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ُّشكرُّوتقدير

 في كتابه الجليل: ىقال اهلل تعال

 23البقرة: آية        ق الوا سبحنك ال علم لنا إال ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم

 الحمد هلل حمًدا كثيًرا مبارًكا على توفيقي إلتمام دراستي

 أشكر اهلل تعالى فهو المنعم والكريم بأن ُأحقق ما أصبو إليه في استكمال درجة الماجستير

 إلى مشرفي الفاضلكر والعرفان بجزيل الش   ني أن أتقدم  فُ يشر  

ُّمقابلةُّيوسفُّعاطفاألستاذُّالدكتورُّ

رشاٍد وتوجيهاٍت ساهمت في إمقد  ِلما   هذا العمل المتواضع غناءه لي من نصٍح وا 

 أدامه اهلل تعالى قائًدا ومنارًة للعلم والمعرفة

وأتقد ُم بالّشكر والتّقدير لألساتذة األفاضل أعضاء لجنة المناقشة؛ لتكر ِمهم بالموافقة على مناقشة 
 بإثرائهارسالتي، وعلى مالحظاتهم التي ساهمت 

ه خالص شكري وتقديري ألعضاء الهيئة  رق في جامعة الشّ  ةربويّ في كلية العلوم التّ ّية دريسالتّ وأوج 
 ع ونو  ومعرفةٍ  من جهدٍ  لي ما قدموهلِ األوسط، 

وحفزني  ،وأتقد ُم بالش كر والعرفان لكل من قدموا لي الّنصح واإلرشاد والّسداد والكلمة الطي بة والّدعاء 
 م هذا العمل الّتربوّي المتواضع إلتما

ُُّّالباحثةُّ
 صفاءُّزيادُّعطيةُّ

ُّ
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ُّاإلهداء

 ونور العالمين حمةالر   إلى نبي   ،ةصح األمّ ى األمانة ون  الرسالة وأد   غ  ل  ن ب  إلى م  

ُّمُّىُّاهللُّعليهُّوسل ُّدُّصل ُّسيدناُّمحم ُّ

 عاتب  رفع له القُ تُ ن ، إلى مّ دون انتظارمني العطاء ن عل  م   إلى إلى قدوتي ورمزي،

ُّحبيبوالديُّال

 روف إلىلت الظ  مود مهما تبد  متني الص  ، إلى من عل  إلى صاحبة الد عاء ،فانيمعنى الحب والتّ إلى 

ُّغاليةوالدتيُّال

 إلى من واكب عملي، وكان سندي ومشجعي

ُّالعزيززوجيُّ

 كبدي اتإلى فلذما رزقني اهلل، وم ن يرُسُم الت فاؤل  في الحياة، إلى أجمل 

 وزينُّ،وليانُّ،جواناُّبناتي

 ند والعزوةإلى الس  م ن أرى الوفاء  في محبتهم،  إلى

 إخوتيُّوأختي

 علمونا حروًفا من ذهٍب وكلماٍت من ُدرٍر..... إلى كل  من مر  في درب العلم والمعرفةن م   كل   إلى

 إلى كل  قائٍد تربويٍّ وصاحب رسالة

ُّالباحثة
ُّ  صفاءُّزيادُّعطية
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 22 رسم توضيحي لنظرية النضج الوظيفي للعاملين 2-2
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ُّلحقاتقائمةُّالم

 الصفحة المحتوى رقمال
 036 أداتا الدراسة بصورتهما األولية 0
 021 المحك مينالسادة أسماء قائمة ب 3
 024 أداتا الدراسة بصورتهما النهائية 2
 013 البراءة البحثية 1
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التنظيميُّلدىُّمديراتُّالمدارسُّاألساسيةُّالخاصةُُّّبااللتزامالوظيفيُّوعالقتهُّالنضجُّ
ُّفيُّمحافظةُّالعاصمةُّعمانُّمنُّوجهةُّنظرُّالمعلمات

ُّصفاءُّزيادُّحمادةُّعطيةُّ:إعداد
ُّعاطفُّيوسفُّمقابلة الدكتور:إشرافُّاألستاذُّ

ُّالملخص

 في ةاألساسية الخاص المدارس مديرات لدى التعرف إلى مستوى النضج الوظيفي هدفت الدراسة
التنظيمي، ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج  بااللتزام وعالقتها عمان العاصمة محافظة
وتم التحقق  التنظيمي، االلتزامأداة النضج الوظيفي، وأداة هما ، وتم تطوير أداتين رتباطيالاالوصفي 

لخاصة في ية االمدارس األساس من( معلمة 241من صدقهما وثباتهما، وتكونت عينة الدراسة من )
 محافظة العاصمة عمان.

 ة الخاصةاألساسي المدارس مديراتلدى  وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى النضج الوظيفي
 االلتزامدرجة ن ، وأ(1.11إذ بلغ المتوسط الحسابي ) جاء بدرجة مرتفعة عمان العاصمة محافظة في

توسط مًا بمرتفع جاء عمان العاصمة محافظة في األساسية الخاصة المدارس التنظيمي لدى مديرات
النضج  مستوىبين  احصائيً إلة اد موجبة رتباطيةاوجود عالقة كما وأظهرت النتائج  ،(1.01حسابي )

 تنظيميال االلتزام ودرجةالوظيفي لدى مديرات المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان 
بين متوسطات  دم وجود فروق ذات داللة إحصائيةع. وأظهرت النتائج (1.414)لديهم إذ بلغ 

روق ذات وجود فو  لمتغير التخصص. تعزىالنضج الوظيفي  لمستوى أفراد عينة الدراسة استجابة
ذات  وجود فروقمع  ،فما دون "البكالوريوس"لصالح  لمؤهل العلميلمتغير احصائية تعزى إداللة 
كما ، سنوات" 1قل من ولصالح من كانت خبرته "أ لمتغير الخدمة الوظيفية تعزى حصائيةإداللة 

خصص تعزى لمتغير الت االستمراري االلتزام درجةلوجود فروق ذات داللة إحصائية وأظهرت النتائج 
 .ما دون"ف البكالوريوس"متغير المؤهل العلمي لصالح فروق دالة إحصائًيا لوجود "، و العلمي"ولصالح 

 المملكة، من خاللمديرات المدارس ب الوظيفي لدى تعزيز النضجضرورة وأوصت الدراسة ب
 الذي لبالشكوضع معايير ألداء المديرات وتقييم إنجازاتهم العملية واإلدارية خالل العام الدراسي 

 .التعليمية بالعملية النهوض وبالتالي أداءهم يحسن

ُّ.،ُّمديراتُّالمدارسالتنظيميُّااللتزام،ُّالوظيفيالنضجُّالكلماتُّالمفتاحية:ُّ
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Abstract 

The study aimed at identifying the degree of Job Maturity and its relation to 

Organizational Commitment among the principals of private elementary schools in 

Amman governorate. To achieve the objective of the study, the researcher used the 

Descriptive Correlation survey method and developed two tools: Job Maturity 

questionnaire and Organizational Commitment questionnaire. Validity and reliability 

were verified. The study sample consisted of (364) female principals in private 

elementary schools from the governorate of Amman.  

The results of the study showed that the degree of Job Maturity among the principals 

of private elementary schools in Amman governorate came at a high level with a mean 

(4.05) and the level of the principals’ Organizational Commitment of private elementary 

schools in Amman governorate, also, scored high with a mean (4.15). Additionally, the 

results reflected a positive statistical correlation relationship between Job Maturity and 

Organizational Commitment of principals of private elementary schools averaging 

(0.646). Furthermore, there were no significant statistical differences in the average of 

the responses of the study sample to the Major of Study related to the Job Maturity; while 

there were significant statistical differences in relation to the Scientific Qualification 

variable to the benefit of “Bachelor and below”, and significant statistical differences for 

the Years of Experience variable to the benefit of whose experience “Below 5 Years”. 

The results, also, showed that there were significant statistical differences between 

the variable Level of Continual Commitment due to the Major of Study variable for the 

benefit of “Scientific”. As well as, significant statistical differences due to the variable of 

the Educational Qualification for the benefit of “Bachelor and below”.  

The study recommended enhancing the Job Maturity of female principals in Jordan 

by implementing specific performance indicators and evaluation of both operational and 



 س
 

administrative achievements. Henceforth, overall performance improvement and 

prosperous education framework are fulfilled.  

Keywords: Job Maturity، Organizational Commitment, School Principals. 
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 الفصلُّاألول
ُّخلفيةُّالدراسةُّوأهميتها

ُّالمقدمة

لتطوير  تمرةٍ مس وبصورةٍ  وتطبيقها بنجاحٍ  ،جديدةٍ  رقٍ عليم لوضع طُ يصبو العالم في مجال التّ 

، يمنذ مطلع القرن الماضهتمت األمم باإلدارة ا لدى العاملين في العمل، لذا بتكاريةامهارات وميول 

قد ظهرت ن نجاحها وديمومتها، و ليم الذي يؤم  وتوجيه نشاطات األفراد للطريق السّ سعًيا منها لتنظيم 

أقل جهد، و  ة التي تهدف إلى تسيير جميع مهام وأعمال العاملين لديها بأسرع وقتٍ ربويّ اإلدارة التّ 

 تغيرة  م ، عملية  ةعليميّ العملية التّ فتباع الوسائل واألساليب التي تحقق أهداف المؤسسة وغايتها، إب

وتبنيها للتقنيات  ،ة باإلدارةرق العمليّ باع أحدث الطّ ت  إتتصف بمقدرتها على تجديد نفسها ب، ومتطورة  

ين وتطوير عليم لتحسعلم والتّ التقنيات في مجال التّ  ستخدامال إلدراكها أهمية الحاجة؛ ةكنولوجيّ التّ 

 . متحاناتاالصحيح، أم التقييم، أم وضع وتسهيل عملهم سواء في مجال التّ 

ر األداء داخل عليم والعمل على تنظيمه وتطويبالتّ  اكبيرً  اهتماماتتطلب ، عليمالتّ عملية تحسين  إن  

 ةاألول عن تحقيق األهداف المدرسيّ  المسؤوله نّ إإذ تطوير يقوم به مدير المدرسة، العمل، وهذا الّ 

 (.3110، املة ومتطلباتها )الغنامنمية الشّ فتحقيق هذه األهداف ينعكس إيجاًبا على أهداف التّ 

لطبيعة تشابك مع تعدد العوامل والمتغيرات ذات اعقيد والّ المدير مع مواقف تتسم بالتّ  لتعاملونظًرا 

لقادة هذه  ، أصبح من الضروري أن تتوافرخاصة   له طبيعة   ةعليميّ التّ العمل بالمؤسسات  المؤثرة، وألن  

ق من أدوار عمل المدراء التربويين المتعددة لقيادة عمليات شت  المؤسسات مجموعة من الكفايات تُ 

 تجاهاتاو في قدرات  حقيقيةٍ  عليم وتحديثه دون إحداث تغييراتٍ غيير، فال معنى لتطوير التّ جديد والتّ التّ 

 (.3111، غيير وأعضائه )حسان والعجميوقيم ومعارف قادة التّ 
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. حتى يستطيع أداء دوره بالمدرسة ؛ةمن المهارات األساسيّ  المدير لمجموعةٍ  متالكاضرورة هناك 

بمعرفة المدير  تتعلق فنيةٍ  صنف المهارات ل: مهاراتٍ دائه. وتُ أفي  عتبر نقص  يُ  مهارةٍ  نقص أي   وأن  

ط بمهام س عليه معرفتها، فهي ترتبسوما يرتبط بها من مفاهيم وأُ  ،ةربويّ المتخصصة باإلدارة التّ 

ماعات أو االجتإدارة : واألساليب المتبعة في األنشطة مثل ،ةواإلشرافيالمدير ومسؤولياته اإلدارية 

 إجراء المقابالت وغيرها.

فتتعلق بالطرق التي يتعامل بها المدير مع الزمالء والعاملين ومنها:  اإلنسانيةا المهارات أمّ 

 ،ة اإلنصاتومهار  واتجاهاتهمرائهم إشاعة جو التعاون، وتشجيع العاملين، والقدرة على فهم اآلخرين وآ

 ة.فالعالقات الحسنة هي أساس نجاح اإلدارة المدرسيّ 

، ستنتاجاالو  حليل والمقارنةراسة والتّ الدّ ر على ة التي تعني قدرة المدياإلدراكيّ  المهاراتوأخيرا 

كير اإلداري فوالقدرة على تغيير وتطوير العمل اإليجابي حسب المتطلبات والظروف، والقدرة على التّ 

 .(3106 ،لهربيشي)ا المشكالتبواإلحساس  بتكارالاوالقدرة على  ،والبراعة بالتعامل مع المعلومات

قيام الى علتساعده  ،ةمن الكفايات اإلداريّ  فيه مجموعة   تتوفر مديرٍ لى إتحتاج إدارة المدرسة 

من  موعةٍ ومج ،وتنظيم، وتوجيه، ومتابعة، وتقييممنه، من: تخطيط،  ةبالعمليات اإلدارية المطلوب

 كفاياتٍ و  ،درسةة بنجاح بالمعليميّ ة والتّ عامل مع الهيئة اإلداريّ ه من التّ الكفايات اإلنسانية التي تمكن  

ج الوظيفي الذي ضتمتع المدير بالنّ  ،نه من إدارة المدرسة. إلى جانب هذه الكفايات المختلفةتمك   فنيةٍ 

 إيجابيةٍ  ةٍ إنساني ال، وبناء عالقاتٍ تصال فعّ امتالك جهاز اراته نحو العمل و دُ نه من توظيف قُ مك  يُ 

زهم إلعطاء يحفتة أدائهم بالعمل، و بين رؤساء األقسام والعاملين، ومساعدتهم على تطوير وتنمي الةٍ وفعّ 

 أفضل ما لديهم. 
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 لتوفير القيادة الفعالة بالمدير متمثلةً  ضروريةً  ( ُسباًل Bredeson ,2006) بريدسونذكر لقد 

ه بالمدرسة، فصيل عن دور المدير بالتّ  يعرفهوما يجب أن  ،بتحديد وظيفة المدير ومتطلبات الوظيفة

عليم بمدرسته التّ دريس و والمهارات والسلوكيات التي يحتاجها لتحسين التّ وأن يكون على دراية بالمعرفة 

ا األشخاص الذين يمتلكون القدرة ليكونو  ختياراودة لقادة المدارس من خالل الج يعال وتدريبٍ  ،أيًضا

عليم تعكس الحقائق التي يواجهها قادة التّ  ،من جهات مختصة عدةٍ لتحاقهم ببرامج تدريبية مُ ا، و قادةً 

 ال.بهذا المج

قييم أدائهم أثناء ت لين لهذه الوظيفة، ثم  نتقائي للمؤه  ا فتتم بشكلٍ  ،المديرين توظيفا عملية أم  

 عم الالزم أثناء العمل.نتهم، ومنحهم الدّ ممارستهم لمه

بقيادة  ومتعددةٍ  مختلفةٍ  ة طرقٍ تباع مديري المدارس الخاصّ إ( إلى 3103أشار العجارمة )

جراءاتهم و  تمدارسهم، وكذلك تعدد ك وسائلهم اإلدارية، وذلأساليب تعاملهم الشخصي والمهني، وا 

تهم إعدادهم وتدريبهم مع مدى خبراتهم ونظر  ختالفواربوية من ناحية، فلسفاتهم التّ  ختالفاليعود 

 خرى.أُ  إلى اإلدارة من ناحيةٍ 

 عليمية وهي:للقيادة التّ  ممارساتٍ  ست (Covey,2008) وقد ذكر كوفي

 .والعالقات في التوجيه المالئمةقة : الد  أواًلُّ

منة ومنظمة، آ عملٍ  وبيئة، ومحددٍ  واضحٍ  هدفٍ : الروابط في الفعالية التعليمية: وتعني وضع ثانًيا

 يت.إيجابية بين العمل والب لألداء، باإلضافة لعالقاتٍ  متكررةٍ  ورقابةوأجواء من توقعات متسامية، 

 فاوت في التكوين العقلي بين األفراد.: األخذ باالعتبار التّ ثالثا



1 
 

 ،ي الذاكرةف ز على بناء وصنع صورٍ رك  التي تُ و  ،طلق عليه األساسيات الخمس والخمسون: ما أ  رابًعا

 شيء. واإليمان بإمكانية صناعة أي   ،الذات حتراماو  ،عليم والمعرفةالتّ  وغرس حب  

 . حترافيةاتعليمية  : صنع مجتمعاتٍ خامًسا

 والتركيز على الذكاء العاطفي. رتقاءاال: سادًسا

الوقت ة في ة والجوهريّ اإلدارة من األمور الحيويّ  ( أن  3116 من الهالل والنحاس )كاًل  أشار

في تسهيل األعمال والتركيز على األهداف. فاإلدارة تتميز عن  مباشرٍ  إلسهامها بشكلٍ  نظًرا؛ الحالي

لى إيجاد س ومبادئ تساعد عسُ لإلبداع البشري، فهي تمتلك أُ  فرصةً  عطيتُ ها بأنّ  ،غيرها من العلوم

 لتطوير العمل. أفكارٍ 

في  فعااًل  ابالغُة األهمية، ويمتلك دورً  حيوية   ، تُنسب له مهام  اتربويً  قائًدا المدرسة مدير عد  ويُ 

بالطريقة  باشرةٍ م فقدرة المدرسة على تحقيق أهدافها ورسالتها ترتبط بصورةٍ  ،تحسين العملية التعليمية

 نسانيةٍ إ اء، وذلك من أجل خلق عالقاتٍ ، وقدرة المدير على توظيف إمكانياته للعمل البنّ االتي ُتدار به

 (.3101، صليبي والسعود)ال مع المدرسين، وتحسين وتطوير ظروف العمل إيجابيةٍ 

القرارات  ذخااتمكانها بدون القرارات، فعملية  األساسية لإلدارة أن تأخذ للوظائفه ال يمكن نّ إإذ 

ج ضمن أجزاء المؤسسة، وتظهر صور الن   جزءٍ  وتدخل في كل   ،تتوزع في جميع المستويات اإلدارية

خبراته ورأيه  تعكس مدروسةٍ  صدار قراراٍت ا  الوظيفية، و الوظيفي لدى القائد في قدرته على إدارة مهامه 

ل والعدل بين ال، وبأقواله عند القو موقفي فعّ  قرارٍ  تخاذاحتذى به باألفعال عند يُ  نموذج  ليم. فهو أُ السّ 

 (.3116العاملين )الحريري، 
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امله مع مميزة، لتع ومهاراتٍ  وكفاءاتٍ  إداريةٍ  وعملياتٍ  المدير غير سهلة، تحتاج لممارساتٍ  مهنة

، افعلى مدير المدرسة أن يكون سياسيً  ،مختلفة من جنسيات وأعراقٍ  عاملين وأولياء أمور وطلبةٍ 

 حتياجاتهم. اتطيع إرضاء جميع األفراد وتلبية حتى يس ،انفسيً  ا، ومرشدً اقتصاديً او 

يجابيةً  فريدةً  مدير المدرسة صفاٍت  يمتلك مستقبل المدرسة، لليم خطيط السّ وهي: القدرة على التّ  وا 

جية إلجراء خار ة والاخليّ اجعة الدّ غذية الرّ ، وأخذ التّ وعنايةٍ  تباع الخطوات الموضوعة بحرصٍ إمع مراعاة 

ويستجيب  ،دون فرض األوامر للمرؤوسينصيحة واإلرشاد قدم النّ والمدير المثالي يُ  ،التعديالت الالزمة

 فعالةٍ  التصاالمدير لشبكة  متالكا ن  أكما  ،وأولياء أمور وطلبة تدريسيةهيئة لرغبات المجتمع من 

 آلراء األفراد، مع قبوله فعاليةً  داخل المدرسة وخارجها مع المجتمع المحلي تجعل عمله أكثر  

 الجديد منها الذي ينعكس بالفائدة على مؤسسته.  وخاصةً  ،واقتراحاتهم

 ،كير اإلبداعيفجع فرق العمل التي تمتلك الخبرة والتّ ال بنشاطات المدرسة ويش  المدير الفعّ يشارك 

ن من أبرز يومكافأة أصحاب العمل الجاد وتحفيز الموهوب ،تحفيز المتعلمين البطيئينويعمل على 

 .(Farah ,2013) سمات المدير الفعال

ضج النّ ن يمتلك أ ال بد   ،المدرسة في عمله مدير هحديات التي تواجوالتّ  طوراتالتّ ولمواكبة 

ة من الحرفية لتحقيق أهداف المدرس عاليةٍ  حتى يكون على درجةٍ  ؛الفعّ القيادي النمط الو  الوظيفي

درسية، والمناهج الدراسية، والمباني الم والطلبة،هتمام: بالمعلمين، غاياتها، فمدير المدرسة يتولى االو 

 وكل ما يتعلق بشؤون المدرسة.

 ،ةوالرقابيّ  ةوجيهيالتّ و نظيمية التّ و ة ربويّ ة التّ نجاح العمليّ  الوظيفي للمديرين يساعد على فالنضج

لخصائص المعلمين والمعلمات، وكافة األفراد داخل المدرسة.  متالكهم المعرفةاو فضاًل عن إيمانهم، 
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لمؤسسة ا :نظيمية، وهماضج الوظيفي في نجاح طرفي العملية التّ على دور النّ  الباحثونإذ أجمع 

 (. 2019واألفراد العاملون )عثمان، ،التربوية

صعلى إدارة مهامه الوظيفيّ  مقدرتهضج الوظيفي لدى القائد في النّ  صورتظهر   دار قراراتٍ ة، وا 

موقفي ناجح،  ارٍ تخاذ قر ااألفعال عند في حتذى به يُ  نموذج  تعكس خبراته ورأيه السليم، فهو أُ  مدروسةٍ 

 ا فن  القيادة في جوهرهو في عملية وضع األهداف،  جزء   فهم ،جماعي تخاذ قرارٍ اأو إشراك تابعيه ب

 اعتهم وثقتهمتضمن ط بطريقةٍ  معينٍ  اس نحو هدفٍ من النّ  جماعةٍ  لوك البشري لتوجيهالتأثير في الس  

 (.2018، واحترامهم )عطوي

 علىالمقدرة ك صاحب ذلليم، ويُ ن في عملية صنع القرار السّ يالوظيفي لدى المدير  ضجالنّ  سهميُ و 

 جمع المعلومات والبيانات ودراستها وتحليلها، والعمل على وضع البدائل المناسبة المتاحة، ومن ثم  

 ؤون مؤسسته.لش افي موقعه ومتابعً  ااًل وفعّ  االبديل األنسب، وهذا يتطلب منه أن يكون نشطً  ختيارا

ر مما يؤثضج الوظيفي لدى مديري المدارس، تفاوت مستوى النّ ل (3106) أبو ناصيف أشارت

من خالل كتب  ،ةعليمية بالطريقة السليمة وعلى نفسية العاملين وروحهم المعنويّ على سير العملية التّ 

ستند إليها أو أنظمة ي   من وجود معاييرٍ  الشكر والزيادات السنوية، وتوزيع األنصبة المدرسية، فال بد  

 .ديرو المدارس ألداء عمل المعلمينم

طوير : كاإللمام بالمعرفة بمجال التخصص، وتعديدةٍ  مطلًبا مهًما ألسبابٍ  الوظيفي ُيعد   ضجفالنّ 

 ايفي مهمً عتبر النضج الوظتجاهات العمل، ويُ او  المعرفة بمجاالت التعليم المختلفة، وتحسين مهارات

ية، دريسية، والسعي لتطوير وتحديث األهداف التربو عليمية والتّ إلتقان مهارات استخدام المصادر التّ 

 .جتمع المعاصرعليم المهنية بالمقدم التعليمي السريع للحفاظ على مكانة التّ طور والتّ دف مواكبة التّ به
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 المثابرةو ز ويدعم ويدفع المعلمين لديه نحو العمل والجد حف  يزرع ويُ  المدير ن  ( أ3101ترى كفاية )

، ويعمل على رفع معنوياتهم وزيادة دافعيتهم، التي تزيد من انتمائهم ووالئهم للعمل، وتدعم والتجديد

ُّ.ة للمؤسسةوّ وتحقيق األهداف المرج ،بالعمل وكفاءة اإلنتاج رتقاءاالوبالتالي  ،نظيمي لديهمالتّ  االلتزام

 ، فهو سلوك  كبيًرا من الباحثيننظيمي من المتغيرات الحديثة التي القت اهتماًما التّ  االلتزام عد  يُ 

ئه لها، وبذل ووالنتمائه للمؤسسة وفي اتصرفات الفرد، في من ذات الفرد وغير ملموس. يظهر  نابع  

تجاه مؤسساتهم ااألفراد الملتزمون  عد  ويُ  ،هابالبقاء في ة ورغبته القويّ  ،نجاح أهدافهاالجهد والوقت إل

ُّ(.3106، خرى )الدجانيا للمؤسسات األُ لى بقائها ومنافستهساعد عتُ  مصدر قوةٍ 

 مباشرةٍ  ورةٍ رتبط بصانظيمي، الذي التّ  بااللتزام قوًيا، وواضًحا هتماًمااربوية بدي اإلدارات التّ تُ 

نظيمي التّ  االلتزامذ تحرص القيادات على غرس مبدأ ، إؤسسة التربويةللم نتماءواالالوالء  :بمفهومي

ة بالعمل ادقالص ةافظة على المواعيد، والحس والرغبالمح :مثل أساسيةٍ  بمناحٍ  الرتباطهلدى العاملين 

دارة والجماعة في المؤسسة، واألمانة والحرص على المؤسسة وممتلكاتها الدؤوب، والتعاون مع اإل

 (.2008، )الحريري

دور الفرد  إن  ف ،ما بين المرؤوس والمؤسسة متداخلةٍ  نظيمي يبدو على صورة عالقةٍ التّ  االلتزام ن  إ

تشكل من خالل نظيمي يالتّ  فااللتزام  ،رسة، وفعالية العمليات، واإلنتاجالمد خرجاتمُ  ر علىووالئه يؤث  

عدم رغبة الموظفين بترك العمل، وسلوك األداء، وصحة العاملين، والرفاهية، واستعداد الموظفين 

 .( ,8102McKeever) ورغبتهم بالمساهمة بتحقيق أهداف المؤسسة
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 وافع المشجعة للوصول إلى درجةٍ ة معرفة وتحديد العوامل والدّ هميّ أل ،(3103) الجميلي أشارقد و 

 د نظامٍ وأشار أيًضا إلى ضرورة وجو  ،ه يخدم أهداف المؤسسة التربويةألنّ  ؛نظيميالتّ  االلتزامأعلى من 

 افعية.ق الدّ الجهد واإلنجاز وخللبذل المزيد من و  ،ة لتحفيز ودفع األفرادة والمعنويّ ت الماديّ آللمكاف عادلٍ 

نظيمي للمعلمين هو عالقة المعلمين مع التّ  االلتزاممن أهم دعائم  ( أنّ 3114) الحراحشةذكر 

نظيمي التّ  لتزاماالسن العالقة بينهم تقوي وتمتن مديرهم من جهة، وعالقته مع زميله من جهة أخرى، فحُ 

 للمعلم والمدير.

م في تقوية ة دورهدركون أهميّ نضج المدراء الوظيفي يجعلهم يُ  إن   في ضوء ما تقدم ترى الباحثة

فالقائد  ة،ليميّ عنظيمي لدى جميع العاملين بالمؤسسة بكافة مستوياتها اإلدارية والتّ التّ  االلتزاموتثبيت 

 وياتهمفع معنوالتجديد، ويعمل على ر  ةن لديه نحو العمل والجد والمثابر ز ويدعم ويدفع العامليحفّ يزرع ويُ 

رتقاء وبالتالي اال نظيمي لديهمالتّ  االلتزامم نتمائهم ووالئهم للعمل، وتدعاوزيادة دافعيتهم، التي تزيد من 

ي فالظروف االقتصادية والسياسية التة للمؤسسة، وتحقيق األهداف المرجوّ  ،بالعمل وكفاءة اإلنتاج

دارة العملية التربوية، أدت إلى تغير وظائف اإللى إربوي، وتغير نظرة المجتمع ظام التّ تطغى على النّ 

، د العاملينميز عنى من التّ مدرسة يرجع إلى تفوق قادتها وسعيها لخلق مستوً  ة، فنجاح أي  المدرسيّ 

ن على مقدرتهو  ،إيجابيةٍ  االهتمام بالنضج الوظيفي لمديرات المدارس لما له من آثارٍ لذا ال بد من 

المعلمات  ة، وعلى نفسيّ سليمٍ  واقتدار، وكذلك إصدار القرارات بشكلٍ  ءةٍ إدارة مهامهن الوظيفية بكفا

وجيهها تاحة، مع تمن خالل االستخدام األمثل للموارد المادية والمالية والبشرية المة، وروحهن المعنويّ 

 آثارٍ ه من لمعلمات، لما لانظيمي لدى التّ  االلتزامعلى ا يجابً إهذا ينعكس  كل  هدار، إوتنسيقها بدون 

ُّل.كُ على المؤسسة التعليمية ك   إيجابيةٍ 
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ُّراسةمشكلةُّالد ُّ
أصبح  وعليه ،ة، وتحقيق أهدافهاعليميّ ة التّ في سير العمليّ  ةً أساسيّ  المدارس ركيزةً  مديرول شك  يُ 

ير المدير السعي نحو تطو و  ،ضج الوظيفي في مهنتهميمتلكون الن   ركيز على ضرورة وجود قادةٍ التّ 

 .اوحتميً  االزمً  اأمرً العلمية واإلدارية اإلبداعية المتمكنة و خصية الثقافية، الشّ  ليمتلك الخصائص

لدى مديري المدارس بمقدرتهم على التكييف والتأقلم مع ظروف العمل ضج الوظيفي وينعكس النّ 

 االلتزامستوى م نخفاضا إنّ  ،نحو تحقيقها والسعي بجدٍ  ،قيمهاة وعليميّ ة التّ المختلفة، وأهداف العمليّ 

على  المقدرة اضنخفار سلًبا على أنشطتهم وفعالياتهم، وبالتالي يؤثّ  ،نظيمي ألداء مديري المدارسالتّ 

 أو ضعفه يبرز بسلوك الفرد داخل الجماعة واتجاهاته. االلتزامتحقيق أهدافها، وعدم 

يفي الوظضج بعنوان تشخيص واقع أبعاد النّ  استطالعية ( في دراسةٍ 2019فقد أشار عثمان )

بل لتأمين ه يمثل أفضل السألنّ  ؛في لألفراد خالل حياتهم الوظيفيةضج الوظيإلى ضرورة تأمين النّ 

قرار أنظمة برامنهم من تجاوز الصّ يمك   ز لديهم، على نحوٍ التمي   ج عوبات في العمل وحل المشكالت، وا 

تمثل  هذه األنظمة والبرامج كون ،هماء المتميزين بإسهاماتهم في مجال عملتشجيع الموظفين األكفّ 

 من تقليللل جديدةٍ  قٍ فكير بطر ة لديهم والتّ ضج الوظيفي، وبالتالي رفع الروح المعنويّ ة النّ ه لعمليّ الموج  

إلدارية ة للموظفين في المستويات اوتطبيق الالمركزيّ  ،ةالقرارات الوظيفيّ  تخاذاة في دة المركزيّ حِ 

 كون عاماًل أفضل وي التي تمكنهم من أداء واجباتهم بشكلٍ  الحياتالمختلفة تعطيهم بعض من الصّ 

 مهًما في نضجهم الوظيفي.

هم ويدفعالمعلمين  ا علىر إيجابً المدير الناجح هو الذي يؤثّ  إلى أنّ ( 4311) الحراحشةوأشار 

ن   دون خوفٍ إلى العمل  جهوده  بأن  لم ما شعر المع، فكل  حترامٍ اا بتنفيذ أوامره، وتعليماته بكل ممنها، وا 

ات ، وعالقعادلٍ  مكافآتٍ ، بوجود برنامج ومالئمةً  تقدير المدير، وكانت ظروف العمل مريحةً  محط  

عم المدير عن د فضاًل  ،مناسبٍ  ترقيةٍ م ل  ، وسُ الٍ فعّ  طيبة بالمؤسسة، ووجود جهاز اتصالٍ  إنسانيةٍ 
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لى ا عجابً وذلك ينعكس إي ،ورفع روحهم المعنوية ،وتقديره للمعلم، مما ينعكس ذلك على أداء المعلمين

 نظيمي. التّ  االلتزام

نظًرا نظيمي لدى المديرات، و تّ ال وااللتزامضج الوظيفي أهمية العالقة بين النّ  إدراكونظًرا إلى 

الوظيفي من  ضجة، ومما يوفره لهم النّ ة الخاصّ للدور المهم الذي تقوم به المديرات بالمدارس األساسيّ 

بالعمل  مرارٍ واست نتماءٍ او  نظيمي من والءٍ التّ  االلتزامبمهام العمل، وما يوفره  متصلةٍ  ومهاراتٍ  تٍ قدرا

ها دافًعا قوًيا لذلك ل فقد شك  دراستها، بخصوص  المدرسة، ونظًرا لعدم عثور الباحثة على دراساتٍ في 

مديرات  مي لدىنظيالتّ  بااللتزامضج الوظيفي وعالقته ما مستوى النّ : راسة للكشف عنإلجراء هذه الدّ 

 ان من وجهة نظر المعلمات؟ة في محافظة العاصمة عمّ ة الخاصّ المدارس األساسيّ 

ُّراسةُّوأسئلتهاهدفُّالد ُّ

 ةضج الوظيفي لمديرات المدارس األساسيّ النّ  ستوىالعالقة بين م تعرفراسة إلى هدفت الدّ 

التنظيمي من وجهة نظر المعلمات، من خالل  االلتزامبان وعالقته ة في محافظة العاصمة عمّ الخاصّ 

 اإلجابة عن األسئلة التالية:   

حافظة ة في مة الخاصّ الوظيفي لدى مديرات المدارس األساسيّ  ضجالنّ : ما مستوى ؤالُّاألولالس ُّ

 ان من وجهة نظر المعلمات؟العاصمة عمّ 

محافظة  ة فية الخاصّ مديرات المدارس األساسيّ نظيمي لدى التّ  االلتزام درجة: ما انيؤالُّالث ُّالس ُّ

ُّان من وجهة نظر المعلمات؟العاصمة عمّ 

 (α=1011) عند مستوى داللة ةٍ إحصائيّ  ذات داللةٍ  رتباطيةاتوجد عالقة  : هلالثؤالُّالث ُّالس ُّ

ى مديرات نظيمي لدالتّ  االلتزام درجةو  ،ضج الوظيفيالنّ  مستوىل متوسطات استجابة المعلمات بين

 ان من وجهة نظر المعلمات؟ة في محافظة العاصمة عمّ ة الخاصّ المدارس األساسيّ 
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بين متوسطات  (α=1011) عند مستوى إحصائيةٍ  ذات داللةٍ  فروقهل توجد : ابعؤالُّالر ُّالس ُّ

الوظيفي لدى مديرات المدارس األساسية الخاصة في محافظة  ضجمستوى النّ ل اتاستجابة المعلم

 (؟دمة الوظيفيةالخو  ،المؤهل العلميو ، عزى لمتغيرات )التخصصتُ  ،انالعاصمة عمّ 

بين متوسطات ( α=1011)عند مستوى  إحصائيةٍ  داللةٍ  ذاتهل هناك فروق : ؤالُّالخامسالس ُّ

فظة ة في محاة الخاصّ نظيمي لدى مديرات المدارس األساسيّ التّ  االلتزام درجةلاستجابة المعلمات 

ُّ(؟الخدمة الوظيفيةو ، المؤهل العلميو  خصص،)التّ  عزى لمتغيراتتُ  ،انالعاصمة عمّ 

ُّراسةةُّالد ُّأهمي ُّ

 والتطبيقي على النحو اآلتي: النظريراسة في جانبيها ن أهمية الدّ تكمُ 

ُّظريةأواًل:ُّاألهميةُّالن ُّ

واإللتزام  فيضج الوظيالنّ  خرى تناولتأُ  لدراساٍت  جديدةً  راسة إضافةً يأمل الباحث أن تكون هذه الدّ  -

ُّخرى.أُ  ونواة لدراساتٍ  التنظيمي

الدراسة  فيخدمت المفاهيم التي استُ  ن  إلدراسات، إذ  نوعيةً  ة إضافةً راسة الحاليّ قد تكون الدّ  -

 ة.ربويّ اسات التّ ر اهتماًما واضًحا في هذه الدّ  يلقربوية التي تُ ظريات التّ قت من المفاهيم والنّ اشتُ 

ة في لخاصّ ة الدى مديرات المدارس األساسيّ  الوظيفيضج ف النّ عرُ يؤمل من نتائج هذه الدراسة ت   -

 ان.العاصمة عمّ 

ة الخاصّ  ةلدى مديرات المدارس األساسيّ  اإللتزام التنظيميف عرُ يؤمل من نتائج هذه الدراسة ت   -

 ان.في العاصمة عمّ 

 يمكن للباحثين المستقبليين االستفادة منه.  انظريً  اأن توفر أدبً  يأملكما  -
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 ةطبيقي ُّاألهميةُّالت ُّثانًيا:ُّ

 والمديرات على إخراج طاقاتهم ومهاراتهم على أكمل وجه. ساعد المديرينتُ  -

المدارس  مديرات ةخرى مماثلة تدرس درجة ممارسأُ  الدراسة الباحثين إلجراء دراساتٍ نتائج  ساعدتُ  -

 أخرى، وربطها ببعض المتغيرات. ضج الوظيفي في مجتمعاتٍ للنّ 

ج بها خرُ ت  س   وصيات التيقتراحات والتّ بعض اال التخاذعليمي ربوي والتّ التّ فيد أصحاب القرار تُ  -

 الدراسة وتبنيها على أرض الوقع لتحقيق األهداف.

ا، بناًء ربوي والعمل على تطويرهالبرامج التدريبية إلدارات الميدان التّ  قد تكون مرجًعا لواضعي -

م للمدارس د  قخدمات التعليم العام التي تُ مما ينعكس على تحسين  ،على ما توصلت إليه من نتائج

 ة.الخاصّ 

 مقبولة.سيكومترية ذات خصائص  بمقاييسٍ  الباحثينتزود  -

ج ضيؤمل أن تفيد هذه الدراسة مديري ومديرات المدارس من خالل إظهار أهمية العالقة بين النّ  -

 نظيمي.التّ  وااللتزامالوظيفي 

ُّراسةمصطلحاتُّالد ُّ

 اآلتية: راسة المصطلحاتشملت الدّ 

ُّضجُّالوظيفيالن ُّ

ما خطيط لوالتّ  ختياراالهو مقدرة الفرد على : ضج الوظيفي( "النّ 2012:11) الصاعديف عرّ 

ُّالقرار الوظيفي المالئم". تخاذالمام بكل الوسائل والغايات التي تساعده في يريد واإل

شؤون  امة بجميعالتّ  ه معرفة مديرة المدرسة ودرايتهاأنّ الدراسة إجرائًيا ألغراض هذه  فعر  ويُ 

مكانياتها، و عملها وتخصصها ها نستعداداتها للعمل، ومرونتها ودرجة تكيفها مع العمل، التي تمك  ا، وا 
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راسة على أفراد عينة الدّ  ستجاباتاقاس في هذه الدراسة من خالل ويُ  ،سليمةٍ  تربويةٍ  قراراتٍ  اذاتخمن 

ُّرت لهذا الغرض.و  األداة التي طُ 

 نظيميالت ُُّّااللتزام

ي بها ورغبته ف رتباطهوا الفرد مع مؤسسته نتماءا ه درجة"بأنّ :  (2009:32) العالفه أبو عر  

 مؤسسة".بعضوية ال ستمرارواالرار التي يعمل فيها، مع اإلص المؤسسةممكن لصالح  أكبر جهدٍ  بذل

رغبة ها، والعلى أهدافنتماء للمؤسسة، والموافقة ه االعلى أنّ  الدراسةً عرف إجرائًيا ألغراض هذه ويُ 

ستجابة اقاس في هذه الدراسة من خالل ويُ  ،ةة والمهنيّ بقيمها العلميّ  االلتزامبالعمل والبقاء فيها، مع 

 رت لهذا الغرض.و  راسة على األداة التي طُ أفراد عينة الدّ 

ُّراسةحدودُّالد ُّ

 راسة باآلتي:لت حدود الدّ تمث  

 نظيمي.التّ  بااللتزامضج الوظيفي وعالقته النّ راسة بتعرف تتحدد الدّ  ة:الحدودُّالموضوعي ُّ -0

ُّالبشري ُّ -3 ي ة فة الخاصّ من معلمات المدارس األساسيّ  راسة على عينةٍ اقتصرت الدّ  ة:الحدود

 ان.محافظة العاصمة عمّ 

ُّالمكاني ُّ -2 ة في محافظة العاصمة ة الخاصّ اقتصرت الدراسة على المدارس األساسيّ  ة:الحدود

 ان.عمّ 

 .2019/2020إجراء الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  تم   ة:الزمني ُّالحدودُّ -1
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ُّمحدداتُّالدراسة

 راسة باآلتي:تتمثل محددات الدّ 

ستجابة ا ةراسة وثباتهما، ومدى دقة وموضوعيّ نتائج هذه الدراسة بدالالت صدق أداتي الدّ  تتحدد -0

 راسة. ستبانتين المعدتين لغرض هذه الدستجابتهم على االاة في وأمانتهم العلميّ  ،أفراد العينة

 ها.بت منه العينة والمجتمعات المماثلة لحِ يمكن تعميم نتائج هذه الدراسة على المجتمع الذي سُ  -3

 ةعينة من المعلمات في المدارس األساسيّ  التوصل إليها هي من وجهة نظر تائج التي تم  النّ  -2

ًما عدان محدًدا مهالعينة وحجمها يُ  تياراخطريقة  ان، لذا فإنّ ة في محافظة العاصمة عمّ الخاصّ 

 لهذه الدراسة.
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ُّانيالفصلُّالث ُّ
ُّابقةراساتُّالس ُّظريُّوالد ُّاألدبُّالن ُّ

 تزاموااللضج الوظيفي النّ  :المتعلق بموضوعي ظريلألدب النّ  اتضمن هذا الفصل عرضً 

ي الدراسة موضوعلة بابقة العربية واألجنبية ذات الصّ . كما تضمن عرًضا للدراسات السّ نظيميالتّ 

 :على النحو التالي

 ظريأوال:ُّاألدبُّالن ُّ

 وااللتزامي ضج الوظيفوهما النّ  :ظري المتعلق بمتغيري الدراسةتناول هذا الجزء وصًفا لألدب النّ 

 نظيمي.التّ 

لى تنظيم تحتاج إ أو مؤسسةٍ  منظمةٍ  رها، فكل  في قيام المجتمعات وتطوّ  مهمةً  اإلدارة ركيزةً  عد  تُ 

 ا باب  في المجتمعات الحديثة، إذ ُأفرد له مهمة   تحقيق أهدافها المنشودة، فهي عملية   أجلوتنسيق من 

 كلٍ الذي انعكس بشطور العلمي واالنفجار المعرفي خصصات والمجاالت لمواكبة التّ من التّ  واسع  

 ة.بويّ ر والتّ ة ة، والسياسيّ االقتصادية، واالجتماعيّ و ة، على جميع أنشطة الحياة البشريّ  مباشرٍ 

عداد العقول البشرية النّ المدرسة اللبنة األساسيّ  تعتبرُ  ادرة على مواجهة يرة القة لبناء المجتمعات وا 

في  خلصٍ م أهدافها، ويتمثل بتواجد معلمٍ  حديات وتذليل كافة الصعوبات وبتكاتف الجهود لتحقيقالتّ 

في  شعر هذا المعلم بالراحة والطمأنينةتُ  إنسانيةٍ  ، ووجود عالقاتٍ عمله يؤدي رسالته على أكمل وجهٍ 

يسوده الرضا والحماس بين جميع األطراف، وتحديًدا  أداء عمله، الستثمار اإلمكانات المتاحة في جوٍّ 

 .لكُ المدرسة ك  يجاًبا على أداء الطلبة والمعلمين و بما ينعكس إر و دور مدير المدرسة 
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المحّرك  هربوّية في مؤّسسته؛ ألنّ المسؤول األّول عن نجاح العملّيات التّ  المدرسةمدير  عد  يّ 

ليم ومدرسته عاألساسّي لهذه العملّيات من أجل تحقيق األهداف المرجّوة؛ فهو حلقة الوصل بين إدارة التّ 

 (.2008، وتطبيق األنظمة واللوائح )الحريريلتأمين االحتياجات 

ي الجانب يتمثل أّولهما ف ،جانبين رئيسين في إدارته لمدرستهمن خالل  المدرسةظهر دور مدير ي  

باعتبار مدير المدرسة قائًدا تعليمًيا، وهو ما يسّمى بالجانب الفنّي. أّما ثانيهما  بتكارياالالقيادّي 

وتينّية نفيذّي، المتعلق بتيسير األمور اإلدارّية اليومّية واألعمال الورقّية الر  فيتمثل في الجانب اإلدارّي التّ 

لمناهج، يتضّمن مهّمات تطوير ا تعليمّي في الجانب القياديّ  الواجب القيام بها. فعمل المدير كقائدٍ 

مين لبة على تحسين تحصيلهم األكاديمّي، ومساعدة المعلعلم، ومساعدة الطّ عليم والتّ وزيادة فاعلّية التّ 

لعالقة بين دريسّية لتحسين أدائهم الوظيفّي، وتطوير اراتهم ومهاراتهم التّ دُ على النحو المهنّي وتطوير قُ 

ّية تفاعل بعمل مباشرٍ  ق على نحوٍ مجتمع المحلّي، وهذا الجانب يتعلّ المدرسة والمعلمين والطلبة وال

يه والتنسيق وجنظيم والتّ والتّ  خطيطمارس التّ ه يُ والمعلمين؛ إذ إنّ  -تعليمّي  كقائدٍ  -مدير المدرسة 

لمدرسة، انفيذّي فيشمل التأكد من سالمة سير أمور قويم. أّما الجانب اإلدارّي التّ قابة والمتابعة والتّ والرّ 

ّية، وتفّقد معليمّية التعل  وجاهزّية وضمان وجود األجهزة واألدوات والوسائل الالزمة لسير العملّية التّ 

المباني المدرسّية والمرافق الخاّصة بها وصيانتها باستمرار، وتشمل أيًضا تفّقد الحضور واستقبال 

نهاء األعمال الورقّية ال  (.2000، رورّية )العجميضّ المراجعين والّرّد على الهاتف وا 

 ةتأدي وكفاءتها في المنظمات ةفاعليّ  وبمدى األداء، بموضوع الحاضر الوقت في االهتمام ويتزايد

واء أكانت ة المنظمات سظر إلى نوعيّ بغض النّ  تطمح إلى تحقيقها، التي ألهدافل اوتحقيقً  وظائفها،

 لوصولا لها كفلت   بصورةٍ  هذه المنظمات موارد إدارة على ركيزالتّ  جاء هنا ومن ة،ة أم خدميّ تجاريّ 

ة فاعليّ  خالل فمن ستمراريةواالطور، والتّ  ،النمو   لها األداء لتضمن مستوى رفع خالل من أهدافها إلى
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 العنصر لىع ركيزالتّ  للمنظمات يمكن المتوفرة اقاتوالطّ  المتاحة الفرص واستثمار الموارد استخدام

 للمنظمات لمؤسسيّ ا واألداء البشريّ  األداء مستوى رفع افع تتطلبو الدّ  هذه كل   ،اأهدافه لتحقيق البشريّ 

 المواطنين الحتياجات االستجابة أجل من وذلك ،عاليةٍ  وجودةٍ  بسرعةٍ  تقديم الخدمات أجل من

 (.3106)فرفورة ومقابلة،  هموتوقعات

لتعرف مقدرة مدير المدرسة ة موضوع أداء مديري المدارس من الموضوعات ذات األهميّ  هذا فإنّ و 

 ربويّ ظام التّ لنّ ا ة، التي يعملون فيها، وقد اهتمربويّ ة للمؤسسات التّ على تحقيق األهداف والغايات المرجوّ 

ه أثرًا ل من منظور أن   ،أكثر بتطوير أداء مدير المدرسة، وتغيير أدواره، ومنحه صالحياتٍ  األردنيّ 

ة ربويّ واألهداف التّ  واتج عن مسؤوليته في تحقيق النّ لبة، فضاًل طّ كبيرًا على أداء المعلمين، وتحصيل ال

 (.3101)العمرات، 

ُّضجُّالوظيفيلن ُّا-أوالًُّ

يفة وتنميته القرار المالئم للوظ تخاذوا، ختيار الوظيفيضج الوظيفي، مقدرة الفرد على االالنّ  د  عيُ 

لعمل، ألداء وتحسين وتطوير ذلك اكتسابه الخبرة الالزمة ا بعدى معقول من عمله للوصول إلى مستو 

نشاء العديد من التّ و  ،اعامً  11من  ضج الوظيفي ألكثرالبحث في مفهوم النّ  وتمّ  دابير لتقييم هذا ا 

ضج لنّ ضج الوظيفي"، و"ا: "النّ مختلفةٍ  ضج الوظيفي" بطرقٍ تناول مصطلح "النّ  تمّ  ر. وقدالمتغيّ 

 ى متشابه. تحمل معنً جميعها  هامو المهني"، إال أنّ المهني"، و"النّ 

ه المكان فه بأنّ ضج المهني. وعرّ طلق عليه النّ ضج الوظيفي أُ النّ  أن   (Kaur,2012) أشار كاور

 .نحداراالأو  االستكشافطور المهني من الوصول إليه في استمرارية التّ  الذي تمّ 
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( بالمعجمضج لغًة: جاء والنّ  اًجا: أدرك وطاب. ويُ -الوسيط )ن ضج  ًجا، وُنضًجا، ونض  ال: قن ض 

ن ضج  الّرأي؛ ون ضج  األ مر: ُأحكم. ويقال: أ نضج الرأي واألمر: أحكمها. وفالن ال ُينضُج ُكراًعا: 

 عنده.ضعيف ال غناء 

ة مويّ نمع المهام التّ ستعداد الفرد للتعامل اه بأنّ  Job Maturityنجليزية باإل الوظيفيضج ف النّ وُعر  

فراد الذين جتماعية، وتوقع المجتمع لأل، بسبب تطوراته البيولوجية، واالهايواجهونة التي طويريّ والتّ 

أقلم لتّ لى اعضج الوظيفي للفرد على قدرته عتمد النّ وي   ،طور الوظيفيإلى تلك المرحلة من التّ وصلوا 

 طلباتامة للتعامل مع هذه المتالتّ ة يمتلك الجاهزيّ  ، وعلى الفرد أنوقتٍ  بأي  مع متطلبات المؤسسة 

(2010, Walker). 

 ومكوناتٍ  بما في ذلك من معرفةٍ  ،طوير المهنيّ ة التّ إتقان الفرد لمهمّ  ،الوظيفي ضجالنّ عد ويُ 

 .(Kaur ,2012) طوير الوظيفيتتناسب مع حالة التّ  ةٍ سلوكيّ 

، مستقلٍ  كلٍ تتعلق بمهنته بش وخياراتٍ  قراراٍت  اذختاالوظيفي هو مدى قدرة الفرد على  ضجالنّ  إنّ 

لوك هم السّ ف   برز فياتية ي  م الفرد لمفهوم الكفاءة الذّ ه  ف  ومدى قدرة األفراد على أداء مهامهم بنجاح، ف  

 مهنيةٍ  اذ قراراتٍ ختالوظيفي لضمان ضج امن النّ  ى جيدٍ متالك مستوً ااألفراد  لذلك على ؛الوظيفي

 . (Barendse ,2015) الةفعّ 

ر مع ضج الوظيفي يتغيّ النّ  أنّ  (Ismail and others ,2018خرون )آإسماعيل و  كما أشار

والكفاءة،  ،من الخصائص: القدرة، والمعرفة الوظيفي للفرد من خالل مجموعةٍ  ضجالنّ الوقت، ويظهر 

الوظيفي  ضجالنّ  ، وكذلك إن  ناجحةٍ  كيف والحصول على مهنةٍ وافع مع القدرة على التّ والبراعة، والدّ 

 .ةٍ واقعيّ  قراراتٍ  تخاذابالقدرة على  مرتبط  
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لتحسين  نإلى وجود مديرين فعالين يسعو  (Olenski, 2015) ُأولينسكي أبحاث شارأوقد 

لى ع ضج الوظيفي للمدراء الذين لديهم القدرةمشاركة العاملين لديهم، إذ تعتمد المؤسسات على النّ 

من بين  د  واح ، ولكن ال يمتلك هذه المهارة سوى مدير  استراتيجيةٍ  شراك المعلمين لتحقيق أهدافٍ إ

زم، اء العالقات، والحالقرار، وبن تخاذاخرى مثل: أُ ، وقد يمتلك مديرون آخرون قدرات عشرة مديرين

 في مشاركة العاملين.  اواضحً  اخرين، ونوعية المدراء ُتظهر فرقً تحفيز اآل أو

رد تجاه الفاه مستوى ضج الوظيفي: بأنّ النّ  (Savickas,M and all, 2002) سافيكاسف عر  ويُ 

متطلبات ات و ة المناسبة، مع الوعي بالذّ ستعداده للتعامل مع عمله واختيار المهمّ اقدم ومدى نحو التّ 

 القرار المناسب. تخاذا

من القدرة )نضج  ه محصلة كلٍّ أنّ  (Hersy and Blanchard) فه هيرسي وبالنشاردوقد عر  

لدى الفرد لتحمل نتيجة سلوكه في أداء العمل، فهنالك  ،واالستعداد )نضج نفسي( ،متعلق بالعمل(

فاعلة ضج ألداء غيرهم، وتتطلب القيادة الفي النّ  األداء مهام معينة، وقصورً  ايكون لديهم نضجً  أفراد  

نضج مجموعته  ة، لمقابلةخصيّ اته الشّ ات في عالقات القائد المرتبطة بالعمل، وسلوكيّ تغيير سلوكيّ 

 (.18: 2010)كفاية،

 هد نمطحدعلى األداء الوظيفي لمدير المدرسة، ويُ  مباشرٍ  ضج الوظيفي ينعكس بشكلٍ فالنّ 

 مستوياتٍ  ةقابله أربعي مط القياديّ النّ  نّ أفي تعامله مع العاملين، إذ  مديرالبعه الذي يتّ  القياديّ  ،وأسلوبه

نيها: لعمل والعالقات، ثابا عالٍ  متدني المهارة مع  إعطاء اهتمامٍ  ها: نضج  أول   ،ضج الوظيفيمن النّ 

العالقات مع ب عالٍ  ز بالمشاركة، واهتمامٍ يتميّ  االهتمام بالعمل والعالقات، ثالثها: نضج   يعال نضج  

تنخفض فيه  تفويضيٍّ  يكون فيه المدير راغًبا وواثًقا في نمطٍ  بالعمل، ورابعها: نضج   متدنٍ  اهتمامٍ 

 (.2008هتمام بالعالقات بالعمل )الصرايرة، درجات اال
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ذا ينعكس على وه ،ومتدنيةٍ  ضعيفةٍ  سلوكياتهم بدرجةٍ في يظهر  المدراءضج الوظيفي لدى النّ  إنّ 

ج الذي يظهر ضمن النّ  عاليةٍ  ربوية وأفرادها، إذ يجب على المدير القائد أن يتمتع بدرجةٍ المؤسسة التّ 

يض بين األتباع، وميل المدير لتفو  وسليمةٍ  عاليةٍ  إنسانيةٍ  عالقاتٍ  جودو ، و صائبةٍ  قراراتٍ تخاذ اب

رتقت اما ت وارتفعت درجة نضج القادة كلما زادفي مؤسسته، فكلّ  وخبيرةٍ  جديدةٍ  المعلمين لخلق قياداتٍ 

نتاجها  وأدائهامتها زت عن غيرها من المدارس في خدأفضل، وتميّ  المدرسة وحققت أهدافها بصورةٍ  وا 

 (.3101، )الحيالي

رة في تحسين ة وتجويدها، ألهميته الكبييّ عليمة التّ ضج الوظيفي أساًسا لتطوير العمليّ ل النّ شك  يُ 

واصلهم القاتهم وتمهنية، وع ه من كفاياتٍ نة، وما يمتلكو . فسلوكات القادّ ةربويّ التّ أداء المديرين وقيادتهم 

ي أدائهم الذي يدعم ويقو  تعكس مدى نضجهم الوظيفي  الةٍ عّ ف تخاذ قراراتٍ مع األفراد، وقدرتهم على ا

 .اإلداري

ُّضجُّالوظيفينظرياتُّالن ُّ

 تي:ليها بعض العلماء وعلى النحو اآلإشار أضج الوظيفي كما ظريات للنّ هناك العديد من النّ 

Argyrisُّنظريةُّأرجريسُُّّ-اوال:

ضج للنّ  (Argyris, 1985نظرية كريس أرجريس ) ضج الوظيفياهتمت بالنّ  التيظريات من النّ 

 ه النظرية أنّ ذ تفترض هذإاإلنساني  ظريات التي تسعى لتفسير الطبيعة والسلوكفهي من أبرز النّ 

ة بحسب در لهم الفرص للتعامل مع المواقف المعقّ األفراد األسوياء يبحثون عن المواقف التي توف  

 فة البدائل.مختل صرف بطرقٍ األفراد قادرون على التّ تقاللية، و سة، واالقدراتهم، والمعاملة المتساويّ 

ظمات سات والمنوعلى المؤسّ  ينتقل األفراد من حالة االعتماد على اآلخرين إلى حالة االستقالليةو 
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شراك العاملين  ،ديمقراطيةٍ  مرن وقيادةٍ  تنظيميٍّ  يجاد هيكلٍ إ ضج لدى إلظهار وتطوير النّ  بالقراراتوا 

ُّ.(3106 ،)ابو ناصيفاألفراد 

 ضج إلىها وتنقلها من عدم النّ ة الفرد في مراحل نموّ ( أبعاد شخصيّ 3101ورد السامرائي )أو 

ة والتي تختلف اهر وتعتمد على خصائص الفرد غير الظّ  ،خصيةتمثل جوانب الشّ  ضج، فهناك أبعاد  النّ 

 ة لدى األفراد. ضج اإليجابيّ على أهمية تطوير خصائص النّ  اهري،عن السلوك الظّ 

راعى حتى يصل تُ  أنبع التي يجب غيرات السّ التّ ( Anardacci ,2016) أنارداكيأوضحت 

 :Argyrisأرجريس على نظرية  ضج بناءً الشخص إلى النّ 

 نشطة.ة إلى الحالة الّ لبيّ ينتقل األفراد من الحالة السّ  -0

 االستقاللية.ينتقل األفراد من حالة االعتماد على اآلخرين إلى حالة  -3

 مختلفة البدائل. صرف بطرقٍ األفراد قادرون على التّ  -2

 أعمق وأقوى. مة إلى مرحلة اهتماماتٍ ينتقل األفراد من مرحلة االهتمامات غير المنظّ  -1

 الماضي والمستقبل(.أشمل ) بصورةٍ  درك األفراد المفهوم الزمنيّ يُ  -1

 .تتوسع نظرة األفراد للشمولية بعدما كانت نظرتهم محدودة -4

 ام بذاتهم.ينتقل األفراد من نقص الالوعي إلى الوعي التّ  -1

عات طويلة طلستقاللية، والتّ شاط، واالللتنظيم أن يسمح بالنّ  ه ال بدّ ( أنّ 3101ن العميان )كما بي  

ة سبالتنظيم، والتعبير عن قدرات الذات لألفراد، حتى ال يشعر أفراد المؤس عاليةٍ  مناصباألجل، وأخذ 

ضجة اخصية النّ بين حاجات وطموحات الشّ  وقد ال يحصل توافق   ،باإلحباط أو الصراعالناضجين 

 تنظيميٍّ  على دور المؤسسات والمنظمات بخلق هيكلٍ  Argyrisلذلك شدد أرجريس ؛ نظيموبين التّ 

شراك العاملين  ةٍ ديمقراطيّ  مرن وقيادةٍ   .القرارات تخاذابوا 
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ُّ(004:3101، العميان)ُّنظريةُّالنضجُّ:(1)ُّالشكل

 عاليةٍ  تٍ ر قدا وا، ذذاتيً  بنفسه ومنضبط   وواثق   ومستقبلي   ز بكونه نشيط  يتميّ  اضجالنّ خص الشّ 

ُّويعتمد على نفسه ألداء أعماله. ،طويلةٍ  برةٍ خو 

Super Theoryُّةُّسوبرُّا:ُّنظري ُّثانيًُّ

، الذي اهتم Superضج الوظيفي هي نظرية سوبر خرى التي تناولت مفهوم النّ ظريات األُ من النّ 

 رٍ وطرح أبعاده، وتوضيح مراحله لما له من أثضج الوظيفي وقام بتعريفه، ودراسته، بموضوع النّ 

 على العاملين والذي ينعكس بدوره على المؤسسات. إيجابيٍّ 

( 0611ج الوظيفي عام )ضه أول من بحث مفهوم النّ لى أنّ إ( Walker, 2010) والكرشار ألقد 

ليه الفرد وصل إ ه "المكان الذيفه سوبر بأنّ ضج المهني". وعر  ف "بالنّ عر  ، إذ كان يُ Superهو سوبر 

ا راجع"، إذ يعتبره سوبر محدًدا مهًما ونتاجً ستكشاف إلى التّ من اال طور المهنيّ في استمرارية التّ 

 .ةجتماعيواالة فسيّ ة والنّ من الخصائص الجسديّ  للتطور، فهو مجموعة  

ُّخصائصُّالنضجُّخصائصُّعدمُّالنضج

 إيجابية سلبية

 استقاللية تبعية

 سلوك متنوع سلوك محدد

 تطلعات طويلة األجل تطلعات قصيرة األجل

 هتمامات عميقةا هتمامات سطحيةا

 مركز قائد تابع

 إدراك الذات عدم إدراك الذات
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 الذين ،ن مهنًياياألفراد الناضج على زسوبر ركّ  نّ ألى إ( Akbulut ,2010) أكبولوتذكر 

هني من ضج المللوصول ألهدافهم، إذ يتكون النّ  وناجحةٍ  معينةٍ  القدرة على تحديد مهنةٍ  يمتلكون

 :خمسة أبعادٍ 

 الوعي يحتاج لتخطيط. -0

 معرفة الذات والعالم. -3

 معرفة بالعمل. -2

 ة.استخدام مصادر المعلومات المهنيّ  -1

 المعرفة بمهارات صنع القرار. -1

 وتحوي ،ومناسبةً  القرار يجب أن تكون مالئمةً  تخاذاعملية  ( أنّ 3106وردت المجالي )أوقد    

دفة وال لص  فالقرار ال يأتي با ،يل األفضلالبد ختيارالدائل التي يمكن المقارنة بينها من الب مجموعةً 

 تم  البدائل التي تحققها، وتحديد األهداف يعن الواقع، وتعد تحديد األهداف مهًما لوضع  ايكون بعيدً 

القرار  تخاذوالتحقيق الهدف  ي إلى رسم خطةٍ يؤد  وهذا  ،يول والقدرات والحاجات والغاياتحسب الم

 من أجل البدء بتنفيذ العمل.

تي رجة الها الدّ التي توصف بأنّ  ه وفًقا لنظرية سوبرأنّ  (Hoorn ,2013كما أشارت هورن )

الحاجة إلى : الوعي بخمسة أبعادٍ ضج الوظيفي يتكون من النّ  ، فإنّ مهنتهينجح بها الفرد في إتقان 

ات وطبيعة العمل واستخدام مصادر المعلومات، خطيط، ومهارات صنع القرار، ومعرفة الذّ التّ 

معرفة  ن  إ ،مو المهنيّ والتي تتطور من خالل مراحل النّ  ،ة، وتوجيه العملوالمعلومات المهنية العامّ 

. مو المهنيّ ل الن  من مراح مرحلةٍ  لها الفرد في كل  فض  التي يُ سهم في تحديد المهارات ة تُ الميول المهنيّ 
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و ضج المهني )أبتجاهات والقيم والقدرات في تكوين النّ كاال ةً شخصيّ  ل الميول سمةً إذ تمث  

 (.3100_،أسعد

 كما يلي: مو المهنيّ ( مراحل النّ Superأوضح سوبر )

التي  ةمن العمليات المعرفيّ  بفترةٍ ز هذه المرحلة تتميّ سنة(  06-01مرحلة البلورة: من عمر ) -0

 خطيط للمهنة والميول.والقيم والتّ  هتماماتباالا عاًما من خالل الوعي شكل هدًفا مهنيً تُ 

ال نتقها فترة االز هذه المرحلة بأنّ تميّ تسنة(  30-06) من عمر :خصصحديد والتّ مرحلة التّ  -3

المحدد )خاص( ختيار المهني ت )عام( إلى االختيار المهني المؤقّ من اال

(2010_,Mubiana). 

دريب التّ عليم و نتهاء من مرحلة التّ ز هذه الفترة باالسنة( تتميّ  31-30من عمر ) :نفيذمرحلة التّ  -2

 ة المناسبة.المهنيّ  القراراتوأخذ  ،مهنة، والبدء بمجال العمل المهنيالالزمة لل

 باتستقرار والثّ باالالمرحلة ز هذه تتميّ سنة(  21-31من عمر ) :ستقراربات واالمرحلة الثّ  -1

 واستخدام المواهب بالخيار الوظيفي المناسب ،ةمن خالل الخبرة العمليّ  مفضلةٍ  بمهنةٍ 

(2014, (Buys. 

ة واألمن فسيّ ز هذه المرحلة بالراحة النّ تتميّ +( 21من عمر ):موقدم والنّ ستمرار والتّ مرحلة اال -1

الفرد بمهنته من خالل إتقان مهارات العمل نتيجة خبرته الوظيفية الطويلة فيها )عبد  نغراسبا

 (.3101الهادي والعزة، 

ل من المراح مرحلةٍ  المرور بكل   الوظيفي للفرد يتطلب منه ضجالنّ  أنّ  Superيعتقد سوبر 

د بالوظائف معرفة الفر  نّ أنموية، كما في المهام التّ  سيخلق صعوباتٍ  مرحلةٍ  الفشل بأي   بنجاح، وأنّ 

 .(Mubiana ,2010:34) حدد القرارات المهنية الناجحة لديهة بالمؤسسة هي التي تُ المهمّ 
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ُّ Hersey and Blanchard’s theory ضجُّالوظيفيُّلهيرسيُّوبالنشاردا:ُّنظريةُّالن ُّثالثًُّ

 ةريات اإلداريّ للنظ ااستثمارً ة، إذ ُتعتبر ظريات اإلداريّ هم النّ أ مننظرية هيرسي وبالنشارد  عد  تُ 

ة، شاركيّ التّ دارة دارة، تليها اإلفي اإلة مدرسة العالقات اإلنسانيّ  ، ومن ثمّ الكالسيكيةابقة: بدأً باإلدارة السّ 

وها "االدارة الفاعلة"، واعتبر  :اسمطلق عليها هيرسي ويالنشارد حتى ظهرت اإلدارة الموقفية أو ما أ  

 مهاماألفراد للنضج الالزم إلدراك ال متالكباضج الوظيفي". إذ تبحث "نظرية النّ  :فت برِ ة عُ نظريّ 

 ض.فويالقرارات، ومدركين لألهداف، وقادرين على التّ  تخاذاالمكلفين بها، ولديهم قدرة على 

 ية أنّ وتدور فكرتها األساس ،من هيرسي وبالنشارد نظرية سميت بنظرية "دورة الحياة" ر كاًل طوّ 

ظرية ت هذه النّ وتضمن ،يتباين تبًعا لمستوى نضج المرؤوسين ومتطلبات الموقف قياديٍّ  أفضل نمطٍ 

 بعدين رئيسيين، هما:

وبة بحيث يبين األعمال )المهام( المطل ،واحدٍ  تجاهٍ اب تصالٍ اسلوك المهمة: يتبع القائد طريقة  -أ

ترك وال يُ  ،وأين وكيفية أداء المهمةز هذه الطريقة باإلدارة بتوضيح متى وتتميّ  ،مرؤوسٍ  من كل  

 .(Fiore ,2004) فيوري راجعةٍ  إلعطاء تغذيةٍ  للمرؤوس فرصةً 

تم القائد فيما بينهم، بحيث يه متبادلةٍ  تصالٍ اة: يتبع القائد والعاملين طريقة سلوك العالق -ب

وجيه والتّ  ،يّ جتماعواال عم العاطفيّ بينه وبين المرؤوسين، وتوفير الدّ  شخصيةٍ  بإيجاد عالقاتٍ 

 (.3131المهام للعاملين )سعيدات ومصاطفى، وتيسير أداء 

باحثين والعديد من ال ،هيرسي وبالنشاردبل من قِ  ودراسةً  اهتمامً اضج الوظيفي نال مصطلح النّ 

رى يعلى دوره بالمؤسسات لتنظيمها وتوجيهها وتطويرهها،  وهذا مؤشر   ،الزمنمن  على مدة عقودٍ 

نّ  ،ومكانٍ  ح لكل زمانٍ صلُ ي   واحد   إداري   ه ال يوجد نمط  أنّ  ،وبالنشاردمن هيرسي  كاًل  سب ما حوا 

ويؤكد  ،المناسب للموقف مط اإلداريّ مه ويوظف النّ اإلداري يقوم بمراقبة الموقف ويقيّ  إذا أنّ الموقف. 
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ين يمزج المدير ب درة على المزاوجة، حيثاهي القيادة الق: القيادة الناجحة أنّ هيرسي وبالنشادر 

خرى، أُ  هتمامه بحاجات ورغبات العاملين من ناحيةٍ اهتمامه باإلنتاج من ناحية، و امتطلبات عمله ب

المدير: "إذا كنت ترغب في أن تكون وأوصى هيرسي وبالنشارد  ،من أجل تحقيق أهداف المؤسسة

 .(3111، " )السعوداإلداريّ ل في سلوكك عد  ااًل، عليك أن تعرف كيف ومتى تغيير وتُ مديًرا فعّ 

 ضج:بين نوعين من النّ  وبالنشاردهيرسي ز ويميّ 

في  ويلةٍ ط ضج الوظيفي: يهتم بخبرة الفرد وتعليمه، ويعتبر الفرد الذي يمتلك سنوات خبرةٍ النّ  -0

 (.Fiore ,4200بإنجاز العمل ) كفاءةٍ  يقوي ذ منصبه، صاحب نضج وظيفيّ 

 ناإلنجاز، فيكونو قة بز به األفراد بقدرتهم على العمل والثّ يتميّ ل األوّ : ضج النفسي: وهو نوعانالنّ  -3

نعدام ارة و القدرة على العمل وقلة الخب لىإيفتقر به األفراد  اني:والثّ  ،ضجمن النّ  عاليةٍ  على درجةٍ 

 (. 3131، ضج )سعيدات ومصاطفىمن النّ  منخفضةٍ  على درجةٍ  نقة، فيكونو الثّ 

     رت من قبل سوبر وكناسلو  المصطلحات التي طُ ( ألحد Bang ,2016عرض بانغ )

(Super and Knasel عام )يف كأطلقوا عليه "التّ  ،ضج الوظيفيمن النّ  ا إذ اشتقوا منظورً  ،6600

ستعداد من قبل الفرد للتعامل مع المتغير بالعمل وظروف العمل لإلعداد والمشاركة الوظيفي" وهو اال

 توي على نظرةٍ إذ يح ،"للنضج الوظيفي" ه مكمل  "للتكيف الوظيفي" على أنّ ر نظ  في دوره بالعمل، إذ يُ 

ذات، ويتضمن نمية والة والتّ ختالفات الفرديّ كالعمر واال :لدمج العديد من العناصر كوسيلةٍ  مستقبليةٍ 

 ة.قة المهنيّ والقلق الوظيفي والثّ  حكم الوظيفيالقدرة على التّ 

( لتأكيد نموذج هيرسي وبالنشارد بصورته  GuMeirovich and ,2015أشار ميروفيتش وجو )

درة الفرد. إذ قة التي تشمل رغبة و ستعداد أو الجاهزيّ تحديده فيما بعد باال وتمّ  ،ضجة على النّ األوليّ 
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در على دراسة اجح هو القافالقائد النّ  ،ةٍ قياديّ  ستعداد للفرد واستخدام أربعة أنماطٍ تتطلب مستويات اال

 اضجة.ة النّ من استخدام إحدى األنماط القياديّ  ليتمكن؛ الموقفوتقييم 

 وبرامج واضحةٍ  هتمام بصياغة ووضع خططٍ باال اعلى الباحثين دورً  ( أنّ 3103رأى حمايل )

تتماشى  ة بصورةٍ يّ عليمظم التّ ة والن  ربويّ ربويين على إدارة المؤسسات التّ ز يساعد القادة التّ لألداء الممي  

ه القادة ور الذي يقوم بوذلك دعًما للد   ،وتكلفةٍ  مع األصالة والمعاصرة، مع تحقيق األهداف بأقل جهدٍ 

 ارسونها.التي يم ة خاصًة فيما يتعلق باألداء اإلداري والقياديّ عليميّ سات التّ اإلداريون في المؤسّ 

لتحقيق األهداف  عليميّ ظام التّ ة لنجاح الن  الة إحدى الركائز األساسيّ ة الفعّ عليميّ عتبر القيادة التّ تُ 

قيادتها وما نظر لة وكفاءتها وجودة مخرجاتها، إذ يُ عليميّ سة التّ المطلوبة منه، وللتأكد من جودة المؤسّ 

ة بالمجتمع، ميّ عليلألدوار المترتبة عليها، ولدور المؤسسة التّ  كاملٍ  ومهارات ووعيٍّ  إمكاناتتمتلكه من 

ليم يكون السّ  ليميّ عالمعاصر، وسلوك القائد التّ  ة في الفكر القياديّ الة بالغة األهميّ القيادة الفعّ  عد  لذلك تُ 

 (.3131ميز واإلبداع )الحربي،، وتطوير مهارات المعلمين إلى درجة التّ نحو المنهج الدراسيّ  اموجهً 

ه للقيام بالمهام فعُ لذات والتي تدابعة من االرغبة النّ اضج أن تتوفر لديه وعليه ينبغي على القائد النّ 

ه على ة مع استطاعتق أهداف المدرسة المنشودحق  حتى يُ ؛ ةٍ وحرفيّ  ومهارةٍ  كفاءةٍ الموكلة إليه بكل 

 .ادرة وعواقبهاتخاذ القرارات الصّ اتحمل مسؤولية 

ُّضجمراحلُّالن ُّ

 أهدافالمعرفة الكافية بضج األولى: ترتبط بالعامل الجديد بعمله، الذي ال يمتلك مرحلة النّ  -0

نظيم، وال ة التّ نظيمية أو رسالة ورؤيّ وال يعرف األهداف التّ  ،المؤسسة مع قلة تحمله للمسؤولية

 (.3131يعرف رؤسائه أو زمالئه بالعمل )سعيدات ومصاطفى، 
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العمل بانية: مع الزمن ينتقل الفرد إلى المرحلة الجديدة نتيجة تعامله مع زمالئه ضج الثّ مرحلة النّ  -3

 ،ى تحمل المسؤوليةعل اعلى القيام بعمله، وقادرً  اصبح قادرً فيكتسب القليل من الخبرة والمهارة، فيُ 

 (.3106، )أبو ناصيف منخفضةٍ  ولكن بدرجةٍ 

 ةٍ إنسانيّ  ن عالقاتٍ ، وتكويجيدٍ  الثة: ترتبط بقدرة الفرد على القيام بالعمل بشكلٍ ضج الثّ مرحلة النّ  -2

 (.3114 ،العياصرةبعمله ) مسؤوليتهمع الزمالء، وتزداد ثقته بنفسه نتيجة زيادة  طيبةٍ 

ة المسؤوليّ  ، ويكون مبادًرا لتحملابعة: ترتبط بقيام الفرد بعمله بأحسن صورةٍ ضج الرّ مرحلة النّ  -1

 (.3116، الصرايرة) بهابعمله نتيجة زيادة ثقته بنفسه وزيادة والئه للمؤسسة التي يعمل 

ذه بعين خًيا يتناسب مع نضجه المهني، مع أخالل المراحل األربعة يتبنى القائد نمًطا إدار ومن 

 .عتبار العمل والعامليناال

ل القادة ما يعد  أفضل من أخر، إنّ  قيادي   ه ال يوجد نمط  أنّ  (Kenton ,2019) كينتونذكر 

عالي الذي يشمل ضج الها: النّ أول   راتهم، وينقسم النضج لثالثة مستويات،دُ أنماطهم حسب التابعين وقُ 

ضج لنّ على أنفسهم بالعمل، وثانيها: ا نقة والذين يعتمدو والثّ  ،القدرات والخبرات العالية ياألفراد ذو 

ضج هم يفتقدون لتحمل المسؤولية، وثالثها: النّ  أنّ المعتدل الذي يشمل األفراد القادرين على العمل إالّ 

 ماهرين بما يكفي للمهمة. غير االمنخفض الذي يشمل أفرادً 

ارة الفرد وحرفيته فمه ،راته حتى يرتقي بأدائه الوظيفيدُ تطوير قُ موح يسعى لوالط   اجحالنّ اإلداري 

اضج يعمل على تقييم نفسه إلدراك مدى ما يمتلك من ن، فالشخص النّ معي   بالعمل ال تقف عند حدٍ 

ة، المهنيّ  باألخالق المرؤوسينحتذى به بالمؤسسة من قبل يُ  نموذج  ، فهو أُ الةٍ وأساليب فعّ  مهاراتٍ 

 ، واإلتقان، والجد في العمل.المسؤوليةل وتحم  

ُّ  
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ُّضجةُّالن ُّأهمي ُّ

 ،(Mubiana ,2010الوظيفي بالمؤسسات من خالل ) ضجالن  ة تظهر أهميّ 

 ، كما يلي:(3106_،عبدالرحيم)و

   إدارتهم.ن األفراد في تجاه العمل بما يمك  اؤية ترسيخ الر 

  ُتخاذ اية المهارات، وتمكين األفراد من ة في تنمضج الوظيفي أحد الطرق الرئيسيّ عتبر النّ ي

 .ليمةالسّ  القرارات

  ّفاني من أجل الوصول لألهداف المرسومة.تحقيق الرضا لدى العاملين لدرجة الت 

 سهم يُ  ،ممهامه معرفة األفراد لألنماط المختلفة للعمل وحل المشكالت التي تعترضهم عند أداء

لجاد اتج عن المعرفة واالهتمام استقرار النّ قع وظيفية متقدمة، ورفع مستوى االفي إشغال موا

 لتحديد األولويات ألعمال المؤسسة. بمتطلبات العمل، وتقديم إطارٍ 

 المعلمين بمهنتهم بدأ يضعف، وذلك لعدة أسباٍب رتباط ا( أن 3101والسعود ) الصليبيشير ويُ 

لمسؤولية ا من خالل تحمل مهمٍ  بدورٍ  ممدير المدرسة، إذ أن المدير يقو  بعهمط اإلداري الذي يت  منها النّ 

ظام المدير هو المسؤول عن ن ،افراد الذين يخدمهم، بالمهنة التي ينتمي إليهنحو المجتمع، ونحو األ

يرتفع فيه  ،ااًل عّ وف امريحً  امدرسيً  اة وتحسينها، وعليه أن يوفر جوً ربويّ ة التّ المدرسة، وتطوير العمليّ 

 أداء العاملين.

رادها وعلى وأف تهاوكفاء ضج الوظيفي ينعكس إيجاًبا على المؤسسةأثار تحلي المديرين بالنّ 

تالك مليا على تدريب وتأهيل المديرين الضرورة عمل اإلدارات الع على المديرين أنفسهم، وهذا يدل  

 أثناء الخدمة. تطويرهو  ومتابعة تحسينه ضج الوظيفي قبل الخدمة،النّ 

ُّ  
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ُّضجُّالوظيفيأنماطُّالن ُّ

ة لى حرفيّ ع ضج الوظيفي حسب نظرية هيرسي وبالنشارد التي تدل  تعددت وتباينت أنماط النّ 

على  طه بناءً ر نمل ويغي  ذًء على الموقف، فالقائد يببنا مت أفضل استخدامٍ خدِ ستُ ا إذا ،المدير القائد

ُّالموقف الحاصل، فقد يتبع:

 ؛اضج األولى، حيث يكون مستوى العاملين منخفضً وهي مرحلة النّ : Tellingمط المخبر النّ  -0

 اريّ بهذه الحالة على القائد اإلد ،اهم جيدً ءام بظروف العمل، وال يعرفون رؤسااإللم هم قليلوألنّ 

مدير سمى هنا الويُ  ،بالعمال وقلياًل  بالعمل اكبيرً  امط المخبر الذي يولي اهتمامً ممارسة النّ 

المحدد  ة تنفيذ المهمة والزمنة التي سيقوم بها العاملون، وكيفيّ النمط األمر يحدد المهمّ  ،المخبر

لقائد عندما يكون ايمارسه  ،ة مع العاملينة واالجتماعيّ اإلنسانيّ  بالعالقات قليلٍ  للتنفيذ مع اهتمامٍ 

 (.nKento ,2019) االتابعين منخفضً نضج 

وهنا  ،اانية، حيث يكون مستوى العاملين متوسطً ضج الثّ وهي مرحلة النّ : Sellingمط البائع النّ  -3

على والزمالء، و  الرؤساءمع  اجتماعيةٍ  عالقاتٍ  نجيدة، ويملكو  ومهاراتٍ  ن خبراتٍ و يكسب العامل

إذ بائع، سمى هنا المدير الويُ  ،بالعمل والعمال كبيرٍ  هتمامٍ امط البائع بممارسة النّ  القائد اإلداريّ 

، فيظحبن ة )الشايب و ة واالجتماعيّ االنسانيّ مط على العمل واإلنتاج وبناء العالقات ز هذا النّ رك  يُ 

2014.) 

يكون مستوى نضوج العاملين  ،الثةضج الثّ الن   وهي مرحلةُ   Participating:المشاركمط النّ  -2

حيث يشاركهم  ،كبيرةٍ  العاملين هنا يمتلكون درجة استعدادٍ  ، ويرى هيرسي وبالنشارد أن  امتوسطً 

هتمام المدير القليل بالعمل واالهتمام كبير بالعاملين از هذا النمط ب، يتميّ ويشجعهمالقائد 

 (.3101، )العامودي
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ابعة ضج هي الرّ هذه المرحلة من النّ  أن  ( 3111، السعود(يرى  Delegating:ض مط المفو  النّ  -1

ت ه يمتلك مهارات ومعلومانّ أل؛ كاملٍ  صبح الفرد هنا قادًرا على أداء العمل بشكلٍ يُ  واألخيرة

زيادة ثقته ل رها، والفرد في هذه المرحلة يتحمل المسؤولية، نتيجةً للعمل في أحسن صو  استعداده 

 مطالنّ  :سمامط هذا النّ طلق هيرسي وبالنشارد ألذلك ؛ بنفسه ووالئه للمؤسسة التي يعمل بها

 من صالحياته لمرؤوسيه. اض كثيرً المدير يفو   ألن  ض المفو  

لتزام بأعمالهم للمعلمين ويدفعهم لال واضحةٍ  م توجيهاتٍ يقد   هضج الوظيفي للمدير يجعلالنّ  ن  إ

 ،لمدرسته ةً واضح والتعاون بروح الفريق من أجل تحقيق أهداف المدرسة، إذ يمتلك المدير الناجح رؤيةً 

ريقة يكون هداف، وبهذه الطتحقيق األ دون ويقوم برصد المشاكل والعقبات التي تقف حائاًل بسهولةٍ 

       ربويومواكبة الجديد في المجال التّ  ،زدهاراإلصالحات الالزمة لالء على إجرا االمدير قادرً 

(d, 2015& Yazdanifar Hao.)    

رسي ضج الوظيفي للعاملين لدى هيومراحل النّ القائد  الي كيف يتفاعل سلوك( التّ 3) كلالشّ ن بي  يُ 

 وبالنشارد.

  

 

 

 

 

ُّ(2002ُّرسمُّتوضيحيُّلنظريةُّالنضجُّالوظيفيُّللعاملينُّ)السعود،ُّ:ُّ(2الشكلُّ)



21 
 

ه للقيام بالمهام ابعة من الذات والتي تدفعالرغبة النّ اضج أن تتوفر لديه النّ  القائدعليه ينبغي على و 

ه على ة مع استطاعتحقق أهداف المدرسة المنشودحتى يُ ؛ وحرفيةٍ  ومهارةٍ  كفاءةٍ  الموكلة إليه بكل  

 .ادرة وعواقبهاالقرارات الصّ  خاذتاتحمل مسؤولية 

ُّضجُّالوظيفيأبعادُّالن ُّ

 ضج الوظيفي:للنّ  مختلفةً  اأبعادً  Critesوكريتس  Super سوبر: مثلن و صاغ الباحث

المشاركة  وتشجيع مختلفةٍ  موادٍ  الموقف، واستخدامالستكشاف: يشير إلى إدراك الفرد لذاته داخل ا .أ

قييم عالقاته مع هنا ت ة المختلفة المسؤول عنها، ويتم  عن األدوار المهنيّ  للفرد، واالستفساراتية الذّ 

 (.Buys, 2014المدرسة وزمالئه بالعمل والموقف )

مهاراتهم  نميةالوظيفي: هي العملية التي تعمل على تطوير وتحسين أداء األفراد وت دريبالتّ  .ب

لرفع روحهم  وتسعى ،وتهدف إلى تغيير سلوكيات واتجاهات األفراد لإليجابية ،وقدراتهم وميولهم

 (.3106، ة )عثمانة بفعاليّ هداف المرجوّ ة مما يؤدي إلى تحقيق األالمعنويّ 

أ ضج الوظيفي باعتباره الوسيلة التي من خاللها يتنبمن أساسيات النّ : وهو الوظيفي خطيطالتّ  .ج

ه سلوكيات ( بأنّ 3106فه عثمان )عر  ويُ  ،الت والمهارات التي يمتلكهاا على المؤه  بالمستقبل معتمدً 

ات التي قالفرد التي تهدف إلى تنمية الوعي بمهاراته وقيمه واهتماماته والخيارات الوظيفية والمعو  

 هه.تواج

خصية الشّ  ماتويشتمل على الس   ،إلى البعد المعرفي للنضج الوظيفي يشير: وهو القرار تخاذا .د

 (.3104، ة )بدرةة للتطوير الوظيفي، فهو يقيس ثقة الفرد بقراراته المهنيّ واألساسيّ 

لمحاولة، أو اراسي بالمدارس والجامعات، أو التحصيل الد   تلقائًيا نتيجة الوظيفيضج فال ينمو الن  

 ستعداداتٍ وا اتٍ قدر  فردٍ  ، حيث يمتلك كل  صريحٍ  وتعليمٍ  منظمٍ  ما يحتاج لتدريبٍ إنّ  ،الخبرة، أو الخطأ

 (.3111، وتناسب قدراته )عبد الحميد ،نه من النجاح وتتالئم مع ميولهتمك  
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ن لذي يجب أا الوظيفيدريب التّ من  ضج الوظيفي لدى المديرين ابتداءً من تفاعل أبعاد النّ  ال بد  

ابع النّ  لوظيفيخطيط االتّ ف ،ةٍ علميّ  سٍ سعلى أُ  مبنيةٍ  ةٍ إداريّ  مهاراتٍ  يكتسبواحتى  ؛له المدراء ضعيخ

دراكمن رغبة الفرد وميوله لممارسة هذا العمل، و  ختيارهم ن اة وحسة اإلداريّ م بالمواقف العمليّ لذاتههم ا 

ل على ، وتأدية العمزهوتميّ  بإنجاح العمل اإلداريّ  من دورٍ مط القيادي المناسب للموقف، لما لهم للنّ 

 ة.أكمل وجه لتحقيق المصلحة العامّ 

ُّضجُّالوظيفيرةُّفيُّالن ُّالعواملُّالمؤث ُّ

حيث  ،كياتوالسلو جاهات تمن المعارف واال سيكولوجية تتمثل بمجموعةٍ  ةخاصي الوظيفيضج النّ 

افق بين و والتي تعطيه حالة من التّ  ،ضجيرغب الفرد في حياته الوظيفية إلى الوصول لمرحلة النّ 

مثل بالعمر، ما يت :من العوامل منها لمجموعةٍ  اتوجيهاته وحاجاته مقابل أهدافه، ويتباين األفراد تبعً 

 وصواًل إلى المستوى المراد، ومن هذه العوامل: ،والمركز الوظيفي

 كتساب المعرفة من العواملامن أشكال  وكل شكلٍ  ،كوينعليم والتّ التّ  ة: إنّ العوامل المعرفيّ  -0

األفكار ضج الوظيفي، فالمعارف و ها بمثابة األساس الذي يقوم عليها الن  ضج، ألنّ ة للنّ األساسيّ 

 (.3104)بلعباد، بتنمية المهارات لدى الفرد  ر المفاهيم والخبرات جميعها مرتبطةً وتطوّ 

في إعداد  ةٍ فعال ة بمثابة فضاءاتٍ رشاديّ ة واإلالبرامج المهنيّ  عالم المهني واإلرشاد: تعد  عامل اإل -3

نفعالي إلى فكير الخيالي واالفهي تنقل الفرد من مرحلة التّ  ،معرفي ونفسي األفراد، كما لها دور  

 (.3106_،مان)عثلديهم  الفهمح وتصحد األفراد بالمعلومات فكير الواقعي والموضوعي، وتزو  التّ 

، ما يحيط بالفرد من جوانب ماديةٍ  ها كل  ( بأنّ 3106ة: أشارت لها أبو ناصيف )العوامل البيئيّ  -2

ي يتوافق ضج الوظيففالنّ  ،أو غير مباشرٍ  مباشرٍ  يتفاعل معها بشكلٍ  ،، واجتماعيةٍ قتصاديةٍ او 
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ة تماسك ة، ودرجراسة والمثيرات البيئيّ ومع منهاج الدّ  ،مع مستوى مهنة الوالدين مباشرٍ  بشكلٍ 

 : ــاألسرة، وتتمثل ب

حسب  ،ضج كاًل النّ فراد في مسؤوليات قافية: حيث يختلف األالعوامل االجتماعية والثّ  .أ

بقيمها،  :بمعايير الجماعة التي ينتمي لها قةالمتعلّ طبيعته وتأثير مختلف العوامل 

الفرد  على نمو   مباشر   لهذه العوامل تأثير  و  ،ةوالبيئيّ ة قافيّ ة والثّ قتصاديّ ومستوياته اال

 ظام الوظيفي لديه.ر النّ وتطو  

الديموغرافية: إذ يمكن لمتغيرات العمر والجنس والعرق التأثير في مستوى  العوامل .ب

ظهار النّ   .(Walker ,2010ختالف فيه بين األفراد )اضج الوظيفي وا 

على  ا تأثير  له ،اة التي تلقاها الفرد عندما كان تلميذً راسيّ ة: البرامج الدّ راسيّ العوامل الدّ  .ج

وله وهذا ينعكس على رغباته ومي ،العه على مختلف المواضيع المتعلقة بحياتهمدى اطّ 

 (.3104، بدرةضج الوظيفي لديه )ر النّ علم وهذا يؤثر على تطوّ والتّ للبحث 

اد الفرد إعدإلى  واألنشطة التي تهدف ،وجيه: المتمثلة في البرامج واألنشطةخدمات التّ  .د

ن خالل م اجتماعيةٍ  على مبادئ وقيمٍ  ويرتكزُ  ،ةٍ علميّ  سٍ سأُ قائم على  لمستقبل مهنيّ 

 (.3116، )أبو أسعد والهواري هادفةٍ  أنشطةٍ 

ناس ميل ال، يات المهنيّ مع مفهوم الذّ  الشخصيّ ات : عندما يتناسب مفهوم الذّ اتالذّ مفهوم  -1

لديهم  ،عن أنفسهملورة تبفراد أصحاب وجهات النظر غير الما األأمّ  ،بأعمالهمليكونوا أفضل 

 (.3101 ،م )عبدالهادي والعزةيجابي ومنظّ إبمن لديهم مفهوم  مقارنةً  ،ختيار مهنهماصعوبة في 

امل ستمرار في العمل، ويكون العولال لالستعداد ل أهميةً شك  تُ  ضج الوظيفي مجتمعةً عوامل النّ 

ل والمؤثرات ف مع العوامفسي بالقناعة والتكي  عور النّ ، كما تساعد في إيجاد الشّ نشاًطا وحيويةٍ كثر أ

 ف المدرسة.ة، وتساعد في تحقيق األداء المطلوب بما يتوافق مع أهداالبيئيّ 
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ُّضجُّالوظيفيمؤشراتُّالن ُّ

 هناك دالئل على نضج الفرد الوظيفي:

 (.3116 ،ومهنية لتقيم أدائه، والرضا بعمله )السواط ةٍ تربويّ  ختباراتٍ اقتناع بالحاجة إلى اال -0

 نجاز.ا  كيف واستثمار المعرفة ودافعية و بالعمل والتّ  االلتزام -3

 القرار والقدرة على التفوق اتخاذدرة على دريب الوظيفي والقخطيط الوظيفي والتّ التّ  -2

(2010_,WeiBo.) 

ما يلزم من بيانات ومعلومات  كل  تخاذ القرار لحل المشكالت أو مواقف من جمع االقدرة على  -1

 (.3106وأمين،  ،وتحليلها )حمودي، وابراهيم

ُّاضجصفاتُّالمديرُّالن ُّ

اضجون قادرون على تحمل المدراء النّ ف ،اء إلدارة العملمدراء أكفل الناجحةتحتاج اإلدارة   

 يقتهمطر الحياة سيكون على في  شيء ه ليس كل  نّ أتحدياتها، مؤمنون  صعوبات الحياة مع كل  

شلهم، أو فومن هنا يبدأ نجاحهم  ،غير يبدأ من أنفسهمالتّ  األفراد الناضجون أنّ  منؤ يُ  ،ورغبتهم

 لشعور بالمسؤولية، أشارت كامببلمن ا ل دو لوكات واألولويات التي تُ فالناجحون يمارسون السّ 

(2016_,Campbell)  ٍاضج:يتمتع بها المدير النّ  إلى صفات 

 ،عالماخلية وأعمال الات من خالل سعيهم لتطوير ذاتهم، وفهمهم لألعمال الدّ يميلون إلتقان الذّ  -0

ن غيرهم، م فهم أكثر وعًيا ويقظةً  ،ما اكتسبوه من خبراتهم م وتطبيق كل  فهم منفتحون لتعل  

 .حديات بسهولةن قادرين على مواجهة التّ يما يجعل الناجحهذا  ،ويعملون ضمن فريقٍ 

قبات الععند مواجهة  واضحٍ  ز الناضجون بالهدوء والتفكير بشكلٍ كاء العاطفي: يتميّ الذّ  -3

 .وحكمةٍ  فكير بشجاعةٍ والصعوبات، والقدرة على التّ 
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 ز العمل.نجِ بر يُ العمل الجاد والصّ  بأنّ  صحاب مواقف إيجابية: يمتلكون ثقةً أ -2

 ألنفسهم. مدوهااعتثقفين: يعمل الناضجون وفق مبادئ مأفراد  -1

 .عاليةٍ  ةٍ األفراد الناضجون بنزاهق: يتمتع دالصّ  -1

 وحرص. سون وقتهم للعمل بكل عنايةٍ كر  نفتاح: يُ اال -4

 تماعيةجا مما يخلق عالقةً  ،الكرم والعطاء: يقدمون العون والمساعدة لآلخرين والزمالء والعاملين -1

 .إيجابيةً 

 أدائهم.ستمتاع بالعمل: يتحملون المشاكل ويسعون لحلها دون أن يؤثر ذلك على اال -6

ن المدير من تطوير ة التي تمكّ من المهارات القياديّ  مجموعةٍ  إلى (Author ,2017) ُأوثر أشار

نضباط البممارسة ا ،وزيادة نضجه الوظيفيه القيادي لتولي منصب ليكون على استعدادٍ ؛ اتهمهار 

عطاء على التنبؤ ة، والقدرة ، والقدرة على تحمل المسؤوليّ ااًل فعّ  ة ليكون قائدً بالحياة المهنيّ  قتراحات االوا 

رق لطّ ومن أفضل ا ،فاعل بالعملعاون والتّ والقدرة على إلهام اآلخرين لزيادة التّ  ،لتجنب المشاكل

للتحديات،  تعدادٍ تم اسأم األشياء الجديدة حتى يكون على بتعل  هو االستمرار  ،اجيدً  اليصبح المدير قائدً 

 عد  المؤسسة، ويُ ن العاملين بمك  ة، وتُ ر المدير من األعمال الروتينيّ حر  يّ  اأسلوبً المهام عتبر تفويض ويُ 

ن بدل زاعات بين العامليوأخيًرا دور المدير القائد بحل الن ،الةة الفعّ مكين من المهارات القياديّ التّ 

ألعضاء  اجيدً  اعً مستم ذا يتطلب أن يكون المديره، و كبيرٍ  ة بشكلٍ البيئة العمليّ ها تؤذي ألنّ  ؛تجاهلها

ُّالفريق بالمؤسسة.

ُّ  
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 ضجُّالوظيفيُّ)المهني(عناصرُّالن ُّ

الكفايات، ة المهارات، و إذ يحتاج األفراد للمساعدة في تنميّ  ،بين األفراد كبيرةً  يأخذ العمل أهميةً 

بن )ج المهني ضوتتمثل عناصر الن   ،رهم ونضجهم المهنيسهم في تطو  والعالقات اإلنسانية التي تُ 

 :كما يلي (3101)الراشدي،(، و3106مزوز،

 باالختيار.ة الشخص وفعاليته االنهماك بعملية االختيار: تعتمد على حيويّ  -0

ار المهني تخاذ القر امدى اعتماد الفرد على اآلخرين ب ختيار القرار: تعتمد علىاستقاللية باال -3

 الخاص به.

 للعمل.خص ه الشّ يعتمد على توج  وجه نحو العمل: التّ  -2

السمات و القدرات والميول والقيم  :ختيار مثلامل االختيار: يعتمد على أساس االفضيل لعو التّ  -1

 .الّشخصّية

 خص.ويتحدد بدقة اختيار الشّ  :ة االختيارمفهوم عمليّ  -1

ُّموُّالمهنيخطواتُّالن ُّ

 اائد اهتمامً القعطي أن يُ  المستمر للمؤسسة، البدّ مو والنّ نافسية بين المؤسسات مع الزيادة التّ 

 لما يعود بالمنفعة على نجاح المؤسسة؛ وذلك من خالل تنفيذ خطة نموٍّ  قدراتهملألفراد، ويستثمر 

 ة؟ة المهنيّ نميّ التّ ة طّ للعاملين، فما المقصود بخمهني 

المدير ا يتبناه مخصصة   ها استراتيجية  بأنّ : نمية المهنية( خطة التّ Pope ,2019فت بوبي )عر  

مرتبطة لمدى طويلة ا اقصيرة المدى، وأهدافً  اأهدافهم، وتتضمن الخطة أهدافً  لمساعدة العاملين لتحقيق

 .ةة المستقبليّ المهنيّ ن وتطلعاتهم د نقاط قوة العامليجس  وتُ  ،بوظيفة العاملين
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 :المهني الخطوات الالزمة للنمو  ( ope) Pوأوضحت بوبي

كيز على هؤالء ر قدم الوظيفي مع التّ للتطور والتّ  استعدادّ االمدير الموظفين الذين يمتلكون  تحديد .أ

 تناسب احتياجاتهم. تطويرٍ العاملين إلنشاء خطة 

 تعيين اجتماع أولي.  .ب

ن يعقد أو أسبوعي وبعد أسبوعٍ  ،ملين واألمور المستهدفة في الخطةستعراض خطة تطوير العاا .ج

 متابعة.جتماع االمدير 

 وات.دريبية، وحضور الندورات التّ الدّ مثل عقد  :الخطة بحيث تكون مالئمة لكل عاملتشخيص  .د

 نمية المهنية والبدء بتطبيقها.إقرار خطة التّ  .ه

 عددةٍ ومت مختلفةٍ  المدير يستطيع استخدام تقنياتٍ  ( أن  Tankesley ,2015) تانكيسليأشارت 

ويض، قوجيه، والتّ من أجل تحقيق األهداف، وزيادة اإلنجاز، والتّ  ؛ر العاملين بمؤسستهلدعم تطو  

المؤسسة، وتهدف ب االلتزاموالتي تنعكس على زيادة  ،للعاملين استثمارً اطوير المهني ل خطط التّ مث  وتُ 

ا لعامليه، دريب وجعل المدير أكثر تحفيزً واصل، ورفع مهارات التّ ة إلى تعزيز التّ تنمية القيادة المهنيّ 

حتفاظ باألفراد الدوران الوظيفي لالديد، وتقليل جير والتّ يغويهدف أيًضا لزيادة اإلنتاج، ودعم إدارة التّ 

 سة.بالمؤسّ رة االخبرة والمه يذو 

صيته وفكره ر على تكوين شخة التي يتعرض لها الفرد تؤثّ داريّ واإل ةالعلميّ ة جارب العمليّ التّ  نّ إ

ر وازداد ا تطو  م، كلّ جيدٍ  على قدرٍ  عقليةٍ  وكفاءاتٍ  ةٍ شخصيّ  ستعداداتٍ اما امتلك الفرد وخبرته، فكلّ 

معايير الجماعة، ل االمدارس يعمل وفقً  يضج الوظيفي لدى مدير إن النّ  .نضجه الوظيفي تدريجًيا بعمله

 ،وقوة تحملٍ  ر  حليل المنطقي، ولديه صبضج العقلي والتّ ا في عمله، والنّ لذاته ومخلًصا، ومتفانيً  امنكرً 

 (.2012لضمان فاعليتهم )عابدين،  وممارسة سلطتهم بمرونةٍ 
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ي أدائهم ف تطوير القادة والمحافظة على مستوى عالٍ لتهدف  شاملة   عملية   ضجالنّ  ترى الباحثة أنّ 

ة ليّ عليم الحديث، إلظهار دور مدارسهم بالعمتتطلبها منظومات التّ  ،وحديثةٍ  جديدةٍ  وتهيئتهم ألدوارٍ 

براز دور مدارسهم بخدمة بالمجتمع المحلي.عليميّ التّ   ة، وا 

ُّنظيميالت ُُّّااللتزام-ثانًيا

 ة التي نالت اهتمام العديد من الباحثين نتيجة الدور الذينظيمي من الظواهر السلوكيّ التّ  االلتزام

نظيمي التّ  زامااللتعالية من  يلعبه في نجاح المؤسسة وديمومتها، فاألفراد الذين تتوفر لديهم درجات

 األفراد لمدةٍ  وعمل ،لعملهم ومؤسستهمهم وحب  إنتاجهم، ز، الذي يؤدي إلى رفع يمتازون باألداء المتميّ 

 ل.مما يقلل من الغياب ودوران العم ؛من ترك العملتمنعهم  قويةً روابط  شئني ،في المؤسسة طويلةٍ 

ُّنظيميُُّّالت ُُّّااللتزاممفهومُّ

في تنظيم  بقاءالقوّي لل رشعو الغبة، أو الرّ : لدى الفرد يشتمل على تجاًهاا نظيميالتّ  االلتزام ُيعد  

يمانٍ لصالح ذلك التّ  ةٍ قويّ  لبذل جهودٍ  مٍ تا ، واستعدادٍ معينٍ  نظيم، تبناها التّ يم التي يبالق كاملٍ  نظيم، وا 

 لألهداف التي يسعى لتحقيقها. مٍ تا وقبولٍ 

ه نّ أ 3116عام ( Adaفة أدا )وعر   ،ةالمنظمّ تجاه التزام الفرد ا ه قوةنّ أب: نظيميالتّ  االلتزامرف وعُ 

 طاقاتهمو  مأفضل من قبل أفرادها بجهوده إلى حالةٍ  للوصولياتها األهداف المؤسسة وغ صادق   اعتماد  

(2016, kaya and ErodoganiSar .) 

ال، ل زم  فالًنا: وجب  عليه. ويق الشيء: ل زم : الشيء، ل زم  لزوًما: ثبت  ود اوم . ل زم  لغةً  وااللتزام

 العمل: داوم عليه.
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إيمانه  مشاركة الفرد في المؤسسة من خالل ه قوةُ بأنّ  :نجليزيةاإلنظيمي باللغة التّ  االلتزامرف وعُ 

في الحفاظ  ةوالرغبة القويّ  ،لها كبيرٍ  ستعداد لبذل جهدٍ يولها مع االمم المؤسسة و القوي بأهداف وقي  

                                              .(Dude ,(2012:31 بالمؤسسة العضويةعلى 

العاطفي  اللتزامامدرسة لقيم وأهداف المؤسسة مع الفي فراد األتبني هو مستوى  :نظيميالتّ  االلتزامو    

 .(Vries ,2018) نظيميالتّ  االلتزاممن أجل زيادة  العملاعاة ظروف بمر  وذلك يتم   ،لها

جلها، وباألهداف نظيم نفسه من أالتّ س اإليمان بالقضية التي يكر  ه "بأنّ : نظيميالتّ  االلتزامف وُيعر 

ة واإليجابيّ  ةفراد نحو الفعاليّ األ هه يوجّ وأنّ  ،هذه األهداف إلىوخطط الوصول  يتخذها، وتصوراتالتي 

 (.06:3101، ة )القصيرفي أدائهم لواجباتهم الوظيفيّ 

تربط الفرد بالمؤسسة  نفسية   حالة  هو : بأنه( 2018:29نظيمي )التّ  االلتزام فت الهربيشيعر   

نظيمي األداء التّ  :نظيمي المدرسة من حيثالتّ  االلتزامفيد نواتج ة التي يعمل فيها، بحيث تُ عليميّ التّ 

والوالء، ونقص في دوران العمل، واإلبداع والتعاون  ،الحضورالبقاء، وزيادة في غبة ، والرّ المتزايد

 المشترك للعمل الجماعي لصالح المدرسة".

ها" فيلعمل ل ستمرارباالرتباط الفرد بالمؤسسة ورغبته ا"مدى  :هنظيمي ُعرف بأنّ التّ  وااللتزام

 (.Ikechukwu & Callystus, 2018:21إكيشيكو وكاليستوس )

نظيمي التّ  اللتزاماالتي يعمل بها، حيث أن نواتج  تربط الفرد بالمؤسسة نفسية   "حالة  : هبأنّ وُعرف 

اإلبداع في البقاء، وزيادة الحضور والوالء، و  والرغبةنظيمي المتزايد، تفيد المؤسسة من حيث األداء التّ 

ُّ(.31:3106، والتعاون المشترك للعمل اإلنتاجي لصالح المؤسسة" )الفودري

ُّ  
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ُّنظيميالت ُُّّااللتزامرةُّفيُّالعواملُّالمؤث ُّ

ن العوامل م نظيمي إلى مجموعةٍ التّ  االلتزامراسات التي استهدفت دراسة توصلت العديد من الدّ 

نظيمي التّ  االلتزام ( أنّ 3101نظيمي للعاملين، وأشار الصراب )التّ  االلتزامر على تطوير وبناء التي تؤثّ 

إلى جانب  ،ة المحيطة بالعملوبالظروف الخارجيّ نظيمية، ة، والعوامل التّ صيّ خشفات اليتأثر بالصّ 

 رة كاآلتي:خرى مؤثّ أُ عوامل 

 Personal Factorsةُّخصي ُّأ_العواملُّالش ُّ

لمتغيرات العمر والجنس والمستوى التعليمي والحالة االجتماعية  ( أنّ 3102أوضح أحالم )

( على Taylorلو )وأكد تاي ،التنظيمي بااللتزام االفرد تأثيرً  الذي ينتمي إليه والمجتمعلمهنية والخبرة ا

ما ليمي كلّ عما ارتفع مستوى الفرد التّ فكلّ ، نظيميالتّ  االلتزامو بين العمر  موجبةٍ  طرديةٍ  وجود عالقةٍ 

سسة يزيد من المؤ في زيادة مدة عمل الفرد  فإنّ  ،ا بالنسبة للخبرة المهنيةوتوقعاته، أمّ  هزادت طموحات

 نه من الحصول على مهام وأعمال أكثر استقاللية مع حرية بالعمل،مك  لتزامه يُ ا ألنّ نظيمي، لتزامه التّ ا

تأثيره  نّ إدينة( الذي ينتمي له العامل؛ إذ المجتمع )الريف أو الم: رةخصية المؤثّ ومن أهم العوامل الشّ 

 ينعكس على سلوك العامل. 

  Organizational Factorsةنظيمي ُّب_العواملُّالت ُّ

 ة:( عدة عوامل تنظيميّ 3104) الجماصيذكر 

فراد ساعد على إشباع حاجات العاملين، فاألتُ  واضحةٍ  السياسات: ضرورة تبني المؤسسة سياساتٍ  -0

 انتج نمطً يُ  ،نظيمي، عند إشباع الحاجاتل سلوكهم التّ شك  من الحاجات التي تُ  يمتلكون مجموعةً 

عر اتج عن مساندة المؤسسة للفرد فيشالنّ المتوازن" لوك سمى "السّ يكون ما يُ  ،ايجابيً إ اسلوكيً 

 نظيمي.والوالء التّ  وااللتزامبالرضا واالطمئنان واالنتماء 
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هداف أق على تحقي إيجابيةٍ  إذ تساعد مشاركة العاملين بصورةٍ ؛ فراد العاملينتنمية مشاركة األ -3

 يئة عمله بشكلٍ بب انظيمي، وتجعل الفرد مرتبطً التّ  االلتزامو سة، فالمشاركة تزيد من الوالء المؤسّ 

 .اليةٍ ع معنويةٍ  وروحٍ  كبيرةٍ  فراد روح المشاركة بدرجةٍ ي إلى تقبل األاألمر الذي يؤدّ  ،كبرأ

اخلية من الخصائص الدّ  نظيمي لمجموعةٍ نظيمي: يشير المناخ التّ التّ  المناخ بتحسيناالهتمام  -2

س على كمن االستقرار والثبات النسبي التي يدركها العاملون، فتنع لبيئة العمل التي تتمتع بدرجةٍ 

عدم والتي تتصف ب ،نظيمات ذات المناخ المتسلطلذا نجد التّ  قيمهم واتجاهاتهم وسلوكهم؛

ها وتقلل من درجة والئهم، ويبرز هنا واجب المؤسسات مسؤولية تنظيمات تشجع تسرب عامليال

نظيمية من أجل تنمية الوالء التّ ؛ هتمام بالعاملينألهداف واالخ تنظيمي جيد وتحقيق افي خلق منا

 (. 3102، حالمأ)

 رةٍ هو مطلوب منهم بصو  د ماانظيمي تحقيق األفر التّ  االلتزاميساعد بزيادة  األهداف: وضوح -1

مؤسسة والوالء لل االلتزام كّلما زاد ومحددةً  ومفهومةً  ما كانت األهداف واضحةً كلّ ف ،أفضل وأحسن

 (.3116_،)جودة

ستخدام ة باهي القادرة على تنمية وتطوير مهارات األفراد اإلداريّ  ،اجحة: اإلدارة النّ القيادةنمط  -1

 نلدى العاملي االلتزامالذي يستطيع زيادة درجات  الناجح، هووالقائد  ،أنظمة حوافز مناسبة

 (.3106، )الهربيشي

  External Factorsج_العواملُّالخارجيةُّالبديلةُّ)فرصُّالعمل(

ر ي توفّ البيئة الت ة للمؤسسة، حيث أنّ خرى في البيئة الخارجيّ ًضا مدى توفر فرص عمل أُ أي

ينخفض فيها مستوى العاملين الذين يسعون  ،أفضل باألجر وساعات العمل بديلةٍ  ظروف عملٍ 
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للمؤسسة  اكبيرً  يظهر والءً  ،وعندما ال تتوفر فرص بديلة ،لتحسين مستوى معيشتهم

 (.31:3104_،)نصار

ه بأنّ : نظيمي( لاللتزام التّ Porter ,9197نظيمي بتعريف بورتر )التّ  االلتزام عواملظهر بعض ت  

: قبول وهي ةذات صل عواملٍ  ةالقوة النسبية لمعرفة الفرد ومشاركته بمؤسسه معينة، وتتأثر بثالث

ضوية الحفاظ على عفي  ةٍ قويّ  والسعي لبذل قصارى الجهد من أجل العمل مع رغبةٍ  ،أهداف المؤسسة

لديهم من  اع المؤسسة مستعدون لتقديم أقصى مالة والمتينة مالعالقة الفعّ  يالمؤسسة، فاألفراد ذو في 

 من أجلها. وقدرةٍ  جهدٍ 

ُّنظيميُّوأهميتهالت ُُّّااللتزامقياسُّ

م لهم قد  تُ ها نّ إإذ  اإلداريين، ةللمؤسسات والقادّ  مهمةً  نظيمي عمليةً التّ  االلتزامعملية قياس  ُتعد  

ها ما أنّ ك، تجاهات، وميول األفراد للعمل واإلدارةالمستوى أداء العاملين، وتكشف عن  مهمةً  مؤشراتٍ 

المساهمة في إيجاد حلول لها د المعوقات التي تتحدى األفراد والمؤسسات ص وتحدّ تشخّ 

 (.3101_،)القصير

ظيمية، وتعزيز نهداف التّ وًيا لتحقيق األحيعنصًرا  عد  نظيمي يُ التّ  االلتزام أن  ( 3106أضاف شما )

نظيمي التّ  االلتزامالباحثون اهتمامهم بموضوع لى ولهذا أو  ؛اع، وبلوغ االستقرار في المؤسساتاإلبد

 نعكاساتها على المؤسسة وأهدافها.اوتأثيراته في سلوكيات األفراد ووالعوامل المؤثرة فيه، 

لتزام الفرد اجة اس در من المقاييس بهدف قي متعددةً  اقً رُ نظيمي طُ التّ  االلتزامر المهتمون بقياس طوّ 

 وقد اختلفت وتباينت المقاييس في مكوناتها وطبيعتها، ومنها: ،بالعمل
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 OCQالتنظيمي  االلتزام بانةاست :طلق عليه اسمأالذي  :(Porter.al) وزمالئه مقياس بورتر -0

خالصهم للعمل، والرّ اتهدف قياس  ،فقرةٍ  01ن من الذي يتكوّ  ي ة فغبلتزام األفراد ووالئهم وا 

 (.Porter,1979هداف )تكثيف الجهود والسعي لتحقيق األ

سداسية  فقراتٍ  6نظيمي الذي يتكون من التّ  االلتزامقياس ل :(Thorontonن )و مقياس ثورونت -3

 .المهنيّ  االلتزامخرى رباعية وخماسية لقياس أُ  فقراتٍ  1نظيمي، وتزام التّ اللاالستجابة لقياس ال

م حيث قدّ  ؛قياس األعراف والقيممرف بوقد عُ  :(Marsh and Mafriمقياس مارش ومافري ) -2

 (.him-Bar ,2019) مراتٍ  1لتزام األفراد مدى الحياة ويتكون من القياس  امقياسً 

 نظيميالت ُُّّااللتزامةُّأهمي ُّ

مؤسسات ر على نجاح الي تؤثّ تلاة لوكيّ بكونه من الظواهر السّ نظيمي التّ  االلتزامتظهر أهمية 

 :منها نافسية القائمة بين المؤسساتواستمرارها في ظل البيئة التّ 

ُّوال:ُّعلىُّمستوىُّالفردأ

الذي يصاحبه الرضا الوظيفي، وينعكس بدوره على  واالقتصادي واالجتماعيالمردود النفسي  .0

ر مؤشًرا على األفراد بالمؤسسة يعتب التزامالتنظيمي الذي يدفع الفرد للتفاعل بالعمل، إن  االلتزام

العمل أطول بن يعمل(، فمدة بقاء األفراد الملتزمبقائهم أو تركهم للمؤسسة )دوران ال

 (.3114_،)العازمي

ات أو المؤسسفي للتنبؤ ببقاء األفراد  مهم   نظيمي عامل  التّ  االلتزام ( أنّ 3102يعتبر أحالم ) .3

 تركها.

وافز عندما ال تمتلك المؤسسة ح ساعد على ربط المنظمة بموظفيها، خاصةً نظيمي يُ الت   االلتزام .2

ن المؤسسة قة بينظيمي على رفع الث  التّ  االلتزامإنجاز العاملين لديها، ويساعد لرفع مستوى 
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ة، ويرفع القرارات المستقبلي عبعملية صن نيساعدو  ،العاملين جزء من المؤسسة عتباراوالعامل، ب

فراد اتج عن توافق القيم واألهداف بين المؤسسة واألة لألفراد النّ وح المعنويّ نظيمي الرّ التّ  االلتزام

 (. 3106، )الدجاني

ُّجتماعيا:ُّعلىُّالمستوىُّاالثانيًُّ

العالقات ر ي أواصالمؤسسة، ويقو  في األفراد  نجتماعية بينظيمي العالقات االالتّ  االلتزامعزز يُ 

 (.3106، ة المؤسسة )شماالعائلية والسعادة والشعور بالرضا الوظيفي، وهذا يعكس فعاليّ 

ُّا:ُّعلىُّمستوىُّالمؤسسةثالثًُّ

ا له من مر على فعالية وكفاءة المؤسسات، لِ نظيمي يؤثّ التّ  االلتزام ( أن  3100أشار أبو العسل ) -أ

نظيمي على لتّ ا االلتزامتتضح أهمية و بأهداف المؤسسة،  والتزامهمعلى رفع أداء العاملين  تأثيرٍ 

بداع يمي واإلنظالتّ  االلتزامبين  قويةٍ  رتباطيةٍ ا األداء المتميز، إذ يشير الباحثون لوجود عالقةٍ 

 داري.اإل

 للمؤسسة ورفع االقتصاديالتنظيمي يسهم في النمو  االلتزامأن ( 3101وأشارت درنوني )  -ب

 .معدالت اإلنتاج، وهو مؤشر على ضمان فعالية المؤسسة

امل، فقد من نفسية الع عاليةٍ  أهميةٍ  ذا ال جزءً شك  نظيمي يُ التّ  االلتزامأن  الباحثينأشار بعض 

لوك ي السّ ف عاليةً  نظيمي أظهروا إيجابيةً التّ  االلتزامالعمال أصحاب  ظريات أنّ أثبتت الدراسات والنّ 

على  بيرةً ك إفادةً  انيعكس ذانللنظيمية العاليين امثل األداء الوظيفي والمواطنة التّ  :العملفي مكان 

 (. Albdour and Tarawneh ,2014المؤسسة بالتأكيد )

بين  نظيمي باإلثراء الوظيفي، والسعي للتوفيقالتّ  االلتزامه يمكن تعزيز ( أنّ 3101أظهرت حامد )

 العاملين، وجذب العاملين الذين تتشابه طموحاتهم مع قيم المؤسسة. مصالح العمل ومصالح
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ُّنظيميالت ُُّّااللتزاممراحلُّتطورُّ

كون من مرحلتين تت ها عملية  نظيمي، فبعضهم يرى أنّ التّ  االلتزامتنوع آراء الباحثين حول مراحل ت

 (:3106)(، وشما 0631) السبيعيرتباط الفرد بعمله كما ورد في اترتبطان بعملية 

 ختيارالريد العمل بها، حيث يسعى الفرد نضمام الفرد للمؤسسة التي يانضمام: أي مرحلة اال -0

 المؤسسة التي تحقق رغباته وتطلعاته.

نظيمي: وهي المرحلة التي يصبح الفرد فيها حريًصا على بذل أقصى جهده التّ  االلتزاممرحلة  -3

 لتحقيق أهداف مؤسسته.

نظيمي التّ  االلتزام لى أنّ إ اشار فأ (3102والسلمان ) (،1310) العواودةو  (،3101ا صراب )أمّ 

 :ةبثالث مراحل رئيسيّ  يمر  

جربة )الطاعة(: تمتد هذه المرحلة من تاريخ مباشرة العمل لعام، فوجود الفرد في مرحلة التّ  -0

بوله قالمؤسسة، وينتج عن ذلك المؤسسة يكون مبنًيا على الفوائد التي يحصل عليها من 

تظهر و  ،الحصول على فوائد المؤسسةفي  لسلطة اآلخرين، ويلتزم بما ُيطلب منه، رغبةً 

دراك المتوقعات.  لدى الفرد بعض الخبرات التي تتمثل في تحديات العمل، وضوح األدوار، وا 

 لندماج( بين األفراد والمؤسسة: تمتد هذه المرحلة بين عام لعامين، يتقبّ طابق )االالتّ مرحلة  -3

الفرد سلطة اآلخرين لرغبته باالستمرار بالعمل في المؤسسة، ولشعوره باالنتماء واالعتزاز 

 والفخر بها.

ما ال  لتحاق الفرد بالعمل إلىهذه المرحلة من السنة الخامسة ال قة(: تمتدبني )الثّ مرحلة التّ  -2

وتتقوى  ءهداد والز أهدافه وقيمه الخاصة، ييعتبرها نهاية، يتقبل الفرد أهداف وقيم المؤسسة و

 ضج. عالقاته وينتقل لمرحلة النّ 
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ُُُّّّ 

ُّ(2012(،ُّوصرابُّ)2013جردُّبواسطةُّالباحثةُّاستناًداُّلدراسةُّسلمانُّ)ُّ:(3الشكلُّ)

ُّنظيميالت ُُّّااللتزامُّعناصر

ن تأييد الفرد اتجة منّ المن العناصر مع بعضها البعض  نظيمي بتفاعل مجموعةٍ التّ  االلتزامز يتميّ 

ُّ:(3101، )عبد الواحد ، وهي كاآلتي كما عرضهالمؤسسته

 للفرد العامل فيها. اا وقيمً باعتبارها أهدافً  ؤسسةالتماثل: بناء أهداف وقيم الم -أ

 .تجاه المؤسسةاالوالء: شعور الفرد باالرتباط العاطفي القوي  -ب

 للفرد في أنشطة المؤسسة.فسي ستغراق أو االنهماك النّ قصد به االنهماك: ويُ اال -ج

ة التي نتماء للمؤسسهو الشعور اإليجابي واإلخالص واال :ظيميالتنّ  االلتزام وترى الباحثة أنّ 

 اللتزاماتكون درجة  عندما ةاإليجابيّ  لوصول بها واالرتقاء نحو األهدافيعمل بها الفرد وحرصه ل

 .دارةالمعلم واإل رتباط بينستصل المؤسسة إلى أعلى درجات اال مرتفعة بالعمل

ُّنظيميُّالت ُُّّااللتزامأبعادُّ

 هم له أو لتوافق أهداف الفرد مع أهداف المؤسسة، وقد يتخذعملهم من قبيل حب  بقد يلتزم األفراد 

 ( أنّ 0663وينر ) تلحق بهم إذا غادروا العمل، ورأىآخرون قرار البقاء خوًفا من الخسائر التي ربما 

 Meyer andر كل  من ميير وألن )، وطوّ معياري أخالقي التزامو ف: التزام فعال، يصنّ  االلتزام

Allen االلتزامالعاطفي، و  االلتزام نظيمي:التّ  االلتزاممن  أنماطٍ  ةلثالث انموذجً  0661( عام 

 .(Ates and Ihtiyaroglu, 2019)المعياري  االلتزامو ستمراري، اال

 التبني التطابق التجربة
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 ظيمي ومنها:نالتّ  االلتزامليها الباحثون والتي هي مداخل لدراسة إبعاد التي أشار هناك العديد من األف

رتباط هذا اال يها،يرغب بالبقاء ف يرتبط الفرد ارتباًطا عاطفًيا بالمؤسسة تجعله العاطفي: االلتزام .أ

المؤسسة، والشعور بأهدافها، وتحديات العمل في عور بالراحة العاطفي ينبع من الشّ 

(Wertheim, 2016.) 

داف ومهارات ز بها عمله من أهسة عاطفًيا بدرجة إدراكه للخصائص التي يتميّ يرتبط الفرد بالمؤس

مل بها تسمح له تي يعة النظيميّ البيئة التّ  وصلة بالمسؤولين وتوجيههم، ويتأثر بإحساس الفرد بأنّ 

ددًا مهًما ة بالعمل تعتبر محالمشاركفالعمل،  تخاذ القرار بما يخصه شخصًيا أو يخص  ابالمشاركة ب

 (.3104، تزام العاطفي )مصطفىللال

ستثمار ؤسسة التي يعمل فيها وهي قيمه االتجاه المالتزام الفرد ا: درجة ستمرارياال االلتزام .ب

العمل مع المؤسسة، فما دامت المؤسسة التي يعمل في  تي من الممكن أن يحققها لو استمر  ال

 فيستمر   اتبكالرّ : سات األخرىمه المؤس  المنافع ما يفوق ما يمكن أن تقد   م له منقد  فيها تُ 

 (.Albdour and Tarawneh ,(2014باالرتباط 

رها وّ التي يتص قتصاديةاالاالستمراري هو القيمة  االلتزام ( أنّ Hartanto, 2019) هارتانتوويرى 

 الفرد للمؤسسة للبقاء فيها عند مقارنتها بغيرها.

ع :المعياري االلتزام .ج الزمن،  من ترةٍ فالمعياري األفراد على البقاء بالمؤسسة ألطول  االلتزام يشج 

الحالة،  لىل زمالئه، فينظر إب  من قِ  العامل محبوب   ألن   ،ضا الوظيفيال، والر  واألداء الفعّ 

 (. Hafiz, 2017) وااللتزامرتباط ت، والمكافآت، فيظهر إحساسه باالوالمفاضال
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اه تجايعكس شعور الفرد بالمسؤولية والواجب  المعياري االلتزام ( أنّ 3101ويضيف فليح )

التي يؤمن بها الفرد  ةخصيّ لتلك المؤسسة، وللقيم الشّ فاء م عليه الو حت  المؤسسة والعاملين فيها، الذي يُ 

 .االلتزاموع من بلور هذا النّ ليُ  كبير   دور  

القيمي  االلتزامل درجة األخالقي يمثّ  االلتزام ( أنّ 3114)يرى السعودي : األخالقي االلتزام .د

 ة.ر خرى متوفّ ألدى العضو بأهمية بقاءه بالمؤسسة وعدم مغادرتها حتى مع وجود بدائل 

، وعدم ةٍ خالقيّ أ العمل من ناحيةٍ في باالستمرار وبتعهده فاء الفرد يتعلق بو خالقي األ فااللتزام

يها نقياد الذاتي ألهداف المؤسسة وحتمية البقاء فويبرز "بشعور الفرد باال ،أو تركه للعمل تغيبه

لزامية األخذ   (.2012ة" )الجميلي، يالمهن ألخالقياتابوا 

د ي، وتؤك  نظيمالتّ  االلتزامعلى  المتعددة تحث   االلتزامأبعاد  ترى الباحثة أنّ من خالل ما سبق 

تخاذ القرار، ودور الفرد في تحقيق أهداف افي عملية  الفعالةومشاركته ه على رغبة الفرد وحب  

و ضرر أ المؤسسة، وحرص الفرد على عدم ترك المؤسسة خوًفا على مصالحها، ولعدم إلحاق أي  

ابع العمل النّ قصى طاقاته بأليبذل  ؛عند الفرد قويةً  د إرادةً للمؤسسة، هذه األبعاد المختلفة تول   خسارةٍ 

تمراره باسعضويتها وذلك ى المحافظة علعلى وأهداف المؤسسة، مع الحرص بقيم  من إيمانه التام

 فيها. اه عضوً ئوبقا

ُّنظيميالت ُُّّااللتزاماتجةُّعنُّلوكاتُّالن ُّالس ُّ

سسات وتعود بالمنفعة على المؤ  ،لتزام األفرادااتجة عن ة النّ لوكات اإليجابيّ من السّ  هناك مجموعة  

 كالتالي: 
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فراد في المؤسسة ودرجة شعورهم بالمسؤولية، والعمل بروح الفريق، مع األ درتفاع درجة توح  ا -

 (.3104الة لألفراد بأنشطة المؤسسة )نصار،الفعّ المشاركة 

لحق سرب يُ لت  ا ألنّ  خرى؛أُ االنتقال إلى مؤسسة فكير بسرب الوظيفي، وعدم التّ التّ  درجةنخفاض ا -

 (.3116، )فلبماناألذى والضرر والخسائر المالية بالمؤسسة 

 (3114، عازمي)ال عاليةٍ  بدرجةٍ ضا الوظيفي والرّ سلوك الملتزمين يكون أخالقًيا، واألداء الوظيفي  -

 :كاآلتي إدراجهانظيمي، فيمكن التّ  االلتزام انخفاضالة على لوكات الدّ ا السّ أمّ 

 خفاضوان دوران العمل، وكثرة القضايا المرفوعة من العاملين على مؤسساتهم، نسبةارتفاع  -

 ة لديه.طوعيّ نسبة األعمال التّ  وانخفاضالفرد،  مستوى إنتاجية

ر أداء بأداء العمل على أكمل وجه، وتأخ   مهتمينن غير و صبح العاملالجودة، يُ  انخفاض -

 (.3104، الواجبات )نصار

ه يملك القدرة نّ عاد ألاألب متعدد   ة، فهو بناء  نظيميّ نظيمي مقياًسا مهًما للفاعلية التّ التّ  االلتزام عد  يُ 

نظيمية، وقد غيب، واألهداف التّ وران، والحيازة، والتّ ة مثل: األداء، والدّ نظيميّ تائج التّ على التنبؤ بالنّ 

األفراد من منظوري لتزام ايدرس  بأنّ  0660( عام Meyer and Allenماير وألن )من  كل  أوصى 

، بينما زامااللتسهم في تطوير ز منظور الموقف على تحديد األحداث التي تُ الموقف والسلوك، ويركّ 

يرات بالموقف غروف التي يتكرر فيها السلوك وأثاره على التّ لوكي على تحديد الظّ ز المنظور السّ يركّ 

 (.3106 ،)الدهان

ُّالمدارسنظيميُّفيُّالت ُُّّوااللتزامضجُّالوظيفيُّالن ُّ

ة لجميع ميّ عليم الخدمات التّ ة، التي تقد  عليميّ ة التّ من العمليّ  اا مهمً الخاصة جزءً  المدارس عد  تُ 

ة، انويّ ة والختام بالمرحلة الثّ ساسيّ األ ومروًرا بالمرحلةطفال من رياض األ العمرية بدءاً لبة مراحل الطّ 
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 داريّ اإلو  عليميّ شرف على الكادر التّ الجوانب، وتُ  عليم من كل  ة والتّ ربيّ تحت إشراف وزارة التّ 

 (.2003_،لبناا)

ير طور وفي قيادة وتنظيم سفي التّ  اواحدً  امديري المدارس الخاصة ال يتبعون نمطً  أن   ويبدو

هم، ة باختالف مرجعياتووسائلهم اإلداريّ  إجراءاتهمخصي والوظيفي وفي مدارسهم، وتعاملهم الشّ 

 .خرىأُ  تساع خبراتهم ونظرتهم إلى اإلدارة من وجهةٍ اوتدريبهم و ختالف إعدادهم اوب

قيق أهداف ة وتحعليميّ ة التّ تنظيمي إلنجاح العمليّ  لتزامٍ او  وظيفيٍّ  إلى نضجٍ  بحاجةٍ  والمدارس

قة واالحترام المتبادل، ويزيد من إحساس من الثّ  المدرسة، فمدير المدرسة يعمل على إيجاد جوٍّ 

 (.2012، )العرايضة واإلنصاف، مما يزيد من دافعيتهم للعمل المعلمين بالمساواة

وذلك  ،نظيميلتّ ا االلتزامبالمؤسسات التي تأخذ بالحسبان رتباًطا كبيًرا انجاح المؤسسات يرتبط 

 رادٍ تعود القوة داخل المؤسسة لوجود أفو  ،ألهداف المؤسسة ومنتمٍ  إنساني متفاعلٍ  ة وجود سلوكٍ ألهميّ 

في األداء الذي يقوم على جودة ما تملكه المؤسسة  االلتزاميملكون مفاتيح المعرفة، مما يضمن لها 

 (.3114، ة )السعوديومعرفة إنسانيّ  بشريٍّ  من رأس مالٍ 

 نظيميالت ُُّّوااللتزامضجُّالوظيفيُّالعالقةُّبينُّالن ُّ

نظيمي في التّ  اموااللتز ضج الوظيفي يمكن أن تستفيد منها المؤسسة في النّ  عديدة   هناك فوائد   إن  

د إنتاج وبذلك يزي ،مما ينعكس إيجابًيا على العمل ،تقانز في العطاء واإلمي  العمل، يؤدي إلى التّ 

ُّنافسية بالمجتمع.سهام في تحقيق أهدافها، وتزداد ميزتها التّ المؤسسة واإل

نتماء المؤسسة ورفع معدالت األداء واال نظيمي في االستمرار بالعمل فيالتّ  االلتزامكما يؤدي 

نظيمي المرتفع في الغالب مجتهدًا في عمله، مما يساعده التّ  االلتزامللمؤسسة، فالموظف صاحب 

ُّضج الوظيفي.رقي والنّ قدم والتّ على التّ 
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ُّلةابقةُّذاتُّالص ُّراساتُّالس ُّالد ُّ

 االلتزامت تناول ودراساتٍ ضج الوظيفي اهتمت بالنّ  ابقة إلى دراساتٍ راسات السّ تقسيم الدّ  تمّ 

م على عرضهم من األحدث إلى األقد وتم   ،ةٍ ومحليّ  ةٍ وأجنبيّ  ةٍ عربيّ  نظيمي واشتملت على دراساتٍ التّ 

 حو اآلتي:النّ 

 ضجُّالوظيفيراساتُّالمتعلقةُّبالن ُّالد ُّ .1

ر بالنضج الوظيفي لمديري المدارس إال انها لم تعث لقد قامت الباحثة بالبحث عن دراسات تتعلق

ال على دراستين ذات صلة مباشرة بالموضوع وبقية الدراسات تناولت الموضوع من جانب مختلف إ

 ُّ-و دراسات عن  المعلمين وعلى النحو اآلتي:أوفقا لبعض النظريات 

ُّةراساتُّالعربي ُّالد ُّ-أ

لمديري المدارس حسب "نظرية  القياديّ مط النّ عالقة على  تعرفللهدفت ( 3111عيد ) دراسة

عليم بمنطقة ة والتّ بيّ ر ة بمديرية التّ انويّ بمستوى الرضا الوظيفي لمعلمي المرحلة الثّ  ،رد وهيرسي"ابالنش

( 11( مديًرا و)36راسة من )تكونت عينة الدّ و  ،، استخدمت الباحثة المنهج الوصفيان األولىعمّ 

انات، ة القائد لجمع لبيستبانة الرضا الوظيفي وأداة وصف فاعليّ ادمت خواستُ  ،( معلمٍ 311و) مديرةً 

ه ز مط األكثر شيوًعا لدى المديرين لتمي  هو النّ  ،Selling)سويقي )البائع مط التّ النّ  راسة أنّ أظهرت الدّ 

ن ستخدم عندما يكون نضج المرؤوسيفي العالقات اإلنسانية، ويُ  للتوجه نحو اإلنجاز عالٍ  بسلوكٍ 

ُّفويضي.سلطي، وأخيًرا التّ شاركي، فالتّ مط التّ ، ويليه النّ افضً منخ

ة في مّ انوية العاة لمديري المدارس الثّ هدفت تحديد األنماط القياديّ  بدراسةٍ ( 3111قام الصليبي )

لمعلميهم في ضا الوظيوعالقتها بمستوى الرّ  ،ة الموقفية لهيرسي وبالنشاردظريّ األردن من منظور النّ 

نت . تكوّ ( فقرةً 03واشتمل على ) ،ةواستخدم مقياس هيرشي وبالنشارد لقياس األنماط القياديّ  ،وأدائهم
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ة ألنماط القياديّ ا راسة أن  توصلت الدّ و  ،ةريقة العشوائيّ بالطّ  تّم اختيارهم ،ومديرةٍ  ( مديرٍ 201العينة من )

ط البائع ماعم، فالنّ الدّ  مط المشاركحو التالي: النّ حسب نظرية هيرسي وبالنشارد مرتبة على النّ 

ختلف لقيادي لمدير المدرسة ال يمط االنّ  نّ ا  و  ،بر الموجه، وأخيًرا النمط المفوضمط المخنّ لا ب، ثمّ المدرّ 

 ل العلمي أو مستوى الخبرة. ختالف الجنس أو المؤهّ اب

لمدارس اضج الوظيفي لدى مديري مستوى النّ على عرف هدفت التّ  دراسةً ( 3116ت الصرايرة )أجر 

دمت المنهج خوقد است   ،المعلمين وعالقته بمستوى أدائهم اإلداري وتمكين ،ة في األردنة العامّ انويّ الثّ 

. ستبانة كأداةٍ ، واستخدمت االومعلمةٍ  ( معلمٍ 211راسة من )نت عينة الدّ رتباطي، وتكوّ الوصفي اال

مرتفًعا، وأن  ةة العامّ انويّ المدارس الثّ ضج الوظيفي ألداء مديري مستوى النّ  راسة أنّ وأظهرت نتائج الدّ 

داري، ضج الوظيفي وأدائهم اإلاللة بين مستوى النّ عند مستوى الدّ  ةٍ إحصائيّ  ذات داللةٍ  هناك عالقة  

ضج الوظيفي ( بين مستوى النّ ≥01,0αاللة )عند مستوى الدّ  ذات داللة إحصائيةٍ  ووجود عالقةٍ 

 نظر معلميهم. للمديرين ودرجة تمكين المعلمين من وجهة

بعاد أقع اعتماد الجامعة المبحوثة على هدفت إلى تشخيص وا دراسةً 2019) أجرى عثمان )

أهداف  ة الجامعة بالعراق، ولتحقيقراسة من الموظفين في كليّ ختيار عينة الدّ ا ضج الوظيفي، تمّ النّ 

ت من خالل لجمع البيانا كأداةٍ  ةخدمت االستبانواستُ  ،استخدام المنهج الوصفي االرتباطي راسة تم  الدّ 

( 40وزيع )ت : رؤساء األقسام ومسؤولي الشعب والتنفيذين، تمّ فئاتٍ  ثستمارات على ثالتوزيع اال

راسة قيام الجامعة باعتماد وقد أظهرت نتائج الد   ،( منها صالحة للتحليل35كانت منها ) ،ستمارةٍ ا

اهات بشأن العمل، والقدرة تجسبة للعينة، كبلورة االتبًعا ألهميتهم بالنّ  مختلفةٍ  ةٍ ضج الوظيفي بأسبقيّ النّ 

 تخاذ القرارات، والتخطيط الوظيفي.اعلى 
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درجة ممارسة مديري مدارس دولة الكويت على تعرف للهدفت  ( دراسةً 3101شيدي )قام الرّ أو 

 رتباطياالواستخدام المنهج الوظيفي  ،ضج وعالقتها بالرضا الوظيفيوفًقا لنظرية النّ  ةالقياديّ لألنماط 

، ةريقة العشوائيّ ختيارهم بالطّ ا وقد تم   ،ومعلمةٍ  ( معلمٍ 211ة من )العشوائيّ نت العينة وتكوّ  ،حليليالتّ 

ولة درجة ممارسة مديري مدارس د راسة للنتائج التالية: أنّ وتوصلت الدّ  ،ستبانة كأداةخدمت اإلواستُ 

ة، كما على جميع األنماط القياديّ  متوسطةٍ  جاء بدرجةٍ  ،ضجوفًقا لنظرية النّ ة الكويت لألنماط القياديّ 

ر ( لمتغي  α= 1.11اللة )عند مستوى الدّ  إحصائيةٍ  ذات داللةٍ  لى عدم وجود فروقٍ إراسة لت الدّ توصّ 

اللة لدّ عند مستوى ا إحصائيةٍ  ذات داللةٍ  وهناك فروق   ،العلمي، وجاءت لصالح البكالوريوسل المؤهّ 

(1.11 =α)حصائيةٍ إ ذات داللةٍ  تائج وجود فروقٍ وأظهرت النّ  ،( بين فئات الخبرة )الخدمة الوظيفية 

ر يؤثّ ضج تسام مدراء المدارس بالنّ ا ، وأنّ فويضالتّ عزى ألثر الجنس في جميع األنماط باستثناء نمط تُ 

ُّضا الوظيفي للمعلمين.إيجابًيا على تحقيق الرّ 

براهيم، وأمين ) هدفت ستراتيجية ودورها في عرف على اليقظة اال( التّ 3106دراسة حمودي، وا 

 ،ج الوصفي التحليليالمنهاستخدم و  ،للموظفين في شركة زين في العراق ضج الوظيفيتعزيز النّ 

ج ضة، ومؤشرات النّ كنولوجيّ خصية، واليقظة التّ )الشّ  :مت االستبانة المكونة من ثالثة محاورٍ خدِ ستُ وا

يجية ودورها ستراتاليقظة اال وجود عالقة بين لىإراسة لت الدّ توصّ  ،الوظيفي( لجمع المعلومات الالزمة

     لةالعند مستوى الدّ  إحصائيةٍ  ذات داللةٍ  وجود فروقٍ و  للموظفين ضج الوظيفيفي تعزيز النّ 

(1.11 =α ّفي الت ) ّونسبة البكالوريوس %11ليا هادات العُ إذ كانت نسبة حملة الشّ  .راسيّ حصيل الد ،

 فقط.  21%

 ومهاراٍت  براتٍ ه من خنتخاذ القرار للعاملين بما يمتلكو اكيف والقدرة على التّ  نأالنتائج  اظهرتكما 

 إيجاًبا على المؤسسة. لها عالقة ةتتعلق بالمهام الوظيفيّ 
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يفي الوظضج مستوى النّ  على تعرفللفت ( والتي هد3106قامت بها أبو ناصيف ) كشفت دراسة  

ة من يميّ نظوعالقته بالعدالة التّ  ،انة في محافظة العاصمة عمّ ة الخاصّ انويّ لدى مديري المدارس الثّ 

 ،ومعلمةٍ  ( معلمٍ 021نت العينة )وتكوّ  ،خدمت المنهج الوصفي االرتباطيوقد است   ،وجهة نظر معلميهم

 واستخدم أداتين لجمع البيانات، األولى: لقياس مستوى ،ريقة العشوائية البسيطةختيارهم بالطّ ا تمّ 

راسة إلى ت الدّ لوتوصّ  ،نظيميةانية: لقياس مستوى العدالة التّ ضج الوظيفي لمديري المدارس، والثّ النّ 

ن جاء اة في محافظة العاصمة عمّ ة الخاصّ انويّ ضج الوظيفي لدى مديري المدارس الثّ مستوى النّ  أنّ 

ي والعدالة ضج الوظيفبين النّ  إحصائيةٍ  ذات داللةٍ  إيجابية   رتباطية  ا ك عالقة  . وهنامرتفعةٍ  بدرجةٍ 

عاون راسة إلى ضرورة التّ لت الدّ من وجهة نظر معلميهم. ولقد توصّ ة لدى مديري المدارس نظيميّ التّ 

 ة.نظيميّ لتّ ضج الوظيفي والعدالة امن تجربتها في مجال النّ  ةستفادة لالة والخاصّ بين المدارس الحكوميّ 

ُّراساتُّاألجنبيةالد ُّ-ب

ن ضج الوظيفي بين الطالب الجامعييعرف على النّ التّ  تهدف ( بدراسةٍ 3102n, Hoor) هورنقام 

estern W) هة في جامعة ويسترن كابيعليميّ جارة في مؤسسة المرحلة التّ ولى في كلية التّ نة األُ في السّ 

Cape أداةً ستبانة مت االخدِ ستُ اوقد  ،من المرحلة وطالبةٍ  ( طالبٍ 212العينة على )(. اشتملت 

المعرفة  :نم ضج الوظيفي وكلٍّ هناك عالقة إحصائية كبيرة بين النّ  تائج بأنّ وأشارت النّ  ،لدراسةل

اسة أيًضا إلى ر وأشارت الدّ  ،لبةتخاذ القرار بين الطّ اة، والتخطيط الوظيفي، و قافة المهنيّ اتية، والثّ الذّ 

( إلى  Hoorn)  ه هورننوّ  ،ضج الوظيفي والعمر والجنستربط بين النّ  ةإحصائيّ دالالت عدم وجود 

ًجا في كثر نضأة مهنيّ  وقدراتٍ  لتزويد الطالب بكفاءاتٍ  ة،ن في دمج تجارب مهنيّ يستشار دور الم

 ضج الوظيفي.تزيد من النّ  واستراتيجياتٍ  مفيدةً  االقرار، ووضع برامجً  تخاذا
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وصنع  ،ضج الوظيفيرة بالنّ لى دراسة العوامل المؤثّ إ( 3101d, Chan)هدفت دراسة تشاند 

القدرة على ضج الوظيفي و ختيار العمل منها: النّ ار على فيجي، هناك عدة أسباب تؤثّ  مدينةفي  القرار

من الجامعة، وقد أحدثت المتغيرات: الجنس،  ( طالبٍ 213) راسة مننت عينة الدّ وقد تكوّ  ،تخاذ القرارا

ضج الوظيفي نّ لل مباشرةٍ  ظهرت نتائج الدراسة وجود عالقةٍ ألعرقي، والمسكن بعين والتحليل، و األصل ا

لى تأثير راسة ابين صنع القرار والجنس، وأشارت الدّ  مباشرةً  رتباطيةً اظهرت أكما  تخاذ القرار،امع 

 تخاذ القرار.اضج الوظيفي و من الجنس والعرق واإلقامة على النّ  كلٍّ 

ن ضج الوظيفي بيعرف على مستوى النّ التّ  تهدف ( دراسةً e,Barends 3101أجرت باريندسه )

  يهعليم العالي في جامعة ويسترن كابة لطلبة البكالوريوس في قسم التّ هائيّ نة النّ السّ  خريجي

(Western Cape)،  ّة في هائيّ نة النّ ضج الوظيفي بين طالب السّ راسة إلى تقييم درجة النّ هدفت الد

انوي عليم الثّ الوظيفية، ونوعية التّ و ،رها بمتغيرات: العمر، والجنس، واليقظة عليم العالي وتأث  قسم التّ 

بين  رتباطٍ اأشارت النتائج إلى عدم وجود  ،وطالبةٍ  طالبٍ ( 016العينة على ) واشتملت ،المدرسي

راسة بينت نتائج الدّ و  ،ضجهم الوظيفينُ  علىانوي عليم الثّ ة ونوعية التّ متغيرات العمر واليقظة الوظيفيّ 

وقدرة  ستعداد الوظيفي للشخص،ضج الوظيفي، وضرورة االبين الجنس والنّ  كبيرةً  هناك عالقةً  أنّ 

ضج زيادة النّ  وقد ثبت ،لوظيفيلنضوجه ا كيف الوظيفي لمواجهة تحديات العمل كسمةٍ الفرد على التّ 

خطيط، ، والتّ قافيةٍ ث ضج الوظيفي لتشمل مجاالتٍ للنّ  متزايدة   ن، وهناك حاجة  الوظيفي مع التقدم في السّ 

 ضج الوظيفي.كبير على النّ  وجيه المهني المالئم له أثر  والتّ  ،العملفي كيف والتّ 

ظيفي بين طالب ضج الو النّ عرف على لى التّ إ (Jawarneh ,2016دراسة جوارنة ) تقام

 ةمن طالب الجامعات األردنيّ  ضج الوظيفي على عينةٍ من خالل تحديد درجة النّ  ،الجامعات باألردن

( 361اسة على )ر اشتملت عينة الدّ و  ،ةربويّ متها كلية العلوم التّ ة التي نظّ جتماعيّ راسات االفي كليات الدّ 
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 عاليةٍ  درجةٍ الطلبة يتمتعون ب تائج أن  أشارت النّ  حيث ،ةجتماعيّ راسات االفي كليات الدّ  طالبةٍ و  طالبٍ 

لقد أظهر و  ،حاذ القرار بالعمل، وتنفيذ العملتاخصية، و ضج الوظيفي المعتمد على المعرفة الشّ من النّ 

بالعمل،  ةضج الوظيفي على المعرفة بالعمل، والمعرفة العالميّ من النّ  معتدلةٍ  مستوياتٍ لبة الطّ 

على  مدةً معت ،ضج الوظيفيبمستوى النّ  تائج إلى عدم وجود فروقٍ وأشارت النّ  ،خطيط للعملوالتّ 

على  ر قدرةً أكثخطيط للعمل، حيث كان كبار الموظفين عليمي باستثناء التّ الجنس، والمستوى التّ 

 خطيط من غيرهم.التّ 

 نظيميالت ُُّّبااللتزامراساتُّالمتعلقةُّلد ُّا .2

 ةراساتُّالعربي ُّالد ُّ .أ

نظيمي لدى مديري مدارس التّ  االلتزامعرف على درجة هدفت التّ فقد ( 3111دراسة العبادي )

استخدم  حيث  ،نظيميالتّ  بااللتزاموالكشف عن العوامل المرتبطة  ،ةعليم العام للبنين بمحافظة جدّ التّ 

( للكشف عن العوامل المرتبطة Motazستبانة التي تحتوي مقياس )مت االخدِ ستُ وا ،المنهج الوصفي

نظيمي لمديري التّ  االلتزام( لقياس Porter and others) هنظيمي، ومقياس بورتر وزمالئالتّ  بااللتزام

ن، ة )السّ خصيّ فات الشّ بين الصّ  إحصائيةٍ  ذات داللةٍ  لى عدم وجود عالقةٍ إراسة وتوصلت الدّ  ،المدار

 اللتزامااتب( وبين ، والرّ االجتماعيةومستوى الوظيفة، وسنوات الخبرة، والمؤهل العلمي، والحالة 

ود نظيمي والتحدي بالعمل، ووجالتّ  االلتزامبين  إحصائيةٍ  ذات داللةٍ  نظيمي. وعدم وجود فروقٍ التّ 

 االلتزامو س لمديري المدار  التربويينمالء والمشرفين بين دعم وتشجيع الزّ  إحصائيةٍ  ذات داللةٍ  عالقةٍ 

 نظيمي لدى المديرين.التّ  االلتزاممستوى  رتفاعاو نظيمي. التّ 

ديريات نظيمي في مالتّ  االلتزامة على حويليّ ( تقصي أثر القيادة التّ 3101هدفت دراسة العواودة )

راسة عينة الدّ نت تكوّ و  ستبانة لجمع البيانات،مت االخدِ واستُ  ،ة في إقليم الوسطعليم األردنيّ ة والتّ ربيّ التّ 
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ي نظيمالتّ  االلتزاممستوى  راسة إلى أنّ ت الدّ توصلّ و  عليم.ربية والتّ من مديريات التّ  ( مديرٍ 334من )

ألثر القيادة  راسةفي إجابات عينة الدّ  راسة إلى عدم وجود فروقاتٍ توصلت الدّ و  ،لدى المديرين مرتفع  

عزى للمتغيرات الديموغرافية وهي: تُ ( α≤1،11اللة )مستوى الدّ نظيمي عند التّ  االلتزامة في حويليّ التّ 

 ة، وسنوات الخدمة، والمسمى الوظيفي. العمريّ والفئة عليمي، الجنس، والمستوى التّ 

 ةساسيّ لتزام مديري المدارس األاعرف على درجة هدفت التّ  ( دراسةً 3106شي )ربيأجرت اله

نظيمي تّ ال االلتزامة وعالقتها بدرجة دارة المدرسيّ بأخالقيات اإلان ة في محافظة العاصمة عمّ الخاصّ 

لقياس  ( فقرةً 13األولى: مكونة من ) نرتباطي، وُأعدت استبانتام المنهج الوصفي االخدِ ستُ واللمعلمين. 

نت وقد تكوّ  ،نظيميالتّ  االلتزاملقياس درجة  ( فقرةً 32انية: مكونة من )ة والثّ ات اإلدارة المدرسيّ أخالقيّ 

لتزام مديري المدارس ادرجة  نّ أراسة أظهرت نتائج الدّ حيث  ،ومعلمةٍ  ( معلمٍ 246راسة من )عينة الدّ 

درجة  أنّ و  ،ة كانت مرتفعةّ ان بأخالقيات االدارة المدرسيّ ة في محافظة العاصمة عمّ ة الخاصّ ساسيّ األ

 .نظيمي للمعلمين كانت مرتفعةً التّ  االلتزام

نظيمي لتّ ا االلتزامة على اخليّ قابة الدّ عرف على أثر نظام الرّ هدفت التّ  ( دراسةً 3106أجرى ياسين )

 وموظفةٍ  ( موظفٍ 211راسة من )نت عينه الدّ ، وتكوّ عليم في محافظة المفرقة والتّ ربيّ تّ مديريات الفي 

 ،راسةزمة للدلجمع المعلومات الال ستبانة أداةً ت االوكان ،عليم بمحافظة المفرقربية والتّ في مديريات التّ 

، متوسطٍ  ىنظيمي االستمراري والعاطفي جاء بمستوّ التّ  االلتزاممستوى  راسة أيًضا أنّ لت الدّ وتوصّ 

 داللةٍ  يذ راسة إلى وجود أثرٍ لت الدّ توصّ و ، ى مرتفعٍ نظيمي المعياري بمستوّ التّ  االلتزامبينما جاء 

ريات مدي نظيمي فيالتّ  االلتزام علىاخلية قابة الدّ لنظام الرّ  (≥05,0αاللة )عند مستوى الدّ  إحصائيةٍ 

رشادات ومعايير بتطبيق اإل االلتزامراسة إلى ضرورة وأشارت الدّ  ،عليم بمحافظة المفرقوالتّ  يةربالتّ 
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في عليم تّ الربية و اخلية في مديريات التّ قابة الدّ ة في مجال الرّ وليّ ادرة عن المنظمات الدّ قابة الصّ الرّ 

 محافظة المفرق.

ء، تقييم األدانظام عرف على مستوى عدالة وشفافية هدفت التّ  ( دراسةً 3106أجرى الفودري )

جمع المعلومات ل ستبانة كأداةٍ ا االأيضً  تمخدِ واستُ  ،نظيمي للمدرسين في الكويتالتّ  االلتزاموأثره في 

العدالة فافية و مستوى الشّ  راسة إلى أنّ لت الدّ توصّ و  ،ومعلمةٍ  ( معلمٍ 111بلغت ) ةٍ عشوائيّ  من أفراد عينةٍ 

 وهناك فروق   ،اأيضً  انظيمي كانت مرتفعً التّ  االلتزام، ومستوى في تقييم أداء المدرسين كانت مرتفعةً 

جاءت عزى لمتغيرات الجنس، و نظيمي لدى المدرسين تُ التّ  االلتزامفي مستوى  إحصائيةٍ  ذات داللةٍ 

عزى لمتغيرات: المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، والمنطقة تُ  وجود فروقٍ الفروق لصالح اإلناث، وعدم 

والعدالة في تقييم ( للشفافية ≥05,0αاللة )عند مستوى الدّ  إحصائيةٍ  ذو داللةٍ  هناك أثر  و  ،ةعليميّ التّ 

 نظيمي لدى المدرسين. التّ  االلتزاماألداء على 

ُّةراساتُّاألجنبي ُّالد ُُّّ .ب

ت رانظيمي لدى المدراء، وتصو  التّ  االلتزام( للتعرف على Hart ,1992هارت ) دراسةقامت 

  OCQبانةستاجمع البيانات بإعداد  تم  و  ،ة للمدرسةلتزام المديرين والمتانة البيئيّ االمعلمين حول 

ين للمدير  نظيميالتّ  االلتزامرتباطات بين ختبار العالقات واالا تمّ و  ،(Porterلصاحبها بورتر )

اسة  إلى ر لت الدّ توصّ و  ،رتباط بيرسونب معامل االلتزامهم من خالل حسااوتصورات المعلمين حول 

ات المعلمين ر نظيمي لدى المدراء أعلى من الدرجات المتوسطة لتصو  لتزام التّ لالرجات المتوسطة الدّ  أنّ 

رات لتزاًما بعملهم ومدرستهم من تصو  االمدراء كانوا أكثر  دعم أنّ نظيمي للمدراء، وهذا ي  لتزام التّ لال

 المعلمين.
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ي التنظيم بااللتزامرة تنبؤات المنظمة المؤثّ  :( بعنوانHawkins ,1998هوكيز ) دراسةقامت 

نت العينة كو  ستبانة، وتاجمع البيانات بإعداد  تم  و  ،األمريكية الوالياتفي ة انويّ لدى مدراء المدارس الثّ 

ي: التنظيمي، وه االلتزامب راسة تأثير ستة متغيراتٍ أظهرت الدّ و  ،( مديرٍ 341و) ( مديرةٍ 023) من

دراك الععم الت  رة، والد  المتصو   ةيواالستقاللة، نظيميّ ة التّ العمر، والجنس، والمدّ  وأظهرت  ،دالةنظيمي، وا 

ستثناء انظيمي بالتّ  مااللتزالمتغيرات المستقلة جميعها على بين ا إيجابيةٍ  رتباطيةٍ ا تائج وجود عالقاتٍ النّ 

 . الجنس

ديرين، منظيمي للالتّ  وااللتزاملتعرف على العالقة بين القيم ( لGill, 2000هدفت دراسة جيل )

( Mansota( مديًرا من والية منسوتا )41راسة على )ُأجريت الدّ و  ،وجهة نظر متعددة األبعاد

 االلتزاما نظيمية، وأمّ ( لقياس القيم التّ Shwartzالمقياس الذي وضعه شوارتز )م خدِ األمريكية. استُ 

لعناصر ( ذي اMeyer and Allenل ماير وألن )ب  ع من قِ ضِ ه بالمقياس الذي وُ قياسُ  نظيمي فتم  التّ 

نظيمي تّ ال تزاماالليم من أكثر العوامل التي تحدد القيم المدركة للتنظ راسة الى أنّ لت الدّ توصّ  ،الثالث

 للمديرين.

نظيمي التّ  االلتزام( لمعرفة العالقة بين DeMarco ,2002قام بها ديماركو ) دراسة   هدفت

ين لمتانة رات المديرين والمعلمنظيمي للمدراء، وتصو  التّ  االلتزامرات المعلمين عن وتصو   ،للمديرين

ره على المقياس الذي طو   بناءً  (OCQ)نظيمي التّ  االلتزاملقياس  رت استبانة  و  طُ  ،ةالبيئة المدرسيّ 

(Porter and othersواستجاب أفراد ال ،) اشتملت العينة على  ،1عينة للعبارات على مقياس ليكرت

تصورات  لى أن  إراسة شير نتائج الدّ وتُ  ، Northeasternومعلميها ومديريها من والية ( مدرسةً 10)

راسة لت الدّ ا توصّ كم ،ة للمدرسةة البيئيّ لتحديد القوّ  مهمةً  نظيمي لمديريهم كانتلتزام التّ لالالمعلمين 

التنظيمي  االلتزامي ذو  من  رت المدارس التي تمتلك مدراءبِ لتزاًما من معلميهم، واعتُ االمدراء أكثر  أنّ 
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بالعمل  تمر  المدير الملتزم يس نظيمي، وأنّ التّ  االلتزامز عز  العمر وسنوات الخدمة تُ  ، وأنّ المرتفع قوية  

 . ومستقرةٍ  غنيةٍ  المدرسة التي لديها ثقافةٍ في 

لوك عرف على الس  التّ  تهدف دراسةً  (Saeed, Ali, Tatlah ,1201) علي وسعيدتاطلح و جرى أ

راسة من ت الدّ نالباكستان، تكوّ في م يعلمن العاملين بمهنة التّ  نظيميالتّ  االلتزامثره على أالقيادي و 

قيادي راسة مقاييس قياس السلوك البعت الد  واتّ  ،االستبانة لجمع البيانات متخدِ ، واستُ ( عينةٍ 011)

 وااللتزام القياديّ  لوكبين السّ  ومرتفعةٍ  إيجابيةٍ  عالقةٍ  وجودراسة إلى لت الدّ توصّ و  ،نظيميالتّ  االلتزامو 

 االلتزامة على لقياداسلوك بين  قويٍّ   لى وجود ارتباطٍ إالنتائج وأشارت  ،عليمالتّ في نظيمي للعاملين التّ 

نتماء، بينما زام االلتادرة لسلوك القيادة يرتبط سلًبا بنمط هيكل المبا راسة أنّ وتوصلت الدّ  ،نظيميالتّ 

 لتزام التبادل إيجاًبا مع سلوك القادة.ايرتبط 
مكين الت  و ة ة الوظيفيّ ستقالليّ عرف إلى أثر االهدفت التّ  ( دراسةً Dude ,2012أجرى دودي )

( 0116راسة على )داشتملت عينة الّ و  ،نظيمي لدى المديرينالتّ  االلتزامة على وزيعيّ فسي والعدالة التّ الن  

الواليات   (Midwest)مدويستة في انويّ وضة حتى المرحلة الثّ من مدراء المراحل المختلفة من الرّ 

بين متغيرات  كبيرٍ  وجود ارتباطٍ راسة إلى وتوصلت الد   ،ةة والخاصّ ة من المدارس العامّ مريكيّ المتحدة األ

دام العديد من ختاس تم  و  ،نظيميالتّ  االلتزامة على وزيعيّ لة التّ افسي والعدمكين النّ آثار الوظيفة والتّ 

(، ونموذج Porter and Others)ن يراسة، مثل: مقياس بورتر وآخر نظيمي بالدّ التّ  االلتزاممقايس 

 االلتزام علمي علىالجنس والمستوى التّ  :من لكلٍّ  كبيرٍ  لتأثيرٍ راسة (. أشارت الدّ Mowdayميدويز )

ة نظيميّ التّ  للتمكين والعدالة لى وجود أثرٍ إوأشارت أيًضا  ،وكان أثر الجنس أعلى عند النساء نظيمي،التّ 

 اللتزامار على تؤثّ  خرى ذات أهميةٍ أُ  راسة على متغيراتٍ نظيمي، واعتمدت الدّ التّ  االلتزاملزيادة 
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ة، وأخيًرا قة، والثّ غير، والعدالة اإلجرائيّ راع، ومقاومة التّ نظيمي: كاألمن، والعمل الجماعي، والصّ التّ 

 لتزام المدرسة بمدير المدرسة.ا

 ةُّمنهاراسةُّالحالي ُّابقةُّوموقعُّالد ُّراساتُّالس ُّالتعقيبُّعلىُّالد ُّ

ة ة الحاليّ راساتفقت مع الدّ راسات بعض الدّ  الحظ أنّ ابقة نُ راسات الس  الع على الد  من خالل االط  

ضج الوظيفي، واختلفت في أهدافها ومناهجها والمجتمعات التي ُأجريت من حيث تناولها لمتغير النّ 

، ةة العامّ نويّ اضج الوظيفي لدى مديري المدارس الثّ مستوى الن  على عرف فبعضها هدفت التّ  ،عليها

ا لنظرية ة وفقً دولة الكويت لألنماط القياديّ درجة ممارسة مديري مدارس على عرف التّ  وبعضها هدفت

ة ودورها في تعزيز ستراتيجيّ التعرف على اليقظة اال وبعضها هدفتضا الوظيفي، ضج وعالقتها بالر  النّ 

ة ة الخاصّ نويّ اضج الوظيفي لدى مديري المدارس الثّ مستوى النّ عرف على وكذلك التّ  ،ضج الوظيفيالنّ 

 دفتوبعضها ه ،ة من وجهة نظر معلميهمنظيميّ وعالقته بالعدالة التّ  ،انفي محافظة العاصمة عمّ 

رة وامل المؤثّ الع لىإرف عالتّ  وبعضها هدفتضج الوظيفي بين الطالب الجامعيين، لى النّ إعرف التّ 

 ن.األردفي ضج الوظيفي بين طالب الجامعات عرف على النّ وكذلك التّ  ،ضج الوظيفيبالنّ 

 ،ةعليم العام بمحافظة جدّ التّ نظيمي لدى مديري مدارس التّ  االلتزامدرجة عرف على وكذلك التّ 

أثر القيادة  يتقصّ  لىإعرف التّ  وبعضها هدفت، نظيميالتّ  بااللتزاموالكشف عن العوامل المرتبطة 

لى إعرف التّ  ا هدفتوبعضه ،ةعليم األردنيّ ربية والتّ ات التّ نظيمي في مديريّ التّ  االلتزامة على حويليّ التّ 

ة لمدرسيّ دارة اات اإلان بأخالقيّ ة في محافظة العاصمة عمّ ة الخاصّ ساسيّ لتزام مديري المدارس األادرجة 

 االلتزامخلية على اقابة الدّ لى أثر نظام الرّ إعرف التّ  وبعضها هدفتنظيمي، التّ  االلتزاموعالقتها بدرجة 

 المفرق.عليم في محافظة ربية والتّ ات التّ مديريّ نظيمي في التّ 
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نظيمي لدى مديرات التّ  االلتزامبالوظيفي وعالقته ضج لى تعرف النّ إة فقد هدفت راسة الحاليّ ا الدّ مّ أ

 .ان من وجهة نظر المعلماتة في محافظة العاصمة عمّ ة الخاصّ المدارس األساسيّ 

يد من العد مع رتباطية بتناول المنهج الوصفي االالحاليّ  راسةالدّ من حيث المنهج: اتفقت 

 راسة.بقة في هذه الدّ اراسات السّ الدّ 

 انة كأداةٍ بستدام االخستاابقة براسات السّ ة مع معظم الدّ الحاليّ  راسةالدّ من حيث األداة: تتشابه 

 .راسةلجمع بيانات الدّ 

 ها على عيناتٍ ابقة بتطبيقراسات السّ ة مع بعض الدّ راسة الحاليّ راسة: تتشابه الدّ من حيث عينة الدّ 

 .من المعلمين ومديري ومديرات المدارس

إعداد  طالع عليها فياال ابقة التي تمّ راسات السّ ة من أدبيات الدّ راسة الحاليّ وقد استفادت الدّ 

طالع على المفاهيم الواردة فيها، وصياغة مشكلتها، والمنهج المستخدم، راسة، واالوتطوير أداتي الدّ 

 تائج وتفسيرها.ومناقشة النّ 

نظيمي لدى التّ  اللتزامباضج الوظيفي وعالقته تطرقها للعالقة بين متغيري النّ ب راسةالدّ زت هذه تميّ 

ان من وجهة نظر المعلمات، والتي لم ة في محافظة العاصمة عمّ ة الخاصّ مديرات المدارس األساسيّ 

 يتطرق لها من قبل.
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ُّالثالثالفصلُّ
ُّالطريقةُّواإلجراءات

تي ألدا اراسة وعينتها ووصفً عرًضا لمنهج الدراسة المستخدم ومجتمع الدّ  الفصليتناول هذا 

جراءات الدّ موثباته هماراسة، وصدقالدّ   راسة والمعالجة اإلحصائية للبيانات كما يأتي:ا وا 

ُّراسةُّالمستخدممنهجُّالد ُّ

مثل هذا مالئم لالمنهج اله ألنّ  ؛راسةالمنهج الوصفي االرتباطي في هذه الدّ  الباحثةت استخدم

 راسات.النوع من الدّ 

ُّراسةمجتمعُّالد ُّ

في  ةة الخاصّ ة في المدارس األساسيّ راسة من جميع معلمات المرحلة األساسيّ ن مجتمع الدّ تكوّ 

 ( معلمةٍ 6011عددهم )(، والبالغ 2020/ 2019خالل العام الدراسي ) ،انمحافظة العاصمة عمّ 

لملكة رانيا ومركز ا انعليم في محافظة العاصمة عمّ ربية والتّ ادرة عن وزارة التّ وفق اإلحصائيات الصّ 

ُّح ذلك.( يوضّ 0(، والجدول )3106) لسنةالعبد اهلل 

ُّ(1)ُّجدولال
ُّاءُّحسبُّاللوُُّّلمعلماتُّفيُّمديرياتُّالتربيةُّوالتعليمُّفيُّمحافظةُّالعاصمةُّعمانلعُّمجتمعُّالدراسةُّتوزُّ

ُّ

ُّ

ُّعددُّالمعلماتُّاللواءُّالمحافظة
ُّ
ُّ
ُّ

ُّالعاصمةُّعمان

 1394 لواء قصبة عمان
 3815 لواء الجامعة
 860 لواء القويسمة
 80 لواء سحاب

 928 لواء وادي السير
 302 لواء ناعور
 726 لواء ماركا
 6011 المجموع
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ُّراسةعينةُّالد ُّ

من ثالث  ودية  عنق عشوائية   عينة   تيرتاخالمرحلة األولى  :مرحلتينراسة على اختيار عينة الدّ  تمّ 

 ان، وكانت األلوية المختارة )لواء قصبة عمان،ابعة لمحافظة العاصمة عمّ التّ  سبعةمن األلوية ال ألويةٍ 

 (. 3الجدول )في  ح، كما هو موضّ (4021المعلمات ) بلغ عددإذ لواء الجامعة، لواء القويسمة( 

ُّ(2)ُّجدولال
انُّمحافظةُّالعاصمةُّعمُّلمعلماتُّفيُّمديرياتُّالتربيةُّوالتعليمُّفيُّالثالثعُّمجتمعُّالدراسةُّلأللويةُّتوزُّ

ُّحسبُّاللواءُّ
 

 

 

 
 

ة في الخاصّ  ةمن معلمات المدارس األساسيّ  عشوائية   ة  يطبق فقد اختيرت عينة  انية ا المرحلة الثّ أمّ 

وذلك بالرجوع إلى جدول تحديد حجم  (،241بلغ حجم العينة الكلي )محافظة العاصمة عّمان، إذ 

( 3) ، الجدول(Krejcie & Morgan, 1970سي ومورجان )جالعينة من المجتمع الذي أعده كري

 ح ذلك.يوضّ 

ُّ(3)ُّجدولالُُّّ
الدراسةُّلأللويةُّالثالثُّلمعلماتُّفيُّمديرياتُّالتربيةُّوالتعليمُّفيُّمحافظةُّالعاصمةُّعمانُّعينةُّعُّتوزُّ

ُّحسبُّاللواءُّ
ُّ

ُّ

 

 

 

ُّعددُّالمعلماتُّاللواءُّالمحافظة

ُّالعاصمةُّعمان

 1394 لواء قصبة عمان
 3815 لواء الجامعة

 928 لواء وادي السير
 4021 المجموع

ُّعددُّالمعلماتُّاللواءُّالمحافظة

ُّالعاصمةُّعمان

 62 لواء قصبة عمان
 334 لواء الجامعة

 11 لواء وادي السير
 241 المجموع
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اختيارهم بالطريقة  تمّ  حيث ،( معلمة241راسة، البالغ عددها )عينة الدّ ستبانة على اإل توزيع تم  

غراض جمع استبانات الدراسة وترتيبها وفرزها والتأكد من صالحيتها أل تم   م  ومن ثُ ة، بقيّ ة الطّ العشوائيّ 

خصص، التّ (راسة حسب توزيع عينة الدراسة حسب متغيرات الدّ ( 4)الجدول و  ،حليل اإلحصائيالتّ 

 ة(.المؤهل العلمي، الخدمة الوظيفيّ 

ُّ(4)ُّجدولالُُُُّّّّ
ُّعضهاُّوالدرجةُّالكليةببُّالمجاالتمعامالتُّاالرتباطُّبينُُّّمصفوفة

 ( معلمة.241اعتمادها للتحليل اإلحصائي )تّم راسة التي الجدول السابق تكون عينة الدّ  وبحسب

ُّالمعيارُّاإلحصائي

 واحدةً  ةً فقرة من فقراته درج الخماسي لتصحيح أدوات الدراسة، بإعطاء كل   ليكرتاعتماد سلم  تمّ 

( على 0، 3، 2، 1، 1) ا( وهي تمثل رقميً انادرً ، قلياًل  ،اأحيانً ، اغالبً ، ادائمً من بين درجاته الخمس )

 تائج:اعتماد المقياس التالي ألغراض تحليل النّ  وقد تم  ، رتيبالتّ 

 0.22=      1=       0-1=      الحد األدنى  -الحد األعلى =  طول الفئة

 2            2                المستوياتعدد                   

 :وبذلك يكون، فئةٍ  نهاية كل   إلى (0.22)إضافة الجواب  ومن ثمّ  

  3.22 -0.11من  المنخفضالمستوى  

 2.41 -3.21 منالمتوسط  المستوىويكون 

 1.11 -2.46 منالمرتفع  والمستوى

ُّالمعلمات الخدمةُّالوظيفيةُّالمعلماتُّالمؤهلُّالعلميُّالمعلماتُّالتخصص
 119 واتسن 1أقل من  279 دونفما وس يوربكال 178ُّعلمي
 118 سنوات 01سنوات إلى  1من  85 دراسات عليا 186ُّإنساني
 127 سنوات 01أكثر من    ُّ

 364  364  364ُّالمجموع
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ُّراسةأداتاُّالد ُّ

 لجمع المعلومات الالزمة، وهما:  على أداتين عتمادالا راسة تمّ الدّ  أهدافولتحقيق 

ُّضجُّالوظيفيأواًل:ُّالن ُّ

ق ي المتعلّ ر ظإلى األدب النّ  استناداضج الوظيفي النّ المتعلقة بستبانة قامت الباحثة بتطوير اإل

 هورنودراسة  (،3116دراسة الصرايرة ): ابقة مثلالسّ  راساتوالدّ النضج الوظيفي،  بموضوع

(Hoorn, 2013 و ،) دراسة( باريندسهBarendse, 2015)،  وقد  (،3106أبو ناصيف )دراسة و

 ح ذلك.( يوضّ 0والملحق )فقرة  (12ة من )وليّ راسة بصورتها األة الدّ دانت أتكوّ 

 لألداةدقُّالظاهريُّالص ُّ

ن من ميمن الخبراء والمحك   على مجموعةٍ  راسة قامت الباحثة بعرضهاالدّ  للتأكد من صدق أداة

 وسط،ق األر والمناهج في جامعة الشّ  ةربويّ والقيادة التّ دارة اإلفي  المتخصصينساتذة الجامعات من أ

مت م  وذلك للتأكد من صالحيتها لقياس ما صُ  ،(3ملحق ) ة،ة، والجامعة الهاشميّ ردنيّ والجامعة األ

عديل والتّ  ،عديللى تإ وهل هي بحاجةٍ  ،المة اللغوية لصياغة الفقراتالفقرات والس   نتماءاومدى  ،لقياسه

 مين فأكثر، وتمّ ( من المحك  %61نسبة )ب لفقرات التي حصلت على موافقةٍ ا ختيارا تم   إذ .المقترح

ضج داة النّ فأصبحت أ ،او حذفهاقتراح تعديلها أو إعادة صياغتها أ ما يلزم مع الفقرات التي تمّ جراء إ

ح أداة ( يوضّ 2والملحق ) ،( فقرات4بعد حذف ) ،فقرة (21نة من )هائية مكوّ في صورتها النّ ي الوظيف

 راسة بصورتها النهائية.الدّ 

 ،( درجاتٍ 1ا )البديل دائمً  ي  عطأُ زن وفق سلم )ليكرت( الخماسي حيث فقرة و  لكل عطي  وقد أُ 

( 0ا )والبديل نادرً  ،( درجتين3 )والبديل قلياًل  ،( درجاتٍ 2ا )حيانً أوالبديل  ،( درجاتٍ 1با )والبديل غالً 

 .درجة واحدة
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ُّاخليصدقُّاالتساقُّالد ُّ

لمقياس فقرات ا رتباطاجت معامالت خرِ دالالت صدق االتساق الداخلي للمقياس، استُ  الستخراج

نت من تكو  و  ،راسةمن خارج عينة الدّ  ستطالعيةا في عينةٍ ليه إللمجال التي تنتمي ة رجة الكليّ الدّ مع 

للصدق بالنسبة لكل فقرة في صورة معامل  هنا يمثل داللةً  االرتباطمعامل  ، حيث أنّ معلمةً  (21)

ة رجة الكليّ الدّ مع الفقرات  رتباطاوقد تراوحت معامالت ، ةرجة الكليّ بين كل فقرة وبين الدّ  رتباطا

 .بين ذلكيُ ( 1)والجدول  ،(927.-618.) ما بينللمجال التي تنتمي اليه 

ُّ(5)ُّجدولال
ُّليهإللمجالُّالتيُّتنتميُّالدرجةُّالكليةُّوُّبينُّالفقراتُُّّاالرتباطمعامالتُّ

  (.1.11دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) *
 (.1.10دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) **

ُّالمجالُّالثالث:ُّاالهتمامُّبالمعلماتُّوبيئةُّالعملُّالمجالُّالثاني:ُّاتخاذُّالقرارُّالمجالُّاألول:ُّالخبرةُّوالمهارة
ُّاالرتباطمعاملُُّّرقمُّالفقرةُّمعاملُّاالرتباطُّرقمُّالفقرةُّمعاملُّاالرتباطُّرقمُّالفقرة

1 .927** 1 .644** 1 .766** 
2 .797** 2 .905** 2 .618** 
3 .860** 3 .881** 3 .772** 
4 .713** 4 .892** 4 .840** 
5 .846** 5 .881** 5 .858** 
6 .772** 4 .890** 6 .879** 
7 .852** 1 .830** 7 .867** 
8 .896** 6 .871** 8 .880** 
9 .917** 6 .905** 9 .872** 
10 .869**   10 .904** 
00 .821**   00 .923** 
12 .856**   12 .751** 
    02 .887** 
    01 .838** 
    01 .896** 
    04 .740** 
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ك لم ، ولذلاإحصائيً  ودالةٍ  مقبولةٍ  كانت ذات درجاتٍ  رتباطاالجميع معامالت  أنّ  اإلشارةوتجدر 

 من هذه الفقرات. يتم حذف أيٍّ 

 تالمجاالبين  رتباطاالمعامالت ، و ةرجة الكليّ الدّ ب مجالكل  رتباطا معامل استخراج تمّ كما 

 .بين ذلك( يُ 4)والجدول عضها بب

ُّ(2)ُّجدول
ُّوالدرجةُّالكليةعضهاُّببُّالمجاالتبينُُّّاالرتباطمعامالتُُّّمصفوفة

 (.1.11الداللة )دالة إحصائيا عند مستوى  *
 (.1.10دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) **

وهذا ، اودالة إحصائيً  كانت ذات درجات مقبولة رتباطاالجميع معامالت  أن   (4) الجدولبين يُ 

 .راسةالدّ  داةاخلي ألالدّ  تساقاالز من صدق عزّ يُ 

 ثباتُّاألداة

نباخ ألفا اخلي حسب معادلة كرو الدّ  تساقاالحقق بطريقة التّ  راسة، فقد تمّ الدّ  أداةثبات  من للتأكد

التجزئة حساب معامل  اأيضً  ( معلمة، وتمّ 21راسة مكّونة من )من خارج عينة الدّ  على مجموعةٍ 

 جزئةالتّ ومعامل  ،الداخلي وفق معادلة كرونباخ ألفا تساقاال( يبين معامل 1والجدول ) ةصفيّ النّ 

ككل، واعتبرت هذه القيم مالئمة لغايات هذه  داةحسب معادلة جوتمان، للمجاالت واأل صفيةالنّ 

 راسة.الدّ 

ُّ  

 اتخاذُّالقرار الخبرةُّوالمهارة 
االهتمامُّبالمعلماتُّ

 وبيئةُّالعمل
 الدرجةُّالكلية

    1 الخبرةُّوالمهارة
   1 **856. اتخاذُّالقرار

  1 **956. **839. االهتمامُّبالمعلماتُّوبيئةُّالعمل
 1 **979. **974. **925. الدرجةُّالكلية
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 (2)جدولُّال
ُّللمجاالتُّوالدرجةُّالكليةُّالتجزئةُّالنصفيةالداخليُّكرونباخُّألفاُّوُُّّاالتساقمعاملُّ

 التجزئةُّالنصفية معاملُّثباتُّكرونباخُّألفا المجال
 0.92 0.96 الخبرة والمهارة
 0.94 0.96 اتخاذ القرار

 0.95 0.97 االهتمام بالمعلمات وبيئة العمل
 0.96  األداة الكلية

بين  االتساق الداخلي تراوحت بطريقة النضج الوظيفيمعامل الثبات ألداة  أنمن الجدول  يتضحو ُُُّّّ

وهذه  ( وهي مرتفعة،1.64الكلية بلغ ) ( ومدى معامل ثبات التجزئة النصفية لألداة1.64-1.61)

المؤشرات اإلحصائية تدل على أن أداة الدراسة تتمتع بدرجة عالية من الثبات مما يعزز من دقة 

 .لتحقيق أغراض الدراسة ومناسبتها للتطبيق األداة

ُّنظيميالت ُُّّااللتزامثانيًا:ُّ

ي المتعلق ر إلى األدب النظ استناداالتنظيمي  االلتزامبالمتعلقة ستبانة اإل بتطوير الباحثةقامت 

الدجاني ودراسة ، (3106الهربيشي ) مثل دراسة، والدراسات السابقة، التنظيمي االلتزام بموضوع

نت أداة الدراسة بصورتها وقد تكوّ ، (3106الفودري )ودراسة (، 3106ياسين )ودراسة (، 3106)

 ح ذلك.وض  ( يُ 0) فقرة والملحق (36) ولية مناأل

 الظاهريُّلألداةُّدقص ُّال

ن من ميمن الخبراء والمحك   راسة قامت الباحثة بعرضها على مجموعةٍ الدّ  من صدق أداةللتأكد 

 ،وسطق األر والمناهج في جامعة الشّ  ةربويّ والقيادة التّ دارة اإلفي  المتخصصينساتذة الجامعات من أ

مت م  وذلك للتأكد من صالحيتها لقياس ما صُ  ،(3ملحق ) ،، والجامعة الهاشميةةردنيّ والجامعة األ

يل والتعديل لى تعدوهل هي بحاجة إ ،المة اللغوية لصياغة الفقراتلقياسه ومدى انتماء الفقرات والسّ 
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 مين فأكثر، وتمّ ( من المحك  %61نسبة )بلفقرات التي حصلت على موافقة ختيار اا تمّ  المقترح إذ

 االلتزامداة أفأصبحت  ،حذفها وأ عادة صياغتهااقتراح تعديلها أو إ ما يلزم مع الفقرات التي تمّ جراء إ

ح أداة ( يوضّ 2( فقرات والملحق )6بعد حذف )( فقرة 30من ) هائية مكونةً النّ في صورتها  نظيميالتّ 

 راسة بصورتها النهائية.الدّ 

( درجات 1ا )البديل دائمً  ي  عطأُ حيث  ،م )ليكرت( الخماسيلّ وفق سُ  اوزنً  فقرةلكل  عطي  وقد أُ 

( 0ا )والبديل نادرً  ،( درجتين3 )والبديل قلياًل  ،( درجات2ا )حيانً أوالبديل  ،درجات( 1ا )والبديل غالبً 

 .درجة واحدة

ُّاخليصدقُّاالتساقُّالدًُّ

لمقياس فقرات ا رتباطاجت معامالت خرِ اخلي للمقياس، استُ دالالت صدق االتساق الدّ  الستخراج

نت من تكوّ  ،راسةمن خارج عينة الدّ  ستطالعيةا في عينةٍ ليه إالتي تنتمي  للمجالة رجة الكليّ مع الدّ 

للصدق بالنسبة لكل فقرة في صورة معامل  هنا يمثل داللةً  رتباطاالمعامل  حيث أنّ  ،معلمةً  (21)

ة جة الكليّ ر الدّ مع الفقرات  رتباطاوقد تراوحت معامالت ، بين كل فقرة وبين الدرجة الكلية رتباطا

 .بين ذلكيُ  (6)والجدول (، 962.-560.) نما بيليه إللمجال التي تنتمي 

ُّ  
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ُّ(8)ُّجدولال
ُّليهإللمجالُّالتيُّتنتميُّالدرجةُّالكليةُّوُّبينُّالفقراتُُّّاالرتباطمعامالتُّ

  (.1.11إحصائيا عند مستوى الداللة )دالة  *
 (.1.10دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) **

ك لم ، ولذلاإحصائيً  ودالةٍ  مقبولةٍ  كانت ذات درجاتٍ  رتباطاالوتجدر اإلشارة أن جميع معامالت 

 من هذه الفقرات. أيٍّ  حذفيتم 

 تالمجاالمعامالت االرتباط بين ، و ةالدرجة الكليّ ب مجالكل  ارتباط معاملاستخراج  كما تمّ 

 .( يبين ذلك6والجدول )عضها، بب

ُّ(9)ُّجدولال
ُّعضهاُّوالدرجةُّالكليةُّببُّالمجاالتبينُُّّاالرتباطمعامالتُّ

 (.1.11دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) *
 (.1.10دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) **

ُّاألخالقيُّااللتزامالمجالُّالثالث:ُُّّاالستمراريُّااللتزامالمجالُّالثاني:ُُّّالعاطفيُّااللتزامالمجالُّاألول:ُّ
ُّمعاملُّاالرتباطُّرقمُّالفقرةُّمعاملُّاالرتباطُّرقمُّالفقرةُّمعاملُّاالرتباطُّرقمُّالفقرة

1 .867** 0 .693** 0 .815** 
3 .929** 3 .763** 3 .921** 
2 .915** 2 .731** 2 .936** 
1 .962** 1 .560** 1 .907** 
5 .909** 1 .817** 1 .862** 
4 .806** 4 .585** 4 .864** 
1 .865** 1 .777**   
6 .898**     

 الدرجةُّالكلية األخالقيُّااللتزام االستمراريُّااللتزام العاطفيُّااللتزام 
    1 العاطفيُّااللتزام
   1 **540. االستمراريُّااللتزام
  1 **632. **790. األخالقيُّااللتزام

 1 **923. **794. **910. الدرجةُّالكلية
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ا وهذ، اإحصائيً  ودالةٍ  مقبولةٍ  كانت ذات درجاتٍ  رتباطاالجميع معامالت  أنّ  (6) الجدوليبين 

 .راسةالدّ  داةاخلي ألالدّ  تساقاالز من صدق عز  يُ 

 األداةُّثبات

 التحقق بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا، الدراسة، فقد تمّ  أداةمن ثبات  للتأكد

 التجزئةحساب معامل  اأيضً  وتمّ  ،معلمة (01من خارج عينة الدراسة مكّونة من ) على مجموعةٍ 

 التجزئةمعامل و  ،بين معامل االتساق الداخلي وفق معادلة كرونباخ ألفا( يُ 01والجدول ) ةالنصفي  

ذه لغايات ه رت هذه القيم مالئمةً بِ واعتُ  ،ككل داةللمجاالت واألحسب معادلة جوتمان،  النصفية

 راسة.الدّ 

ُّ(10جدولُّ)ال
ُّللمجاالتُّوالدرجةُّالكليةُّالتجزئةُّالنصفيةمعاملُّاالتساقُّالداخليُّكرونباخُّألفاُّوُّ

 التجزئةُّالنصفية معاملُّثباتُّكرونباخُّألفا المجال
 1.61 1.64 العاطفيُّااللتزام
 0,77 1.62 االستمراريُّااللتزام
 0.94 1.61 األخالقيُّااللتزام

 1.66  األداة الكلية
بطريقة االتساق الداخلي تراوحت  االلتزام التنظيميمعامل الثبات ألداة  أنمن الجدول  يتضحو    

( وهي مرتفعة، 1.66( ومدى معامل ثبات التجزئة النصفية لألداة الكلية بلغ )1.64-1.62بين )

وهذه المؤشرات اإلحصائية تدل على أن أداة الدراسة تتمتع بدرجة عالية من الثبات مما يعزز من 

 .لتحقيق أغراض الدراسة ومناسبتها للتطبيق دقة األداة

 
ُّراسةمتغيراتُّالد ُّ

 راسة على المتغيرات التالية:تشتمل الدّ 
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 ُّ:المتغيراتُّالتابعة

 .الّنضج الوظيفي -

 .االلتزام التّنظيمي -

ُُّّالمستقلةالمتغيراتُّ

 خصص.التّ  .أ

 .دراسات عليا(، فما دون )بكالوريوس ن:االمؤهل العلمي: وله مستوي .ب

 وهم: ،مستويات ةالخدمة: ولها ثالث سنوات .ج

 .سنواتقل من خمس أ .0
 عشر سنوات. خمس سنوات إلىمن  .3
 .أكثر من عشر سنوات .2

ُّةلمعالجةُّاإلحصائي ُّا

 :اة اآلتية لمعالجة البيانات إحصائيّ استخدام الوسائل اإلحصائيّ  تمّ 

 عياريةة واالنحرافات الماستخدام المتوسطات الحسابيّ  لإلجابة عن السؤالين األول والثاني، تمّ  -0

 .راسةالستجابات أفراد عينة الدّ  والرتبة والدرجة

( Pearson Correlationبيرسون ) رتباطامعامل استخدام  تمّ ؤال الثالث إلجابة عن السّ ل -3

 .نظيميالتّ  وااللتزام النضج الوظيفيبين  رتباطيةالمعرفة إذا كان هناك عالقة 

( فيما يتعلق test-tاستخدام االختبار التائي ) الرابع والخامس تمّ  ينالسؤاللإلجابة عن  -2

فيما يتعلق  ،(One way ANOVAوالمؤهل العلمي وتحليل التباين األحادي )تخصص بال

 .فروق للمقارنات البعديةلل( Test 'Scheffeشيفيه ) ختباراو بسنوات الخدمة 

 تالية:التنظيمي للمديرات بتطبيق المعادلة ال االلتزام درجةالنضج الوظيفي و  مستوىيد تحد تمّ  -1
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1.33 =
 4

3
 =

 1 −  5

3
   =

الحد األدنى للبدائل  − الحد األعلى للبدائل 
عدد المستويات 

 =  طول الفئة 

 وبذلك يكون:، فئةٍ  نهاية كل   إلى (0.22)إضافة الجواب  ومن ثمّ 

 .3.22 -0.11من  المنخفضالمستوى  

 .2.41 -3.21 منويكون المستوى المتوسط 

 .1.11 -2.46 منوالمستوى المرتفع 

ُّراسةإجراءاتُّالد ُّ

 :ياآلتالدراسة بإجراءات تلخصت 

 .الحصول على البراءة البحثية لموضوع الدراسة من الجامعة األردنية -0

 مراجعة األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة. -3

 .مجتمع الدراسة وعينتها أفراد تحديد -2

 (.االستبانتينتطوير أداتي الدراسة ) -1

 األداتين.التحقق من صدق وثبات  -1

أفراد  الدراسة علىبتوزيع أداتي  ةالباحث تقامراسة، الدّ  بعد التحقق من صدق وثبات أداتي -4

 .راسةعينة الدّ 

( للمعالجات اإلحصائية، للوصول إلى SPSSباستخدام البرنامج اإلحصائي ) البياناتتحليل  -1

 علماتمالنتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة ومناقشتها ووضع التوصيات، بعد تفريغ إجابات 

 .داةعن فقرات األ ةاألساسية الخاصّ المدارس 
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ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّابعلفصلُّالر ُّا
 نتائجُّالدراسة

 

 

 

 

 

ُّ  
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ُّالفصلُّالرابع
ُّراسةنتائجُّالد ُّ

سئلة راسة من خالل اإلجابة عن األليها هذه الدّ إتائج التي توصلت ا للنتناول هذا الفصل عرضً 

 تية:اآل

ُّالنتائجُّالمتعلقةُّبالسؤالُّاألول

ةُّةُّفيُّمحافظةُّالخاص ُّضجُّالوظيفيُّلدىُّمديراتُّالمدارسُّاألساسي ُّول:ُّماُّمستوىُّالن ُّؤالُّاألُّالس ُّ
ُّانُّمنُّوجهةُّنظرُّالمعلمات؟العاصمةُّعم ُّ

مستوى و حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  تمّ ول، سؤال الدراسة األ عنولإلجابة 

ظر ان من وجهة نة في محافظة العاصمة عمّ النضج الوظيفي لدى مديرات المدارس األساسية الخاصّ 

ُّح ذلك.( يوضّ 00ضج الوظيفي، والجدول )مجال من مجاالت النّ  عام ولكل   بشكلٍ  المعلمات،

ُّ(11)ُّالجدول
والرتبُّومستوىُّالنضجُّالوظيفيُّلدىُّمديراتُّالمدارسُّالمتوسطاتُّالحسابيةُّواالنحرافاتُّالمعياريةُّ

ُّااألساسيةُّالخاصةُّفيُّمحافظةُّالعاصمةُّعمانُّمنُّوجهةُّنظرُّالمعلماتُّمرتبةُّتنازليًُّ

ي ة فمستوى النضج الوظيفي لدى مديرات المدارس األساسية الخاصّ  ( أنّ 00ظهر الجدول )يُ 

مرتفع، إذ بلغ المتوسط الحسابي بمستوى من وجهة نظر المعلمات جاء  انعمّ محافظة العاصمة 

في المستوى داة جميعها وجاءت مجاالت األ ،(0.77معياري )النحراف ال( وا4.05) لألداة ككل

( 1.12( وانحراف معياري )1.02ولى بمتوسط حسابي )تبة األُ بالر   الخبرة والمهارةوجاء مجال المرتفع، 

ُّالمجالُّالرقم
المتوسطُّ
ُّالحسابي

االنحرافُّ
ُّالمعياري

ُّالرتبة
مستوىُّ
ُّالنضج

 مرتفع 0 1.12 4.13 الخبرة والمهارة 1
 مرتفع 3 1.61 4.02 بالمعلمات وبيئة العمل االهتمام 2

 مرتفع 2 0.78 4.01 القرار اتخاذالقدرة على  2

 مرتفع  0.77 4.05 الدرجة الكلية
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ط حسابي خيرة بمتوسواأل الثةتبة الثّ في الر   القرار اتخاذالقدرة على ، وجاء مجال مستوى مرتفعوب

 مستوى مرتفع.( وب1.16( وانحراف معياري )1.10)

 تي:ظيفي فكانت النتائج على النحو اآلضج الو من مجاالت أداة النّ  مجالٍ  ا بالنسبة لفقرات كل  مّ أ

 ُّالخبرةُّوالمهارةمجالُّ -1

 دىل ومستوى النضج الوظيفيالمعيارية والرتب  نحرافاتواالحساب المتوسطات الحسابية  تمّ 

لمات لفقرات ان من وجهة نظر المعة في محافظة العاصمة عمّ الخاصّ  ةاألساسيّ مديرات المدارس 

 .ح ذلك( يوضّ 03) هذا المجال والجدول

ُّ(12)ُّالجدول
ُّمديراتُّالمدارسلدىُُّّومستوىُّالنضجُّالوظيفيالمعياريةُّوالرتبُُّّواالنحرافاتالمتوسطاتُّالحسابيةُّ

األساسيةُّالخاصةُّفيُّمحافظةُّالعاصمةُّعمانُّللنضجُّالوظيفيُّمنُّوجهةُّنظرُّالمعلماتُّلفقراتُّمجالُّ
ُّا(ُّمرتبةُّتنازليًُّالخبرةُّوالمهارة)

ُّالفقرةُّالرقم
المتوسطُّ
ُّالحسابي

االنحرافُّ
ُّالمعياري

ُّالرتبة
مستوىُّ
ُّالنضج

 مرتفع 0 1.61 1.21 ة والتعليمات الواردة من الوزارةاألنظمتعمل بروح  1
 مرتفع 3 1.61 1.24 المعلمات بالعمل لتحقيق األهداف توجه 4

 مرتفع 2 1.66 1.31 تبلور أهداف المدرسة ضمن أهدافها 1

 مرتفع 1 1.61 1.06 ت التكنولوجية بأعمالها اإلداريةتستخدم التقنيا 3

 مرتفع 1 1.62 1.06 المدرسة وخارجها(داخل لألنشطة )تخطط  2

 مرتفع 1 1.61 1.06 تسعى للنمو المهني لتطوير نفسها 1

 مرتفع 1 1.66 1.02 تستند لرؤية تربوية واضحة 0

 مرتفع 6 1.61 1.00 تمتلك المقدرة على إقناع اآلخرين 6

 مرتفع 6 1.61 1.10 تضع خطط إلدارة األزمات 01

 مرتفع 01 1.62 1.11 إبداعية تخدم متطلبات العمل توظف أفكاًرا 6

 مرتفع 00 0.16 2.61 تحفز المعلمات للعمل معنوًيا بما يتوافق مع جهدهم. 03

 مرتفع 03 0.11 2.61 تمارس السلوك الديمقراطي بإدارتها. 00

ُّمرتفع4.13ُّ0.23ُُُّّّالدرجة الكلية
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 ةة الخاصّ مستوى النضج الوظيفي لدى مديرات المدارس األساسيّ  ( أنّ 03يظهر من الجدول )

مرتفع لفقرات مجال )الخبرة بمستوى ان من وجهة نظر المعلمات جاء في محافظة العاصمة عمّ 

، وجاءت في مستوى مرتفع( وب1.12( وانحراف معياري )1.02والمهارة(؛ إذ بلغ المتوسط الحسابي )

تي تنّص على " تعمل بروح األنظمة والتعليمات الواردة من الوزارة" بمتوسط ( ال1تبة األولى الفقرة )الر  

( 00الفقرة ) ةتبة األخير ، وجاءت في الر  مستوى مرتفع( وب1.61وانحراف معياري ) ،(1.21حسابي )

( وانحراف معياري 2.61" بمتوسط حسابي )تمارس السلوك الديمقراطي  بإدارتهاالتي تنّص على "

 وى مرتفع.مست( وب0.11)

 تخاذُّالقراراالقدرةُّعلىُّمجالُّ -2

 لدى يفيضج الوظومستوى الن  تب الحسابية واالنحرافات المعيارية والر   المتوسطاتحساب  تمّ 

لمات لفقرات ان من وجهة نظر المعة في محافظة العاصمة عمّ مديرات المدارس األساسية الخاصّ 

 .ح ذلك( يوضّ 02) هذا المجال والجدول

ُّ  
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ُّ(13)ُّالجدول
ُّمديراتُّالمدارسلدىُُّّومستوىُّالنضجُّالوظيفيالمتوسطاتُّالحسابيةُّواالنحرافاتُّالمعياريةُّوالرتبُّ

ُّاتخاذاألساسيةُّالخاصةُّفيُّمحافظةُّالعاصمةُّعمانُّمنُّوجهةُّنظرُّالمعلماتُّلفقراتُّمجالُّ)القدرةُّعلىُّ
ُّاالقرار(ُّمرتبةُّتنازليًُّ

 ةة الخاصّ ( أّن مستوى النضج الوظيفي لدى مديرات المدارس األساسيّ 02يظهر من الجدول )

القرار( جاء  اتخاذمعلمات لفقرات مجال )القدرة على ان من وجهة نظر الفي محافظة العاصمة عمّ 

، مستوى مرتفع( وب1.16( واالنحراف المعياري )1.10المتوسط الحسابي ) بلغمرتفع؛ إذ بمستوى 

 تأخذ بعين( التي تنّص على " 01وجاءت الفقرات جميعها مرتفعة؛ وجاءت في الرتبة األولى الفقرة )

( 1.63وانحراف معياري ) (1.31" بمتوسط حسابي )تحاذ القراراإمكانيات مؤسستها عند  االعتبار

تمتلك القدرة على معالجة ( التي تنّص على "30الرتبة األخيرة الفقرة ) في، وجاءت مستوى مرتفعوب

 .مستوى مرتفع( وب0.10( وانحراف معياري )2.16" بمتوسط حسابي )األخطاء بالقرارات قبل وقوعها

ُّ  

ُّالفقرةُّالرقم
المتوسطُّ
ُّالحسابي

االنحرافُّ
ُّالمعياري

ُّالرتبة
مستوىُّ
ُّالنضج

 مرتفع 0 1.63 1.31 القرار اذخاتإمكانيات مؤسستها عند  االعتبارتأخذ بعين  01
 مرتفع 3 1.61 1.06 تواجه المشكالت حسب درجة الخطورة 01
 مرتفع 2 1.61 1.04 ةب األولويات من المهم لألقل أهميتنجز األعمال حس 06
 مرتفع 1 1.66 1.16 ضع البدائل الالزمة لحل المشكالتت 01
 مرتفع 1 1.61 2.66 تتخذ القرار في الوقت المناسب 31
 مرتفع 4 0.11 2.63 توقع المخاطر الناجمة عن كل بديلت 04
 مرتفع 1 1.63 2.66 تحديد المشكالت التي تواجه العملتشرك المعلمات ب 02
 مرتفع 6 0.11 2.61 القرارات باتخاذتعي أهمية مشاركة المعلمات  06
 مرتفع 6 0.10 2.16 تمتلك القدرة على معالجة األخطاء بالقرارات قبل وقوعها 30

ُّمرتفع  4.01ُّ0.28ُّالدرجة الكلية
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 هتمامُّبالمعلماتُّوبيئةُّالعملمجالُّاال -3

 دىل ومستوى النضج الوظيفيالحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب  المتوسطات حساب تمّ 

لمات لفقرات ان من وجهة نظر المعة في محافظة العاصمة عمّ مديرات المدارس األساسية الخاصّ 

 .ح ذلك( يوضّ 01) هذا المجال والجدول

 (14الجدولُّ)
لدىُّمديراتُّالمدارسُُّّالوظيفيومستوىُّالنضجُّالمتوسطاتُّالحسابيةُّواالنحرافاتُّالمعياريةُّوالرتبُّ

األساسيةُّالخاصةُّفيُّمحافظةُّالعاصمةُّعمانُّمنُّوجهةُّنظرُّالمعلماتُّلفقراتُّمجالُّ)االهتمامُّ
ُّبالمعلماتُّوبيئةُّالعمل(ُّمرتبةُّتنازلًيا

ُّالفقرةُّالرقم
المتوسطُّ
ُّالحسابي

االنحرافُّ
ُّالمعياري

ُّالرتبة
مستوىُّ
ُّالنضج

 مرتفع 0 1.61 1.06 التكنولوجيةلمات لوسائل االتصال تتابع استخدام المع 31
 مرتفع 3 0.16 1.01 المجتمع المحلي )بفعاليات وأنشطة(تشارك المدرسة  21
 مرتفع 2 1.66 1.01 تحدد إجراءات العمل وطرق تنفيذها 21
 مرتفع 1 0.16 1.03 رية لمتابعة شؤون العمل بالمدرسةدو  اجتماعاتتعقد  22
 مرتفع 1 0.14 1.00 المهامم تشكيل فرق العمل إلنجاز تدع 23
 مرتفع 4 1.61 1.16 ظف أفراد ذي كفاءات مناسبة للعملتو  32
 مرتفع 4 0.11 1.16 تتأكد من توفر أدوات السالمة الضرورية عند حدوث أي خطر 24
 مرتفع 8 0.12 1.14 والوسائل التعليمية( األجهزة والتقنياتتتأكد من جودة عمل ) 21
 مرتفع 9 1.61 1.11 الصفية الهادفةتقوم بالزيارات  33
 مرتفع 10 0.01 1.13 تمتلك عالقات طيبة مع المعلمات 36
 مرتفع 01 0.16 1.10 وفر بيئة صحية خالية من الصراعاتت 31
 مرتفع 12 0.06 2.61 المعلمات وفق هيكل تنظيمي واضحتوزع المهام على  20
 مرتفع 13 0.11 2.64 تفوض بعض الصالحيات للعاملين 21
 مرتفع 14 0.30 2.61 حث والمعرفة ورفع درجتهم العلميةتشجع المعلمات على الب 36
 مرتفع 15 0.04 2.63 تدريبية لتنمية المعلمات مهنًيا تعقد دورات 34
نصاف(تعامل  31  مرتفع 16 0.30 2.11 المعلمات جميعهم )بعدل وا 

ُّمرتفع4.02ُّ0.82ُُُّّّالدرجة الكلية
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 ةالنضج الوظيفي لدى مديرات المدارس األساسية الخاصّ  مستوى( أّن 01يظهر من الجدول )

 (هتمام بالمعلمات وبيئة العملاالان من وجهة نظر المعلمات لفقرات مجال )في محافظة العاصمة عمّ 

، وجاءت مستوى مرتفع( وب1.61( وانحراف معياري )1.13؛ إذ بلغ المتوسط الحسابي )اكان مرتفعً 

 "تتابع استخدام المعلمات لوسائل االتصال التكنولوجية( التي تنّص على "31الفقرة ) في الرتبة األولى

وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة مستوى مرتفع، ( وب1.61( وانحراف معياري )1.06بمتوسط حسابي )

نصاف(( التي تنّص على "31) ( وانحراف 2.11" بمتوسط حسابي )تعامل المعلمات جميعهم )بعدل وا 

ُّ.مستوى مرتفع( وب0.30معياري )
ُّالثانيالنتائجُّالمتعلقةُّبالسؤالُّ

ظةُّةُّفيُّمحافةُّالخاص ُّنظيميُّلدىُّمديراتُّالمدارسُّاألساسي ُّالت ُُّّااللتزامُّاني:ُّماُّدرجةؤالُّالث ُّالس ُّ
ُّانُّمنُّوجهةُّنظرُّالمعلمات؟العاصمةُّعم ُّ

تنظيمي ال االلتزام درجةو حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات  ولإلجابة عن هذا السؤال تمّ 

كل بشان من وجهة نظر المعلمات ة في محافظة العاصمة عمّ ة الخاصّ لدى مديرات المدارس األساسيّ 

 ح ذلك.( يوضّ 01التنظيمي، والجدول ) االلتزامعام ولكل مجال من مجاالت 

ُّ(15)ُّالجدول
مديراتُّالمدارسُّالتنظيميُّلدىُُّّااللتزامودرجةُّالمتوسطاتُّالحسابيةُّواالنحرافاتُّالمعياريةُّوالرتبُّ

ُّاألساسيةُّالخاصةُّفيُّمحافظةُّالعاصمةُّعمانُّمنُّوجهةُّنظرُّالمعلماتُّمرتبةُّتنازليا

ي ة فة الخاصّ نظيمي لدى مديرات المدارس األساسيّ التّ  االلتزامدرجة  ( أنّ 01ظهر الجدول )يُ 

إذ بلغ المتوسط الحسابي  ان من وجهة نظر المعلمات جاءت بدرجة مرتفعة،محافظة العاصمة عمّ 

 االلتزامدرجةُُّّالرتبةُّاالنحرافُّالمعياريُّالمتوسطُّالحسابيُّالمجالُّالرقم

 مرتفع 0 1.60 1.34 العاطفي االلتزام 1

 مرتفع 3 1.64 1.06 االخالقي االلتزام 2

 مرتفع 2 1.11 2.66 االستمراري االلتزام 2

ُّمرتفع  1.12 1.01 الدرجة الكلية
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، داة جميعها في الدرجة المرتفعةوجاءت مجاالت األ ،(1.12معياري ) فواالنحرا( 1.01) لألداة ككل

( 1.60وانحراف معياري ) ،(1.34االولى بمتوسط حسابي ) بالرتبة العاطفي االلتزاموجاء مجال 

( 2.66في الرتبة الثالثة واالخيرة بمتوسط حسابي ) االستمراري االلتزاموبدرجة مرتفعة، وجاء مجال 

 ( وبدرجة مرتفعة.1.11وانحراف معياري )

 تي:ظيمي فكانت النتائج على النحو اآلنالتّ  االلتزاممجال من مجاالت أداة  ا بالنسبة لفقرات كل  مّ أ

 ُّالعاطفيُّااللتزاممجالُّ -1

نظيمي لتّ ا االلتزاملمعيارية والرتب ودرجة ممارسة ا واالنحرافاتحساب المتوسطات الحسابية  تمّ 

رات لمات لفقان من وجهة نظر المعة في محافظة العاصمة عمّ لدى مديرات المدارس األساسية الخاصّ 

 :ح ذلك( يوضّ 04) هذا المجال والجدول

ُّ(12)ُّالجدول
ةُّمديراتُّالمدارسُّاألساسيالتنظيميُّلدىُُّّااللتزامودرجةُّوالرتبُّالمتوسطاتُّالحسابيةُّواالنحرافاتُّالمعياريةُّ

ُّااللتزامالتنظيميُّمنُّوجهةُّنظرُّالمعلماتُّلفقراتُّمجالُّ)ُّااللتزامالخاصةُّفيُّمحافظةُّالعاصمةُّعمانُّ
ُّا(ُّمرتبةُّتنازليًُّالعاطفي

ُّالفقرةُّالرقم
المتوسطُّ
ُّالحسابي

االنحرافُّ
ُّالمعياري

ُّالرتبة
درجةُّ
ُّااللتزام

 مرتفع 0 1.64 1.11 امن أفراد المدرسة التي تعمل به تعتبر نفسها بأنها جزء 2

 مرتفع 3 1.61 1.26 عضو فعال بالمدرسة التي تعمل بهاتعتبر نفسها بأنها  6

 مرتفع 2 1.66 1.21 قوي للمدرسة التي تعمل بها انتماءلدى  1

 مرتفع 1 1.66 1.34 المدرسة التي تعمل بها تستمتع بالحديث عن 3

ي خاصة وقيم المدرسة التقوي بين قيمها التمتلك تجانس  1
 تعمل بها

 مرتفع 1 1.66 1.33

 مرتفع 4 0.11 1.31 أن أي مشكلة بالمدرسة هي مشكلة خاصة بها ُتعد 1

 مرتفع 1 1.66 1.06 لحسنة بينها وبين زمالئها بالعملتعتز بالعالقات ا 4

 مرتفع 6 0.11 1.01 عضو فعال بالمدرسة التي تعمل بهاتعتبر نفسها بأنها  0

ُّمرتفع4.22ُّ0.81ُُُّّّالدرجة الكلية
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في  ةة الخاصّ نظيمي لدى مديرات المدارس األساسيّ التّ  االلتزامدرجة  ( أنّ 04يظهر من الجدول )

 االلتزاملفقرات مجال )بدرجة مرتفعة   تان من وجهة نظر المعلمات جاءمحافظة العاصمة عمّ 

، وجاءت وبدرجة مرتفع( 1.60وانحراف معياري ) ،(1.34العاطفي(؛ إذ بلغ المتوسط الحسابي )

تعتبر نفسها بأنها "ُّ( التي تنّص على 2؛ وجاءت في الرتبة األولى الفقرة )ةالفقرات بالدرجة المرتفع

وبدرجة ( 1.64( وانحراف معياري )1.11بمتوسط حسابي ) "ُّجزء من أفراد المدرسة التي تعمل بها

تعتبر نفسها بأنها عضو فعال بالمدرسة "( التي تنّص على 0، وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة )مرتفعة

ُّ.وبدرجة مرتفعة( 0.11( وانحراف معياري )1.01بمتوسط حسابي ) "التي تعمل بها

 ستمرارياالُّااللتزاممجالُّ-2

لدى  ميالتنظي االلتزام ودرجةحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب  تمّ 

 لفقراتان من وجهة نظر المعلمات في محافظة العاصمة عمّ  ةة الخاصّ األساسيّ  المدارسمديرات 

 .ح ذلك( يوضّ 01) هذا المجال والجدول

ةُّمديراتُّالمدارسُّاألساسيالتنظيميُّلدىُُّّااللتزامودرجةُّالمتوسطاتُّالحسابيةُّواالنحرافاتُّالمعياريةُّوالرتبُّ
ُّا(ُّمرتبةُّتنازليًُّاالستمراريُّااللتزامالخاصةُّفيُّمحافظةُّالعاصمةُّعمانُّمنُّوجهةُّنظرُّالمعلماتُّلفقراتُّمجالُّ)

ُّالفقرةُّالرقم
المتوسطُّ
ُّالحسابي

االنحرافُّ
ُّالمعياري

ُّالرتبة
درجةُّ
ُّااللتزام

 مرتفع 0 1.64 1.06 خرىأُتعد عملها بالمدرسة ذو ميزات ال تتوفر في مدارس  01
 مرتفع 3 0.10 1.06 لحسنة بينها وبين زمالئها بالعملتعتز بالعالقات ا 01
 مرتفع 2 0.14 1.11 كحتى لو رغبت بذل المدرسة بالوقت الحاضر، المديرة تركيصعب على  00
 مرتفع 1 0.00 2.62 لف بها مقابل استمرارها بالمدرسةتقبل أي مهمة ُتك 02
 مرتفع 1 0.02 2.60 بالعمل بالمدرسة بالوقت الحالي ذو أهمية، وليست رغبة بالبقاء االستمرارتعتبر  03

ية، أو ، أو نفساقتصاديةيسبب لها مشاكل )شخصية، أو  لعملها قدُتعد تركها  01
 مرتفع 4 0.31 2.61 (اجتماعية

 مرتفع 1 0.11 2.11 باب لترك عملها وهي تحول دون ذلكسأتعترض  6
ُّمرتفع  3.98ُّ0.22ُّالدرجة الكلية

ُّ(12الجدولُّ)
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في  ةة الخاصّ المدارس األساسيّ لدى مديرات التنظيمي  االلتزامدرجة  ( أن  01ظهر من الجدول )ي  

ة بدرج تستمراري( جاءاال االلتزاممعلمات لفقرات مجال )ان من وجهة نظر المحافظة العاصمة عمّ 

، وجاءت وبدرجة مرتفعة( 1.11واالنحراف المعياري ) ،(2.66؛ إذ بلغ المتوسط الحسابي )مرتفعة

رسة ذو ميزات ال تتوفر في مدارس بالمد ُتعد عملها( التي تنّص على "01في الرتبة األولى الفقرة )

، وجاءت في الرتبة األخيرة وبدرجة مرتفعة( 1.64( وانحراف معياري )1.06" بمتوسط حسابي )خرىأُ 

ي " بمتوسط حسابسباب لترك عملها وهي تحول دون ذلكأتعترض  ( التي تنّص على "6الفقرة )

 وبدرجة مرتفعة.( 0.11( وانحراف معياري )2.11)

 األخالقيُّااللتزامُّمجال-3

 ألخالقيا االلتزامممارسة  درجةواالنحرافات المعيارية والرتب و  الحسابية المتوسطاتحساب  تمّ 

رات لفقان من وجهة نظر المعلمات لدى مديرات المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمّ 

 .ح ذلك( يوضّ 06هذا المجال والجدول)

 (18)ُّالجدول
ةُّمديراتُّالمدارسُّاألساسيالتنظيميُّلدىُُّّااللتزاموالرتبُّودرجةُّالمتوسطاتُّالحسابيةُّواالنحرافاتُّالمعياريةُّ

ُّااألخالقي(ُّمرتبةُّتنازليًُُّّااللتزاملفقراتُّمجالُّ)ُّجهةُّنظرُّالمعلماتفيُّمحافظةُّالعاصمةُّعمانُّمنُّوُُّّالخاصة

ُّالفقرةُّالرقم
المتوسطُّ
ُّالحسابي

االنحرافُّ
ُّالمعياري

ُّالرتبة
درجةُّ
ُّااللتزام

 مرتفع 0 1.62 1.26 لتحقيق رؤية المدرسة جهدًا كبيًراتبذل  01
 مرتفع 3 1.63 1.21 تؤمن أن المدرسة تستحق والئها 04
 مرتفع 2 0.13 1.32 توثق عالقة المدرسة مع المجتمع المحلي من خالل البرامج واألنشطة 30
 مرتفع 1 0.10 1.00 درسةالذهنية للم الصورةلتعزيز تقدم المساعدة لآلخرين بدرجة الئق  31
 مرتفع 1 0.12 1.11 تقدر أعمال المعلمات 06
 مرتفع 4 0.16 1.13 وات التواصل بين الكادر التعليميتحرص على فتح قن 06

ُّمرتفع4.19ُّ0.82ُُُّّّالدرجة الكلية
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في  ةالتنظيمي لدى مديرات المدارس األساسية الخاصّ  االلتزام( أّن درجة 06يظهر من الجدول )

األخالقي( كانت مرتفعة؛  االلتزامان من وجهة نظر المعلمات لفقرات مجال )محافظة العاصمة عمّ 

، وجاءت الفقرات بدرجة وبدرجة مرتفعة( 1.64( وانحراف معياري )1.06إذ بلغ المتوسط الحسابي )

ُّ"تبذل جهداً كبيًرا لتحقيق رؤية المدرسة"( التي تنّص على 01فقرة )مرتفعة؛ وجاءت في الرتبة األولى ال

وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة وبدرجة مرتفعة، ( 1.62( وانحراف معياري )1.26بمتوسط حسابي )

حسابي  بمتوسط "تحرص على فتح قنوات التواصل بين الكادر التعليمي"( التي تنّص على 06)

 وبدرجة مرتفعة.( 0.16( وانحراف معياري )1.13)

ُّالثالثالنتائجُّالمتعلقةُّبالسؤالُّ

(ُّبينα=0.05ُّذاتُّداللةُّإحصائيةُّعندُّمستوىُّالداللةُّ)ُّارتباطيةالس ؤالُّالث الث:ُّهلُّتوجدُّعالقةُّ
ُّالمعلماتُّلمستوُّ ُّالوظيفيُّىمتوسطاتُّاستجابة ُّلدىُّمديراتُُّّااللتزامُّدرجةوُُّّ،النضج الت نظيمي

ةُّفيُّمحافظةُّالعاصمةُّعم انُّمنُّوجهةُّنظرُّالمعلمات؟  المدارسُّاألساسي ةُّالخاص 

م معامل باستخدا رتباطيةااللتحديد العالقات  رتباطاالحساب قيم  السؤال تمّ  هذا عنولإلجابة 

ة األساسيّ بين درجة ممارسة النضج الوظيفي لدى مديرات المدارس  (Pearson) بيرسون رتباطا

( 19تنظيمي لدى المديرات والجدول)الّ  االلتزامان وعالقتها بمستوى ة في محافظة العاصمة عمّ الخاصّ 

 ح ذلك. يوضّ 

  



61 
 

ُّ(19الجدولُّ)
(ُّبينُّدرجةُّممارسةُّالنضجُّالوظيفيُّلدىُّمديراتُّالمدارسُّاألساسيةPearsonُّمعاملُّارتباطُّبيرسون)

ُّالتنظيميُّلدىُّالمديراتُّااللتزامالخاصةُّفيُّمحافظةُّالعاصمةُّعمانُّوعالقتهاُّبمستوىُّ

ي لدى ضج الوظيفالنّ  مستوىبين وذات داللة احصائية  ارتباطيةٍ  ( وجود عالقةٍ 06) ين الجدولبيُ 

نظيمي التّ  االلتزام درجةوعالقتها ب ،انة في محافظة العاصمة عمّ ة الخاصّ مديرات المدارس األساسيّ 

ُّ(.1.11وبمستوى )( 1.414)بلغت 

ُّالمجال

ُّاتخاذالقدرةُّعلىُُّّالخبرةُّوالمهارة
ُّالقرار

بالمعلماتُُّّاالهتمام
ُّوبيئةُّالعمل

ُّااللتزام
ُّالعاطفي

ُّااللتزام
ُّاالستمراري

ُّااللتزام
ُّاألخالقي

معاملُّ
ُّاالرتباط

مستوىُّ
ُّالداللة

معاملُّ
ُّاالرتباط

مستوىُّ
ُّالداللة

معاملُّ
ُّاالرتباط

مستوىُّ
ُّالداللة

معاملُّ
ُّاالرتباط

مستوىُّ
ُّالداللة

معاملُّ
ُّاالرتباط

مستوىُّ
ُّالداللة

معاملُّ
ُّاالرتباط

مستوىُّ
ُّالداللة

الخبرةُّ
ُّوالمهارة

0  
1.610
** 

1.11 
1.644
** 

1.11 
1.121
** 

1.11 
1.141
** 

1.111 
1.610
** 

1.11 

القدرةُّعلىُّ
تخاذُّا

ُّالقرار

1.610
** 

1.11 0  
1.664
** 

1.11 
1.136
** 

1.11 
140*.
* 

1.11 
1.631
** 

1.11 

هتمامُّاال
بالمعلماتُّ
وبيئةُّ
ُّالعمل

1.644
** 

1.11 
1.664
** 

1.11 0  
1.166
** 

1.11 
1.414
** 

1.111 
1.661
** 

1.11 

ُّااللتزام
ُّالعاطفي

1.121
** 

1.11 
1.136
** 

1.11 
1.166
** 

1.11 0  
1.406
** 

1.111 
1.631
** 

1.11 

ُّااللتزام
ُّستمرارياال

1.114
** 

1.11 
1.140
** 

1.11 
1.414
** 

1.11 
1.406
** 

1.11 0  
1.414
** 

1.11 

ُّااللتزام
ُّاألخالقي

1.610 1.11 
1.631
** 

1.11 
1.661
** 

1.11 
1.631
** 

1.11 
1.414
** 

1.11 
 
0 

 

األداةُّ
ُّالكلية

1.166 1.11 1.166 1.11 1.611 1.11 1.632 1.11 1.624 1.11 1.601 1.11 
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ُّالرابعالنتائجُّالمتعلقةُّبالسؤالُّ

ُّ ُّالرابع: ُّالسؤال ُّتوجد ُّمستوىُّإحصائية ُُّّذاتُّداللة ُُّّفروقهل ُّمتوسطاتαُّ=0005)ُّعند ُّبين )

الوظيفيُّلدىُّمديراتُّالمدارسُّاألساسيةُّالخاصةُّفيُّمحافظةُُّّضجمستوىُّالن ُّلُّاتاستجابةُّالمعلم

 (؟،ُّوالخدمةُّالوظيفيةالمؤهلُّالعلميوُّعزىُّلمتغيراتُّ)التخصص،ُّت ُّ،ُّانالعاصمةُّعم ُّ

 تي:جابة عن هذا السؤال على النحو اآلتمت اإل

 خصصتبًعاُّلمتغيرُّالت ُّ-1

يرات ضج الوظيفي لدى مدالنّ  لمستوىحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  تمّ 

ختبار ااء إجر  وتمّ خصص، تبًعا لمتغير التّ  ،انة في محافظة العاصمة عمّ ة الخاصّ المدارس األساسيّ 

ر ذلك في كما يظه ،إنساني(-خصص )علميا لمتغير التّ تبعً  ،ضج الوظيفيالنّ  لمستوى( t-testت )

ُّ(.31الجدول)

 (20)ُّالجدول
النضجُّالوظيفيُّلدىُّمديراتُّالمدارسُّاألساسيةُُّّلمستوىالمتوسطاتُّالحسابيةُّواالنحرافاتُّالمعياريةُّ

ُّ(t-testالخاصةُّفيُّمحافظةُّالعاصمةُّعمانُّتبًعاُّلمتغيرُّالتخصصُّواالختبارُّالتائيُّلعينتينُّمستقلتينُّ)

اللة عند مستوى الدّ  إحصائيةٍ  لى عدم وجود فروق ذات داللةٍ إ( 31) تائج في جدولشير النّ تُ 

(1.11=α) مة ة في محافظة العاصة الخاصّ ضج الوظيفي لدى مديرات المدارس األساسيّ النّ  لمستوى

ُّالمجاالت

ُّمتغيرُّالتخصص

 tةُّقيم
درجةُّ
ُّالحرية

مستوىُّ
ُّالداللة

ُّ(182)ن=ُّإنسانيُّ(128)ن=ُّعلمي
المتوسطُّ
ُّالحسابي

االنحرافُّ
ُّالمعياري

المتوسطُّ
ُّالحسابي

االنحرافُّ
ُّالمعياري

 1.12 243 1.41 1.14 1.00 1.46 1.04ُّالخبرةُّوالمهارة
 1.11 243 1.16 1.62 2.66 1.11 1.12ُّالقرارُّاتخاذالقدرةُّعلىُّ

 1.16 243 0.11 1.61 2.61 1.61 1.16ُّبالمعلماتُّوبيئةُّالعملُّاالهتمام
4.10ُّ0.24ُّ4.01ُّ0.80ُّ1.12ُّ322ُُُّّّاالداةُّالكليةُّللنضجُّالوظيفي
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( وبمستوى داللة 0.01ذ بلغت )إ( المحسوبة tقيمة ) لىإا استنادً  ،ان تبًعا لمتغير التخصصعمّ 

 ة للنضج الوظيفي لصالح العلمي.رجة الكليّ ( في الدّ 1.11)

 اُّلمتغيرُّالمؤهلُّالعلميتبع ُّ-2

ضج الوظيفي لنّ ا لمستوىة المعياريّ رجة ة والدّ ة واالنحرافات المعياريّ الحسابيّ  المتوسطاتحساب  تمّ 

ان تبًعا لمتغير المؤهل العلمي، العاصمة عمّ ة في محافظة ة الخاصّ لدى مديرات المدارس األساسيّ 

ضج الوظيفي تبًعا لمتغير المؤهل العلمي ( لتحديد درجة توافر مجاالت النّ t-testجراء اختبار)إ وتمّ 

 (.30) (، كما يظهر ذلك في الجدولراسات عليادون، دفما وس يوربكال)

ُّ(21)ُّالجدول
ممارسةُّالنضجُّالوظيفيُّلدىُّمديراتُّالمدارسُّاألساسيةُُّّالمتوسطاتُّالحسابيةُّواالنحرافاتُّالمعياريةُّلدرجة

ُّ(t-test)نُّاالختبارُّالتائيُّلعينتينُّمستقلتيالخاصةُّفيُّمحافظةُّالعاصمةُّعمانُّتبعاُّلمتغيرُّالمؤهلُّالعلميُّوُّ

( بين α=1.11اللة )عند مستوى الدّ  احصائيةٍ  ذات داللةٍ  الجدول أعاله وجود فروقٍ الحظ من يُ 

ة في الخاصّ  ةضج الوظيفي لدى مديرات المدارس األساسيّ النّ  لمستوى فراد العينةأمتوسطات استجابة 

ة لقدر االخبرة والمهارة، ضج الوظيفي )عزى للمؤهل العلمي في مجاالت النّ ان تُ محافظة العاصمة عمّ 

ُّالمجاالت

ُّالمؤهلُّالعلمي

tُّةُّقيم
درجةُّ
ُّالحرية

مستوىُّ
ُّالداللة

ُّبكالوريوسُّفماُّدون
ُّ(229)ن=

ُّ(85)ن=دراساتُّعلياُّ

المتوسطُّ
ُّالحسابي

االنحرافُّ
ُّالمعياري

المتوسطُّ
ُّالحسابي

االنحرافُّ
ُّالمعياري

 1.10 243 3.16 1.13 2.64 1.13 1.06ُّالخبرةُّوالمهارة

 1.13 243 3.11 1.64 2.62 1.11 1.14ُّالقرارُّاتخاذالقدرةُّعلىُّ

4.10ُّ0.22ُّ3.88ُّ0.28ُّ2.29ُّ322ُّ0.02ُُّّاالداةُّالكليةُّللنضجُّالوظيفي
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عزى ( يُ α=1.11حيث كانت قيم المجاالت دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة )تخاذ القرار، اعلى 

 ل العلمي لصالح البكالوريوس فما دون. ر المؤهّ لمتغيّ 

 ةدمةُّالوظيفي ُّلخاُّلمتغيرُّاتبعًُّ-3

ديرات ضج الوظيفي لدى مالنّ  لمستوىواالنحرافات المعيارية حساب المتوسطات الحسابية  تم  

دمة تبًعا لمتغير الخ ان من وجهة نظر المعلماتفي محافظة العاصمة عمّ  ةالخاصّ ة المدارس األساسيّ 

 جراء اختبارإ وتمّ  ،(سنواتٍ  01كثر من أ ،سنواتٍ  01لى إ سنواتٍ  1، سنواتٍ  1قل من أالوظيفية )

دمة ر الخضج الوظيفي تبًعا لمتغيّ لتحديد درجة توافر مجاالت النّ ؛ (ANOVAالتباين األحادي )

 (، كماكثر من عشر سنواتٍ أ، إلى عشر سنواتٍ  ، خمس سنواتٍ الوظيفية )أقل من خمس سنواتٍ 

ُّ(.32) يظهر ذلك في الجدول

ُّ(22)ُّالجدول
النضجُّالوظيفيُّلدىُّمديراتُّالمدارسُُّّلمستوىالمتوسطاتُّالحسابيةُّواالنحرافاتُّالمعياريةُّ

ُّاألساسيةُّالخاصةُّفيُّمحافظةُّالعاصمةُّعمانُّتبًعاُّلمتغيرُّالخدمةُّالوظيفية

 لمستوى ةالمعياريّ ة واالنحرافات في المتوسطات الحسابيّ  ظاهريةٍ  وجود فروقٍ الحظ من الجدول يُ 

لمتغير  اان تبعً ة في محافظة العاصمة عمّ ة الخاصّ ضج الوظيفي لدى مديرات المدارس األساسيّ النّ 

ُّالتالمجا

ُّالخدمةُّالوظيفية
ُّسنوات10ُّأكثرُّمن10ُُّّسنواتُّالىُّ 5ُّسنوات5ُّأقلُّمنُّ
المتوسطُّ
ُّالحسابي

االنحرافُّ
ُّالمعياري

المتوسطُّ
ُّالحسابي

االنحرافُّ
ُّالمعياري

المتوسطُّ
ُّالحسابي

االنحرافُّ
ُّالمعياري

 1.40 1.31 1.11 1.10 1.60 1.01ُّالخبرةُّوالمهارة

 1.43 1.01 1.61 2.60 1.61 1.13ُّالقرارُّاتخاذالقدرةُّعلىُّ

 1.11 1.01 1.62 2.64 1.62 1.13ُّهتمامُّبالمعلماتُّوبيئةُّالعملاال

4.02ُّ0.83ُّ3.90ُّ0.81ُّ4.19ُّ0.24ُُّّداةُّالكليةُّللنضجُّالوظيفياأل
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باين ام تحليل التّ استخد ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم  ، الخدمة الوظيفية

 (.32األحادي حسب الجدول )

ُّ(23الجدولُّ)
النضجُّالوظيفيُُّّالفروقُّبينُّالمتوسطاتُّالحسابيةُّلمستوىُّإليجاد(ANOVAُّ)تحليلُّالتباينُّاألحادي

ُّالخدمةُّالوظيفيةالعاصمةُّعمانُّتبًعاُّلمتغيرُُّّلدىُّمديراتُّالمدارسُّاألساسيةُّالخاصةُّفيُّمحافظة

( α=1.11اللة )عند مستوى الدّ  حصائيةٍ إ ذات داللةٍ  أعاله وجود فروقٍ  (32) الحظ من الجدوليُ 

ة في صّ ة الخاضج الوظيفي لدى مديرات المدارس األساسيّ النّ  لمستوىبين المتوسطات الحسابية 

وبمستوى  (1.12ذ بلغت )إ ،ةرجة الكليّ الوظيفية في الدّ ان تبًعا لمتغير الخدمة محافظة العاصمة عمّ 

بعدية ال ارناتمقالجراء اختبار إ تمّ ، ا لمتغير الخدمة الوظيفيةتبعً ، ولمعرفة عائدية الفروق .(1.102)

(LSD) ،( يبين ذلك31والجدول ). 

ُّمصدرُّالتباينُّالمجال
مجموعُّ
ُّالمربعات

درجةُّ
ُّالحرية

متوسطُّ
ُّالمربعات

Fُّقيمةُّ
مستوىُّ
ُّالداللة

ُّالخبرةُّوالمهارة
 1.11 2.01 0.42 3 2.31 بين المجموعات
   1.13 240 061.62 داخل المجموعات

    242 060.01 المجموع

القدرةُّعلىُّاتخاذُّ
ُّالقرار

 1.110 4.11 1.11 3 6.11 بين المجموعات
   1.41 240 301.26 داخل المجموعات

    242 332.26 المجموع

االهتمامُّبالمعلماتُّ
ُّوبيئةُّالعمل

 1.121 2.11 3.41 3 1.21 بين المجموعات
   1.11 240 310.64 داخل المجموعات

    242 311.31 المجموع

الدرجةُّالكليةُّ
ُّللنضجُّالوظيفي

 1.102 1.12 3.16 3 1.01 بين المجموعات
   1.16 240 301.12 داخل المجموعات

    242 301.11 المجموع
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ُّ(24)ُّجدولال

ىُّلدُّالنضجُّالوظيفيلمستوىُّللمقارناتُّالبعديةُّبينُّالمتوسطاتُّالحسابيةLSDُُّّنتائجُّاختبارُّ

 مديراتُّالمدارسُّاألساسيةُّالخاصةُّفيُّمحافظةُّالعاصمةُّتبعاُّلمتغيرُّالخدمةُّالوظيفية

، سنوات( 01فروق لصالح من كانت خبرته )أكثر من  أعاله وجود (31) الحظ من الجدوليُ    

 حيث كان الوسط الحسابي إلستجابتهم أعلى.

 

 

ُّالخبرةُّالمجال
الوسطُّ
ُّالحسابي

5ُّأقلُّمنُّ
ُّسنوات

5-10ُّ
ُّسنوات

10ُّأكثرُّمنُّ
ُّسنوات

ُّالخبرةُّوالمهارة
   - 1.01 سنوات 1أقل من 

 ** -  1.10 سنوات 1-01
 -   1.31 سنوات 01أكثر من 

القدرةُّعلىُّاتخاذُّ
ُّالقرار

  ** - 1.13 سنوات 1أقل من 
 ** -  2.60 سنوات 1-01

 -   1.01 سنوات 01أكثر من 

االهتمامُّبالمعلماتُّ
ُّوبيئةُّالعمل

   - 1.13 سنوات 1أقل من 
 ** -  2.64 سنوات 1-01

 -   1.01 سنوات 01أكثر من 

الدرجةُّالكليةُّ
ُّللنضجُّالوظيفي

   - 1.14 سنوات 1أقل من 
 ** -  2.61 سنوات 1-01

 -   1.06 سنوات 01أكثر من 
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ُّالخامسالنتائجُّالمتعلقةُّبالسؤالُّ

بينُّمتوسطاتُُّّ(α=0.05داللةُّإحصائيةُّعندُّمستوىُّ)هلُّهناكُّفروقُّذاتُُّّالسؤالُّالخامس:
لدىُّمديراتُّالمدارسُّاألساسيةُّالخاصةُّفيُّمحافظةُّالتنظيميُُّّااللتزامُّدرجةلاستجابةُّالمعلماتُّ

ُّالمؤهلُّالعلمي،ُّالخدمةُّالوظيفية(؟)التخصص،ُُّّالعاصمةُّعمانُّتعزىُّلمتغيرات

 تي:ؤال على النحو اآلت اإلجابة عن هذا الس  تمّ 

ُّخصصلمتغيرُّالت ُّاُّتبعًُّ -1

مديرات  لدىنظيمي التّ  االلتزام درجةلالمعيارية ة واالنحرافات حساب المتوسطات الحسابيّ  تمّ 

وجهة نظر المعلمات تبًعا لمتغير من  ،ة في محافظة العاصمة عمانة الخاصّ المدارس األساسيّ 

غير نظيمي تبًعا لمتالتّ  االلتزاملتحديد درجة توافر مجاالت ؛ (t-testإجراء اختبار ت ) خصص، وتمّ التّ 

 (.31) إنساني( كما يظهر ذلك في الجدول-خصص )علميالتّ 

ُّ(25)ُّالجدول
لدىُّمديراتُّالمدارسُّالتنظيميُُّّااللتزامُّدرجةلالمتوسطاتُّالحسابيةُّواالنحرافاتُّالمعياريةُّ

ُّ(t-testاألساسيةُّالخاصةُّفيُّمحافظةُّالعاصمةُّعمانُّواالختبارُّالتائيُّلعينتينُّمستقلتينُّ)

 درجةل( إلى وجود بين متوسطات استجابة أفراد العينة 31) تائج التي تظهر في جدولشير النّ تُ 

ر ى لمتغي  عز ان تُ ة في محافظة العاصمة عمّ ة الخاصّ المدارس األساسيّ لدى مديرات نظيمي التّ  االلتزام

 العلمي.خصص التّ خصص ولصالح التّ 

ُّالمجاالت

ُّمتغيرُّالتخصص

 tُّقيمة
درجةُّ
ُّالحرية

مستوىُّ
ُّالداللة

ُّ(182)ن=ُّإنسانيُّ(128)ن=ُّعلمي
المتوسطُّ
ُّالحسابي

االنحرافُّ
ُّالمعياري

المتوسطُّ
ُّالحسابي

االنحرافُّ
ُّالمعياري

 1.10 243 1.10 1.60 1.31 1.63 1.36ُّالعاطفيُّااللتزام
 1.13 243 3.13 1.16 2.66 1.11 1.16ُّستمرارياالُّااللتزام
 111 243 0.14 1.61 1.02 1.63 1.34ُّاألخالقيُّااللتزام

4.21ُّ0.22ُّ4.09ُّ0.23ُّ1.52ُّ322ُّ0.02ُُّّلتزامُّالتنظيميالكليةُّلالُُّّةاألدا
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 لُّالعلميرُّالمؤه ُّاُّلمتغي ُّتبعًُّ -2

 ،ا لمتغير المؤهل( تبعً t-testة واختبار )ة واالنحرافات المعياريّ الحسابيّ  المتوسطاتحساب  تمّ 

 (.34) في الجدولا لمتغير المؤهل العلمي، كما يظهر ذلك تبعً 

ُّ(22)ُّالجدول
لدىُّمديراتُّالمدارسُّاألساسيةُّالتنظيميُُّّااللتزامُّالمعياريةُّلدرجةالمتوسطاتُّالحسابيةُّواالنحرافاتُّ

ُُُُُُُّّّّّّّنواالختبارُّالتائيُّلعينتينُّمستقلتيُّالمؤهلُّالعلميالخاصةُّفيُّمحافظةُّالعاصمةُّعمانُّتبعاُّلمتغيرُّ
(t-test)ُّ

( α=1.11اللة )عند مستوى الدّ  إحصائيةٍ  ذات داللةٍ  أعاله وجود فروقٍ  الجدولظ من الح  يُ 

دى مديرات لنظيمي التّ  االلتزام درجةلالعينة بين متوسطات استجابة أفراد  العاطفي االلتزامبمجال 

ح لصالعزى لمتغير المؤهل العلمي تُ  ،عّمانة في محافظة العاصمة ة الخاصّ المدارس األساسيّ 

 ة.التنظيمي بدليل ارتفاع متوسطاتهم الحسابيّ  االلتزامالبكالوريوس فما دون في 

 

 

ُّالمجاالت

ُّالمؤهلُّالعلمي

tُّةُّقيم
درجةُّ
ُّالحرية

مستوىُّ
ُّالداللة

بكالوريوسُّفماُّ
ُّ(229دون)ن=

دراساتُّعلياُّ
ُّ(85)ن=

المتوسطُّ
ُّالحسابي

االنحرافُّ
ُّالمعياري

المتوسطُّ
ُّالحسابي

االنحرافُّ
ُّالمعياري

 1.12 243 3.02 1.60 1.01 1.16 1.20ُّالعاطفيُّااللتزام

 1.16 243 0.46 1.11 2.61 1.16 1.10ُّاالستمراريُّااللتزام

 1.06 243 0.21 1.61 1.16 1.64 1.33ُّاألخالقيُّااللتزام

4.19ُّ0.21ُّ4.01ُّ0.22ُّ1.92ُّ322ُّ0.05ُُّّتزامُّالتنظيمياألداةُّالكليةُّلالل
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 رُّالخدمةُّالوظيفيةتبًعاُّلمتغي ُّ -3

ى مديرات لدنظيمي التّ  االلتزام درجةلة المعياري   نحرافاتواالة الحسابي   المتوسطاتحساب  تم  

يظهر  كماعزى لمتغير الخدمة الوظيفية تُ  ،عّمان في محافظة العاصمةة ة الخاصّ المدارس األساسيّ 

ُّ.(31) في الجدول

ُّةلدىُّمديراتُّالمدارسُّاألساسي ُّالتنظيميُُّّااللتزامُّدرجةلالمتوسطاتُّالحسابيةُّواالنحرافاتُّالمعياريةُّ
ُّةُّفيُّمحافظةُّالعاصمةُّتعزىُّلمتغيرُّالخدمةُّالوظيفيةالخاص ُّ

( بين α=1.11اللة )إحصائية عند مستوى الدّ  ذات داللةٍ  الحظ من الجدول أعاله وجود فروقٍ يُ 

ة في لخاصّ ة الدى مديرات المدارس األساسيّ التنظيمي  االلتزام درجةل أفراد العينة استجابةمتوسطات 

 اختبار جراءإ ولمعرفة عائدية الفروق تمّ  ،عزى لمتغير الخدمة الوظيفيةتُ  ،عّمان محافظة العاصمة

 .(36) ( كما يظهر ذلك في الجدولANOVA) حاديالتباين األ

 

 

 

 

ُّالمجاالت

ُّالخدمةُّالوظيفية
ُّأكثرُّمنُّعشرُّسنواتُّسنواتُّإلىُّعشرُّسنوات5ُُّّسنوات5ُّأقلُّمنُّ
المتوسطُّ
ُّالحسابي

االنحرافُّ
ُّالمعياري

المتوسطُّ
ُّالحسابي

االنحرافُّ
ُّالمعياري

المتوسطُّ
ُّالحسابي

االنحرافُّ
ُّالمعياري

 1.11 1.26 1.14 1.30 1.63 1.06ُّالعاطفيُّااللتزام
 1.41 1.00 1.61 2.61 1.61 1.10ُّاالستمراريُّااللتزام
 1.11 1.21 1.66 1.11 1.61 1.33ُّاألخالقيُّااللتزام
 1.43 1.36 1.46 1.10 1.61 1.01ُّميالتنظيُّلاللتزاماألداةُّالكليةُّ

 (22)ُّالجدول
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ُّ(28)ُّجدولال
ُّااللتزامدرجةُّلالفروقُّبينُّالمتوسطاتُّالحسابيةُّالمعياريةُُّّإليجاد(ANOVAُّ)ُّتحليلُّالتباينُّاألحادي

ُّلدىُّمديراتُّالمدارسُّاألساسيةُّالخاصةُّفيُّمحافظةُّالعاصمةُّتبًعاُّلمتغيرُّالخدمةُّالوظيفيةالتنظيميُّ

اري، ستمر اال االلتزامفي المجالين:  إحصائيةٍ  ذات داللةٍ  الحظ من الجدول أعاله وجود فروقٍ يُ 

 زامااللت درجةل( بين متوسطات استجابة أفراد العينة α=1.11األخالقي عند مستوى الداللة ) وااللتزام

ر الخدمة زى لمتغيعتُ  ،عّمان ة في محافظة العاصمةة الخاصّ لدى مديرات المدارس األساسيّ نظيمي التّ 

جراء اختبار إ تمّ  ،ا لمتغير الخدمة الوظيفيةتبعً  ،الفروقنظيمي ولمعرفة عائدية التّ  االلتزامالوظيفية في 

 .( يبين ذلك36والجدول )، (LSDبعدية ) مقارنات

ُّ  

ُّمصدرُّالتباينُّالمجال
مجموعُّ
ُّالمربعات

ُّدرجةُّالحرية
متوسطُّ
ُّالمربعات

Fُّقيمة
مستولىُّ
ُّالداللة

االلتزامُّ
ُّالعاطفي

 1.00 3.32 0.11 3 3.62 المجموعاتبين 
   1.44 240 321.43 داخل المجموعات

    242 311.11 المجموع

االلتزامُّ
ُّاالستمراري

 1.111 1.21 2.16 3 4.04 بين المجموعات
   1.16 240 316.66 داخل المجموعات

    242 304.01 المجموع

االلتزامُّ
ُّاالخالقي

 1.114 1.31 2.16 3 1.14 بين المجموعات
   1.13 240 341.21 داخل المجموعات

    242 341.60 المجموع

األداةُّ
ُّالكلية

 1.101 1.21 3.31 3 1.10 بين المجموعات
   1.13 240 061.13 داخل المجموعات

    242 060.12 المجموع
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ُّ(29)ُّجدولال
ُّلدىُّمديراتالتنظيميُُّّااللتزامُّدرجةللمقارناتُّالبعديةُّبينُّالمتوسطاتُّالحسابيةُّلLSDُّنتائجُّاختبارُّ

ُّلمتغيرُّالخدمةُّالوظيفيةالمدارسُّاألساسيةُّالخاصةُّفيُّمحافظةُّالعاصمةُّتبعاُّ

ُّ

 ألثر الخدمة الوظيفية في LSDبعد عمل المقارنات البعدية بطريقة  (36) الحظ من الجدوليُ 

 أنّ  ،عّمانة في محافظة العاصمة ة الخاصّ مديرات المدارس األساسيّ لدى  نظيميالتّ  االلتزام درجة

سنوات،  1سنوات ولصالح أقل من  01-1سنوات و 1بين أقل من  في جميع المقارنات هناك فرق  

، حيث كان الوسط الحسابي  سنوات 1سنوات لصالح أقل من  01سنوات وأكثر من  1وبين أقل من 

 الستجاباتهم أعلى.

 

 

 

ُّالخبرةُّالمجال
الوسطُّ
ُّالحسابي

5ُّأقلُّمنُّ
ُّسنوات

5-10ُّ
ُّسنوات

10ُّأكثرُّمنُّ
ُّسنوات

ُّلتزامُّاالستمرارياالُّ
  ** - 1.02 سنوات 1أقل من 

 ** -  2.61 سنوات 1-01
 -   1.00 سنوات 01أكثر من 

ُّااللتزامُّاالخالقي
  ** - 1.13 سنوات 1أقل من 

 ** -  2.66 سنوات 1-01
 -   1.21 سنوات 01أكثر من 

الدرجةُّالكليةُّ
ُّلاللتزامُّالتنظيمي

   - 1.01 سنوات 1أقل من 
 ** -  1.10 سنوات 1-01

 -   1.36 سنوات 01أكثر من 
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ُّالفصلُّالخامس
ُّوصياتتائجُّوالت ُّمناقشةُّالن ُّ
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ُّالفصلُّالخامس
ُّوصياتتائجُّوالت ُّمناقشةُّالن ُّ

يات راسة فيما يخص أسئلة الدراسة، كما وتضمن توصا لمناقشة نتائج الدّ ن هذا الفصل عرضً تضمّ 

 حة فيما يأتي:تائج الموضّ لهذه النّ  اوصل إليها وفقً التّ  راسة التي تمّ لدّ ا

شةُّ ئجُّالمتعلقةُّبالسؤالُّمناق ُّاألولالنتا

ُّالمدارسُّاتضجُّالوظيفيُّلدىُّمديرُّالن ُُّّمستوىماُّ"ُّلُّوالذيُّينص:ؤالُّاألو ُّمناقشةُّنتائجُّالس ُُّّ
ُّ"ُّ؟المعلماتانُّمنُّوجهةُّنظرُّةُّفيُّمحافظةُّالعاصمةُّعم ُّالخاص ُُّّةاألساسي ُّ

 ةاألساسيّ المدارس  اتضج الوظيفي لدى مدير النّ  مستوى نّ أ (00تائج في الجدول )وضحت النّ أ

، وجاءت مجاالت األداة جميعها في ماتان من وجهة نظر المعلة في محافظة العاصمة عمّ الخاصّ 

نحراف ا( و 1.02)بمتوسط حسابي  الخبرة والمهارةمجال  :األولى تبةر  ال رجة المرتفعة، وجاء فيالدّ 

 عملبالمعلمات وبيئة الهتمام االمجال  :انيةالثّ تبة مستوى مرتفع، وجاء في الرّ ( وب1.12معياري )

مجال  : الثةتبة الثّ في الرّ  ، وجاءمستوى مرتفع( وب1.61نحراف معياري )ا( و 1.13بمتوسط حسابي )

.وقد مستوى مرتفع( وب1.16نحراف معياري )ا( و 1.10بمتوسط حسابي ) تخاذ القراراالقدرة على 

دراكهم ألهمية ا اتهذه النتيجة إلى درجة الوعي العالية لدى مدير  عزىتُ   ،وظيفيضج اللنّ المدارس وا 

العمل وزيادة  تجاهاوتحسين دافعيتهم وفاعليتهم  ،ين والمعلماتعلى أداء المعلم كبيرٍ  لما له من أثرٍ 

عزى وقد تُ كما  ،جابييإ ة بشكلٍ ربويّ ة والتّ عليميّ ة التّ الذي ينعكس على العمليّ و والئهم للمدرسة انتمائهم 

يز العاملين وتحف المدارس، اتمن قبل مدير  إبداعيةٍ  لتوظيف أفكارٍ  رص الكبيرهذه النتيجة إلى الح

خاذ تطي بإدارتهم، ومشاركة العاملين باديمقرا قياديٍّ  مع ممارسة نمطٍ و  معنوًيا بما يتناسب مع جهدهم،

ضج مستوى النّ  أنّ ب (3116دراسة الصرايرة ) تيجة معوتتفق هذه النّ  ،للعمل صحيةٍ  القرار، وتوفير بيئةٍ 

ضج الوظيفي مستوى النّ ب (3106صيف )اأبو نومع  ،مرتفًعا جاءالوظيفي ألداء مديري المدارس 
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براهيم، وأمينمع دراسة . واتفقت أيًضا ةٍ مرتفع جاء بدرجةٍ  والذي ،لدى مديري المدارس  حمودي، وا 

اإليجابي لنضج المديرين الوظيفي على المؤسسة  نعكاسإلى اال أشارت نتائجها التي (3106)

 التي أشارت نتائجها إلى وجود درجةٍ  (3101الرشيدي) مع دراسة الدراسةوقد اختلفت هذه  ،مهاوتقدّ 

 ضج الوظيفي للمديرين في ممارساتهم القيادية.مستوى النّ ل متوسطةٍ 

 تي:من المجاالت على الّنحو اآل مجالٍ  وفيما يلي مناقشة كل   

 : لٍ صمف بشكلٍ  ضج الوظيفيالنّ مجاالت 

ُّالخبرةُّوالمهارةمجالُّ:ُّأواًلُّ

 "الخبرة والمهارة" لفقرات مجال المتوسط الحسابي أنّ ( 03الجدول )في  الواردةتائج ظهرت النّ أ

 وجاءت فقرات هذا المجال بدرجةٍ  ،مرتفعةٍ  بدرجةٍ قد جاء ة ة الخاصّ لدى مديرات المدارس األساسيّ 

( التي تنّص على "تعمل بروح األنظمة والتعليمات الواردة 1الفقرة ) :تبة األولىفي الرّ  وجاءت. مرتفعةٍ 

واألنظمة  بالقوانين بااللتزامالمدارس  اتعزى ذلك إلى حرص مدير ، وقد يُ مستوى مرتفعمن الوزارة" ب

ة احترامها وتطبيقها لألنظمة والقوانين يضمن ديمومة المدرس ألنّ  عليم؛ربية والتّ ادرة من وزارة التّ الصّ 

العاملين  أمام جميع بااللتزامحتذى به يُ  ال المديرات أنموذجً واستمرار عملها لخدمة المجتمع، كما تمثّ 

 وكفاءةٍ  الهم بفاعليةٍ لتأدية أعم وهمويدفع همفي نفوس اإيجابيً  اأثرً  فهم قدوة للمرؤوسين يتركون ،بالمدرسة

 "تمارس السلوك الديمقراطي بإدارتها": ( التي تنّص على00الفقرة ): تبة األخيرةوجاءت في الر   ،عاليةٍ 

 مختلفةً  قياديةً  ان أنماطً ة يمارس  خاصّ المدارس ال اتمدير  تيجة إلى أنّ هذه النّ عزى وقد تُ  ،مستوى مرتفعب

 على درجة نضجهم الوظيفي. ض بناًءامط المفو مط المخبر أو النّ مط البائع أو النّ النّ : مثل
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ُّتخاذُّالقراراالقدرةُّعلىُّمجالُّثانيًا:ُّ

راسة ن قبل عينة الدّ مِ  "القرار اتخاذالقدرة على "مجال فقرات  ن بأنّ ( تبيّ 02) الجدول إلىبالرجوع 

( التي تنّص على" 01الفقرة ):تبة األولىوجاءت في الرّ ، مستوى مرتفعبها مرتفعة؛ قد جاءت جميعُ 

ارتفاع ك إلى عزى ذلوقد يُ  مستوى مرتفع،" بتحاذ القراراعتبار إمكانيات مؤسستها عند االتأخذ بعين 

تخاذ اية ي عملف اتمدير ال ة المتاحة بالمدارس من قبلة والبشريّ إدراك أهمية دراسة اإلمكانيات الماديّ 

 وفعالية عتبار، وسالمةيات المتاحة في مؤسساتهن بعين االة أخذ اإلمكانالقرار، ويعود إلدراكهن أهميّ 

تمتلك ( التي تنّص على "30الفقرة ): تبة األخيرةوجاءت في الرّ  ،وسائل وأساليب دراسة اإلمكانيات

يجة لوعي تعزى هذه النّ وقد تُ  مستوى مرتفع،" بالقدرة على معالجة األخطاء بالقرارات قبل وقوعها

 ا.بديلة للمشكالت، وقدرتهن على التنبؤ باألخطاء قبل وقوعه خطيط  ووضع خططٍ ة التّ المديرات بأهميّ 

ُّهتمامُّبالمعلماتُّوبيئةُّالعملمجالُّاال:ُّاثالثًُّ

قد " هتمام بالمعلمات وبيئة العمل"االغالبية الفقرات لمجال  بأنّ  :ن( تبيّ 01بالرجوع إلى الجدول )

تتابع استخدام ( التي تنّص على "31) الفقرة :تبة األولى، وجاءت في الر  مرتفعةٍ  وبدرجةٍ  مرتفعة، جاءت

لمدارس ا اتعزى ذلك إلى سعي مدير ويُ  ،مرتفعةٍ  بدرجةٍ  "المعلمات لوسائل االتصال التكنولوجية

ع ة من خالل إعداد المعلمين ورفعليميّ ة التّ لالرتقاء بمستوى مدارسهم وزيادة جودة العمليّ  ةخاصّ ال

 المعلمات هاراتمالتي تنمي ورات التدريبية الدّ  ق المديراتنس  تُ كفاياتهم وتطوير مهاراتهم المهنية، إذ 

( 31) الفقرة: ةتبة األخير وجاءت في الرّ  ،عليميربوي والتّ ما هو جديد في المجال التّ  كل  على طلعهم وتُ 

نصاف(" :التي تنّص على  اتدير م إلى أنّ ا أيضً  عزى ذلكوقد يُ  ،"تعامل المعلمات جميعهم )بعدل وا 

لبة الطّ  الذي يتمثل بتدريس ،اتئيسي للمعلمور الرّ على الدّ  أساسيٍّ  بشكلٍ  نيركز ة خاصّ المدارس ال

كسابهم العلم والمعرفة وزيادة دافعيتهم للتعلم،  ميدان  وتركيز المديرات على المعلمات المستجدات فيوا 
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اإلضافة لحرص ب ،هم، ولنقص تدريبهم ما قبل الخدمةة لدية والفنيّ عليم لنقص الكفايات المهنيّ التّ 

م لتحاقهدريب والدعم الالزم أثناء االمديرات على ضمان حصول المعلمات المستجدات على التّ 

 بالخدمة، مما ينتج عنه تجاهل المعلمات أصحاب سنوات الخبرة والخدمة األطول.

شةُّ ئجُّالمتعلقةُّبالسؤالُّمناق ُّالثانيالنتا

ةُّي ُّنظيميُّلدىُّمديراتُّالمدارسُّاألساسالت ُُّّااللتزامماُّدرجةُّانيُّوالذيُّينص:"ؤالُّالث ُّمناقشةُّنتائجُّالس ُّ
ُّ"انُّمنُّوجهةُّنظرُّالمعلمات؟ةُّفيُّمحافظةُّالعاصمةُّعم ُّالخاص ُّ

نظيمي لدى مديرات المدارس التّ  االلتزامدرجة  ( أنّ 01في الجدول ) ؤالهذا السّ  أوضحت نتائج

، مرتفعةٍ  المعلمات جاءت بدرجةٍ ان من وجهة نظر ة في محافظة العاصمة عمّ ة الخاصّ األساسيّ 

جاء : انيةتبة الثّ وفي الر  ، مرتفعةٍ  ولى وبدرجةٍ تبة األبالرّ  "العاطفي االلتزام"مجال جاء و  ،مرتفعبمستوى 

الثة بة الثّ تفي الرّ  "االستمراري االلتزام"، وجاء مجال أيًضا مرتفعةٍ  وبدرجةٍ  "خالقياأل االلتزام"مجال 

لقيم  يها المديراتى فنتتب مناسبة مدرسيةً  هناك بيئةّ  عزى هذه النتيجة إلى أن  وقد تُ  ،مرتفعةٍ  وبدرجةٍ 

 اتير ذلك إلى تمتع مد عزىوقد يُ  ،يالوظيفوالوالء االستقرار واألمان ، ويشعرن بوأهداف المؤسسة

هذه وتتفق  ،المختلفة )العاطفي، واالستمراري، واألخالقي( نظيميالتّ  االلتزامة بصور الخاصّ المدارس 

، )3106ياسين )(، و 3101والعواودة ) ،(DeMarco ,2002ديماركو )من:  ات كلٍّ تيجة مع دراسالنّ 

 .المديرينلدى  نظيميالتّ  االلتزامدرجة عالية من والتي أشارت لوجود  ،(Dude ,2012دودي)و 

 تي:حو اآلمن المجاالت على النّ  مجالٍ  وفيما يلي مناقشة كل  

 : لٍ صمف بشكلٍ  نظيميالتّ  االلتزاممجاالت 

ُّالعاطفيُّااللتزاممجالُُّّ:ال ُّأوُّ

س لدى مديرات المدار  "العاطفي االلتزام" لفقرات مجال المتوسط الحسابي أنّ ( 04) الجدول يظهر

تبة الرّ ب جاءتو  ،مرتفعةٍ  ، وجاءت فقرات هذا المجال بدرجةٍ مرتفعةٍ  بدرجةٍ قد جاء ة ة الخاصّ األساسيّ 
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 ها جزء من أفراد المدرسة التي تعمل بهاتعتبر نفسها بأنّ " : تنّص على( التي 2الفقرة ): األولى

لتي يعملون بها، مؤسساتهم ا هتجاالألفراد  والوجدانيفسي رتباط النّ لال عزى ذلكوقد يُ  ،مرتفعةٍ  وبدرجةٍ "

 ،والغيابلدوام نظيمية بالحضور وساعات ا، وينعكس بسلوكياتهم التّ لهم قدير والحب  وشعور األفراد بالتّ 

مدرسة التي بال فعال   ها عضو  تعتبر نفسها بأن  ": ( التي تنّص على0الفقرة ) :تبة األخيرةوجاءت في الرّ 

كثيرة من ة الروتينية النشغال المديرات باألعمال اإلداريّ عزى ذلك القد يُ   ،وبدرجة مرتفعة "تعمل بها

ة يّ لبة، والخطط الدراسومتابعة شؤون الطّ إشراف على المعلمين، ومتابعة حضور وغياب العاملين، 

المديرة  ةفعدم لجوء المديرات لتفويض السلطات للتخفيف من هذه األعمال، تقلل من فاعليّ  ،والمناهج

 األنشطة الالمنهجية، وأنشطة خدمة المجتمع. : خرى بالمدرسة مثلومشاركتها بأنشطة أُ 

ُّستمرارياالُّااللتزاممجالُّثانيًا:ُّ

يعها قد جاءت جم" ستمرارياال االلتزام"مجال فقرات  نّ أ (01)تائج الواردة في جدول ظهرت النّ أ

، وجاءت الفقرات جميعها وبدرجة مرتفعة( 1.11نحراف معياري )ا( و 2.66بمتوسط حسابي ) ،مرتفعة

رسة ذو ميزات عملها بالمد د  ُتعِ " :( التي تنّص على01الفقرة )وجاءت في الرتبة األولىمرتفعة؛ بدرجة 

تمع ارتفاع إدراك قيمة المدرسة بالمجعزى ذلك إلى وقد يُ  وبدرجة مرتفعة، "خرىأال تتوفر في مدارس 

سة والتي قد ال تتوفر بمدر  ،ةالمحلي، ولتوافق أهداف وغايات المدرسة مع أهداف المديرة الشخصيّ 

سباب لترك عملها وهي أتعترض " :( التي تنّص على6الفقرة ) :األخيرة تبةالرّ وجاءت في  ،أخرى

يدركن  ةخاصّ المدارس ال اتمدير  تيجة إلى أنّ هذه النّ عزى وقد تُ  ،وبدرجة مرتفعة ،"ل دون ذلكتحوّ 

عند مقارنتها  للبقاء فيها تعيها المديرات لمدارسهنالتي  االقتصاديةالقيمة ن، و عملهمدارسهن و  ميزات

 لترك مؤسساتهم. عارض يدفعهن سببٍ  ألي   ، فال يأبهنبغيرها

ُّ  
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ُّاألخالقيُّااللتزامُّمجالثالثًا:ُّ

، مرتفعةً  " جاءتاألخالقي االلتزام"فقرات مجال ( أّن 06الّنتائج الواردة في الجدول ) أظهرت

المجال فقرات جميع وجاءت وبدرجٍة مرتفعٍة، ( 1.64( وانحراف معياري )1.06حسابي ) متوسطٍ ب

ا  كبيًرا تبذل جهدً " :( التي تنّص على01الفقرة ) :تبة األولىجاءت في الر  إذ  ،أيًضا مرتفعةٍ  بدرجةٍ 

االنتماء القوي لدى مديرات المدارس  عزى ذلك إلىوقد يُ بدرجٍة مرتفعٍة، " لتحقيق رؤية المدرسة

يمانهن بتوافق قيمهن مع قيم المدرسة خصًيا؛ وأن  كل  ما يرتبط بمدارسهن يرتبط بهن ش ،لمدارسهن، وا 

وجاءت  ،لذلك يبذلن كل  ما بوسعهن لتحقيق كل  األمور التي تخص العمل بما فيها رؤية المدرسة

تحرص على فتح قنوات التواصل بين الكادر " :( التي تنّص على06الفقرة ):تبة األخيرة في الر  

 تربويات   دات  ة قائخاصّ المدارس ال اتمدير  هذه النتيجة إلى أن  عزى وقد تُ  ،مرتفعةٍ  وبدرجةٍ  "التعليمي

المعلومات  لمع جميع األفراد العاملين بمدارسهن لضمان تباد الةٍ فعّ  اتصالحرصن على إيجاد شبكة ي

بلهن للعاملين في ادرة من قِ عليمات الصّ والتّ  القراراته يساعدهن في إيصال وألن   والبيانات فيما بينهن؛

لعمل، أو ا من العاملين بما يخص   راجعةٍ  على تغذيةٍ  تويات اإلدارية، وبالمقابل حصولهنجميع المس

 .، أو شكاوٍ قتراحاتٍ ا

شةُّ ئجُّالمتعلقةُّبالسؤالُّمناق ُّالثالثالنتا

ُّ"الثُّوالذيُّينص ُّؤالُّالث ُّمناقشةُّنتائجُّالس ُّ هلُّتوجدُّعالقةُّارتباطيةُّذاتُّداللةُّإحصائيةُّعندُّ:
ُّدرجةضجُّالوظيفيُّوُّالن ُُّّمستوىمتوسطاتُّاستجابةُّالمعلماتُّل(ُّبينα=0.05ُّمستوىُّالداللةُّ)

هةُّانُّمنُّوجمةُّعم ُّةُّفيُّمحافظةُّالعاص ُّةُّالخاص ُّنظيميُّلدىُّمديراتُّالمدارسُّاألساسي ُّالت ُُّّااللتزام
 "نظرُّالمعلمات؟

نظيمي التّ  االلتزام درجةضج الوظيفي و النّ  مستوىاالرتباطية بين ة ( العالق06) أظهر الجدول

تباطية إر  ةٍ ن وجود عالقبي  ، حيث ت  ة من وجهة نظر المعلماتة الخاصّ لدى مديرات المدارس األساسيّ 

ع ومجمو  ،المدارس اتلدى مدير  ضج الوظيفيالنّ دالة إحصائيًا بين جميع درجات مجاالت  موجبة
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 ،انفي محافظة العاصمة عمّ  ةة الخاصّ ساسيّ في المدارس األ ديراتلدى الم نظيميالتّ  االلتزامدرجات 

 اتللمدير  نظيميالتّ  االلتزاما بين جميع درجات إحصائيً  دالةٍ  وعالقاتٍ  ،(α= 1.11عند مستوى )

 ،(α= 1.11عند مستوى )ة ة الخاصّ ضج الوظيفي لدى مديرات المدارس األساسيّ النّ ومجموع درجات 

ات ومجموع درج  ،ضج الوظيفيالنّ  درجاتا بين مجموع إحصائيً  دالةٍ  ارتباطيةٍ  جود عالقةٍ و كذلك 

ضج لنّ ا عزى ذلك إلى أن  يُ قد و  ،اها مرتفعة ودالة إحصائيً وكل   ،(1.414)بلغت قيمتها نظيميالتّ  االلتزام

عن  واضحةً  ن رؤيةً فتوفره لديهن يجعلهن يملك ،مديراتال أداءفي  إيجابيٍّ  ر بشكلٍ ؤثّ الوظيفي ي

تاجية وفاعلية أكثر إن نيصبحفالعقبات والمشاكل التي قد تواجههن؛ و  مؤسساتهن، ومدركاٍت ألهدافهن

 لعملهن اللتزاماد المديرات تحقيق ، وتجسنويقدمن أفضل ما لديه حبٍّ  بكل   ةداريّ اإل نفيمارسن مهنته

ة لعمليّ ن جودة احس  مما يُ  واالستمراري، واألخالقي(، ووالئهن لمدارسهنعاطفي، لبصوره المتعددة )ا

 ديرات.نظيمي لدى المالتّ  االلتزامما ارتفع كلّ  وظيفي   لما كان هناك نضج  ه كّ نّ أي أ ة،عليميّ التّ 

شةُّ ئجُّالمتعلقةُّبالسؤالُّمناق ُّالرابعالنتا

 α)ُّعندُّمستوىُّإحصائية ُُّّهلُّتوجدُّفروقُّذاتُّداللة ُّابعُّوالذيُّينص:"ؤالُّالر ُّمناقشةُّنتائجُّالس ُّ
=0,05ُّ )ُّ ُّالمعلمات ُّاستجابة ُّمتوسطات ُّالن ُّلبين ُّالمدارسُّمستوى ُّمديرات ُّلدى ُّالوظيفي ضج
سنواتُّ،ُّالمؤهلُّالعلمي خصص،عزىُّلمتغيراتُّ)الت ُّانُّت ُّةُّفيُّمحافظةُّالعاصمةُّعم ُّةُّالخاص ُّاألساسي ُّ
ُّ؟"ُّالخدمة(

 ؤال ما يلي: التي أجابت عن هذا السّ  تائجالنّ أشارت 

ُُّّخصصت ُّرُّاللمتغي ُُّّاتبعًُُّّ.1

عند مستوى الداللة  إحصائيةٍ  ذات داللةٍ  فروقٍ لى وجود إ( 31) في الجدول تائجالنّ أشارت 

(1.11 =α بين متوسطات استجابة أفراد العينة )ضج الوظيفي لدى مديرات المدارس النّ  لمستوى

نضج ة للرجة الكليّ في الدّ خصص، ر التّ بًعا لمتغيّ ان تِ ة في محافظة العاصمة عمّ ة الخاصّ األساسيّ 

عتمد التي تس المدار  اتمدير ة التي تمارسها ات القياديّ ممارسللعزى ذلك يُ وقد  ،العلميلصالح الوظيفي 
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ييم وقدرتهن على تق نومهارته نوعلى درجة كفاءتهضج الوظيفي لنّ اة ألهميّ  نعلى مدى إدراكه

 سابقةٍ  راسةٍ د ولم تتناول أي   ،نألخذ القرارات المناسبة في مدارسه وموضوعيةٍ  علميةٍ  الموقف بطريقةٍ 

 ضج الوظيفي.وظيفية وأثره على النّ ر الخدمة المتغيّ 

ُُّّالمؤهلُّالعلميرُّلمتغي ُُّّاتبعًُُّّ.2

( α=1.11اللة )عند مستوى الدّ  احصائيةٍ  ذات داللةٍ  وجود فروقٍ ( 30) أشارت النتائج في الجدول

ة الخاصّ  ةضج الوظيفي لدى مديرات المدارس األساسيّ النّ لمستوى بين متوسطات استجابة افراد العينة 

ة والمهارة ) الخبر  ضج الوظيفيالنّ  مجالين منعزى للمؤهل العلمي في تُ  ،انالعاصمة عمّ في محافظة 

 ،(α=1.11دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة ) ينيم المجالحيث كانت ق والقدرة على اتخاذ القرار(

لمديرات للخبرة امتالك عزى ذلك إلى اوقد يُ  ،لصالح البكالوريوس فما دون المؤهل العلميّ  رعزى لمتغيّ يُ 

على استقصاء المعلومات  مال والمهام اإلدارية الموكلة لهن، ومقدرتهنوالمهارة الكافية ألداء األع

ة في ليمة الساإلداريّ  القرارات تخاذال الٍ فعّ  اتصالة من خالل امتالك جهاز الصحيحرق ها بالطّ عوجم

ما  فير كل  على تو  ة وحرصهنالمديرات بالبيئة المدرسيّ  عتناءوا الهتمامباإلضافة  ،الوقت المناسب

 ة للمعلمات.عليمي  ة الت  ل العمليّ ة وتسه  راسي  المناهج الد   ووسائل تخص   يلزم من أدواتٍ 

ها إلى عدم أشارت نتائجُ لتي ا (،Jawarneh,2016)جوارنة  تيجة مع دراسةهذه النّ  وتختلف

 .ل العلميّ المؤه  عزى لمتغير تُ  إحصائيةٍ  ذات داللةٍ  وجود فروقٍ 

ُُّّةالخدمةُّالوظيفي ُّرُّلمتغي ُُّّاتبعًُُّّ.3

ات ة واالنحراففي المتوسطات الحسابيٍ  ظاهريةٍ  وجود فروقٍ إلى ( 33) تائج في الجدولأشارت النّ 

اصمة ة في محافظة العة الخاصّ ضج الوظيفي لدى مديرات المدارس األساسيّ النّ  لمستوى ةالمعياريّ 

 ،سنواتٍ  01أكثر من لصالح  ةالخدمة الوظيفيّ  رعزى لمتغيّ يُ ، ةر الخدمة الوظيفيّ لمتغيّ ا تبعً  ،انعمّ 
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 نوقدرته سار المد يراتمد اتعلى مهار  أساسيٍّ  يعتمد بشكلٍ  ضج الوظيفيالنّ  عزى ذلك إلى أنّ يُ وقد 

والتي  ،ةٍ ياديّ ق ومهاراتٍ  لصفاتٍ  نمتالكهاالفاعلة وعلى درجة  ةالموقفيّ  على توظيف أساليب القيادة

 هنمن قدرات ينم  تي تُ ة الّ دريبيّ ورات التّ الدّ لتحاق المديرات بامن خالل وتحسينها  تطويرهايمكن 

ة مة الوظيفيّ ر الخدمتغي   سابقةٍ  دراسةٍ  لم تتناول أي  إذ  ،العلميّ  نعن مؤهله بغض النظر ،نوكفاءته

 ضج الوظيفي.وأثره على النّ 

شةُّ ئجُّالمتعلقةُّبالسؤالُّمناق ُّالخامسالنتا

ىُّعندُّمستوُُّّإحصائية ُُّّداللة ُّتُّهلُّهناكُّفروقُّذا"ُّ:ؤالُّالخامسُّوالذيُّينص ُّمناقشةُّنتائجُّالس ُّ
(α=0.05)ُُُّّّالمعلمات لدىُّمديراتُّالمدارسُّنظيميُّالت ُُّّااللتزامُّدرجةلبينُّمتوسطاتُّاستجابة

لخدمةُّالمؤهلُّالعلمي،ُّاخصص،ُّ)الت ُُّّعزىُّلمتغيراتت ُُّّ،انةُّفيُّمحافظةُّالعاصمةُّعم ُّةُّالخاص ُّاألساسي ُّ
ُّ"ة(؟الوظيفي ُّ

 تائج التي أجابت عن هذا السؤال ما يلي: النّ  أشارت

ُُّّخصصت ُّرُّاللمتغي ُُّّاتبعًُُّّ.1

 االلتزام عند متغير إحصائيةٍ  ذات داللةٍ  ( إلى وجود فروقٍ 31) جدولالتائج في أشارت النّ 

 مااللتزا درجةل( بين متوسطات استجابة أفراد العينة α=1.11اللة )عند مستوى الدّ  ستمراري فقطاال

ر عزى لمتغيّ تُ  ،انة في محافظة العاصمة عمّ ة الخاصّ لدى مديرات المدارس األساسيّ نظيمي التّ 

لتزمون ي خصص العلميّ أصحاب التّ  لى أنّ عزى ذلك إوقد يّ  ،العلميّ خصص التّ خصص ولصالح التّ 

 ،العقالنيةب خصص العلمي يمتازونأصحاب التّ  نضباط، إذ إنّ االلقوانين واألنظمة ويحرصون على أكثر با

 ما يعود عليهم من منافع شخصيةٍ األمور أكثر من غيرهم، وخوًفا منهم على خسارة منصبهم، لِ ووزن 

إذ  ،خرب أانمن ج عاليةٍ  وجودةٍ  سة بكفاءةٍ من جانب، وسعيهم لتحقيق أهداف المؤسّ  ونفسيةٍ  جتماعيةٍ وا

 .نظيمي لدى المديراتالتّ  االلتزامخصص وأثره على متغير التّ  سابقةٍ  دراسةٍ  لم تتناول أي  
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ُُّّرُّالمؤهلُّالعلمي ُّلمتغي ُُّّاتبعًُُّّ.2

اللة عند مستوى الدّ  إحصائيةٍ  ذات داللةٍ  وجود فروقٍ إلى  (34الجدول )تائج في أشارت النّ 

(1.11=α بمجال )لدى  نظيميّ لتّ ا االلتزام درجةلبين متوسطات استجابة أفراد العينة  العاطفيّ  االلتزام

صالح ل ر المؤهل العلميّ عزى لمتغيّ تُ  ،عّمان ة في محافظة العاصمةة الخاصّ مديرات المدارس األساسيّ 

، رتفعةٍ م ن بها بدرجةٍ باط المديرات بالمدارس التي يعملرتعزى ذلك الوقد يُ  ،البكالوريوس فما دون

ائدة من قابة الزّ رّ لنتماء للمدارس وشعورهن بامن اال بمدارسهن، وهذا نابع   ااًل ا فعّ ن أنفسهن جزءً ويعتبر 

 راستهمدوذلك لعدم  ،ان قيام المديرات باألعمال الموكلة إليهنعلى ضم حرًصا منها ،لياقبل اإلدارات العُ 

نّ  ،علميةٍ  لتخصص اإلدارة بصورةٍ  وتختلف  ،علياالراسات بأصحاب الد   ما يعتمدون على خبراتهم مقارنةً وا 

 ا إلى عدم وجود فروقٍ مأشارت نتائجهالتي  ،(3101(، والعواودة )3111عيد ) تيجة مع دراسةهذه النّ 

 .المؤهل العلميّ ر عزى لمتغيّ تُ  إحصائيةٍ  ذات داللةٍ 

ُّةالخدمةُّالوظيفي ُّرُّلمتغي ُُّّاتبعًُُّّ.3

ة في المتوسطات الحسابيٍ  ظاهريةٍ  وجود فروقٍ إلى ( 31) تائج في الجدولأشارت النّ    

في  ةة الخاصّ لدى مديرات المدارس األساسيّ  لدرجة االلتزام التنظيمي ةواالنحرافات المعياريّ 

لصالح  ةالخدمة الوظيفيّ  رعزى لمتغيّ يُ ، ةر الخدمة الوظيفيّ ا لمتغيّ تبعً ، انمحافظة العاصمة عمّ 

مؤسسة بقيم وأهداف ال وااللتزامباالنضباط  هم يتسمونوذلك ألنّ  (،سنوات 1)أقل من  ن كانت خبرتهم  

يحرصون إذ  سنوات، 01أو بخبرة أكثر من  ،سنواتٍ  01-1 ن هم بخبرةٍ على عكس م   ،مرتفعةٍ  بدرجةٍ 

عطاء كل ما عندهم من قدرات وطاقات إلثبات نفسهم بعملهم بحكم خبرتهم  على بذل أكبر جهد وا 

 قليلة، فهناك تنافس بينهم وبين أصحاب سنواتالبسيطة وكونهم جدد ويمتلكون سنوات خبرة 

بها ذو  نمديرات المدارس التي يعملال نعتبر ذ ت  إ المهام الموجهة لهن، الخبرة األطول، ويتقبلن
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ات االجتماعية ويعتززن بالعالق ميزات ال تتوفر بمدارس ُأخرى، ويرغبن في البقاء واالستمرار فيها،

 .العملالطيبة بينهن وبين زمالئهن في 

 ذات داللةٍ  ها إلى عدم وجود فروقٍ أشارت نتائجُ التي ( 3101وتختلف هذه النتيجة مع العواودة )

 سنوات الخدمة. عزى لمتغيرتُ  إحصائيةٍ 

ُّوصياتالت ُّ

 توصي الباحثة باآلتي: ،راسةتائج التي توصلت إليها الدّ وصيات في ضوء النّ التّ 

 ضج الوظيفيالنّ تعزيز راسة من خالل ظهرته نتائج الدّ ظ على هذا المستوى المرتفع الذي أالحفا -

واعه وبأن بهوالتعريف  ،عّمان ة في محافظة العاصمةمديرات المدارس األساسية الخاصّ لدى 

 ة.ة اإلداريّ وأهميته بالعمليّ 

 اعتبارهابللمديرات  ضرورة فهم ودراسة وتحليل العناصر واألبعاد المكونة للنضج الوظيفيّ  -

 العمل اإلداري في المدارس. حدى مرتكزاتإ

 االلتزام وىمستراسة فيما يتعلق بظهرته نتائج الدّ ظ على هذا المستوى المرتفع الذي أالحفا -

 .عّمان ة في محافظة العاصمةة الخاصّ مديرات المدارس األساسيّ لدى نظيمي التّ 

الل ة، من خة الهاشميّ ضج الوظيفي لدى المديرات بجميع مدارس المملكة األردنيّ تعزيز النّ  -

 ة خالل العام الدراسي.ة واإلداريّ العمليّ  قييم إنجازاتهنوضع معايير ألداء المديرات وت
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ُّراسةمقترحاتُّالد ُّ

المدارس  على نظيميالتّ  وااللتزام الوظيفيضج إجراء المزيد من الدراسات التي تتناول النّ  -

 ة.الحكومية ومقارنتها بالخاصّ 

: ثلخرى مأُ  وربطها مع متغيراتٍ  ،ضج الوظيفيعلى إجراء دراسات مماثلة في النّ  العمل -

 املة.ة والجودة الشّ قميّ التكنولوجيا الرّ 

: رى مثلخأُ  وربطها مع متغيراتٍ  ،نظيميالتّ  االلتزامراسات التي تتناول إجراء المزيد من الدّ  -

 داري.تمكين العاملين واإلبداع اإل
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 المراجعُّالمصادرُّقائمة

 المراجعُّالعربية

 ن الكريمآالقر 

، عمان: 3ط. النفسيةُّوالتربويةُّواالختباراتدليلُّالمقاييسُّ(. 3100أبو أسعد، أحمد عبد اللطيف )
 دار المنهل.

. عمان: دار الشروق للطباعة (.ُّالتوجهُّالتربويُّوالمهني3116أبو أسعد، أحمد والهواري، لمياء )
 والنشر.

المناخُّاألخالقيُّوعالقتهُّباالحتراقُّالنفسيُّوااللتزامُّالتنظيميُّ(. 3100أبو العسل، خليل عوض )
. )أطروحة دكتوراه غير منشورة(، كلية العلوم لدىُّرؤساءُّاألقسامُّفيُّمديرياتُّالربيةُّوالتعليم

 األردن. عمان، التربوية والنفسية، جامعة عمان العربية،

ضغوطُّالعملُّوأثرهاُّعلىُّالوالء،ُّدراسةُّتطبيقيةُّعلىُّ(. 2009)ابو العال، محمود صالح الدين 
ُّفيُّقطاعُّغزة ُّالداخلية ُّالعاملينُّفيُّوزارة )رسالة ماجستير غير منشورة(، كلية  .المديرين

 .، فلسطينالتجارة، الجامعة االسالمية، غزة

ةُّلخاصمستوىُّالنضجُّالوظيفيُّلدىُّمديريُّالمدارسُّالثانويةُّا .(3106أبو ناصيف، غادة يوسف )
ُّ ُّبالعدالة ُّعمانُّوعالقته ُّالعاصمة ُّمعلميهم.همنُّوجُّةالتنظيميفيُّمحافظة ُّنظر )رسالة  ة

 .ردن، عمان، األماجستير غير منشورة(، كلية العلوم التربوية والنفسية، جامعة عمان العربية

حصنةُّال(.ُّااللتزامُّالتنظيميُّوتحقيقُّالرضاُّالوظيفيُّ)دراسةُّميدانيةُّبمطاحن3102ُّأحالم، بكري )
حمد م. )دراسة ماجستير غير منشورة(، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة بالمسيلة(
 الجزائر.  المسيلة، ،بوضياف

، القاهرة: معجم اللغة العربية، مكتبة الشروق 1. ط المعجمُّالوسيط(. 3111أنيس، إبراهيم وآخرون )
 الدولية.

(. تقدير الذات وعالقته بالنضج المهني )دراسة ميدانية على عينة من طلبة 3104بدرة، حورية )
ُّ.101-261 (،34) .مجلةُّالعلومُّاالنسانيةُّواالجتماعيةجامعة وهران(. 
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ُّ .(. تشكيل البروفيل المهني على ضوء النضوج المهني2016بعلباد، عبد القادر ) مُّالعلوُّمجلة
 .241-216 (،34) .واالجتماعيةُّاالنسانية

ُّالنمطُّ(. 3106، إمباركة )مزوزبن  ُّالمهني ُّالتكوين ُّمتربصي ُّلدى ُّالمهني ُّالنضج مستوى
 جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر. )رسالة ماجستير غير منشورة(، الحضوري.

ُّالخاصةُُُُُُّّّّّّ(. (2003لبنا، هالة مصباح ا ُّالمدارس ُّفي ُّالمدرسية ُّاإلدارة ُّتواجه ُّالتي ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّالمشكالت
)رسالة ماجستير غير منشورة(،  .منُّوجهةُّنظرُّالمديرينُّوالمعلمينُّفيُّمحافظةُّالعاصمة

 .عمان، األردن جامعة عمان العربية للدراسات العليا،

واألداءُّالوظيفيُّلدىُّالعاملينُُّّالتنظيميُّااللتزام(.ُّالعالقةُّبين3104ُّ، محمد إسماعيل )الجماصي
 جامعة األقصى، )رسالة ماجستير غير منشورة(،. فيُّالخدماتُّالطبيةُّالعسكريةُّبقطاعُّغزة

 .، فلسطينغزة

التنظيمي )دراسة تحليلية آلراء العاملين في  بااللتزام(. العوامل المؤثرة 3103الجميلي، مخلص )
 .211-362، (6) 1. للعلومُّاالقتصاديةُّواالداريةمجلةُّجامعةُّاألنبارُّالمعهد التقني األنبار(. 

(. تطبيق نظام قياس األداء المتوازن وأثره في االلتزام المؤسسي للعاملين (2008، محفوظ أحمد جودة
 .363-312 (،33) 33.ُّالمجلةُّاألردنيةُّللعلومُّالتقنية في شركات األلمنيوم األردنية.

ُّالدورُّالوسيطُّاختبارالتنظيمي:ُُّّااللتزاماإللكترونيُّعلىُُّّاالستقطابأثرُّ(. 3101حامد، لمياء )
 )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة الشرق األوسط، عمان، االردن.ُّ.للتدريبُّاإللكتروني

ومستوى  مديرو المدارس االتي يمارسه ةط القياديانماألالعالقة بين (. 2008، محمد )الحراحشة
العلومُّجلةُّمالتربية والتعليم في محافظة الطفيلة.  مدارس مديريةللمعلمين في  االلتزام التنظيمي
 .10-02 ،(0) 1 .التربويةُّوالنفسية

(. فاعلية برنامج القيادة التعليمية في تنمية الكفايات المهنية والقيادية 3131، صيته علي )الحربي
 (،04) 1. النفسيةمجلةُّالعلومُّالتربويةُّوُّلدى مديري المدارس الحكومية في لواء وادي السير. 

0-30. 

عمان: دار ، 2ط  .مهاراتُّالقيادةُّالتربويةُّفيُّاتخاذُّالقراراتُّاإلدارية .(3116، رافدة )الحريري
 .المناهج للنشر والتوزيع
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عمان: دار  ،0ط  .اإلدارةُّالتربوية(. 3111حسان، حسن محمد إبراهيم والعجمي، محمد حسنين )
 المسيرة للنشر والتوزيع.

 .القياداتُّالتربويةُّومتطلباتُّتأهيلهاُّلمواجهةُّمستجداتُّالعصر(. 3103حمايل، عبد عطا اهلل )
 جامعة القدس المفتوحة، رام اهلل، فلسطين.، 0ط 

(. اليقظة االستراتيجية ودورها في تعزيز النضج الوظيفي )دراسة 3106حمودي، وابراهيم، وأمين )
للعلومُُّّمجلةُّكركوكاالتصاالت النقالة زين/ العراق(.  راء عينة من المدراء في شركتتحليلية آل
 .34-0 (،3) 6 .واالقتصاديةاإلداريةُّ

االنتباهُّلدىُّالقياداتُّاإلداريةُّوأثرهُّفيُّالنضجُّالوظيفيُّللعاملينُّ(. 3101الحيالي، سندية مروان )
ُّالموصل( ُّفيُّجامعة ُّالطبية ُّفيُّكلياتُّالمجموعة ُّميدانية غير  ه. )أطروحة دكتورا)دراسة

 منشورة(، جامعة الموصل، العراق.

ُّالثانويةُُُُُّّّّّ(. 2018، ياسمين )الدجاني ُّالمدارس ُّمديري ُّلدى ُّاالخالقية ُّالقيادة ُّممارسة درجة
ُّوجهةُُُُُّّّّّ ُّمن ُّللمعلمين ُّالتنظيمي ُّبااللتزام ُّوعالقتها ُّعمان ُّالعاصمة ُّمحافظة ُّفي الخاصة

 )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة الشرق االوسط، عمان، االردن. .نظرهم

 مع.مجلةُّاألمُّاإلنسانُّوالمجت(. االلتزام التنظيمي )المفهوم، األبعاد، والنتائج(. 3101درنوني، هدى )
 .21-01 جامعة بسكرة، الجزائر،

االلتزام التنظيمي ودوره في تحقيق المرونة اإلستراتيجية من خالل (. 3106الدهان، جنان مهدي )
 ،(1) 04 مجلةُّجامعةُّكربالءُّالعلمية.أبعاد هوفستيد الثقافية دراسة تحليلية في جامعة كربالء. 

03-34. 

النضجُّالمهنيُّوعالقتهُّبمهارةُّاتخاذُّالقرارُّالمهنيُّلدىُّطلبةُّ(. 3101، أحمد بن محمد )الراشدي
)رسالة ماجستير غير  .األساسيُّفيُّمحافظةُّشمالُّالشرقيةُّبسلطنةُّع مانُّالصفُّالعاشر

 جامعة نزوى، سلطنة ُعمان. منشورة(،

درجةُّممارسةُّمديريُّدولةُّالكويتُّلألنماطُّالقياديةُّوفًقاُّلنظريةُّ(. 3101، سالم حمود )الرشيدي
 .جامعة آل البيت، األردن )رسالة ماجستير غير منشورة(،. النضجُّوعالقتهاُّبالرضاُّالوظيفي

دار زهران للنشر ، 0ط . علمُّالنفسُّالسياحي:ُّمفاهيمُّوتطبيقات(. 3101السامرائي، نبيهة صالح )
 والتوزيع.
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درجةُّممارسةُّمديريُّمدارسُّالمرحلةُّالمتوسطةُّفيُّدولةُّالكويتُّ(. 3106، عبداهلل محمد )السبيعي
 ورة(،)رسالة ماجستير غير منش، ىُّالمعلمينللعدالةُّالتنظيميةُّوعالقتهاُّبااللتزامُّالتنظيميُّلد

 جامعة آل البيت، األردن.

، عمان: مركز طارق 2، طاإلشرافُّالتربوي:ُّمفهومه،ُّونظرياته،ُّوأساليبه(. 3111السعود، راتب )
 للخدمات الجامعية.

(. أثر مصادر ضغوط العمل ومستوى الضغط المدرك في االلتزام التنظيمي 3114السعودي، موسى )
الحكومية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية "دراسة تحليلية  عالعاملين في كليات المجتملدى 

 .111 -216 ،(3) 22. مجلةُّدراساتُّالعلومُّاإلداريةميدانية". 

ُّ"نظريةُّهيرسيُّوبالنشارد"3131سعيدات، حنان وأسماء مصاطفى ) ُّالموقفية ُّبحثُّالقيادة .) .
 لديمقراطية الشعبية.جامعة غرداية، الجمهورية الجزائرية ا

. )أطروحة دورُّاألنماطُّالقياديةُّالمعاصرةُّفيُّتحقيقُّااللتزامُّالتنظيمي(. 3102سلمان، هادي )
 دكتوراه غير منشورة(، مقدمة لجامعة سانت كليمنتس العالمية، بغداد العراق.

نيُّلدىُّالنضجُّالمهنيُّوتنميةُّمهارةُّاتخاذُّالقرارُّالمه(. 3116السواط، وصل اهلل بن عبداهلل )
. )رسالة دكتوراه غير منشورة(، جامعة أم القرى، طالبُّالصفُّاألولُّالثانويُّبمحافظةُّالطائف

 المملكة العربية السعودية.

(. فاعلية القيادة التربوية حسب نظرية العالقة 2014الشايب، محمد الساس وبن حفيظ، شافية )
دينة نظر معلمي المدارس التربوية بماالنسانية والنضج الوظيفي لـ هيرسي وبالنشارد من وجهة 

 .023-001 ،(22) .مجلةُّالعلومُّاالنسانيةُّواالجتماعية(. ورقلة

العدالةُّالتنظيميةُّلدىُّمديريُّالمدارسُّداخلُّالخطُّاألخضرُّوعالقتهاُّ(. 3106شما، فتحي محسن )
رموك، جامعة الي )رسالة ماجستير غير منشورة(،للمعلمينُّمنُّوجهةُّنظرهم.ُُّّاللتزامُّالتنظيميبا

 األردن.

 .بمهاراتُّاتخاذُّالقرارُّلطالبُّوطالباتُّالثانويةُّوعالقتهالنضجُّالمهنيُُّّ(.2012الصاعدي، اعتدال )
 السعودية. العربية )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة طيبة، المملكة

 لتزاماال(. تفعيل قيم وأخالقيات العمل في الوسط المهني مدخل لتحقيق 3101صراب، نور الدين )
دارةُّالمواردُّالبشريةالتنظيمي.   .060-011 (،6) .مجلةُّالتنميةُّوا 
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تهُّوعالقالنضجُّالوظيفيُّلدىُّمديريُّالمدارسُّالثانويةُّالعامةُّفيُّاالردنُّ(. 2008الصرايرة، ماجدة )
، (، جامعة عمان العربية، عماندكتوراه غير منشورة)اطروحة  .اإلداريُّوبتمكينُّالعاملينُّبأدائهم
 األردن.

(.ُّاألنماطُّالقياديةُّلمديريُّالمدارسُّالثانويةُّالعامةُّفيُّاألردن3111ُّ) الصليبي، محمود المسلم
ماجستير الة )رس. وفًقاُّلنظريةُّهيرسيُّوبالنشاردُّوعالقتهاُّبمستوىُّالرضاُّالوظيفيُّلمعلميهم

 األردن. عمان، غير منشورة(، جامعة عمان العربية للدراسات العليا،

(. األنماط القيادية لمديري المدارس الثانوية 3101الصليبي، محمود المسلم، والسعود، راتب سالمة )
العامة في األردن وفًقا لنظرية هيرسي وبالنشارد وعالقتها بمستوى الرضا الوظيفي لمعلميهم. 

 .112-166 ،(3) 21 .العلومُّالتربويةدراساتُّ

. درجة ممارسة المديرين القيادة كما يقدرها معلمو المدارس الحكومية       في ((2012، محمد عابدين
 . 363-327(،2)28.ُّمجلةُّجامعةُّالقدسُّالمفتوحةُّلألبحاثُّوالدراسات محافظة القدس.

القادةُّالتربويينُّفيُّوزارةُّالتربيةُّبدولةُّدرجةُّااللتزامُّالتنظيميُّلدىُّ(. 3114، سالم شبيب )العازمي
ية جامعة عمان العرب )رسالة ماجستير غير منشورة(، الكويتُّمنُّوجهةُّنظرهمُّوالعاملينُّمعهم.

 األردن. عمان، للدراسات العليا،

 فاعليةُّدورُّالقيادةُّالتعليميةُّلدىُّمديريُّمدارسُّمحافظةُّالمفرق.(. 3101، لبنى خلدون )العامودي
 ، جامعة آل البيت، األردن.ير غير منشورة()رسالة ماجست

التنظيمي والعوامل المرتبطة به لدى مديري مدارس التعليم  االلتزام(. 3111، أحمد بن محمد )العبادي
 .011-010 ،(3) 03 .مجلةُّأمُّالقرىُّللعلومُّالتربويةالعام للبنين بمحافظة جدة. 

بالكفاءات الذاتية المدركة وتقدير الذات )دراسة (. النضج المهني وعالقته 3111، ابراهيم )الحميدعبد 
ثالثة، . الحولية الحولياتُّمركزُّالبحوثُّوالدراساتُّالنفسيةمقارنة وفًقا للجنس ومحل اإلقامة(. 
 الرسالة الثانية، جامعة القاهرة، مصر.

(. دور القيادة اإلستراتيجية في تحقيق النضج المؤسسي في 3106الرحيم، عبد الرحيم محمد ) عبد
 .041-011، (0) 26. المجلةُّالعربيةُّلإلدارةالمنظمات العامة "رؤية مقترحة". 

، عمان: 3ط . التوجيهُّالمهنيُّونظرياته(. 3101عبد الهادي، جودت عزت والعزة، سعيد حسني )
 والتوزيع. دار الثقافة للنشر
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 .الوالءُّالتنظيميُّفيُّالقرنُّالواحدُّوالعشرينُّ)رؤيةُّمستقبلية((. 3101، محمود صديق )الواحدعبد 
  توزيع.دار العلم واإليمان للنشر وال، 0ط 

يص واقع أبعاد النضج الوظيفي لدى الجامعات                                         خ(. تش2019، هلوفان حسني )عثمان
ُّاألكادي .جامعة نوروز والتنفيذيين فياألهلية، دراسة استطالعية آلراء المديرين  ميةُّالمجلة

 (. 328-(311 ،(1)8 .لجامعةُّنوروز

مديريُّالمدارسُّالخاصةُّوعالقتهاُّاألنماطُّالقياديةُّالسائدةُّلديُّ(. 3103، موفق أحمد )العجارمة
 )رسالة ماجستير. بمستوىُّجودةُّالتعليمُّمنُّوجهةُّنظرُّالمعلمينُّفيُّمحافظةُّالعاصمةُّعمان

 .األردنعمان، غير منشورة(، جامعة الشرق االوسط، 

 القاهرة: دار الفكر العربي.، 0ط  .ةياإلدارةُّالمدرس(، 3111، محمد حسنين )العجمي

ُّالحكوميةُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(. 2012، رائدة هاني )العرايضة ُّالمدارسُّالثانوية ُّلمديري ُّاألخالقية ُّالقيادة مستوى
 .فيُّعمانُّوعالقتهاُّبمستوىُّممارسةُّسلوكُّالمواطنةُّالتنظيميةُّمنُّوجهةُّنظرُُُُُُُّّّّّّّالمعلمين

 .)رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة الشرق االوسط، األردن

 .عمان: دار الثقافة ،02. ط المدرسيةُّالحديثة.ُّاإلدارةُّ(2018عطوي، جودت عزت )

 نظر من وجهة البتراء تربية مديرية في المدارس مديري أداء فاعلية (. درجة3101) ، محمدالعمرات
 .216-216(، 1)4 .التربوية العلوم في األردنية المجلةفيها،  المعلمين

 عمان، دار ،(1. ط )األعمالالسلوكُّالتنظيميُّفيُّمؤسساتُّ. 2010)، محمد سلمان )العميان
 .للنشر وائل

التنظيميُّ"دراسةُّميدانيةُُّّااللتزامالقيادةُّالتحويليةُّوأثرهاُّعلىُّ(. 3101العواودة، سامية عبداهلل )
ُّالوسط ُّفيُّإقليم )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة آل ". فيُّمديرياتُّالتربيةُّوالتعليم

 البيت، األردن.

األنماطُّالقياديةُّللمشرفينُّالتربويينُّوعالقتهاُّباالحتراقُّالنفسيُّ(. 3114، معن محمود )العياصرة
ُّفيُّاألردن ُّالتربيةُّوالتعليم . )رسالة دكتوراه(، جامعة عمان العربية لدىُّالمعلمينُّفيُّوزارة

 األردن.عمان، للدراسات العليا، 
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ُّوهيرسي"ُّ(. 3111عيد، فاتن سليم ) ُّبالنشرد ُّ"نظرية ُّالمدارسُّحسب ُّلمديري ُّالقيادي ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالنمط
ُّعمانُّ ُّبمنطقة ُّوالتعليم ُّالتربية ُّبمديرية ُّالثانوية ُّالمرحلة ُّلمعلمي ُّالوظيفي ُّالرضا بمستوى

 رسالة ماجستير غير منشورة(، الجامعة األردنية، المملكة األردنية الهاشمية.) .األولى

ُّ(. 3110الغنام، نعيمة ) ُّالمدرسة ُّمدير ُّأداء ُّالمملكةُُُُُّّّّّاالبتدائيةفاعلية ُّمن ُّالشرقية بالمنطقة
 )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة. العربيةُّالسعوديةُّفيُّضوءُّمعاييرُّإدارةُّالجودةُّالشاملة

 البجرين، البحرين.

المدارس الثانوية الخاصة وعالقته األداء الوظيفي لمديرات (. 3106، هديل ومقابلة، عاطف )فرفورة
-0 ،(3) 0 .لألبحاثُّمجلةُّجامعةُّعمانُّالعربية .بالثقة التنظيمية من وجهة نظر المعلمات

06. 

ُّالتنظيميُّلدىُّالمشرفينُّالتربويينُّبااللتزامالرضاُّالوظيفيُّوعالقتهُّ(. 3116فلبمان، ايناس فؤاد )
ُّالمكرمة ُّمكة ُّبمدينة ُّوالتعليم ُّالتربية ُّبإدارة ُّالتربويات  )رسالة ماجستير غير .والمشرفات
 منشورة(، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية.

ة      دراس-تحليل العالقة بين الثقة التنظيمية وااللتزام التنظيمي(. 2010) ، حكمت محمدفليح
 االقتصاد،مجلةُّاإلدارةُُُُُُّّّّّّوُّاستطالعية في دائرتي التقاعد والرعاية االجتماعية في مدينة تكريت، 

 .313-044، (3الجامعة المستنصرية، )

يميُّالتنظُّبااللتزاممستوىُّعدالةُّوشفافيةُّنظامُّتقييمُّاألداءُّآثرهُّ(. 3106، محمد جاسم )الفودري
يت، والعلوم، جامعة آل الب االقتصاد)رسالة ماجستير غير منشورة(، كلية  .للمدرسينُّبالكويت

 االردن.

العدالةُّالتنظيميةُّوعالقتهاُّبااللتزامُّالتنظيميُّلدىُّرؤساءُّاألقسامُّ(. 3101القصير، عثمان محمد )
. )رسالة دكتوراه غير منشورة(، كلية التربية، جامعة فيُّالجامعاتُّاألردنيةُّالحكوميةُّاألكاديمية

 اليرموك، األردن.

ُّأداءُُُُُّّّّّ(. 2010، يوسف أبو عيدة )كفاية ُّتفعيل ُّعلى ُّوانعكاسها ُّالجامعات ُّفي ُّالقيادية األنماط
 .غزة جامعة األزهر،)رسالة ماجستير غير منشورة(، ُّ.العاملين

(. مفاهيم النضج المهني واتخاذ القرار، واالتجاه نحو 3106، إيمان وعبد الجبار، سيناريا )المجالي
جلةُّمالتعليم المهني المتضمنة في كتب التربية المهنية للمرحلة األساسية العليا في األردن. 

 .161-116(، 0) 34. الجامعةُّاإلسالميةُّللدراساتُّالتربويةُّوالنفسية
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التنظيمي على العالقة بين ضغوط العمل واألداء  االلتزام(. أثر 3104، أحمد محمد )مصطفى
، جلةُّأماراباكمالتدريسي ألعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية. 

1 (31)، 040-311. 

ُّدورُّبيئةُّالعملُّفيُّااللتزامُّالتنظيميُّمنُّوجهةُّنظرُّالعاملينُّاإلداريين(. 3104نصار، أمجد علي )
 جامعة األقصى، غزة. )رسالة ماجستير غير منشورة(،. فيُّالجامعاتُّالفلسطينية

مديريُّالمدارسُّاألساسيةُّالخاصةُّفيُّمحافظةُّالعاصمةُُّّالتزامدرجةُّ(. 3106الهربيشي، عالية )
اجستير )رسالة م.ُّاإلدارةُّالمدرسيةُّوعالقتهاُّبدرجةُّااللتزامُّالتنظيميُّللمعلمينُّبأخالقياتعمانُّ
 منشورة(، جامعة الشرق االوسط، عمان، االردن.غير 

 ، اإلسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية.0. طاإلدارة مبادئ(. 3116هالل، محسن، والنحاس، أيمن )

التنظيميُّفيُّمديرياتُُّّااللتزامأثرُّنظامُّالرقابةُّالداخليةُّعلىُّ(. 3106ياسين، أسعد عبد الرحمن )
 )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة آل البيت، األردن. .التربيةُّوالتعليمُّفيُّمحافظةُّالمفرق

ُّ

ُّ
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ُّ(1ملحقُّ)
 األوليةُّبصورتهماُّالدراسةُّأداتا

 

 

 إستبانة تحكيم

 حفظهُّاهللُّورعاهُّ.....................................................  سعادةُّاألستاذُّالدكتور:
 ،،،،،ُّدبعوُّ،ھكاتربوُّاهللحمةُّمُّورعليكمُّلسالا

ُّالتنظيميُّلدىُّمديراتُّعد الباحثة رسالة ماجستير بعنوان: ت ُّبااللتزام ُّالنضجُّالوظيفيُّوعالقته "

تهدف الدارسة المدارسُّاالساسيةُّالخاصةُّفيُّمحافظةُّالعاصمةُّعمانُّمنُّوجهةُّنظرُّالمعلماتُّ"ُّ

النضج الوظيفي وعالقته بااللتزام التنظيمي لدى مديرات المدارس االساسية الخاصة  درجة فرّتعإلى 

هة نظر المعلمات. ولما عرف عنكم من خبرات ومقدرة عالية في في محافظة العاصمة عمان من وج

مجال البحث العلمي، نأمل من سعادتكم التكرم بإبداء آرائكم عن وضوح كل عبارة ومالحظاتكم عن 

محاور االستبانة ودرجة وضوح كل منها وانتمائها، كما آمل التفضل بإضافة ما ترونه مناسباً لبعضها 

رجو العلم بأن اإلجابة عن فقرات أداة الدراسة سوف تكون وفق سلم ليكرت من عبارات ومقترحات، أ

   ].جًدا منخفضة  منخفضة، متوسطة، عالية، جًدا،عالية  [الخماسي على النحو اآلتي: 

ُّ،،،،ُّتعاونكمُّحسنُّلكمُّشاكرة
ُّوالتقديرُّاالحتراموتفضلواُّبقبولُّفائقُّ

 صفاء زياد حمادة عطية :الباحثة       اسم المشرف: االستاذ الدكتور عاطف مقابلة     

 

ُّ االسم
ُّ الرتبةُّاألكاديميةُّوتاريخها

ُّ التخصص
ُّ جهةُّالعمل)الجامعة/الكلية(



036 
 

 الخصائصُّالديموغرافيةُّلعينةُّالدراسة:ُّ

 ( المناسب المكان في(  √)  إشارة وضع )يرجى

 التخصص: .0

o  .علمي 

o .إنساني 

 :ُُُُُّّّّّالعلميُّالمؤهل .2

o دون                                          فما وس يوربكال 
o عاليوم بلد      
o وق  فما فر ماجستي 

 دمةُُّّالوظيفيةُّ:ُُّّلخا .3

o   وات             سن 1أقل من 
o    سنوات  01سنوات إلى  1من 
o    سنوات   01أكثر من 

   تعريفُّالمصطلحاتُّاآلتيةُُّّ: 

إلى معرفة المرؤوس، وقدرته، ومهارته فيما يتصـــل بإتمام هو النضج الذي يستند النضجججُّالوظيفي:ُّ

 مهمة العمل.

أكبر جهد ممكن  بها ورغبته في بذل وارتباطهدرجة تطابق الفرد مع مؤسسته  التنظيمي:ُّااللتزام

 بعضوية المؤسسة. واالستمرارلصالح المؤسسة التي يعمل فيها، مع اإلصرار 

ُّ  
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ُّ:ُّإستبانةُّالنضجُّالوظيفي:ُّداةُّاالولىاأل

ُّالفقرةُّالرقم
ُّالصياغةُّاللغويةُّوضوحُّالفقرةُّاالنتماءُّللبعد

المالحظاتُّ
ُّوالتعديالت

ُّمنتمية
غيرُّ
ُّواضحةُّمنتمية

غيرُّ
ُّصالحة

غيرُُّّمناسبة
ُّمناسبة

ُّ

ُّالبعدُّاألولُّ:ُّالثقافةُّوالخبرةُّوالمهارة
        تتبنى رؤية تربوية واضحة. 0

 تشارك في برامج تدريبية تسهم برفع 3
 بالعمل. كفاءتها

       

التقنيات التكنولوجية  تستخدم 2
 بأعمالها اإلدارية.

       

تخطط لألنشطة )داخل المدرسة  1
 وخارجها(.

       

        تسعى للنمو المهني وتطوير نفسها. 1

توضح أهداف المؤسسة  4
 .للمرؤوسين

       

        توجيه المرؤوسين.القدرة على  1

 الديمقراطي بإدارتهاتمارس السلوك  6
 بدرجة منخفضة.

       

توفر الوسائل التعليمية الالزمة  6
 للمواد التعليمية.

       

 وابتكاريةتوظف أفكار إبداعية  01
 تخدم متطلبات العمل.

       

        تستطيع حل المشكالت الطارئة. 00
        متعددة. إشرافيهتمارس أساليب  03

تحفز المرؤوسين للعمل معنوًيا  02
 ومادًيا بما يتوافق مع جهدهم.

       

ُّالقرارُّاتخاذالقدرةُّعلىُُّّالثاني:البعدُّ

تحديد المشكالت التي  تستطيع 01
 تواجه المؤسسة.
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تشارك العاملين بتحديد المشكالت  01
 التي تواجه العمل.

       

المديرة بتحديد المشكالت تستشير  04
 التي تواجه العمل حسب األولويات.

       

        تتحرى عن أسباب المشكالت. 01

06 
تتجنب المديرة مشاركة العاملين 
بجمع المعلومات والبيانات عن 
 المشكالت التي تواجه العمل.

       

 الالزمةتجمع المعلومات والبيانات  06
 عن المشكالت.

       

تضع البدائل الالزمة لحل  31
 المشكالت.

       

تراعي النتائج الناجمة عن كل  30
 بديل.

       

تشارك في تحديد إيجابيات  33
 وسلبيات كل بديل.

       

تحدد نتائج كل بديل من بدائل  32
 القرار بنفسها.

       

تستطيع توقع المخاطر الناجمة عن  31
 كل بديل.

       

31 
 المؤسسةتراعي قدرات وموارد 

 اذخاتالمادية والبشرية والمالية عند 
 القرار.

       

ُّبالفردُّودعمهُّاالهتمامُّالثالث:البعدُّ

توظف أفراد ذو كفاءات مناسبة  34
 للعمل.

       

        تقوم بالزيارات الصفية الهادفة. 31

تتأكد من دوام المعلمين ووجودهم  36
 بالوقت المحدد.

       

        تعبر للمرؤوس عن رأيها بصراحة. 36

تشجع اإلبداع واإلبتكار بين  21
 العاملين.
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20 
تتابع استخدام األفراد لوسائل 

االتصال والتكنولوجية الحديثة مع 
 بعضهم البعض لضمان تفعيلها.

       

توفر بيئة صحية خالية من  23
 الصراعات والنزاعات.

       

دورات تدريبية لتنمية األفراد تعقد  22
 مهنًيا.

       

تمارس أساليب إشرافية تساعد على  21
 تطوير األفراد.

       

 ةبالمؤسستوفر جهاز اتصال فعال  21
 للتواصل مع العاملين.

       

ُّتكاملُّالعملُّالرابع:البعدُّ

تدعم تشكيل فرق العمل إلنجاز  24
 المهام عبر تبادل الخبرات.

       

 تشاركية بينتوفر مناخات  21
 العاملين.

       

        تفهم آراء ورغبات فرق العمل. 26

تمنح فرق العمل صالحيات  26
 تتناسب مع المهام الموكلة إليهم.

       

توفر الوسائل واالدوات الالزمة  11
 إلنجاز أعمال األفراد.

       

تركز على أداء الفريق بداًل من  10
 الفردي.األداء 

       

تنشئ جو يسوده الثقة بين أعضاء  13
 فريق العمل داخل المؤسسة.

       

تحترم آراء أعضاء فرق العمل  12
 وتوصياتها.

       

ُّ

ُّ

ُّ
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ُّالتنظيميُّااللتزامُّالثانية:داةُّاأل

 

ُّالفقرةُّالرقم

ُّالصياغةُّاللغويةُّوضوحُّالفقرةُّاالنتماءُّللبعد
التعديلُّ
ُّالمقترح ُّمنتمية

غيرُّ
ُّمنتمية

ُّواضحة
غيرُّ
ُّصالحة

ُّمناسبة
غيرُّ
ُّمناسبة

ُّالعاطفيُّااللتزامُّاألول:البعدُّ

0 
عمل بالمدرسة التي ت عاطفي كبير بارتباطتشعر 
 بها.

       

        تستمتع بالحديث عن المدرسة التي تعمل بها. 3

2 
من أفراد المؤسسة التي تعمل  بأنها جزءتشعر 
 بها.

       

        قوي للمؤسسة التي تعمل بها. انتماءلديها  1

المدرسة( هي بالمؤسسة )تعتبر أن أي مشكلة  1
 مشكلة خاصة بها.

       

        تشعر بالقليل من الوالء للمؤسسة التي تعمل بها. 4

1 
تملك تجانس قوي بين قيمها الخاصة وقيم 

 المؤسسة التي تعمل بها.
       

        خرى.أال ترغب بالعمل بأي مؤسسة  6

6 
تشعر بأنها عضو فعال بالمؤسسة التي تعمل 

 بها.
       

ُّاالستمراريُّااللتزامُّالثاني:البعدُّ

01 
ترى أنه من الصعب ترك عملها، رغم وجود 

 أسباب تدفعها لذلك.
       

        للمؤسسة وال ترغب بمغادرتها. انتماءلديها  00

03 
تعتبر عملها بالمؤسسة ال تتوفر في مؤسسات 

 خرى.أ
       

02 
تشعر بوجود خيارات قليلة تدفعها لعدم مغادرة 

 المؤسسة التي تعمل بها.
       

01 
يصعب عليها ترك المؤسسة بالوقت الحاضر، 

 حتى لو رغبت بذلك.
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01 
 بالمؤسسة بالوقتبالعمل  االستمرارتعتبر 

 الحالي ذو أهمية، وليست رغبة بالبقاء.
       

04 
تقبل أي مهمة ُتكلف بها مقابل استمرارها 

 بالمدرسة.
       

01 
ي تعود الت والنشاطات والفعالياتُتشارك باللجان 

 بالفائدة على المدرسة.
       

06 
تعتز بالعالقات الحسنة بينها وبين زمالئها 

 بالعمل.
       

06 
مشاكل يسبب لها  لعملها قدتعتبر تركها 

، أو نفسية، أو اقتصادية، أو شخصية
 (.اجتماعية

       

ُّاألخالقيُّااللتزامُّالثالث:البعدُّ
        تشعر أن المؤسسة تستحق والئها. 31

تحرص على أن تكون قدوة وأنموذج في سلوكها  30
 بالمؤسسة.

       

33 
أمام تحرص على أن تظهر بصورة حسنة 

 اآلخرين.
       

        المدرسة.لتحقيق رؤية  جهدًا كبيًراتبذل  32
        تحافظ على مقتنيات المؤسسة. 31
        تقدر أعمال المرؤوسين. 31
        تستعمل قدراتها وخبراتها العلمية والعملية بالعمل. 34

31 
تحرص على فتح قنوات التواصل بين الكادر 

 التعليمي.
       

        ساعات الدوام الرسمي. انتهاءتواصل العمل بعد  36

36 
المؤسسة بأسلوب إيجابي تقوم على  تعامل أفراد

 االحترام المتبادل.
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ُّ(2ملحقُّ)
 المحكمينُّالسادةُّأسماءقائمةُّب

 

 

 

 

  

ُّالجامعةُّالرتبةُّاألكاديميةُّالتخصصُّالمحكمُّالرقم

 الجامعة األردنية أستاذ التخطيط التربوي د. أنمار مصطفى الكيالني أ. 0
 الجامعة الهاشمية أستاذ إدارة تربوية د.  محمود خالد الجرادات أ. 3
 الجامعة الهاشمية أستاذ مناهج بجث علمي د. جمال عبد الكريم الشلبي أ. 2
 الجامعة الهاشمية أستاذ  اإلدارة التربوية د. خالدة خالد زيد الكيالني 1
 جامعة الشرق األوسط أستاذ اإلدارة التربوية كريم أحمد فتحي أبود.  أ. 1
 جامعة الشرق األوسط أستاذ مشارك مناهج وطرق تدريس د. فواز حسن شحادة 4
 جامعة الشرق األوسط أستاذ مشارك اإلدارة تربوية درادكةد. أمجد محمود  1
 الشرق األوسطجامعة  أستاذ مشارك مناهج وطرق تدريس د. عثمان منصور 6
 الجامعة الهاشمية أستاذ مساعد إدارة وأصول التربية د. زهير حسين الزعبي 6
 جامعة الشرق األوسط أستاذ مساعد اإلدارة تربوية د. أسامة عادل حسونة 01
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ُّ(3ملحقُّ)
  األوليةُّبصورتهماُّالدراسةُّأداتا

 

ُّ

حفظهاُّاهللُّ..................................................................  :لزميلةحضرةُّا
ُّ،،،،،ُّدبعوُّ،ھكاتربوُّاهللحمةُّورُّعليكمورعاهاُُّّالسالمُّ

ُّالنضجُّالوظيفيُّوعالقتهُّالباحثة بإعداد رسالة ماجستير بعنوان: تقومُّ ظيميُّلدىُّالتنُّبااللتزام"
وذلك مديراتُّالمدارسُّاالساسيةُّالخاصةُّفيُّمحافظةُّالعاصمةُّعمانُّمنُّوجهةُّنظرُّالمعلماتُّ"،ُّ

 استكمااًل للحصول على درجة الماجستير في القيادة واإلدارة التربوية.

ولتحقيق هذا الغرض صممت استبانة مكونة من ثالثة أجزاء، الجزء األول المعلومات الشخصية 
ة الدراسة. والجزء الثاني والثالث وفًقا لتدرج ليكرت الخماسي على النحو التالي: )دائًما، ألفراد عين

( فقرة وضم 21غالًبا، أحياًنا، قلياًل، نادًرا(، حيث يقيس الجزء الثاني النضج الوظيفي ويتكون من )
( فقرة ويضم 30التنظيمي ويتكون من ) االلتزامثالث أبعاد، أما الجزء الثالث من اإلستبانة يقيس 

 ثالث أبعاد.

شاكرة لكم حسن تعاونكم، آمل منكم أن تمنحوني جزًءا من وقتكم الثمين لملئ فقرات اإلستبانة، وكلي 
ثقة بأن تتم اإلجابة بموضوعية وصدق ودقة حول جميع الفقرات الواردة فيها، ألهمية الدراسة ونتائجها 

مة من قبلكم، علًما بأنه سيتم التعامل مع البيانات التي تعتمد بالمقام األول على المعلومات المقد
 بسرية تامة وألغراض البحث العلمي فقط.

هو النضج الذي يستند إلى معرفة المرؤوس، وقدرته، ومهارته فيما ُّالوظيفي:النضجُُّّإذ تم تعريف

 يتصل بإتمام مهمة العمل.

أكبر جهد  بها ورغبته في بذل هوارتباطدرجة تطابق الفرد مع مؤسسته  التنظيمي:ُّااللتزامُّويعرف

 بعضوية المؤسسة. واالستمرارممكن لصالح المؤسسة التي يعمل فيها، مع اإلصرار 

ُّالباحثةُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّ

ُّصفاءُّزيادُّحمادةُّعطية
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 املعلومات الشخصية 

 ب( لمناسن المكاا(  في √رة ) شاإضع وجى ر) ی

 تخصص:ال .4

o  علمي 

o إنساني 

 لعلمي:     ؤھل الما .5

o دون                                          فما وس یور بكال 

o دراسات عليا 

 الوظيفية :   دمة لخا .6

o   وات             سن 5أقل من 

o    سنوات  01سنوات إلى  5من 

o    سنوات   01أكثر من 
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ُّ:إستبانةُّالنضجُّالوظيفيُّداةُّاالولى:ُّاأل

 

ُّدرجةُّالممارسةُّالفقراتُّالرقم
ُّنادًراُّقلياًلُُّّأحياًناُّغالًباُّدائًما

 البعدُّاألول:ُّالخبرةُّوالمهارة.ُّتقومُّالمديرةُّباآلتي:
      تستند لرؤية تربوية واضحة. 0
      تستخدم التقنيات التكنولوجية بأعمالها اإلدارية. 3
      تخطط لألنشطة )داخل المدرسة وخارجها(. 2
      تسعى للنمو المهني لتطوير نفسها. 1
      .تبلور أهداف المدرسة ضمن أهدافها 1
      توجه المعلمات بالعمل لتحقيق األهداف. 4
      تعمل بروح األنظمة والتعليمات الواردة من الوزارة. 1
      تمتلك المقدرة على إقناع اآلخرين. 6
      توظف أفكاًرا إبداعية تخدم متطلبات العمل. 6
      األزمات.تضع خطط إلدارة  01

      تمارس السلوك الديمقراطي  بإدارتها. 00

      تحفز المعلمات للعمل معنوًيا بما يتوافق مع جهدهم. 03

ُّالقرار.ُّتقومُّالمديرةُّباآلتي:ُّاتخاذالبعدُّالثاني:ُّالقدرةُّعلىُّ
      تشرك المعلمات بتحديد المشكالت التي تواجه العمل. 02

      درجة الخطورة. تواجه المشكالت حسب 01

      تضع البدائل الالزمة لحل المشكالت. 01

      تتوقع المخاطر الناجمة عن كل بديل. 04

      .القرار اذخاتإمكانيات مؤسستها عند  االعتبارتأخذ بعين  01

      القرارات. باتخاذتعي أهمية مشاركة المعلمات  06

      المهم لألقل أهمية.تنجز األعمال حسب األولويات من  06
      تتخذ القرار في الوقت المناسب. 31

      تمتلك القدرة على معالجة األخطاء بالقرارات قبل وقوعها. 30
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ُّالفقراتُّالرقم
 درجةُّالممارسة

ُّنادًراُّقلياًلُُّّأحياًناُّغالًباُّدائًما
ُّبالمعلماتُّوبيئةُّالعمل.ُّتقومُّالمديرةُّباآلتي:ُّاالهتمامالبعدُّالثالث:ُّ

      تقوم بالزيارات الصفية الهادفة. 33
      توظف أفراد ذي كفاءات مناسبة للعمل. 32
      تتابع استخدام المعلمات لوسائل االتصال التكنولوجية. 31
      توفر بيئة صحية خالية من الصراعات. 31
      لتنمية المعلمات مهنًيا.تعقد دورات تدريبية  34
نصاف(. 31       تعامل المعلمات جميعهم )بعدل وا 
      تشجع المعلمات على البحث والمعرفة ورفع درجتهم العلمية. 36
      تمتلك عالقات طيبة مع المعلمات. 36
      تفوض بعض الصالحيات للعاملين. 21
      تنظيمي واضح.توزع المهام على المعلمات وفق هيكل  20
      تدعم تشكيل فرق العمل إلنجاز المهام. 23
      دورية لمتابعة شؤون العمل بالمدرسة. اجتماعاتتعقد  22
      تحدد إجراءات العمل وطرق تنفيذها. 21

      .والوسائل التعليمية( األجهزة والتقنياتتتأكد من جودة عمل ) 21

السالمة الضرورية عند حدوث أي تتأكد من توفر أدوات  24
 خطر.

     

      المجتمع المحلي. )بفعاليات وأنشطة(تشارك المدرسة  21
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 :التنظيمي االلتزام الثانية: إستبانةداة ل ا

ُّالفقراتُّالرقم
ُّدرجةُّالممارسة

ُّنادًراُّقلياًلُُّّأحياًناُّغالًباُّدائًما
 العاطفيُّلدىُّمديراتُّالمدارس.ُّااللتزامالبعدُّاألول:ُّ

      بالمدرسة التي تعمل بها. عاطفي كبير بارتباطترتبط  0
      تستمتع بالحديث عن المدرسة التي تعمل بها. 3
      من أفراد المدرسة التي تعمل بها. بأنها جزءتعتبر نفسها  2
      قوي للمدرسة التي تعمل بها. انتماءلدى  1
      مشكلة بالمدرسة هي مشكلة خاصة بها. أن أي ُتعد 1
      تعتز بالعالقات الحسنة بينها وبين زمالئها بالعمل. 4

1 
تمتلك تجانس قوي بين قيمها الخاصة وقيم المدرسة التي تعمل 

 بها.
     

      تعتبر نفسها بأنها عضو فعال بالمدرسة التي تعمل بها. 6
 لدىُّمديراتُّالمدارس.ُّاالستمراريُّااللتزامالبعدُّالثاني:ُّ

      سباب لترك عملها وهي تحول دون ذلك.أتعترض  6
      خرى.أُتعد عملها بالمدرسة ذو ميزات ال تتوفر في مدارس  01

00 
و حتى ل المدرسة بالوقت الحاضر، المديرة تركيصعب على 
 رغبت بذلك.

     

03 
بالعمل بالمدرسة بالوقت الحالي ذو أهمية،  االستمرارتعتبر 

 وليست رغبة بالبقاء.
     

      تقبل أي مهمة ُتكلف بها مقابل استمرارها بالمدرسة. 02
      تعتز بالعالقات الحسنة بينها وبين زمالئها بالعمل. 01

01 
، تصاديةاقيسبب لها مشاكل )شخصية، أو  لعملها قدُتعد تركها 

 (.اجتماعيةأو نفسية، أو 
     

 األخالقيُّلدىُّمديراتُّالمدارس.ُّااللتزامالبعدُّالثالث:ُّ

      تؤمن أن المدرسة تستحق والئها. 04
      لتحقيق رؤية المدرسة. جهدًا كبيًراتبذل  01
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      تقدر أعمال المعلمات. 06
      تحرص على فتح قنوات التواصل بين الكادر التعليمي. 06

31 
لذهنية ا لتعزيز الصورةتقدم المساعدة لآلخرين بمستوى الئق 

 للمدرسة.
     

30 
توثق عالقة المدرسة مع المجتمع المحلي من خالل البرامج 

 واألنشطة.
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ُّ(4ملحقُّ)

ُّالبراءةُّالبحثية


