعیة المحلیة القضایا على االطالع یحاول 1

 تسیر يالت االطارات ونوعیة الوطنیة السیاسة شكل بمعرفة یهتم 7
  .البالد في

 4 مرتفعة 0.80 4.02

 4 مرتفعة 0.81 4.02 .الجامعیة اإلدارة في الدیمقراطي النمط یستخدم 19

 يعرق أو جهوي أساس على التدریس هیئة أعضاء بین یمیز 6
 .الجامعي الحرم داخل التجاور عالقات في

 6 مرتفعة 0.77 4.01

 7 مرتفعة 0.69 3.92 .الجامعي الحرم داخل العامة الممتلكات على یحافظ 2
 7 مرتفعة 0.83 3.92 .بلدي في الوطنیة المصالح تهدد التي المخاطر یعي 5

4 
 االیام ةبمناسب الجامعة تقام التي واألنشطة احتفاالت في یشترك

  .لبالدي الوطنیة
3.87 0.71 

 مرتفعة
10 

 10 مرتفعة 0.74 3.87  .البالد في هدفها كان أیا االنتخابات في یشارك 10
 11 مرتفعة 0.93 3.86 .اقتنائها طرق عن الوطنیة المنتجات یشجع 8

18 
 مجموعة لكل االقسام مختلف من ممثلة مجموعات شكلی

 .االجتماعیة األنشطة لممارسة
3.80 0.83 

 مرتفعة
12 

  13 مرتفعة 0.89 3.69 .فریقال بروح والعمل التعاون یسوده الذي الجامعي المناخ یوفر 12
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16 
 تهم تيال القضایا حول نظرهم وجهات عن التعبیر للطالب یتیح

 .الجامعي الطالب مجتمع
3.68 0.82 

 مرتفعة
14  

11 
 حدىإ باعتبارها والبحثي العلمي التطور قضایا بمتابعة یهتم
 .المجتمع قضایا أهم

3.64 0.82 
 متوسطة

15  

15 
 اضیةوالری الثقافیة العروض خالل من الوطنیة باألعیاد یحتفل
 0.83 3.55 .للوطن االنتماء تدعم التي

 متوسطة
16  

  17 متوسطة 0.93 3.48  .بالكلیات المحاضرات بقاعات الحوار ثقافة نشر على یعمل 17

14 
 تخدم يالت الوطنیة القضایا تناول في بالمشاركة للطالب یسمح

 0.73 3.34  .تامة بحریة عنها والتعبیر المجتمع
 متوسطة

18  

  19  متوسطة 0.80 3.09  .الجامعیة واإلدارة الطالب بین ونقاشات حوارات إقامة یسهل 13
  ةمرتفع 0.48 3.80 ككل المجال

 قراتف من فقرة لكل والرتبة المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات) 8(الجدول یبین        

 )4.13-3.09(بین تراوحت المجال لهذا الحسابیة المتوسطات أن ویالحظ ككل، والمجال المجال،

 متوسط على حصل فقد ككل المجال أما. الفقرات لجمیع والمرتفعة المتوسطةتوافر  بدرجة

 الندوات یحضر:" ونصها) 3(الفقرة األولى بالمرتبة وجاءت. مرتفعة ممارسة وبدرجة) 3.80(حسابي

 متوسطب" .الجامعة في باستمرار تقام التي والسیاسي االجتماعي الطابع ذات العلمیة والملتقیات

 ”:ونصها) 9(الفقرة الثانیة بالمرتبة وجاءت. مرتفعة وبدرجة) 0.68(معیاري وانحراف) 4.13(حسابي

نجازات خطط یتابع  وانحراف) 4.11(حسابي بمتوسط." المتاحة األعالم وسائل على الوطنیة التنمیة وإ

 للطالب یسمح:" ونصها) 14(الفقرة األخیرة قبل بالمرتبة وجاءت. مرتفعة وبدرجة) 0.98(معیاري

 بمتوسط ."تامة بحریة عنها والتعبیر المجتمع تخدم التي الوطنیة القضایا تناول في بالمشاركة

) 13(الفقرة األخیرة بالمرتبة وجاءت. متوسطة وبدرجة) 0.73(معیاري وانحراف) 3.34(حسابي

) 3.09(حسابي بمتوسط." الجامعیة واإلدارة الطالب بین ونقاشات حوارات إقامة یسهل:" ونصها

  .متوسطة وبدرجة) 0.80(معیاري وانحراف

. الدراسیة المناهج:  الثاني المجال  
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 كادیمیةاأل قساماأل رؤساء لدى المواطنة قیم توافر درجة تقیس فقرات) 9(على المجال هذا شتملا

 في سیالتدر  ئةیه أعضاء نظر وجهة من )عمان( العاصمة محافظة في ردنیةاأل الجامعات في

ذلك یبین) 9(والجدول. الدراسیة المناهج مجال  

درجة ل الدراسیة المناهج مجال لفقرات المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات) 9(جدولال

 العاصمة محافظة في ردنیةاأل  الجامعات في كادیمیةاأل  قساماأل رؤساء لدى المواطنة قیم توافر

.تنازلیاً  مرتبة سیالتدر  ئةیه أعضاء نظر وجهة من )مان(ع  

 الفقرات الرقم
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعیاري

 درجة
 الممارسة

 الرتبة

 عن للتعبیر الوطنیة للمناسبات اإلعداد في الطالب یشرك 28
.الوطني حسهم  

 1 مرتفعة 0.74 3.87

24 
 تقتصر وال جوانبها كافة في الطالب شخصیة بتنمیة یهتم
.فقط المعرفي الجانب على  

 2 مرتفعة 0.84 3.69

.للوطن الموالیة الوطنیة الهویة تأكید إلى یسعى 23  3 متوسطة 0.74 3.63 

 العمل تشجع عملیة أنشطة تتضمن أن على یحث 27
.الجماعي  

 3 متوسطة 0.76 3.63

.للطالب والمناقشـة التفكیر حریة ینمي 20  5 متوسطة 0.78 3.60 

21 
 من یعزز ما بالكلیة الدراسیة المقررات تضمین على یعمل

.للوطن والوالء االنتماء  6 متوسطة 0.73 3.58 

 رأي وتقبل آرائهم عن التعبیر حریة علي الطالب یشجع 22
.اآلخر  

 7 متوسطة 0.72 3.57

.الوطني األمن ضرورة توضیح في یسهم 26  8 متوسطة 0.88 3.55 

25 
 طموحاتهم تحقیق بأهمیة اإلحساس على الطالب یساعد

 0.83 3.54 المستقبلیة
 متوسطة

9 

ككل المجال  متوسطة 0.49 3.59 
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 قراتف من فقرة لكل والرتبة المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات) 9(الجدول یبین

) 3.87 – 3.54(بین تراوحت المجال لهذا الحسابیة المتوسطات أن ویالحظ ككل، والمجال المجال،

 على حصل قدف ككل المجال أما. باستثناء فقرتین الفقرات لجمیع والمرتفعة متوسطة توافر بدرجة

 األولى بالمرتبة وجاءت. متوسطة وبدرجة) 0.49(معیاري وانحراف) 3.59(حسابي متوسط

. " نيالوط حسهم عن للتعبیر الوطنیة للمناسبات اإلعداد في الطالب یشرك ”:ونصها) 28(الفقرة

 الثانیة بالمرتبة وجاءت. مرتفعة ودرجة)0.74(معیاري وانحراف) 3.87(حسابي بمتوسط

 المعرفي انبالج على تقتصر وال جوانبها كافة في الطالب شخصیة بتنمیة یهتم ”:ونصها)24(الفقرة

 قبل بالمرتبة وجاءت. مرتفعة درجةبو ) 0.84(معیاري وانحراف) 3.69(حسابي بمتوسط."  فقط

) 3.55(حسابي بمتوسط" .الوطني األمن ضرورة توضیح في یسهم:" ونصها) 26(الفقرة األخیرة

 یساعد:" ونصها) 25(الفقرة األخیرة بالمرتبة وجاءت. متوسطة درجةبو ) 0.88(معیاري وانحراف

 وانحراف) 3.54(حسابي بمتوسط" .المستقبلیة طموحاتهم تحقیق بأهمیة اإلحساس على الطالب

  .متوسطة درجةبو ) 0.83(معیاري

. التدریس هیئة عضو:  الثالث المجال  

 كادیمیةاأل قساماأل رؤساء لدى المواطنة قیم توافردرجة  تقیس فقرات) 8(على المجال هذا أشتمل

 مجال سیالتدر  ئةیه أعضاء نظر وجهة من )عمان( العاصمة محافظة في ردنیةاأل الجامعات في

.ذلك یبین) 10(والجدول. التدریس هیئة عضو  
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 في التدریس هیئة عضو مجال لفقرات المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات) 10(جدولال
 محافظة في االردنیة الجامعات في االكادیمیة االقسام رؤساء لدى المواطنة قیم توافر درجة

.تنازلیا مرتبة سیالتدر  ئةیه أعضاء نظر وجهة من )عمان( العاصمة  

 المتوسط الفقرات الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعیاري

 درجة
 الممارسة

 الرتبة

.الطالب مع تعامله في والمساواة بالعدالة یتحلى 36  1 متوسطة 0.98 3.53 

29 
 في المستمرة اإلیجابیة المشاركة على الطالب یشجع
.الحوار  

 2 متوسطة 1.11 3.23

.الطالب لدى والمرونة التسامح قیم یعزز 35  3 متوسطة 0.95 3.20 

 والسیاسیة الثقافیة القضایا مناقشة في الطالب یشرك 30
.بموضوعیة الهامة  

 4 متوسطة 1.15 3.15

32 
 قاعة داخل سلوكیاته في كاالنتماء المواطنة قیم یترجم
.الدرس  

 5 متوسطة 1.11 3.08

بینهم فیما الجماعي العمل على الطالب یشجع 31  6 متوسطة 1.32 2.91 

.تأثیر دون تامة بحریة تفكیره في الطالب استقاللیة یحترم 33  7 متوسطة 1.06 2.77  

34 
 كانت مهما نظرهم وجهات أداء على الطالب یشجع

.آرائه مع متعارضة  
2.68 1.12 

 متوسطة
8 

ككل المجال  متوسطة 0.69 3.14 

 ، لمجالا فقرات من فقرة لكل والرتبة المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات) 10(الجدول یبین

 بدرجة) 3.53 –2.68(بین تراوحت المجال لهذا الحسابیة المتوسطات أن ویالحظ ككل، والمجال

 وانحراف) 3.14(حسابي متوسط على حصل فقد ككل المجال أما. الفقرات لجمیع متوسطة توافر

 بالعدالة یتحلى":ونصها) 36(الفقرة األولى بالمرتبة وجاءت. متوسطة وبدرجة) 0.69(معیاري

 درجةبو ) 0.98(معیاري وانحراف) 3.53(حسابي متوسط". بالطالب مع تعامله في والمساواة

 رةالمستم اإلیجابیة المشاركة على الطالب یشجع":ونصها) 29(الفقرة الثانیة بالمرتبة وجاءت. متوسطة

 بالمرتبة جاءت بینما. متوسطة درجةبو ) 1.11(معیاري وانحراف) 3.23(حسابي بمتوسط ."الحوار في



59 
 

 بمتوسط ."رتأثی دون تامة بحریة تفكیره في الطالب استقاللیة یحترم :"ونصها) 33(الفقرة األخیرة قبل

) 34(الفقرة األخیرة بالمرتبة وجاءت .متوسطة درجةبو ) 1.06(معیاري وانحراف) 2.77(حسابي

 بمتوسط" .آرائه مع متعارضة كانت مهما نظرهم وجهات أداء على الطالب یشجع:" ونصها

  .متوسطة درجةبو ) 1.12(معیاري وانحراف) 2.68(حسابي

 لجامعاتا التنظیمي الوالء ممارسة درجة ما: ینص لذيا الثاني السؤال عن باإلجابة المتعلقة النتائج

  ؟التدریس هیئة أعضاء نظر وجهة من )عمان( العاصمة محافظة في األردنیة

 جاباتإل المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات استخراج تم السؤال هذا عن لإلجابة

 الجامعات في التدریس هیئة ألعضاء التنظیمي الوالء ممارسة درجة مقیاس على الدراسة فرادأ

  . ذلك یوضح) 11( والجدول ، التدریس هیئة أعضاء نظر وجهة من )عمان( العاصمة األردنیة

)11(دولالج  

 هیئة ألعضاء التنظیمي الوالء ممارسة مجاالتل المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات

أعضاء نظر وجهة من )عمان( العاصمة محافظة في األردنیة الجامعات في التدریس  هیئة 

.ككل واالستمارة التدریس  

 المتوسط المجال المجال
 الحسابي

 االنحراف
 المعیاري

 درجة
ممارسةال  

 الرتبة

المستمر االلتزام 3  1 مرتفعة 0.64 3.76 
)المعیاري( االخالقي المجال 2  2 متوسطة 0.59 3.63 
)الشعوري( العاطفي المجال 1  3 متوسطة 0.62 3.62 

ككل التنظیمي الوالءأداة   متوسطة 0.51 3.66 

 ممارسة لدرجة الدراسة عینة افراد لموافقة الحسابیة المتوسطات أن) 11(الجدول من یظهر

 من )عمان( العاصمة محافظة في ةیاألردن الجامعات في التدریس هیئة ألعضاء التنظیمي الوالء

 لجمیع متوسطة ممارسة وبدرجة ،)3.76-3.62( بین ما تراوحت ،التدریس هیئة أعضاء نظر وجهة
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 ،مستمرال االلتزام: تياآل النحو على الحسابي المتوسط حیث من المجاالت ترتیب وجاء المجاالت،

) 3.66( الحسابي المتوسط وبلغ. )الشعوري( العاطفي المجالثم  ،)المعیاري( االخالقي المجالثم 

  .متوسطة ممارسة درجة ویعكس ،)0.51( معیاري وانحراف

 الحسابیة المتوسطات حساب تم فقد تحتها، تندرج التي المجاالت وفق الفقرات تحدید أجل ومن 

 ألردنیةا الجامعات في التدریس هیئة ألعضاء التنظیمي الوالء ممارسة لدرجة المعیاریة واالنحرافات

 وضع وتم حده، على مجال لكل التدریس هیئة أعضاء نظر وجهة من )عمان( العاصمة محافظة في

 :المجاالت حسب للنتائج عرض یأتي وفیما مجال، كل لفقرات ترتیب

)الشعوري( العاطفي مجالال:  ولأل ا مجالال   

 التدریس هیئة ألعضاء التنظیمي الوالء ممارسة لدرجة اتفقر ) 7(على المجال هذا شتملا 

 التدریس، هیئة أعضاء نظر وجهة من )عمان( العاصمة محافظة في األردنیة الجامعات في

  ذلك یبین) 12(والجدول

  )12(جدولال

 التنظیمي الوالء ممارسة درجة لفقرات والرتب المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات
 نظر وجهة من )عمان( العاصمة محافظة في األردنیة الجامعات في التدریس هیئة ألعضاء

  .تنازلیاً  مرتبة المستمر )الشعوري( العاطفي مجالال في التدریس هیئة أعضاء

 المتوسط الفقرات الرقم
  الحسابي

 االنحراف
  المعیاري

 درجة
 الممارسة

 الرتبة

 هذه لمساعدة المتوقع من أكبر جهد لتقدیم استعداد 1
 .النجاح تحقیق في الجامعة

4.07 0.97 
 1  مرتفعة

 2  مرتفعة 0.98 3.98 .الجامعة لهذه باالنتماء أشعر 2
 3  مرتفعة 1.09 3.80 .مناسبة أراها التي بالطریقة عملـي أداء فـي الحریة لي  3
 4 متوسطة 1.11 3.57 .الجامعة هذه داخل ومحبـة أخویة روابط بوجود أشعر 4
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 5 متوسطة 1.12 3.57  .الجامعة هذه مـصیر علـى حریص بأنني أشعر 5
  6 متوسطة 0.96 3.28  .اآلخرین أمام الجامعة هذه في عضو بأنني أفتخر 6
 تيمشكال  تُعتبر بها أعمل الـتي الجامعـة مشكالت أن أشعر 7

  .ةالخاص
3.06 1.22 

  7 متوسطة

 متوسطة 0.62 3.62  ككل المجال
 

 قراتف من فقرة لكل والرتبة المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات) 12(الجدول یبین

) 4.07-3.06(بین تراوحت المجال لهذا الحسابیة المتوسطات أن ویالحظ ككل، والمجال المجال،

) 3.62(حسابي متوسط على حصل فقد ككل المجال أما. متوسطةإلى  مرتفعة من ممارسة بدرجة

 من أكبر جهد لتقدیم استعداد ”:ونصها) 3(الفقرة األولى بالمرتبة وجاءت. متوسطة ممارسة وبدرجة

) 0.97(معیاري وانحراف) 4.07(حسابي بمتوسط" .النجاح تحقیق في الجامعة هذه لمساعدة المتوقع

" .الجامعة لهذه باالنتماء أشعر ”:ونصها) 1(الفقرة الثانیة بالمرتبة وجاءت. مرتفعة ممارسة ودرجة

 ةاألخیر  قبل بالمرتبة وجاءت. مرتفعة ممارسة ودرجة) 0.98(معیاري وانحراف) 3.98(حسابي بمتوسط

) 3.28(حسابي بمتوسط"  .اآلخرین أمام الجامعة هذه في عضو بأنني أفتخر:" ونصها) 6( الفقرة

 أشعر:" ونصها) 2(الفقرة األخیرة بالمرتبة وجاءت. متوسطة ممارسة ودرجة) 0.96(معیاري وانحراف

 وانحراف) 3.06(حسابي بمتوسط" .ةالخاص مشكالتي تُعتبر بها أعمل التـي الجامعـة مشكالت أن

  .متوسطة ممارسة ودرجة) 1.22(معیاري

)المعیاري(االخالقي مجالال:  الثاني جالالم   

 في التدریس هیئة ألعضاء التنظیمي الوالء ممارسة لدرجة فقرات) 7(على المجال هذا شتملا

.ذلك یبین) 13(والجدول أعضاء نظر وجهة من )عمان( العاصمة محافظة في األردنیة الجامعات  
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)13(دولالج  
 هیئة ألعضاء التنظیمي الوالء ممارسة لدرجة لفقرات والرتب المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات

هیئة التدریس في  أعضاء نظر وجهة من )عمان( العاصمة محافظة في األردنیة الجامعات في التدریس
مرتبة تنازلیا. )المعیاري(االخالقي المجال     

 المتوسط الفقرات الرقم
  الحسابي

 االنحراف
  المعیاري

 درجة
 ممارسةال

 الرتبة

 1  مرتفعة 0.97 4.07  .غیرها عن الجامعـة هذه وتقدم بتطور أهتم 8
 2  مرتفعة 0.98 3.98  المهني نجاحي من جزءاً  الجامعـة هذه في نجاحي أعتبر 9
 فرص لي أتیحت لو حتى الجامعـة هذه في العمل أفضل  10

 أخرى عمل
 3  مرتفعة 1.09 3.80

 4 متوسطة 0.90 3.63  الجامعة لهذه مدین بأنني أشعر 11
 5 متوسطة 0.98 3.53  .والتقدیر اإلخالص كـل منـي الجامعة تستحق 12
 اميالتز  منطلق من الجامعة هـذه في به أكلف عمل أي أقبل 13

  6  متوسطة 1.21 3.30  .بواجباتي

  7  متوسطة 1.22 3.06  متشابهة الجامعـة وقـیم قیمـي أن أجد 14
 متوسطة 0.59 3.63  ككل المجال

 قراتف من فقرة لكل والرتبة المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات) 13(الجدول یبین

) 4.07–3.06(بین تراوحت المجال لهذا الحسابیة المتوسطات أن ویالحظ ككل، والمجال المجال،

) 3.63(حسابي متوسط على حصل فقد ككل المجال أما. متوسطةإلى  مرتفعةمن  ممارسة بدرجة

 هذه وتقدم بتطور أهتم ”:ونصها) 13( الفقرة األولى بالمرتبة وجاءت. متوسطة ممارسة وبدرجة

. مرتفعة ممارسة ودرجة) 0.97(معیاري وانحراف) 4.07(حسابي بمتوسط" .غیرها عن الجامعـة

" .المهني نجاحي من جزءاً  الجامعـة هذه في نجاحي أعتبر ”:ونصها) 11(الفقرة الثانیة بالمرتبة وجاءت

 ةاألخیر  قبل بالمرتبة وجاءت. مرتفعة ممارسة ودرجة) 0.98(معیاري وانحراف) 3.98(حسابي بمتوسط

 متوسطب"  .بواجباتي التزامي منطلق من الجامعة هـذه في به أكلف عمل أي أقبل:" ونصها) 10(الفقرة

 الفقرة األخیرة بالمرتبة وجاءت. متوسطة ممارسة ودرجة) 1.21(معیاري وانحراف) 3.30(حسابي
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 وانحراف) 3.06(حسابي بمتوسط." متشابهة الجامعـة وقـیم قیمـي أن أجد:" ونصها) 12(

  .متوسطة ممارسة ودرجة) 1.22(معیاري

: المستمر االلتزام مجالال: الثالث جالالم  

 يف التدریس هیئة ألعضاء التنظیمي الوالء ممارسة لدرجة فقرات) 5(على المجال هذا شتملا 

 التدریس، هیئة أعضاء نظر وجهة من )عمان( العاصمة محافظة في األردنیة الجامعات

  ذلك یبین) 14(والجدول

)14(دولالج  
س التدری هیئة ألعضاء التنظیمي الوالء ممارسة درجة لفقرات والرتب المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات

في مجال االلتزام المستمر في الجامعات األردنیة في محافظة العاصمة (عمان) من وجهة نظر أعضاء هیئة 
.التدریس مرتبة تنازلیاً   

 المتوسط الفقرات الرقم
  الحسابي

 االنحراف
  المعیاري

 درجة
 الممارسة

 الرتبة

 مما الجامعة في عملي لقاء مجزٍ  دخل على أحصل 15
 1.00 4.21  .فیها االستمرار علـى یـشجعني

 1  مرتفعة

 هذه في بعملي أحتفظ لكـي عمـل أي لقبول مستعد أنا 16
 2 مرتفعة 0.91 3.90  .الجامعة

 عملـي أداء في تساعدني التــي التامـة الــصالحیة لـدي  17
 3 مرتفعة 0.95 3.87  .المطلوب الوجه علـى

 فـي بـسیطة تغیرات لمجـرد الجامعـة هـذه ترك أرفض 18
 4 مرتفعة 1.01 3.75 .الحالي وضـعي

ا من الجامعة هذه لي توفر 19  نم غیرها توفره ال ما المزاـی
 .الجامعات

 5 متوسطة 1.12 3.09

 مرتفعة 0.64 3.76  ككل المجال

 قراتف من فقرة لكل والرتبة المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات) 14(الجدول یبینل

) 4.21 –3.09(بین تراوحت المجال لهذا الحسابیة المتوسطات أن ویالحظ ككل، والمجال المجال،

) 3.76(حسابي متوسط على حصل فقد ككل المجال أما. ومتوسطة مرتفعة بین ممارسة بدرجة
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 لقاء مجزٍ  دخل على أحصل ”:ونصها) 18(الفقرة األولى بالمرتبة وجاءت. متوسطة ممارسة وبدرجة

 وانحراف) 4.21(حسابي بمتوسط" .فیها االستمرار علـى یـشجعني مما الجامعة في عملي

 لقبول مستعد أنا ”:ونصها) 16(الفقرة الثانیة بالمرتبة وجاءت. مرتفعة ممارسة ودرجة) 1.00(معیاري

) 0.91(معیاري وانحراف) 3.90(حسابي بمتوسط" .الجامعة هذه في بعملي حتفظا لكـي عمـل أي

 الجامعـة هـذه ترك أرفض:" ونصها) 19(الفقرة األخیرة قبل بالمرتبة وجاءت. متوسطة ممارسة ودرجة

 ودرجة) 1.01(معیاري وانحراف) 3.75(حسابي بمتوسط" الحالي وضـعي فـي بـسیطة تغیرات لمجـرد

 ما المزایـا من الجامعة هذه لي توفر:" ونصها) 15(الفقرة األخیرة بالمرتبة وجاءت. متوسطة ممارسة

 ممارسة ودرجة) 1.12(معیاري وانحراف) 3.09(حسابي بمتوسط." الجامعات من غیرها توفره ال

  .متوسطة

 ندع إحصائیة داللة ذات ارتباطیة عالقة توجد هل :الثالث السؤال عن باإلجابة المتعلقة النتائج

 في التدریس هیئة أعضاء لدى التنظیمي والوالء المواطنة قیم وافرت درجة بین) ≥0.05( مستوى

  ؟ األردنیة الجامعات

 ) یبین ذلك15تم حساب معامل ارتباط بیرسون، والجدول( 

 التدریس هیئة أعضاء لدى التنظیمي والوالء المواطنة قیم وافرت درجة بین بیرسون ارتباط معامل قیم) 15الجدول (
. األردنیة الجامعات في  

المواطنة قیم وافرت درجة  

   ممارسة درجة
  التنظیمي الوالء             

 العمل طبیعة
 االداري

 المناهج
  الدراسیة

 هیئة عضو
 التدریس

 درجة الكلیة الدرجة
المواطنة قیم توافر  

)الشعوري( العاطفي المجال  0.060 0.134* 0.519** 0.282** 
)المعیاري( االخالقي المجال  0.038 0.137* 0.609** 0.304** 
المستمر االلتزام المجال  0.036 0.018 0.255** 0.120* 
التنظیمي الوالء ممارسة درجة الكلیة الدرجة  0.054 0.123* 0.572** 0.294** 

≥50.0(              ( دالة عند مستوى - ≥0.01(  ( دالة عند مستوى داللة  
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) ≥0.05( مستوى عند احصائیة داللة ذات ایجابیة ارتباطیة عالقة وجود) 15(الجدول من یتبین    

قیم المواطنة وابعادها والدرجة الكلیة لدرجة ممارسة الوالء التنظیمي  وافربین الدرجة الكلیة لدرجة ت

 عالقة وجدت كما). ≥0.05) عند مستوى داللة(0.294وابعادها، أذ بلغت قیمة معامل االرتباط(

 وافرلدرجة ت الكلیة الدرجة ابعاد بین) ≥0.05(داللة مستوى عند إحصائیة داللة ذات إیجابیة إرتباطیة

  )0.609(و) 0.018( بین االرتباط معامل قیم وتراوحت. درجة ممارسة الوالء التنظیمي معقیم المواطنة 

 وىمست عند إحصائیة داللة ذات فروق هناك هل :الرابع السؤال عن باإلجابة المتعلقة النتائج

)≥0.05 (نة أفراد استجابة متوسطات بین  ؤساءر  لدى المواطنة قیم توافر درجة في الدراسة عیّ

 رفة،المش والسلطة األكادیمیة، والرتبة الكلیة،و  الجنس،ات متغیر  إلى یعزى األكادیمیة األقسام

  .؟)الخبرة وسنوات

  :الجنس متغیر -4-1

 رؤساء لدى المواطنة قیم توافر لدرجة المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات حساب تم

 ئةهی أعضاء نظر وجهة من )عمان( العاصمة محافظة في االردنیة الجامعات في االكادیمیة االقسام

 نتائج) 16(الجدول ویوضح المستقلة، للعینات T)(اختبار تطبیق تم كما الجنس، لمتغیر تبعا التدریس

  .االختبار ذلك

 ادیمیةاالك االقسام رؤساء لدى المواطنة قیم توافر لدرجة المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات )16(جدول
  .هیئة التدریس أعضاء نظر وجهة من )عمان( العاصمة محافظة في االردنیة الجامعات في

مستوى  مجاالت االستبانة  م
 المتغیر

عدد 
االنحراف  المتوسط  األفراد

مستوى  قیمة(ت) المعیاري
 الداللة

1 
 0.52 3.76 207 ذكور طبیعة العمل االداري

-2.32  0.06 
 0.37 3.88 93 إناث

2 
 0.54 3.58 207 ذكور  المناهج الدراسیة

-1.08  0.27 
 0.37 3.63 93 إناث

0.24- 0.68 3.13 207 ذكور عضو هیئة التدریس 3  0.80 
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 0.73 3.15 93 إناث

1.80- 0.43 3.56 207 ذكور األداة ككل  0.07 
 0.29 3.64 93  إناث

≥0.05.(  دالة إحصائیة عند مستوى(   

 )≥0.05( لداللةا مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق یوجد ال) 16(الجدولیالحظ من 

 محافظة في ردنیةاأل الجامعات في كادیمیةاأل قساماأل رؤساء لدى المواطنة قیم توافر لدرجة

) ت( مةقی الى استنادا ،الجنس لمتغیر، تبعا هیئة التدریس أعضاء نظر وجهة من )عمان( العاصمة

  ).0.07( داللة وبمستوى) 1.80-( بلغت إذ الكلیة، الدرجة على المحسوبة

: المشرفة السلطة متغیر-4-2  

 رؤساء دىل المواطنة قیم توافر لدرجة المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات حساب تم

ئة هی أعضاء نظر وجهة من )عمان( العاصمة محافظة في ردنیةاأل الجامعات في كادیمیةاأل قساماأل

 ویوضح المستقلة، للعینات) T(اختبار تطبیق تم كما المشرفة، السلطة لمتغیر تبعا ،التدریس

  .االختبار ذلك نتائج) 17(الجدول

  )17(دولالج
 في كادیمیةاأل  قساماأل رؤساء لدى المواطنة قیم توافر لدرجة المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات

 لمتغیر تبعا ،)ت(واختبار هیئة التدریس  أعضاء نظر وجهة من )عمان( العاصمة محافظة في ردنیةأل ا الجامعات
.المشرفة السلطة  

 مجاالت االستبانة  م
مستوى 
 المتغیر

عدد 
 المتوسط  األفراد

االنحراف 
 قیمة(ت) المعیاري

مستوى 
 الداللة

0.51- 0.49 3.78 119 حكومیة طبیعة العمل االداري 1  0.60 
 0.47 3.81 181 خاصة

2 
 0.46 3.56 119 حكومیة المناهج الدراسیة

-1.07  0.28 
 0.51 3.62 181 خاصة

3 
 0.68 3.02 119 حكومیة عضو هیئة التدریس

-2.43  0.21 
 0.69 3.22 181 خاصة
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 األداة ككل
 0.38 3.54 119 حكومیة

-1.64  0.10 
 0.40 3.61 181 خاصة

≥0.05(  (دالة عند مستوى إحصائیة  

 لدى المواطنة قیم توافر لدرجة إحصائیة داللة ذات فروق یوجد ال أنه) 17(الجدول یبین

 نظر وجهة من )عمان( العاصمة محافظة في ردنیةاأل الجامعات في كادیمیةاأل قساماأل رؤساء

-(ككل لألداة) T(قیمة بلغت حیث ككل، داةاأل في ،المشرفة السلطة لمتغیر تبعا ،هیئة التدریس أعضاء

  . حصائیاإ دالة غیر وهي) 0.10(داللة مستوى عند) 1.64

: الكلیة متغیر -4-3  

 رؤساء دىل المواطنة قیم توافر لدرجة المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات حساب تم

ئة هی أعضاء نظر وجهة من )عمان( العاصمة محافظة في ردنیةاأل الجامعات في كادیمیةاأل قساماأل

 نتائج) 18(الجدول ویوضح المستقلة، للعینات) T(اختبار تطبیق تم كما الكلیة، لمتغیر تبعا ،التدریس

  .االختبار ذلك

  

)18(دولالج  
 في االكادیمیة االقسام رؤساء لدى المواطنة قیم توافر لدرجة المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات

 لمتغیر تبعا ،)ت(واختبار هیئة التدریس أعضاء نظر وجهة من )عمان( العاصمة محافظة في االردنیة الجامعات
.الكلیة  

عدد  مستوى المتغیر مجاالت االستبانة  م
  األفراد

 المتوسط
  الحسابي

االنحراف 
مستوى  قیمة(ت) المعیاري

 الداللة

1 
العمل االداري طبیعة  0.52 3.75 147 إنساني 

-1.48  0.13 
 0.44 3.84 153 علمي

2 
 0.51 3.56 147 إنساني المناهج الدراسیة

-0.99  0.31 
 0.47 3.62 153 علمي

3 
 0.74 3.16 147 إنساني عضو هیئة التدریس

0.59 0.55 
 0.65 3.11 153 علمي
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 األداة ككل
 0.42 3.56 147 إنساني

-0.98  0.32 
 0.37 3.60 153 علمي

≥0.05(  (دالة إحصائیة عند مستوى  

 ؤساءر  لدى المواطنة قیم توافر لدرجة إحصائیة داللة ذات فروق یوجد ال أنه) 18(الجدول یبین

 ئةیه أعضاء نظر وجهة من )عمان( العاصمة محافظة في ردنیةاأل الجامعات في االكادیمیة االقسام

) 0.98-(             ككل لألداة) T(قیمة بلغت حیث ككل، داةاأل فيو ،الكلیة لمتغیر تعزى سیالتدر 

  . احصائیاً  دالة غیر وهي) 0.32(داللة مستوى عند

  : كادیمیةاأل  الرتبة متغیر -3-4

 رؤساء دىل المواطنة قیم توافر لدرجة المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات حساب تم

یئة ه أعضاء نظر وجهة من )عمان( العاصمة محافظة في ردنیةاالْ  الجامعات في كادیمیةاالْ  قساماأل

  .االختبار ذلك نتائج) 19(الجدول ویوضح االكادیمیة، الرتبة لمتغیر تبعا ،التدریس

)19(دولالج  
 في كادیمیةاأل  قساماأل رؤساء لدى المواطنة قیم توافر لدرجة المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات

 الرتبة لمتغیر تبعاً  ، سیالتدر  ئةیه أعضاء نظر وجهة من )عمان( العاصمة محافظة في ردنیةاأل  الجامعات
.كادیمیةاأل   

المتوسط  العدد الرتبة االكادیمیة المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 0.41 3.80 64 أستاذ مساعد طبیعة العمل االداري
 0.45 3.84 94 أستاذ مشارك

 0.53 3.76 142 أستاذ
 0.48 3.80 300 المجموع

 0.44 3.60 64 أستاذ مساعد المناهج الدراسیة
 0.45 3.66 94 أستاذ مشارك

 0.54 3.55 142 أستاذ
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 0.49 3.59 300 المجموع
 0.67 3.12 64 أستاذ مساعد عضو هیئة التدریس

 0.75 3.00 94 أستاذ مشارك
 0.65 3.24 142 أستاذ

 0.69 3.14 300 المجموع
 0.33 3.58 64 أستاذ مساعد االداة ككل

 0.39 3.60 94 أستاذ مشارك
 0.43 3.57 142 أستاذ

 0.40 3.58 300 المجموع

واطنة توافر قیم الملدرجة ) وجود فروق ظاهریة بین المتوسطات الحسابیة 19یالحظ من الجدول(

 من وجهة نظر )عمان(ردنیة في محافظة العاصمة الجامعات األكادیمیة في قسام األلدى رؤساء األ

لى صحاب الفئة (أستاذ مشارك) عأذ حصل إ، كادیمیة، تبعا لمتغیر الرتبة األهیئة التدریس أعضاء

صحاب فئة(أستاذ مساعد) بالرتبة الثانیة أ) بالرتبة االولى، وجاء 3.60بلغ(أعلى متوسط حسابي 

  .)3.57(أستاذ) بمتوسط حسابي( وبالرتبة االخیرة جاء اصحاب فئة)، 3.58بمتوسط حسابي بلغ(

في  مدى وجود فروق ذات داللة إحصائیة إلىتم تطبیق اختبار تحلیل التباین األحادي للتعرف 

درجة توافر قیم المواطنة لدى رؤساء االقسام االكادیمیة في عینة الدراسة حول  استجابات أفراد

متغیر ل ، تبعاً هیئة التدریسمن وجهة نظر أعضاء  )عمان(ظة العاصمة في محاف األردنیةالجامعات 

  ) نتائج ذلك االختبار.20الرتبة االكادیمیة، ویوضح الجدول(

  

  

  

  )20جدول(
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قسام ألتوافر قیم المواطنة لدى رؤساء ا المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة
هیئة  من وجهة نظر أعضاء )عمان(العاصمة  ردنیة في محافظةكادیمیة في الجامعات األ األ 

لمتغیر الرتبة  تبعاً ، (One Way ANOVA)حاديواختبار تحلیل التباین االْ التدریس، 
  .االكادیمیة

 م
 

مجموع  مصدر التباین مجاالت االستبانة
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

مستوى   قیمة(ف)
  الداللة

1 
دارياإل طبیعة العمل  

 
 0.15 2 0.31 المجموعاتبین 

 0.23 297 70.19 داخل المجموعات 0.52 0.65
  299 70.50  المجموع

2 
 0.36 2 0.72 بین المجموعات المناهج الدراسیة

 0.24 297 72.99 داخل المجموعات 0.23 1.46
  299 73.71  المجموع

3 
 1.60 2 3.21 بین المجموعات عضو هیئة التدریس

 0.48 297 142.78 داخل المجموعات *0.03 3.34
  299 145.99  المجموع

  األداة ككل
 0.01 2 0.03 بین المجموعات

 0.16 297 48.07 داخل المجموعات 0.91 0.09
  299 48.10  المجموع

  ( ≥0.05  .(دالة إحصائیة عند مستوى الداللة  

 ساماالق رؤساء لدى المواطنة قیم توافر درجة في إحصائیة داللة ذات فروق یوجد ال) 20(الجدول یبین

 سیدر الت ئةیه أعضاء نظر وجهة من )عمان( العاصمة محافظة في ردنیةاالْ  الجامعات في كادیمیةاالْ 

) 0.09(كلك لألداة) ف(قیمة بلغت إذ المحسوبة، ف قیمة الى إستنادا ، االكادیمیة الرتبة لمتغیر تبعا ،

 روقف یوجد نهإف التدریس هیئة عضو مجال في ماأ.  إحصائیة دالة غیر وهي) 0.91( داللة مستوى عند

 ردنیةالْ ا الجامعات في كادیمیةاالْ  قساماالْ  رؤساء لدى المواطنة قیم توافر درجة في إحصائیة داللة ذات

هیئة التدریس ولتعرف دالالت هذه الفروق  أعضاء نظر وجهة من )عمان( العاصمة محافظة في

  )21استخدم الباحث اختبار شیفه للمقارنات البعدیة ویوضح الجدول (

  )21( دولالج
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 ردنیةالْ ا الجامعات في االكادیمیة االقسام رؤساء لدى المواطنة قیم توافر درجةل البعدیة للمقارنات شیفه اختبار
 . األكادیمیة الرتبة لمتغیر تبعا ،هیئة التدریس أعضاء نظر وجهة من )عمان( العاصمة محافظة في

الرتبة  المجال
 االكادیمیة

المتوسط 
 الحسابي

 أستاذ أستاذ مشارك أستاذ مساعد

 0.51 0.58 - 3.12 أستاذ مساعد عضو هیئة التدریس
 *0.03 -  3.00 أستاذ مشارك 

 -   3.24 أستاذ 
≥0.05(  .(الداللة معنویة الفرق الدال إحصائیًا عند مستوى  

 ندع الحسابیة المتوسطات في إحصائیة داللة ذات فروق یوجد أنه) 21( الجدول من یظهر

 أنه ثحی ،االكادیمیة لرتبةا تبعًا لمتغیر التدریس هیئة عضو مجال في )≥0.05( داللة مستوى

 األستاذ رتبةل لصالح المجال هذا في االنحیاز یكون أستاذ ورتبة مشارك أستاذ رتبة بین فروق یوجد

  .األستاذ لرتبة الحسابي المتوسط ارتفاع بدلیل

 درجةل المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات حساب تم : الخبرة سنوات عدد متغیر -4-5

 مةالعاص محافظة في ردنیةاأل الجامعات في كادیمیةاأل قساماأل رؤساء لدى المواطنة قیم توافر

) 22(دولالج ویوضح الخبرة، سنوات عدد لمتغیر تبعا ،هیئة التدریس أعضاء نظر وجهة من )عمان(

  .االختبار ذلك نتائج

  )22(جدولال
 قساماأل رؤساء لدى المواطنة قیم توافر لدرجة المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات

 ئةیه أعضاء نظر وجهة من )عمان( العاصمة محافظة في ردنیةاأل  الجامعات في كادیمیةاأل 
  .الخبرة سنوات عدد لمتغیر تبعاً  ، سیالتدر 

 المجال
المتوسط  العدد سنوات الخبرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

داريإلطبیعة العمل ا  
 

سنوات 5أقل من   66 3.66 0.59 
سنوات 10اقل من  –سنوات  5  137 3.84 0.47 

فأكثر ةسن 10  97 3.83 0.39 
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 0.48 3.80 300 المجموع
سنوات 5أقل من  المناهج الدراسیة  66 3.46 0.59 

سنوات 10اقل من  –سنوات  5  137 3.61 0.47 
فأكثر ةسن 10  97 3.67 0.43 

 0.49 3.59 300 المجموع
سنوات 5أقل من  عضو هیئة التدریس  66 3.10 0.77 

سنوات 10أقل من -سنوات 5  137 3.15 0.71 
سنوات فأكثر 10  97 3.13 0.61 

 0.69 3.14 300 المجموع
سنوات 5أقل من  األداة ككل   66 3.47 0.47 

سنوات 10أقل من  -سنوات 5  137 3.61 0.39 
سنوات فأكثر 10  97 3.62 0.33 

 0.40 3.58 300 المجموع
 مقی توافر لدرجة الحسابیة المتوسطات بین ظاهریة فروق وجود) 22(الجدول من یالحظ

 من )عمان( العاصمة محافظة في ردنیةاأل الجامعات في كادیمیةاأل قساماأل رؤساء لدى المواطنة

 10( ةالفئ صحابأ حصل ذإ ،الخبرة سنوات عدد لمتغیر تبعاً  ،هیئة التدریس أعضاء نظر وجهة

 – سنوات 5(فئة اصحاب وجاء االولى، بالرتبة) 3.62(بلغ حسابي متوسط أعلى على) فأكثر ةسن

 فئة اصحاب جاء االخیرة وبالرتبة ،)3.61(بلغ حسابي بمتوسط الثانیة بالرتبة) سنوات 10من اقل

لى إ للتعرف األحادي التباین تحلیل اختبار تطبیق تم).3.47(حسابي بمتوسط) سنوات 5أقل من (

 مواطنةال قیم توافر لدرجة الدراسة عینة أفراد استجابات في إحصائیة داللة ذات فروق وجود مدى

 رنظ وجهة من )عمان( العاصمة محافظة في ردنیةاأل الجامعات في كادیمیةاأل قساماأل رؤساء لدى

  .االختبار ذلك نتائج) 23(الجدول ویوضح ، الخبرة سنوات عدد لمتغیر تبعاً  ،هیئة التدریس أعضاء

  

  

  

  )23(دولالج
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 كادیمیةاأل  قساماأل رؤساء لدى المواطنة قیم توافر لدرجة (One Way ANOVA)االحادي التباین تحلیل اختبار
 عدد لمتغیر تبعا التدریس هیئة أعضاء نظر وجهة من )عمان( العاصمة محافظة في ردنیةأل ا الجامعات في

  .الخبرة سنوات
 م

مجموع  مصدر التباین مجاالت االستبانة 
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
مستوى   قیمة(ف)  المربعات

  الداللة

1 
داريطبیعة العمل اإل  0.81 2 1.62 المجموعاتبین   

3.50 0.03*  0.23 297 68.87 داخل المجموعات 
  299 70.50  المجموع

2 
 0.88 2 1.77 بین المجموعات المناهج الدراسیة 

3.65 0.02*  0.24 297 71.94 داخل المجموعات 
  299 73.71  المجموع

3 
 0.07 2 0.11 بین المجموعات عضو هیئة التدریس

 0.49 297 145.88 داخل المجموعات 0.89 0.11
  299 145.99  المجموع

  األداة ككل
 0.56 2 1.12 بین المجموعات

 0.15 297 46.97 داخل المجموعات 0.06 3.56
  299 48.10  المجموع

≥0.05.(  .(دالة إحصائیة عند مستوى الداللة  

 رؤســـاء لدى المواطنة قیم توافر درجة في إحصـــائیة داللة ذات فروق یوجد ال) 23(الجدول یبین

 أعضــــاء نظر وجهة من )عمان( العاصــــمة محافظة في ردنیةاأل الجامعات في كادیمیةاأل قســــاماأل

 بلغت إذ ة،المحســـوب ف قیمة الى إســتنادا ،الخبرة ســـنوات عدد لمتغیر تبعاً  ككل، لألداة سیالتدر  ئةیه

  .إحصائیة دالة غیر وهي) 0.06(داللة مستوى عند) 3.56(ككل لألداة) ف(قیمة

 في ةإحصائی داللة ذات فروق یوجد نهإف والمناهج الدراسیة دارياإل العمل طبیعة يمجال في ماأ

 لعاصمةا محافظة في ردنیةاأل الجامعات في كادیمیةاأل قساماأل رؤساء لدى المواطنة قیم توافر درجة

.ولمعرفة داللة لفروق في هذین المجالین استخدم سیالتدر  ئةیه أعضاء نظر وجهة من )عمان(

  :) اآلتي24بعدیة ویبینها الجدول (الباحث اختبار شیفه للمقارنات ال
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)24( دولالج  
 الجامعات في كادیمیةاأل  قساماأل رؤساء لدى المواطنة قیم توافر درجةل البعدیة للمقارنات شیفه اختبار

. الخبرة سنوات لمتغیر تبعاً  ،هیئة التدریس أعضاء نظر وجهة من )عمان( العاصمة محافظة في ردنیةاأل   
المتوسط  سنوات الخبرة المجال

 الحسابي
سنوات  5

 فأقل
 –سنوات  5

 10اقل من 
 سنوات

سنوات  10
 فأكثر

طبیعة العمل 
دارياإل  

 

سنوات 5أقل من   3.80 - 0.04* 0.09 
اقل من  –سنوات  5

سنوات 10  
3.84  - 0.97 

فأكثرسنوات  10  3.76   - 
سنوات 5اقل من  المناهج الدراسیة   3.60 - 0.12 0.03* 

اقل من  –سنوات  5
سنوات 10  

3.66  - 0.66 

سنوات فأكثر 10  3.55   - 
≥0.05(  .(الفرق دال إحصائیًا عند مستوى الداللة معنویة  

 ندع الحســابیة المتوســطات في إحصــائیة داللة ذات فروق یوجد ال أنه) 24( الجدول من یظهر

   .ةالخبر  لسنوات التدریس هیئة عضو ومجال الكلیة الدرجة مجال في )≥0.05( داللة مستوى

 )≥0.05( داللة مســـتوى عند الحســابیة المتوســـطات في إحصــائیة داللة ذات فروق یوجد أنه

 سنوات 5أقل من  رتبة بین فروق یوجد أنه حیث الخبرة لسنوات االداري العمل طبیعة مجال في

 ســنوات 5 لرتبة لصـالح المجال هذا في االنحیاز یكون سـنوات 10 من اقل – سـنوات 5 رتبة و

   .سنوات 5أقل من لرتبة الحسابي المتوسط ارتفاع بدلیل فأقل

ما في مجال المناهج الدراسیة یوجد فروق ذات داللة إحصائیة في المتوسطات الحسابیة عند أ

و رتبة سنوات  5أقل من  حیث أنه یوجد فروق بین رتبة لسنوات الخبرة )≥0.05(مستوى داللة 

بدلیل ارتفاع سنوات  5أقل من سنوات فأكثر یكون االنحیاز في هذا المجال لصالح لرتبة  10

  . سنوات 5أقل من  المتوسط الحسابي لرتبة
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توى هل هناك فروق ذات داللة إحصائیة عند مسالنتائج المتعلقة بالسؤال الخامس: 

)≥0.05 ( ُنة الدراسة في درجة ممارستهم للوالء التنظیمي ی زى عبین متوسطات استجابة أفراد عیّ

  السلطة المشرفة، وسنوات الخبرة)؟إلى متغیر (الجنس، الكلیة، والرتبة األكادیمیة، و 

  متغیر الجنس: 5-1

تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة ممارسة الوالء التنظیمي ألعضاء 

من وجهة نظر أعضاء هیئة  )عمان(هیئة التدریس في الجامعات األردنیة في محافظة العاصمة 

) 25ویوضح الجدول()، للعینات المستقلة، Tلمتغیر الجنس، كما تم تطبیق اختبار( التدریس تبعاً 

 .نتائج ذلك االختبار

  )25دول(الج

لدرجة ممارسة الوالء التنظیمي  )Tواختبار( المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة
من وجهة نظر  )عمان(ألعضاء هیئة التدریس في الجامعات األردنیة في محافظة العاصمة 

  ، تبعا لمتغیر الجنس. أعضاء هیئة التدریس

 مجاالت االستبانة  م
مستوى 
 المتغیر

عدد 
 المتوسط  األفراد

االنحراف 
 قیمة(ت) المعیاري

مستوى 
 الداللة

1 
 0.64 3.65 207 ذكور المجال العاطفي (الشعوري)

1.12 0.26 
 0.59 3.56 93 إناث

2 
خالقي (المعیاري)المجال األ  0.60 3.63 207 ذكور 

0.13 0.89 
 0.58 3.62 93 إناث

المستمر االلتزام المجال 3  0.25 1.14 0.64 3.79 207 ذكور 
 0.63 3.70 93 إناث

  األداة ككل
 0.52 3.68 207 ذكور

 0.49 3.62 93  إناث 0.35 0.93
≥0.05(  .دالة إحصائیة عند مستوى الداللة(  
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 لدرجة) ≥0.05(الداللة مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق یوجد ال) 25(الجدول یبین

 )عمان( العاصمة محافظة في األردنیة الجامعات في التدریس هیئة ألعضاء التنظیمي الوالء ممارسة

 الدرجة على المحسوبة) T( قیمة الى استنادا ،الجنس لمتغیر، تبعا التدریس هیئة أعضاء نظر وجهة من

  ).0.35( داللة وبمستوى) 0.93( بلغت إذ الكلیة،

: المشرفة السلطة متغیر5-2  

 هیئة عضاءأل التنظیمي الوالء ممارسة لدرجة المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات حساب تم

 تبعاً  ، التدریس هیئة أعضاء نظر وجهة من )عمان( العاصمة محافظة في األردنیة الجامعات في التدریس

 ذلك نتائج) 26(الجدول ویوضح المستقلة، للعینات) T(اختبار تطبیق تم كما ، المشرفة السلطة لمتغیر

  .االختبار

)26(دولالج  
 التدریس هیئة ألعضاء التنظیمي الوالء ممارسة لدرجة،)ت(واختبار المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات

 السلطة لمتغیر تبعاً  التدریس هیئة أعضاء نظر وجهة من )عمان( العاصمة محافظة في األردنیة الجامعات في
.المشرفة  

عدد  المتغیرمستوى  مجاالت االستبانة  م
  األفراد

االنحراف  المتوسط
 المعیاري

مستوى  قیمة(ت)
 الداللة

1 
 0.61 3.57 119 جامعة حكومیة المجال العاطفي (الشعوري)

-1.18  0.23 
 0.63 3.65 181 جامعة خاصة

2 
المجال االخالقي 

 (المعیاري)
 0.61 3.55 119 جامعة حكومیة

-1.73  0.08 
 0.57 3.67 181 جامعة خاصة

3 
المستمر لتزاماال  المجال  0.67 3.72 119 جامعة حكومیة 

-0.85  0.62 3.79 181 جامعة خاصة 0.39 

 األداة ككل
 0.53 3.60 119 جامعة حكومیة

-1.54  0.12 
 0.50 3.70 181 جامعة خاصة

≥0.05( )دالة إحصائیة عند مستوى الداللة 
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 التنظیمي الوالء ممارسة لدرجة إحصائیة داللة ذات فروق یوجد ال أنه) 26(الجدول یبین

 اءأعض نظر وجهة من )عمان( العاصمة محافظة في األردنیة الجامعات في التدریس هیئة ألعضاء

) 1.54-(ككل لألداة) T(قیمة بلغت حیث ككل، االداة في ، المشرفة السلطة لمتغیر تبعاً  التدریس، هیئة

  . احصائیا دالة غیر وهي) 0.12(داللة مستوى عند

 : الكلیة متغیر 5-3

 التنظیمي الوالء ممارسة لدرجة المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات حساب تم

 اءأعض نظر وجهة من )عمان( العاصمة محافظة في األردنیة الجامعات في التدریس هیئة ألعضاء

) 27(الجدول ویوضح المستقلة، للعینات) T(اختبار تطبیق تم كما الكلیة، لمتغیر تبعاً  التدریس، هیئة

  .االختبار ذلك نتائج

  
  )27(دولالج

 التدریس هیئة ألعضاء التنظیمي الوالء ممارسة لدرجة )ت(واختبار المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات
.الكلیة لمتغیر تبعاً  التدریس هیئة أعضاء نظر وجهة من )عمان( العاصمة محافظة في األردنیة الجامعات في  

 مستوى االستبانة مجاالت  م
 المتغیر

 عدد
  األفراد

 المتوسط
  الحسابي

 االنحراف
 المعیاري

 مستوى )ت(قیمة
 الداللة

1 
)الشعوري( العاطفي المجال  0.69 3.64 147 إنساني 

0.70 0.47 
 0.55 3.59 153 علمي

2 
)المعیاري( االخالقي المجال  0.63 3.65 147 إنساني 

0.60 0.54 
 0.55 3.60 153 علمي

3 
المستمر االلتزام المجال  0.67 3.77 147 إنساني 

 0.61 3.76 153 علمي 0.94 0.07

 ككل األداة
 0.58 3.68 147 إنساني

0.59 0.55 
 0.44 3.64 153 علمي

≥0.05(  (إحصائیة عند مستوى الداللة دالة  
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 التنظیمي الوالء ممارسة لدرجة إحصائیة داللة ذات فروق یوجد ال أنه) 27(الجدول یبین

 اءأعض نظر وجهة من )عمان( العاصمة محافظة في األردنیة الجامعات في التدریس هیئة ألعضاء

 عند) 0.59( ككل لألداة) T( قیمة بلغت حیث ككل، االداة في ،الكلیة لمتغیر تعزى التدریس هیئة

  . احصائیا دالة غیر وهي) 0.55( داللة مستوى

:االكادیمیة الرتبة متغیر 5-4  

 عضاءأل التنظیمي الوالء ممارسة لدرجة المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات حساب تم

 دریس،الت هیئة أعضاء نظر وجهة من )عمان( العاصمة محافظة في األردنیة الجامعات في التدریس هیئة

  .االختبار ذلك نتائج) 28( الجدول ویوضح كادیمیة،األ الرتبة لمتغیر تبعا

)28(دولالج  

 التدریس هیئة ألعضاء التنظیمي الوالء ممارسة لدرجة المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات
 تبعاً  ، التدریس هیئة أعضاء نظر وجهة من )عمان( العاصمة محافظة في األردنیة الجامعات في

.االكادیمیة الرتبة لمتغیر  

 المجال
االكادیمیة الرتبة  المتوسط العدد 

 الحسابي
 االنحراف
 المعیاري

)الشعوري( العاطفي المجال  
 

مساعد أستاذ  64 3.58 0.61 
مشارك أستاذ  94 3.59 0.59 

 0.65 3.65 142 أستاذ
 0.62 3.62 300 المجموع

)المعیاري( خالقياأل المجال مساعد أستاذ   64 3.65 0.56 
مشارك أستاذ  94 3.57 0.62 

 0.59 3.65 142 أستاذ
 0.59 3.62 300 المجموع

المستمر االلتزام المجال مساعد أستاذ   64 3.91 0.62 
مشارك أستاذ  94 3.69 0.59 

 0.67 3.75 142 أستاذ
 0.64 3.76 300 المجموع

ككل االداة مساعد أستاذ   64 3.69 0.51 
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مشارك أستاذ   94 3.61 0.49 
 0.54 3.67 142 أستاذ

 0.51 3.66 300 المجموع

 الوالء ممارسة لدرجة الحسابیة المتوسطات بین ظاهریة فروق وجود) 28(الجدول من الحظی  

 هةوج من )عمان( العاصمة محافظة في األردنیة الجامعات في التدریس هیئة ألعضاء التنظیمي

) مساعد تاذأس( الفئة صحابأ حصل ذإ كادیمیة،األ الرتبة لمتغیر تبعاً  التدریس، هیئة أعضاء نظر

 الثانیة بالرتبة) أستاذ(فئة صحابأ وجاء ولى،األ بالرتبة) 3.69(بلغ حسابي متوسط أعلى على

 بمتوسط) مشارك أستاذ(فئة اصحاب جاء االخیرة وبالرتبة ،)3.67(بلغ حسابي بمتوسط

 ).3.61(حسابي

 حصائیةإ داللة ذات فروق وجود مدى إلى للتعرف األحادي التباین تحلیل اختبار تطبیق تم      

 في التدریس هیئة ألعضاء التنظیمي الوالء ممارسة درجة حول الدراسة عینة أفراد استجابات في

 متغیرل تبعاً  التدریس، هیئة أعضاء نظر وجهة من )عمان( العاصمة محافظة في األردنیة الجامعات

  .االختبار ذلك نتائج) 29(الجدول ویوضح كادیمیة،االْ  الرتبة

  )29(دولالج
 التدریس هیئة ألعضاء التنظیمي الوالء ممارسة لدرجة (One Way ANOVA) االحادي التباین تحلیل اختبار

 تبةالر  لمتغیر تبعاً  ، التدریس هیئة أعضاء نظر وجهة من )عمان( العاصمة محافظة في األردنیة الجامعات في
  .االكادیمیة

 م
مجموع  التباینمصدر  مجاالت االستبانة 

  المربعات
درجات 
  الحریة

متوسط 
مستوى   قیمة(ف)  المربعات

  الداللة

1 
المجال العاطفي 

 (الشعوري)
 

 0.16 2 0.32 بین المجموعات
 0.39 297 117.21 داخل المجموعات 0.66 0.41

  299 117.53  المجموع

2 
خالقي المجال األ
 (المعیاري)

 0.18 2 0.36 بین المجموعات
 0.35 297 105.68 داخل المجموعات 0.60 0.51

  299 106.04  المجموع
 0.08 2.45 1.00 2 2.01 بین المجموعات المجال المستمر 3
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 0.41 297 121.80 داخل المجموعات
  299 123.82  المجموع

  األداة ككل
 0.16 2 0.34 بین المجموعات

 0.27 297 79.91 داخل المجموعات 0.54 0.60
  299 80.23  المجموع
≥0.05(  .(إحصائیة عند مستوى الداللة دالة  

 ضاءألع التنظیمي الوالء ممارسة درجةفي  إحصائیة داللة ذات فروق یوجد ال) 29(الجدول یبین         

 ةهیئ أعضاء نظر وجهة من )عمان( العاصمة محافظة في األردنیة الجامعات في التدریس هیئة

 لألداة) ف(قیمة بلغت إذ المحسوبة، ف قیمة الى ستناداا ، االكادیمیة الرتبة لمتغیر تبعا التدریس،

 . بانةاالست مجاالت جمیع وفي.  إحصائیة دالة غیر وهي) 0.54( داللة مستوى عند) 0.60(ككل

  

  : الخبرة سنوات عدد متغیر 4-5

 هیئة عضاءأل التنظیمي الوالء ممارسة لدرجة المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات حساب تم

 تبعا  ،التدریس هیئة أعضاء نظر وجهة من )عمان( العاصمة محافظة في األردنیة الجامعات في التدریس

  .االختبار ذلك نتائج) 30(الجدول ویوضح الخبرة، سنوات عدد لمتغیر

)30(دولالج  
 الجامعات في التدریس هیئة ألعضاء التنظیمي الوالء ممارسة لدرجة المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات
.الخبرة سنوات لمتغیر تبعاً  ، التدریس هیئة أعضاء نظر وجهة من )عمان( العاصمة محافظة في األردنیة  

 المجال
المتوسط  العدد سنوات الخبرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

 العاطفي (الشعوري)
 

سنوات 5أقل من   66 3.65 0.72 
سنوات 10اقل من  –سنوات  5  137 3.66 0.61 

فأكثر ةسن 10  97 3.54 0.57 
 0.62 3.62 300 المجموع

خالقي (المعیاري)األ سنوات 5ٌأقل من    66 3.62 0.65 
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سنوات 10اقل من  –سنوات  5   137 3.67 0.60 
فأكثر ةسن 10  97 3.57 0.54 

 0.59 3.62 300 المجموع
سنوات 5ٌأقل من   مستمرلتزام الاال   66 3.83 0.67 

سنوات 10اقل من  –سنوات  5  137 3.77 0.64 
فأكثر ةسن 10  97 3.71 0.62 

 0.64 3.76 300 المجموع
سنوات 5أقل من  االداة ككل  66 3.69 0.58 

سنوات 10اقل من  –سنوات  5  137 3.69 0.50 
فأكثر ةسن 10  97 3.60 0.48 

 0.51 3.66 300 المجموع

 ءالوال ممارسة لدرجة الحسابیة المتوسطات بین ظاهریة فروق وجود) 30(الجدول من یالحظ

 هةوج من )عمان( العاصمة محافظة في األردنیة الجامعات في التدریس هیئة ألعضاء التنظیمي

 – سنوات 5(الفئة صحابأ حصل إذ ، الخبرة سنوات عدد لمتغیر تبعا ، التدریس هیئة أعضاء نظر

أقل (فئة صحابأ وجاء ولى،األ بالرتبة) 3.69(بلغ حسابي متوسط أعلى على) سنوات 10 من اقل

 ةسن10(فئة صحابأ جاء خیرةاأل وبالرتبة ،)3.69(بلغ حسابي بمتوسط الثانیة بالرتبة) سنوات 5من 

جود مدى و  إلىتحلیل التباین األحادي للتعرف وتم تطبیق اختبار ).3.60(حسابي بمتوسط) فأكثر

فروق ذات داللة إحصائیة في استجابات أفراد عینة الدراسة لدرجة ممارسة الوالء التنظیمي ألعضاء 

من وجهة نظر أعضاء هیئة  )عمان(هیئة التدریس في الجامعات األردنیة في محافظة العاصمة 

  االختبار.) نتائج ذلك 31، ویوضح الجدول( لمتغیر عدد سنوات الخبرة التدریس ، تبعاً 

 

  )31(دولالج

 هیئة ألعضاء التنظیمي الوالء ممارسة لدرجة (One Way ANOVA)حادياأل التباین تحلیل اختبار
  .الخبرة سنوات عدد لمتغیر تبعاً  ،)عمان( العاصمة محافظة في األردنیة الجامعات في التدریس
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 م
 مصدر التباین مجاالت االستبانة 

مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  قیمة(ف)  المربعات

مستوى 
  الداللة

1 
 العاطفي (الشعوري)

 
 0.41 2 0.83 بین المجموعات

 0.39 297 116.69 داخل المجموعات 0.34 1.06
  299 117.63  المجموع

2 
خالقي (المعیاري)األ  0.27 2 0.54 بین المجموعات 

 0.35 297 105.50 داخل المجموعات 0.46 0.76
  299 106.04  المجموع

3 
مستمرلتزام الاال   0.31 2 0.63 بین المجموعات 

 0.41 297 123.19 داخل المجموعات 0.46 0.75
  299 123.82  المجموع

  األداة ككل
 0.28 2 0.56 بین المجموعات

 0.26 297 79.67 داخل المجموعات 0.35 1.05
  299 80.23  المجموع
≥0.05(  (إحصائیة عند مستوى الداللة دالة  

 ألعضاء التنظیمي الوالء ممارسة لدرجة إحصائیة داللة ذات فروق یوجد ال) 31(الجدول یبین

 ةهیئ أعضاء نظر وجهة من )عمان( العاصمة محافظة في األردنیة الجامعات في التدریس هیئة

 لألداة) ف(قیمة بلغت إذ المحسوبة، ف قیمة لىإ ستناداً ا ،الخبرة سنوات عدد لمتغیر تبعا التدریس،

  . بانةاالست مجاالت جمیع وفي.  إحصائیة دالة غیر وهي) 0.35(داللة مستوى عند) 1.05(ككل
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 الخامس الفصل

  والتوصیات النتائج مناقشة

  النتائج مناقشة

  األول بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة

  الثاني بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة

  الثالث بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة

  الرابع بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة

  الخامس بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة

  التوصیات
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  الخامس الفصل

  والتوصیات النتائج مناقشة

 یهالإا التوصل تم التي والتوصیات الدراسة، سئلةأ حسب النتائج لمناقشة عرضاً  الفصل هذا تضمن

: یأتي كما وهي الدراسة، نتائج ضوء في  

 رؤساء لدى المواطنة قیم توافر درجة ما :ینص الذي األول بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة

 أعضاء نظر وجهة من )عمان( العاصمة محافظة في ردنیةاأل  الجامعات في كادیمیةأل ا قساماأل

  ؟سیالتدر  ئةیه

قسام توافر قیم المواطنة لدى رؤساء األدرجة  نأ) 7كشفت نتائج هذا السؤال في الجدول(

 سیر التد ئةیه أعضاء نظر وجهة من )عمان(ردنیة في محافظة العاصمة االكادیمیة في الجامعات األ

، وجاء والمرتفع المستوى المتوسط بینلكلیة، وجاءت مجاالت االستبانة على الدرجة ا "متوسطةكانت "

 لىإیجة ، یفسر الباحث هذه النتمرتفعة توافروبدرجة  دارياإل العمل طبیعةمجال  ولىفي المرتبة األ

سام قألرؤساء ا مع یعملون الذین الناس أو األفراد بین التوازن حداثإ على یقوم اإلداري العمل إن

 یقوم ازه،إنج المطلوب العمل أو تحقیقها، المطلوب النتائج وبین ، ردنیةكادیمیة في الجامعات األاأل

 دارياإل العمل أساس نإ والدقیق، الضیق التخصص عن البعیدة والموسوعیة الشاملة الرؤیة على

 عن دائما یبحث لوالقبو  الشخصیة، والجاذبیة الفنیة، والكفاءة الشخصیة الفعالیة بین الجمع یقوم على

، حقیقهالت دائماً  تسعى واضحة وخطط عامة هدافأ طریق عن العمل تنظیمو  والممكنة، المتاحة الفرص

  .  االستبانة مجاالت من ولىاأل المرتبة یاخذ المجال هذا جعل مما
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 متوسطة، توافروبدرجة  الدارسیة المناهجوجاء في المرتبة الثانیة من مجاالت االستبانة مجال 

 وفكره لمجتمعا بثقافة كبیر حد إلى ترتبط الدراسیة المناهج إن الى النتیجة هذه یفسر الباحث فإن

 تهیئة تمی خاللها فمن أمة، ةألی القوة مصدر هي فالمناهج واالخالقیة، الدینیة ومعاییره واتجاهاته

 االستثمار اواستثماره ومیولهم، ودوافعهم واتجاهاتهم طاقتهم لحفز ، وجسدیاً  وعقلیاً  روحیاً  فراداالْ 

 من عددل حدثت التي التنمویة النهضة ذلك على ویدلل المجتمع، وتطلعات أهداف لتحقیق األمثل

 رهالتطوی فیها والضعف القوة مكامن ودراسة وتقویمها، مناهجها فحص على عملت التي الدول

 االجتماعیةو  والسیاسیة الثقافیة المجاالت مختلف في التنمویة خططها أهداف یحقق بما وتعدیلها

 أنه ماك التربیة، أساس ألنه المهمة؛ التربویة الموضوعات من الدراسیة المناهج دتع واالقتصادیة،

ستخدم أنَّه ذلك وسبب والحدیثة، القدیمة التربویة الدراسات في متمیزاً  جانباً  یحل  مجتمعیة أداةك یُ

 المدى على املةالش التنمویة الخطط وتحقیق المجتمع، لبناء إلیها یسعى التي األهداف لتحقیق ودولیة

 ألنه لمستقبل؛وا الحاضر في المجتمع أفراد سلوكیات وتقویم لتشكیل وسیلة وهو والقصیر، الطویل

 مما ،والتعلم مالعل طلب في واالستمراریة البحث على تحفزهم التي والحقائق بالمفاهیم الطلبة یزود

  .  االستبانة مجاالت من الثانیة المرتبة یاخذ المجال هذا جعل

 افرتو وجاء في المرتبة الثالثة من مجاالت االستبانة مجال عضو هیئة التدریس ودرجة 

 نطاق في الردنیةا الجامعات في التدریسیة الهیئة عضو یتمتع ان النتیجة هذه الباحث یفسر متوسطة،

 بالتدریس یتعلق مافی الرأي وتبادل والنشر والتعبیر التفكیر في الكاملة بالحریة یتمتع الجامعي عمله

 مع هاب المعمول واألنظمة القوانین حدود تقدیم في وذلك األخرى الجامعیة واألنشطة العلمي والبحث

 یأخذ المجال هذا جعل مما بمقتضاها، الصادرة والتعلیمات الجامعة وأنظمة الجامعیة بالقیم االلتزام

  .االستبانة مجاالت من الثالث المرتبة
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ودراسة  )،2013)، ودراسة تیسیر (2012هذه الدراسة مع نتائج دراسة فاطمة ( نتائج وقد اتفقت

دراسة  )،2011( ةواختلفت مع نتائج دراسة عود)، 2011ودراسة داوود ( )،2014عصمت وحسن (

  )،2015)، ودراسة الشوا (2014ران (ودراسة عم )،2011ضى (یموالر  العازمي

  :یأتي كما مناقشتها تمت فقد ،للمجاالت بالنسبة أما

  . دارياإل العمل طبیعة:  االول المجال

ــــول نأ الباحث یعتقد  نأ لىإ یعود ،األولى رتبةمال على دارياإل العمل طبیعة مجال حصــ

ــاء لدى المواطنة قیم توافر درجة على للتعرف المجال هذا اهمیة ــــ ـــاماأل رؤســـ ــــ  في كادیمیةاأل قســ

 نع الناتجة سیالتدر  ئةیه أعضاء نظر وجهة من )عمان( العاصمة محافظة في ردنیةاأل الجامعات

ـــــاء یحاول حیث داري،اإل العمل طبیعة ـــاماأل رؤسـ ـــایا االطالع على كادیمییناأل قســـ  المحلیة القضـــ

ــــــكل ردنیةاأل الجامعات في واالجتماعیة ـــتمر، بشـ ـــــایا ومتابعة االهتمام وكذلك مســـــ  لقةالمتع بالقضــ

 دواتالن وحضــور الجامعي، الحرم داخل العامة الممتلكات على والمحافظة والبحثي، العلمي التطور

 الذي جامعيال المناخ توفیر وكذلك والســیاســي، االجتماعي الطابع ذات والثقافیة العلمیة والمؤتمرات

  . رتفعم وبمستوى االولى رتبةمال یأخذ المجال هذا جعل مما .الفریق بروح والعمل التعاون یسوده

  . الدراسیة المناهج: الثاني المجال

ــیة المناهج مجال حصــــول ان الباحث یعتقد  هذا یةهماْ  الى یعود الثانیة، الرتبة على الدراســ

ــاء لدى المواطنة قیم توافر في التعرف إلى المجال ــام رؤســـ  ردنیةاالْ  الجامعات في االكادیمیة االقســـ

 ، ةالدراسی المناهج عن الناتجة سیالتدر  ئةیه أعضاء نظر وجهة من )عمان( العاصمة محافظة في

 غرس على یعمل مما ،الدراسیة المقررات ه فيتضـمین على نو كادیمیاأل قسـاماأل رؤسـاء یعمل حیث

ـــة روح وبث الطلبة، عند والجامعة للوطن واالنتماء الوالء قیم ــــ  تفكیرال وحریة الطلبة بین المناقشــ

ـــجیع وكذلك والراي ـــــاعدةو  وتقبله، االخر برأي واالخذ الراي عن التعبیر حریة على الطلبة تشــــ  مســ
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ـــتقبل بناء أجل من الطلبة وتوجیه ــــ ــــرق مســـ ــــ  ة،الطلب لدى ةالجدید فكارواالْ  بالطموحات حافل مشــ

ــجیع ــــ ـــط المهمات انجاز في الواحد الفریق روحب والعمل اعيمالج العمل على الطلبة وتشـ  ةواالنشـــــ

 المؤســســاتو  للوطن الموالیة الوطنیة الهویة تأكیدل  الســعي في الطالب بشــخصــیة االهتمام الطالبیة،

 لثانیةا الرتبة یأخذ المجال هذا جعل مما . الطلبة لدى الوطني مناالْ  توضیح ضرورة مع المجتمعیة

  .متوسط وبمستوى

  التدریس هیئة عضو:  الثالث المجال

 همیةأ نأ لىإ یعود الثالثة، الرتبة على التدریس هیئة عضو مجال حصول نأ الباحث یعتقد

ــــاء لدى المواطنة قیم توافر درجة إلى للتعرف المجال هذا ــاماأل رؤســ  الجامعات في كادیمیةاأل قســــ

 رؤســاء یعمل حیث ، سیالتدر  ئةیه أعضــاء نظر وجهة من )عمان( العاصــمة محافظة في ردنیةاأل

ـــاماأل ــــیح على نو كادیمیاأل قســـ ــــع ردنیة،األ الجامعات في العاملین هدافأ توضــ ــریعات ووضــ  التشــــ

ـــاء لدى المواطنة قیم مورأب المتعلقة ردنیةاأل الجامعات في المطبقة ــــجیعو  التدریس، هیئة اعضــ  تشـ

 الجامعة ؤیةبر  تهتم التي والمحاضرات والمؤتمرات الندوات المشاركة في على التدریس هیئة أعضاء

ــــالتها وأهدافها ــــ ــــجیع لىإ تهدف التي ورسـ ــــجیع الطلبة، لدى المواطنة قیم تشـــــ  لعملا على هموتشـــــ

 أعضــــاء یعمل نأو  وخارجها، الجامعة داخل المواطنة وســــلوكیات قیم تطبیق على همحث الجماعي،

ـــــامحة قیم تعزیز على التدریس ةئهی ـــــ العدالة قیم وتطبیق الطلبة لدى والمرونة المســ  في ةااو والمســ

  .سطمتو  وبمستوى الثالثة الرتبة یأخذ المجال هذا جعل مما .تمییز دون الطلبة بین ما التعامل

 ضــاءألع التنظیمي الوالء ممارســة درجة ما: ینص الذي الثاني بالســؤال المتعلقة نتائجال مناقشــة

 ةهیئ أعضاء نظر وجهة من )عمان( العاصـمة محافظة في األردنیة الجامعات في التدریس هیئة

  التدریس؟
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 هیئة ألعضـاء التنظیمي الوالء ممارسـة درجة ان) 11(الجدول في السـؤال هذا نتائج كشـفت

 التدریس هیئة أعضاء نظر وجهة من )عمان( العاصمة محافظة في األردنیة الجامعات في التدریس

 في وجاء ، والمرتفع المتوسط المستوى في االسـتبانة مجاالت وجاءت الكلیة، الدرجة على "متوسـطاً "

 التعلیمُ  هدُف ی حیث ،النتیجة هذه الباحث یفسر ،مرتفعة ممارسة ودرجة االلتزام المجال االولى الرتبة

ــتمر ــولِ  إلى المســ مرٍ  ربطها دون المعارف ِمن ومجموعةٍ  تعلیمیٍة، خبراٍت  على الحصــ عُ حد ِب  أو ٍد،مُ

ة فترةٍ  خصـــصٍ  مكان أو دراســـیة، مرحلةٍ  أو معینٍة، زمنیّ  التعلیم یقُ تطب الممكن ِمن وأیضـــاً  للتعلیم، مُ

ختلِف  في الُكتِب  ِمن مجموعةٍ  قراءةِ  أو دراسیة، دوراٍت  في المشـاركةُ  خالل ِمن المسـتمر  لمجاالتا مُ

ـــملُ  المعرفیة، ــــتمر التعلیم یشـــ ــــمي، التعلیم أنواع كافة المســ  لممكنا ِمن لذلك الرســــــمي، وغیر الرســ

ــــیة الموادِ  على الحصـــــول ــیة الثقة ِمن یزیدُ  ،بســـــهولة الدراسـ ــخصـــ  يف ویســــــاعدهم األفراد، عند الشـــ

حافظةِ  ـــتمرارِ  على المُ ُ  التعلیمي، بالتطورِ  االســـ ـــــّجع ــاركة دور تعزیزِ  على یشـ  عند یةاالجتماع المشــــ

مین ِمن العدید مع یتواصـــلُ  وجعله المتعلم، ختلِف  في اآلخرین المتعّل  في جاء .میةالتعلی المجاالت مُ

ــتبانة مجاالت من الثانیة الرتبة ــ ،متوســــطة ممارســــة ودرجة )المعیاري( خالقياأل مجال االســ  ریفســ

نظِّمةُ  والقواعدُ  المبادئُ  هي األخالق نأ لىإ النتیجة هذه الباحث لوِك  المُ ــــُّ ، للســـ ـــــانيّ  دعا قدو  اإلنســ

مثُّل الحمیدة باألخالق االلتزام إلى اإلســالم  الشــریعة فتن وقد وصــیانتها، حفظها على وحثّ  بها، والتَ

ـــــالمیة ــــفة اإلســـ ن والدینّي  العقائدّي  الكمال صــــ خالف عمّ ـــــها األخالق تلك یُ ناقضـــ  ،بها یلتزم وال ویُ

ة المنظومةف ،العملي بالجانب مرتبطة اإلســالمیة األخالقو   وثیقاً  تباطاً ار  ترتبط اإلســالِم  في األخالِقیّ

ســـلم، حیاة في العمليّ  بالجانب فردها دعت قد التكالیف جمیع إن حیث المُ جملها بمُ  مجموعة إلى ومُ

 بمتوسط )الشعوري( العاطفي مجال االستبانة مجاالت من الثالثة الرتبة في جاء .واألخالق القیم من

ـــة ودرجة ـــــطة، ممارســـ ــــر متوسـ ــــتمل الى النتیجة هذه الباحث یفســ  العاطفّي  أو العاطفّي  المجال یشــ

ــادرة وقیم واهتمامات مواقف على االجتماعيّ  ــــنّف. الفرد عن صـــ  ذاه تحت المندرجة األهداف تُصـ
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ر إلى إضــــــافة والقیم، والمواقف االهتمامات في التّغیّرات المجال  القدرةو  الحكم في الحاصـــــل التّطوّ

  .التّكیّف على

ة فعل برّدات یترجم للفرد داخليّ  تشـــّكل هو: الموقف مة، معتدلة انفعالیّ  الفرد بها ّس یح متعّل

ة كلّ  ب إلى اإلجابات هذه تحمله. نشـاط أو فكرة أو شـيء مع فیها یتواجد مرّ  أو وعهاموضـ من التّقرّ

ة بانفعاالت یترجم للفرد داخلّي  تشـــــّكل هو :االهتمام .عنه االبتعاد مة، قویّ  كلّ  لفردا بها یحّس  متعّل

ة ــاط من االقتراب على اإلجابات هذه تحمله محّدد، نشــــاط مع فیها یتواجد مرّ  أو هب واالهتمام النّشــ

ا االهتمام ویشّكل. عنه االبتعاد ا القیم عن تعبیرً   .قیاسها لوسائ من كوسیلة علیه یعتمد ومؤّشرً

)، ودراسة 2005)، ودراسة المعایطة (1998اتفقت نتائج هذه الدراسـة مع نتائج دراسـة ردایدة (وقد 

)، 2012)، ودراســـة الجمل (2012)، ودراســة الســكر (2012)، ودراســة خدیجة (2007العماري (

ــافی ــة شـ ــلطان (2014( ةودراسـ ــة سـ )، ودراســــة 2006)، واختلفت نتائج هذه الدراســـة مع نتائج دراســ

  ).2014)، ودراسة أحمد (2008)، ودراسة عویضة (2006عطاري (

  .المستمر االلتزام المجال:  المجال

ــــول نأ الباحث یعتقد ــــ ـــتمر االلتزام مجال حصـ ــــ  لالمجا هذا اهمیة تبرز ،ولىاأل الرتبة على المســ

ــــة درجةإلى  للتعرف ــــ ـــــاء التنظیمي الوالء ممارسـ  يف ةیاألردن الجامعات في التدریس هیئة ألعضــــ

ـــا نظر وجهة من )عمان( العاصـــــمة محافظة ــــتمر، االلتزام عن الناتجة التدریس هیئةء أعضــ  المسـ

 ردنیةألا الجامعات في العلیا داراتواإل كادیمییناأل قســاماأل ورؤســاء التدریس هیئة عضــاءأ نأ حیث

ــــتعداد على ــــ  دارةإ توفر كذلك وجه، أكمل على الیهم ةنطواالم واجباتب القیام أجل من كامل اســـ

ــاء والمالیة المادیة مكانیاتاإل الجامعة ــــ  تدریب على الجامعة دارةإ وتعمل ، التدریس، هیئة ألعضـ

 إدارة فرتو  وكذلك المســــتمر، التحســــین لعملیة عمل فرق تشــــكیل على الكلیات في االقســــام ســــاءؤ ر 
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ــاء المعلومات تبادل نظام الجامعة  یئةه ألعضـــاء واالنتماء الوالء قیم وغرس التدریس، هیئة ألعضـ

  .رتفعم وبمستوى ولىاأل الرتبة یأخذ المجال هذا جعل مما.  الیها ینتمون التي للجامعة التدریس

  ) . المعیاري( خالقياأل:  المجال

 هذا میةاه ان الى یعود و ،الثانیة الرتبة على) المعیاري( االخالقي مجال حصــول نأ الباحث یعتقد

 ةیردناأل الجامعات في التدریس هیئة ألعضـــاء التنظیمي الوالء ممارســـة درجة على للتعرف المجال

 االخالقي المجال عن الناتجة التدریس هیئةأعضــاء  نظر وجهة من )عمان( العاصــمة محافظة في

 عتزازاال مدى عن یعبرون نهمأو  الجامعیة االنظمة التدریس هیئة عضـــاءأ یحترم حیث ،)المعیاري(

ــو لیهاإ ینتمي التي بالجامعة والفخر ـــاً أ نهمأ التدریس، هیئة عضــ  یؤدي مما ،للجامعات وننمدی یضـ

ـــعور لىإ ــــاءأ شـــ ــاء ویعمل للجامعة، والوالء باالنتماء التدریس هیئة عضـ  لىع التدریس هیئة اعضــــ

  .متوسط وبمستوى الثانیة الرتبة یأخذ المجال هذا جعل مما . الجامعة نظمةأ وتطویر االهتمام

  .) الشعوري( العاطفي:  المجال

ــول نأ الباحث یعتقد  هذا همیةأ نأ لىإ یعود الثالث، الرتبة على )الشـــــعوري( العاطفي مجال حصـــ

ـــاء التنظیمي الوالء ممارســــة درجة إلى للتعرف المجال  ةیردناأل الجامعات في التدریس هیئة ألعضـ

 العاطفي المجال عن الناتجة التدریس هیئة أعضـــاء نظر وجهة من )عمان( العاصـــمة محافظة في

 بها االعتزازو  فیها یعملون التي للجامعة والوالء باالنتماء التدریس هیئة عضــاءأ شــعور ،)الشــعوري(

 اخویة بروابط التدریس هیئة أعضــــاء شــــعور الجامعیة، المشــــكالت حل على والعمل خرین،األ مامأ

ـــهم بین  ثالثةال الرتبة یأخذ المجال هذا جعل مما . واحد كفریق العمل روح وتعزیز البعض بعضـــــ

  .متوسط وبمستوى

  لداللةا مستوى عند احصائیة داللة ذات عالقة توجد هل:ینص الذي الثالث السؤال نتائج مناقشة
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 )≥0.05 (ــــاء لدى التنظیمي والوالء المواطنة قیم وافرت درجة بین  يف التدریس هیئة أعضــ

   االردنیة؟ الجامعات

 بین )≥0.05(مســتوى عند إحصــائیة داللة ذات عالقة وجود الى) 15(الجدول في النتائج شــارتأ

ــاء لدى التنظیمي والوالءقیم المواطنة  توافردرجة   حیث ،یةاألردن الجامعات في التدریس هیئة أعضـ

، دالة االرتباط معامالت قیم كانت  حصائیاً ا دالة طردیة ایجابیة ارتباطیة عالقة وجدت كما إحصائیًا

 درجة نأ النتیجة هذه من ســـتدلیو  التنظیمي الوالء ومجاالتقیم المواطنة  توافر مجاالت جمیع بین

ــاماأل رؤســـاء التنظیمي الوالء ممارســـة بدرجة تؤثر قیم المواطنة توافر  لجامعاتا في كادیمییناأل قسـ

 یم المواطنةق توافر درجة ارتفعت كلما نهأ لىإ تشــیر یجابیةاإل االرتباطیة العالقة هذه نأ ذإ ردنیةاأل

  . صحیح والعكس التنظیمي الوالء درجة ارتفعت االكادیمیین االقسام لرؤساء لدى

  )2007( العماري دراسة مع اختفلت ،)1999( األحمديو  ،)2005( القحطاني تيدراس مع واتفقت

 ندع إحصــائیة داللة ذات فروق هناك هل:  الرابع الســؤال عن باإلجابة المتعلقة النتائجمناقشــة 

نة أفراد اســـتجابة متوســـطات بین) ≥0.05( مســـتوى  المواطنة قیم توافر درجة في الدراســـة عیّ

ــام رؤســـاء لدى  لطةوالســـ األكادیمیة، والرتبة الكلیة، الجنس،( متغیر إلى یعزى األكادیمیة األقسـ

  .؟)الخبرة وسنوات المشرفة،

 ):16(الجدول في النتائج أظهرت: الجنس متغیر .1

 رؤســـاء لدى المواطنة قیم توافر لدرجة) ≥0.05(مســـتوى عند إحصـــائیة داللة ذات فروق یوجد ال

ــــاماأل ـــمة في ردنیةاأل الجامعات في كادیمیةاأل قســـ ــــاء نظر وجهة من )عمان( العاصــــ  ئةیه أعضـــ

 . االستمارة مجاالت جمیع في ،الجنس لمتغیر عزىتُ  ،سیالتدر 

ـــابه لىإ عزىتُ  نتیجة هذه نأ الباحث ویعتقد ــینا بین فروق وجود وعدم االجتماعي النوع تشـــ  لجنســــ

 الذكور من اكانو  سـواء اسـتجاباتهم، في یتشـابهون فهم لذلك ردنیة،األ الجامعات في قسـاماأل لرؤسـاء
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ــاء من االناث او ـــال االقســـــام رؤســـ ــاء نأ عن فضــ ــاماأل رؤســـ  عالقات لدیهم وانه الجنســـــین من قســـ

 لتدریسا هیئة اعضـــاء لدور وتقدیرهم جنســـهم عن النظر بغض الطلبة نفس مع وتواصـــل اجتماعیة

 غیر وهي) 0.07(داللة مستوى عند) 1.80-(ككل لألداة) ت(قیمة بلغت حیث ،المواطنة قیم تنمیة في

  .احصائیا دالة

ــاتواتفقت  ــــ ــــ ـــــة مع نتائج دراسـ ــــ ). 2014عمران (و  )،2011داوود (و  )،2011( ةعود نتائج هذه الدراســ

 )،2011ودراســـة العازمي والرمیضـــى ()، 2008العامر (تائج هذه الدراســـة مع نتائج دراســـات واختلفت ن

  ).2013)، وتیسیر (2013وسالم (

 ):17(الجدول في النتائج أظهرت:  المشرفة السلطة متغیر .2

 رؤســـاء لدى المواطنة قیم توافر لدرجة )≥0.05(مســـتوى عند إحصـــائیة داللة ذات فروق یوجد ال

ــــاماأل ـــمة في ردنیةاأل الجامعات في كادیمیةاأل قســـ ــــاء نظر وجهة من )عمان( العاصــــ  ئةیه أعضـــ

   .االستبانة مجاالت جمیع في المشرفة السلطة لمتغیر عزىتُ  ،سیالتدر 

 هناك دیوج ال نهإ حیث، )عمان( العاصمة في ردنیةاأل الجامعات في المشـرفة السـلطة نأ الباحث یعتقد

 دىل المواطنة قیم توافر لدرجة) خاصـــة جامعة ، حكومیة جامعة( المشـــرفة الســـلطة جهة بین اختالف

 امعةج كانتأ سواء االشراف جهة نأ الباحث یعتقد ،ردنیةاأل الجامعات في كادیمیةاأل قساماأل رؤساء

 م،لدیه المواطنة قیم وشـــعورهم االقســـام رؤســـاء تعزیز لىإ تســــعى نهاإف ،خاصـــة جامعة مأ حكومیة

 عیةالجام كلیات وتنمیة تطویر الطلبة لدى االجتماعي الوعي روح بث على تعمل جمیعهم حیث

ـــــین ــــ ــــراف، ناحیة من االداء وتحســ ــــ ــتوى عند) 1.46-(ككل لألداة) T(قیمة بلغت حیث االشـــ ــــ  مســــ

  .احصائیا دالة غیر وهي) 0.10(داللة
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 ):18(الجدول في النتائج أظهرت:  الكلیة متغیر .3

 رؤســـاء لدى المواطنة قیم توافر لدرجة) ≥0.05(مســـتوى عند إحصـــائیة داللة ذات فروق دیوج ال

ــــاماأل ـــمة في ردنیةاأل الجامعات في كادیمیةاأل قســـ ــــاء نظر وجهة من )عمان( العاصــــ  ئةیه أعضـــ

 .االستمارة تمجاال جمیع في وكذلك .)ككل االستمارة( الكلیة الدرجة في الكلیة لمتغیر عزىتُ  سیالتدر 

 الجامعات يف التدریســــیة العملیة ظروف جمیع تشــــابه نتیجة فروق وجود عدم نتیجة نأ الباحث یعتقد

 بغض واحدة میةتعلی بیئة في ویتفاعلون الطلبة مع یتعاملون نهمإف الكلیة الختالف تبعاً  ردنیة،األ

 یعطون ساماالق رؤساء جمیع حیث ،ةعلمی مأ إنسانیة كانتأ سواء لیهاإ یتبعون التي الكلیة عن النظر

 بلغت حیث ،الطلبة لدى المواطنة قیم غرس خالل من ردنیةاأل الجامعات في التدریس لمهارات اهتماماً 

  .احصائیا دالة غیر وهي) 0.32(داللة مستوى عند) 0.98-(ككل لألداة) T(قیمة

تائج هذه الدراسة ). واختلفت ن2014(عمران )، و 2011( ةعود نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراستيواتفقت 

  ).2013یسیر ()، وت2008مع نتائج دراستي العامر (

 ):21(الجدول في النتائج أظهرت:  كادیمیةاأل الرتبة متغیر .4

ــائیة داللة ذات فروق یوجد ــــاء لدى المواطنة قیم توافر درجة في إحصـــ ــــاماأل رؤسـ  يف كادیمیةاأل قسـ

 لرتبةا تبعًا لمتغیر التدریس ئةیه أعضــــاء نظر وجهة من )عمان( العاصــــمة في ردنیةاأل الجامعات

ــــتاذ رتبة بین فروق یوجد أنه حیث االكادیمیة، ـــارك أســ ــتاذ رتبة و مشـــ  هذا يف االنحیاز یكون أســــ

  . األستاذ لرتبة الحسابي المتوسط ارتفاع بدلیل األستاذ لرتبة لصالح المجال

 العاصمة يف االردنیة الجامعات في قساماأل لرؤساء كادیمیةاأل الرتب فروق وجود نتیجة أن الباحث یعتقد

 قساماأل رؤساء لدى المواطنة قیم توافر درجة في االكادیمیة الرتب بقیة على األسـتاذ تفوق إذ ،)عمان(

 هذه كیمل من أن باعتباره طبیعي أمر فهو ،)عمان( العاصـمة في ردنیةاأل الجامعات في كادیمیةاأل

  .الطویلة لخبرتهم وذلك الرتب باقي من تقییماً  ضلأف یكون نأ یمكن الرتبة
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 عند إحصـــائیة داللة ذات فروق یوجد ال.)23(الجدول في النتائج أظهرت:  الخبرة ســـنوات عدد متغیر .5

 یةردناأل الجامعات في كادیمیةاأل قســاماأل رؤســاء لدى المواطنة قیم توافر لدرجة )≥0.05(مســتوى

ـــمة في  يف الخبرة ســـــنوات عدد لمتغیر عزىتُ  سیالتدر  ئةیه أعضـــــاء نظر وجهة من )عمان( العاصــ

 . ككل االدأة و التدریس هیئة عضو مجال

 تباین اظهار يف تأثیر له لیس كثرت، أم قلتأ سواء قساماأل لرؤساء الخبرة سنوات عدد نأ الباحث یعتقد

 كادیمیةألا قساماأل رؤساء لدى المواطنة قیم توافر ممارسة درجة في الدراسـة عینة افراد اسـتجابات في

 رؤســـاءب تحیط التي البیئیة الظروف تشـــابه نأ حیث ،)عمان( العاصـــمة في ردنیةاأل الجامعات في

 طالما ،التدریس في الكافیة الخبرة یمتلكون ردنیةاأل الجامعات في قســـاماأل رؤســـاء نأ كما ،قســـاماأل

 بـــداعاال على والقــدرة هـــدافاأل تحقیق على ویعملون التعلیمیــة، البیئــة نفس في موجودون نهمأ

 وهي) 0.06(داللة مســـــتوى عند) 3.56(ككل لألداة) ف(قیمة بلغت حیث ،الطالب وتحفیز واالبتكار

  . إحصائیة دالة غیر

ـــة عودة ( ــــ ــــــة مع نتائج دراســــ ــــ ـــات )،. واختلفت2011واتفقت نتائج هذه الدراسـ ــــ  العازمي  مع نتائج دراســــ

  ).2013سالم (و  )،2012فاطمة (و  )،2011والرمیضى (

 ) :24( الجدول تبین من: دارياإل العمل طبیعة مجال  .أ

ــائیة داللة ذات فروق یوجد ــــاء لدى المواطنة قیم توافر درجة في إحصـــ ــــاماأل رؤسـ  يف كادیمیةاأل قسـ

 أنه حیث س،یالتدر  ئةیه أعضــاء نظر وجهة من )عمان( العاصــمة محافظة في ردنیةاأل الجامعات

ــنوات 10 من اقل – ســـنوات 5 فئة و ســـنوات 5من أقل  فئة بین فروق یوجد  في االنحیاز یكون سـ

   .سنوات 5 فئة أقل منل الحسابي المتوسط ارتفاع بدلیل سنوات 5 فئة أقل منل لصالح المجال هذا
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ــاماأل رؤســـاء لدى الخبرة ســـنوات عدد نأ الباحث یعتقد  أكثر همإن ســـنوات 5أقل من الخبرة اصـــحاب قسـ

 بشكل ماتالمه نجازإ على قادرین یكونوا عملهم بدایة في ألنهم كذلك الفئات، باقي من غیرهم من اً نشاط

  . إحصائیة دالة وهي) 0.03(داللة مستوى عند) 3.50(ككل لألداة) ف(قیمة بلغت حیث وبكفاءة، أسرع

  ) :22( الجدول یظهر:  الدراسیة المناهج مجال. ج   

ــائیة داللة ذات فروق یوجد ــــاء لدى المواطنة قیم توافر درجة في إحصـــ ــــاماأل رؤسـ  يف كادیمیةاأل قسـ

 أنه حیث س،یالتدر  ئةیه أعضــاء نظر وجهة من )عمان( العاصــمة محافظة في ردنیةاأل الجامعات

ـــنوات 5 فئة أقل من بین فروق یوجد ــنوات 10 فئة و ســـ  المجال هذا في االنحیاز یكون فأكثر ســــ

   .سنوات 5 فئة أقل منل الحسابي المتوسط ارتفاع بدلیل سنوات 5 فئة أقل منل لصالح

 أكثر نهمإ) ســنوات 5أقل من( الخبرة صــحابأ قســاماأل رؤســاء لدى الخبرة ســنوات عدد نأ الباحث یعتقد

ـــاط  هماتالم نجازإ على قادرین نیكونو  عملهم بدایة في ألنهم كذلك الفئات، باقي من غیرهم من اً نشـــ

 ردنیة،ألا الجامعات في تدرس التي الدراســـیة المناهج تحدید مجال في وكذلك وبكفاءة، أســـرع بشــكل

  . إحصائیة دالة وهي) 0.02(داللة مستوى عند) 3.65(ككل لألداة) ف(قیمة بلغت حیث

 عند إحصـائیة داللة ذات فروق هناك هل :ینص الذي الخامس بالسـؤال المتعلقة النتائج مناقشـة

ــتوى نة أفراد اســـتجابة متوســـطات بین) ≥0.05( مسـ  للوالء ممارســـتهم درجة في الدراســـة عیّ

ــلطة األكادیمیة، والرتبة الكلیة، الجنس،( متغیر إلى عزىیُ  التنظیمي ـــرفة، والســـ ـــن المشــ  واتوســ

   ؟)الخبرة

 .)25(الجدول في النتائج أظهرت:  الجنس متغیر .1

 ألعضاء التنظیمي الوالء ممارسة لدرجة )≥0.05(مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق یوجد ال

 الجنس، لمتغیر عزىتُ  ، التدریس هیئة أعضــاء نظر وجهة من األردنیة الجامعات في التدریس هیئة

  . االستمارة مجاالت جمیع في
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 الوالء سةممار  درجة حیث من الدراسة، عینة ألفراد االجابات تشابه الى نتیجة هذه نأ الباحث یعتقد

ـــاء التنظیمي ـــــاء نظر وجهة من األردنیة الجامعات في التدریس هیئة ألعضـــ  ،سالتدری هیئة أعضـ

ـــــاء كون لىإ ذلك عزىیُ  نأ یمكن ـــین كل من التدریس هیئة أعضـ  تماءواالن الوالء نفس لهم الجنســـ

 خضــعونی ومعظمهم ردنیة،األ الجامعات نفس في یعملون جمیعا وكونهم بها، یعملون التي للجامعة

ـــــریعات لنفس ـــعون جمیعهم نأ حیث الجامعیة نظمةواأل والقوانین والتوجیهات التشــ  بیئة فیرلتو  یســــ

 ، همبین ما والخبرات الثقافات وتبادل االخرى الجامعات مع التعاون خالل من مجتمعیة تعلیمیة

ــاهمة ــــ ــتخدام على القدرة وتنمیة المجتمع، بناء في جدید بفكر والمســ ــــ  في المعلومات تكنولوجیا اســ

ـــعون وجیمعیم ،التعلیمیة العملیة ) T(قیمة لغتب حیث الطلبة، نفوس في واالنتماء الوالء قیم لغرس یســـ

  . احصائیا دالة غیر وهي) 0.35(داللة مستوى عند) 0.93(ككل لألداة

ـــــة ردایدة ( ــة مع دراســــ ـــــ ــة المعایطة (1998واتفقت نتائج هذه الدراسـ ــــ ـــة الجمل 2005)، ودراســـ ــــ )، ودراســ

ــــافی2013( ـــــومیتش 2014( ة)، ودراســــــة شــ ـــــة بولجر وسـ ـــــة مع نتائج دراسـ ). واختلفت نتائج هذه الدراسـ

 ).2016)، ودراسة خزنة (2012)، ودراسة خدیجة (2004(

 ):26(الجدول في النتائج أظهرت:  المشرفة السلطة متغیر .2

 ألعضاء التنظیمي الوالء ممارسة لدرجة) ≥0.05(مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق یوجد ال

ــــلطةا لمتغیر عزىتُ  التدریس هیئة أعضـــــاء نظر وجهة من األردنیة الجامعات في التدریس هیئة  لسـ

  . االستمارة مجاالت جمیع في المشرفة

 اختالف هناك یوجد ال حیث عمان العاصمة في ردنیةاأل الجامعات في المشرفة السلطة نأ الباحث یعتقد

 في ریسالتد هیئة ألعضاء التنظیمي الوالء ممارسة في) خاصة ، حكومیة( المشرفة السلطة جهة بین

 مانهإ حیث ،الخاصـــة مأ حكومیةال كانتأ ســـواء االشـــراف جهة نأ الباحث یعتقد ،األردنیة الجامعات

 مأ حكومیة جامعة كانتأ ســــواء الجامعات جمیع نإ حیث ،التنظیمي الوالء قواعد تطبیق ناحیة من
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ــة جامعة ـــع خاصـــ ــین جلأ من العالي التعلیم وزارة قبل من المباشـــــر شـــــرافلإل جمیعها تخضــ  تحســـ

-(ككل لألداة) T(قیمة بلغت حیث ،المشـــــرفة الســـــلطة عن النظر بغض ردنیةاأل الجامعة مخرجات

  .احصائیاً  دالة غیر وهي) 0.12(داللة مستوى عند) 1.54

 ):27(الجدول في النتائج أظهرت:  الكلیة متغیر .3

 ألعضاء التنظیمي الوالء ممارسة لدرجة )≥0.05(مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق یوجد ال

 ، لكلیةا لمتغیر عزىتُ  التدریس هیئة أعضـــــاء نظر وجهة من األردنیة الجامعات في التدریس هیئة

 . االستبانة مجاالت جمیع وفي ككل داةاأل في

 لذلك ردنیة،األ الجامعات في التدریســیة العملیة ظروف جمیع تشــابه لىإ ذلك نتیجة نأ الباحث یعتقد

 سواء لكلیةا الختالف تبعاً  التدریس هیئة عضاءأ نظر وجهة من الدراسة عینة فرادأ جاباتإ تتأثر لم

ــاتهم كانتأ  واحدة علیمیةت بیئة في ویتفاعلون الطلبة مع یتعاملون نهمإف علمي أم إنســــاني تخصــــصــ

 تدریسال لمهارات اهتماماً  یعطون جمیعهم حیث نســـانیة،اإل أم العلمیة تخصـــصـــاتهم عن النظر بغض

 وطموحاتهم احتیاجاتهم لبيیُ  الذي التعلیم حقل في عملهم لىإ كذلك یعود ردنیة،األ الجامعات في الجامعي

 وقیم لطلبةا بین الوعي بث على یعملون جمیعهم وكذلك الیهم، المسندة االداریة والمهام باالدوار واقتناعهم

 التطور بةمواك على وقدراتهم الطلبة مســــتوى تحســــین أجل من لیهاإ ینتمي التي للجامعة واالنتماء الوالء

  .إحصائیة غیر دالة وهي) 0.55(داللة مستوى عند) 0.59(ككل لألداة) T(قیمة بلغت حیث العلمي،

  ).1998واتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة ردایدة (

  ):28( الجدول في النتائج أظهرت : كادیمیةاأل الرتبة .4

 ألعضاء التنظیمي الوالء ممارسة لدرجة) α≥0.05( مسـتوى عند إحصـائیة داللة ذات فروق یوجد ال  .أ

ــــاء نظر وجهة من األردنیة الجامعات في التدریس هیئة ــــ  لرتبةا لمتغیر تبعاً  التدریس هیئة أعضــــ

 .  االستبانة مجاالت وجمیع الكلیة الدرجة في. االكادیمیة
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 هناك تكن لم ثحی ردنیةاأل الجامعات في التدریس هیئة ألعضاء االكادیمیة الرتب تشابه أن الباحث یعتقد

) مساعد ستاذأ مشارك، أستاذ أستاذ،(التدریس هیئة ألعضاء الستجابة كادیمیةاأل الرتب بین اختالفات يأ

 عند رتنحصـــ وال األردنیة الجامعات في التدریس هیئة ألعضـــاء التنظیمي الوالء ممارســـة درجة في

ــاء محددة، رتبة أو تعلیمي مســـــتوى  على درةالق ولدیهم علیا مؤهالت یحملون التدریس هیئة فأعضـــ

ــة لدرجة معارفهم وتنمیة تطویر ـــاء عند التنظیمي الوالء ممارســــ  امعاتالج في التدریس هیئة أعضـــ

ـــتنادا ،األردنیة ـــوبة، ف قیمة الى إســـ  داللة مســــــتوى عند) 0.60(ككل لألداة) ف(قیمة بلغت إذ المحســـ

  . إحصائیة دالة غیر وهي) 0.54(

 ).2016واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة خزنة (

 ):31(الجدول في النتائج أظهرت : الخبرة سنوات عدد متغیر .5

 ألعضاء التنظیمي الوالء ممارسة لدرجة) α≥0.05(مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق یوجد ال  .أ

ــــاء نظر وجهة من األردنیة الجامعات في التدریس هیئة ـــــ  ددع لمتغیر تعزى التدریس هیئة أعضـ

  .ككل لألداة الخبرة سنوات

ــاء الخبرة ســـــنوات عدد نأ الباحث یعتقد  في أثیرت لها لیس كثرت، أم قلتأ ســـــواء التدریس هیئة ألعضـــ

 في تدریسال هیئة ألعضــاء التنظیمي الوالء ممارســة درجة في العینة رادأف اســتجابات في تباین ظهارإ

ــابه نأ الباحث یعتقد ،األردنیة الجامعات ــاء تحیط التي البیئیة الظروف تشـ  في التدریس هیئة بأعضـ

ـــاء نأ كما اعمالهم، بأداء خاللها من یقومون والتي ردنیة،األ الجامعات ــــ  في التدریس هیئة أعضـ

ــــتجداتال و العلمي البحث ویتابعون التدریس، في الكافیة الخبرة یمتلكون ردنیةاأل الجامعات ـــــ  مســ

ـــــهم، مجاالت في العلمیة ـــصــ  لىع ویعملون التعلیمیة، البیئة نفس في موجودون نهمأ طالما تخصــــ

) 1.05(كلك لألداة) ف(قیمة بلغت إذ ،الطالب وتحفیز بتكارواإل بداعاإل على والقدرة االهداف تحقیق

  . إحصائیة دالة غیر وهي) 0.35(داللة مستوى عند
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)، ودراسة الجمل 2005)، ودراسة المعایطة (1998نتائج دراسة ردایدة ( واتفقت نتائج هذه الدراسة مع

  ).2016( ) ، ودراسة خزنة2012)، واختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة خدیجة (2013(

 التوصیات:

تي:في ضوء النتائج یوصي الباحث باآل  

بناءًا على ما أظهرت نتائج الدراسة مستوى متوسط لتوافر قیم المواطنة لدى رؤساء  .1

األقسام في الجامعات األردنیة من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس، فإن الباحث 

یوصي بضرورة زیادة اهتمام رؤساء األقسام وأعضاء الهیئات التدریسیة في 

جامعات بإبالء موضوع قیم المواطنة جل الجامعات بقیم المواطنة. وأن تقوم إدارة ال

اإلهتمام، واإلیعاز ألعضاء هیئة التدریس بضرورة التركیز على هذه القیم وتعزیزها 

غناء الخطط الدراسیة بمساقات  في نفوس الطلبة، وتضمینها في المقرارت الدارسیة. وإ

نة الصالحة اطتعزز قیم المواطنة الصالحة والوالء، وتبني فلسفات الجامعات لقیم المو 

وتفعیلها نظریاً وتطبیقیاً داخل مؤسساتها من خالل المؤتمرات والندوات وورش العمل، 

وتحدید الحقوق والواجبات والعدالة والمساواة في تطبیقهم وممارستهم بغض النظر 

عن الجنس والدین والعرق وهو العملیة األكثر فعالیة واألنسب في بناء أجیال قادرة 

ع المرافق العامة، والخروج من االشكالیات التي تعاني منها هذه على التعامل م

  المجتمعات من مثل العنف الجامعي والمجتمعي واشكال التفرقة والتمییز العنصري. 

بناءًا على ما أظهرت نتائج الدراسة مستوى متوسط لدرجة الوالء التنظیمي فإن  .2

میة عضاء هیئة التدریس بتنالباحث یوصي بضرورة زیادة اهتمام روؤساء األقسام وأ

 الوالء التنظیمي، وتحقیق مبادئ العدالة والمساواة وعدم التمییز.
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  إجراء دراسات مماثلة على عینات أخرى مثل من وجه نظر طلبة الدراسات العلیا. .3
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  :العربیة المراجع

 .القرآن الكریم

ــــة :تونس .خلدون ابن العالمة تاریخ ــــــ المقدمة .)1984( الرحمن عبد ، خلدون ابن  مكتبة مطبعـــ

 ع.والتوزی للنشر المنورة المدینة ودار

ــیة  .)1996( إبراهیم، وفاء ـــ "تأثیر مستوى مشاركة المعلمین للمدیرین في اتخاذ القرارات المدرســـــ

ــى الوالء التنظیمي عند معلمي المدارس الثانویة في محافظة بیت لحم_ أریحا" ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ . علـ

 .امعة النجاح الوطنیة، فلسطین(رسـالة ماجستیر غیر منشورة)، ج

. قاتهاونطبی قضـایا تنمیتها، واسـتراتیجیات المدنیة التربیة). 2013( التواب عبد محمد النور، أبو

  .العربي الفكر دار: القاهرة

 المعلمین الطلبة لدى المواطنة قیم تنمیة في التربیة كلیات دور). 2010( محمد بســام حشـــیش، أبو

  .24-12 ،)1( 4 ،)اإلنسانیة العلوم سلسلة( األقصى جامعة مجلة. غزة بمحافظات

  ). الوالء التنظیمي وعالقته بالخصائص الشخصیة والرغبة في ترك 2004األحمدي، طالل (

 .40-1 ،)1( 24، المجلة العربیة لإلدارةالمنظمة و المهنة. 

تنمیة قیم المواطنة دور عضــو هیئة التدریس في الجامعات األردنیة في ). "2013تیســـیر، محمد(

 . (رسالة ماجستیر غیر منشورة)، جامعة آل البیت.من وجهة نظر الطلبة"

 یموالتعل التربیة وزارة في الوســـطى القیادات لدى التنظیمي الوالء واقع). 2002( ســـالم الحجري،

 جستیرما رسالة. (التظیمیة والعوامل الشخصیة الخصائص ببعض وعالقته عمان بسلطنة

  السلطان قابوس. جامعة ،)منشورة غیر
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ــــة، محمد ( ـــــتوى 2006حراحشـــــ ــــها مدیرو المدارس ومســــ ــــ ). العالقة بین األنماط القیادیة التي یمارسـ

جلة مالتنظیمي للمعلمین في مـدارس مـدیریـة التربیـة والتعلیم في محـافظـة الطفیلـة.   تزاملاال

  .75-45)، 3( 7، جامعة البحرین،العلوم التربویة والنفسیة

ــــني، نوح  ( ــلوك المواطنة التنظیمیة) "2013حســـ ـــركات وســـ "، أثر التدعیم التنظیمي في أداء الشــ

دراســة تطبیقیة في الشــركات الصــناعیة في مدینة ســحاب،( دراســة ماجســتیر غیر منشــورة)، 

 قسم إدارة األعمال، كلیة األعمالن جامعة الشرق األوسط.

  درجة ممارسة المواطنة التنظیمیة وعالقتها). 2012الحراحشـة، محمد عبود والخریشا، ملوح باجي (

مؤتــة  .بـــالوالء التنظیمي لـــدى العـــاملین في مـــدیریـــات التربیـــة والتعلیم في محـــافظـــة المفرق

 .27-2،  )2(27 ،والدراسات للبحوث

األكادیمیة والوالء التنظیمي لدى أعضاء الهیئة العالقة بین الحریة )، "2008(انا لطفي حمدان، د

ح ، جامعة النجا )رســـالة ماجســـتیر غیر منشـــورة(،  "التدریســـیة في الجامعات الفلســـطینیة

 .نابلس، الوطنیة

دور التربیة الوطنیة في تنمیة المواطنـة في المجتمع  .)2006الحفظي، عبد الرحمن عبد القادر، (

  مكة المكرمة. ،جامعـة أم القرى ،) غیر منشورماجسـتیر  ةرسال ( .السعودي

ــیة والوالء التنظیمي لدى معلمات المرحلة ) 2005ختام، عبد ااهللا علي غنام( ــخصـــ ــ ــــمات الشـ السـ

جامعة النجاح الوطنیة،  (رسـالة ماجسـتیر غیر منشورة)،،االسـاسـیة في المدارس الحكومیة

  نابلس، فلسطین.

ـــتو ). 2012خدیجة، محمد ( ـــ س الثانویة وأثرها على الوالء العاطفي لمدیري المدار یات الذكاء مسـ

(رســالة ماجســتیر غیر منشــورة)، جامعة التنظیمي للمعلمین في محافظة العاصــمة عمان. 

  األردن. ،الشرق األوسط
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ـــعود. ). 2016خزنة، ثامر ( ـــــتیر غیر التدریس بكلیة اآلداب في جامعة الملك ســـ ــــة ماجســــ (دراســـــ

  لسعودیة.اجامعة الملك سعود، منشورة)، 

  القاهرة ، مكتبة دار الحكمة. )"تكنولوجیا إنتاج مصادر التعلیم"،2006خمیس، محمد عطیة (

  دور الجامعة في تنمیة قیم المواطنة لدى الطلبة دراسة میدانیة). 2011(داوود، عبد العزیز احمد

ـــیخ،  ــــ ــــ ــةبجـــامعـــة كفر الشـــ ــة لألبحــاث التربوی ــة الــدولی ، جـــامعـــة االمـــارات العربیـــة المتحـــدة، المجل

)30(،282-252.  

ــالح ردایدة، ــیة الهیئات ألعضــــاء إلنتاجیةبا وعالقته التنظیمي الوالء). 1988( صـــ  يف التدریســ

  .األردن الیرموك، جامعة ،)منشورة غیر ماجستیر رسالة. (الحكومیة المجتمع كلیات

 الشــباب لدى المواطنة قیم تدعیم في الشــباب مراكز إســهام). "2010( قاســم محمد مصــطفى زیدان،

 لبرنامجا )".الشباب مراكز وبرامج خدمات على والقائمین الشباب بین مقارنة وصفیة دراسة(

ــنوي للقاء العلمي الم التعأون مجلس دول في المدن ومشـــكالت التحضـــر بعنوان السـ  س

  .االجتماعیة والخدمة االجتماع لعلم السعودیة الجمعیة الریاض، ،الخلیجي

دور الذكاء العاطفي للمدیرین على سلوك المواطنة التنظیمیة للمعلمین في )"2013، بسـمة (سـالم

ورة  ("مدارس الثانویة في محافظة رفح تیر غیر منش الة ماجس دارة إلأكادیمیة ا )رس

  .فلسطین ،غزة ،والسیاسة 

ــكر، عبدالكریم ــــ زیادة الوالء التنظیمي من وجهة نظر ). أثر قواعد العدالة التوزیعیة في 2012( الســــ

 ،)3( 8، المجلة األردنیة في إدارة األعمال المدیرین في الوزارات األردنیة: دراســــة میدانیة.

520-549.  

(أطروحة دكتوراه األكادیمیة. األقسام رؤساء لدى التنظیمیة العدالة). 2006أكرم ( سـلطان، سـوزان

  .األردن عمان، العلیا، ساتللدرا العربیة عمان جامعة غیر منشورة)،
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ـــى ( ــــ ــرقاوي، موســـ ــــ ـــة میدانیة. 2005الشــــ ـــــ مجلة ). وعي طالب الجامعة ببعض قیم المواطنة: دراســـ

  .133-113، )9، (دراسات في التعلیم الجامعي

الذكاء العاطفي وعالقته بسلوكیات المواطنة التنظیمیة دراسة تطبیقیة على ) 2015الشوا، جمانة (

  .ینفلسط ،زهرجامعة األ )ة ماجستیر غیر منشورة( رسالغزة بنك فلسطین في محافظات

 دراســة میدانیة،. مســتوى الوالء التنظیمي في المؤســســات التربویة""، )2014بن حفیظ ( ،ةشـــافی

 جامعة قاصدي، الجزائر.(رسالة ماجستیر غیر منشورة)، 

الدیمقراطیة. دار إقرأ للنشــر: المؤسـســة الفلسـطینیة لدراسـة ما هي المواطنة،).1994الصـالح، نبیل (

  قطر.

 التعلیم والمواطنة واالندماج الوطني".) "2014عامر، رضوى (

ــــین لدى القیادي والنمط المهني الوالء بین العالقة .)2003( القادر عبد مأمون عورتاني،  اإلداریــ

ـــي ـــــة) منشورة غیر ماجستیر رسالة( .الوطنیة السلطة وزارات فـــ ــ ــاح جامعـ ـــة، النجــــــ ــــ  الوطنیـ

  .فلسطین: نابلس

ــارة مع العراقیة الصــــناعة في االنتاجیة تحســــین وســــائل" .)1985( الوهاب عبد محمد العزاوي،  إشــ

  .األردن ،اإلداریة العربیة المجلة ".الیابانیة للتجربـة

  .المرتضى دار: بغداد. المواطنة). 2006( درویش حسین العادلي،

ــــا الوظیفي العام ) "2007العماري، بدریة مبارك( ـــین الرضــ ــ دراسة لبعض المتغیرات ذات العالقة بـ

ــوات هیئة التدریس بجامعة قطر ـــ ـــ ، كلیة التربیة، مجلة العلوم "والوالء التنظیمي لـدى عضــ

  .13التربویة ،ع
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ــــــى، خالد مجبل( ـــعد؛ والرمیضــ ) دور المعلمین فى تنمیة القیم الوطنیة لدى 2011العازمى، مزنة ســـــ

) الجزء 99(25بجامعة الكویت،  المجلة التربویةویـة فى دولة الكویت، طلبـة المـدارس الثـان

  .69-55الثاني، 

ـــالح ( ــــ ــــ ــــار، صــ ــــ ــد والنصـــــ ــــ ــــ التربیة الوطنیة في مدارس المملكة العربیة ). 2005العبد الكریم، راشــ

ـــة تحلیلیة مقارنة. ـــعودیة: دراســ ـــر لقادة العمل التربوي الســ ــنوي الثالث عشــ  ،اللقاء الســـ

  كلیة التربیة. ،الملك سعودالسعودیة، جامعة 

ــر  دار :عمان .والجماعة الفرد ســـلوك -المنظمة ســـلوك). 2003( ماجدة العطیة، ــرل وقالشــ  لنشــ

  .والتوزیع

  . دار جریر: األردن.التربیة الوطینة.)2008العفیف، أحمد خلیف (

ــى لقیم المواطنة في ظل العولمة. درجة تمثل طلبة جامعة األق. )2014( عليعمران،   رســــالة(صـ

  جستیر غیر منشورة)، جامعة األقصى، غزة، فلسطین.ما

(رســـالة ماجســـتیر غیر دور الجامعات األردنیة في تدعیم قیم المواطنة ")"2014عصـــمت وحســـن (

  األردن.-بدار ،جامعة الیرموك،  منشورة)

ـــسیة بمدارس وزارة )."2006( عطاري، عارف ــ ـــة والتدریـ ــ ـــة اإلداریـ ــ  التربیةالوالء التنظیمي للهیئـ

ــــرى للعلوم التربویة اإلنسانیة واالجتماعیة، والتعلیم بسلطنة عمان" ــــ ــــة أم القـ ــــ ـــــة جامعـ ـــ ، مجلـ

  .2، عدد18مجلد

  اثر الرضا الوظیفي على الوالء التنظیمي لدى العاملین في المنظمات ). 2008( أیهاب عویضة،

  غزة. اإلسالمیة، عة(رسالة ماجستیر غیر منشورة)، الجامغزة. محافظ  -األهلیة الفلسطینیة
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ــــات االجتماعیة في مدار  وحقوق المواطنـة وواجبتهـا كما یراها معلم. )2011( ةعود ــ س الدراســــ

جامعة األقصــــى،غزة،  (رســــالة ماجســــتیر غیر منشــــورة)، .وكالة الغوث الدولیة في األردن

  فلطسین.

ــــین لدى القیادي والنمط المهني الوالء بین العالقة .)2003(القادر عبد مأمون عورتاني، ـــ  اإلداریــ

ـــي ـــــة) منشورة غیر ماجستیر رسالة. (الوطنیة السلطة وزارات فـــ ــ ــاح جامعـ ـــة، النجــــــ ــــ  الوطنیـ

  .فلسطین ،نابلس

ــاألمن ). 2010الغــامـــدي، عبـــد الرحمن بن علي ( ــانویــة وعالقتهــا ب ــة لــدى طالب الث قیم المواطن

  العربیة للعلوم األمنیة.الریاض: جامعة نایف  ،)منشورة غیر ماجستیر رسالة(. الفكري

دور المناهج التربیة اإلســــالمیة المطورة في تنمیة قیم المواطنة الصــــالحة لدى . )2012( فاطمة

الة (رســـــالمعلمین في تربیة إربد الثالثة.  العلیا من وجهة نظرطالب المرحلة األســــاســــیة 

 ستیر غیر منشورة)، جامعة الیرموك،اربد، األردن.ماج

ــداوي، ــي الفهــ ـــة فهمــ ــةو  خلیفـ  في التنظیمیة العدالة تأثیرات". )2004( احمــد نشــاتو  صــالح، القطاونـ

 لمجلةا األردنیة، الجنوب محافظات في المركزیة للدوائر میدانیة دراســــــة ."التنظیمي الوالء

  .48-34)، 2(24، لإلدارة العربیة

االجتماعي والسیاسي للمرأة في مصر،  اهج الدراسیة والوعيمنال). 2001فرج، إلهام عبد الحمید (

  سكندریة: مركز الجزویت الثقافي.. اإلالتعلیم ومستقبل المجتمع المدني

ــســــات ). 2014فلیه، فاروق عبده وعبد المجید، الســـــید محمد ( الســــلوك التنظیمي في إدارة المؤســ

ان: دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعةالتعلیمیة   .. عمّ
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ـــــالح  ،ونةاوالقطخلیفة  وي،االفهد ـــأتو صــــ ــــ  ). تأثیرات العدالة التنظیمیة في الوالء2004أحمد ( ،نشــ

عربیة المجلة الدراســــة میدانیة للدوائر المركزیة في محافظات الجنوب األردنیة.   التنظیمي:

  .40-24 ،)2( 24، لإلدارة

ـــر بن محمد  ،الفوزان ــیة على الوالء  .)2004(ناصـ ــیاســـة التنظیمیة والمتغیرات الشـــخصـ اثر السـ

ــات العامة ـــســـ ــعودیة .التنظیمي في المؤســ ــــعود :الســــ ـــــر العلمي ، جامعة الملك ســـ دار النشــ

  .والمطابع

درجة ممارســـة مدیري المدارس الثانویة العامة في األردن للعدالة ). 2005( علي أحمد المعایطة،

 ه)،. (أطروحة دكتوراه غیر منشور التنظیمیة لمعلمیهم التنظیمیة وعالقتها بسلوك المواطنة

  .األردن عمان، العربیة، جامعة عمان

  مكتبـة الرائـد العلمیـة للنشر. :عمان. المواطنـة .)2002( ناصر، إبراهیم عبـد ااهللا

ــــامیة خمیس ( تحلیل عالقة بعض المتغیرات الشـــــخصـــــیة وأنماط القیادة بااللتزام  ).2007ندا، ســ

 یر. (رسالة ماجستوالشعور بالعدالة: دراسة میدانیة على الوزارات في قطاع غزة التنظیمي

  غیر منشورة)، الجامعة اإلسالمیة غزة.

  .عمان :دار وائل للنشر .التطویر التنظیمي).2003(للوزي، موسىا

ـــة الجندر). 2003بارعة ( النقشــــــبندي، ــات العلوم ). مبدأ المواطنة (مدخل نظري لدراســـ مجلة دراســ

  .390-370، )2(30، الجامعة األردنیة،اإلنسانیة واالجتماعیة

ــة .)1999( یوسف، درویش عبد الرحمن ــة والخارجیـ ــة الداخلیـ ــن العدالـ  "تحلیل العالقة بین الرضا عـ

ـــة  ـــــ ــــ ـــ ـــوظیفي : دراســ ــــ ـــــ ـــ ومسـتوى العائد المادي الفعلي من الوظیفة والوالء التنظیمي واألداء الـ

  .107-89  ،)1( 6 للعلوم اإلداریة،المجلة العربیة میدانیة". 
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  )1(قلحالم

األولیة بصورتها االستبانة   

 

الرحیم الرحمن اهللا بسم  
 

  

 اهللا وفقه:................................................ الفاضل الدكتور األستاذ سعادة

  وبعد.......  وبركاته اهللا ورحمة علیكم السالم
ـــالة بإعداد الباحث یقوم ـــتیر رســــ اء لدى المواطنة قیم توافر درجة " عن ماجســـــ ام رؤس  األقس

مة محافظة في األردنیة الجامعات في األكادیمیة  التنظیمي بالوالء وعالقتھا )عمان( العاص
  نظرھم وجھة من التدریس ھیئة ألعضاء

 في میةاألكادی األقسام رؤساء لدى المواطنة قیم توافر بین العالقة اسـتقصـاء إلى الدراسـة تهدف إذ 
مة محافظة في األردنیة الجامعات اء التنظیمي بالوالء وعالقتھا )عمان( العاص  ھیئة ألعض
 متغیرات باختالف النظر وجهات اختالف درجة معرفة إلى تهدف كما, نظرھم وجھة من التدریس
 .الخبرة سنوات وعدد الوظیفي، والمسمى العلمي، والمؤهل والتخصص، الجنس،

: یأتي ماك الخماسـي لیكرت لتدرج وفقاً  صـممت وقد اســتبانة تطویر تم الغرض هذا ولتحقیق
  ).بشدة أوافق ال, أوافق ال ما، حد إلى أوافق أوافق، بشدة، أوافق(

 لســــدیدا رأیكم وألهمیة المجال، هذا في وخبرة مهمة تربویة مكانة من به تتمتعون لما ونظراً 
بداء االســتبانة، هذه بتحكیم التكرم نرجو الدراســة، أهداف تحقیق في  حیث من تهاعبارا حول رأیكم وإ

  . للعبارات اللغویة الصیاغة مناسبة ومدى انتمائها، عدم أو للمحور هائانتما
  الباحث

 الرجاء كتابة البیانات اآلتیة:

  االسم

األكادیمیة الرتبة   

العمل جهة   

  التخصص

 المملكة األردنیة الهاشمیة
 وزارة التعلیم العالي

 جـامعــة الشرق األوسط
التربویةالعلوم كـلـیــة   
اإلدارة والمناهجقسم   
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  :في المكان الذي یمثل إجابتك )√رة (یرجى وضع إشا الخصائص الدیموغرافیة لعینة الدراسة

  ذكر :أنثى     الجنس  

   معلم: إداري     الوظیفي المسمى

  إنساني: علمي      التخصص 

  بكالوریس علیا دراسات     العلمي بالمؤهل

 سنوات  10 سنوات 10أقل من –سنوات 5 من  سنوات 5 من أقل  :الخبرة سنوات عدد
   فأكثر
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المواطنة قیم توافر.1  

 
 م

 
 الفقرات

مدى انتماء الفقرة لتوافر 
 قیم المواطنة

لدى رؤساء األقسام 
 األكادیمیین

دقة الصیاغة اللغویة 
التعدیل  وسالمتھا

 المقترح

غیر  منتمیة
غیر  مناسبة منتمیة

 مناسبة

العمل طبیعة: األول المجال  
ً مواطن ألكون بلدي خیتار عرفأ أن یھمني .1 ً منتمی ا .لبلدي ا       

 االجتماعیة و المحلیة القضایا لىع طالعاإل أحاول .2
.باستمرار  

     

.الجامعي الحرم داخل العامة الممتلكات على أحافظ .3       

 االجتماعي الطابع ذات العلمیة والملتقیات الندوات أحضر .4
.الجامعة في باستمرار تقام التي والسیاسي  

     

 بمناسبة الجامعة تقام التي االنشطة و حتفاالتالا في أشترك .5
.لبالدي الوطنیة االیام  

     

.بلدي في الوطنیة المصالح تھدد المخاطرالتي جیدا أعي .6       

 عالقات في عرقي أو جھوي أساس على زمالئي بین أمیز .7
.الجامعي الحرم داخل التجاور  

     

 التي االطارات ونوعیة الوطنیة السیاسة شكل بمعرفة أھتم .8
.البالد في تسیر  

     

.اقتنائھا طرق عن الوطنیة المنتجات شجع أ .9       

 عالم وسائل على الوطنیة التنمیة وإنجازات خطط أتابع .10
.المتاحة  

     

.البالد في ھدفھا كان أیا االنتخابات من أي في أشارك .11       

 إحدى باعتبارھا والبحثي العلمي التطور قضایا بمتابعة أھتم .12
ع.المجتم قضایا أھم  

     

 

 
 م

 
األكادیمیین األقسام رؤساء لدى للمواطنة العامة القیمة  

مدى انتماء الفقرة لتوافر 
 قیم المواطنة

لدى رؤساء األقسام 
 األكادیمیین

دقة الصیاغة اللغویة 
التعدیل  وسالمتھا

 المقترح
غیر  منتمیة

غیر  مناسبة منتمیة
 مناسبة

      الوفاء .1

      األمانة .2

      الصدق .3

      اإلخالص .4

      اإلتقان .5

العمل حب .6       

      التعاون .7

والتعصب العنف نبذ .8       
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 م

 
األكادیمیین األقسام رؤساء لدى للمواطنة العامة القیمة  

مدى انتماء الفقرة لتوافر 
 قیم المواطنة

لدى رؤساء األقسام 
 األكادیمیین

دقة الصیاغة اللغویة 
التعدیل  وسالمتھا

 المقترح

غیر  منتمیة
غیر  مناسبة منتمیة

 مناسبة
اآلخر الرأي تقبل .9       

الدور احترام .10       

والتفرقة التمییز نبذ .11       

      التضامن .12

      الشجاعة .13

 

 القسم الثاني: الوالء التنظیمي

  
 م

  
  التدریس ھیئة أعضاء عند التنظیمي الوالء

  
  

  العاطفي المجال: أوال

مدى انتماء الفقرة 
لمجالت الوالء التنظیمي 

عند أعضاء ھیئة 
 التدریس في الجامعات

  

دقة الصیاغة اللغویة 
التعدیل  وسالمتھا

 المقترح

غیر  منتمیة
غیر  مناسبة منتمیة

 مناسبة
       .الجامعة لھذه باالنتماء أشعر .1

ً  والء یظھـر أن یجب الموظف أن أعتقد .2  ً◌دائما
  .بھ یعمل الذي للمكان

     

 ُتعتبر بھا أعمل التـي الجامعـة مشكالت أن أشعر .3
 الخاص مشكالتي

     

 یةاجتماع عالقات بنـاء الجامعـة في عملي لي یتیح .4
 .العمل نطاق وخـارج داخـل

     

 المتوقع مـن أكبر جھد لتقدیم االستعداد لدي .5
 النجاح تحقیق فـي الجامعة ھذه لمساعدة

     

 التي بالطریقة عملـي أداء فـي الحریة مطلق لي .6
  مناسبة أراھا

     

       الجامعة ھذه مـصیر علـى حریص بأنني أشعر .7

ً  كان الجامعـة ھذه في للعمل قراري إن .8        مؤكدا خطأ

       اآلخرین أمام الجامعة ھذه في عضو بأنني أفتخر .9

 ھذه داخل ومحبـة أخویة روابط بوجود أشعر .10
  الجامعة
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 م

 
التدریس ھیئة أعضاء عند التنظیمي الوالء  

 
 

األخالقي المجال: أوال  

 مدى انتماء الفقرة
لمجالت الوالء التنظیمي 

عند أعضاء ھیئة 
 التدریس في الجامعات

 

دقة الصیاغة اللغویة 
التعدیل  وسالمتھا

 المقترح

غیر  منتمیة
غیر  مناسبة منتمیة

 مناسبة
والتقدیر اإلخالص كـل منـا تستحق الجامعة ھذه .1       

       الجامعة لھذه مدین بأنني أشعر .2

 التزامي منطلق من ھـذه في بھ أكلف عمل أي أقبل .3
 .بواجباتي

     

 عملـي فـي لالستمرار األخالقــي بــااللتزام أشــعر .4
.الجامعة بھـذه  

     

حیاتي في أولویة لھ بھ أقوم الذي العمل .5       

 نجاحي من جزءاً  الجامعـة ھذه في نجاحي أعتبر .6
 المھني

     

       متشابھة الجامعـة وقـیم قیمـي أن أجد .7

غیرھا عن الجامعـة ھذه وتقدم بتطور أھتم .8       

 لي أتیحت لو حتى الجامعـة ھذه في العمل أفضل .9
أخرى عمل فرص  

     

 آخر مكان في أفضل لوظیفـة عقـد على حصلت لو .10
الجامعة ھذه ترك أفضل ال فـإنني  
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)2( قملحال  

.الدراسة يأدات محكمي األستاذة بأسماء كشف  

الرتبة   اإلسم  الرقم
  األكادیمیة

  مكان العمل  التخصص

  جامعة الشرق األوسط  إدراة تربویة  أستاذ   أ.د. أحمد أبو كریم  .1

جامعة الشرق األوسط (كلیة العلوم   إدارة تربویة  أستاذ   أ.د. عباس الشریفي  .2
  التربویة)

أ.د عبد الحافظ محمد   .3
  سالمة

  الشرق األوسطجامعة   تكنولوجیا التعلیم  أستاذ 

جامعة الشرق األوسط (كلیة العلوم   إدارة تربویة  أستاذ   أ.د. محمود الحدیدي  .4
  التربویة)

  جامعة الزرقاء لغة عربیة  لغة عربیة  أستاذ   أ.د. عبد السالم الجعافرة   .5
  جامعة البحرین   إدارة تربویة  أستاذ مشارك   د. أحمد عارف ملحم   .6
  الجامعة األردنیة  إدراة تربویة  مشارك أستاذ  د.صالح عبابنة  .7
  جامعة طیبة  إدراة تربویة  أستاذ مشارك  د. علي حسین حوریة   .8

 
 م

 
التدریس ھیئة أعضاء عند التنظیمي الوالء  

 
 

المستمر المجال: أوال  

مدى انتماء الفقرة 
لمجالت الوالء التنظیمي 

عند أعضاء ھیئة 
 التدریس في الجامعات

 

دقة الصیاغة اللغویة 
التعدیل  وسالمتھا

 المقترح

غیر  منتمیة
غیر  مناسبة منتمیة

 مناسبة
 توفره ال ما المزایـا من الجامعة ھذه لي توفر .1

الجامعات من غیرھا  
     

 في بعملي أحتفظ لكـي عمـل أي لقبول مستعد أنا .2
الجامعة ھذه  

     

العمل لجھة المستمر الوالء الصغر منذ تعلمت .3       

 أداء على تساعدني التــي التامـة الــصالحیة لـدي .4
المطلوب الوجھ علـى عملـي  

     

 مما الجامعة في عملي لقاء مجٍز  دخل على أحصل .5
فیھا االستمرار علـى یـشجعني   

     

 فـي بـسیطة تغیرات لمجـرد الجامعـة ھـذه اترك قد .6
الحالي وضـعي  

     

 ھذه في العمل أترك أن علي الصعب من سیكون .7
ذلك أردت لو حتى الوقت ھـذا فـي الجامعة  

     

علي یسھل .8  بھا واالندماج جدیدة بجامعة االلتحاق 
الجامعة ھذه مـع الحال ھو كما  

     

 حیاتي بقیة قضیت مـا إذا بالغـة سـعادتي ستكون .9
الجامعة ھذه فـي الوظیفیة  
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  جامعة الشرق األوسط  اإلدارة التربویة  أستاذ مساعد  د. منذر الشبول  .9
مناهج وطرق   أستاذ  مشارك  شحادة حسن د.فواز  .10

  تدریس
  جامعة الشرق األوسط
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  )3(قلحالم
النھائیة بصورتھا االستبانة  

 
الرحیم الرحمن اهللا بسم  

 
 
 
 

اهللا وفقه:................................................ الفاضل الدكتور األستاذ سعادة  

وبعد.......  وبركاته اهللا ورحمة علیكم السالم  
 اماألقس رؤساء لدى المواطنة قیم توافر درجة " عن ماجستیر رسالة بإعداد الباحث یقوم

 ضاءألع التنظیمي بالوالء وعالقتھا )عمان( العاصمة محافظة في األردنیة الجامعات في األكادیمیة
 مواطنةال قیم توافر بین العالقة استقصاء إلى الدراسة تهدف إذ". نظرھم وجھة من التدریس ھیئة
 والءبال وعالقتھا )عمان( العاصمة محافظة في األردنیة الجامعات في األكادیمیة األقسام رؤساء لدى

 وجهات اختالف درجة معرفة إلى تهدف كما, نظرھم وجھة من التدریس ھیئة ألعضاء التنظیمي
 .الخبرة نواتس وعدد األكادیمیة، والرتبة والكلیة، المشرفة، والسلطة الجنس، متغیرات باختالف النظر

 الخماسي لیكرت لتدرج وفقاً  صممت وقد فقرة) 57(من مكونة استبانة تطویر تم الغرض هذا ولتحقیق
  ).جداً  منخفضة منخفضة، متوسطة، مرتفعة، جدًا، مرتفعة: (یأتي كما

 الستبانة،ا فقرات ملئ في جزءءاً  الثمین وقتكم من تمنحوني أن آمل تعاونكم، حسن لكم شاكراً 
 لدراسةا فیها،ألهمیة الواردة العبارات جمیع حول وموضوعیة وصدق بدقة االجابة تتم بأن ثقة وكلي

 البیانات مع ملالتعا سیتم بأنه علماً  قبلكم من المقدمة المعلومات على األول المقام في تعتمد ونتائجها
  .فقط العلمي البحث وألغراض تامة بسریة

                الباحث

  الخصائص الدیموغرافیة لعینة الدراسة یرجى وضع إشاة(√) في المكان الذي یمثل إجابتك:

  أنثى ذكر:الجنس   

    حكومیة جامعة  خاصة جامعة: المشرفة السلطة  

    علمي    إنساني: الكلیة

  مساعد أستاذ    مشارك أستاذ  أستاذ: األكادیمیة الرتبة  

 سنوات 5 من أقل :الخبرة سنوات عدد  فأكثر سنوات  10 سنوات 10–سنوات 5 من   

 المملكة األردنیة الهاشمیة
 وزارة التعلیم العالي

 جـامعــة الشرق األوسط
العلوم التربویةكـلـیــة   
اإلدارة والمناهجقسم   
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المواطنة قیم توافر.1  

 
 لتوافرا درجة  الفقرات

 مرتقعة 
 جدا

 جدا منخفضة منخفضة متوسطة مرتفعة

 اإلداري العمل طبیعة: األول المجال
 واالجتماعیة المحلیة القضایا على االطالع یحاول.1

  .باستمرار
     

      .الجامعي الحرم داخل العامة الممتلكات على یحافظ .2
 تماعياالج الطابع ذات العلمیة والملتقیات الندوات یحضر .3

 .الجامعة في باستمرار تقام التي والسیاسي
     

 مناسبةب الجامعة تقام التي واألنشطة احتفاالت في یشترك .4
 .لبالدي الوطنیة االیام

     

       .بلدي في الوطنیة المصالح تهدد التي المخاطر یعي .5
 وأ جهوي أساس على التدریس هیئة أعضاء بین یمیز .6

  .الجامعي الحرم داخل التجاور عالقات في عرقي
     

 التي اتاالطار  ونوعیة الوطنیة السیاسة شكل بمعرفة یهتم .7
  .البالد في تسیر

     

       .اقتنائها طرق عن الوطنیة المنتجات یشجع .8
نجازات خطط یتابع .9  ألعالما وسائل على الوطنیة التنمیة وإ

  .المتاحة
     

       .البالد في هدفها كان أیا االنتخابات في یشارك .10
 اعتبارهاب والبحثي العلمي التطور قضایا بمتابعة یهتم .11

  . المجتمع قضایا أهم إحدى
     

 روحب والعمل التعاون یسوده الذي الجامعي المناخ یوفر .12
  . الفریق

     

 واإلدارة الطالب بین ونقاشات حوارات إقامة یسهل .13
  .الجامعیة

     

 التي یةالوطن القضایا تناول في بالمشاركة للطالب یسمح .14
  .تامة بحریة عنها والتعبیر المجتمع تخدم

     

 ةالثقافی العروض خالل من الوطنیة باألعیاد یحتفل .15
  .للوطن االنتماء تدعم التي والریاضیة
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 لتوافرا درجة  الفقرات

 مرتقعة 
 جدا

 جدا منخفضة منخفضة متوسطة مرتفعة

 ایاالقض حول نظرهم وجهات عن التعبیر للطالب یتیح .16
  .الجامعي الطالب مجتمع تهم التي

     

 المحاضرات بقاعات الحوار ثقافة نشر على یعمل .17
  .بالكلیات

     

 ةمجموع لكل االقسام مختلف من ممثلة مجموعات یكوین .18
  .االجتماعیة األنشطة لممارسة

     

       .الجامعیة اإلدارة في الدیمقراطي النمط یستخدم .19
        الدراسیة المناهـــج: الثاني المجال  
       .للطالب والمناقشـة التفكیر حریة ینمي .20
 من عززی ما بالكلیة الدراسیة المقررات تضمین على یعمل .21

  .للوطن والوالء االنتماء
     

 رأي لوتقب آرائهم عن التعبیر حریة علي الطالب یشجع .22
  .اآلخر

     

       . للوطن الموالیة الوطنیة الهویة تأكید إلى یسعى .23
 تقتصر الو  جوانبها كافة في الطالب شخصیة بتنمیة یهتم .24

  .فقط المعرفي الجانب على
     

 مطموحاته تحقیق بأهمیة اإلحساس على الطالب یساعد .25
  .المستقبلیة

     

       . الوطني األمن ضرورة توضیح في یسهم .26
 العمل تشجع عملیة أنشطة تتضمن أن على یحث .27

  .الجماعي
     

 عن بیرللتع الوطنیة للمناسبات اإلعداد في الطالب یشرك .28
  .الوطني حسهم

     

       التدریس هیئة عضو: الثالث المجال  
 يف المستمرة اإلیجابیة المشاركة على الطالب یشجع .29

  .الحوار
     

 اسیةوالسی الثقافیة القضایا مناقشة في الطالب یشرك .30
  . بموضوعیة الهامة

     

        بینهم فیما الجماعي العمل على الطالب یشجع .31
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 لتوافرا درجة  الفقرات

 مرتقعة 
 جدا

 جدا منخفضة منخفضة متوسطة مرتفعة

 اعةق داخل سلوكیاته في كاالنتماء المواطنة قیم یترجم .32
  .الدرس

     

        .تأثیر دون امةت بحریة تفكیره في الطالب استقاللیة یحترم .33
 كانت مهما نظرهم وجهات أداء على الطالب یشجع .34

  .آرائه مع متعارضة
     

       . الطالب لدى والمرونة التسامح قیم یعزز .35
        .الطالب مع تعامله في والمساواة بالعدالة یتحلى .36
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التنظیميالقسم الثاني: الوالء   

 
 المستوىدرجة   الفقرات 

مرتفعة  
 منخفضة منخفضة متوسطة مرتفعة جدا

 جدا
       )الشعوري(العاطفي المجال:  األول المجال  

       .الجامعة لهذه باالنتماء أشعر .11

 بها أعمل التـي الجامعـة مشكالت أن أشعر .12
 .الخاص مشكالتي تُعتبر

     

 اعدةلمس المتوقع من أكبر جهد لتقدیم استعداد .13
  .النجاح تحقیق في الجامعة هذه

     

 راهاأ التي بالطریقة عملـي أداء فـي الحریة لي .14
  .مناسبة

     

       .ةالجامع هذه مـصیر علـى حریص بأنني أشعر .15

 أمام الجامعة هذه في عضو بأنني أفتخر .16
  .اآلخرین

     

 هذه داخل ومحبـة أخویة روابط بوجود أشعر .17
  .الجامعة

     

       )المعیاري(األخالقي المجال: الثاني المجال  

       .والتقدیر اإلخالص كـل منـي الجامعة تستحق .18

        الجامعة لهذه مدین بأنني أشعر .19

 منطلق من هـذه في به أكلف عمل أي أقبل .20
 .بواجباتي التزامي

     

 ينجاح من جزءاً  الجامعـة هذه في نجاحي أعتبر .21
  المهني

     

        متشابهة الجامعـة وقـیم قیمـي أن أجد .22

       .غیرها عن الجامعـة هذه وتقدم بتطور أهتم .23

 تأتیح لو حتى الجامعـة هذه في العمل أفضل .24
  أخرى عمل فرص لي

     

       المستمر المجال: الثالث المجال  
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 المستوىدرجة   الفقرات 

مرتفعة  
 منخفضة منخفضة متوسطة مرتفعة جدا

 جدا
 هتوفر  ال ما المزایـا من الجامعة هذه لي توفر .25

  .الجامعات من غیرها

     

 يبعمل أحتفظ لكـي عمـل أي لقبول مستعد أنا .26
  الجامعة هذه في

     

 داءأ على تساعدني التــي التامـة الــصالحیة لـدي .27
 المطلوب الوجه علـى عملـي

     

 الجامعة في عملي لقاء مجزٍ  دخل على أحصل .28
  .فیها االستمرار علـى یـشجعني مما

     

 ـسیطةب تغیرات لمجـرد الجامعـة هـذه اترك أرفض .29
  الحالي وضـعي فـي
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 )4(الملحق

والتعلیم التربیة وزارة إلى األوسط الشرق جامعة من مهمة تسهیل ابكت  



123 
 

  )5الملحق (

  وزارة التعلیم العالي إلى الجامعاتكتاب تسهیل مهمة من 
 

 

 

 

 

 

 


