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قال اهلل تعالى في كتابه الجليل:

ق الوا سبحنك ال علم لنا إال ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم

البقرة :آية 23

كثير مبارًكا على توفيقي إلتمام دراستي
حمدا ًا
الحمد هلل ً
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ٍ
نصح وا ٍ
وتوجيهات ساهمت في إغناء هذا العمل المتواضع
رشاد
لِما قدمه لي من
ٍ
قائدا ومنارةً للعلم والمعرفة
أدامه اهلل تعالى ً
وأتقد ُم بال ّشكر والتّقدير لألساتذة األفاضل أعضاء لجنة المناقشة؛ لتكرِمهم بالموافقة على مناقشة
رسالتي ،وعلى مالحظاتهم التي ساهمت بإثرائها
بوية في جامعة ال ّشرق
وأوجه خالص شكري وتقديري ألعضاء الهيئة التّدريسّية في كلية العلوم التّر ّ
جهد ومعر ٍ
األوسط ،لِما قدموه لي من ٍ
فة وعون
الدعاء ،وحفزني
السداد والكلمة الطيبة و ّ
وأتقد ُم بالشكر والعرفان لكل من قدموا لي ّ
النصح واإلرشاد و ّ
بوي المتواضع
إلتمام هذا العمل التّر ّ
ُّالباحثة

ُّ ُّ
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إلى من بلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح ّ
سيدناُّمحمُّدُّصلُّىُّاهللُّعليهُّوسلُّمُّ ُّ
إلى قدوتي ورمزي ،إلى من علمني العطاء دون انتظار ،إلى ّمن تُرفع له القُبعات
والديُّالحبيب ُّ
إلى معنى الحب والتّفاني ،إلى صاحبة الدعاء ،إلى من علمتني الصمود مهما تبدلت الظروف إلى
والدتيُّالغالية ُّ
إلى من واكب عملي ،وكان سندي ومشجعي
زوجيُّالعزيز ُّ
يرس ُم التفاؤل في الحياة ،إلى فلذات كبدي
إلى أجمل ما رزقني اهلل ،ومن ُ
بناتيُّجواناُّ،وليانُّ،وزين
إلى من أرى الوفاء في محبتهم ،إلى السند والعزوة
إخوتيُّوأختي
ٍ
إلى كل من علمونا حروفًا من ٍ
وكلمات من ُد ٍ
رر .....إلى كل من مر في درب العلم والمعرفة
ذهب
إلى كل ٍ
بوي وصاحب رسالة
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64

مستقلتين ()t-test
34-1

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة االلتزام التنظيمي لدى مديرات

تبعا لمتغير المؤهل العلمي
المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان ً
واالختبار التائي لعينتين مستقلتين ()t-test

61

ي
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رقمُّالجدول
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محتوىُّالجدول
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة االلتزام التنظيمي لدى مديرات
المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة تعزى لمتغير الخدمة الوظيفية

الصفحة
66

تحليل التباين األحادي ( )ANOVAإليجاد الفروق بين المتوسطات الحسابية المعيارية
36-1

لدرجة االلتزام التنظيمي لدى مديرات المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة

66

تبعا لمتغير الخدمة الوظيفية
ً
نتائج اختبار LSDللمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدرجة االلتزام التنظيمي
36-1

تبعا لمتغير الخدمة
لدى مديرات المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة ً
الوظيفية

ُّ
ُّ

011

ك

قائمةُّاألشكال ُّ
رقمُّالفصل-

المحتوى ُّ

الصفحة ُّ

0 -3

نظرية النضج

31

2-2

رسم توضيحي لنظرية النضج الوظيفي للعاملين

22

3-2

استنادا لدراسة سلمان ( ،)3102وصراب ()3104
جرد بواسطة الباحثة
ً

16

رقمُّالجدول ُّ

ُّ

ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ

ل

قائمةُّالملحقات ُّ
الرقم

المحتوى

الصفحة

0

أداتا الدراسة بصورتهما األولية

036

3

قائمة بأسماء السادة المحكمين

021

2

أداتا الدراسة بصورتهما النهائية

024

1

البراءة البحثية

013

ُّ
ُّ
ُّ
ُّ

ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ

م

النضجُّالوظيفيُّوعالقتهُّبااللتزامُّالتنظيميُّلدىُّمديراتُّالمدارسُّاألساسيةُّالخاصةُّ
فيُّمحافظةُّالعاصمةُّعمانُّمنُّوجهةُّنظرُّالمعلمات ُّ
إعدادُّ:صفاءُّزيادُّحمادةُّعطية ُّ
إشرافُّاألستاذُّالدكتور :عاطفُّيوسفُّمقابلة ُّ
الملخص ُّ

هدفت الدراسة التعرف إلى مستوى النضج الوظيفي لدى مديرات المدارس األساسية الخاصة في

محافظة العاصمة عمان وعالقتها بااللتزام التنظيمي ،ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج
الوصفي االرتباطي ،وتم تطوير أداتين هما أداة النضج الوظيفي ،وأداة االلتزام التنظيمي ،وتم التحقق
من صدقهما وثباتهما ،وتكونت عينة الدراسة من ( )241معلمة من المدارس األساسية الخاصة في

محافظة العاصمة عمان.
وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى النضج الوظيفي لدى مديرات المدارس األساسية الخاصة

في محافظة العاصمة عمان جاء بدرجة مرتفعة إذ بلغ المتوسط الحسابي ( ،)1.11وأن درجة االلتزام
التنظيمي لدى مديرات المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان جاء مرتفعاً بمتوسط
حصائيا بين مستوى النضج
حسابي ( ،)1.01كما وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إ
ً

الوظيفي لدى مديرات المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان ودرجة االلتزام التنظيمي

لديهم إذ بلغ ( .)1.414وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات

استجابة أفراد عينة الدراسة لمستوى النضج الوظيفي تعزى لمتغير التخصص .ووجود فروق ذات
داللة إحصائية تعزى لمتغير المؤهل العلمي لصالح "البكالوريوس" فما دون ،مع وجود فروق ذات

داللة إحصائية تعزى لمتغير الخدمة الوظيفية ولصالح من كانت خبرته "أقل من  1سنوات" ،كما
وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية لدرجة االلتزام االستمراري تعزى لمتغير التخصص

إحصائيا لمتغير المؤهل العلمي لصالح "البكالوريوس فما دون".
ولصالح "العلمي" ،ووجود فروق دالة
ً
وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز النضج الوظيفي لدى مديرات المدارس بالمملكة ،من خالل

وضع معايير ألداء المديرات وتقييم إنجازاتهم العملية واإلدارية خالل العام الدراسي بالشكل الذي
يحسن أداءهم وبالتالي النهوض بالعملية التعليمية.
الكلماتُّالمفتاحيةُّ:النضجُّالوظيفيُّ،االلتزامُّالتنظيميُّ،مديراتُّالمدارسُّ .
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Job Maturity and its Relation to the Organizational Commitment of
Principals of the Private Elementary Schools in Amman Governorate
from the Teachers’ Point Of View
Prepared by: Safa’a Ziad Atieh
Supervisor by Prof: Atef Y. Magableh
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 ُّ
ٍ
يصبو العالم في مجال التّعليم لوضع طُر ٍ
بنجاح وبصورٍة مستمرٍة لتطوير
جديدة ،وتطبيقها
ق
ٍ
مهارات وميول ابتكارية لدى العاملين في العمل ،لذا اهتمت األمم باإلدارة منذ مطلع القرن الماضي،
السليم الذي يؤمن نجاحها وديمومتها ،وقد ظهرت
ً
سعيا منها لتنظيم وتوجيه نشاطات األفراد للطريق ّ
اإلدارة التّربوية التي تهدف إلى تسيير جميع مهام وأعمال العاملين لديها بأسرع ٍ
وقت وأقل جهد،
ّ
عليمية ،عملية متغيرة
بإتباع الوسائل واألساليب التي تحقق أهداف المؤسسة وغايتها ،فالعملية التّ ّ
العملية باإلدارة ،وتبنيها للتقنيات
ومتطورة ،تتصف بمقدرتها على تجديد نفسها بإتباع أحدث الطّرق
ّ
كنولوجية؛ إلدراكها أهمية الحاجة الستخدام التقنيات في مجال التّعلم والتّعليم لتحسين وتطوير
التّ
ّ
وتسهيل عملهم سواء في مجال التّصحيح ،أم التقييم ،أم وضع االمتحانات.
كبير بالتّعليم والعمل على تنظيمه وتطوير األداء داخل
إن عملية تحسين التّعليم ،تتطلب اهتماما ًا
المدرسية
العمل ،وهذا الّتطوير يقوم به مدير المدرسة ،إذ إّنه المسؤول األول عن تحقيق األهداف
ّ
إيجابا على أهداف التّنمية ال ّشاملة ومتطلباتها (الغنام.)3110 ،
فتحقيق هذه األهداف ينعكس
ً
ونظر لتعامل المدير مع مواقف تتسم بالتّعقيد والّتشابك مع تعدد العوامل والمتغيرات ذات الطبيعة
ًا
عليمية له طبيعة خاصة ،أصبح من الضروري أن تتوافر لقادة هذه
المؤثرة ،وألن العمل بالمؤسسات التّ ّ
المؤسسات مجموعة من الكفايات تُشتق من أدوار عمل المدراء التربويين المتعددة لقيادة عمليات
ٍ
التّجديد والتّغيير ،فال معنى لتطوير التّعليم وتحديثه دون إحداث تغيير ٍ
حقيقية في قدرات واتجاهات
ات
وقيم ومعارف قادة التّغيير وأعضائه (حسان والعجمي.)3111 ،
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ٍ
األساسية؛ حتى يستطيع أداء دوره بالمدرسة.
لمجموعة من المهارات
هناك ضرورة امتالك المدير
ّ
ات ٍ
وأن نقص أي مهارٍة يعتبر نقص في أدائه .وتُصنف المهارات ل :مهار ٍ
فنية تتعلق بمعرفة المدير
ُ
بوية ،وما يرتبط بها من مفاهيم وأُسس عليه معرفتها ،فهي ترتبط بمهام
المتخصصة باإلدارة التّر ّ
المدير ومسؤولياته اإلدارية واإلشرافية ،واألساليب المتبعة في األنشطة مثل :إدارة االجتماعات أو
إجراء المقابالت وغيرها.
أما المهارات اإلنسانية فتتعلق بالطرق التي يتعامل بها المدير مع الزمالء والعاملين ومنها:
ّ
إشاعة جو التعاون ،وتشجيع العاملين ،والقدرة على فهم اآلخرين وآرائهم واتجاهاتهم ومهارة اإلنصات،
المدرسية.
فالعالقات الحسنة هي أساس نجاح اإلدارة
ّ
الدراسة والتّحليل والمقارنة واالستنتاج،
اكية التي تعني قدرة المدير على ّ
وأخي ار المهارات اإلدر ّ
والقدرة على تغيير وتطوير العمل اإليجابي حسب المتطلبات والظروف ،والقدرة على التّفكير اإلداري
والبراعة بالتعامل مع المعلومات ،والقدرة على االبتكار واإلحساس بالمشكالت (الهربيشي.)3106 ،
تحتاج إدارة المدرسة إلى ٍ
مدير تتوفر فيه مجموعة من الكفايات اإلدارّية ،تساعده على القيام
بالعمليات اإلدارية المطلوبة منه ،من :تخطيط ،وتنظيم ،وتوجيه ،ومتابعة ،وتقييم ،ومج ٍ
موعة من
ٍ
كفايات
عليمية بنجاح بالمدرسة ،و
الكفايات اإلنسانية التي تمكنه من التّعامل مع الهيئة اإلدارّية والتّ ّ
ٍ
بالنضج الوظيفي الذي
فنية تمكنه من إدارة المدرسة .إلى جانب هذه الكفايات المختلفة ،تمتع المدير ّ
ٍ
ٍ
إيجابية
عالقات إنساني ٍة
فعال ،وبناء
ُيمكنه من توظيف قُ ُدراته نحو العمل وامتالك جهاز اتصال ّ
وفع ٍ
الة بين رؤساء األقسام والعاملين ،ومساعدتهم على تطوير وتنمية أدائهم بالعمل ،وتحفيزهم إلعطاء
ّ
أفضل ما لديهم.
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بال ضروريةً لتوفير القيادة الفعالة بالمدير متمثلةً
لقد ذكر بريدسون (ُ )Bredeson, 2006س ً
بتحديد وظيفة المدير ومتطلبات الوظيفة ،وما يجب أن يعرفه المدير بالتّفصيل عن دوره بالمدرسة،
وأن يكون على دراية بالمعرفة والمهارات والسلوكيات التي يحتاجها لتحسين التّدريس والتّعليم بمدرسته
أيضا ،وتدر ٍ
يب عالي الجودة لقادة المدارس من خالل اختيار األشخاص الذين يمتلكون القدرة ليكونوا
ً
قادةً ،والتحاقهم ببرامج تدريبية م ٍ
عدة من جهات مختصة ،تعكس الحقائق التي يواجهها قادة التّعليم
ُ
بهذا المجال.
ٍ
بشكل انتقائي للمؤهلين لهذه الوظيفة ،ثم تقييم أدائهم أثناء
أما عملية توظيف المديرين ،فتتم
الدعم الالزم أثناء العمل.
ممارستهم لمهنتهم ،ومنحهم ّ
ٍ
ٍ
الخاصة طر ٍ
ومتعددة بقيادة
مختلفة
ق
أشار العجارمة ( )3103إلى إتباع مديري المدارس
ّ
مدارسهم ،وكذلك تعددت أساليب تعاملهم الشخصي والمهني ،واجراءاتهم ووسائلهم اإلدارية ،وذلك
يعود الختالف فلسفاتهم التّربوية من ناحية ،واختالف إعدادهم وتدريبهم مع مدى خبراتهم ونظرتهم
ٍ
ناحية أُخرى.
إلى اإلدارة من
ٍ
ممارسات للقيادة التّعليمية وهي:
وقد ذكر كوفي ( )Covey,2008ست
أوًُّال :الدقة المالئمة والعالقات في التوجيه.
ٍ
ٍ
ومحدد ،وبيئة ٍ
عمل آمنة ومنظمة،
هدف واض ٍح
ثانيا :الروابط في الفعالية التعليمية :وتعني وضع
ً
ٍ
لعالقات إيجابية بين العمل والبيت.
وأجواء من توقعات متسامية ،ورقابة متكر ٍرة لألداء ،باإلضافة
ثالثا :األخذ باالعتبار التّفاوت في التكوين العقلي بين األفراد.
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ٍ
صور في الذاكرة،
ابعا :ما أطلق عليه األساسيات الخمس والخمسون ،والتي تُركز على بناء وصنع
رً
وغرس حب التّعليم والمعرفة ،واحترام الذات ،واإليمان بإمكانية صناعة أي شيء.
ٍ
مجتمعات تعليمية احترافية.
خامسا :صنع
ً
سادسا :االرتقاء والتركيز على الذكاء العاطفي.
ً
أشار ً
الحيوية والجوهرّية في الوقت
كال من الهالل والنحاس ( )3116أن اإلدارة من األمور
ّ
ٍ
ٍ
مباشر في تسهيل األعمال والتركيز على األهداف .فاإلدارة تتميز عن
بشكل
نظر إلسهامها
الحالي؛ ًا
بأنها تُعطي فرصةً لإلبداع البشري ،فهي تمتلك أُ ُسس ومبادئ تساعد على إيجاد
غيرها من العلومّ ،
ٍ
أفكار لتطوير العمل.
فعاال في
قائدا تربوًيا ،تُنسب له مهام حيوية بالغةُ األهمية ،ويمتلك ًا
دور ً
ويعد مدير المدرسة ً
ُ
تحسين العملية التعليمية ،فقدرة المدرسة على تحقيق أهدافها ورسالتها ترتبط بصو ٍرة مباشرٍة بالطريقة
ٍ
ٍ
نسانية
عالقات إ
البناء ،وذلك من أجل خلق
التي تُدار بها ،وقدرة المدير على توظيف إمكانياته للعمل ّ
ٍ
إيجابية مع المدرسين ،وتحسين وتطوير ظروف العمل (الصليبي والسعود.)3101 ،
إذ إّنه ال يمكن للوظائف األساسية لإلدارة أن تأخذ مكانها بدون الق اررات ،فعملية اتخاذ الق اررات
تتوزع في جميع المستويات اإلدارية ،وتدخل في كل جزٍء من أجزاء المؤسسة ،وتظهر صور النضج
ٍ
الوظيفي لدى القائد في قدرته على إدارة مهامه الوظيفية ،واصدار ق ارر ٍ
مدروسة تعكس خبراته ورأيه
ات
فعال ،وبأقواله عند القول والعدل بين
السليم .فهو أُنموذج ُيحتذى به باألفعال عند اتخاذ قرٍار موقفي ّ
ّ
العاملين (الحريري.)3116 ،
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وكفاءات ومهار ٍ
ٍ
وعمليات إدار ٍ
ٍ
ٍ
ات مميزة ،لتعامله مع
ية
لممارسات
مهنة المدير غير سهلة ،تحتاج
ٍ
وطلبة من جنسيات وأع ار ٍ
سياسيا،
ق مختلفة ،فعلى مدير المدرسة أن يكون
عاملين وأولياء أمور
ً
نفسيا ،حتى يستطيع إرضاء جميع األفراد وتلبية احتياجاتهم.
قتصاديا،
وا
ً
ومرشدا ً
ً
ٍ
السليم لمستقبل المدرسة،
يمتلك مدير المدرسة صفات فريدةً وايجابيةً وهي :القدرة على التّخطيط ّ
ٍ
ٍ
اخلية والخارجية إلجراء
مع مراعاة إتباع الخطوات الموضوعة
الراجعة ّ
الد ّ
بحرص وعناية ،وأخذ التّغذية ّ
النصيحة واإلرشاد للمرؤوسين دون فرض األوامر ،ويستجيب
التعديالت الالزمة ،والمدير المثالي ُيقدم ّ
ٍ
فعالة
لرغبات المجتمع من هيئة تدريسية وأولياء أمور وطلبة ،كما أن امتالك المدير لشبكة اتصال
داخل المدرسة وخارجها مع المجتمع المحلي تجعل عمله أكثر فعاليةً ،مع قبوله آلراء األفراد
واقتراحاتهم ،وخاصةً الجديد منها الذي ينعكس بالفائدة على مؤسسته.
الفعال بنشاطات المدرسة ويشجع فرق العمل التي تمتلك الخبرة والتّفكير اإلبداعي،
يشارك المدير ّ
ويعمل على تحفيز المتعلمين البطيئين ،ومكافأة أصحاب العمل الجاد وتحفيز الموهوبين من أبرز
سمات المدير الفعال (.)Farah, 2013
النضج
ولمواكبة التّطورات والتّحديات التي تواجه مدير المدرسة في عمله ،ال بد أن يمتلك ّ
ٍ
ٍ
عالية من الحرفية لتحقيق أهداف المدرسة
درجة
فعال؛ حتى يكون على
الوظيفي والنمط القيادي ال ّ
وغاياتها ،فمدير المدرسة يتولى االهتمام :بالمعلمين ،والطلبة ،والمناهج الدراسية ،والمباني المدرسية،
وكل ما يتعلق بشؤون المدرسة.
قابية،
فالنضج الوظيفي للمديرين يساعد على نجاح
بوية والتّنظيمية والتّوجيهية والر ّ
العملية التّر ّ
ّ
فضالً عن إيمانهم ،وامتالكهم المعرفة لخصائص المعلمين والمعلمات ،وكافة األفراد داخل المدرسة.
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النضج الوظيفي في نجاح طرفي العملية التّنظيمية ،وهما :المؤسسة
إذ أجمع الباحثون على دور ّ
التربوية ،واألفراد العاملون (عثمان.)2019 ،
النضج الوظيفي لدى القائد في مقدرته على إدارة مهامه الوظيفية ،واصدار ق ارر ٍ
ات
تظهر صور ّ
ّ
ٍ
مدروسة تعكس خبراته ورأيه السليم ،فهو أُنموذج ُيحتذى به في األفعال عند اتخاذ قرٍار موقفي ناجح،
أو إشراك تابعيه باتخاذ قرٍار جماعي ،فهم جزء في عملية وضع األهداف ،والقيادة في جوهرها فن
معين بطر ٍ
ٍ
ٍ
هدف ٍ
يقة تضمن طاعتهم وثقتهم
الناس نحو
التأثير في السلوك البشري لتوجيه
جماعة من ّ
واحترامهم (عطوي.)2018 ،
ويصاحب ذلك المقدرة على
وُيسهم ّ
السليمُ ،
النضج الوظيفي لدى المديرين في عملية صنع القرار ّ
جمع المعلومات والبيانات ودراستها وتحليلها ،والعمل على وضع البدائل المناسبة المتاحة ،ومن ثم
ومتابعا لشؤون مؤسسته.
اال في موقعه
اختيار البديل األنسب ،وهذا يتطلب منه أن يكون نش ً
وفع ً
طا ّ
ً
النضج الوظيفي لدى مديري المدارس ،مما يؤثر
أشارت أبو ناصيف ( )3106لتفاوت مستوى ّ
المعنوية ،من خالل كتب
على سير العملية التّعليمية بالطريقة السليمة وعلى نفسية العاملين وروحهم
ّ
ٍ
معايير أو أنظمة يستند إليها
الشكر والزيادات السنوية ،وتوزيع األنصبة المدرسية ،فال بد من وجود
مديرو المدارس ألداء عمل المعلمين.
ٍ
ٍ
عديدة :كاإللمام بالمعرفة بمجال التخصص ،وتطوير
ألسباب
مهما
فالنضج الوظيفي ُيعد
ّ
ً
مطلبا ً
مهما
المعرفة بمجاالت التعليم المختلفة ،وتحسين مهارات واتجاهات العملُ ،
ويعتبر النضج الوظيفي ً
إلتقان مهارات استخدام المصادر التّعليمية والتّدريسية ،والسعي لتطوير وتحديث األهداف التربوية،
بهدف مواكبة التّطور والتّقدم التعليمي السريع للحفاظ على مكانة التّعليم المهنية بالمجتمع المعاصر.
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ويحفز ويدعم ويدفع المعلمين لديه نحو العمل والجد والمثابرة
ترى كفاية ( )3101أن المدير يزرع ُ
والتجديد  ،ويعمل على رفع معنوياتهم وزيادة دافعيتهم ،التي تزيد من انتمائهم ووالئهم للعمل ،وتدعم
االلتزام التّنظيمي لديهم ،وبالتالي االرتقاء بالعمل وكفاءة اإلنتاج ،وتحقيق األهداف المرج ّوة للمؤسسةُّ .
كبير من الباحثين ،فهو سلوك
اهتماما ًا
ُيعد االلتزام التّنظيمي من المتغيرات الحديثة التي القت
ً
نابع من ذات الفرد وغير ملموس .يظهر في تصرفات الفرد ،وفي انتمائه للمؤسسة ووالئه لها ،وبذل
ويعد األفراد الملتزمون اتجاه مؤسساتهم
الجهد والوقت إلنجاح أهدافها ،ورغبته ّ
القوية في البقاء بهاُ ،
مصدر قوٍة تُساعد على بقائها ومنافستها للمؤسسات األُخرى (الدجانيُّ .)3106 ،
اضحا بااللتزام التّنظيمي ،الذي ارتبط بصورٍة مباشرٍة
قويا ،وو ً
هتماما ً
تُبدي اإلدارات التّربوية ا ً
بمفهومي :الوالء واالنتماء للمؤسسة التربوية ،إذ تحرص القيادات على غرس مبدأ االلتزام التّنظيمي
ٍ
أساسية مثل :المحافظة على المواعيد ،والحس والرغبة الصادقة بالعمل
لدى العاملين الرتباطه بمنا ٍح
الدؤوب ،والتعاون مع اإلدارة والجماعة في المؤسسة ،واألمانة والحرص على المؤسسة وممتلكاتها
(الحريري.)2008 ،
ٍ
ٍ
متداخلة ما بين المرؤوس والمؤسسة ،فإن دور الفرد
عالقة
إن االلتزام التّنظيمي يبدو على صورة
ووالئه يؤثر على ُمخرجات المدرسة ،وفعالية العمليات ،واإلنتاج ،فااللتزام التّنظيمي يتشكل من خالل
عدم رغبة الموظفين بترك العمل ،وسلوك األداء ،وصحة العاملين ،والرفاهية ،واستعداد الموظفين
ورغبتهم بالمساهمة بتحقيق أهداف المؤسسة (.)McKeever, 8102
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ٍ
درجة
الدوافع المشجعة للوصول إلى
همية معرفة وتحديد العوامل و ّ
وقد أشار الجميلي ( ،)3103أل ّ
ألنه يخدم أهداف المؤسسة التربوية ،وأشار أيضا إلى ضرورة وجود ٍ
نظام
أعلى من االلتزام التّنظيمي؛ ّ
ً
ٍ
الدافعية.
المادية و
عادل للمكافآت
المعنوية لتحفيز ودفع األفراد ،ولبذل المزيد من الجهد واإلنجاز وخلق ّ
ّ
ّ
أن من أهم دعائم االلتزام التّنظيمي للمعلمين هو عالقة المعلمين مع
ذكر الحراحشة (ّ )3114
فحسن العالقة بينهم تقوي وتمتن االلتزام التّنظيمي
مديرهم من جهة ،وعالقته مع زميله من جهة أخرىُ ،
للمعلم والمدير.
أهمية دورهم في تقوية
في ضوء ما تقدم ترى الباحثة إن نضج المدراء الوظيفي يجعلهم ُيدركون ّ
ليمية ،فالقائد
وتثبيت االلتزام التّنظيمي لدى جميع العاملين بالمؤسسة بكافة مستوياتها اإلدارية والتّع ّ
ويحفّز ويدعم ويدفع العاملين لديه نحو العمل والجد والمثابرة والتجديد ،ويعمل على رفع معنوياتهم
يزرع ُ
وزيادة دافعيتهم ،التي تزيد من انتمائهم ووالئهم للعمل ،وتدعم االلتزام التّنظيمي لديهم وبالتالي االرتقاء
جوة للمؤسسة ،فالظروف االقتصادية والسياسية التي
بالعمل وكفاءة اإلنتاج ،وتحقيق األهداف المر ّ
النظام التّربوي ،وتغير نظرة المجتمع إلى العملية التربوية ،أدت إلى تغير وظائف اإلدارة
تطغى على ّ
مستوى من التّميز عند العاملين،
المدرسية ،فنجاح أي مدرسة يرجع إلى تفوق قادتها وسعيها لخلق
ّ
ً
ٍ
لذا ال بد من االهتمام بالنضج الوظيفي لمديرات المدارس لما له من ٍ
إيجابية ،ومقدرتهن على
آثار
إدارة مهامهن الوظيفية بكفا ٍ
بشكل ٍ
ٍ
نفسية المعلمات
ءة واقتدار ،وكذلك إصدار الق اررات
سليم ،وعلى ّ
المعنوية ،من خالل االستخدام األمثل للموارد المادية والمالية والبشرية المتاحة ،مع توجيهها
وروحهن
ّ
يجابا على االلتزام التّنظيمي لدى المعلمات ،لما له من ٍ
آثار
وتنسيقها بدون إهدار ،كل هذا ينعكس إ ً
ٍ
إيجابية على المؤسسة التعليمية ك ُكلُّ .
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مشكلةُّالدُّراسة ُّ
عليمية ،وتحقيق أهدافها ،وعليه أصبح
أساسيةً في سير
ُيشكل مديرو المدارس ركيزةً
العملية التّ ّ
ّ
ّ
التّركيز على ضرورة وجود ٍ
قادة يمتلكون النضج الوظيفي في مهنتهم ،والسعي نحو تطوير المدير
وحتميا.
الزما
ليمتلك الخصائص ال ّشخصية الثقافية ،والعلمية واإلدارية اإلبداعية المتمكنة ًا
ً
أمر ً
النضج الوظيفي لدى مديري المدارس بمقدرتهم على التكييف والتأقلم مع ظروف العمل
وينعكس ّ
ٍ
إن انخفاض مستوى االلتزام
المختلفة ،وأهداف
العملية التّ ّ
ّ
عليمية وقيمها ،والسعي بجد نحو تحقيقهاّ ،
سلبا على أنشطتهم وفعالياتهم ،وبالتالي انخفاض المقدرة على
التّنظيمي ألداء مديري المدارس ،يؤثّر ً
تحقيق أهدافها ،وعدم االلتزام أو ضعفه يبرز بسلوك الفرد داخل الجماعة واتجاهاته.
فقد أشار عثمان ( )2019في در ٍ
النضج الوظيفي
اسة استطالعية بعنوان تشخيص واقع أبعاد ّ
ألنه يمثل أفضل السبل لتأمين
النضج الوظيفي لألفراد خالل حياتهم الوظيفية؛ ّ
إلى ضرورة تأمين ّ
التميز لديهم ،على ٍ
الصعوبات في العمل وحل المشكالت ،واقرار أنظمة برامج
نحو يمكنهم من تجاوز ّ
تشجيع الموظفين األكفّاء المتميزين بإسهاماتهم في مجال عملهم ،كون هذه األنظمة والبرامج تمثل
ٍ
المعنوية لديهم والتّفكير بطر ٍ
جديدة للتقليل من
ق
النضج الوظيفي ،وبالتالي رفع الروح
الموجه
لعملية ّ
ّ
ّ
الوظيفية ،وتطبيق الالمركزّية للموظفين في المستويات اإلدارية
ِحدة المركزّية في اتخاذ الق اررات
ّ
ٍ
عامال
بشكل أفضل ويكون
الصالحيات التي تمكنهم من أداء واجباتهم
ً
المختلفة تعطيهم بعض من ّ
مهما في نضجهم الوظيفي.
ً
إيجابا على المعلمين ويدفعهم
أن المدير الناجح هو الذي يؤثّر
وأشار الحراحشة ( )3114إلى ّ
ً
ٍ
خوف منها ،وانما بتنفيذ أوامره ،وتعليماته بكل احترٍام ،فكلما شعر المعلم بأن جهوده
إلى العمل دون
ٍ
ٍ
عادل ،وعالقات
مكافآت
محط تقدير المدير ،وكانت ظروف العمل مريحةً ومالئمةً ،بوجود برنامج
ال ،وسلم تر ٍ
ٍ
فع ٍ
ٍ
ٍ
فضال عن دعم المدير
مناسب،
قية
إنسانية طيبة بالمؤسسة ،ووجود جهاز
ً
اتصال ّ
ُ
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جابا على
وتقديره للمعلم ،مما ينعكس ذلك على أداء المعلمين ،ورفع روحهم المعنوية ،وذلك ينعكس إي ً
االلتزام التّنظيمي.
نظر
النضج الوظيفي وااللتزام التّنظيمي لدى المديرات ،و ًا
ًا
ونظر إلى إدراك أهمية العالقة بين ّ
النضج الوظيفي من
األساسية
للدور المهم الذي تقوم به المديرات بالمدارس
الخاصة ،ومما يوفره لهم ّ
ّ
ّ
الء وا ٍ
متصلة بمهام العمل ،وما يوفره االلتزام التّنظيمي من و ٍ
ٍ
قد ار ٍت ومهار ٍ
نتماء واستمرٍار بالعمل
ات
ٍ
قويا
ًا
في المدرسة،
دافعا ً
ونظر لعدم عثور الباحثة على دراسات بخصوص دراستها ،فقد شكل ذلك لها ً
النضج الوظيفي وعالقته بااللتزام التّنظيمي لدى مديرات
إلجراء هذه ّ
الدراسة للكشف عن :ما مستوى ّ
عمان من وجهة نظر المعلمات؟
األساسية
المدارس
ّ
ّ
الخاصة في محافظة العاصمة ّ

هدفُّالدُّراسةُّوأسئلتها ُّ
األساسية
النضج الوظيفي لمديرات المدارس
هدفت ّ
الدراسة إلى تعرف العالقة بين مستوى ّ
ّ
عمان وعالقته بااللتزام التنظيمي من وجهة نظر المعلمات ،من خالل
ّ
الخاصة في محافظة العاصمة ّ
اإلجابة عن األسئلة التالية:
الخاصة في محافظة
األساسية
السُّؤالُّاألول :ما مستوى النّضج الوظيفي لدى مديرات المدارس
ّ
ّ
عمان من وجهة نظر المعلمات؟
العاصمة ّ
الخاصة في محافظة
األساسية
السُّؤالُّالثُّاني :ما درجة االلتزام التّنظيمي لدى مديرات المدارس
ّ
ّ
عمان من وجهة نظر المعلمات؟ ُّ
العاصمة ّ
ٍ
إحصائي ٍة عند مستوى داللة ()α=1011
داللة
السُّؤالُّالثُّالث :هل توجد عالقة ارتباطية ذات
ّ
النضج الوظيفي ،ودرجة االلتزام التّنظيمي لدى مديرات
بين متوسطات استجابة المعلمات لمستوى ّ
عمان من وجهة نظر المعلمات؟
األساسية
المدارس
ّ
ّ
الخاصة في محافظة العاصمة ّ
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ٍ
ٍ
إحصائية عند مستوى ( )α=1011بين متوسطات
داللة
الُّالرابع :هل توجد فروق ذات
السُّؤ ُّ
النضج الوظيفي لدى مديرات المدارس األساسية الخاصة في محافظة
استجابة المعلمات لمستوى ّ
عمان ،تُعزى لمتغيرات (التخصص ،والمؤهل العلمي ،والخدمة الوظيفية)؟
العاصمة ّ
ٍ
ٍ
إحصائية عند مستوى ( )α=1011بين متوسطات
داللة
السُّؤالُّالخامس :هل هناك فروق ذات
الخاصة في محافظة
األساسية
استجابة المعلمات لدرجة االلتزام التّنظيمي لدى مديرات المدارس
ّ
ّ
عمان ،تُعزى لمتغيرات (التّخصص ،والمؤهل العلمي ،والخدمة الوظيفية)؟ ُّ
العاصمة ّ

أهميُّةُّالدُّراسة ُّ
الدراسة في جانبيها النظري والتطبيقي على النحو اآلتي:
تكمن أهمية ّ
ُ
أوًالُّ:األهميةُّالنُّظرية ُّ
الدراسة إضافةً جديدةً لدر ٍ
النضج الوظيفي واإللتزام
 يأمل الباحث أن تكون هذه ّاسات أُخرى تناولت ّ
التنظيمي ونواة لدر ٍ
اسات أُخرىُّ .
الحالية إضافةً نوعيةً لدراسات ،إذ إن المفاهيم التي استُخدمت في الدراسة
الدراسة
 قد تكون ّّ
بوية.
النظريات التّربوية التي تُلقي
اضحا في هذه ّ
اشتُقت من المفاهيم و ّ
الدراسات التّر ّ
اهتماما و ً
ً
لخاصة في
األساسية ا
النضج الوظيفي لدى مديرات المدارس
عرف ّ
ّ
ّ
 يؤمل من نتائج هذه الدراسة ت ُعمان.
العاصمة ّ
الخاصة
األساسية
عرف اإللتزام التنظيمي لدى مديرات المدارس
ّ
ّ
 يؤمل من نتائج هذه الدراسة ت ُعمان.
في العاصمة ّ
أدبا نظرًيا يمكن للباحثين المستقبليين االستفادة منه.
 -كما يأمل أن توفر ً
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ثانياُّ:األهميةُّالتُّطبيقيُّة
ً
 تُساعد المديرين والمديرات على إخراج طاقاتهم ومهاراتهم على أكمل وجه. تُساعد نتائج الدراسة الباحثين إلجراء در ٍاسات أُخرى مماثلة تدرس درجة ممارسة مديرات المدارس
ٍ
مجتمعات أخرى ،وربطها ببعض المتغيرات.
للنضج الوظيفي في
ّ
خرج بها
 تُفيد أصحاب القرار التّربوي والتّعليمي التخاذ بعض االقتراحات والتّوصيات التي ست ُالدراسة وتبنيها على أرض الوقع لتحقيق األهداف.
بناء
 قد تكونمرجعا لواضعي البرامج التدريبية إلدارات الميدان التّربوي والعمل على تطويرهاً ،
ً
على ما توصلت إليه من نتائج ،مما ينعكس على تحسين خدمات التعليم العام التي تُقدم للمدارس
الخاصة.
ّ
ٍ
بمقاييس ذات خصائص سيكومترية مقبولة.
 تزود الباحثينالنضج
 يؤمل أن تفيد هذه الدراسة مديري ومديرات المدارس من خالل إظهار أهمية العالقة بين ّالوظيفي وااللتزام التّنظيمي.

مصطلحاتُّالدُّراسة ُّ
الدراسة المصطلحات اآلتية:
شملت ّ
النُّضجُّالوظيفي ُّ
"النضج الوظيفي :هو مقدرة الفرد على االختيار والتّخطيط لما
عرف الصاعدي (ّ )11:2012
ّ
يريد واإللمام بكل الوسائل والغايات التي تساعده في اتخاذ القرار الوظيفي المالئم"ُّ .
ائيا ألغراض هذه الدراسة ّأنه معرفة مديرة المدرسة ودرايتها التّامة بجميع شؤون
ويعرف إجر ً
ُ
عملها وتخصصها ،وامكانياتها ،واستعداداتها للعمل ،ومرونتها ودرجة تكيفها مع العمل ،التي تمكنها
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ٍ
ٍ
ٍ
الدراسة على
ويقاس في هذه الدراسة من خالل استجابات أفراد عينة ّ
من اتخاذ ق اررات تربوية سليمةُ ،
األداة التي طُورت لهذا الغرضُّ .
االلتزامُّالتُّنظيمي
"بأنه درجة انتماء الفرد مع مؤسسته وارتباطه بها ورغبته في
عرفه أبو العال (ّ : )32:2009
بذل أكبر ٍ
جهد ممكن لصالح المؤسسة التي يعمل فيها ،مع اإلصرار واالستمرار بعضوية المؤسسة".
ائيا ألغراض هذه الدراسةً على ّأنه االنتماء للمؤسسة ،والموافقة على أهدافها ،والرغبة
ويعرف إجر ً
ُ
ويقاس في هذه الدراسة من خالل استجابة
بالعمل والبقاء فيها ،مع االلتزام بقيمها
العلمية و ّ
ّ
المهنيةُ ،
الدراسة على األداة التي طُورت لهذا الغرض.
أفراد عينة ّ

حدودُّالدُّراسة ُّ
الدراسة باآلتي:
تمثلت حدود ّ
النضج الوظيفي وعالقته بااللتزام التّنظيمي.
 -0الحدودُّالموضوعيُّة :تتحدد ّ
الدراسة بتعرف ّ
ٍ
الخاصة في
األساسية
عينة من معلمات المدارس
الدراسة على
 -3الحدود ُّالبشريُّة :اقتصرت ّ
ّ
ّ
عمان.
محافظة العاصمة ّ
الخاصة في محافظة العاصمة
األساسية
 -2الحدود ُّالمكانيُّة :اقتصرت الدراسة على المدارس
ّ
ّ
عمان.
ّ
 -1الحدودُّالزمنيُّة :تم إجراء الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي .2020/2019
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محدداتُّالدراسة ُّ
الدراسة باآلتي:
تتمثل محددات ّ
وموضوعية استجابة
الدراسة وثباتهما ،ومدى دقة
 -0تتحدد نتائج هذه الدراسة بدالالت صدق أداتي ّ
ّ
العلمية في استجابتهم على االستبانتين المعدتين لغرض هذه الدراسة.
أفراد العينة ،وأمانتهم
ّ
 -3يمكن تعميم نتائج هذه الدراسة على المجتمع الذي ُس ِحبت منه العينة والمجتمعات المماثلة لها.
األساسية
النتائج التي تم التوصل إليها هي من وجهة نظر عينة من المعلمات في المدارس
ّ -2
ّ
محددا مه ًما
فإن طريقة اختيار العينة وحجمها ُيعدان
ً
عمان ،لذا ّ
ّ
الخاصة في محافظة العاصمة ّ
لهذه الدراسة.
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الفصلُّالثُّاني ُّ

األدبُّالنُّظريُّوالدُّراساتُّالسُّابقة ُّ

ُّ
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الفصلُّالثُّاني ُّ

األدبُّالنُّظريُّوالدُّراساتُّالسُّابقة ُّ
النضج الوظيفي وااللتزام
تضمن هذا الفصل
النظري المتعلق بموضوعيّ :
عرضا لألدب ّ
ً
الصلة بموضوعي الدراسة
التّنظيمي .كما تضمن
ً
السابقة العربية واألجنبية ذات ّ
عرضا للدراسات ّ
على النحو التالي:

أوالُّ:األدبُّالنُّظري
النضج الوظيفي وااللتزام
النظري المتعلق بمتغيري الدراسة :وهما ّ
تناول هذا الجزء وصفًا لألدب ّ
التّنظيمي.
ٍ
ٍ
مؤسسة تحتاج إلى تنظيم
منظمة أو
وتطورها ،فكل
تُعد اإلدارة ركيزةً مهمةً في قيام المجتمعات
ّ
وتنسيق من أجل تحقيق أهدافها المنشودة ،فهي عملية مهمة في المجتمعات الحديثة ،إذ أُفرد لها باب
واسع من التّخصصات والمجاالت لمواكبة التّطور العلمي واالنفجار المعرفي الذي انعكس بش ٍ
كل
ٍ
بوية.
االجتماعية ،و
مباشر على جميع أنشطة الحياة البشرّية ،واالقتصادية ،و
السياسية والتّر ّ
ّ
ّ
النيرة القادرة على مواجهة
تعتبر المدرسة اللبنة
األساسية لبناء المجتمعات واعداد العقول البشرية ّ
ّ
ُ
التّحديات وتذليل كافة الصعوبات وبتكاتف الجهود لتحقيق أهدافها ،ويتمثل بتواجد ٍ
معلم م ٍ
خلص في
ٍ
ٍ
عمله يؤدي رسالته على أكمل ٍ
إنسانية تُشعر هذا المعلم بالراحة والطمأنينة في
عالقات
وجه ،ووجود
وتحديدا
جو يسوده الرضا والحماس بين جميع األطراف،
أداء عمله ،الستثمار اإلمكانات المتاحة في ٍّ
ً
يجابا على أداء الطلبة والمعلمين والمدرسة ك ُكل.
دور مدير المدرسة وربما ينعكس إ ً
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المحرك
ألنه
األول عن نجاح
مؤسسته؛ ّ
العمليات التّر ّ
ّ
بوية في ّ
ّ
ّيعد مدير المدرسة المسؤول ّ
المرجوة؛ فهو حلقة الوصل بين إدارة التّعليم ومدرسته
العمليات من أجل تحقيق األهداف
األساسي لهذه
ّ
ّ
ّ
لتأمين االحتياجات وتطبيق األنظمة واللوائح (الحريري.)2008 ،
يظهر دور مدير المدرسة من خالل جانبين رئيسين في إدارته لمدرسته ،يتمثل ّأولهما في الجانب
أما ثانيهما
يسمى بالجانب
القيادي االبتكاري باعتبار مدير المدرسة ً
ّ
الفنيّ .
قائدا تعليميًا ،وهو ما ّ
ّ
وتينية
نفيذي ،المتعلق بتيسير األمور اإلدارّية
قية الر ّ
اليومية واألعمال الور ّ
ّ
ي التّ ّ
فيتمثل في الجانب اإلدار ّ
ٍ
مهمات تطوير المناهج،
القيادي
تعليمي في الجانب
كقائد
الواجب القيام بها .فعمل المدير
ّ
يتضمن ّ
ّ
ّ
األكاديمي ،ومساعدة المعلمين
فاعلية التّعليم والتّعلم ،ومساعدة الطّلبة على تحسين تحصيلهم
وزيادة
ّ
ّ
الوظيفي ،وتطوير العالقة بين
يسية لتحسين أدائهم
على النحو
المهني وتطوير قُ ُدراتهم ومهاراتهم التّدر ّ
ّ
ّ
المدرسة والمعلمين والطلبة والمجتمع المحلي ،وهذا الجانب يتعلّق على ٍ
ٍ
مباشر بعملّية تفاعل
نحو
ّ
ٍ
تعليمي  -والمعلمين؛ إذ ّإنه ُيمارس التّخطيط والتّنظيم والتّوجيه والتنسيق
كقائد
مدير المدرسة -
ّ
نفيذي فيشمل التأكد من سالمة سير أمور المدرسة،
ي التّ ّ
أما الجانب اإلدار ّ
وّ
الرقابة والمتابعة والتّقويمّ .
عليمية التعلمّية ،وتفقّد
وجاهزّية وضمان وجود األجهزة واألدوات والوسائل الالزمة لسير
العملية التّ ّ
ّ
أيضا تفقّد الحضور واستقبال
المدرسية والمرافق
المباني
ّ
الخاصة بها وصيانتها باستمرار ،وتشمل ً
ّ
ضرورّية (العجمي.)2000 ،
قية ال ّ
الرّد على الهاتف وانهاء األعمال الور ّ
المراجعين و ّ
فاعلية المنظمات وكفاءتها في تأدية
ويتزايد االهتمام في الوقت الحاضر بموضوع األداء ،وبمدى
ّ
نوعية المنظمات سواء أكانت
وظائفها ،وتحقيقًا لألهداف التي تطمح إلى تحقيقها ،بغض ّ
النظر إلى ّ
خدمية ،ومن هنا جاء التّركيز على إدارة موارد هذه المنظمات بصورٍة تكفل لها الوصول
تجارّية أم
ّ
فاعلية
إلى أهدافها من خالل رفع مستوى األداء لتضمن لها النمو ،والتّطور ،واالستم اررية فمن خالل
ّ
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استخدام الموارد واستثمار الفرص المتاحة والطّاقات المتوفرة يمكن للمنظمات التّركيز على العنصر
لمؤسسي للمنظمات
ي واألداء ا
ي لتحقيق أهدافها ،كل هذه ّ
الدوافع تتطلب رفع مستوى األداء البشر ّ
البشر ّ
ّ
ٍ
ٍ
من أجل تقديم الخدمات بسر ٍ
عالية ،وذلك من أجل االستجابة الحتياجات المواطنين
وجودة
عة
وتوقعاتهم (فرفورة ومقابلة.)3106 ،
األهمية لتعرف مقدرة مدير المدرسة
فإن موضوع أداء مديري المدارس من الموضوعات ذات
ّ
وهذا ّ
بوي
على تحقيق األهداف والغايات
المرجوة للمؤسسات التّر ّ
بوية ،التي يعملون فيها ،وقد اهتم ا ّلنظام التّر ّ
ّ
ٍ
صالحيات أكثر ،من منظور أن له أث اًر
األردني بتطوير أداء مدير المدرسة ،وتغيير أدواره ،ومنحه
ّ
بوية
كبي اًر على أداء المعلمين ،وتحصيل الطّلبةً ،
فضال عن مسؤوليته في تحقيق ّ
النواتج واألهداف التّر ّ
(العمرات.)3101 ،
أوُّالً-النُّضجُّالوظيفي ُّ
النضج الوظيفي ،مقدرة الفرد على االختيار الوظيفي ،واتخاذ القرار المالئم للوظيفة وتنميته
ُيعد ّ
للوصول إلى مستوى معقول من عمله بعد اكتسابه الخبرة الالزمة ألداء وتحسين وتطوير ذلك العمل،
عاما ،وانشاء العديد من التّدابير لتقييم هذا
وتم البحث في مفهوم ّ
النضج الوظيفي ألكثر من ً 11
ّ
ٍ
"النضج الوظيفي" بطر ٍ
"النضج الوظيفي" ،و"ا ّلنضج
ق
مختلفةّ :
تم تناول مصطلح ّ
ّ
المتغير .وقد ّ
معنى متشابه.
المهني"ّ ،
و"النمو المهني" ،إال ّأنها جميعها تحمل ً
بأنه المكان
وعرفه ّ
النضج الوظيفي أُطلق عليه ّ
أشار كاور ( )Kaur,2012أن ّ
النضج المهنيّ .
تم الوصول إليه في استم اررية التّطور المهني من االستكشاف أو االنحدار.
الذي ّ
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ويقال:
وّ
النضج لغةً :جاء بالمعجم الوسيط (نضج)-نض ًجاُ ،
اجا :أدرك وطابُ .
ضجا ،ونض ً
ون ً
اعا:
نضج ُكر ً
الرأي؛ ونضج األمر :أُحكم .ويقال :أنضج الرأي واألمر :أحكمها .وفالن ال ُي ُ
نضج ّ
ضعيف ال غناء عنده.
موية
النضج الوظيفي باإلنجليزية ّ Job Maturity
وعرف ّ
بأنه استعداد الفرد للتعامل مع المهام التّن ّ
ُ
والتّطويرّية التي يواجهونها ،بسبب تطوراته البيولوجية ،واالجتماعية ،وتوقع المجتمع لألفراد الذين
النضج الوظيفي للفرد على قدرته على التّأقلم
وصلوا إلى تلك المرحلة من التّطور الوظيفي ،ويعتمد ّ
مع متطلبات المؤسسة بأي ٍ
وقت ،وعلى الفرد أن يمتلك الجاهزّية التّامة للتعامل مع هذه المتطلبات
(.)Walker, 2010
ٍ
ويعد النّضج الوظيفي ،إتقان الفرد لمهمة التّطوير المهني ،بما في ذلك من معر ٍ
ومكونات
فة
ُ
ّ
ّ
سلوكي ٍة تتناسب مع حالة التّطوير الوظيفي (.)Kaur, 2012
ّ
ات وخيار ٍ
النضج الوظيفي هو مدى قدرة الفرد على اتخاذ ق ارر ٍ
ٍ
ات تتعلق بمهنته بش ٍ
مستقل،
كل
إن ّ
ّ
السلوك
ومدى قدرة األفراد على أداء مهامهم بنجاح ،ففهم الفرد لمفهوم الكفاءة ال ّذاتية يبرز في فهم ّ
ٍ
النضج الوظيفي لضمان اتخاذ ق ارر ٍ
الوظيفي؛ لذلك على األفراد امتالك مستوى ٍ
مهنية
ات
جيد من ّ
ً
فعالة (.)Barendse, 2015
ّ
يتغير مع
أن ّ
النضج الوظيفي ّ
كما أشار إسماعيل وآخرون (ّ )Ismail and others, 2018
ٍ
مجموعة من الخصائص :القدرة ،والمعرفة ،والكفاءة،
النضج الوظيفي للفرد من خالل
الوقت ،ويظهر ّ
ٍ
الدوافع مع القدرة على التّكيف والحصول على ٍ
النضج الوظيفي
مهنة
والبراعة ،و ّ
ناجحة ،وكذلك إن ّ
ٍ
اقعي ٍة.
مرتبط بالقدرة على اتخاذ ق اررات و ّ
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وقد أشار أبحاث أُولينسكي ( )Olenski, 2015إلى وجود مديرين فعالين يسعون لتحسين
النضج الوظيفي للمدراء الذين لديهم القدرة على
مشاركة العاملين لديهم ،إذ تعتمد المؤسسات على ّ
أهداف استر ٍ
ٍ
اتيجية ،ولكن ال يمتلك هذه المهارة سوى مدير واحد من بين
إشراك المعلمين لتحقيق
عشرة مديرين ،وقد يمتلك مديرون آخرون قدرات أُخرى مثل :اتخاذ القرار ،وبناء العالقات ،والحزم،
اضحا في مشاركة العاملين.
أو تحفيز اآلخرين ،ونوعية المدراء تُظهر فرقًا و ً
بأنه مستوى اتجاه الفرد
النضج الوظيفيّ :
ويعرف سافيكاس (ّ )Savickas,M and all, 2002
ُ
المهمة المناسبة ،مع الوعي بال ّذات ومتطلبات
نحو التّقدم ومدى استعداده للتعامل مع عمله واختيار
ّ
اتخاذ القرار المناسب.
وقد عرفه هيرسي وبالنشارد (ّ )Hersy and Blanchardأنه محصلة ٍّ
كل من القدرة (نضج
متعلق بالعمل) ،واالستعداد (نضج نفسي) ،لدى الفرد لتحمل نتيجة سلوكه في أداء العمل ،فهنالك
النضج ألداء غيرهم ،وتتطلب القيادة الفاعلة
ًا
نضجا ألداء مهام معينة،
أفراد يكون لديهم
وقصور في ّ
ً
خصية ،لمقابلة نضج مجموعته
سلوكيات القائد المرتبطة بالعمل،
تغيير
وسلوكيات في عالقاته ال ّش ّ
ّ
ّ
(كفاية.)18:2010 ،
ٍ
ٍ
ويحدد نمطه
بشكل
فالنضج الوظيفي ينعكس
ّ
مباشر على األداء الوظيفي لمدير المدرسةُ ،
ٍ
مستويات
القيادي يقابله أربعة
النمط
وأسلوبه،
القيادي الذي يتّبعه المدير في تعامله مع العاملين ،إذ أ ّن ّ
ّ
ّ
ٍ
اهتمام ٍ
عال بالعمل والعالقات ،ثانيها:
النضج الوظيفي ،أولها :نضج متدني المهارة مع إعطاء
من ّ
يتميز بالمشاركة ،و ٍ
اهتمام ٍ
عال بالعالقات مع
نضج عالي االهتمام بالعمل والعالقات ،ثالثها :نضج ّ
متدن بالعمل ،ورابعها :نضج يكون فيه المدير راغبا وواثقًا في ٍ
ٍ
ٍ
تفويضي تنخفض فيه
نمط
اهتمام
ٍّ
ً
درجات االهتمام بالعالقات بالعمل (الصرايرة.)2008 ،
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ٍ
ٍ
ٍ
ومتدنية ،وهذا ينعكس على
ضعيفة
بدرجة
النضج الوظيفي لدى المدراء يظهر في سلوكياتهم
إن ّ
ّ
ٍ
ٍ
النضج الذي يظهر
بدرجة
المؤسسة التّربوية وأفرادها ،إذ يجب على المدير القائد أن يتمتع
عالية من ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
باتخاذ ق ارر ٍ
وسليمة بين األتباع ،وميل المدير لتفويض
عالية
إنسانية
عالقات
صائبة ،ووجود
ات
ٍ
ٍ
جديدة وخبي ٍرة في مؤسسته ،فكلّما زادت وارتفعت درجة نضج القادة كلما ارتقت
قيادات
المعلمين لخلق
وتميزت عن غيرها من المدارس في خدمتها وأدائها وانتاجها
المدرسة وحققت أهدافها بصورٍة أفضلّ ،
(الحيالي.)3101 ،
العملية التّعليمّية وتجويدها ،ألهميته الكبيرة في تحسين
أساسا لتطوير
النضج الوظيفي
ُيشكل ّ
ّ
ً
ٍ
كفايات مهنية ،وعالقاتهم وتواصلهم
القادة ،وما يمتلكونه من
بوية .فسلوكات ّ
أداء المديرين وقيادتهم التّر ّ
ات فع ٍ
ٍ
الة تعكس مدى نضجهم الوظيفي الذي يدعم ويقوي أدائهم
مع األفراد ،وقدرتهم على اتخاذ ق ارر ّ
اإلداري.
نظرياتُّالنُّضجُّالوظيفي ُّ
للنضج الوظيفي كما أشار إليها بعض العلماء وعلى النحو اآلتي:
النظريات ّ
هناك العديد من ّ
اوالُّ-:نظريةُّأرجريسُُّّ Argyris
للنضج
بالنضج الوظيفي نظرية كريس أرجريس (ّ )Argyris, 1985
النظريات التي اهتمت ّ
من ّ
أن
فهي من أبرز ّ
النظريات التي تسعى لتفسير الطبيعة والسلوك اإلنساني إذ تفترض هذه النظرية ّ
األفراد األسوياء يبحثون عن المواقف التي توفر لهم الفرص للتعامل مع المواقف المعقّدة بحسب
المتساوية ،واالستقاللية ،واألفراد قادرون على التّصرف بطر ٍ
ق مختلفة البدائل.
قدراتهم ،والمعاملة
ّ
المؤسسات والمنظمات
وينتقل األفراد من حالة االعتماد على اآلخرين إلى حالة االستقاللية وعلى
ّ
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وقيادة ديمقر ٍ
ٍ
ٍ
النضج لدى
تنظيمي مرن
هيكل
إيجاد
ٍّ
اطية ،واشراك العاملين بالق اررات إلظهار وتطوير ّ

األفراد (ابو ناصيفُّ .)3106 ،
النضج إلى
وأورد السامرائي ( )3101أبعاد
نموها وتنقلها من عدم ّ
ّ
شخصية الفرد في مراحل ّ
النضج ،فهناك أبعاد تمثل جوانب ال ّشخصية ،وتعتمد على خصائص الفرد غير الظّاهرة والتي تختلف
ّ
اإليجابية لدى األفراد.
النضج
عن السلوك الظّاهري ،على أهمية تطوير خصائص ّ
ّ
السبع التي يجب أن تُراعى حتى يصل
أوضحت أنارداكي ( )Anardacci, 2016التّغيرات ّ
بناء على نظرية أرجريس :Argyris
الشخص إلى ّ
النضج ً
لبية إلى الحالة الّنشطة.
الس ّ
 -0ينتقل األفراد من الحالة ّ
 -3ينتقل األفراد من حالة االعتماد على اآلخرين إلى حالة االستقاللية.
 -2األفراد قادرون على التّصرف بطر ٍ
ق مختلفة البدائل.
ٍ
اهتمامات أعمق وأقوى.
 -1ينتقل األفراد من مرحلة االهتمامات غير المنظّمة إلى مرحلة
الزمني بصورٍة أشمل (الماضي والمستقبل).
ُ -1يدرك األفراد المفهوم
ّ
 -4تتوسع نظرة األفراد للشمولية بعدما كانت نظرتهم محدودة.
 -1ينتقل األفراد من نقص الالوعي إلى الوعي التّام بذاتهم.
بالنشاط ،واالستقاللية ،والتّطلعات طويلة
كما بين العميان ( )3101أنّه ال ّ
بد للتنظيم أن يسمح ّ
ٍ
عالية بالتنظيم ،والتعبير عن قدرات الذات لألفراد ،حتى ال يشعر أفراد المؤسسة
األجل ،وأخذ مناصب
الناضجة
الناضجين باإلحباط أو الصراع ،وقد ال يحصل توافق بين حاجات وطموحات ال ّشخصية ّ
ٍ
تنظيمي
هيكل
وبين التّنظيم؛ لذلك شدد أرجريس  Argyrisعلى دور المؤسسات والمنظمات بخلق
ٍّ
ٍ
اطي ٍة واشراك العاملين باتخاذ الق اررات.
مرن وقيادة ديمقر ّ
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خصائصُّالنضج ُّ

خصائصُّعدمُّالنضج ُّ
سلبية

إيجابية

تبعية

استقاللية
سلوك متنوع

سلوك محدد

تطلعات طويلة األجل

تطلعات قصيرة األجل

اهتمامات عميقة

اهتمامات سطحية
تابع

مركز قائد

عدم إدراك الذات

إدراك الذات
الشكلُّ(ُّ:)1نظريةُّالنضجُّ(العميانُّ )004:3101 ،

ٍ
عالية
ذاتيا ،ذو قدار ٍت
ال ّشخص ّ
الناضج ّ
يتميز بكونه نشيط ومستقبلي وواثق بنفسه ومنضبط ً
ٍ
طويلة ،ويعتمد على نفسه ألداء أعمالهُّ .
وخبرٍة
ثانياُّ:نظريُّةُّسوبرُُّّ Super Theory
ًُّ
النضج الوظيفي هي نظرية سوبر  ،Superالذي اهتم
النظريات األُخرى التي تناولت مفهوم ّ
من ّ
النضج الوظيفي وقام بتعريفه ،ودراسته ،وطرح أبعاده ،وتوضيح مراحله لما له من أث ٍر
بموضوع ّ
إيجابي على العاملين والذي ينعكس بدوره على المؤسسات.
ٍّ
النضج الوظيفي عام ()0611
لقد أشار والكر ( )Walker, 2010إلى ّأنه أول من بحث مفهوم ّ
بأنه "المكان الذي وصل إليه الفرد
"بالنضج المهني" .وعرفه سوبر ّ
هو سوبر  ،Superإذ كان ُيعرف ّ
ونتاجا
مهما
المهني من االستكشاف إلى التّراجع" ،إذ يعتبره سوبر
في استم اررية التّطور
ً
ً
محددا ً
ّ
فسية واالجتماعية.
للتطور ،فهو مجموعة من الخصائص
الجسدية و ّ
الن ّ
ّ

31

مهنيا ،الذين
ذكر أكبولوت ( )Akbulut, 2010إلى أ ّن سوبر رّكز على األفراد الناضجين ً
ٍ
ٍ
ٍ
النضج المهني من
معينة
مهنة
يمتلكون القدرة على تحديد
وناجحة للوصول ألهدافهم ،إذ يتكون ّ
خمسة ٍ
أبعاد:
 -0الوعي يحتاج لتخطيط.
 -3معرفة الذات والعالم.
 -2معرفة بالعمل.
المهنية.
 -1استخدام مصادر المعلومات
ّ
 -1المعرفة بمهارات صنع القرار.
أن عملية اتخاذ القرار يجب أن تكون مالئمةً ومناسبةً ،وتحوي
وقد أوردت المجالي (ّ )3106
مجموعةً من البدائل التي يمكن المقارنة بينها الختيار البديل األفضل ،فالقرار ال يأتي بالصدفة وال
مهما لوضع البدائل التي تحققها ،وتحديد األهداف يتم
يكون ً
بعيدا عن الواقع ،وتعد تحديد األهداف ً
ٍ
خطة لتحقيق الهدف واتخاذ القرار
حسب الميول والقدرات والحاجات والغايات ،وهذا يؤدي إلى رسم
من أجل البدء بتنفيذ العمل.
الدرجة التي
بأنها ّ
كما أشارت هورن (ّ )Hoorn, 2013أنه وفقًا لنظرية سوبر التي توصف ّ
النضج الوظيفي يتكون من خمسة ٍ
أبعاد :الوعي بالحاجة إلى
فإن ّ
ينجح بها الفرد في إتقان مهنتهّ ،
التّخطيط ،ومهارات صنع القرار ،ومعرفة ال ّذات وطبيعة العمل واستخدام مصادر المعلومات،
المهني ،إن معرفة
النمو
العامة ،وتوجيه العمل ،والتي تتطور من خالل مراحل ّ
والمعلومات المهنية ّ
ّ
ٍ
المهني.
مرحلة من مراحل النمو
المهنية تُسهم في تحديد المهارات التي ُيفضلها الفرد في كل
الميول
ّ
ّ
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النضج المهني (أبو
إذ تمثل الميول سمةً
شخصيةً كاالتجاهات والقيم والقدرات في تكوين ّ
ّ
أسعد.)3100_،
المهني كما يلي:
النمو
أوضح سوبر ( )Superمراحل ّ
ّ
فية التي
تتميز هذه المرحلة بفترٍة من العمليات المعر ّ
 -0مرحلة البلورة :من عمر ( 06-01سنة) ّ
عاما من خالل الوعي باالهتمامات والقيم والتّخطيط للمهنة والميول.
تُشكل هدفًا ً
مهنيا ً
بأنها فترة االنتقال
تميز هذه المرحلة ّ
 -3مرحلة التّحديد والتّخصص :من عمر ( 30-06سنة) ت ّ
من االختيار المهني المؤقّت (عام) إلى االختيار المهني المحدد (خاص)
(.)Mubiana,_2010
تتميز هذه الفترة باالنتهاء من مرحلة التّعليم والتّدريب
 -2مرحلة التّنفيذ :من عمر ( 31-30سنة) ّ
المهنية المناسبة.
الالزمة للمهنة ،والبدء بمجال العمل المهني ،وأخذ الق اررات
ّ
تتميز هذه المرحلة باالستقرار والثّبات
 -1مرحلة الثّبات واالستقرار :من عمر ( 21-31سنة) ّ
ٍ
ٍ
العملية ،واستخدام المواهب بالخيار الوظيفي المناسب
مفضلة من خالل الخبرة
بمهنة
ّ
(.(Buys, 2014
فسية واألمن
تتميز هذه المرحلة بالراحة ّ
 -1مرحلة االستمرار والتّقدم و ّ
الن ّ
النمو:من عمر (ّ )+21
بانغراس الفرد بمهنته من خالل إتقان مهارات العمل نتيجة خبرته الوظيفية الطويلة فيها (عبد
الهادي والعزة.)3101 ،
ٍ
مرحلة من المراحل
النضج الوظيفي للفرد يتطلب منه المرور بكل
أن ّ
يعتقد سوبر ّ Super
ٍ
ٍ
صعوبات في المهام التّنموية ،كما أ ّن معرفة الفرد بالوظائف
مرحلة سيخلق
أن الفشل بأي
بنجاح ،و ّ
المهمة بالمؤسسة هي التي تُحدد الق اررات المهنية الناجحة لديه (.)Mubiana, 2010:34
ّ
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ثالُّثًاُّ:نظريةُّالنُّضجُّالوظيفيُّلهيرسيُّوبالنشارد ُّ Hersey and Blanchard’s theory
استثمار للنظريات اإلدارّية
ًا
النظريات اإلدارّية ،إذ تُعتبر
تُعد نظرية هيرسي وبالنشارد من أهم ّ
شاركية،
ثم مدرسة العالقات
اإلنسانية في اإلدارة ،تليها اإلدارة التّ ّ
ّ
ّ
السابقة :بدأً باإلدارة الكالسيكية ،ومن ّ
حتى ظهرت اإلدارة الموقفية أو ما أطلق عليها هيرسي ويالنشارد اسم" :االدارة الفاعلة" ،واعتبروها
النضج الوظيفي" .إذ تبحث بامتالك األفراد للنضج الالزم إلدراك المهام
نظرّية ُع ِرفت ب" :نظرية ّ
المكلفين بها ،ولديهم قدرة على اتخاذ الق اررات ،ومدركين لألهداف ،وقادرين على التّفويض.
طور ً
أن
كال من هيرسي وبالنشارد نظرية سميت بنظرية "دورة الحياة" ،وتدور فكرتها األساسية ّ
ّ
أفضل ٍ
النظرية
نمط
ٍّ
تبعا لمستوى نضج المرؤوسين ومتطلبات الموقف ،وتضمنت هذه ّ
قيادي يتباين ً
بعدين رئيسيين ،هما:
تجاه و ٍ
تصال با ٍ
أ -سلوك المهمة :يتبع القائد طريقة ا ٍ
احد ،بحيث يبين األعمال (المهام) المطلوبة
ٍ
وتتميز هذه الطريقة باإلدارة بتوضيح متى وأين وكيفية أداء المهمة ،وال ُيترك
مرؤوس،
من كل
ّ
تغذية ر ٍ
ٍ
اجعة فيوري (.)Fiore, 2004
للمرؤوس فرصةً إلعطاء
ٍ
ب -سلوك العالقة :يتبع القائد والعاملين طريقة ا ٍ
متبادلة فيما بينهم ،بحيث يهتم القائد
تصال
ٍ
ٍ
العاطفي واالجتماع ّي ،والتّوجيه
الدعم
عالقات
بإيجاد
شخصية بينه وبين المرؤوسين ،وتوفير ّ
ّ
وتيسير أداء المهام للعاملين (سعيدات ومصاطفى.)3131 ،
هتماما ودراسةً من ِقبل هيرسي وبالنشارد ،والعديد من الباحثين
نال مصطلح ّ
النضج الوظيفي ا ً
ٍ
عقود من الزمن ،وهذا مؤشر على دوره بالمؤسسات لتنظيمها وتوجيهها وتطويرهها ،يرى
على مدة
ٍ
ٍ
ومكان ،واّنما حسب
زمان
كال من هيرسي وبالنشاردّ ،أنه ال يوجد نمط إداري واحد يصلُح لكل
ً
ي المناسب للموقف ،ويؤكد
ويقيمه ويوظف ّ
أن اإلداري يقوم بمراقبة الموقف ّ
الموقف .إذا ّ
النمط اإلدار ّ
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أن القيادة الناجحة :هي القيادة القادرة على المزاوجة ،حيث يمزج المدير بين
هيرسي وبالنشادر ّ
ٍ
ناحية أُخرى،
متطلبات عمله باهتمامه باإلنتاج من ناحية ،واهتمامه بحاجات ورغبات العاملين من
من أجل تحقيق أهداف المؤسسة ،وأوصى هيرسي وبالنشارد المدير" :إذا كنت ترغب في أن تكون
ي" (السعود.)3111 ،
ًا
فع ً
اال ،عليك أن تعرف كيف ومتى تغيير وتُعدل في سلوكك اإلدار ّ
مدير ّ
النضج:
ويميز هيرسي وبالنشارد بين نوعين من ّ
ّ
النضج الوظيفي :يهتم بخبرة الفرد وتعليمه ،ويعتبر الفرد الذي يمتلك سنوات خب ٍرة ط ٍ
ويلة في
ّ -0
ٍ
كفاءة بإنجاز العمل (.)Fiore, 2004
وظيفي قوي ذي
منصبه ،صاحب نضج
ّ
يتميز به األفراد بقدرتهم على العمل والثّقة باإلنجاز ،فيكونون
ّ -3
األول ّ
النضج النفسي :وهو نوعانّ :
ٍ
ٍ
النضج ،والثّاني :يفتقر به األفراد إلى القدرة على العمل وقلة الخبرة وانعدام
درجة
على
عالية من ّ
ٍ
ٍ
النضج (سعيدات ومصاطفى.)3131 ،
درجة
الثّقة ،فيكونون على
منخفضة من ّ
عرض بانغ ( )Bang, 2016ألحد المصطلحات التي طُورت من قبل سوبر وكناسل
النضج الوظيفي ،أطلقوا عليه "التّكيف
ًا
( )Super and Knaselعام  ،0660إذ اشتقوا
منظور من ّ
الوظيفي" وهو االستعداد من قبل الفرد للتعامل مع المتغير بالعمل وظروف العمل لإلعداد والمشاركة
في دوره بالعمل ،إذ ُينظر "للتكيف الوظيفي" على ّأنه مكمل "للنضج الوظيفي" ،إذ يحتوي على نظرٍة
ٍ
ٍ
الفردية والتّنمية والذات ،ويتضمن
كوسيلة لدمج العديد من العناصر :كالعمر واالختالفات
مستقبلية
ّ
المهنية.
القدرة على التّحكم الوظيفي والقلق الوظيفي والثّقة
ّ
أشار ميروفيتش وجو ( )Meirovich and Gu, 2015لتأكيد نموذج هيرسي وبالنشارد بصورته
وتم تحديده فيما بعد باالستعداد أو الجاهزّية التي تشمل رغبة وقدرة الفرد .إذ
األولية على ّ
ّ
النضجّ ،
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ٍ
الناجح هو القادر على دراسة
قيادي ٍة ،فالقائد ّ
تتطلب مستويات االستعداد للفرد واستخدام أربعة أنماط ّ
الناضجة.
وتقييم الموقف؛ ليتمكن من استخدام إحدى األنماط
القيادية ّ
ّ
ٍ
ٍ
اضحة
خطط وبرامج و
دور باالهتمام بصياغة ووضع
أن على الباحثين ًا
رأى حمايل (ّ )3103
بوية والنظم التّعليمّية بصورٍة تتماشى
لألداء المميز يساعد القادة التّربويين على إدارة المؤسسات التّر ّ
ٍ
ٍ
دعما للدور الذي يقوم به القادة
مع األصالة والمعاصرة ،مع تحقيق األهداف بأقل جهد وتكلفة ،وذلك ً
القيادي التي يمارسونها.
عليمية خاصةً فيما يتعلق باألداء اإلداري و
اإلداريون في
المؤسسات التّ ّ
ّ
ّ
عليمي لتحقيق األهداف
الفعالة إحدى الركائز
ّ
تُعتبر القيادة التّ ّ
عليمية ّ
األساسية لنجاح النظام التّ ّ
عليمية وكفاءتها وجودة مخرجاتها ،إذ ُينظر لقيادتها وما
المطلوبة منه ،وللتأكد من جودة
المؤسسة التّ ّ
ّ
ووعي ٍ
مية بالمجتمع،
تمتلكه من إمكانات ومهارات
ٍّ
كامل لألدوار المترتبة عليها ،ولدور المؤسسة التّعلي ّ
السليم يكون
األهمية في الفكر
الفعالة بالغة
ّ
ليمي ّ
ّ
لذلك تُعد القيادة ّ
القيادي المعاصر ،وسلوك القائد التّع ّ
اسي ،وتطوير مهارات المعلمين إلى درجة التّميز واإلبداع (الحربي.)3131،
موجهًا نحو المنهج الدر ّ
فعه للقيام بالمهام
الناضج أن تتوفر لديه الرغبة ّ
وعليه ينبغي على القائد ّ
النابعة من الذات والتي تد ُ
ٍ
في ٍة؛ حتى ُيحقق أهداف المدرسة المنشودة مع استطاعته على
الموكلة إليه بكل كفاءة ومها ٍرة وحر ّ
الصادرة وعواقبها.
تحمل مسؤولية اتخاذ الق اررات ّ
مراحلُّالنُّضج ُّ
النضج األولى :ترتبط بالعامل الجديد بعمله ،الذي ال يمتلك المعرفة الكافية بأهداف
 -0مرحلة ّ
ورؤية التّنظيم ،وال
المؤسسة مع قلة تحمله للمسؤولية ،وال يعرف األهداف التّنظيمية أو رسالة ّ
يعرف رؤسائه أو زمالئه بالعمل (سعيدات ومصاطفى.)3131 ،
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النضج الثّانية :مع الزمن ينتقل الفرد إلى المرحلة الجديدة نتيجة تعامله مع زمالئه بالعمل
 -3مرحلة ّ
وقادر على تحمل المسؤولية،
ًا
قادر على القيام بعمله،
فيصبح ًا
فيكتسب القليل من الخبرة والمهارةُ ،
ٍ
ٍ
منخفضة (أبو ناصيف.)3106 ،
بدرجة
ولكن
ٍ
بشكل ٍ
ٍ
إنساني ٍة
عالقات
جيد ،وتكوين
النضج الثّالثة :ترتبط بقدرة الفرد على القيام بالعمل
 -2مرحلة ّ
ّ
ٍ
طيبة مع الزمالء ،وتزداد ثقته بنفسه نتيجة زيادة مسؤوليته بعمله (العياصرة.)3114 ،
المسؤولية
مبادر لتحمل
ًا
الرابعة :ترتبط بقيام الفرد بعمله بأحسن صو ٍرة ،ويكون
 -1مرحلة ّ
ّ
النضج ّ
بعمله نتيجة زيادة ثقته بنفسه وزيادة والئه للمؤسسة التي يعمل بها (الصرايرة.)3116 ،
طا إدارًيا يتناسب مع نضجه المهني ،مع أخذه بعين
ومن خالل المراحل األربعة يتبنى القائد نم ً
االعتبار العمل والعاملين.
ذكر كينتون (ّ )Kenton, 2019أنه ال يوجد نمط قيادي أفضل من أخرّ ،إنما يعدل القادة
النضج العالي الذي يشمل
أنماطهم حسب التابعين وقُ ُدراتهم ،وينقسم النضج لثالثة مستويات ،أولهاّ :
األفراد ذوي القدرات والخبرات العالية ،والثّقة والذين يعتمدون على أنفسهم بالعمل ،وثانيها :ا ّلنضج
النضج
المعتدل الذي يشمل األفراد القادرين على العمل ّإال ّأنهم يفتقدون لتحمل المسؤولية ،وثالثهاّ :
المنخفض الذي يشمل أفر ًادا غير ماهرين بما يكفي للمهمة.
الناجح والطموح يسعى لتطوير قُ ُدراته حتى يرتقي بأدائه الوظيفي ،فمهارة الفرد وحرفيته
اإلداري ّ
بالعمل ال تقف عند ٍ
الناضج يعمل على تقييم نفسه إلدراك مدى ما يمتلك من
حد معين ،فالشخص ّ
ات وأساليب فع ٍ
مهار ٍ
المهنية،
الة ،فهو أُنموذج ُيحتذى به بالمؤسسة من قبل المرؤوسين باألخالق
ّ
ّ
وتحمل المسؤولية ،واإلتقان ،والجد في العمل.
ُّ
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أهميُّةُّالنُّضج ُّ
تظهر

أهمية
ّ

النضج

الوظيفي

بالمؤسسات

من

خالل

(2010

،)Mubiana,

و(عبدالرحيم ،)3106_،كما يلي:
 ترسيخ الرؤية اتجاه العمل بما يمكن األفراد في إدارتهم.
ئيسية في تنمية المهارات ،وتمكين األفراد من اتخاذ
ُ يعتبر ّ
النضج الوظيفي أحد الطرق الر ّ
السليمة.
الق اررات ّ
 تحقيق الرضا لدى العاملين لدرجة التّفاني من أجل الوصول لألهداف المرسومة.
 معرفة األفراد لألنماط المختلفة للعمل وحل المشكالت التي تعترضهم عند أداء مهامهمُ ،يسهم
الناتج عن المعرفة واالهتمام الجاد
في إشغال مواقع وظيفية متقدمة ،ورفع مستوى االستقرار ّ
بمتطلبات العمل ،وتقديم ٍ
إطار لتحديد األولويات ألعمال المؤسسة.
ٍ
أسباب
ويشير الصليبي والسعود ( )3101أن ارتباط المعلمين بمهنتهم بدأ يضعف ،وذلك لعدة
ُ
بدور ٍ
النمط اإلداري الذي يتبعه مدير المدرسة ،إذ أن المدير يقوم ٍ
مهم من خالل تحمل المسؤولية
منها ّ
نحو المجتمع ،ونحو األفراد الذين يخدمهم ،بالمهنة التي ينتمي إليها ،المدير هو المسؤول عن نظام
اال ،يرتفع فيه
جوا
المدرسة ،وتطوير
يحا وف ّع ً
العملية التّر ّ
ّ
مدرسيا مر ً
ً
بوية وتحسينها ،وعليه أن يوفر ً
أداء العاملين.
إيجابا على المؤسسة وكفاءتها وأفرادها وعلى
بالنضج الوظيفي ينعكس
أثار تحلي المديرين ّ
ً
المديرين أنفسهم ،وهذا يدل على ضرورة عمل اإلدارات العليا على تدريب وتأهيل المديرين المتالك
النضج الوظيفي قبل الخدمة ،ومتابعة تحسينه وتطويره أثناء الخدمة.
ّ
ُّ
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أنماطُّالنُّضجُّالوظيفي ُّ
فية
تعددت وتباينت أنماط ّ
النضج الوظيفي حسب نظرية هيرسي وبالنشارد التي تدل على حر ّ
ِ
ٍ
بناء على
المدير القائد ،إذا استُخدمت أفضل استخدام بنا ًء على الموقف ،فالقائد يبذل ويغير نمطه ً

الموقف الحاصل ،فقد يتبعُّ :
منخفضا؛
النضج األولى ،حيث يكون مستوى العاملين
النمط المخبر  :Tellingوهي مرحلة ّ
ّ -0
ً
ي
ألنهم قليلو اإللمام بظروف العمل ،وال يعرفون رؤساءهم ً
ّ
جيدا ،بهذه الحالة على القائد اإلدار ّ
ويسمى هنا المدير
كبير بالعمل
اهتماما ًا
النمط المخبر الذي يولي
ً
ممارسة ّ
وقليال بالعمالُ ،
ً
وكيفية تنفيذ المهمة والزمن المحدد
المهمة التي سيقوم بها العاملون،
المخبر ،النمط األمر يحدد
ّ
ّ
ٍ
اهتمام ٍ
االجتماعية مع العاملين ،يمارسه القائد عندما يكون
اإلنسانية و
قليل بالعالقات
للتنفيذ مع
ّ
ّ
منخفضا (.)Kenton, 2019
نضج التابعين
ً
النضج الثّانية ،حيث يكون مستوى العاملين متوسطًا ،وهنا
النمط البائع  :Sellingوهي مرحلة ّ
ّ -3
ٍ
ٍ
ات ومهار ٍ
يكسب العاملون خبر ٍ
اجتماعية مع الرؤساء والزمالء ،وعلى
عالقات
ات جيدة ،ويملكون
النمط البائع با ٍ
هتمام ٍ
ويسمى هنا المدير البائع ،إذ
ي ممارسة ّ
كبير بالعمل والعمالُ ،
القائد اإلدار ّ
االجتماعية (الشايب وبن حفيظ،
االنسانية و
النمط على العمل واإلنتاج وبناء العالقات
ُيركز هذا ّ
ّ
ّ
.)2014
النمط المشارك  :Participatingوهي مرحلةُ النضج الثّالثة ،يكون مستوى نضوج العاملين
ّ -2
ٍ
استعداد كبي ٍرة ،حيث يشاركهم
طا ،ويرى هيرسي وبالنشارد أن العاملين هنا يمتلكون درجة
متوس ً
يتميز هذا النمط باهتمام المدير القليل بالعمل واالهتمام كبير بالعاملين
القائد ويشجعهمّ ،
(العامودي.)3101 ،
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الرابعة
النمط المفوض  :Delegatingيرى )السعود )3111 ،أن هذه المرحلة من ّ
ّ -1
النضج هي ّ
ٍ
ٍ
كامل؛ ألّنه يمتلك مهارات ومعلومات
بشكل
قادر على أداء العمل
واألخيرة ُيصبح الفرد هنا ًا
استعداده للعمل في أحسن صورها ،والفرد في هذه المرحلة يتحمل المسؤولية ،نتيجةً لزيادة ثقته
النمط
النمط اسمّ :
بنفسه ووالئه للمؤسسة التي يعمل بها؛ لذلك أطلق هيرسي وبالنشارد هذا ّ
كثير من صالحياته لمرؤوسيه.
المفوض ألن المدير يفوض ًا
ٍ
ٍ
اضحة للمعلمين ويدفعهم لاللتزام بأعمالهم
توجيهات و
النضج الوظيفي للمدير يجعله يقدم
إن ّ
والتعاون بروح الفريق من أجل تحقيق أهداف المدرسة ،إذ يمتلك المدير الناجح رؤيةً واضحةً لمدرسته،
ٍ
بسهولة دون تحقيق األهداف ،وبهذه الطريقة يكون
ويقوم برصد المشاكل والعقبات التي تقف حائالً
قادر على إج ارء اإلصالحات الالزمة لالزدهار ،ومواكبة الجديد في المجال التّربوي
المدير ًا
(.)Hao & Yazdanifard, 2015
النضج الوظيفي للعاملين لدى هيرسي
ُيبين ال ّشكل ( )3التّالي كيف يتفاعل سلوك القائد ومراحل ّ
وبالنشارد.

الشكلُّ(ُّ:)2رسمُّتوضيحيُّلنظريةُّالنضجُّالوظيفيُّللعاملينُّ(السعودُّ ُّ)2002ُّ،

21

النابعة من الذات والتي تدفعه للقيام بالمهام
الناضج أن تتوفر لديه الرغبة ّ
وعليه ينبغي على القائد ّ
كفاءة ومهارٍة وحر ٍ
ٍ
فية؛ حتى ُيحقق أهداف المدرسة المنشودة مع استطاعته على
الموكلة إليه بكل
الصادرة وعواقبها.
تحمل مسؤولية اتخاذ الق اررات ّ
أبعادُّالنُّضجُّالوظيفي ُّ
للنضج الوظيفي:
صاغ الباحثون مثل :سوبر  Superوكريتس ً Crites
أبعادا مختلفةً ّ
ٍ
مختلفة وتشجيع المشاركة
أ .االستكشاف :يشير إلى إدراك الفرد لذاته داخل الموقف ،واستخدام مو ٍاد
المهنية المختلفة المسؤول عنها ،ويتم هنا تقييم عالقاته مع
ال ّذاتية للفرد ،واالستفسار عن األدوار
ّ
المدرسة وزمالئه بالعمل والموقف (.)Buys, 2014
ب .التّدريب الوظيفي :هي العملية التي تعمل على تطوير وتحسين أداء األفراد وتنمية مهاراتهم
وقدراتهم وميولهم ،وتهدف إلى تغيير سلوكيات واتجاهات األفراد لإليجابية ،وتسعى لرفع روحهم
بفعالية (عثمان.)3106 ،
المرجوة
المعنوية مما يؤدي إلى تحقيق األهداف
ّ
ّ
ّ
النضج الوظيفي باعتباره الوسيلة التي من خاللها يتنبأ
ج .التّخطيط الوظيفي :وهو من أساسيات ّ
بأنه سلوكيات
بالمستقبل
ً
ويعرفه عثمان (ّ )3106
معتمدا على المؤهالت والمهارات التي يمتلكهاُ ،
الفرد التي تهدف إلى تنمية الوعي بمهاراته وقيمه واهتماماته والخيارات الوظيفية والمعوقات التي
تواجهه.
د .اتخاذ القرار :وهو يشير إلى البعد المعرفي للنضج الوظيفي ،ويشتمل على السمات ال ّشخصية
المهنية (بدرة.)3104 ،
األساسية للتطوير الوظيفي ،فهو يقيس ثقة الفرد بق ارراته
و
ّ
ّ
تلقائيا نتيجة التحصيل الدراسي بالمدارس والجامعات ،أو المحاولة ،أو
فال ينمو النضج الوظيفي
ً
ٍ
فرد قدر ٍ
ٍ
ٍ
الخبرة ،أو الخطأّ ،إنما يحتاج لتدر ٍ
يح ،حيث يمتلك كل ٍ
ستعدادات
ات وا
منظم
يب
وتعليم صر ٍ
تمكنه من النجاح وتتالئم مع ميوله ،وتناسب قدراته (عبد الحميد.)3111 ،
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ابتداء من التّدريب الوظيفي الذي يجب أن
النضج الوظيفي لدى المديرين
ال بد من تفاعل أبعاد ّ
ً
ٍ
يخضع له المدراء؛ حتى يكتسبوا مهار ٍ
مبنية على أُس ٍ
النابع
س
ات إدارّي ٍة
علمي ٍة ،فالتّخطيط الوظيفي ّ
ّ
العملية اإلدارّية وحسن اختيارهم
من رغبة الفرد وميوله لممارسة هذا العمل ،وادراكهم لذاتهم بالمواقف
ّ
للنمط القيادي المناسب للموقف ،لما لهم من ٍ
وتميزه ،وتأدية العمل على
ّ
ي ّ
دور بإنجاح العمل اإلدار ّ
العامة.
أكمل وجه لتحقيق المصلحة ّ
العواملُّالمؤثُّرةُّفيُّالنُّضجُّالوظيفي ُّ
ٍ
بمجموعة من المعارف واالتجاهات والسلوكيات ،حيث
النضج الوظيفي خاصية سيكولوجية تتمثل
ّ
النضج ،والتي تعطيه حالة من التّوافق بين
يرغب الفرد في حياته الوظيفية إلى الوصول لمرحلة ّ
ٍ
لمجموعة من العوامل منها :ما يتمثل بالعمر،
تبعا
توجيهاته وحاجاته مقابل أهدافه ،ويتباين األفراد ً
والمركز الوظيفي ،وصوالً إلى المستوى المراد ،ومن هذه العوامل:
ٍ
شكل من أشكال اكتساب المعرفة من العوامل
إن التّعليم والتّكوين ،وكل
 -0العوامل المعر ّ
فيةّ :
ألنها بمثابة األساس الذي يقوم عليها النضج الوظيفي ،فالمعارف واألفكار
للنضجّ ،
األساسية ّ
ّ
وتطور المفاهيم والخبرات جميعها مرتبطةً بتنمية المهارات لدى الفرد (بلعباد.)3104 ،
ّ
ٍ
فضاءات فعال ٍة في إعداد
رشادية بمثابة
 -3عامل اإلعالم المهني واإلرشاد :تعد البرامج
المهنية واإل ّ
ّ
األفراد ،كما لها دور معرفي ونفسي ،فهي تنقل الفرد من مرحلة التّفكير الخيالي واالنفعالي إلى
التّفكير الواقعي والموضوعي ،وتزود األفراد بالمعلومات وتصحح الفهم لديهم (عثمان.)3106_،
ٍ
مادية،
بأنها كل ما يحيط بالفرد من جوانب
 -2العوامل
البيئية :أشارت لها أبو ناصيف (ّ )3106
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
فالنضج الوظيفي يتوافق
مباشر أو غير
بشكل
اجتماعية ،يتفاعل معها
قتصادية ،و
وا
مباشرّ ،
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ٍ
ٍ
البيئية ،ودرجة تماسك
الدراسة والمثيرات
بشكل
مباشر مع مستوى مهنة الوالدين ،ومع منهاج ّ
ّ
األسرة ،وتتمثل ب ـ:
كال ،حسب
النضج ً
أ .العوامل االجتماعية والثّقافية :حيث يختلف األفراد في مسؤوليات ّ
طبيعته وتأثير مختلف العوامل المتعلّقة بمعايير الجماعة التي ينتمي لها :بقيمها،
البيئية ،ولهذه العوامل تأثير مباشر على نمو الفرد
ومستوياته اال
قافية و ّ
قتصادية والثّ ّ
ّ
النظام الوظيفي لديه.
وتطور ّ
ب .العوامل الديموغرافية :إذ يمكن لمتغيرات العمر والجنس والعرق التأثير في مستوى
النضج الوظيفي واظهار اختالف فيه بين األفراد (.)Walker, 2010
ّ
اسية التي تلقاها الفرد عندما كان تلمي ًذا ،لها تأثير على
اسية :البرامج ّ
ج .العوامل ّ
الدر ّ
الدر ّ
مدى اطّالعه على مختلف المواضيع المتعلقة بحياته ،وهذا ينعكس على رغباته وميوله
النضج الوظيفي لديه (بدرة.)3104 ،
تطور ّ
للبحث والتّعلم وهذا يؤثر على ّ
د .خدمات التّوجيه :المتمثلة في البرامج واألنشطة ،واألنشطة التي تهدف إلى إعداد الفرد
ٍ
تكز على مبادئ ٍ
لمستقبل مهني قائم على أُس ٍ
اجتماعية من خالل
وقيم
س
علمي ٍة ،وير ُ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
هادفة (أبو أسعد والهواري.)3116 ،
أنشطة
المهني ،يميل الناس
الشخصي مع مفهوم ال ّذات
 -1مفهوم ال ّذات :عندما يتناسب مفهوم ال ّذات
ّ
ّ
أما األفراد أصحاب وجهات النظر غير المتبلورة عن أنفسهم ،لديهم
ليكونوا أفضل بأعمالهمّ ،
صعوبة في اختيار مهنهم ،مقارنةً بمن لديهم مفهوم إيجابي ومنظّم (عبدالهادي والعزة.)3101 ،
النضج الوظيفي مجتمعةً تُشكل أهميةً لالستعداد ولالستمرار في العمل ،ويكون العامل
عوامل ّ
ٍ
وحيوية ،كما تساعد في إيجاد ال ّشعور النّفسي بالقناعة والتكيف مع العوامل والمؤثرات
أكثر نشاطًا
البيئية ،وتساعد في تحقيق األداء المطلوب بما يتوافق مع أهداف المدرسة.
ّ
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مؤشراتُّالنُّضجُّالوظيفي ُّ
هناك دالئل على نضج الفرد الوظيفي:
ٍ
بوي ٍة ومهنية لتقيم أدائه ،والرضا بعمله (السواط.)3116 ،
 -0االقتناع بالحاجة إلى اختبارات تر ّ
 -3االلتزام بالعمل والتّكيف واستثمار المعرفة ودافعية وانجاز.
 -2التّخطيط الوظيفي والتّدريب الوظيفي والقدرة على اتخاذ القرار والقدرة على التفوق
(.)WeiBo,_2010
 -1القدرة على اتخاذ القرار لحل المشكالت أو مواقف من جمع كل ما يلزم من بيانات ومعلومات
وتحليلها (حمودي ،وابراهيم ،وأمين.)3106 ،
صفاتُّالمديرُّالنُّاضج ُّ
الناضجون قادرون على تحمل
تحتاج اإلدارة الناجحة لمدراء أكفاء إلدارة العمل ،فالمدراء ّ
صعوبات الحياة مع كل تحدياتها ،مؤمنون أّنه ليس كل شيء في الحياة سيكون على طريقتهم
أن التّغير يبدأ من أنفسهم ،ومن هنا يبدأ نجاحهم أو فشلهم،
ورغبتهمُ ،يؤمن األفراد الناضجون ّ
السلوكات واألولويات التي تُولد من الشعور بالمسؤولية ،أشارت كامببل
فالناجحون يمارسون ّ
ٍ
الناضج:
( )Campbell,_2016إلى
صفات يتمتع بها المدير ّ
الداخلية وأعمال العالم،
 -0يميلون إلتقان ال ّذات من خالل سعيهم لتطوير ذاتهم ،وفهمهم لألعمال ّ
وعيا ويقظةً من غيرهم،
فهم منفتحون لتعلم وتطبيق كل ما اكتسبوه من خبراتهم ،فهم أكثر ً
ويعملون ضمن فري ٍ
ق ،هذا ما يجعل الناجحين قادرين على مواجهة التّحديات بسهولة.
ٍ
اضح عند مواجهة العقبات
يتميز الناضجون بالهدوء والتفكير
 -3ال ّذكاء العاطفي:
بشكل و ٍ
ّ
ٍ
ٍ
وحكمة.
بشجاعة
والصعوبات ،والقدرة على التّفكير
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الصبر ُي ِ
نجز العمل.
 -2أصحاب مواقف إيجابية :يمتلكون ثقةً ّ
بأن العمل الجاد و ّ
 -1أفراد مثقفين :يعمل الناضجون وفق مبادئ اعتمدوها ألنفسهم.
ٍ
عالية.
الصدق :يتمتع األفراد الناضجون بنزاه ٍة
ّ -1
ٍ
عناية وحرص.
 -4االنفتاحُ :يكرسون وقتهم للعمل بكل
 -1الكرم والعطاء :يقدمون العون والمساعدة لآلخرين والزمالء والعاملين ،مما يخلق عالقةً اجتماعية
إيجابيةً.
 -6االستمتاع بالعمل :يتحملون المشاكل ويسعون لحلها دون أن يؤثر ذلك على أدائهم.
ٍ
القيادية التي تم ّكن المدير من تطوير
مجموعة من المهارات
أشار أُوثر ( )Author, 2017إلى
ّ
ٍ
استعداد لتولي منصبه القيادي وزيادة نضجه الوظيفي ،بممارسة االنضباط
مهاراته؛ ليكون على
المسؤولية ،والقدرة على التنبؤ واعطاء االقتراحات
اال ،والقدرة على تحمل
بالحياة
فع ً
المهنية ليكون ً
ّ
ّ
قائد ّ
طرق
لتجنب المشاكل ،والقدرة على إلهام اآلخرين لزيادة التّعاون والتّفاعل بالعمل ،ومن أفضل ال ّ
جيدا ،هو االستمرار بتعلم األشياء الجديدة حتى يكون على أتم اس ٍ
تعداد للتحديات،
قائدا ً
ليصبح المدير ً
ويعد
أسلوبا ّيحرر المدير من األعمال
ويعتبر تفويض المهام
ّ
الروتينية ،وتُمكن العاملين بالمؤسسةُ ،
ً
ُ
أخير دور المدير القائد بحل النزاعات بين العاملين بدل
الفعالة ،و ًا
التّمكين من المهارات
ّ
القيادية ّ
ٍ
بشكل ٍ
جيدا ألعضاء
العملية
ألنها تؤذي البيئة
كبير ،وهذا يتطلب أن يكون المدير مستم ًعا ً
تجاهلها؛ ّ
ّ

الفريق بالمؤسسةُّ .
ُّ
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عناصرُّالنُّضجُّالوظيفيُّ(المهني)
تنمية المهارات ،والكفايات،
يأخذ العمل أهميةً كبيرةً بين األفراد ،إذ يحتاج األفراد للمساعدة في ّ
والعالقات اإلنسانية التي تُسهم في تطورهم ونضجهم المهني ،وتتمثل عناصر النضج المهني (بن
مزوز ،)3106،و(الراشدي )3101،كما يلي:
حيوية الشخص وفعاليته باالختيار.
 -0االنهماك بعملية االختيار :تعتمد على ّ
 -3االستقاللية باختيار القرار :تعتمد على مدى اعتماد الفرد على اآلخرين باتخاذ القرار المهني
الخاص به.
 -2التّوجه نحو العمل :يعتمد على توجه ال ّشخص للعمل.
 -1التّفضيل لعوامل االختيار :يعتمد على أساس االختيار مثل :القدرات والميول والقيم والسمات
خصية.
ال ّش ّ
عملية االختيار :ويتحدد بدقة اختيار ال ّشخص.
 -1مفهوم ّ
خطواتُّالنُّموُّالمهني ُّ
اهتماما
البد أن ُيعطي القائد
النمو المستمر للمؤسسةّ ،
مع الزيادة التّنافسية بين المؤسسات و ّ
ً
نمو
لألفراد ،ويستثمر قدراتهم لما يعود بالمنفعة على نجاح المؤسسة؛ وذلك من خالل تنفيذ خطة ٍّ
المهنية؟
نمية
ّ
مهني للعاملين ،فما المقصود بخطّة التّ ّ
بأنها استراتيجية مخصصة يتبناها المدير
عرفت بوبي ( )Pope, 2019خطة التّنمية المهنيةّ :
لمساعدة العاملين لتحقيق أهدافهم ،وتتضمن الخطة أهدافًا قصيرة المدى ،وأهدافًا طويلة المدى مرتبطة
المستقبلية.
المهنية
بوظيفة العاملين ،وتُجسد نقاط قوة العاملين وتطلعاتهم
ّ
ّ
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وأوضحت بوبي ) )Popeالخطوات الالزمة للنمو المهني:
ستعدادا للتطور والتّقدم الوظيفي مع التّركيز على هؤالء
أ .تحديد المدير الموظفين الذين يمتلكون ا
ّ
ٍ
تطوير تناسب احتياجاتهم.
العاملين إلنشاء خطة
ب .تعيين اجتماع أولي.
ج .استعراض خطة تطوير العاملين واألمور المستهدفة في الخطة ،وبعد أسبوٍع أو أسبوعين يعقد
المدير اجتماع متابعة.
الدورات التّدريبية ،وحضور الندوات.
د .تشخيص الخطة بحيث تكون مالئمة لكل عامل :مثل عقد ّ
ه .إقرار خطة التّنمية المهنية والبدء بتطبيقها.
مختلفة ومت ٍ
ٍ
ٍ
عددة
تقنيات
أشارت تانكيسلي ( )Tankesley, 2015أن المدير يستطيع استخدام
لدعم تطور العاملين بمؤسسته؛ من أجل تحقيق األهداف ،وزيادة اإلنجاز ،والتّوجيه ،والتّقويض،
ستثمار للعاملين ،والتي تنعكس على زيادة االلتزام بالمؤسسة ،وتهدف
ًا
وتُمثل خطط التّطوير المهني ا
تحفيز لعامليه،
ًا
المهنية إلى تعزيز التّواصل ،ورفع مهارات التّدريب وجعل المدير أكثر
تنمية القيادة
ّ
أيضا لزيادة اإلنتاج ،ودعم إدارة التّغيير والتّجديد ،وتقليل الدوران الوظيفي لالحتفاظ باألفراد
ويهدف ً
بالمؤسسة.
ذوي الخبرة والمهارة
ّ
العلمية واإلدارّية التي يتعرض لها الفرد تؤثّر على تكوين شخصيته وفكره
العملية
إ ّن التّجارب
ّ
ّ
قدر ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
عقلية على ٍ
جيد ،كلّما تطور وازداد
وكفاءات
شخصي ٍة
ستعدادات
وخبرته ،فكلّما امتلك الفرد ا
ّ
النضج الوظيفي لدى مديري المدارس يعمل وفقًا لمعايير الجماعة،
يجيا بعمله .إن ّ
نضجه الوظيفي تدر ً
ٍ
تحمل،
النضج العقلي والتّحليل المنطقي ،ولديه صبر وقوة
ومخلصا،
منكر لذاته
ًا
ومتفانيا في عمله ،و ّ
ً
ً
ٍ
بمرونة لضمان فاعليتهم (عابدين.)2012 ،
وممارسة سلطتهم
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النضج عملية شاملة تهدف لتطوير القادة والمحافظة على مستوى ٍ
عال في أدائهم
أن ّ
ترى الباحثة ّ
ٍ
ٍ
وحديثة ،تتطلبها منظومات التّعليم الحديث ،إلظهار دور مدارسهم بالعم ّلية
جديدة
وتهيئتهم ألدو ٍار
عليمية ،وابراز دور مدارسهم بخدمة بالمجتمع المحلي.
التّ ّ
ثانيا-االلتزامُّالتُّنظيمي ُّ
ً
السلوكية التي نالت اهتمام العديد من الباحثين نتيجة الدور الذي
االلتزام التّنظيمي من الظواهر
ّ
يلعبه في نجاح المؤسسة وديمومتها ،فاألفراد الذين تتوفر لديهم درجات عالية من االلتزام التّنظيمي
يمتازون باألداء المتميز ،الذي يؤدي إلى رفع إنتاجهم ،وحبهم لعملهم ومؤسستهم ،وعمل األفراد ٍ
لمدة
ّ
ٍ
طويلة في المؤسسة ،ينشئ روابط قويةً تمنعهم من ترك العمل؛ مما يقلل من الغياب ودوران العمل.
مفهومُّااللتزامُّالتُّنظيميُُّّ ُّ
القوي للبقاء في تنظيم
الرغبة ،أو الشعور
ُيعد االلتزام التّنظيمي ا ً
ّ
تجاها لدى الفرد يشتمل علىّ :
ٍ
ٍ
ٍ
قوي ٍة لصالح ذلك التّنظيم ،وا ٍ
ٍ
كامل بالقيم التي يتبناها التّنظيم،
يمان
استعداد تاٍم لبذل
معين ،و
جهود ّ
ٍ
وقبول تاٍم لألهداف التي يسعى لتحقيقها.
المنظمة ،وعرفة أدا ( )Adaعام  3116أّنه
وعرف االلتزام التّنظيمي :بأّنه قوة التزام الفرد اتجاه
ُ
ّ
اعتماد صادق ألهداف المؤسسة وغاياتها للوصول إلى ٍ
حالة أفضل من قبل أفرادها بجهودهم وطاقاتهم
(.)Sarikaya and Erodogan, 2016
فالنا :وجب عليه .ويقال ،لزم
لزوما :ثبت وداوم .لزم الشيء ً
وااللتزام لغةً :لزم :الشيء ،لزم ً
العمل :داوم عليه.
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بأنه قوةُ مشاركة الفرد في المؤسسة من خالل إيمانه
وعرف االلتزام التّنظيمي باللغة اإلنجليزيةّ :
ُ
القوي بأهداف وقيم المؤسسة وميولها مع االستعداد لبذل ٍ
جهد ٍ
القوية في الحفاظ
كبير لها ،والرغبة ّ
على العضوية بالمؤسسة ).)Dude, 2012:31
وااللتزام التّنظيمي :هو مستوى تبني األفراد في المدرسة لقيم وأهداف المؤسسة مع االلتزام العاطفي
لها ،وذلك يتم بمراعاة ظروف العمل من أجل زيادة االلتزام التّنظيمي (.)Vries, 2018
بأنه "اإليمان بالقضية التي يكرس التّنظيم نفسه من أجلها ،وباألهداف
ويعرف االلتزام التّنظيميّ :
ُ
اإليجابية
الفعالية و
يوجه األفراد نحو
ّ
ّ
التي يتخذها ،وتصورات وخطط الوصول إلى هذه األهداف ،و ّأنه ّ
الوظيفية (القصير.)06:3101 ،
في أدائهم لواجباتهم
ّ
عرفت الهربيشي االلتزام التّنظيمي ( )2018:29بأنه :هو حالة نفسية تربط الفرد بالمؤسسة
عليمية التي يعمل فيها ،بحيث تُفيد نواتج االلتزام التّنظيمي المدرسة من حيث :األداء التّنظيمي
التّ ّ
الرغبة في البقاء ،وزيادة الحضور ،والوالء ،ونقص في دوران العمل ،واإلبداع والتعاون
المتزايد ،و ّ
المشترك للعمل الجماعي لصالح المدرسة".
بأنه" :مدى ارتباط الفرد بالمؤسسة ورغبته باالستمرار للعمل فيها"
وااللتزام التّنظيمي ُعرف ّ
إكيشيكو وكاليستوس (.)Ikechukwu & Callystus, 2018:21
بأنه" :حالة نفسية تربط الفرد بالمؤسسة التي يعمل بها ،حيث أن نواتج االلتزام التّنظيمي
وعرف ّ
ُ
تفيد المؤسسة من حيث األداء التّنظيمي المتزايد ،والرغبة في البقاء ،وزيادة الحضور والوالء ،واإلبداع

والتعاون المشترك للعمل اإلنتاجي لصالح المؤسسة" (الفودريُّ .)31:3106 ،
ُّ
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العواملُّالمؤثُّرةُّفيُّااللتزامُّالتُّنظيمي ُّ
ٍ
مجموعة من العوامل
الدراسات التي استهدفت دراسة االلتزام التّنظيمي إلى
توصلت العديد من ّ
أن االلتزام التّنظيمي
التي تؤثّر على تطوير وبناء االلتزام التّنظيمي للعاملين ،وأشار الصراب (ّ )3101
الخارجية المحيطة بالعمل ،إلى جانب
صية ،والعوامل التّنظيمية ،وبالظروف
يتأثر
ّ
بالصفات الشخ ّ
ّ
عوامل أُخرى مؤثّرة كاآلتي:
أ_العواملُّالشُّخصيُّةُّPersonal Factors
أن لمتغيرات العمر والجنس والمستوى التعليمي والحالة االجتماعية
أوضح أحالم (ّ )3102
تأثير بااللتزام التنظيمي ،وأكد تايلو ( )Taylorعلى
والخبرة المهنية والمجتمع الذي ينتمي إليه الفرد ًا
ٍ
ٍ
ٍ
موجبة بين العمر وااللتزام التّنظيمي ،فكلّما ارتفع مستوى الفرد التّعليمي كلّما
طردية
عالقة
وجود
فإن زيادة مدة عمل الفرد في المؤسسة يزيد من
أما بالنسبة للخبرة المهنيةّ ،
زادت طموحاته وتوقعاتهّ ،
ألن التزامه ُيمكنه من الحصول على مهام وأعمال أكثر استقاللية مع حرية بالعمل،
التزامه التّنظيميّ ،
ومن أهم العوامل ال ّشخصية المؤثّرة :المجتمع (الريف أو المدينة) الذي ينتمي له العامل؛ إذ إ ّن تأثيره
ينعكس على سلوك العامل.
ب_العواملُّالتُّنظيميُّة Organizational Factors
تنظيمية:
ذكر الجماصي ( )3104عدة عوامل
ّ
ٍ
ٍ
اضحة تُساعد على إشباع حاجات العاملين ،فاألفراد
سياسات و
 -0السياسات :ضرورة تبني المؤسسة
يمتلكون مجموعةً من الحاجات التي تُشكل سلوكهم التّنظيمي ،عند إشباع الحاجاتُ ،ينتج نمطًا
الناتج عن مساندة المؤسسة للفرد فيشعر
"السلوك المتوازن" ّ
سلوكيا إ ً
ً
يجابيا ،يكون ما ُيسمى ّ
بالرضا واالطمئنان واالنتماء وااللتزام والوالء التّنظيمي.
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ٍ
إيجابية على تحقيق أهداف
 -3تنمية مشاركة األفراد العاملين؛ إذ تساعد مشاركة العاملين بصورٍة
ٍ
بشكل
المؤسسة ،فالمشاركة تزيد من الوالء وااللتزام التّنظيمي ،وتجعل الفرد مرتبطًا ببيئة عمله
ّ
معنوية ع ٍ
ٍ
ٍ
الية.
بدرجة كبي ٍرة ورو ٍح
يؤدي إلى تقبل األفراد روح المشاركة
أكبر ،األمر الذي ّ
ٍ
الداخلية
 -2االهتمام بتحسين المناخ التّنظيمي :يشير المناخ التّنظيمي
لمجموعة من الخصائص ّ
لبيئة العمل التي تتمتع بدر ٍ
جة من االستقرار والثبات النسبي التي يدركها العاملون ،فتنعكس على
قيمهم واتجاهاتهم وسلوكهم؛ لذا نجد التّنظيمات ذات المناخ المتسلط ،والتي تتصف بعدم
المسؤولية تنظيمات تشجع تسرب عامليها وتقلل من درجة والئهم ،ويبرز هنا واجب المؤسسات
في خلق مناخ تنظيمي جيد وتحقيق األهداف واالهتمام بالعاملين؛ من أجل تنمية الوالء التّنظيمية
(أحالم.)3102 ،
األفرد ما هو مطلوب منهم بصورٍة
ا
 -1وضوح األهداف :يساعد بزيادة االلتزام التّنظيمي تحقيق
أفضل وأحسن ،فكلّما كانت األهداف واضحةً ومفهومةً ومحددةً كلّما زاد االلتزام والوالء للمؤسسة
(جودة.)3116_،
الناجحة ،هي القادرة على تنمية وتطوير مهارات األفراد اإلدارّية باستخدام
 -1نمط القيادة :اإلدارة ّ
أنظمة حوافز مناسبة ،والقائد الناجح ،هو الذي يستطيع زيادة درجات االلتزام لدى العاملين
(الهربيشي.)3106 ،
ج_العواملُّالخارجيةُّالبديلةُّ(فرصُّالعمل) External Factors
أن البيئة التي توفّر
ضا مدى توفر فرص عمل أُخرى في البيئة
ّ
الخارجية للمؤسسة ،حيث ّ
أي ً
ٍ
ظروف ٍ
بديلة أفضل باألجر وساعات العمل ،ينخفض فيها مستوى العاملين الذين يسعون
عمل
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كبير للمؤسسة
ًا
الء
لتحسين مستوى معيشتهم ،وعندما ال تتوفر فرص بديلة ،يظهر و ً
(نصار.)31:3104_،
بأنه
تظهر بعض عوامل االلتزام التّنظيمي بتعريف بورتر ( )Porter, 1979لاللتزام التّنظيميّ :
القوة النسبية لمعرفة الفرد ومشاركته بمؤسسه معينة ،وتتأثر بثالثة عو ٍ
امل ذات صلة وهي :قبول
ٍ
قوي ٍة في الحفاظ على عضوية
أهداف المؤسسة ،والسعي لبذل قصارى الجهد من أجل العمل مع رغبة ّ
الفعالة والمتينة مع المؤسسة مستعدون لتقديم أقصى ما لديهم من
في المؤسسة ،فاألفراد ذوي العالقة ّ
ٍ
جهد وقدرٍة من أجلها.
قياسُّااللتزامُّالتُّنظيميُّوأهميته ُّ
القادة اإلداريين ،إذ إّنها تُقدم لهم
تُعد عملية قياس االلتزام التّنظيمي عمليةً مهمةً للمؤسسات و ّ
مؤشر ٍ
ات مهمةً لمستوى أداء العاملين ،وتكشف عن اتجاهات ،وميول األفراد للعمل واإلدارة ،كما ّأنها
وتحدد المعوقات التي تتحدى األفراد والمؤسسات المساهمة في إيجاد حلول لها
تشخص
ّ
ّ
(القصير.)3101_،
ويا لتحقيق األهداف التّنظيمية ،وتعزيز
ًا
أضاف شما ( )3106أن االلتزام التّنظيمي ُيعد
عنصر حي ً
اإلبداع ،وبلوغ االستقرار في المؤسسات؛ ولهذا أولى الباحثون اهتمامهم بموضوع االلتزام التّنظيمي
والعوامل المؤثرة فيه ،وتأثيراته في سلوكيات األفراد وانعكاساتها على المؤسسة وأهدافها.
طور المهتمون بقياس االلتزام التّنظيمي طُُرقًا متعددةً من المقاييس بهدف قياس درجة التزام الفرد
ّ
بالعمل ،وقد اختلفت وتباينت المقاييس في مكوناتها وطبيعتها ،ومنها:
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 -0مقياس بورتر وزمالئه ( :)Porter.alالذي أطلق عليه اسم :استبانة االلتزام التنظيمي OCQ
الرغبة في
يتكون من  01فقرٍة ،تهدف قياس التزام األفراد ووالئهم واخالصهم للعمل ،و ّ
الذي ّ
تكثيف الجهود والسعي لتحقيق األهداف (.)Porter,1979
 -3مقياس ثورونتون ( :)Thorontonلقياس االلتزام التّنظيمي الذي يتكون من  6فقر ٍ
ات سداسية
االستجابة لقياس الاللتزام التّنظيمي ،و 1فقر ٍ
المهني.
ات أُخرى رباعية وخماسية لقياس االلتزام
ّ
قدم
 -2مقياس مارش ومافري ( :)Marsh and Mafriوقد ُعرف بمقياس األعراف والقيم؛ حيث ّ
مقياسا لقياس التزام األفراد مدى الحياة ويتكون من  1مر ٍ
ات (.)Bar-him, 2019
ً
أهميُّةُّااللتزامُّالتُّنظيمي
لوكية التي تؤثّر على نجاح المؤسسات
الس ّ
تظهر أهمية االلتزام التّنظيمي بكونه من الظواهر ّ
واستمرارها في ظل البيئة التّنافسية القائمة بين المؤسسات منها:
أوالُّ:علىُّمستوىُّالفرد ُّ
 .0المردود النفسي واالجتماعي واالقتصادي الذي يصاحبه الرضا الوظيفي ،وينعكس بدوره على
مؤشر على
ًا
االلتزام التنظيمي الذي يدفع الفرد للتفاعل بالعمل ،إن التزام األفراد بالمؤسسة يعتبر
بقائهم أو تركهم للمؤسسة (دوران العمل) ،فمدة بقاء األفراد الملتزمين بالعمل أطول
(العازمي.)3114_،
أن االلتزام التّنظيمي عامل مهم للتنبؤ ببقاء األفراد في المؤسسات أو
 .3يعتبر أحالم (ّ )3102
تركها.
 .2االلتزام التنظيمي ُيساعد على ربط المنظمة بموظفيها ،خاصةً عندما ال تمتلك المؤسسة حوافز
لرفع مستوى إنجاز العاملين لديها ،ويساعد االلتزام التّنظيمي على رفع الثقة بين المؤسسة
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والعامل ،باعتبار العاملين جزء من المؤسسة ،يساعدون بعملية صنع الق اررات المستقبلية ،ويرفع
الناتج عن توافق القيم واألهداف بين المؤسسة واألفراد
الروح
المعنوية لألفراد ّ
ّ
االلتزام التّنظيمي ّ
(الدجاني.)3106 ،
ثانياُّ:علىُّالمستوىُّاالجتماعي ُّ
ًُّ
ُيعزز االلتزام التّنظيمي العالقات االجتماعية بين األفراد في المؤسسة ،ويقوي أواصر العالقات
فعالية المؤسسة (شما.)3106 ،
العائلية والسعادة والشعور بالرضا الوظيفي ،وهذا يعكس ّ
ثالُّثًاُّ:علىُّمستوىُّالمؤسسة ُّ
أ -أشار أبو العسل ( )3100أن االلتزام التّنظيمي يؤثّر على فعالية وكفاءة المؤسسات ،لِما له من
ٍ
تأثير على رفع أداء العاملين والتزامهم بأهداف المؤسسة ،وتتضح أهمية االلتزام التّنظيمي على
تباطية ٍ
عالقة ار ٍ
ٍ
قوية بين االلتزام التّنظيمي واإلبداع
األداء المتميز ،إذ يشير الباحثون لوجود
اإلداري.
ب -وأشارت درنوني ( )3101أن االلتزام التنظيمي يسهم في النمو االقتصادي للمؤسسة ورفع
معدالت اإلنتاج ،وهو مؤشر على ضمان فعالية المؤسسة.
ٍ
ٍ
عالية من نفسية العامل ،فقد
أهمية
أشار بعض الباحثين أن االلتزام التّنظيمي ُيشكل جزًءا ذا
السلوك
أثبتت الدراسات و ّ
النظريات ّ
أن العمال أصحاب االلتزام التّنظيمي أظهروا إيجابيةً عاليةً في ّ
في مكان العمل :مثل األداء الوظيفي والمواطنة التّنظيمية العاليين اللذان يعكسان إفادةً كبيرةً على
المؤسسة بالتأكيد (.)Albdour and Tarawneh, 2014
أظهرت حامد (ّ )3101أنه يمكن تعزيز االلتزام التّنظيمي باإلثراء الوظيفي ،والسعي للتوفيق بين
مصالح العمل ومصالح العاملين ،وجذب العاملين الذين تتشابه طموحاتهم مع قيم المؤسسة.
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مراحلُّتطورُّااللتزامُّالتُّنظيمي ُّ
تتنوع آراء الباحثين حول مراحل االلتزام التّنظيمي ،فبعضهم يرى ّأنها عملية تتكون من مرحلتين
ترتبطان بعملية ارتباط الفرد بعمله كما ورد في السبيعي ( ،)3106وشما (:)3106
 -0مرحلة االنضمام :أي انضمام الفرد للمؤسسة التي يريد العمل بها ،حيث يسعى الفرد الختيار
المؤسسة التي تحقق رغباته وتطلعاته.
يصا على بذل أقصى جهده
 -3مرحلة االلتزام التّنظيمي :وهي المرحلة التي يصبح الفرد فيها حر ً
لتحقيق أهداف مؤسسته.
أن االلتزام التّنظيمي
أما صراب ( ،)3101والعواودة ( ،)3101والسلمان ( )3102فأ ا
شار إلى ّ
ّ
ئيسية:
يمر بثالث مراحل ر ّ
 -0مرحلة التّجربة (الطاعة) :تمتد هذه المرحلة من تاريخ مباشرة العمل لعام ،فوجود الفرد في
مبنيا على الفوائد التي يحصل عليها من المؤسسة ،وينتج عن ذلك قبوله
المؤسسة يكون ً
لسلطة اآلخرين ،ويلتزم بما ُيطلب منه ،رغبةً في الحصول على فوائد المؤسسة ،وتظهر
لدى الفرد بعض الخبرات التي تتمثل في تحديات العمل ،وضوح األدوار ،وادراك المتوقعات.
يتقبل
 -3مرحلة التّطابق (االندماج) بين األفراد والمؤسسة :تمتد هذه المرحلة بين عام لعامينّ ،
الفرد سلطة اآلخرين لرغبته باالستمرار بالعمل في المؤسسة ،ولشعوره باالنتماء واالعتزاز
والفخر بها.
 -2مرحلة التّبني (الثّقة) :تمتد هذه المرحلة من السنة الخامسة اللتحاق الفرد بالعمل إلى ما ال
نهاية ،يتقبل الفرد أهداف وقيم المؤسسة ويعتبرها أهدافه وقيمه الخاصة ،يزداد والءه وتتقوى
النضج.
عالقاته وينتقل لمرحلة ّ
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التجربة

ُّ

ُّ

ُّ

التطابق

التبني

اسطةُّالباحثةُّاستناداُّلدراسةُّسلمانُّ(ُّ،)2013وصرابُّ(ُّ )2012
الشكلُّ(ُّ:)3جردُّبو
ً

عناصرُّااللتزامُّالتُّنظيمي ُّ
ٍ
مجموعة من العناصر مع بعضها البعض الّناتجة من تأييد الفرد
يتميز االلتزام التّنظيمي بتفاعل
ّ
لمؤسسته ،وهي كاآلتي كما عرضها (عبد الواحدُّ :)3101 ،
وقيما للفرد العامل فيها.
أ -التماثل :بناء أهداف وقيم المؤسسة باعتبارها أهدافًا ً
ب -الوالء :شعور الفرد باالرتباط العاطفي القوي اتجاه المؤسسة.
النفسي للفرد في أنشطة المؤسسة.
ويقصد به االستغراق أو االنهماك ّ
ج -االنهماكُ :
التنظيمي :هو الشعور اإليجابي واإلخالص واالنتماء للمؤسسة التي
أن االلتزام ّ
وترى الباحثة ّ
اإليجابية عندما تكون درجة االلتزام
يعمل بها الفرد وحرصه للوصول بها واالرتقاء نحو األهداف
ّ
بالعمل مرتفعة ستصل المؤسسة إلى أعلى درجات االرتباط بين المعلم واإلدارة.
أبعادُّااللتزامُّالتُّنظيميُّ ُّ
قد يلتزم األفراد بعملهم من قبيل حبهم له أو لتوافق أهداف الفرد مع أهداف المؤسسة ،وقد يتخذ
أن
آخرون قرار البقاء خوفًا من الخسائر التي ربما تلحق بهم إذا غادروا العمل ،ورأى وينر (ّ )0663
وطور كل من ميير وألن ( Meyer and
االلتزام
ّ
يصنف :التزام فعال ،والتزام معياري أخالقيّ ،
ٍ
أنماط من االلتزام التّنظيمي :االلتزام العاطفي ،وااللتزام
نموذجا لثالثة
 )Allenعام 0661
ً
االستمراري ،وااللتزام المعياري (.)Ates and Ihtiyaroglu, 2019
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فهناك العديد من األبعاد التي أشار إليها الباحثون والتي هي مداخل لدراسة االلتزام التّنظيمي ومنها:
عاطفيا بالمؤسسة تجعله يرغب بالبقاء فيها ،هذا االرتباط
أ .االلتزام العاطفي :يرتبط الفرد ارتباطًا
ً
العاطفي ينبع من ال ّشعور بالراحة في المؤسسة ،والشعور بأهدافها ،وتحديات العمل
(.)Wertheim, 2016
يتميز بها عمله من أهداف ومهارات
يرتبط الفرد بالمؤسسة
عاطفيا بدرجة إدراكه للخصائص التي ّ
ً
نظيمية التي يعمل بها تسمح له
بأن البيئة التّ ّ
وصلة بالمسؤولين وتوجيههم ،ويتأثر بإحساس الفرد ّ
مهما
بالمشاركة باتخاذ القرار بما يخصه
ً
شخصيا أو يخص العمل ،فالمشاركة بالعمل تعتبر محدداً ً
لاللتزام العاطفي (مصطفى.)3104 ،
ب .االلتزام االستمراري :درجة التزام الفرد اتجاه المؤسسة التي يعمل فيها وهي قيمه االستثمار
التي من الممكن أن يحققها لو استمر في العمل مع المؤسسة ،فما دامت المؤسسة التي يعمل
كالراتب فيستمر
فيها تُقدم له من المنافع ما يفوق ما يمكن أن تقدمه المؤسسات األخرىّ :
باالرتباط ).)Albdour and Tarawneh, 2014
أن االلتزام االستمراري هو القيمة االقتصادية التي يتص ّورها
ويرى هارتانتو (ّ )Hartanto, 2019
الفرد للمؤسسة للبقاء فيها عند مقارنتها بغيرها.
ج .االلتزام المعياري :يشجع االلتزام المعياري األفراد على البقاء بالمؤسسة ألطول فترٍة من الزمن،
الفعال ،والرضا الوظيفي ،ألن العامل محبوب من ِقبل زمالئه ،فينظر إلى الحالة،
واألداء ّ
والمفاضالت ،والمكافآت ،فيظهر إحساسه باالرتباط وااللتزام (.)Hafiz, 2017

10

أن االلتزام المعياري يعكس شعور الفرد بالمسؤولية والواجب اتجاه
ويضيف فليح (ّ )3101
خصية التي يؤمن بها الفرد
المؤسسة والعاملين فيها ،الذي ُيحتم عليه الوفاء لتلك المؤسسة ،وللقيم ال ّش ّ
النوع من االلتزام.
دور كبير ُليبلور هذا ّ
أن االلتزام األخالقي يمثّل درجة االلتزام القيمي
د .االلتزام األخالقي :يرى السعودي (ّ )3114
لدى العضو بأهمية بقاءه بالمؤسسة وعدم مغادرتها حتى مع وجود بدائل أخرى متوفّرة.
ٍ
خالقي ٍة ،وعدم
فااللتزام األخالقي يتعلق بوفاء الفرد وبتعهده باالستمرار في العمل من ناحية أ ّ
تغيبه أو تركه للعمل ،ويبرز "بشعور الفرد باالنقياد الذاتي ألهداف المؤسسة وحتمية البقاء فيها
والزامية األخذ باألخالقيات المهنية" (الجميلي.)2012 ،
أن أبعاد االلتزام المتعددة تحث على االلتزام التّنظيمي ،وتؤكد
من خالل ما سبق ترى الباحثة ّ
على رغبة الفرد وحبه ومشاركته الفعالة في عملية اتخاذ القرار ،ودور الفرد في تحقيق أهداف
المؤسسة ،وحرص الفرد على عدم ترك المؤسسة خوفًا على مصالحها ،ولعدم إلحاق أي ضرر أو
النابع
خسارٍة للمؤسسة ،هذه األبعاد المختلفة تولد إرادةً قويةً عند الفرد؛ ليبذل أقصى طاقاته بالعمل ّ
من إيمانه التام بقيم وأهداف المؤسسة ،مع الحرص على المحافظة على عضويتها وذلك باستم ارره
عضوا فيها.
وبقائه
ً
السُّلوكاتُّالنُّاتجةُّعنُّااللتزامُّالتُّنظيمي ُّ
الناتجة عن التزام األفراد ،وتعود بالمنفعة على المؤسسات
السلوكات
اإليجابية ّ
ّ
هناك مجموعة من ّ
كالتالي:
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 ارتفاع درجة توحد األفراد في المؤسسة ودرجة شعورهم بالمسؤولية ،والعمل بروح الفريق ،معالفعالة لألفراد بأنشطة المؤسسة (نصار.)3104،
المشاركة ّ
ألن التسرب ُيلحق
 انخفاض درجة التّسرب الوظيفي ،وعدم التّفكير باالنتقال إلى مؤسسة أُخرى؛ ّاألذى والضرر والخسائر المالية بالمؤسسة (فلبمان.)3116 ،
ٍ
ٍ
عالية (العازمي)3114 ،
بدرجة
الرضا الوظيفي
 سلوك الملتزمين يكونً
أخالقيا ،واألداء الوظيفي و ّ
الدالة على انخفاض االلتزام التّنظيمي ،فيمكن إدراجها كاآلتي:
السلوكات ّ
أما ّ
ّ
 ارتفاع نسبة دوران العمل ،وكثرة القضايا المرفوعة من العاملين على مؤسساتهم ،وانخفاضطوعية لديه.
مستوى إنتاجية الفرد ،وانخفاض نسبة األعمال التّ ّ
 انخفاض الجودةُ ،يصبح العاملون غير مهتمين بأداء العمل على أكمل وجه ،وتأخر أداءالواجبات (نصار.)3104 ،
نظيمية ،فهو بناء متعدد األبعاد ألّنه يملك القدرة
ُيعد االلتزام التّنظيمي
مهما للفاعلية التّ ّ
ً
مقياسا ً
الدوران ،والحيازة ،والتّغيب ،واألهداف التّنظيمية ،وقد
نظيمية مثل :األداء ،و ّ
على التنبؤ ّ
بالنتائج التّ ّ
بأن يدرس التزام األفراد من منظوري
أوصى كل من ماير وألن ( )Meyer and Allenعام ّ 0660
الموقف والسلوك ،ويرّكز منظور الموقف على تحديد األحداث التي تُسهم في تطوير االلتزام ،بينما
السلوكي على تحديد الظّروف التي يتكرر فيها السلوك وأثاره على التّغيرات بالموقف
يرّكز المنظور ّ
(الدهان.)3106 ،
النُّضجُّالوظيفيُّوااللتزامُّالتُّنظيميُّفيُّالمدارس ُّ
مية لجميع
مهما من
عليمية ،التي تقدم الخدمات التّعلي ّ
العملية التّ ّ
ّ
تُعد المدارس الخاصة جزًءا ً
انوية،
ًا
مراحل الطّلبة العمرية بدءاً من رياض األطفال
ساسية والختام بالمرحلة الثّ ّ
ومرور بالمرحلة األ ّ
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ي
عليمي واإلدار ّ
تحت إشراف و ازرة التّر ّبية والتّعليم من كل الجوانب ،وتُشرف على الكادر التّ ّ
(البنا.)2003_،
احدا في التّطور وفي قيادة وتنظيم سير
ويبدو أن مديري المدارس الخاصة ال يتبعون نمطًا و ً
مدارسهم ،وتعاملهم ال ّشخصي والوظيفي وفي إجراءاتهم ووسائلهم اإلدارّية باختالف مرجعياتهم،
ٍ
وجهة أُخرى.
وباختالف إعدادهم وتدريبهم واتساع خبراتهم ونظرتهم إلى اإلدارة من
ٍ
عليمية وتحقيق أهداف
وظيفي والتزٍام تنظيمي إلنجاح
بحاجة إلى نض ٍج
والمدارس
ٍّ
العملية التّ ّ
ّ
جو من الثّقة واالحترام المتبادل ،ويزيد من إحساس
المدرسة ،فمدير المدرسة يعمل على إيجاد ٍّ
المعلمين بالمساواة واإلنصاف ،مما يزيد من دافعيتهم للعمل (العرايضة.)2012 ،
كبير بالمؤسسات التي تأخذ بالحسبان االلتزام التّنظيمي ،وذلك
نجاح المؤسسات يرتبط ارتباطًا ًا
ٍ
ٍ
ٍ
ومنتم ألهداف المؤسسة ،وتعود القوة داخل المؤسسة لوجود أفرٍاد
متفاعل
سلوك إنساني
ألهمية وجود
ّ
يملكون مفاتيح المعرفة ،مما يضمن لها االلتزام في األداء الذي يقوم على جودة ما تملكه المؤسسة
من رأس ٍ
إنسانية (السعودي.)3114 ،
ي ومعرفة
مال بشر ٍّ
ّ
العالقةُّبينُّالنُّضجُّالوظيفيُّوااللتزامُّالتُّنظيمي
النضج الوظيفي وااللتزام التّنظيمي في
إن هناك فوائد عديدة يمكن أن تستفيد منها المؤسسة في ّ
إيجابيا على العمل ،وبذلك يزيد إنتاج
العمل ،يؤدي إلى التّميز في العطاء واإلتقان ،مما ينعكس
ً

المؤسسة واإلسهام في تحقيق أهدافها ،وتزداد ميزتها التّنافسية بالمجتمعُّ .
كما يؤدي االلتزام التّنظيمي في االستمرار بالعمل في المؤسسة ورفع معدالت األداء واالنتماء
للمؤسسة ،فالموظف صاحب االلتزام التّنظيمي المرتفع في الغالب مجتهداً في عمله ،مما يساعده

النضج الوظيفيُّ .
على التّقدم والتّرقي و ّ
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الدُّراساتُّالسُّابقةُّذاتُّالصُّلة ُّ
بالنضج الوظيفي ودر ٍ
الدراسات السابقة إلى در ٍ
اسات تناولت االلتزام
تم تقسيم ّ
اسات اهتمت ّ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
ومحلي ٍة ،وتم عرضهم من األحدث إلى األقدم على
أجنبي ٍة
ّ
التّنظيمي واشتملت على دراسات عر ّبية و ّ
النحو اآلتي:
ّ

 .1الدُّراساتُّالمتعلقةُّبالنُّضجُّالوظيفي
لقد قامت الباحثة بالبحث عن دراسات تتعلق بالنضج الوظيفي لمديري المدارس إال انها لم تعثر
إ ال على دراستين ذات صلة مباشرة بالموضوع وبقية الدراسات تناولت الموضوع من جانب مختلف

وفقا لبعض النظريات أو دراسات عن المعلمين وعلى النحو اآلتيُّ-:
أ-الدُّراساتُّالعربيُّة ُّ
القيادي لمديري المدارس حسب "نظرية
النمط
دراسة عيد ( )3111هدفت للتعرف على عالقة ّ
ّ
انوية بمديرية التّر ّبية والتّعليم بمنطقة
بالنشارد وهيرسي" ،بمستوى الرضا الوظيفي لمعلمي المرحلة الثّ ّ
مدير و()11
الدراسة من (ً )36ا
عمان األولى ،استخدمت الباحثة المنهج الوصفي ،وتكونت عينة ّ
ّ
مديرةً و(ٍ )311
فاعلية القائد لجمع لبيانات،
معلم ،واستُخدمت استبانة الرضا الوظيفي وأداة وصف
ّ
شيوعا لدى المديرين لتميزه
النمط األكثر
أظهرت ّ
النمط التّسويقي (البائع  ،(Sellingهو ّ
أن ّ
الدراسة ّ
ً
ٍ
بسلوك ٍ
ويستخدم عندما يكون نضج المرؤوسين
عال للتوجه نحو اإلنجاز في العالقات اإلنسانيةُ ،

أخير التّفويضيُّ .
النمط التّشاركي ،فالتّسلطي ،و ًا
فضا ،ويليه ّ
منخ ً
قام الصليبي ( )3111بدر ٍ
القيادية لمديري المدارس الثّانوية العا ّمة في
اسة هدفت تحديد األنماط
ّ
الرضا الوظيفي لمعلميهم
األردن من منظور ّ
النظرّية الموقفية لهيرسي وبالنشارد ،وعالقتها بمستوى ّ
تكونت
وأدائهم ،واستخدم مقياس هيرشي وبالنشارد لقياس األنماط
ّ
القيادية ،واشتمل على ( )03فقرةًّ .
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ٍ
العينة من (ٍ )201
القيادية
الدراسة أن األنماط
ائية ،وتوصلت ّ
ّ
تم اختيارهم بالطّريقة العشو ّ
مدير ومديرةّ ،
فالنمط البائع
النمط المشارك ّ
الداعمّ ،
النحو التاليّ :
حسب نظرية هيرسي وبالنشارد مرتبة على ّ
النمط القيادي لمدير المدرسة ال يختلف
ثم الّنمط المخبر الموجه ،و ًا
أخير النمط المفوض ،وا ّن ّ
ّ
المدربّ ،
المؤهل العلمي أو مستوى الخبرة.
باختالف الجنس أو
ّ
النضج الوظيفي لدى مديري المدارس
أجرت الصرايرة ( )3116دراسةً هدفت التّعرف على مستوى ّ
العامة في األردن ،وعالقته بمستوى أدائهم اإلداري وتمكين المعلمين ،وقد استخدمت المنهج
الثّ ّ
انوية ّ
ٍ
ٍ
الدراسة من (ٍ )211
كأداة.
ومعلمة ،واستخدمت االستبانة
معلم
وتكونت عينة ّ
الوصفي االرتباطيّ ،
تفعا ،وأن
وأظهرت نتائج ّ
أن مستوى ّ
النضج الوظيفي ألداء مديري المدارس الثّ ّ
الدراسة ّ
العامة مر ً
انوية ّ
ٍ
النضج الوظيفي وأدائهم اإلداري،
داللة
هناك عالقة ذات
إحصائي ٍة عند مستوى ّ
الداللة بين مستوى ّ
ّ
ٍ
ٍ
النضج الوظيفي
عالقة ذات داللة
ووجود
إحصائية عند مستوى ّ
الداللة ( )α≤0,01بين مستوى ّ
للمديرين ودرجة تمكين المعلمين من وجهة نظر معلميهم.
أجرى عثمان ( (2019دراسةً هدفت إلى تشخيص واقع اعتماد الجامعة المبحوثة على أبعاد
كلية الجامعة بالعراق ،ولتحقيق أهداف
تم اختيار عينة ّ
ّ
الدراسة من الموظفين في ّ
النضج الوظيفيّ ،
ٍ
كأداة لجمع البيانات من خالل
الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي االرتباطي ،واستُخدمت االستبانة
ّ
ٍ
تم توزيع ()40
توزيع االستمارات على ثالث فئات :رؤساء األقسام ومسؤولي الشعب والتنفيذينّ ،
استما ٍرة ،كانت منها ( )35منها صالحة للتحليل ،وقد أظهرت نتائج الدراسة قيام الجامعة باعتماد
ٍ
ٍ
بالنسبة للعينة ،كبلورة االتجاهات بشأن العمل ،والقدرة
النضج الوظيفي
تبعا ألهميتهم ّ
ّ
ّ
بأسبقية مختلفة ً
على اتخاذ الق اررات ،والتخطيط الوظيفي.
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الرشيدي ( )3101دراسةً هدفت للتعرف على درجة ممارسة مديري مدارس دولة الكويت
وأقام ّ
النضج وعالقتها بالرضا الوظيفي ،واستخدام المنهج الوظيفي االرتباطي
لألنماط
القيادية وفقًا لنظرية ّ
ّ
ٍ
ائية من (ٍ )211
ائية،
معلم ومعلمة ،وقد تم اختيارهم بالطّريقة العشو ّ
وتكونت العينة العشو ّ
التّحليليّ ،
أن درجة ممارسة مديري مدارس دولة
واستُخدمت اإلستبانة كأداة ،وتوصلت ّ
الدراسة للنتائج التاليةّ :
ٍ
ٍ
القيادية ،كما
متوسطة على جميع األنماط
بدرجة
النضج ،جاء
الكويت لألنماط
القيادية وفقًا لنظرية ّ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
الدراسة إلى عدم وجود فرو ٍ
الداللة ( )α =1.11لمتغير
داللة
ق ذات
إحصائية عند مستوى ّ
توصلت ّ
ّ
ٍ
ٍ
إحصائية عند مستوى ا ّلداللة
داللة
المؤهل العلمي ،وجاءت لصالح البكالوريوس ،وهناك فروق ذات
ّ
ٍ
ق ذات ٍ
النتائج وجود فرو ٍ
حصائية
داللة إ
( )α =1.11بين فئات الخبرة (الخدمة الوظيفية) ،وأظهرت ّ
بالنضج يؤثّر
أن اتسام مدراء المدارس ّ
تُعزى ألثر الجنس في جميع األنماط باستثناء نمط التّفويض ،و ّ
الرضا الوظيفي للمعلمينُّ .
ً
إيجابيا على تحقيق ّ
هدفت دراسة حمودي ،وابراهيم ،وأمين ( )3106التّعرف على اليقظة االستراتيجية ودورها في
النضج الوظيفي للموظفين في شركة زين في العراق ،واستخدم المنهج الوصفي التحليلي،
تعزيز ّ
واستُ ِ
ٍ
النضج
خدمت االستبانة المكونة من ثالثة
محاور( :ال ّشخصية ،واليقظة التّ
كنولوجية ،ومؤشرات ّ
ّ
الدراسة إلى وجود عالقة بين اليقظة االستراتيجية ودورها
توصلت ّ
الوظيفي) لجمع المعلومات الالزمةّ ،
ٍ
ٍ
النضج الوظيفي للموظفين ووجود فرو ٍ
الداللة
داللة
ق ذات
إحصائية عند مستوى ّ
في تعزيز ّ
العليا  ،%11ونسبة البكالوريوس
( )α =1.11في التّحصيل ّ
اسي .إذ كانت نسبة حملة ال ّشهادات ُ
الدر ّ
 %21فقط.
ات ومهار ٍ
كما اظهرت النتائج أن التّكيف والقدرة على اتخاذ القرار للعاملين بما يمتلكونه من خبر ٍ
ات
إيجابا على المؤسسة.
الوظيفية لها عالقة
تتعلق بالمهام
ّ
ً
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النضج الوظيفي
كشفت دراسة قامت بها أبو ناصيف ( )3106والتي هدفت للتعرف على مستوى ّ
يمية من
انوية
عمان ،وعالقته بالعدالة التّنظ ّ
لدى مديري المدارس الثّ ّ
ّ
الخاصة في محافظة العاصمة ّ
ٍ
وجهة نظر معلميهم ،وقد استخدمت المنهج الوصفي االرتباطي ،وتكونت العينة (ٍ )021
ومعلمة،
معلم
ّ
تم اختيارهم بالطّريقة العشوائية البسيطة ،واستخدم أداتين لجمع البيانات ،األولى :لقياس مستوى
ّ
الدراسة إلى
النضج الوظيفي لمديري المدارس ،والثّانية :لقياس مستوى العدالة التّنظيمية،
وتوصلت ّ
ّ
ّ
عمان جاء
انوية
أن مستوى ّ
النضج الوظيفي لدى مديري المدارس الثّ ّ
ّ
ّ
الخاصة في محافظة العاصمة ّ
ٍ
ٍ
بدرجة مر ٍ
ٍ
النضج الوظيفي والعدالة
داللة
تفعة .وهناك عالقة ارتباطية إيجابية ذات
إحصائية بين ّ
الدراسة إلى ضرورة التّعاون
نظيمية لدى مديري المدارس من وجهة نظر معلميهم .ولقد
توصلت ّ
التّ ّ
ّ
نظيمية.
الحكومية و
بين المدارس
الخاصة لالستفادة من تجربتها في مجال النّضج الوظيفي والعدالة التّ ّ
ّ
ّ
ب-الدُّراساتُّاألجنبية ُّ
قام هورن ( )Hoorn, 3102بدر ٍ
النضج الوظيفي بين الطالب الجامعيين
اسة هدفت التّعرف على ّ
عليمية في جامعة ويسترن كابيه ( Western
السنة األُولى في كلية التّجارة في مؤسسة المرحلة التّ ّ
في ّ
وطالبة من المرحلة ،وقد استُ ِ
ٍ
ٍ
طالب
 .)Capeاشتملت العينة على ()212
خدمت االستبانة أداةً
بأن هناك عالقة إحصائية كبيرة بين النّضج الوظيفي ٍّ
وكل من :المعرفة
للدراسة ،وأشارت ّ
النتائج ّ
أيضا إلى
ال ّذاتية ،والثّقافة
المهنية ،والتخطيط الوظيفي ،واتخاذ القرار بين الطّلبة ،وأشارت ّ
ّ
الدراسة ً
نوه هورن (  ) Hoornإلى
عدم وجود دالالت
إحصائية تربط بين ّ
ّ
النضج الوظيفي والعمر والجنسّ ،
ٍ
ٍ
مهنية أكثر نض ًجا في
مهنية ،لتزويد الطالب بكفاءات وقدرات ّ
دور المستشارين في دمج تجارب ّ
ٍ
النضج الوظيفي.
امجا مفيدةً واستر
اتيجيات تزيد من ّ
اتخاذ القرار ،ووضع بر ً
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بالنضج الوظيفي ،وصنع
هدفت دراسة تشاند ( )Chand, 3101إلى دراسة العوامل المؤثّرة ّ
النضج الوظيفي والقدرة على
القرار في مدينة فيجي ،هناك عدة أسباب تؤثّر على اختيار العمل منهاّ :
ٍ
طالب من الجامعة ،وقد أحدثت المتغيرات :الجنس،
الدراسة من ()321
تكونت عينة ّ
اتخاذ القرار ،وقد ّ
ٍ
عالقة مباش ٍرة للّنضج الوظيفي
األصل العرقي ،والمسكن بعين والتحليل ،وأظهرت نتائج الدراسة وجود
الدراسة الى تأثير
مع اتخاذ القرار ،كما أظهرت ارتباطيةً مباشرةً بين صنع القرار والجنس ،وأشارت ّ
ٍّ
النضج الوظيفي واتخاذ القرار.
كل من الجنس والعرق واإلقامة على ّ
النضج الوظيفي بين
أجرت باريندسه ( )Barendse, 3101دراسةً هدفت التّعرف على مستوى ّ
هائية لطلبة البكالوريوس في قسم التّعليم العالي في جامعة ويسترن كابيه
السنة ّ
الن ّ
خريجي ّ
هائية في
( ،)Western Capeهدفت ّ
السنة ّ
الدراسة إلى تقييم درجة ّ
الن ّ
النضج الوظيفي بين طالب ّ
قسم التّعليم العالي وتأثرها بمتغيرات :العمر ،والجنس ،واليقظة ،والوظيفية ،ونوعية التّعليم الثّانوي
وطالبة ،أشارت النتائج إلى عدم وجود ار ٍ
ٍ
ٍ
تباط بين
طالب
المدرسي ،واشتملت العينة على ()016
الدراسة
متغيرات العمر واليقظة
الوظيفية ونوعية التّعليم الثّانوي على ُنضجهم الوظيفي ،وبينت نتائج ّ
ّ
النضج الوظيفي ،وضرورة االستعداد الوظيفي للشخص ،وقدرة
أن هناك عالقةً كبيرةً بين الجنس و ّ
ّ
ٍ
النضج
الفرد على التّكيف الوظيفي لمواجهة تحديات العمل
كسمة لنضوجه الوظيفي ،وقد ثبت زيادة ّ
مجاالت ث ٍ
ٍ
قافية ،والتّخطيط،
للنضج الوظيفي لتشمل
السن ،وهناك حاجة متزايدة ّ
الوظيفي مع التقدم في ّ
النضج الوظيفي.
والتّكيف في العمل ،والتّوجيه المهني المالئم له أثر كبير على ّ
النضج الوظيفي بين طالب
قامت دراسة جوارنة ( )Jawarneh, 2016إلى التّعرف على ّ
النضج الوظيفي على ٍ
األردنية
عينة من طالب الجامعات
الجامعات باألردن ،من خالل تحديد درجة ّ
ّ
الدراسة على ()361
الدراسات اال
بوية ،واشتملت عينة ّ
في كليات ّ
جتماعية التي نظّمتها كلية العلوم التّر ّ
ّ
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ٍ
النتائج أن الطلبة يتمتعون ب ٍ
طالب و ٍ
ٍ
عالية
درجة
الدراسات اال
طالبة في كليات ّ
جتماعية ،حيث أشارت ّ
ّ
النضج الوظيفي المعتمد على المعرفة ال ّشخصية ،واتحاذ القرار بالعمل ،وتنفيذ العمل ،ولقد أظهر
من ّ
ٍ
ٍ
العالمية بالعمل،
النضج الوظيفي على المعرفة بالعمل ،والمعرفة
مستويات
الطّلبة
معتدلة من ّ
ّ
النتائج إلى عدم وجود فرو ٍ
النضج الوظيفي ،معتمدةً على
ق بمستوى ّ
والتّخطيط للعمل ،وأشارت ّ
الجنس ،والمستوى التّعليمي باستثناء التّخطيط للعمل ،حيث كان كبار الموظفين أكثر قدرةً على
التّخطيط من غيرهم.

 .2الدُّراساتُّالمتعلقةُّبااللتزامُّالتُّنظيمي
أ .الدُّراساتُّالعربيُّة
دراسة العبادي ( )3111فقد هدفت التّعرف على درجة االلتزام التّنظيمي لدى مديري مدارس
جدة ،والكشف عن العوامل المرتبطة بااللتزام التّنظيمي ،حيث استخدم
التّعليم العام للبنين بمحافظة ّ
المنهج الوصفي ،واستُ ِ
خدمت االستبانة التي تحتوي مقياس ( )Motazللكشف عن العوامل المرتبطة
بااللتزام التّنظيمي ،ومقياس بورتر وزمالئه ( )Porter and othersلقياس االلتزام التّنظيمي لمديري
ٍ
ٍ
ٍ
(السن،
المدار ،وتوصلت ّ
الصفات ال ّش ّ
خصية ّ
الدراسة إلى عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين ّ
الراتب) وبين االلتزام
ومستوى الوظيفة ،وسنوات الخبرة ،والمؤهل العلمي ،والحالة االجتماعية ،و ّ
ٍ
ٍ
التّنظيمي .وعدم وجود فرو ٍ
إحصائية بين االلتزام التّنظيمي والتحدي بالعمل ،ووجود
داللة
ق ذات
ٍ
ٍ
ٍ
الزمالء والمشرفين التربويين لمديري المدارس وااللتزام
داللة
عالقة ذات
إحصائية بين دعم وتشجيع ّ
التّنظيمي .وارتفاع مستوى االلتزام التّنظيمي لدى المديرين.
حويلية على االلتزام التّنظيمي في مديريات
هدفت دراسة العواودة ( )3101تقصي أثر القيادة التّ ّ
ِ
الدراسة
التّر ّبية والتّعليم
تكونت عينة ّ
ّ
األردنية في إقليم الوسط ،واستُخدمت االستبانة لجمع البيانات ،و ّ
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من (ٍ )334
أن مستوى االلتزام التّنظيمي
مدير من مديريات التّربية والتّعليم .وتوصلّت ّ
الدراسة إلى ّ
ٍ
الدراسة ألثر القيادة
الدراسة إلى عدم وجود
فروقات في إجابات عينة ّ
لدى المديرين مرتفع ،وتوصلت ّ
الداللة ( )1،11≤αتُعزى للمتغيرات الديموغرافية وهي:
حويلية في االلتزام التّنظيمي عند مستوى ّ
التّ ّ
الجنس ،والمستوى التّعليمي ،والفئة العمرّية ،وسنوات الخدمة ،والمسمى الوظيفي.
ساسية
أجرت الهربيشي ( )3106دراسةً هدفت التّعرف على درجة التزام مديري المدارس األ ّ
المدرسية وعالقتها بدرجة االلتزام التّنظيمي
عمان بأخالقيات اإلدارة
ّ
ّ
الخاصة في محافظة العاصمة ّ
للمعلمين .واستُ ِ
خدم المنهج الوصفي االرتباطي ،وأُعدت استبانتان األولى :مكونة من ( )13فقرةً لقياس
تكونت
أخالقيات اإلدارة
ّ
ّ
المدرسية والثّانية :مكونة من ( )32فقرةً لقياس درجة االلتزام التّنظيمي ،وقد ّ
ٍ
الدراسة من (ٍ )246
الدراسة أ ّن درجة التزام مديري المدارس
معلم
ومعلمة ،حيث أظهرت نتائج ّ
عينة ّ
أن درجة
عمان بأخالقيات االدارة
ساسية
ّ
األ ّ
المدرسية كانت مرتفعةّ ،و ّ
ّ
الخاصة في محافظة العاصمة ّ
االلتزام التّنظيمي للمعلمين كانت مرتفعةً.
اخلية على االلتزام التّنظيمي
الرقابة ّ
الد ّ
أجرى ياسين ( )3106دراسةً هدفت التّعرف على أثر نظام ّ
ٍ
ٍ
وموظفة
موظف
الدراسة من ()211
وتكونت عينه ّ
في مديريات التّر ّبية والتّعليم في محافظة المفرقّ ،
في مديريات التّربية والتّعليم بمحافظة المفرق ،وكانت االستبانة أداةً لجمع المعلومات الالزمة للدراسة،
ٍ
متوسط،
بمستوى
أن مستوى االلتزام التّنظيمي االستمراري والعاطفي جاء
وتوصلت ّ
أيضا ّ
الدراسة ً
ّ
ّ
ٍ
الدراسة إلى وجود ٍ
داللة
أثر ذي
بينما جاء االلتزام التّنظيمي المعياري
بمستوى مر ٍ
توصلت ّ
تفع ،و ّ
ّ
ٍ
الداخلية على االلتزام التّنظيمي في مديريات
الرقابة ّ
إحصائية عند مستوى ّ
الداللة ( )α≤0,05لنظام ّ
الدراسة إلى ضرورة االلتزام بتطبيق اإلرشادات ومعايير
التّربية والتّعليم بمحافظة المفرق ،وأشارت ّ
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الداخلية في مديريات التّربية والتّعليم في
الرقابة ّ
الصادرة عن المنظمات ّ
الد ّ
الرقابة ّ
ولية في مجال ّ
ّ
محافظة المفرق.
أجرى الفودري ( )3106دراسةً هدفت التّعرف على مستوى عدالة وشفافية نظام تقييم األداء،
ٍ
ِ
كأداة لجمع المعلومات
أيضا االستبانة
وأثره في االلتزام التّنظيمي للمدرسين في الكويت ،واستُخدمت ً
ٍ
عينة عشو ٍ
من أفراد ٍ
ٍ
أن مستوى ال ّشفافية والعدالة
توصلت ّ
ّ
الدراسة إلى ّ
ائية بلغت ( )111معلم ومعلمة ،و ّ
أيضا ،وهناك فروق
تفعا ً
في تقييم أداء المدرسين كانت مرتفعةً ،ومستوى االلتزام التّنظيمي كانت مر ً
ٍ
ٍ
إحصائية في مستوى االلتزام التّنظيمي لدى المدرسين تُعزى لمتغيرات الجنس ،وجاءت
داللة
ذات
الفروق لصالح اإلناث ،وعدم وجود فرو ٍ
ق تُعزى لمتغيرات :المؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة ،والمنطقة
ٍ
ٍ
الداللة ( )α≤0,05للشفافية والعدالة في تقييم
داللة
عليمية ،وهناك أثر ذو
إحصائية عند مستوى ّ
التّ ّ
األداء على االلتزام التّنظيمي لدى المدرسين.
بُّ .الدُّراساتُّاألجنبيُّة ُّ
قامت دراسة هارت ( )Hart, 1992للتعرف على االلتزام التّنظيمي لدى المدراء ،وتصو ارت
البيئية للمدرسة ،وتم جمع البيانات بإعداد استبانة OCQ
المعلمين حول التزام المديرين والمتانة
ّ
تم اختبار العالقات واالرتباطات بين االلتزام التّنظيمي للمديرين
لصاحبها بورتر ( ،)Porterو ّ
الدراسة إلى
توصلت ّ
وتصورات المعلمين حول التزامهم من خالل حساب معامل االرتباط بيرسون ،و ّ
الدرجات المتوسطة لاللتزام التّنظيمي لدى المدراء أعلى من الدرجات المتوسطة لتصورات المعلمين
أن ّ
ّ
اما بعملهم ومدرستهم من تصورات
لاللتزام التّنظيمي للمدراء ،وهذا يدعم ّ
أن المدراء كانوا أكثر التز ً
المعلمين.
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قامت دراسة هوكيز ( )Hawkins, 1998بعنوان :تنبؤات المنظمة المؤثّرة بااللتزام التنظيمي
انوية في الواليات األمريكية ،وتم جمع البيانات بإعداد استبانة ،وتكونت العينة
لدى مدراء المدارس الثّ ّ
الدراسة تأثير ستة متغير ٍ
من ( )023مدي ٍرة و(ٍ )341
ات بااللتزام التنظيمي ،وهي:
مدير ،وأظهرت ّ
نظيمية ،واالستقاللية المتصورة ،والدعم التنظيمي ،وادراك العدالة ،وأظهرت
العمر ،والجنس ،و ّ
المدة التّ ّ
ٍ
عالقات ار ٍ
ٍ
إيجابية بين المتغيرات المستقلة جميعها على االلت ازم التّنظيمي باستثناء
تباطية
النتائج وجود
ّ
الجنس.
هدفت دراسة جيل ( )Gill, 2000للتعرف على العالقة بين القيم وااللتزام التّنظيمي للمديرين،
مدير من والية منسوتا ()Mansota
ًا
الدراسة على ()41
وجهة نظر متعددة األبعاد ،وأُجريت ّ
ِ
أما االلتزام
األمريكية .استُخدم المقياس الذي وضعه شوارتز ( )Shwartzلقياس القيم التّنظيمية ،و ّ
التّنظيمي فتم قياسه بالمقياس الذي و ِ
ضع من ِقبل ماير وألن ( )Meyer and Allenذي العناصر
ُ
ُ
أن القيم المدركة للتنظيم من أكثر العوامل التي تحدد االلتزام التّنظيمي
توصلت ّ
الدراسة الى ّ
الثالثّ ،
للمديرين.
هدفت دراسة قام بها ديماركو ( )DeMarco, 2002لمعرفة العالقة بين االلتزام التّنظيمي
للمديرين ،وتصورات المعلمين عن االلتزام التّنظيمي للمدراء ،وتصورات المديرين والمعلمين لمتانة
بناء على المقياس الذي طوره
البيئة
ّ
المدرسية ،طُورت استبانة لقياس االلتزام التّنظيمي (ً )OCQ
( ،)Porter and othersواستجاب أفراد العينة للعبارات على مقياس ليكرت  ،1اشتملت العينة على
الدراسة إلى أن تصورات
( )10مدرسةً ومعلميها ومديريها من والية  ،Northeasternوتُشير نتائج ّ
الدراسة
القوة
توصلت ّ
ّ
البيئية للمدرسة ،كما ّ
المعلمين لاللتزام التّنظيمي لمديريهم كانت مهمةً لتحديد ّ
اما من معلميهم ،واعتُبِرت المدارس التي تمتلك مدراء من ذوي االلتزام التنظيمي
ّ
أن المدراء أكثر التز ً
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أن المدير الملتزم يستمر بالعمل
أن العمر وسنوات الخدمة تُعزز االلتزام التّنظيمي ،و ّ
المرتفع قوية ،و ّ
ثقافة ٍ
في المدرسة التي لديها ٍ
غنية ومستقرٍة.
أجرى تاطلح وعلي وسعيد ( )Tatlah, Ali, Saeed, 2011دراسةً هدفت التّعرف على السلوك
الدراسة من
تكونت ّ
القيادي وأثره على االلتزام التّنظيمي من العاملين بمهنة التّعليم في الباكستانّ ،
عينة ،واستُ ِ
(ٍ )011
خدمت االستبانة لجمع البيانات ،واتّبعت الدراسة مقاييس قياس السلوك القيادي
ٍ
ٍ
ٍ
القيادي وااللتزام
السلوك
توصلت ّ
ّ
الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية ومرتفعة بين ّ
وااللتزام التّنظيمي ،و ّ
التّنظيمي للعاملين في التّعليم ،وأشارت النتائج إلى وجود ار ٍ
قوي بين سلوك القيادة على االلتزام
تباط ٍّ
سلبا بالتزام االنتماء ،بينما
التّنظيمي ،وتوصلت ّ
الدراسة ّ
أن نمط هيكل المبادرة لسلوك القيادة يرتبط ً
إيجابا مع سلوك القادة.
يرتبط التزام التبادل
ً
الوظيفية والتمكين
ستقاللية
أجرى دودي ( )Dude, 2012دراسةً هدفت التّعرف إلى أثر اال
ّ
ّ
يعية على االلتزام التّنظيمي لدى المديرين ،واشتملت عينة الّدراسة على ()0116
النفسي والعدالة التّوز ّ
انوية في مدويست ) (Midwestالواليات
الروضة حتى المرحلة الثّ ّ
من مدراء المراحل المختلفة من ّ
المتحدة األمريكية من المدارس العامة والخاصة ،وتوصلت الدراسة إلى وجود ار ٍ
تباط ٍ
كبير بين متغيرات
ّ
ّ
ّ
يعية على االلتزام التّنظيمي ،وتم استخدام العديد من
آثار الوظيفة والتّمكين ّ
النفسي والعدالة التّوز ّ
بالدراسة ،مثل :مقياس بورتر وآخرين ( ،)Porter and Othersونموذج
مقايس االلتزام التّنظيمي ّ
كبير ٍّ
لتأثير ٍ
ٍ
لكل من :الجنس والمستوى التّعلمي على االلتزام
الدراسة
ميدويز ( .)Mowdayأشارت ّ
أيضا إلى وجود ٍ
نظيمية
أثر للتمكين والعدالة التّ ّ
التّنظيمي ،وكان أثر الجنس أعلى عند النساء ،وأشارت ً
ٍ
الدراسة على متغير ٍ
أهمية تؤثّر على االلتزام
ات أُخرى ذات
لزيادة االلتزام التّنظيمي ،واعتمدت ّ
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أخير
ائية ،والثّقة ،و ًا
الصراع ،ومقاومة التّغير ،والعدالة اإلجر ّ
التّنظيمي :كاألمن ،والعمل الجماعي ،و ّ
التزام المدرسة بمدير المدرسة.

التعقيبُّعلىُّالدُّراساتُّالسُّابقةُّوموقعُّالدُّراسةُّالحاليُّةُّمنها
الحالية
الدراسة
الدراسات اتفقت مع ّ
أن بعض ّ
ّ
من خالل االطالع على الدراسات السابقة ُنالحظ ّ
النضج الوظيفي ،واختلفت في أهدافها ومناهجها والمجتمعات التي أُجريت
من حيث تناولها لمتغير ّ
العامة،
نوية
عليها ،فبعضها هدفت التّعرف على مستوى النضج الوظيفي لدى مديري المدارس الثّا ّ
ّ
القيادية وفقًا لنظرية
وبعضها هدفت التّعرف على درجة ممارسة مديري مدارس دولة الكويت لألنماط
ّ
اتيجية ودورها في تعزيز
ّ
النضج وعالقتها بالرضا الوظيفي ،وبعضها هدفت التعرف على اليقظة االستر ّ
الخاصة
نوية
النضج الوظيفي ،وكذلك التّعرف على مستوى ّ
ّ
النضج الوظيفي لدى مديري المدارس الثّا ّ
ّ
نظيمية من وجهة نظر معلميهم ،وبعضها هدفت
عمان ،وعالقته بالعدالة التّ ّ
في محافظة العاصمة ّ
النضج الوظيفي بين الطالب الجامعيين ،وبعضها هدفت التّعرف إلى العوامل المؤثّرة
التّعرف إلى ّ
النضج الوظيفي بين طالب الجامعات في األردن.
بالنضج الوظيفي ،وكذلك التّعرف على ّ
ّ
جدة،
وكذلك التّعرف على درجة االلتزام التّنظيمي لدى مديري مدارس التّعليم العام بمحافظة ّ
تقصي أثر القيادة
والكشف عن العوامل المرتبطة بااللتزام التّنظيمي ،وبعضها هدفت التّعرف إلى ّ
األردنية ،وبعضها هدفت التّعرف إلى
حويلية على االلتزام التّنظيمي في مديرّيات التّربية والتّعليم
ّ
التّ ّ
لمدرسية
بأخالقيات اإلدارة ا
عمان
ساسية
ّ
ّ
درجة التزام مديري المدارس األ ّ
ّ
الخاصة في محافظة العاصمة ّ
الداخلية على االلتزام
الرقابة ّ
وعالقتها بدرجة االلتزام التّنظيمي ،وبعضها هدفت التّعرف إلى أثر نظام ّ
التّنظيمي في مديرّيات التّربية والتّعليم في محافظة المفرق.
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النضج الوظيفي وعالقته بااللتزام التّنظيمي لدى مديرات
الدراسة
أ ّما ّ
الحالية فقد هدفت إلى تعرف ّ
ّ
عمان من وجهة نظر المعلمات.
األساسية
المدارس
ّ
ّ
الخاصة في محافظة العاصمة ّ
الحالية بتناول المنهج الوصفي االرتباطي مع العديد من
الدراسة
من حيث المنهج :اتفقت ّ
ّ
الدراسة.
السابقة في هذه ّ
ّ
الدراسات ّ
ٍ
كأداة
السابقة باستخدام االستبانة
الدراسة
الحالية مع معظم ّ
من حيث األداة :تتشابه ّ
ّ
الدراسات ّ
الدراسة.
لجمع بيانات ّ
ٍ
عينات
السابقة بتطبيقها على
الدراسة
الحالية مع بعض ّ
الدراسة :تتشابه ّ
من حيث عينة ّ
ّ
الدراسات ّ
من المعلمين ومديري ومديرات المدارس.
تم االطالع عليها في إعداد
الدراسة
الحالية من أدبيات ّ
وقد استفادت ّ
ّ
الدراسات ّ
السابقة التي ّ
الدراسة ،واالطالع على المفاهيم الواردة فيها ،وصياغة مشكلتها ،والمنهج المستخدم،
وتطوير أداتي ّ
النتائج وتفسيرها.
ومناقشة ّ
النضج الوظيفي وعالقته بااللتزام التّنظيمي لدى
تميزت هذه ّ
الدراسة بتطرقها للعالقة بين متغيري ّ
ّ
عمان من وجهة نظر المعلمات ،والتي لم
األساسية
مديرات المدارس
ّ
ّ
الخاصة في محافظة العاصمة ّ
يتطرق لها من قبل.
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ُّ
ُّ
ُّ

الفصلُّالثُّالث ُّ
الطريقةُّواإلجراءات ُّ
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الفصلُّالثالث ُّ

الطريقةُّواإلجراءات ُّ
الدراسة وعينتها ووصفًا ألداتي
يتناول هذا الفصل
عرضا لمنهج الدراسة المستخدم ومجتمع ّ
ً
الدراسة والمعالجة اإلحصائية للبيانات كما يأتي:
الدراسة ،وصدقهما وثباتهما واجراءات ّ
ّ

منهجُّالدُّراسةُّالمستخدم ُّ
ألنه المنهج المالئم لمثل هذا
استخدمت الباحثة المنهج الوصفي االرتباطي في هذه ّ
الدراسة؛ ّ
الدراسات.
النوع من ّ

مجتمعُّالدُّراسة ُّ
الخاصة في
األساسية
األساسية في المدارس
الدراسة من جميع معلمات المرحلة
تكون مجتمع ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ٍ
معلمة
عمان ،خالل العام الدراسي ( ،)2020 /2019والبالغ عددهم ()6011
محافظة العاصمة ّ
عمان ومركز الملكة رانيا
وفق اإلحصائيات ّ
الصادرة عن و ازرة التّربية والتّعليم في محافظة العاصمة ّ
يوضح ذلكُّ .
العبد اهلل لسنة ( ،)3106والجدول (ّ )0
الجدولُّ(ُّ )1
حسبُّاللواءُّ ُّ
ُّ
توزعُّمجتمعُّالدراسةُّللمعلماتُّفيُّمديرياتُّالتربيةُّوالتعليمُّفيُّمحافظةُّالعاصمةُّعمانُّ
ُّ

ُّ
ُّ

المحافظة ُّ

اللواء ُّ

عددُّالمعلمات ُّ

ُّ

لواء قصبة عمان

1394

ُّ

لواء الجامعة

3815

لواء القويسمة

860

لواء سحاب

80

لواء وادي السير

928

لواء ناعور

302

لواء ماركا

726

المجموع

6011

ُّ
العاصمةُّعمان ُّ
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عينةُّالدُّراسة ُّ
الدراسة على مرحلتين :المرحلة األولى اختيرت عينة عشوائية عنقودية من ثالث
تم اختيار عينة ّ
ّ
ٍ
عمان ،وكانت األلوية المختارة (لواء قصبة عمان،
ألوية من األلوية السبعة التّابعة لمحافظة العاصمة ّ
موضح في الجدول (.)3
لواء الجامعة ،لواء القويسمة) إذ بلغ عدد المعلمات ( ،)4021كما هو
ّ
الجدولُّ(ُّ )2
توزعُّمجتمعُّالدراسةُّلأللويةُّالثالثُّلمعلماتُّفيُّمديرياتُّالتربيةُّوالتعليمُّفيُّمحافظةُّالعاصمةُّعمانُّ
ُّ
حسبُّاللواءُّ ُّ
المحافظة ُّ

العاصمةُّعمان ُّ

اللواء ُّ

عددُّالمعلمات ُّ

لواء قصبة عمان

1394

لواء الجامعة

3815

لواء وادي السير

928

المجموع

4021

الخاصة في
األساسية
أما المرحلة الثّانية فقد اختيرت عينة طبقية عشوائية من معلمات المدارس
ّ
ّ
ّ
عمان ،إذ بلغ حجم العينة الكلي ( ،)241وذلك بالرجوع إلى جدول تحديد حجم
محافظة العاصمة ّ
العينة من المجتمع الذي أعده كريجسي ومورجان ( ،)Krejcie & Morgan, 1970الجدول ()3
يوضح ذلك.
ّ
ُُّّالجدولُّ(ُّ )3
توزعُّعينةُّالدراسةُّلأللويةُّالثالثُّلمعلماتُّفيُّمديرياتُّالتربيةُّوالتعليمُّفيُّمحافظةُّالعاصمةُّعمانُّ
ُّ
ُّ

حسبُّاللواءُّ ُّ
المحافظة ُّ

ُّ

العاصمةُّعمان ُّ

اللواء ُّ

عددُّالمعلمات ُّ

لواء قصبة عمان

62

لواء الجامعة

334

لواء وادي السير

11

المجموع

241
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تم اختيارهم بالطريقة
تم توزيع اإلستبانة على عينة ّ
الدراسة ،البالغ عددها ( )241معلمة ،حيث ّ
بقية ،ومن ثُم تم جمع استبانات الدراسة وترتيبها وفرزها والتأكد من صالحيتها ألغراض
ائية الطّ ّ
العشو ّ
الدراسة حسب )التّخصص،
التّحليل اإلحصائي ،والجدول ( )4توزيع عينة الدراسة حسب متغيرات ّ
الوظيفية).
المؤهل العلمي ،الخدمة
ّ
ُُُُّّّّالجدولُّ(ُّ )4
مصفوفةُّمعامالتُّاالرتباطُّبينُّالمجاالتُّببعضهاُّوالدرجةُّالكلية ُّ
التخصص ُّ

المعلمات ُّ

المؤهلُّالعلمي ُّ

المعلمات ُّ

الخدمةُّالوظيفية

المعلمات ُّ

علمي ُّ

178

بكالوريوس فما دون

279

أقل من  1سنوات

119

إنساني ُّ

186

دراسات عليا

85

من  1سنوات إلى  01سنوات

118

أكثر من  01سنوات

127

ُّ
المجموع ُّ

364

364

364

تم اعتمادها للتحليل اإلحصائي ( )241معلمة.
وبحسب الجدول السابق تكون عينة ّ
الدراسة التي ّ

المعيارُّاإلحصائي ُّ
تم اعتماد سلم ليكرت الخماسي لتصحيح أدوات الدراسة ،بإعطاء كل فقرة من فقراته درجةً واحدةً
ّ
قميا ( )0 ،3 ،2 ،1 ،1على
قليالً ،ا
غالبا،
أحياناً ،
ً
نادر) وهي تمثل ر ً
دائماً ،
من بين درجاته الخمس ( ً
النتائج:
التّرتيب ،وقد تم اعتماد المقياس التالي ألغراض تحليل ّ
طول الفئة = الحد األعلى  -الحد األدنى
عدد المستويات

= = 0-1
2

0.22 = 1
2

ومن ثم إضافة الجواب ( )0.22إلى نهاية كل ٍ
فئة ،وبذلك يكون:
ّ
المستوى المنخفض من 3.22 -0.11
ويكون المستوى المتوسط من 2.41 -3.21
والمستوى المرتفع من 1.11 -2.46
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أداتاُّالدُّراسة ُّ
تم االعتماد على أداتين لجمع المعلومات الالزمة ،وهما:
ولتحقيق أهداف ّ
الدراسة ّ
أوالًُّ:النُّضجُّالوظيفي ُّ
النظري المتعلّق
النضج الوظيفي استنادا إلى األدب ّ
قامت الباحثة بتطوير اإلستبانة المتعلقة ب ّ
السابقة مثل :دراسة الصرايرة ( ،)3116ودراسة هورن
بموضوع النضج الوظيفي ،و ّ
الدراسات ّ
( ،)Hoorn, 2013ودراسة باريندسه ( ،)Barendse, 2015ودراسة أبو ناصيف ( ،)3106وقد
يوضح ذلك.
تكونت أداة ّ
ولية من ( )12فقرة والملحق (ّ )0
الدراسة بصورتها األ ّ
ّ
الصُّدقُّالظاهريُّلألداة
ٍ
مجموعة من الخبراء والمحكمين من
الدراسة قامت الباحثة بعرضها على
للتأكد من صدق أداة ّ
بوية والمناهج في جامعة ال ّشرق األوسط،
أساتذة الجامعات من المتخصصين في اإلدارة والقيادة التّر ّ
صممت
ردنية ،والجامعة
ّ
والجامعة األ ّ
الهاشمية ،ملحق ( ،)3وذلك للتأكد من صالحيتها لقياس ما ُ
ٍ
بحاجة إلى تعديل ،والتّعديل
لقياسه ،ومدى انتماء الفقرات والسالمة اللغوية لصياغة الفقرات ،وهل هي
ٍ
وتم
المقترح .إذ تم اختيار الفقرات التي حصلت على موافقة بنسبة ( )%61من المحكمين فأكثرّ ،
النضج
تم اقتراح تعديلها أو إعادة صياغتها أو حذفها ،فأصبحت أداة ّ
إجراء ما يلزم مع الفقرات التي ّ
يوضح أداة
الوظيفي في صورتها ّ
مكونة من ( )21فقرة ،بعد حذف ( )4فقرات ،والملحق (ّ )2
النهائية ّ
الدراسة بصورتها النهائية.
ّ
ٍ
درجات،
دائما ()1
وقد أُعطي لكل فقرة وزن وفق سلم (ليكرت) الخماسي حيث أُعطي البديل ً
ٍ
ٍ
نادر ()0
قليال ( )3درجتين ،والبديل ًا
حيانا ()2
والبديل غالًبا ()1
درجات ،والبديل ً
درجات ،والبديل أ ً
درجة واحدة.
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صدقُّاالتساقُّالدُّاخلي ُّ
الستخراج دالالت صدق االتساق الداخلي للمقياس ،استُ ِ
خرجت معامالت ارتباط فقرات المقياس
الدرجة الكلية للمجال التي تنتمي إليه في ٍ
الدراسة ،وتكونت من
عينة استطالعية من خارج عينة ّ
مع ّ
ّ
أن معامل االرتباط هنا يمثل داللةً للصدق بالنسبة لكل فقرة في صورة معامل
( )21معلمةً ،حيث ّ
الكلية
الكلية ،وقد تراوحت معامالت ارتباط الفقرات مع ّ
ارتباط بين كل فقرة وبين ّ
الدرجة ّ
الدرجة ّ
للمجال التي تنتمي اليه ما بين ( ،).927-.618والجدول (ُ )1يبين ذلك.
الجدولُّ(ُّ )5
معامالتُّاالرتباطُّبينُّالفقراتُُّّوالدرجةُّالكليةُّللمجالُّالتيُّتنتميُّإليه ُّ
المجالُّاألولُّ:الخبرةُّوالمهارة ُّ
رقمُّالفقرة ُّ معاملُّاالرتباط ُّ

المجالُّالثانيُّ:اتخاذُّالقرار ُّ

المجالُّالثالثُّ:االهتمامُّبالمعلماتُّوبيئةُّالعمل ُّ

رقمُّالفقرة ُّ

معاملُّاالرتباط ُّ

رقمُّالفقرة ُّ

معاملُّاالرتباط ُّ

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

*

دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)1.11

**

دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)1.10
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ٍ
ٍ
ٍ
إحصائيا ،ولذلك لم
ودالة
مقبولة
درجات
أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات
وتجدر اإلشارة ّ
ً
أي من هذه الفقرات.
يتم حذف ٍّ
الكلية ،ومعامالت االرتباط بين المجاالت
تم استخراج معامل ارتباط كل مجال ب ّ
الدرجة ّ
كما ّ
ببعضها والجدول (ُ )4يبين ذلك.
جدولُّ(ُّ )2
مصفوفةُّمعامالتُّاالرتباطُّبينُّالمجاالتُّببعضهاُّوالدرجةُّالكلية ُّ
الخبرةُّوالمهارة

اتخاذُّالقرار

االهتمامُّبالمعلماتُّ
وبيئةُّالعمل

الخبرةُّوالمهارة

1

اتخاذُّالقرار

**.856

1

االهتمامُّبالمعلماتُّوبيئةُّالعمل

**.839

**.956

1

الدرجةُّالكلية

**.925

**.974

**.979

*

دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)1.11

**

دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)1.10

الدرجةُّالكلية

1

إحصائيا ،وهذا
ُيبين الجدول ( )4أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة ودالة
ً
الدراسة.
الداخلي ألداة ّ
عزز من صدق االتساق ّ
ُي ّ
ثباتُّاألداة
الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا
تم التّحقق بطريقة االتساق ّ
للتأكد من ثبات أداة ّ
الدراسة ،فقد ّ
ٍ
أيضا حساب معامل التجزئة
على
مجموعة من خارج عينة ّ
وتم ً
مكونة من ( )21معلمةّ ،
الدراسة ّ
صفية والجدول ( )1يبين معامل االتساق الداخلي وفق معادلة كرونباخ ألفا ،ومعامل التّجزئة
ّ
الن ّ
النصفية حسب معادلة جوتمان ،للمجاالت واألداة ككل ،واعتبرت هذه القيم مالئمة لغايات هذه
ّ
الدراسة.
ّ
ُّ
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الجدولُّ()2
الداخليُّكرونباخُّألفاُّوالتجزئةُّالنصفيةُّللمجاالتُّوالدرجةُّالكلية ُّ
ُّ
معاملُّاالتساقُّ
المجال

معاملُّثباتُّكرونباخُّألفا

التجزئةُّالنصفية

الخبرة والمهارة

0.96

0.92

اتخاذ القرار

0.96

0.94

االهتمام بالمعلمات وبيئة العمل

0.97

0.95

األداة الكلية

0.96

ُُُّّّويتضح من الجدول أن معامل الثبات ألداة النضج الوظيفي بطريقة االتساق الداخلي تراوحت بين
( )1.61-1.64ومدى معامل ثبات التجزئة النصفية لألداة الكلية بلغ ( )1.64وهي مرتفعة ،وهذه
المؤشرات اإلحصائية تدل على أن أداة الدراسة تتمتع بدرجة عالية من الثبات مما يعزز من دقة
األداة ومناسبتها للتطبيق لتحقيق أغراض الدراسة.
ثانياًُّ:االلتزامُّالتُّنظيمي ُّ
قامت الباحثة بتطوير اإلستبانة المتعلقة بااللتزام التنظيمي استنادا إلى األدب النظري المتعلق
بموضوع االلتزام التنظيمي ،والدراسات السابقة ،مثل دراسة الهربيشي ( ،)3106ودراسة الدجاني
تكونت أداة الدراسة بصورتها
( ،)3106ودراسة ياسين ( ،)3106ودراسة الفودري ( ،)3106وقد ّ
األولية من ( )36فقرة والملحق (ُ )0يوضح ذلك.
الصُّدقُّالظاهريُّلألداة
ٍ
مجموعة من الخبراء والمحكمين من
الدراسة قامت الباحثة بعرضها على
للتأكد من صدق أداة ّ
بوية والمناهج في جامعة ال ّشرق األوسط،
أساتذة الجامعات من المتخصصين في اإلدارة والقيادة التّر ّ
صممت
والجامعة األ ّ
ردنية ،والجامعة الهاشمية ،ملحق ( ،)3وذلك للتأكد من صالحيتها لقياس ما ُ
السالمة اللغوية لصياغة الفقرات ،وهل هي بحاجة إلى تعديل والتعديل
لقياسه ومدى انتماء الفقرات و ّ
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وتم
تم اختيار الفقرات التي حصلت على موافقة بنسبة ( )%61من المحكمين فأكثرّ ،
المقترح إذ ّ
تم اقتراح تعديلها أو إعادة صياغتها أو حذفها ،فأصبحت أداة االلتزام
إجراء ما يلزم مع الفقرات التي ّ
يوضح أداة
التّنظيمي في صورتها ّ
النهائية مكونةً من ( )30فقرة بعد حذف ( )6فقرات والملحق (ّ )2
الدراسة بصورتها النهائية.
ّ
دائما ( )1درجات
وقد أُعطي لكل فقرة وزًنا وفق ُسلّم (ليكرت) الخماسي ،حيث أُعطي البديل ً
نادر ()0
قليال ( )3درجتين ،والبديل ًا
حيانا ( )2درجات ،والبديل ً
غالبا ( )1درجات ،والبديل أ ً
والبديل ً
درجة واحدة.
صدقُّاالتساقُّالداخلي ُّ
ًُّ
الداخلي للمقياس ،استُ ِ
خرجت معامالت ارتباط فقرات المقياس
الستخراج دالالت صدق االتساق ّ
الدرجة الكلية للمجال التي تنتمي إليه في ٍ
تكونت من
عينة استطالعية من خارج عينة ّ
مع ّ
ّ
الدراسةّ ،
أن معامل االرتباط هنا يمثل داللةً للصدق بالنسبة لكل فقرة في صورة معامل
( )21معلمةً ،حيث ّ
الكلية
ارتباط بين كل فقرة وبين الدرجة الكلية ،وقد تراوحت معامالت ارتباط الفقرات مع ّ
الدرجة ّ
للمجال التي تنتمي إليه ما بين ( ،).962-.560والجدول (ُ )6يبين ذلك.
ُّ
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الجدولُّ(ُّ )8
معامالتُّاالرتباطُّبينُّالفقراتُُّّوالدرجةُّالكليةُّللمجالُّالتيُّتنتميُّإليه ُّ
المجالُّاألولُّ:االلتزامُّالعاطفي ُّ المجالُّالثانيُّ:االلتزامُّاالستمراري ُّ المجالُّالثالثُّ:االلتزامُّاألخالقي ُّ
رقمُّالفقرة ُّ

معاملُّاالرتباط ُّ

رقمُّالفقرة ُّ

معاملُّاالرتباط ُّ

رقمُّالفقرة ُّ

معاملُّاالرتباط ُّ

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

*

دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)1.11

**

دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)1.10

ٍ
ٍ
ٍ
إحصائيا ،ولذلك لم
ودالة
مقبولة
درجات
وتجدر اإلشارة أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات
ً
أي من هذه الفقرات.
يتم حذف ٍّ
الكلية ،ومعامالت االرتباط بين المجاالت
تم استخراج معامل ارتباط كل مجال بالدرجة ّ
كما ّ
ببعضها ،والجدول ( )6يبين ذلك.
الجدولُّ(ُّ )9
معامالتُّاالرتباطُّبينُّالمجاالتُّببعضهاُّوالدرجةُّالكليةُّ ُّ
االلتزامُّالعاطفي

االلتزامُّاالستمراري

االلتزامُّاألخالقي

االلتزامُّالعاطفي

1

االلتزامُّاالستمراري

**.540

1

االلتزامُّاألخالقي

**.790

**.632

1

الدرجةُّالكلية

**.910

**.794

**.923

*

دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)1.11

**

دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)1.10

الدرجةُّالكلية

1

14

ٍ
ٍ
ٍ
إحصائيا ،وهذا
ودالة
مقبولة
درجات
أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات
يبين الجدول (ّ )6
ً
الدراسة.
الداخلي ألداة ّ
ُيعزز من صدق االتساق ّ
ثباتُّاألداة
تم التحقق بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا،
للتأكد من ثبات أداة الدراسة ،فقد ّ
ٍ
أيضا حساب معامل التجزئة
وتم ً
مكونة من ( )01معلمةّ ،
على مجموعة من خارج عينة الدراسة ّ
النصفية والجدول (ُ )01يبين معامل االتساق الداخلي وفق معادلة كرونباخ ألفا ،ومعامل التجزئة
النصفية حسب معادلة جوتمان ،للمجاالت واألداة ككل ،واعتُبِرت هذه القيم مالئمةً لغايات هذه
الدراسة.
ّ
الجدولُّ(ُّ )10
معاملُّاالتساقُّالداخليُّكرونباخُّألفاُّوالتجزئةُّالنصفيةُّللمجاالتُّوالدرجةُّالكلية ُّ
ُّ
المجال

معاملُّثباتُّكرونباخُّألفا

التجزئةُّالنصفية

االلتزامُّالعاطفي

1.64

1.61

االلتزامُّاالستمراري

1.62

0,77

االلتزامُّاألخالقي

1.61

0.94

األداة الكلية

1.66

ويتضح من الجدول أن معامل الثبات ألداة االلتزام التنظيمي بطريقة االتساق الداخلي تراوحت
بين ( )1.64-1.62ومدى معامل ثبات التجزئة النصفية لألداة الكلية بلغ ( )1.66وهي مرتفعة،
وهذه المؤشرات اإلحصائية تدل على أن أداة الدراسة تتمتع بدرجة عالية من الثبات مما يعزز من
دقة األداة ومناسبتها للتطبيق لتحقيق أغراض الدراسة.

متغيراتُّالدُّراسة ُّ
الدراسة على المتغيرات التالية:
تشتمل ّ
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المتغيراتُّالتابعةُّ:
النضج الوظيفي.
 ّ االلتزام التّنظيمي.المتغيراتُّالمستقلةُّ ُّ
أ .التّخصص.
ب .المؤهل العلمي :وله مستويان( :بكالوريوس فما دون ،دراسات عليا).
ج .سنوات الخدمة :ولها ثالثة مستويات ،وهم:
 .0أقل من خمس سنوات.
 .3من خمس سنوات إلى عشر سنوات.
 .2أكثر من عشر سنوات.

المعالجةُّاإلحصائيُّة ُّ
إحصائيا:
اإلحصائية اآلتية لمعالجة البيانات
تم استخدام الوسائل
ّ
ّ
ّ
الحسابية واالنحرافات المعيارية
تم استخدام المتوسطات
ّ
 -0لإلجابة عن السؤالين األول والثانيّ ،
الدراسة.
والرتبة والدرجة الستجابات أفراد عينة ّ
تم استخدام معامل ارتباط بيرسون ()Pearson Correlation
 -3لإلجابة عن ّ
السؤال الثالث ّ
لمعرفة إذا كان هناك عالقة ارتباطية بين النضج الوظيفي وااللتزام التّنظيمي.
تم استخدام االختبار التائي ( )t-testفيما يتعلق
 -2لإلجابة عن السؤالين الرابع والخامس ّ
بالتخصص والمؤهل العلمي وتحليل التباين األحادي ( ،)One way ANOVAفيما يتعلق
بسنوات الخدمة واختبار شيفيه ( )Scheffe' Testللفروق للمقارنات البعدية.
تم تحديد مستوى النضج الوظيفي ودرجة االلتزام التنظيمي للمديرات بتطبيق المعادلة التالية:
ّ -1

16

الحد األعلى للبدائل  −الحد األدنى للبدائل
4
1− 5
=
=
طول الفئة =
3
3
عدد المستويات

= 1.33

ومن ثم إضافة الجواب ( )0.22إلى نهاية كل ٍ
فئة ،وبذلك يكون:
ّ
المستوى المنخفض من .3.22 -0.11
ويكون المستوى المتوسط من .2.41 -3.21
والمستوى المرتفع من .1.11 -2.46

إجراءاتُّالدُّراسة ُّ
تلخصت إجراءات الدراسة باآلتي:
 -0الحصول على البراءة البحثية لموضوع الدراسة من الجامعة األردنية.
 -3مراجعة األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة.
 -2تحديد أفراد مجتمع الدراسة وعينتها.
 -1تطوير أداتي الدراسة (االستبانتين).
 -1التحقق من صدق وثبات األداتين.
الدراسة ،قامت الباحثة بتوزيع أداتي الدراسة على أفراد
 -4بعد التحقق من صدق وثبات أداتي ّ
الدراسة.
عينة ّ
 -1تحليل البيانات باستخدام البرنامج اإلحصائي ( )SPSSللمعالجات اإلحصائية ،للوصول إلى
النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة ومناقشتها ووضع التوصيات ،بعد تفريغ إجابات معلمات
الخاصة عن فقرات األداة.
المدارس األساسية
ّ

16

ُّ
ُّ
ُّ

ُّ
ُّ

لفصلُّالرابع ُّ
ُّ
ا
نتائجُّالدراسة

ُّ
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الفصلُّالرابع ُّ

نتائجُّالدُّراسة ُّ
الدراسة من خالل اإلجابة عن األسئلة
تناول هذا الفصل
عرضا للنتائج التي توصلت إليها هذه ّ
ً
اآلتية:
النتائجُّالمتعلقةُّبالسؤالُّاألول ُّ

السُّؤالُّاألُّولُّ:ماُّمستوىُّالنُّضجُّالوظيفيُّلدىُّمديراتُّالمدارسُّاألساسيُّةُّالخاصُّةُّفيُّمحافظةُّ
العاصمةُّعمُّانُّمنُّوجهةُّنظرُّالمعلمات؟ ُّ

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى
ولإلجابة عن سؤال الدراسة األولّ ،
عمان من وجهة نظر
النضج الوظيفي لدى مديرات المدارس األساسية
ّ
الخاصة في محافظة العاصمة ّ
ٍ
يوضح ذلكُّ .
المعلمات،
بشكل عام ولكل مجال من مجاالت ّ
النضج الوظيفي ،والجدول (ّ )00
الجدولُّ(ُّ )11
المتوسطاتُّالحسابيةُّواالنحرافاتُّالمعياريةُّوالرتبُّومستوىُّالنضجُّالوظيفيُّلدىُّمديراتُّالمدارسُّ
األساسيةُّالخاصةُّفيُّمحافظةُّالعاصمةُّعمانُّمنُّوجهةُّنظرُّالمعلماتُّمرتبةُّتنازليا ُّ
ًُّ
الرقم ُّ

المجال ُّ

المتوسطُّ

االنحرافُّ

الحسابي ُّ

المعياري ُّ

الرتبة ُّ

مستوىُّ
النضج ُّ

1

الخبرة والمهارة

4.13

1.12

0

مرتفع

2

االهتمام بالمعلمات وبيئة العمل

4.02

1.61

3

مرتفع

2

القدرة على اتخاذ القرار

4.01

0.78

2

مرتفع

الدرجة الكلية

4.05

0.77

مرتفع

الخاصة في
أن مستوى النضج الوظيفي لدى مديرات المدارس األساسية
ُيظهر الجدول (ّ )00
ّ
عمان من وجهة نظر المعلمات جاء بمستوى مرتفع ،إذ بلغ المتوسط الحسابي
محافظة العاصمة ّ
لألداة ككل ( )4.05واالنحراف المعياري ( ،)0.77وجاءت مجاالت األداة جميعها في المستوى
المرتفع ،وجاء مجال الخبرة والمهارة بالرتبة األُولى بمتوسط حسابي ( )1.02وانحراف معياري ()1.12
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وبمستوى مرتفع ،وجاء مجال القدرة على اتخاذ القرار في الرتبة الثّالثة واألخيرة بمتوسط حسابي
( )1.10وانحراف معياري ( )1.16وبمستوى مرتفع.
ٍ
النضج الوظيفي فكانت النتائج على النحو اآلتي:
أ ّما بالنسبة لفقرات كل
مجال من مجاالت أداة ّ
 -1مجالُّالخبرةُّوالمهارةُّ
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى النضج الوظيفي لدى
ّ
عمان من وجهة نظر المعلمات لفقرات
األساسية
مديرات المدارس
ّ
ّ
الخاصة في محافظة العاصمة ّ
يوضح ذلك.
هذا المجال والجدول (ّ )03
الجدولُّ(ُّ )12
المتوسطاتُّالحسابيةُّواالنحرافاتُّالمعياريةُّوالرتبُّومستوىُّالنضجُّالوظيفيُّلدىُّمديراتُّالمدارسُّ
األساسيةُّالخاصةُّفيُّمحافظةُّالعاصمةُّعمانُّللنضجُّالوظيفيُّمنُّوجهةُّنظرُّالمعلماتُّلفقراتُّمجالُّ
ليا ُّ
(الخبرةُّوالمهارة)ُّمرتبةُّتناز ًُّ
الرقم ُّ

الفقرة ُّ

المتوسطُّ

االنحرافُّ

الحسابي ُّ

المعياري ُّ

الرتبة ُّ

مستوىُّ
النضج ُّ

1

تعمل بروح األنظمة والتعليمات الواردة من الو ازرة

1.21

1.61

0

مرتفع

4

توجه المعلمات بالعمل لتحقيق األهداف

1.24

1.61

3

مرتفع

1

تبلور أهداف المدرسة ضمن أهدافها

1.31

1.66

2

مرتفع

3

تستخدم التقنيات التكنولوجية بأعمالها اإلدارية

1.06

1.61

1

مرتفع

2

تخطط لألنشطة (داخل المدرسة وخارجها)

1.06

1.62

1

مرتفع

1

تسعى للنمو المهني لتطوير نفسها

1.06

1.61

1

مرتفع

0

تستند لرؤية تربوية واضحة

1.02

1.66

1

مرتفع

6

تمتلك المقدرة على إقناع اآلخرين

1.00

1.61

6

مرتفع

01

تضع خطط إلدارة األزمات

1.10

1.61

6

مرتفع

6

أفكار إبداعية تخدم متطلبات العمل
توظف ًا
معنويا بما يتوافق مع جهدهم.
تحفز المعلمات للعمل
ً

1.11

1.62

01

مرتفع

2.61

0.16

00

مرتفع

2.61

0.11

03

مرتفع

ُّ 4.13

ُّ 0.23

03
00

تمارس السلوك الديمقراطي بإدارتها.
الدرجة الكلية ُّ

ُّ

مرتفع ُّ

63

الخاصة
األساسية
أن مستوى النضج الوظيفي لدى مديرات المدارس
ّ
يظهر من الجدول (ّ )03
ّ
عمان من وجهة نظر المعلمات جاء بمستوى مرتفع لفقرات مجال (الخبرة
في محافظة العاصمة ّ
والمهارة)؛ إذ بلغ المتوسط الحسابي ( )1.02وانحراف معياري ( )1.12وبمستوى مرتفع ،وجاءت في
تنص على " تعمل بروح األنظمة والتعليمات الواردة من الو ازرة" بمتوسط
الرتبة األولى الفقرة ( )1التي ّ
حسابي ( ،)1.21وانحراف معياري ( )1.61وبمستوى مرتفع ،وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة ()00
تنص على "تمارس السلوك الديمقراطي بإدارتها" بمتوسط حسابي ( )2.61وانحراف معياري
التي ّ
( )0.11وبمستوى مرتفع.
 -2مجالُّالقدرةُّعلىُّاتخاذُّالقرار
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى النضج الوظيفي لدى
ّ
عمان من وجهة نظر المعلمات لفقرات
مديرات المدارس األساسية
ّ
الخاصة في محافظة العاصمة ّ
يوضح ذلك.
هذا المجال والجدول (ّ )02
ُّ
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الجدولُّ(ُّ )13
المتوسطاتُّالحسابيةُّواالنحرافاتُّالمعياريةُّوالرتبُّومستوىُّالنضجُّالوظيفيُّلدىُّمديراتُّالمدارسُّ
األساسيةُّالخاصةُّفيُّمحافظةُّالعاصمةُّعمانُّمنُّوجهةُّنظرُّالمعلماتُّلفقراتُّمجالُّ(القدرةُّعلىُّاتخاذُّ
ار)ُّمرتبةُّتنازليا ُّ
ًُّ
القر
الرقم ُّ

الفقرة ُّ

المتوسطُّ االنحرافُّ
الحسابي ُّ المعياري ُّ

الرتبة ُّ

مستوىُّ
النضج ُّ

01

تأخذ بعين االعتبار إمكانيات مؤسستها عند اتخاذ القرار

1.31

1.63

0

مرتفع

01

تواجه المشكالت حسب درجة الخطورة

1.06

1.61

3

مرتفع

06

تنجز األعمال حسب األولويات من المهم لألقل أهمية

1.04

1.61

2

مرتفع

01

تضع البدائل الالزمة لحل المشكالت

1.16

1.66

1

مرتفع

31

تتخذ القرار في الوقت المناسب

2.66

1.61

1

مرتفع

04

تتوقع المخاطر الناجمة عن كل بديل

2.63

0.11

4

مرتفع

02

تشرك المعلمات بتحديد المشكالت التي تواجه العمل

2.66

1.63

1

مرتفع

06

تعي أهمية مشاركة المعلمات باتخاذ الق اررات

2.61

0.11

6

مرتفع

30

تمتلك القدرة على معالجة األخطاء بالق اررات قبل وقوعها

2.16

0.10

6

مرتفع

ُّ 4.01

0.28

الدرجة الكلية ُّ

مرتفع ُّ

الخاصة
األساسية
أن مستوى النضج الوظيفي لدى مديرات المدارس
ّ
يظهر من الجدول (ّ )02
ّ
عمان من وجهة نظر المعلمات لفقرات مجال (القدرة على اتخاذ القرار) جاء
في محافظة العاصمة ّ
بمستوى مرتفع؛ إذ بلغ المتوسط الحسابي ( )1.10واالنحراف المعياري ( )1.16وبمستوى مرتفع،
تنص على " تأخذ بعين
وجاءت الفقرات جميعها مرتفعة؛ وجاءت في الرتبة األولى الفقرة ( )01التي ّ
االعتبار إمكانيات مؤسستها عند اتحاذ القرار" بمتوسط حسابي ( )1.31وانحراف معياري ()1.63
تنص على "تمتلك القدرة على معالجة
وبمستوى مرتفع ،وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة ( )30التي ّ
األخطاء بالق اررات قبل وقوعها" بمتوسط حسابي ( )2.16وانحراف معياري ( )0.10وبمستوى مرتفع.
ُّ
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 -3مجالُّاالهتمامُّبالمعلماتُّوبيئةُّالعمل
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى النضج الوظيفي لدى
ّ
عمان من وجهة نظر المعلمات لفقرات
مديرات المدارس األساسية
ّ
الخاصة في محافظة العاصمة ّ
يوضح ذلك.
هذا المجال والجدول (ّ )01
الجدولُّ()14
المتوسطاتُّالحسابيةُّواالنحرافاتُّالمعياريةُّوالرتبُّومستوىُّالنضجُّالوظيفيُّلدىُّمديراتُّالمدارسُّ
األساسيةُّالخاصةُّفيُّمحافظةُّالعاصمةُّعمانُّمنُّوجهةُّنظرُّالمعلماتُّلفقراتُّمجالُّ(االهتمامُّ
بالمعلماتُّوبيئةُّالعمل)ُّمرتبةُّتناز ًليا ُّ
الرقم ُّ

الفقرة ُّ

المتوسطُّ االنحرافُّ
الحسابي ُّ المعياري ُّ

الرتبة ُّ

مستوىُّ
النضج ُّ

31

تتابع استخدام المعلمات لوسائل االتصال التكنولوجية

1.06

1.61

0

مرتفع

21

تشارك المدرسة )بفعاليات وأنشطة( المجتمع المحلي

1.01

0.16

3

مرتفع

21

تحدد إجراءات العمل وطرق تنفيذها

1.01

1.66

2

مرتفع

22

تعقد اجتماعات دورية لمتابعة شؤون العمل بالمدرسة

1.03

0.16

1

مرتفع

23

تدعم تشكيل فرق العمل إلنجاز المهام

1.00

0.14

1

مرتفع

32

توظف أفراد ذي كفاءات مناسبة للعمل

1.16

1.61

4

مرتفع

24

تتأكد من توفر أدوات السالمة الضرورية عند حدوث أي خطر

1.16

0.11

4

مرتفع

21

تتأكد من جودة عمل (األجهزة والتقنيات والوسائل التعليمية)

1.14

0.12

8

مرتفع

33

تقوم بالزيارات الصفية الهادفة

1.11

1.61

9

مرتفع

36

تمتلك عالقات طيبة مع المعلمات

1.13

0.01

10

مرتفع

31

توفر بيئة صحية خالية من الصراعات

1.10

0.16

10

مرتفع

20

توزع المهام على المعلمات وفق هيكل تنظيمي واضح

2.61

0.06

12

مرتفع

21

تفوض بعض الصالحيات للعاملين

2.64

0.11

13

مرتفع

36

تشجع المعلمات على البحث والمعرفة ورفع درجتهم العلمية

2.61

0.30

14

مرتفع

34

مهنيا
تعقد دورات تدريبية لتنمية المعلمات ً

2.63

0.04

15

مرتفع

2.11

0.30

16

مرتفع

ُّ 4.02

ُّ 0.82

31

تعامل المعلمات جميعهم (بعدل وانصاف)
الدرجة الكلية ُّ

ُّ

مرتفع ُّ
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الخاصة
أن مستوى النضج الوظيفي لدى مديرات المدارس األساسية
يظهر من الجدول (ّ )01
ّ
عمان من وجهة نظر المعلمات لفقرات مجال (االهتمام بالمعلمات وبيئة العمل)
في محافظة العاصمة ّ
تفعا؛ إذ بلغ المتوسط الحسابي ( )1.13وانحراف معياري ( )1.61وبمستوى مرتفع ،وجاءت
كان مر ً
تنص على "تتابع استخدام المعلمات لوسائل االتصال التكنولوجية"
في الرتبة األولى الفقرة ( )31التي ّ
بمتوسط حسابي ( )1.06وانحراف معياري ( )1.61وبمستوى مرتفع ،وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة
تنص على "تعامل المعلمات جميعهم (بعدل وانصاف)" بمتوسط حسابي ( )2.11وانحراف
( )31التي ّ

معياري ( )0.30وبمستوى مرتفعُّ .
النتائجُّالمتعلقةُّبالسؤالُّ الثاني ُّ

السُّؤالُّالثُّانيُّ:ماُّدرجة ُّااللتزام ُّالتُّنظيميُّلدىُّمديراتُّالمدارسُّاألساسيُّةُّالخاصُّةُّفيُّمحافظةُّ
العاصمةُّعمُّانُّمنُّوجهةُّنظرُّالمعلمات؟ ُّ

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات ودرجة االلتزام التنظيمي
ولإلجابة عن هذا السؤال ّ
عمان من وجهة نظر المعلمات بشكل
األساسية
لدى مديرات المدارس
ّ
ّ
الخاصة في محافظة العاصمة ّ
يوضح ذلك.
عام ولكل مجال من مجاالت االلتزام التنظيمي ،والجدول (ّ )01
الجدولُّ(ُّ )15
المتوسطاتُّالحسابيةُّواالنحرافاتُّالمعياريةُّوالرتبُّودرجةُّااللتزامُّالتنظيميُّلدىُّمديراتُّالمدارسُّ
األساسيةُّالخاصةُّفيُّمحافظةُّالعاصمةُّعمانُّمنُّوجهةُّنظرُّالمعلماتُّمرتبةُّتنازليا ُّ
الرقم ُّ

المجال ُّ

المتوسطُّالحسابي ُّ االنحرافُّالمعياري ُّ الرتبة ُّ

درجةُّااللتزام

1

االلتزام العاطفي

1.34

1.60

0

مرتفع

2

االلتزام االخالقي

1.06

1.64

3

مرتفع

2

االلتزام االستمراري

2.66

1.11

2

مرتفع

1.01

1.12

الدرجة الكلية

مرتفع ُّ

الخاصة في
األساسية
أن درجة االلتزام التّنظيمي لدى مديرات المدارس
ّ
ُيظهر الجدول (ّ )01
ّ
عمان من وجهة نظر المعلمات جاءت بدرجة مرتفعة ،إذ بلغ المتوسط الحسابي
محافظة العاصمة ّ
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لألداة ككل ( )1.01واالنح ارف معياري ( ،)1.12وجاءت مجاالت األداة جميعها في الدرجة المرتفعة،
وجاء مجال االلتزام العاطفي بالرتبة االولى بمتوسط حسابي ( ،)1.34وانحراف معياري ()1.60
وبدرجة مرتفعة ،وجاء مجال االلتزام االستمراري في الرتبة الثالثة واالخيرة بمتوسط حسابي ()2.66
وانحراف معياري ( )1.11وبدرجة مرتفعة.
أ ّما بالنسبة لفقرات كل مجال من مجاالت أداة االلتزام التّنظيمي فكانت النتائج على النحو اآلتي:
 -1مجالُّااللتزامُّالعاطفيُّ
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة ممارسة االلتزام التّنظيمي
ّ
عمان من وجهة نظر المعلمات لفقرات
لدى مديرات المدارس األساسية
ّ
الخاصة في محافظة العاصمة ّ
يوضح ذلك:
هذا المجال والجدول (ّ )04
الجدولُّ(ُّ )12
المتوسطاتُّالحسابيةُّواالنحرافاتُّالمعياريةُّوالرتبُّودرجةُّااللتزامُّالتنظيميُّلدىُّمديراتُّالمدارسُّاألساسيةُّ
الخاصةُّفيُّمحافظةُّالعاصمةُّعمانُّااللتزامُّالتنظيميُّمنُّوجهةُّنظرُّالمعلماتُّلفقراتُّمجالُّ(االلتزامُّ
)ُّمرتبةُّتنازليا ُّ
ًُّ
العاطفي
الفقرة ُّ

الرقم ُّ

المتوسطُّ االنحرافُّ
الحسابي ُّ المعياري ُّ

الرتبة ُّ

درجةُّ
االلتزام ُّ

2

تعتبر نفسها بأنها جزء من أفراد المدرسة التي تعمل بها

1.11

1.64

0

مرتفع

6

تعتبر نفسها بأنها عضو فعال بالمدرسة التي تعمل بها

1.26

1.61

3

مرتفع

1

لدى انتماء قوي للمدرسة التي تعمل بها

1.21

1.66

2

مرتفع

3

تستمتع بالحديث عن المدرسة التي تعمل بها

1.34

1.66

1

مرتفع

1.33

1.66

1

مرتفع

1.31

0.11

4

مرتفع

1.66

1

مرتفع

6

مرتفع

1

تمتلك تجانس قوي بين قيمها الخاصة وقيم المدرسة التي
تعمل بها

1

تُعد أن أي مشكلة بالمدرسة هي مشكلة خاصة بها
تعتز بالعالقات الحسنة بينها وبين زمالئها بالعمل

1.06

0

تعتبر نفسها بأنها عضو فعال بالمدرسة التي تعمل بها

1.01

0.11

ُّ 4.22

ُّ 0.81

4

الدرجة الكلية ُّ

ُّ

مرتفع ُّ
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الخاصة في
األساسية
أن درجة االلتزام التّنظيمي لدى مديرات المدارس
ّ
يظهر من الجدول (ّ )04
ّ
عمان من وجهة نظر المعلمات جاءت بدرجة مرتفعة لفقرات مجال (االلتزام
محافظة العاصمة ّ
العاطفي)؛ إذ بلغ المتوسط الحسابي ( ،)1.34وانحراف معياري ( )1.60وبدرجة مرتفع ،وجاءت
تنص على "ُّتعتبر نفسها بأنها
الفقرات بالدرجة المرتفعة؛ وجاءت في الرتبة األولى الفقرة ( )2التي ّ
جزء من أفراد المدرسة التي تعمل بهاُّ" بمتوسط حسابي ( )1.11وانحراف معياري ( )1.64وبدرجة
تنص على "تعتبر نفسها بأنها عضو فعال بالمدرسة
مرتفعة ،وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة ( )0التي ّ

التي تعمل بها" بمتوسط حسابي ( )1.01وانحراف معياري ( )0.11وبدرجة مرتفعةُّ .
-2مجالُّااللتزامُّاالستمراري
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة االلتزام التنظيمي لدى
ّ
عمان من وجهة نظر المعلمات لفقرات
األساسية
مديرات المدارس
ّ
ّ
الخاصة في محافظة العاصمة ّ
يوضح ذلك.
هذا المجال والجدول (ّ )01

الجدولُّ(ُّ )12

المتوسطاتُّالحسابيةُّواالنحرافاتُّالمعياريةُّوالرتبُّودرجةُّااللتزامُّالتنظيميُّلدىُّمديراتُّالمدارسُّاألساسيةُّ
)ُّمرتبةُّتنازليا ُّ
ًُّ
الخاصةُّفيُّمحافظةُّالعاصمةُّعمانُّمنُّوجهةُّنظرُّالمعلماتُّلفقراتُّمجالُّ(االلتزامُّاالستمراري
الرقم ُّ

الفقرة ُّ

المتوسطُّ االنحرافُّ
الحسابي ُّ المعياري ُّ

الرتبة ُّ

درجةُّ
االلتزام ُّ

01

تُعد عملها بالمدرسة ذو ميزات ال تتوفر في مدارس أخرى
تعتز بالعالقات الحسنة بينها وبين زمالئها بالعمل

1.06

00

يصعب على المديرة ترك المدرسة بالوقت الحاضر ،حتى لو رغبت بذلك

1.11

0.14

02
03

تقبل أي مهمة تُكلف بها مقابل استمرارها بالمدرسة

2.62

0.00

1

تعتبر االستمرار بالعمل بالمدرسة بالوقت الحالي ذو أهمية ،وليست رغبة بالبقاء

2.60

0.02

1

مرتفع

01

تُعد تركها لعملها قد يسبب لها مشاكل (شخصية ،أو اقتصادية ،أو نفسية ،أو
اجتماعية)

2.61

0.31

4

مرتفع

6

تعترض أسباب لترك عملها وهي تحول دون ذلك

2.11

0.11

1

مرتفع

ُّ 3.98

0.22

01

الدرجة الكلية ُّ

1.06

1.64

0

مرتفع

0.10

3

مرتفع

2

مرتفع
مرتفع

مرتفع ُّ
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الخاصة في
األساسية
يظهر من الجدول ( )01أن درجة االلتزام التنظيمي لدى مديرات المدارس
ّ
ّ
عمان من وجهة نظر المعلمات لفقرات مجال (االلتزام االستمراري) جاءت بدرجة
محافظة العاصمة ّ
مرتفعة؛ إذ بلغ المتوسط الحسابي ( ،)2.66واالنحراف المعياري ( )1.11وبدرجة مرتفعة ،وجاءت
تنص على "تُعد عملها بالمدرسة ذو ميزات ال تتوفر في مدارس
في الرتبة األولى الفقرة ( )01التي ّ
أُخرى" بمتوسط حسابي ( )1.06وانحراف معياري ( )1.64وبدرجة مرتفعة ،وجاءت في الرتبة األخيرة
تنص على " تعترض أسباب لترك عملها وهي تحول دون ذلك" بمتوسط حسابي
الفقرة ( )6التي ّ
( )2.11وانحراف معياري ( )0.11وبدرجة مرتفعة.
-3مجالُّااللتزامُّاألخالقي
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة ممارسة االلتزام األخالقي
ّ
عمان من وجهة نظر المعلمات لفقرات
لدى مديرات المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة ّ
يوضح ذلك.
هذا المجال والجدول(ّ )06
الجدولُّ()18
المتوسطاتُّالحسابيةُّواالنحرافاتُّالمعياريةُّوالرتبُّودرجةُّااللتزامُّالتنظيميُّلدىُّمديراتُّالمدارسُّاألساسيةُّ
ليا ُّ
فيُّمحافظةُّالعاصمةُّعمانُّمنُّوجهةُّنظرُّالمعلماتُّلفقراتُّمجالُّ(االلتزامُّاألخالقي)ُّمرتبةُّتناز ًُّ
ُّ
الخاصةُّ
الفقرة ُّ

الرقم ُّ

المتوسطُّ االنحرافُّ
الحسابي ُّ المعياري ُّ

الرتبة ُّ

درجةُّ
االلتزام ُّ

01

كبير لتحقيق رؤية المدرسة
تبذل جهداً ًا
تؤمن أن المدرسة تستحق والئها

1.21

30

توثق عالقة المدرسة مع المجتمع المحلي من خالل البرامج واألنشطة

1.32

0.13

31

تقدم المساعدة لآلخرين بدرجة الئق لتعزيز الصورة الذهنية للمدرسة

1.00

0.10

1

06

تقدر أعمال المعلمات

1.11

0.12

1

مرتفع

06

تحرص على فتح قنوات التواصل بين الكادر التعليمي

1.13

0.16

4

مرتفع

ُّ 4.19

ُّ 0.82

04

الدرجة الكلية ُّ

1.26

1.62

0

مرتفع

1.63

3

مرتفع

2

مرتفع
مرتفع

ُّ

مرتفع ُّ
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الخاصة في
أن درجة االلتزام التنظيمي لدى مديرات المدارس األساسية
يظهر من الجدول (ّ )06
ّ
عمان من وجهة نظر المعلمات لفقرات مجال (االلتزام األخالقي) كانت مرتفعة؛
محافظة العاصمة ّ
إذ بلغ المتوسط الحسابي ( )1.06وانحراف معياري ( )1.64وبدرجة مرتفعة ،وجاءت الفقرات بدرجة
كبير لتحقيق رؤية المدرسة"ُّ
تنص على "تبذل جهداً ًا
مرتفعة؛ وجاءت في الرتبة األولى الفقرة ( )01التي ّ
بمتوسط حسابي ( )1.26وانحراف معياري ( )1.62وبدرجة مرتفعة ،وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة
تنص على "تحرص على فتح قنوات التواصل بين الكادر التعليمي" بمتوسط حسابي
( )06التي ّ
( )1.13وانحراف معياري ( )0.16وبدرجة مرتفعة.
النتائجُّالمتعلقةُّبالسؤالُّ الثالث ُّ

السؤالُّالثالثُّ:هلُّتوجدُّعالقةُّارتباطيةُّذاتُّداللةُّإحصائيةُّعندُّمستوىُّالداللةُّ(ُّ)0.05=αبينُّ
ُّلمستوى ُّالنضج ُّالوظيفيُّ ُّ ،ودرجة ُّااللتزام ُّالتنظيمي ُّلدى ُّمديراتُّ
ُّ
متوسطات ُّاستجابة ُّالمعلمات

المدارسُّاألساسيةُّالخاصةُّفيُّمحافظةُّالعاصمةُّعمانُّمنُّوجهةُّنظرُّالمعلمات؟

تم حساب قيم االرتباط لتحديد العالقات االرتباطية باستخدام معامل
ولإلجابة عن هذا السؤال ّ
األساسية
ارتباط بيرسون ) (Pearsonبين درجة ممارسة النضج الوظيفي لدى مديرات المدارس
ّ
عمان وعالقتها بمستوى االلتزام الّتنظيمي لدى المديرات والجدول()19
ّ
الخاصة في محافظة العاصمة ّ
يوضح ذلك.
ّ
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الجدولُّ(ُّ )19
معاملُّارتباطُّبيرسون(ُّ)Pearsonبينُّدرجةُّممارسةُّالنضجُّالوظيفيُّلدىُّمديراتُّالمدارسُّاألساسيةُّ
الخاصةُّفيُّمحافظةُّالعاصمةُّعمانُّوعالقتهاُّبمستوىُّااللتزامُّالتنظيميُّلدىُّالمديرات ُّ
الخبرةُّوالمهارة ُّ
المجال ُّ

الخبرةُّ
القدرةُّعلىُّ

معاملُّ

مستوىُّ

معاملُّ

معاملُّ

االرتباط ُّ

الداللة ُّ

االرتباط ُّ

الداللة ُّ

االرتباط ُّ

1.610

اتخاذُّ

**

القرار ُّ

وبيئةُّالعمل ُّ

مستوىُّ

1.610

0

والمهارة ُّ

القدرةُّعلىُّاتخاذُّ االهتمامُّبالمعلماتُّ
القرار ُّ

**

1.11

1.11

1.644
**
1.664

0

االلتزام ُّ

**

العاطفي ُّ

االلتزام ُّ

االلتزام ُّ

األخالقي ُّ

االستمراري ُّ

مستوىُّ

معاملُّ مستوىُّ معاملُّ مستوىُّ معاملُّ

الداللة ُّ

االرتباط ُّ الداللة ُّ االرتباط ُّ الداللة ُّ االرتباط ُّ الداللة ُّ

1.11

1.11

1.121
**
1.136
**

1.11

1.11

1.141
**
*.140
*

1.111

1.11

1.610
**
1.631
**

مستوىُّ

1.11

1.11

االهتمامُّ
بالمعلماتُّ

1.644

وبيئةُّ

**

1.11

1.664
**

1.11

1.166

0

**

1.11

1.414
**

1.111

1.661
**

1.11

العمل ُّ
االلتزامُّ

1.121

العاطفي ُّ

**

االلتزامُّ

1.114

االستمراري ُّ

**

االلتزامُّ
األخالقي ُّ
األداةُّ
الكلية ُّ

1.11

1.11

1.610

1.11

1.166

1.11

1.136
**
1.140
**
1.631
**

1.166

1.11

1.11

1.11

1.11

1.166
**
1.414
**
1.661
**

1.611

1.11

1.11

1.11

1.11

1.406

0

1.406
**
1.631
**

1.632

**

1.11

1.11

1.11

1.111

**

1.624

**
1.414

0

1.414

1.631

**

1.11

1.11

1.11

0

1.601

عالقة ار ٍ
ٍ
النضج الوظيفي لدى
ُيبين الجدول ( )06وجود
تباطية وذات داللة احصائية بين مستوى ّ
عمان ،وعالقتها بدرجة االلتزام التّنظيمي
األساسية
مديرات المدارس
ّ
ّ
الخاصة في محافظة العاصمة ّ

بلغت ( )1.414وبمستوى (ُّ .)1.11

1.11

1.11
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النتائجُّالمتعلقةُّبالسؤالُّ الرابع ُّ

السؤال ُّالرابعُّ :هل ُّتوجد ُّفروق ُّذات ُّداللةُّ ُّإحصائيةُّ ُّعند ُّمستوى ُّ(ُّ )α=0005بين ُّمتوسطاتُّ
استجابةُّالمعلماتُّلمستوىُّالنُّضجُّالوظيفيُّلدىُّمديراتُّالمدارسُّاألساسيةُّالخاصةُّفيُّمحافظةُّ
العاصمةُّعمُّانُّ،تُّعزىُّلمتغيراتُّ(التخصصُُّّ،والمؤهلُّالعلميُّ،والخدمةُّالوظيفية)؟
تمت اإلجابة عن هذا السؤال على النحو اآلتي:
تبعاُّلمتغيرُّالتُّخصص
ً -1
النضج الوظيفي لدى مديرات
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى ّ
ّ
وتم إجراء اختبار
األساسية
المدارس
ّ
ّ
عمانً ،
الخاصة في محافظة العاصمة ّ
تبعا لمتغير التّخصصّ ،
تبعا لمتغير التّخصص (علمي-إنساني) ،كما يظهر ذلك في
ت ( )t-testلمستوى ّ
النضج الوظيفيً ،

الجدول(ُّ .)31
الجدولُّ()20
المتوسطاتُّالحسابيةُّواالنحرافاتُّالمعياريةُّلمستوىُّالنضجُّالوظيفيُّلدىُّمديراتُّالمدارسُّاألساسيةُّ
الخاصةُّفيُّمحافظةُّالعاصمةُّعمانُّتبعاُّلمتغيرُّالتخصصُّواالختبارُّالتائيُّلعينتينُّمستقلتينُّ(ُّ )t-test
ً
متغيرُّالتخصص ُّ
المجاالت ُّ

علميُّ(ن=ُّ )128

إنسانيُّ(ن=ُّ )182

المتوسطُّ

االنحرافُّ المتوسطُّ

االنحرافُّ

الحسابي ُّ

المعياري ُّ الحسابي ُّ

المعياري ُّ

قيمةُّt

درجةُّ

مستوىُّ

الحرية ُّ الداللة ُّ

الخبرةُّوالمهارة ُّ

1.04

1.46

1.00

1.14

1.41

243

1.12

القدرةُّعلىُّاتخاذُّالقرار ُّ

1.12

1.11

2.66

1.62

1.16

243

1.11

االهتمامُّبالمعلماتُّوبيئةُّالعمل ُّ

1.16

1.61

2.61

1.61

0.11

243

1.16

االداةُّالكليةُّللنضجُّالوظيفي ُّ

ُّ 4.10

ُّ 0.24

ُّ 4.01

ُّ 0.80

ُّ 322 ُّ 1.12

ٍ
ٍ
الداللة
داللة
النتائج في جدول ( )31إلى عدم وجود فروق ذات
إحصائية عند مستوى ّ
تُشير ّ

الخاصة في محافظة العاصمة
األساسية
النضج الوظيفي لدى مديرات المدارس
( )α=1.11لمستوى ّ
ّ
ّ

ُّ
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استنادا إلى قيمة ( )tالمحسوبة إذ بلغت ( )0.01وبمستوى داللة
تبعا لمتغير التخصص،
ً
عمان ً
ّ
الكلية للنضج الوظيفي لصالح العلمي.
( )1.11في ّ
الدرجة ّ
-2تبعُّاُّلمتغيرُّالمؤهلُّالعلمي
الدرجة المعيارّية لمستوى ا ّلنضج الوظيفي
تم حساب المتوسطات
الحسابية واالنحرافات المعيارّية و ّ
ّ
ّ
تبعا لمتغير المؤهل العلمي،
األساسية
لدى مديرات المدارس
ّ
ّ
عمان ً
الخاصة في محافظة العاصمة ّ
تبعا لمتغير المؤهل العلمي
وتم إجراء اختبار( )t-testلتحديد درجة توافر مجاالت ّ
النضج الوظيفي ً
ّ
(بكالوريوس فما دون ،دراسات عليا) ،كما يظهر ذلك في الجدول (.)30
الجدولُّ(ُّ )21
المتوسطاتُّالحسابيةُّواالنحرافاتُّالمعياريةُّلدرجةُّممارسةُّالنضجُّالوظيفيُّلدىُّمديراتُّالمدارسُّاألساسيةُّ
الخاصةُّفيُّمحافظةُّالعاصمةُّعمانُّتبعاُّلمتغيرُّالمؤهلُّالعلميُّواالختبارُّالتائيُّلعينتينُّمستقلتينُّ(ُّ )t-test
ُّ
المؤهلُّالعلمي ُّ
المجاالت ُّ

بكالوريوسُّفماُّدونُّ
(ن=ُّ )229

دراساتُّعلياُّ(ن=ُّ )85

المتوسطُّ االنحرافُّ المتوسطُّ

قيمةُُّّ t

االنحرافُّ

درجةُّ

مستوىُّ

الحرية ُّ

الداللة ُّ

الحسابي ُّ المعياري ُّ الحسابي ُّ المعياري ُّ
الخبرةُّوالمهارة ُّ

1.06

1.13

2.64

1.13

3.16

243

1.10

القدرةُّعلىُّاتخاذُّالقرار ُّ

1.14

1.11

2.62

1.64

3.11

243

1.13

االداةُّالكليةُّللنضجُّالوظيفي ُّ

ُّ 4.10

ُّ 0.22

ُّ 3.88

ُّ 0.28

ُّ 322 ُّ 2.29

ُّ 0.02

ٍ
ٍ
ُيالحظ من الجدول أعاله وجود فرو ٍ
الداللة ( )α=1.11بين
داللة
ق ذات
احصائية عند مستوى ّ
الخاصة في
األساسية
النضج الوظيفي لدى مديرات المدارس
متوسطات استجابة أفراد العينة لمستوى ّ
ّ
ّ
النضج الوظيفي (الخبرة والمهارة ،القدرة
عمان تُعزى للمؤهل العلمي في مجاالت ّ
محافظة العاصمة ّ
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إحصائيا عند مستوى الداللة (ُ )1.11=αيعزى
على اتخاذ القرار ،حيث كانت قيم المجاالت دالة
ً
المؤهل العلمي لصالح البكالوريوس فما دون.
لمتغير
ّ
ّ
تبعاُّلمتغيرُّالخدمةُّالوظيفيُّة
ًُّ -3
النضج الوظيفي لدى مديرات
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى ّ
تبعا لمتغير الخدمة
األساسية
المدارس
ّ
ّ
عمان من وجهة نظر المعلمات ً
الخاصة في محافظة العاصمة ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وتم إجراء اختبار
الوظيفية (أقل من  1سنوات 1 ،سنوات إلى  01سنوات ،أكثر من  01سنوات)ّ ،
لمتغير الخدمة
تبعا
التباين األحادي ()ANOVA؛ لتحديد درجة توافر مجاالت ّ
ّ
النضج الوظيفي ً
ات ،أكثر من عشر سنو ٍ
ات إلى عشر سنو ٍ
ات ،خمس سنو ٍ
الوظيفية (أقل من خمس سنو ٍ
ات) ،كما
يظهر ذلك في الجدول

(ُّ .)23

الجدولُّ(ُّ )22
المتوسطاتُّالحسابيةُّواالنحرافاتُّالمعياريةُّلمستوىُّالنضجُّالوظيفيُّلدىُّمديراتُّالمدارسُّ
األساسيةُّالخاصةُّفيُّمحافظةُّالعاصمةُّعمانُّتبعاُّلمتغيرُّالخدمةُّالوظيفية ُّ
ً
الخدمةُّالوظيفية ُّ
المجاالت ُّ

أقلُّمنُُّّ5سنوات ُّ
المتوسطُّ

االنحرافُّ

 5سنواتُّالىُُّّ 10

أكثرُّمنُُّّ10سنوات ُّ

المتوسطُّ االنحرافُّ المتوسطُّ

االنحرافُّ

الحسابي ُّ المعياري ُّ الحسابي ُّ المعياري ُّ الحسابي ُّ المعياري ُّ
الخبرةُّوالمهارة ُّ

1.01

1.60

1.10

1.11

1.31

1.40

القدرةُّعلىُّاتخاذُّالقرار ُّ

1.13

1.61

2.60

1.61

1.01

1.43

االهتمامُّبالمعلماتُّوبيئةُّالعمل ُّ

1.13

1.62

2.64

1.62

1.01

1.11

األداةُّالكليةُّللنضجُّالوظيفي ُّ

ُّ 4.02

ُّ 0.83

ُّ 3.90

ُّ 0.81

ُّ 4.19

ُّ 0.24

ق ظاهر ٍ
ُيالحظ من الجدول وجود فرو ٍ
الحسابية واالنحرافات المعيارّية لمستوى
ية في المتوسطات
ّ
تبعا لمتغير
األساسية
النضج الوظيفي لدى مديرات المدارس
ّ
ّ
ّ
عمان ً
الخاصة في محافظة العاصمة ّ
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الخدمة الوظيفية ،ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التّباين
األحادي حسب الجدول (.)32
الجدولُّ(ُّ )23
تحليلُّالتباينُّاألحادي(ُّ)ANOVAإليجادُّالفروقُّبينُّالمتوسطاتُّالحسابيةُّلمستوىُّالنضجُّالوظيفيُّ
العاصمةُّعمانُّتبعاُّلمتغيرُّالخدمةُّالوظيفية ُّ
لدىُّمديراتُّالمدارسُّاألساسيةُّالخاصةُّفيُّمحافظةُّ
ً
المجال ُّ

الخبرةُّوالمهارة ُّ

القدرةُّعلىُّاتخاذُّ
القرار ُّ

االهتمامُّبالمعلماتُّ
وبيئةُّالعمل ُّ

الدرجةُّالكليةُّ
للنضجُّالوظيفي ُّ

مصدرُّالتباين ُّ

متوسطُّ

مجموعُّ

درجةُّ

المربعات ُّ

الحرية ُّ المربعات ُّ

بين المجموعات

2.31

3

0.42

داخل المجموعات

061.62

240

1.13

المجموع

060.01

242

بين المجموعات

6.11

3

1.11

داخل المجموعات

301.26

240

1.41

المجموع

332.26

242

بين المجموعات

1.21

3

3.41

داخل المجموعات

310.64

240

1.11

المجموع

311.31

242

بين المجموعات

1.01

3

3.16

داخل المجموعات

301.12

240

1.16

المجموع

301.11

242

قيمةُُّّ F
2.01

4.11

2.11

1.12

مستوىُّ
الداللة ُّ
1.11

1.110

1.121

1.102

ٍ
ق ذات ٍ
ُيالحظ من الجدول ( )32أعاله وجود فرو ٍ
الداللة ()α=1.11
داللة إ
حصائية عند مستوى ّ
صة في
النضج الوظيفي لدى مديرات المدارس
بين المتوسطات الحسابية لمستوى ّ
ّ
األساسية الخا ّ
الكلية ،إذ بلغت ( )1.12وبمستوى
تبعا لمتغير الخدمة الوظيفية في ّ
الدرجة ّ
عمان ً
محافظة العاصمة ّ
تم إجراء اختبار المقارنات البعدية
( .)1.102ولمعرفة عائدية الفروقً ،
تبعا لمتغير الخدمة الوظيفيةّ ،
( ،)LSDوالجدول ( )31يبين ذلك.
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الجدولُّ(ُّ )24
نتائجُّاختبارُُّّLSDللمقارناتُّالبعديةُّبينُّالمتوسطاتُّالحسابيةُّلمستوىُّالنضجُّالوظيفيُّلدىُّ
مديراتُّالمدارسُّاألساسيةُّالخاصةُّفيُّمحافظةُّالعاصمةُّتبعاُّلمتغيرُّالخدمةُّالوظيفية
المجال ُّ

الخبرةُّوالمهارة ُّ

القدرةُّعلىُّاتخاذُّ
القرار ُّ

االهتمامُّبالمعلماتُّ
وبيئةُّالعمل ُّ

الدرجةُّالكليةُّ
للنضجُّالوظيفي ُّ

الوسطُّ

أقلُّمنُُّّ5

ُّ10-5

أكثرُّمنُُّّ10

الحسابي ُّ

سنوات ُّ

سنوات ُّ

سنوات ُّ

أقل من  1سنوات

1.01

-

 01-1سنوات

1.10

أكثر من  01سنوات

1.31

أقل من  1سنوات

1.13

 01-1سنوات

2.60

أكثر من  01سنوات

1.01

أقل من  1سنوات

1.13

 01-1سنوات

2.64

أكثر من  01سنوات

1.01

أقل من  1سنوات

1.14

 01-1سنوات

2.61

أكثر من  01سنوات

1.06

الخبرة ُّ

-

**
-

-

**
-

**
-

-

**
-

-

**
-

ُيالحظ من الجدول ( )31أعاله وجود فروق لصالح من كانت خبرته (أكثر من  01سنوات)،
حيث كان الوسط الحسابي إلستجابتهم أعلى.
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النتائجُّالمتعلقةُّبالسؤالُّ الخام س ُّ

السؤالُّالخامسُّ :هلُّهناكُّفروقُّذاتُّداللةُّإحصائيةُّعندُّمستوىُّ(ُّ )0.05=αبينُّمتوسطاتُّ
استجابةُّالمعلماتُّلدرجة ُّااللتزام ُّالتنظيميُّلدىُّمديراتُّالمدارسُّاألساسيةُّالخاصةُّفيُّمحافظةُّ
العاصمةُّعمانُّتعزىُّلمتغيراتُّ(التخصصُّ،المؤهلُّالعلميُّ،الخدمةُّالوظيفية)؟ ُّ
تمت اإلجابة عن هذا السؤال على النحو اآلتي:
ّ
تبعاُّلمتغيرُّالتُّخصص ُّ
ًُّ -1
الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة االلتزام التّنظيمي لدى مديرات
تم حساب المتوسطات
ّ
ّ
تبعا لمتغير
األساسية
المدارس
ّ
ّ
الخاصة في محافظة العاصمة عمان ،من وجهة نظر المعلمات ً
تبعا لمتغير
وتم إجراء اختبار ت ()t-test؛ لتحديد درجة توافر مجاالت االلتزام التّنظيمي ً
التّخصصّ ،
التّخصص (علمي-إنساني) كما يظهر ذلك في الجدول (.)31
الجدولُّ(ُّ )25
المتوسطاتُّالحسابيةُّواالنحرافاتُّالمعياريةُّلدرجةُّااللتزامُّالتنظيميُّلدىُّمديراتُّالمدارسُّ
األساسيةُّالخاصةُّفيُّمحافظةُّالعاصمةُّعمانُّواالختبارُّالتائيُّلعينتينُّمستقلتينُّ(ُّ )t-test
متغيرُّالتخصص ُّ
المجاالت ُّ

علميُّ(ن=ُّ )128

إنسانيُّ(ن=ُّ )182

المتوسطُّ االنحرافُّ المتوسطُّ االنحرافُّ

قيمةُّt

درجةُّ

مستوىُّ

الحرية ُّ الداللة ُّ

الحسابي ُّ المعياري ُّ الحسابي ُّ المعياري ُّ
االلتزامُّالعاطفي ُّ

1.36

1.63

1.31

1.60

1.10

243

1.10

االلتزامُّاالستمراري ُّ

1.16

1.11

2.66

1.16

3.13

243

1.13

االلتزامُّاألخالقي ُّ

1.34

1.63

1.02

1.61

0.14

243
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ُّ 0.22

ُّ 4.09

ُّ 0.23

ُّ 0.02 ُّ 322 ُّ 1.52

األداةُّالكليةُّلالُّلتزامُّالتنظيمي ُّ ُّ 4.21

النتائج التي تظهر في جدول ( )31إلى وجود بين متوسطات استجابة أفراد العينة لدرجة
تُشير ّ
عمان تُعزى لمتغير
األساسية
االلتزام التّنظيمي لدى مديرات المدارس
ّ
ّ
الخاصة في محافظة العاصمة ّ
التّخصص ولصالح التّخصص العلمي.
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تبعاُّلمتغيُّرُّالمؤهُّلُّالعلمي
ًُّ -2
تبعا لمتغير المؤهل،
تم حساب المتوسطات
ّ
الحسابية واالنحرافات المعيارّية واختبار (ً )t-test
ّ
تبعا لمتغير المؤهل العلمي ،كما يظهر ذلك في الجدول (.)34
ً
الجدولُّ(ُّ )22
المتوسطاتُّالحسابيةُّواالنحرافاتُّالمعياريةُّلدرجةُّااللتزامُّالتنظيميُّلدىُّمديراتُّالمدارسُّاألساسيةُّ
الخاصةُّفيُّمحافظةُّالعاصمةُّعمانُّتبعاُّلمتغيرُّالمؤهلُّالعلميُّواالختبارُّالتائيُّلعينتينُّمستقلتينُُُُُُُّّّّّّّ
(ُّ )t-test
المؤهلُّالعلمي ُّ
المجاالت ُّ

بكالوريوسُّفماُّ

دراساتُّعلياُّ

دون(ن=ُّ )229

(ن=ُّ )85

قيمةُُّّ t

المتوسطُّ االنحرافُّ المتوسطُّ االنحرافُّ

درجةُّ

مستوىُّ

الحرية ُّ الداللة ُّ

الحسابي ُّ المعياري ُّ الحسابي ُّ المعياري ُّ
االلتزامُّالعاطفي ُّ

1.20

1.16

1.01

1.60

3.02

243

1.12

االلتزامُّاالستمراري ُّ

1.10

1.16

2.61

1.11

0.46

243

1.16

االلتزامُّاألخالقي ُّ

1.33

1.64

1.16

1.61

0.21

243

1.06

األداةُّالكليةُّلاللتزامُّالتنظيمي ُّ

ُّ 4.19

ُّ 0.21

ُّ 4.01

ُّ 322 ُّ 1.92 ُّ 0.22

ُّ 0.05

ٍ
ٍ
ُيالحظ من الجدول أعاله وجود فرو ٍ
الداللة ()α=1.11
داللة
ق ذات
إحصائية عند مستوى ّ
بمجال االلتزام العاطفي بين متوسطات استجابة أفراد العينة لدرجة االلتزام التّنظيمي لدى مديرات
عمان ،تُعزى لمتغير المؤهل العلمي لصالح
األساسية
المدارس
ّ
ّ
الخاصة في محافظة العاصمة ّ
الحسابية.
البكالوريوس فما دون في االلتزام التنظيمي بدليل ارتفاع متوسطاتهم
ّ
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تبعاُّلمتغيُّرُّالخدمةُّالوظيفية
ً -3
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة االلتزام التّنظيمي لدى مديرات
عمان ،تُعزى لمتغير الخدمة الوظيفية كما يظهر
األساسية
المدارس
ّ
ّ
الخاصة في محافظة العاصمة ّ

في الجدول (ُّ .)31

الجدولُّ()22
المتوسطاتُّالحسابيةُّواالنحرافاتُّالمعياريةُّلدرجةُّااللتزامُّالتنظيميُّلدىُّمديراتُّالمدارسُّاألساسيُّةُّ
الخاصُّةُّفيُّمحافظةُّالعاصمةُّتعزىُّلمتغيرُّالخدمةُّالوظيفية ُّ
الخدمةُّالوظيفية ُّ
المجاالت ُّ

أقلُّمنُُّّ5سنوات ُّ
المتوسطُّ االنحرافُّ

ُّ5سنواتُّإلىُّعشرُّسنوات ُّ أكثرُّمنُّعشرُّسنوات ُّ
المتوسطُّ

االنحرافُّ

المتوسطُّ االنحرافُّ

الحسابي ُّ المعياري ُّ الحسابي ُّ

المعياري ُّ

الحسابي ُّ المعياري ُّ

االلتزامُّالعاطفي ُّ

1.06

1.63

1.30

1.14

1.26

1.11

االلتزامُّاالستمراري ُّ

1.10

1.61

2.61

1.61

1.00

1.41

االلتزامُّاألخالقي ُّ

1.33

1.61

1.11

1.66

1.21

1.11

األداةُّالكليةُّلاللتزامُّالتنظيمي ُّ

1.01

1.61

1.10

1.46

1.36

1.43

ٍ
ُيالحظ من الجدول أعاله وجود فرو ٍ
الداللة ( )α=1.11بين
ق ذات
داللة إحصائية عند مستوى ّ
لخاصة في
األساسية ا
متوسطات استجابة أفراد العينة لدرجة االلتزام التنظيمي لدى مديرات المدارس
ّ
ّ
تم إجراء اختبار
محافظة العاصمة ّ
عمان ،تُعزى لمتغير الخدمة الوظيفية ،ولمعرفة عائدية الفروق ّ
التباين األحادي ( )ANOVAكما يظهر ذلك في الجدول (.)36
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الجدولُّ(ُّ )28
تحليلُّالتباينُّاألحاديُّ(ُّ)ANOVAإليجادُّالفروقُّبينُّالمتوسطاتُّالحسابيةُّالمعياريةُّلدرجةُّااللتزامُّ
اتُّالمدارسُّاألساسيةُّالخاصةُّفيُّمحافظةُّالعاصمةُّتبعاُّلمتغيرُّالخدمةُّالوظيفية ُّ
التنظيميُّلدىُّمدير
ً
المجال ُّ
االلتزامُّ
العاطفي ُّ

االلتزامُّ
االستمراري ُّ

االلتزامُّ
االخالقي ُّ

األداةُّ
الكلية ُّ

مصدرُّالتباين ُّ

مجموعُّ

المربعات ُّ

درجةُّالحرية ُّ

متوسطُّ

المربعات ُّ

بين المجموعات

3.62

3

0.11

داخل المجموعات

321.43

240

1.44

المجموع

311.11

242

بين المجموعات

4.04

3

2.16

داخل المجموعات

316.66

240

1.16

المجموع

304.01

242

بين المجموعات

1.14

3

2.16

داخل المجموعات

341.21

240

1.13

المجموع

341.60

242

بين المجموعات

1.10

3

3.31

داخل المجموعات

061.13

240

1.13

المجموع

060.12

242

قيمةُّ F
3.32

1.21

1.31

1.21

مستولىُّ
الداللة ُّ
1.00

1.111

1.114

1.101

ٍ
ٍ
ُيالحظ من الجدول أعاله وجود فرو ٍ
إحصائية في المجالين :االلتزام االستمراري،
داللة
ق ذات
وااللتزام األخالقي عند مستوى الداللة ( )α=1.11بين متوسطات استجابة أفراد العينة لدرجة االلتزام
عمان ،تُعزى لمتغير الخدمة
األساسية
التّنظيمي لدى مديرات المدارس
ّ
ّ
الخاصة في محافظة العاصمة ّ
تم إجراء اختبار
الوظيفية في االلتزام التّنظيمي ولمعرفة عائدية الفروقً ،
تبعا لمتغير الخدمة الوظيفيةّ ،
مقارنات بعدية ( ،)LSDوالجدول ( )36يبين ذلك.
ُّ
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الجدولُّ(ُّ )29
نتائجُّاختبارُُّّLSDللمقارناتُّالبعديةُّبينُّالمتوسطاتُّالحسابيةُّلدرجةُّااللتزامُّالتنظيميُّلدىُّمديراتُّ
المدارسُّاألساسيةُّالخاصةُّفيُّمحافظةُّالعاصمةُّتبعاُّلمتغيرُّالخدمةُّالوظيفية ُّ
المجال ُّ

االُّلتزامُّاالستمراري ُّ

االلتزامُّاالخالقي ُّ

الدرجةُّالكليةُّ
لاللتزامُّالتنظيمي ُّ

الوسطُّ

أقلُّمنُُّّ5

ُّ10-5

أكثرُّمنُُّّ10

الحسابي ُّ

سنوات ُّ

سنوات ُّ

سنوات ُّ

أقل من  1سنوات

1.02

-

**

 01-1سنوات

2.61

أكثر من  01سنوات

1.00

أقل من  1سنوات

1.13

 01-1سنوات

2.66

أكثر من  01سنوات

1.21

أقل من  1سنوات

1.01

 01-1سنوات

1.10

أكثر من  01سنوات

1.36

الخبرة ُّ

-

**
-

-

**
-

**
-

-

**
-

ُّ

ُيالحظ من الجدول ( )36بعد عمل المقارنات البعدية بطريقة  LSDألثر الخدمة الوظيفية في
أن
األساسية
درجة االلتزام التّنظيمي لدى مديرات المدارس
ّ
عمانّ ،
ّ
الخاصة في محافظة العاصمة ّ
هناك فرق في جميع المقارنات بين أقل من  1سنوات و 01-1سنوات ولصالح أقل من  1سنوات،
وبين أقل من  1سنوات وأكثر من  01سنوات لصالح أقل من  1سنوات  ،حيث كان الوسط الحسابي
الستجاباتهم أعلى.
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الفصلُّالخامس ُّ
مناقشةُّالنُّتائجُّوالتُّوصيات ُّ
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الفصلُّالخامس ُّ

مناقشةُّالنُّتائجُّوالتُّوصيات ُّ
الدراسة فيما يخص أسئلة الدراسة ،كما وتضمن توصيات
تضمن هذا الفصل
عرضا لمناقشة نتائج ّ
ً
ّ
الموضحة فيما يأتي:
النتائج
تم التّوصل إليها وفقًا لهذه ّ
ّ
ا ّلدراسة التي ّ
مناق شةُّ النتا ئجُّالمتعلقةُّبالسؤالُّ األول ُّ

ضجُّالوظيفيُّلدىُّمديراتُّالمدارسُّ
ُّ
ُّمناقشةُّنتائجُّالسُّؤالُّاألوُّلُّوالذيُّينص"ُّ:ماُّمستوىُّالنُّ

األساسيُّةُّالخاصُّةُّفيُّمحافظةُّالعاصمةُّعمُّانُّمنُّوجهةُّنظرُّالمعلمات؟"ُّ ُّ

األساسية
النضج الوظيفي لدى مديرات المدارس
النتائج في الجدول ( )00أ ّن مستوى ّ
أوضحت ّ
ّ
عمان من وجهة نظر المعلمات ،وجاءت مجاالت األداة جميعها في
ّ
الخاصة في محافظة العاصمة ّ
الدرجة المرتفعة ،وجاء في الرتبة األولى :مجال الخبرة والمهارة بمتوسط حسابي ( )1.02وانحراف
ّ
الرتبة الثّانية :مجال االهتمام بالمعلمات وبيئة العمل
معياري ( )1.12وبمستوى مرتفع ،وجاء في ّ
الرتبة الثّالثة  :مجال
بمتوسط حسابي ( )1.13وانحراف معياري ( )1.61وبمستوى مرتفع ،وجاء في ّ
القدرة على اتخاذ القرار بمتوسط حسابي ( )1.10وانحراف معياري ( )1.16وبمستوى مرتفع.وقد
تُعزى هذه النتيجة إلى درجة الوعي العالية لدى مديرات المدارس وادراكهم ألهمية ا ّلنضج الوظيفي،
أثر ٍ
لما له من ٍ
كبير على أداء المعلمين والمعلمات ،وتحسين دافعيتهم وفاعليتهم اتجاه العمل وزيادة
ٍ
بشكل إيجابي ،كما وقد تُعزى
بوية
انتمائهم والئهم للمدرسة والذي ينعكس على
عليمية والتّر ّ
العملية التّ ّ
ّ
ٍ
هذه النتيجة إلى الحرص الكبير لتوظيف ٍ
إبداعية من قبل مديرات المدارس ،وتحفيز العاملين
أفكار
معنويا بما يتناسب مع جهدهم ،ومع ممارسة ٍ
قيادي ديمق ارطي بإدارتهم ،ومشاركة العاملين باتخاذ
نمط
ٍّ
ً
ٍ
القرار ،وتوفير ٍ
النضج
بيئة
أن مستوى ّ
صحية للعمل ،وتتفق هذه ّ
النتيجة مع دراسة الصرايرة ( )3116ب ّ
النضج الوظيفي
تفعا ،ومع أبو ناصيف ( )3106بمستوى ّ
الوظيفي ألداء مديري المدارس جاء مر ً
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ٍ
ٍ
أيضا .واتفقت مع دراسة حمودي ،وابراهيم ،وأمين
لدى مديري المدارس ،والذي جاء بدرجة مرتفعة ً
( )3106التي أشارت نتائجها إلى االنعكاس اإليجابي لنضج المديرين الوظيفي على المؤسسة
وتقدمها ،وقد اختلفت هذه الدراسة مع دراسة الرشيدي( )3101التي أشارت نتائجها إلى وجود در ٍ
جة
ّ
ٍ
النضج الوظيفي للمديرين في ممارساتهم القيادية.
متوسطة لمستوى ّ
ٍ
النحو اآلتي:
وفيما يلي مناقشة كل
مجال من المجاالت على ّ
ٍ
بشكل مفص ٍل:
النضج الوظيفي
مجاالت ّ
أوًُّالُّ:مجالُّالخبرةُّوالمهارة ُّ
أن المتوسط الحسابي لفقرات مجال "الخبرة والمهارة"
أظهرت ّ
النتائج الواردة في الجدول (ّ )03
ٍ
بدرجة مر ٍ
ٍ
بدرجة
تفعة ،وجاءت فقرات هذا المجال
الخاصة قد جاء
األساسية
لدى مديرات المدارس
ّ
ّ
ٍ
تنص على "تعمل بروح األنظمة والتعليمات الواردة
الرتبة األولى :الفقرة ( )1التي ّ
مرتفعة .وجاءت في ّ
من الو ازرة" بمستوى مرتفع ،وقد ُيعزى ذلك إلى حرص مديرات المدارس بااللتزام بالقوانين واألنظمة
ألن احترامها وتطبيقها لألنظمة والقوانين يضمن ديمومة المدرسة
الصادرة من و ازرة التّربية والتّعليم؛ ّ
ّ
أنموذجا ُيحتذى به بااللتزام أمام جميع العاملين
واستمرار عملها لخدمة المجتمع ،كما تمثّل المديرات
ً
ٍ
ٍ
وكفاءة
بفاعلية
إيجابيا في نفوسهم ويدفعوهم لتأدية أعمالهم
أثر
بالمدرسة ،فهم قدوة للمرؤوسين يتركون ًا
ً
ٍ
تنص على" :تمارس السلوك الديمقراطي بإدارتها"
عالية ،وجاءت في الرتبة األخيرة :الفقرة ( )00التي ّ
خاصة يمارسن أنماطًا قياديةً مختلفةً
بمستوى مرتفع ،وقد تُعزى هذه ّ
النتيجة إلى ّ
أن مديرات المدارس ال ّ
بناءا على درجة نضجهم الوظيفي.
النمط المخبر أو ّ
النمط البائع أو ّ
مثلّ :
النمط المفوض ً
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ثانياًُّ:مجالُّالقدرةُّعلىُّاتخاذُّالقرار ُّ
الدراسة
بأن فقرات مجال "القدرة على اتخاذ القرار" ِمن قبل عينة ّ
بالرجوع إلى الجدول (ّ )02
تبين ّ
تنص على"
قد جاءت
الرتبة األولى:الفقرة ( )01التي ّ
ُ
جميعها مرتفعة؛ بمستوى مرتفع ،وجاءت في ّ
تأخذ بعين االعتبار إمكانيات مؤسستها عند اتحاذ القرار" بمستوى مرتفع ،وقد ُيعزى ذلك إلى ارتفاع
المادية والبشرّية المتاحة بالمدارس من قبل المديرات في عملية اتخاذ
إدراك أهمية دراسة اإلمكانيات
ّ
أهمية أخذ اإلمكانيات المتاحة في مؤسساتهن بعين االعتبار ،وسالمة وفعالية
القرار ،ويعود إلدراكهن ّ
تنص على "تمتلك
الرتبة األخيرة :الفقرة ( )30التي ّ
وسائل وأساليب دراسة اإلمكانيات ،وجاءت في ّ
النتيجة لوعي
القدرة على معالجة األخطاء بالق اررات قبل وقوعها" بمستوى مرتفع ،وقد تُعزى هذه ّ
ٍ
خطط بديلة للمشكالت ،وقدرتهن على التنبؤ باألخطاء قبل وقوعها.
بأهمية التّخطيط ووضع
المديرات
ّ
ثالُّثًاُّ:مجالُّاالهتمامُّبالمعلماتُّوبيئةُّالعمل ُّ
بأن غالبية الفقرات لمجال "االهتمام بالمعلمات وبيئة العمل "قد
بالرجوع إلى الجدول (ّ )01
تبينّ :
ٍ
ٍ
تنص على "تتابع استخدام
جاءت مرتفعة ،وبدرجة مرتفعة ،وجاءت في الرتبة األولى :الفقرة ( )31التي ّ
ٍ
ٍ
ويعزى ذلك إلى سعي مديرات المدارس
المعلمات لوسائل االتصال التكنولوجية" بدرجة مرتفعةُ ،
عليمية من خالل إعداد المعلمين ورفع
خاصة لالرتقاء بمستوى مدارسهم وزيادة جودة
العملية التّ ّ
ّ
ال ّ
الدورات التدريبية التي تنمي مهارات المعلمات
كفاياتهم وتطوير مهاراتهم المهنية ،إذ تُنسق المديرات ّ
الرتبة األخيرة :الفقرة ()31
وتُطلعهم على كل ما هو جديد في المجال التّربوي والتّعليمي ،وجاءت في ّ
أن مديرات
أيضا إلى ّ
تنص على" :تعامل المعلمات جميعهم (بعدل وانصاف)" ،وقد ُيعزى ذلك ً
التي ّ
ٍ
الرئيسي للمعلمات ،الذي يتمثل بتدريس الطّلبة
بشكل
خاصة يركزن
ٍّ
أساسي على ّ
المدارس ال ّ
الدور ّ
واكسابهم العلم والمعرفة وزيادة دافعيتهم للتعلم ،وتركيز المديرات على المعلمات المستجدات في ميدان
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الفنية لديهم ،ولنقص تدريبهم ما قبل الخدمة ،باإلضافة لحرص
التّعليم لنقص الكفايات
المهنية و ّ
ّ
المديرات على ضمان حصول المعلمات المستجدات على التّدريب والدعم الالزم أثناء التحاقهم
بالخدمة ،مما ينتج عنه تجاهل المعلمات أصحاب سنوات الخبرة والخدمة األطول.
مناق شةُّ النتا ئجُّالمتعلقةُّبالسؤالُّ الثاني ُّ

مناقشةُّنتائجُّالسُّؤالُّالثُّانيُّوالذيُّينص":ماُّدرجةُّااللتزامُّالتُّنظيميُّلدىُّمدي ارتُّالمدارسُّاألساسيُّةُّ

الخاصُّةُّفيُّمحافظةُّالعاصمةُّعمُّانُّمنُّوجهةُّنظرُّالمعلمات؟" ُّ

أن درجة االلتزام التّنظيمي لدى مديرات المدارس
السؤال في الجدول (ّ )01
أوضحت نتائج هذا ّ
بدرجة مر ٍ
ٍ
تفعة،
عمان من وجهة نظر المعلمات جاءت
األساسية
ّ
ّ
الخاصة في محافظة العاصمة ّ
وبدرجة مر ٍ
ٍ
تفعة ،وفي الرتبة الثّانية :جاء
بالرتبة األولى
بمستوى مرتفع ،وجاء مجال "االلتزام العاطفي" ّ
ٍ
ٍ
الرتبة الثّالثة
مجال "االلتزام األخالقي" وبدرجة مرتفعة ً
أيضا ،وجاء مجال "االلتزام االستمراري" في ّ
وبدرجة مر ٍ
ٍ
تفعة ،وقد تُعزى هذه النتيجة إلى أن هناك بيئةّ مدرسيةً مناسبة تتبنى فيها المديرات لقيم
وأهداف المؤسسة ،ويشعرن باالستقرار واألمان والوالء الوظيفي ،وقد ُيعزى ذلك إلى تمتع مديرات
الخاصة بصور االلتزام التّنظيمي المختلفة (العاطفي ،واالستمراري ،واألخالقي) ،وتتفق هذه
المدارس
ّ
النتيجة مع دراسات ٍّ
كل من :ديماركو ( ،)DeMarco, 2002والعواودة ( ،)3101وياسين (،(3106
ّ
ودودي( ،)Dude, 2012والتي أشارت لوجود درجة عالية من االلتزام التّنظيمي لدى المديرين.
ٍ
النحو اآلتي:
وفيما يلي مناقشة كل
مجال من المجاالت على ّ
ٍ
بشكل مفص ٍل:
مجاالت االلتزام التّنظيمي
ُّأوالُُّّ:مجالُّااللتزامُّالعاطفي ُّ
أن المتوسط الحسابي لفقرات مجال "االلتزام العاطفي" لدى مديرات المدارس
يظهر الجدول (ّ )04
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
الرتبة
األساسية
ّ
ّ
الخاصة قد جاء بدرجة مرتفعة ،وجاءت فقرات هذا المجال بدرجة مرتفعة ،وجاءت ب ّ
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بأنها جزء من أفراد المدرسة التي تعمل بها
تنص على " :تعتبر نفسها ّ
األولى :الفقرة ( )2التي ّ
وبدرجة مر ٍ
ٍ
النفسي والوجداني لألفراد اتجاه مؤسساتهم التي يعملون بها،
"
تفعة ،وقد ُيعزى ذلك لالرتباط ّ
وشعور األفراد بالتّقدير والحب لهم ،وينعكس بسلوكياتهم التّنظيمية بالحضور وساعات الدوام والغياب،
تنص على" :تعتبر نفسها بأنها عضو فعال بالمدرسة التي
الرتبة األخيرة :الفقرة ( )0التي ّ
وجاءت في ّ
تعمل بها" وبدرجة مرتفعة ،قد ُيعزى ذلك النشغال المديرات باألعمال اإلدارّية الروتينية الكثيرة من
إشراف على المعلمين ،ومتابعة حضور وغياب العاملين ،ومتابعة شؤون الطّلبة ،والخطط الدراسّية
فاعلية المديرة
والمناهج ،فعدم لجوء المديرات لتفويض السلطات للتخفيف من هذه األعمال ،تقلل من
ّ
ومشاركتها بأنشطة أُخرى بالمدرسة مثل :األنشطة الالمنهجية ،وأنشطة خدمة المجتمع.
ثانياًُّ:مجالُّااللتزامُّاالستمراري ُّ
النتائج الواردة في جدول ( )01أ ّن فقرات مجال "االلتزام االستمراري "قد جاءت جميعها
أظهرت ّ
مرتفعة ،بمتوسط حسابي ( )2.66وانحراف معياري ( )1.11وبدرجة مرتفعة ،وجاءت الفقرات جميعها
تنص على" :تُ ِعد عملها بالمدرسة ذو ميزات
بدرجة مرتفعة؛ وجاءت في الرتبة األولىالفقرة ( )01التي ّ
ال تتوفر في مدارس أخرى" وبدرجة مرتفعة ،وقد ُيعزى ذلك إلى ارتفاع إدراك قيمة المدرسة بالمجتمع
الشخصية ،والتي قد ال تتوفر بمدرسة
المحلي ،ولتوافق أهداف وغايات المدرسة مع أهداف المديرة
ّ
تنص على" :تعترض أسباب لترك عملها وهي
الرتبة األخيرة :الفقرة ( )6التي ّ
أخرى ،وجاءت في ّ
خاصة يدركن
تحول دون ذلك" ،وبدرجة مرتفعة ،وقد تُعزى هذه ّ
النتيجة إلى ّ
أن مديرات المدارس ال ّ
ّ
ميزات مدارسهن وعملهن ،والقيمة االقتصادية التي تعيها المديرات لمدارسهن للبقاء فيها عند مقارنتها
بغيرها ،فال يأبهن ألي ٍ
سبب عارض يدفعهن لترك مؤسساتهم.
ُّ
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ثالثًاُّ:مجالُّااللتزامُّاألخالقي ُّ
أن فقرات مجال "االلتزام األخالقي" جاءت مرتفعةً،
أظهرت ّ
النتائج الواردة في الجدول (ّ )06
وبدرجة مر ٍ
ٍ
ٍ
تفعة ،وجاءت جميع فقرات المجال
متوسط حسابي ( )1.06وانحراف معياري ()1.64
ب
ٍ
ٍ
كبير
ًا
جهدا
تنص على" :تبذل ً
بدرجة مرتفعة ً
أيضا ،إذ جاءت في الرتبة األولى :الفقرة ( )01التي ّ
بدرجة مر ٍ
ٍ
تفعة ،وقد ُيعزى ذلك إلى االنتماء القوي لدى مديرات المدارس
لتحقيق رؤية المدرسة"
خصيا؛
لمدارسهن ،وايمانهن بتوافق قيمهن مع قيم المدرسة ،وأن كل ما يرتبط بمدارسهن يرتبط بهن ش ً
لذلك يبذلن كل ما بوسعهن لتحقيق كل األمور التي تخص العمل بما فيها رؤية المدرسة ،وجاءت
تنص على" :تحرص على فتح قنوات التواصل بين الكادر
في الرتبة األخيرة :الفقرة ( )06التي ّ
ٍ
ٍ
خاصة قائدات تربويات
التعليمي" وبدرجة مرتفعة ،وقد تُعزى هذه النتيجة إلى أن مديرات المدارس ال ّ
يحرصن على إيجاد شبكة اتصال فع ٍ
الة مع جميع األفراد العاملين بمدارسهن لضمان تبادل المعلومات
ّ
الصادرة من ِقبلهن للعاملين في
والبيانات فيما بينهن؛ وألنه يساعدهن في إيصال الق اررات والتّعليمات ّ
تغذية ر ٍ
ٍ
اجعة من العاملين بما يخص العمل ،أو
جميع المستويات اإلدارية ،وبالمقابل حصولهن على
اقتر ٍ
ٍ
شكاو.
احات ،أو
مناق شةُّ النتا ئجُّالمتعلقةُّبالسؤالُّ الثالث ُّ

مناقشة ُّنتائج ُّالسُّؤال ُّالثُّالث ُّوالذي ُّينصُّ"ُّ:هل ُّتوجدُّعالقة ُّارتباطية ُّذات ُّداللة ُّإحصائية ُّعندُّ
ضجُّالوظيفيُّودرجةُّ
ُّ
مستوىُّالداللةُّ(ُّ)0.05=αبينُّمتوسطاتُّاستجابةُّالمعلماتُّلمستوى ُّالنُّ

االلتزامُّالتُّنظيميُّلدىُّمديراتُّالمدارسُّاألساسيُّةُّالخاصُّةُّفيُّمحافظةُّالعاصُّمةُّعمُّانُّمنُّوجهةُّ
نظرُّالمعلمات؟"

النضج الوظيفي ودرجة االلتزام التّنظيمي
أظهر الجدول ( )06العالقة االرتباطية بين مستوى ّ
الخاصة من وجهة نظر المعلمات ،حيث تبين وجود عالق ٍة إرتباطية
األساسية
لدى مديرات المدارس
ّ
ّ
النضج الوظيفي لدى مديرات المدارس ،ومجموع
موجبة دالة إحصائياً بين جميع درجات مجاالت ّ
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عمان،
ساسية
درجات االلتزام التّنظيمي لدى المديرات في المدارس األ ّ
ّ
الخاصة في محافظة العاصمة ّ
وعالقات ٍ
ٍ
إحصائيا بين جميع درجات االلتزام التّنظيمي للمديرات
دالة
عند مستوى (،)α =1.11
ً
الخاصة عند مستوى (،)α =1.11
األساسية
النضج الوظيفي لدى مديرات المدارس
ومجموع درجات ّ
ّ
ّ
تباطية ٍ
عالقة ار ٍ
ٍ
النضج الوظيفي ،ومجموع درجات
دالة
كذلك وجود
إحصائيا بين مجموع درجات ّ
ً
إحصائيا ،وقد ُيعزى ذلك إلى أن ا ّلنضج
االلتزام التّنظيمي بلغت قيمتها( ،)1.414وكلها مرتفعة ودالة
ً
ٍ
إيجابي في أداء المديرات ،فتوفره لديهن يجعلهن يملكن رؤيةً واضحةً عن
بشكل
الوظيفي يؤثّر
ٍّ
ٍ
ومدركات ألهدافهن والعقبات والمشاكل التي قد تواجههن؛ فيصبحن أكثر إنتاجية وفاعلية
مؤسساتهن،
فيمارسن مهنتهن اإلدارّية بكل ٍّ
حب ويقدمن أفضل ما لديهن ،وتجسد المديرات تحقيق االلتزام لعملهن
لعملية
بصوره المتعددة (العاطفي ،واالستمراري ،واألخالقي) ،ووالئهن لمدارسهن مما ُيحسن جودة ا ّ
عليمية ،أي أّنه ّكلما كان هناك نضج وظيفي كلّما ارتفع االلتزام التّنظيمي لدى المديرات.
التّ ّ
مناق شةُّ النتا ئجُّالمتعلقةُّبالسؤالُّ الرابع ُّ

الُّالرابعُّوالذيُّينص":هلُّتوجدُّفروقُّذاتُّداللةُّ ُّإحصائيةُّ ُّعندُّمستوى ُّ( α
مناقشةُّنتائجُّالسُّؤ ُّ

ُّ )=0,05بين ُّمتوسطات ُّاستجابة ُّالمعلمات ُّلمستوى ُّالنُّضج ُّالوظيفي ُّلدى ُّمديرات ُّالمدارسُّ
األساسيُّةُّالخاصُّةُّفيُّمحافظةُّالعاصمةُّعمُّانُّتُّعزىُّلمتغيراتُّ(التُّخصص ،المؤهلُّالعلميُّ،سنواتُّ
الخدمة)؟"ُّ ُّ

السؤال ما يلي:
أشارت ّ
النتائج التي أجابت عن هذا ّ
تبعاُّلمتغيُّرُّالتُّخصصُّ ُّ
ًُّ ُّ.1
ٍ
ٍ
النتائج في الجدول ( )31إلى وجود فرو ٍ
إحصائية عند مستوى الداللة
داللة
ق ذات
أشارت ّ
النضج الوظيفي لدى مديرات المدارس
( )α =1.11بين متوسطات استجابة أفراد العينة لمستوى ّ
ِ
الكلية للنضج
بعا
األساسية
لمتغير التّخصص ،في ّ
الدرجة ّ
ّ
ّ
ّ
عمان ت ً
الخاصة في محافظة العاصمة ّ
القيادية التي تمارسها مديرات المدارس التي تعتمد
الوظيفي لصالح العلمي ،وقد ُيعزى ذلك للممارسات
ّ
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ألهمية ا ّلنضج الوظيفي وعلى درجة كفاءتهن ومهارتهن وقدرتهن على تقييم
على مدى إدراكهن
ّ
ٍ
وموضوعية ألخذ الق اررات المناسبة في مدارسهن ،ولم تتناول أي در ٍ
ٍ
ٍ
الموقف بطر ٍ
سابقة
اسة
علمية
يقة
النضج الوظيفي.
متغير الخدمة الوظيفية وأثره على ّ
ّ
تبعاُّلمتغيُّرُّالمؤهلُّالعلميُّ ُّ
ًُّ ُّ.2
ٍ
ق ذات ٍ
أشارت النتائج في الجدول ( )30وجود فرو ٍ
الداللة ()α=1.11
داللة
احصائية عند مستوى ّ
الخاصة
األساسية
النضج الوظيفي لدى مديرات المدارس
بين متوسطات استجابة افراد العينة لمستوى ّ
ّ
ّ
النضج الوظيفي ( الخبرة والمهارة
عمان ،تُعزى للمؤهل العلمي في مجالين من ّ
في محافظة العاصمة ّ
إحصائيا عند مستوى الداللة (،)1.11=α
والقدرة على اتخاذ القرار) حيث كانت قيم المجالين دالة
ً
العلمي لصالح البكالوريوس فما دون ،وقد ُيعزى ذلك إلى امتالك المديرات للخبرة
لمتغير المؤهل
ُيعزى
ّ
ّ
والمهارة الكافية ألداء األعمال والمهام اإلدارية الموكلة لهن ،ومقدرتهن على استقصاء المعلومات
فع ٍ
ال التخاذ الق اررات اإلدارّية السليمة في
وجمعها بالطّرق الصحيحة من خالل امتالك جهاز اتصال ّ
المدرسية وحرصهن على توفير كل ما
الوقت المناسب ،باإلضافة الهتمام واعتناء المديرات بالبيئة
ّ
يلزم من أدو ٍ
العملية التعليمية للمعلمات.
ات ووسائل تخص المناهج الدراسية وتسهل
ّ
نتائجها إلى عدم
النتيجة مع دراسة جوارنة ( ،)Jawarneh,2016التي أشارت
وتختلف هذه ّ
ُ
ٍ
ٍ
وجود فرو ٍ
العلمي.
إحصائية تُعزى لمتغير المؤهل
داللة
ق ذات
ّ
تبعاُّلمتغيُّرُّالخدمةُّالوظيفيُّةُّ ُّ
ًُّ ُّ.3
ق ظاهر ٍ
النتائج في الجدول ( )33إلى وجود فرو ٍ
ية في المتوسطات الحسابيٍة واالنحرافات
أشارت ّ
الخاصة في محافظة العاصمة
األساسية
النضج الوظيفي لدى مديرات المدارس
المعيارّية لمستوى ّ
ّ
ّ
عمان ،تبعا لمتغير الخدمة الوظيفية ،يعزى لمتغير الخدمة الوظيفية لصالح أكثر من  01سنو ٍ
ات،
ّ
ّ
ّ
ّ ُ
ً
ّ
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ٍ
أساسي على مهارات مديرات المدارس وقدرتهن
بشكل
النضج الوظيفي يعتمد
ٍّ
أن ّ
وقد ُيعزى ذلك إلى ّ
ٍ
ٍ
يادي ٍة ،والتي
على توظيف أساليب القيادة
الموقفية الفاعلة وعلى درجة امتالكهن لصفات ومهارات ق ّ
ّ
يبية الّتي تُنمي من قدراتهن
يمكن تطويرها وتحسينها من خالل التحاق المديرات ب ّ
الدورات التّدر ّ
ٍ
وكفاءتهن ،بغض النظر عن مؤهلهن العلمي ،إذ لم تتناول أي در ٍ
الوظيفية
سابقة متغير الخدمة
اسة
ّ
ّ
النضج الوظيفي.
وأثره على ّ
مناق شةُّ النتا ئجُّالمتعلقةُّبالسؤالُّ الخامس ُّ

عندُّمستوىُّ
ُّ
مناقشةُّنتائجُّالسُّؤالُّالخامسُّوالذيُّينصُّ"ُّ :هلُّهناكُّفروقُّذاتُّداللةُّ ُّإحصائيةُّ ُّ

(ُّ )0.05=αبين ُّمتوسطات ُّاستجابة ُّالمعلمات ُّلدرجة ُّااللتزام ُّالتُّنظيمي ُّلدى ُّمديرات ُّالمدارسُّ

األساسيُّةُّالخاصُّةُّفيُّمحافظةُّالعاصمةُّعمُّانُّ،تُّعزىُّلمتغيراتُّ(التُّخصصُّ،المؤهلُّالعلميُّ،الخدمةُّ
الوظيفيُّة)؟" ُّ

النتائج التي أجابت عن هذا السؤال ما يلي:
أشارت ّ
تبعاُّلمتغيُّرُّالتُّخصصُّ ُّ
ًُّ ُّ.1
ٍ
ٍ
النتائج في الجدول ( )31إلى وجود فرو ٍ
إحصائية عند متغير االلتزام
داللة
ق ذات
أشارت ّ
الداللة ( )α=1.11بين متوسطات استجابة أفراد العينة لدرجة االلت ازم
االستمراري فقط عند مستوى ّ
لمتغير
عمان ،تُعزى
األساسية
التّنظيمي لدى مديرات المدارس
ّ
ّ
ّ
الخاصة في محافظة العاصمة ّ
العلمي يلتزمون
أن أصحاب التّخصص
التّخصص ولصالح التّخصص
العلمي ،وقد ّيعزى ذلك إلى ّ
ّ
ّ
إن أصحاب التّخصص العلمي يمتازون بالعقالنية،
أكثر بالقوانين واألنظمة ويحرصون على االنضباط ،إذ ّ
ٍ
شخصية
ووزن األمور أكثر من غيرهم ،وخوفًا منهم على خسارة منصبهمِ ،لما يعود عليهم من منافع
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
عالية من جانب أخر ،إذ
وجودة
بكفاءة
المؤسسة
ونفسية من جانب ،وسعيهم لتحقيق أهداف
جتماعية
وا
ّ
ٍ
لم تتناول أي در ٍ
سابقة متغير التّخصص وأثره على االلتزام التّنظيمي لدى المديرات.
اسة
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تبعاُّلمتغيُّرُّالمؤهلُّالعلميُُّّ ُّ
ًُّ ُّ.2
ٍ
ٍ
النتائج في الجدول ( )34إلى وجود فرو ٍ
الداللة
داللة
ق ذات
إحصائية عند مستوى ّ
أشارت ّ
نظيمي لدى
( )α=1.11بمجال االلتزام
العاطفي بين متوسطات استجابة أفراد العينة لدرجة االلتزام التّ
ّ
ّ
العلمي لصالح
لمتغير المؤهل
عمان ،تُعزى
األساسية
مديرات المدارس
ّ
ّ
ّ
الخاصة في محافظة العاصمة ّ
ّ
بدرجة مر ٍ
ٍ
تفعة،
البكالوريوس فما دون ،وقد ُيعزى ذلك الرتباط المديرات بالمدارس التي يعملن بها
الزائدة من
فع ً
اال بمدارسهن ،وهذا نابع من االنتماء للمدارس وشعورهن بالّرقابة ّ
ويعتبرن أنفسهن جزًءا ّ
حرصا منها على ضمان قيام المديرات باألعمال الموكلة إليهن ،وذلك لعدم دراستهم
العليا،
ً
قبل اإلدارات ُ
ٍ
علمية ،واّنما يعتمدون على خبراتهم مقارنةً بأصحاب الدراسات العليا ،وتختلف
لتخصص اإلدارة بصو ٍرة
النتيجة مع دراسة عيد ( ،)3111والعواودة ( ،)3101التي أشارت نتائجهما إلى عدم وجود فرو ٍ
ق
هذه ّ
ٍ
ٍ
العلمي.
لمتغير المؤهل
إحصائية تُعزى
داللة
ذات
ّ
ّ
تبعاُّلمتغيُّرُّالخدمةُّالوظيفيُّة ُّ
ًُّ ُّ.3
ق ظاهر ٍ
النتائج في الجدول ( )31إلى وجود فرو ٍ
ية في المتوسطات الحسابيٍة
أشارت ّ
الخاصة في
األساسية
واالنحرافات المعيارّية لدرجة االلتزام التنظيمي لدى مديرات المدارس
ّ
ّ
الوظيفية لصالح
لمتغير الخدمة
الوظيفيةُ ،يعزى
لمتغير الخدمة
تبعا
ّ
ّ
ّ
ّ
عمانً ،
محافظة العاصمة ّ
ألنهم يتسمون باالنضباط وااللتزام بقيم وأهداف المؤسسة
من كانت خبرته (أقل من  1سنوات) ،وذلك ّ
تفعة ،على عكس من هم بخب ٍرة  01-1سنو ٍ
جة مر ٍ
بدر ٍ
ات ،أو بخبرة أكثر من  01سنوات ،إذ يحرصون
على بذل أكبر جهد واعطاء كل ما عندهم من قدرات وطاقات إلثبات نفسهم بعملهم بحكم خبرتهم
البسيطة وكونهم جدد ويمتلكون سنوات خبرة قليلة ،فهناك تنافس بينهم وبين أصحاب سنوات
الخبرة األطول ،ويتقبلن المهام الموجهة لهن ،إذ تعتبرن المديرات المدارس التي يعملن بها ذو
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ميزات ال تتوفر بمدارس أُخرى ،ويرغبن في البقاء واالستمرار فيها ،ويعتززن بالعالقات االجتماعية
الطيبة بينهن وبين زمالئهن في العمل.
ق ذات ٍ
نتائجها إلى عدم وجود فرو ٍ
داللة
وتختلف هذه النتيجة مع العواودة ( )3101التي أشارت ُ
ٍ
إحصائية تُعزى لمتغير سنوات الخدمة.

التُّوصيات ُّ
الدراسة ،توصي الباحثة باآلتي:
النتائج التي توصلت إليها ّ
التّوصيات في ضوء ّ
النضج الوظيفي
 الحفاظ على هذا المستوى المرتفع الذي أظهرته نتائج ّالدراسة من خالل تعزيز ّ
عمان ،والتعريف به وبأنواعه
لدى مديرات المدارس األساسية
ّ
الخاصة في محافظة العاصمة ّ
بالعملية اإلدارّية.
وأهميته
ّ
الوظيفي للمديرات باعتبارها
 ضرورة فهم ودراسة وتحليل العناصر واألبعاد المكونة للنضجّ
إحدى مرتكزات العمل اإلداري في المدارس.
الدراسة فيما يتعلق بمستوى االلتزام
 الحفاظ على هذا المستوى المرتفع الذي أظهرته نتائج ّعمان.
األساسية
التّنظيمي لدى مديرات المدارس
ّ
ّ
الخاصة في محافظة العاصمة ّ
الهاشمية ،من خالل
األردنية
النضج الوظيفي لدى المديرات بجميع مدارس المملكة
 تعزيز ّّ
ّ
العملية واإلدارّية خالل العام الدراسي.
وضع معايير ألداء المديرات وتقييم إنجازاتهن
ّ
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مقترحاتُّالدُّراسة ُّ
النضج الوظيفي وااللتزام التّنظيمي على المدارس
 إجراء المزيد من الدراسات التي تتناول ّبالخاصة.
الحكومية ومقارنتها
ّ
النضج الوظيفي ،وربطها مع متغير ٍ
ات أُخرى مثل:
 العمل على إجراء دراسات مماثلة في ّقمية والجودة ال ّشاملة.
الر ّ
التكنولوجيا ّ
الدراسات التي تتناول االلتزام التّنظيمي ،وربطها مع متغير ٍ
ات أُخرى مثل:
 إجراء المزيد من ّتمكين العاملين واإلبداع اإلداري.
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قائمةُّالمصادرُّالمراجع
المراجعُّالعربية
القرن الكريم
آ
أبو أسعد ،أحمد عبد اللطيف ( .)3100دليلُّالمقاييسُّواالختباراتُّالنفسيةُّوالتربوية .ط ،3عمان:
دار المنهل.
أبو أسعد ،أحمد والهواري ،لمياء (ُّ.)3116التوجهُّالتربويُّوالمهني .عمان :دار الشروق للطباعة
والنشر.
أبو العسل ،خليل عوض ( .)3100المناخُّاألخالقيُّوعالقتهُّباالحتراقُّالنفسيُّوااللتزامُّالتنظيميُّ
لدىُّرؤساءُّاألقسامُّفيُّمديرياتُّالربيةُّوالتعليم( .أطروحة دكتوراه غير منشورة) ،كلية العلوم

التربوية والنفسية ،جامعة عمان العربية ،عمان ،األردن.
ابو العال ،محمود صالح الدين ( .)2009ضغوطُّالعملُّوأثرهاُّعلىُّالوالءُّ،دراسةُّتطبيقيةُّعلىُّ
المديرين ُّالعاملين ُّفي ُّوزارة ُّالداخلية ُّفي ُّقطاع ُّغزة( .رسالة ماجستير غير منشورة) ،كلية

التجارة ،الجامعة االسالمية ،غزة ،فلسطين.
أبو ناصيف ،غادة يوسف ( .)3106مستوىُّالنضجُّالوظيفيُّلدىُّمديريُّالمدارسُّالثانويةُّالخاصةُّ
في ُّمحافظة ُّالعاصمة ُّعمان ُّوعالقته ُّبالعدالة ُّالتنظيمية ُّمن ُّوجهة ُّنظر ُّمعلميهم( .رسالة

ماجستير غير منشورة) ،كلية العلوم التربوية والنفسية ،جامعة عمان العربية ،عمان ،األردن.
أحالم ،بكري (ُّ.)3102االلتزامُّالتنظيميُّوتحقيقُّالرضاُّالوظيفيُّ(دراسةُّميدانيةُّبمطاحنُّالحصنةُّ
بالمسيلة)( .دراسة ماجستير غير منشورة) ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة محمد
بوضياف ،المسيلة ،الجزائر.
أنيس ،إبراهيم وآخرون ( .)3111المعجمُّالوسيط .ط  ،1القاهرة :معجم اللغة العربية ،مكتبة الشروق
الدولية.
بدرة ،حورية ( .)3104تقدير الذات وعالقته بالنضج المهني (دراسة ميدانية على عينة من طلبة
جامعة وهران) .مجلةُّالعلومُّاالنسانيةُّواالجتماعيةُّ .101-261 ،)34( .
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العلومُّ
بعلباد ،عبد القادر ( .)2016تشكيل البروفيل المهني على ضوء النضوج المهني .مجلة ُّ ُّ
االنسانيةُّواالجتماعية.241-216 ،)34( .
بن مزوز ،إمباركة ( .)3106مستوى ُّالنضج ُّالمهني ُّلدى ُّمتربصي ُّالتكوين ُّالمهني ُّالنمطُّ
الحضوري( .رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة محمد بوضياف ،المسيلة ،الجزائر.

البنا ،هالة مصباح ) .)2003المشكالت ُّالتي ُّتواجه ُّاإلدارة ُّالمدرسية ُّفي ُّالمدارس ُّالخاصةُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّ
منُّوجهةُّنظرُّالمديرينُّوالمعلمينُّفيُّمحافظةُّالعاصمة( .رسالة ماجستير غير منشورة)،

جامعة عمان العربية للدراسات العليا ،عمان ،األردن.
الجماصي ،محمد إسماعيل (ُّ.)3104العالقةُّبينُّااللتزامُّالتنظيميُّواألداءُّالوظيفيُّلدىُّالعاملينُّ
فيُّالخدماتُّالطبيةُّالعسكريةُّبقطاعُّغزة( .رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة األقصى،

غزة ،فلسطين.
الجميلي ،مخلص ( .)3103العوامل المؤثرة بااللتزام التنظيمي (دراسة تحليلية آلراء العاملين في

المعهد التقني األنبار) .مجلةُّجامعةُّاألنبارُّللعلومُّاالقتصاديةُّواالدارية.211-362 ،)6( 1 .

جودة ،محفوظ أحمد ) .)2008تطبيق نظام قياس األداء المتوازن وأثره في االلتزام المؤسسي للعاملين
في شركات األلمنيوم األردنية .المجلةُّاألردنيةُّللعلومُّالتقنية.363-312 ،)33( 33ُّ.
حامد ،لمياء ( .)3101أثرُّاالستقطاب ُّاإللكترونيُّعلىُّااللتزام ُّالتنظيميُّ:اختبار ُّالدورُّالوسيطُّ
للتدريبُّاإللكتروني(ُّ.رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة الشرق األوسط ،عمان ،االردن.
الحراحشة ،محمد ( .)2008العالقة بين األنماط القيادية التي يمارسها مديرو المدارس ومستوى

االلتزام التنظيمي للمعلمين في مدارس مديرية التربية والتعليم في محافظة الطفيلة .مجلةُّالعلومُّ

التربويةُّوالنفسية.10-02 ،)0( 1 .
الحربي ،صيته علي ( .)3131فاعلية برنامج القيادة التعليمية في تنمية الكفايات المهنية والقيادية

مجلةُّالعلومُّالتربويةُّوالنفسية،)04( 1 .
ُّ
لدى مديري المدارس الحكومية في لواء وادي السير.

.30-0
الحريري ،رافدة ( .)3116مهاراتُّالقيادةُّالتربويةُّفيُّاتخاذُّالق ارراتُّاإلدارية .ط  ،2عمان :دار
المناهج للنشر والتوزيع.
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حسان ،حسن محمد إبراهيم والعجمي ،محمد حسنين ( .)3111اإلدارةُّالتربوية .ط  ،0عمان :دار
المسيرة للنشر والتوزيع.
حمايل ،عبد عطا اهلل ( .)3103القياداتُّالتربويةُّومتطلباتُّتأهيلهاُّلمواجهةُّمستجداتُّالعصر.
ط  ،0جامعة القدس المفتوحة ،رام اهلل ،فلسطين.
حمودي ،وابراهيم ،وأمين ( .)3106اليقظة االستراتيجية ودورها في تعزيز النضج الوظيفي (دراسة

تحليلية آلراء عينة من المدراء في شركت االتصاالت النقالة زين /العراق) .مجلةُّكركوكُّللعلومُّ

اإلداريةُّواالقتصادية.34-0 ،)3( 6 .
الحيالي ،سندية مروان ( .)3101االنتباهُّلدىُّالقياداتُّاإلداريةُّوأثرهُّفيُّالنضجُّالوظيفيُّللعاملينُّ
(دراسة ُّميدانية ُّفي ُّكليات ُّالمجموعة ُّالطبية ُّفي ُّجامعة ُّالموصل)( .أطروحة دكتو اره غير

منشورة) ،جامعة الموصل ،العراق.
الدجاني ،ياسمين ( .)2018درجة ُّممارسة ُّالقيادة ُّاالخالقية ُّلدى ُّمديري ُّالمدارس ُّالثانويةُُُُُّّّّّ

الخاصة ُّفي ُّمحافظة ُّالعاصمة ُّعمان ُّوعالقتها ُّبااللتزام ُّالتنظيمي ُّللمعلمين ُّمن ُّوجهةُُُُُّّّّّ

نظرهم( .رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة الشرق االوسط ،عمان ،االردن.
درنوني ،هدى ( .)3101االلتزام التنظيمي (المفهوم ،األبعاد ،والنتائج) .مجلةُّاألمُّاإلنسانُّوالمجتمع.
جامعة بسكرة ،الجزائر.21-01 ،
الدهان ،جنان مهدي ( .)3106االلتزام التنظيمي ودوره في تحقيق المرونة اإلستراتيجية من خالل

أبعاد هوفستيد الثقافية دراسة تحليلية في جامعة كربالء .مجلةُّجامعةُّكربالءُّالعلمية،)1( 04 .

.34-03
الراشدي ،أحمد بن محمد ( .)3101النضجُّالمهنيُّوعالقتهُّبمهارةُّاتخاذُّالقرارُّالمهنيُّلدىُّطلبةُّ
الصفُّالعاشر ُّاألساسيُّفيُّمحافظةُّشمالُّالشرقيةُّبسلطنةُّعمان( .رسالة ماجستير غير
منشورة) ،جامعة نزوى ،سلطنة ُعمان.

الرشيدي ،سالم حمود ( .)3101درجةُّممارسةُّمديريُّدولةُّالكويتُّلألنماطُّالقياديةُّوفقًاُّلنظريةُّ
النضجُّوعالقتهاُّبالرضاُّالوظيفي( .رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة آل البيت ،األردن.

السامرائي ،نبيهة صالح ( .)3101علمُّالنفسُّالسياحيُّ:مفاهيمُّوتطبيقات .ط  ،0دار زهران للنشر
والتوزيع.
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السبيعي ،عبداهلل محمد ( .)3106درجةُّممارسةُّمديريُّمدارسُّالمرحلةُّالمتوسطةُّفيُّدولةُّالكويتُّ
للعدالةُّالتنظيميةُّوعالقتهاُّبااللتزامُّالتنظيميُّلدىُّالمعلمين( ،رسالة ماجستير غير منشورة)،

جامعة آل البيت ،األردن.
السعود ،راتب ( .)3111اإلشرافُّالتربويُّ:مفهومهُّ،ونظرياتهُّ،وأساليبه ،ط ،2عمان :مركز طارق
للخدمات الجامعية.
السعودي ،موسى ( .)3114أثر مصادر ضغوط العمل ومستوى الضغط المدرك في االلتزام التنظيمي
لدى العاملين في كليات المجتمع الحكومية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية "دراسة تحليلية
ميدانية" .مجلةُّدراساتُّالعلومُّاإلدارية.111 -216 ،)3( 22 .

سعيدات ،حنان وأسماء مصاطفى (ُّ .)3131بحث ُّالقيادة ُّالموقفية ُّ"نظرية ُّهيرسي ُّوبالنشارد".
جامعة غرداية ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
سلمان ،هادي ( .)3102دورُّاألنماطُّالقياديةُّالمعاصرةُّفيُّتحقيقُّااللتزامُّالتنظيمي( .أطروحة
دكتوراه غير منشورة) ،مقدمة لجامعة سانت كليمنتس العالمية ،بغداد العراق.
السواط ،وصل اهلل بن عبداهلل ( .)3116النضجُّالمهنيُّوتنميةُّمهارةُّاتخاذُّالقرارُّالمهنيُّلدىُّ
طالبُّالصفُّاألولُّالثانويُّبمحافظةُّالطائف( .رسالة دكتوراه غير منشورة) ،جامعة أم القرى،

المملكة العربية السعودية.
الشايب ،محمد الساس وبن حفيظ ،شافية ( .)2014فاعلية القيادة التربوية حسب نظرية العالقة
االنسانية والنضج الوظيفي لـ هيرسي وبالنشارد من وجهة نظر معلمي المدارس التربوية بمدينة

ورقلة) .مجلةُّالعلومُّاالنسانيةُّواالجتماعية.023-001 ،)22( .

شما ،فتحي محسن ( .)3106العدالةُّالتنظيميةُّلدىُّمديريُّالمدارسُّداخلُّالخطُّاألخضرُّوعالقتهاُّ
بااللتزامُّالتنظيميُّللمعلمينُّمنُّوجهةُّنظرهم(ُّ.رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة اليرموك،

األردن.
الصاعدي ،اعتدال (ُّ.)2012النضجُّالمهنيُّوعالقتهُّبمها ارتُّاتخاذُّالق اررُّلطالبُّوطالباتُّالثانوية.
(رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة طيبة ،المملكة العربية السعودية.
صراب ،نور الدين ( .)3101تفعيل قيم وأخالقيات العمل في الوسط المهني مدخل لتحقيق االلتزام
التنظيمي .مجلةُّالتنميةُّوادارةُّالمواردُّالبشرية.060-011 ،)6( .
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الصرايرة ،ماجدة ( .)2008النضجُّالوظيفيُّلدىُّمديريُّالمدارسُّالثانويةُّالعامةُّفيُّاالردنُّوعالقتهُّ
بأدائهمُّاإلداريُّوبتمكينُّالعاملين( .اطروحة دكتوراه غير منشورة) ،جامعة عمان العربية ،عمان،

األردن.
الصليبي ،محمود المسلم (ُّ.)3111األنماطُّالقياديةُّلمديريُّالمدارسُّالثانويةُّالعامةُّفيُّاألردنُّ
وفقًاُّلنظريةُّهيرسيُّوبالنشاردُّوعالقتهاُّبمستوىُّالرضاُّالوظيفيُّلمعلميهم( .رسالة ماجستير
غير منشورة) ،جامعة عمان العربية للدراسات العليا ،عمان ،األردن.

الصليبي ،محمود المسلم ،والسعود ،راتب سالمة ( .)3101األنماط القيادية لمديري المدارس الثانوية

العامة في األردن وفقًا لنظرية هيرسي وبالنشارد وعالقتها بمستوى الرضا الوظيفي لمعلميهم.
دراساتُّالعلومُّالتربوية.112-166 ،)3( 21 .

عابدين ،محمد ) .)2012درجة ممارسة المديرين القيادة كما يقدرها معلمو المدارس الحكومية

في

محافظة القدس .مجلةُّجامعةُّالقدسُّالمفتوحةُّلألبحاثُّوالدراسات.327-363 ،)2(28ُّ.
العازمي ،سالم شبيب ( .)3114درجةُّااللتزامُّالتنظيميُّلدىُّالقادةُّالتربويينُّفيُّوزارةُّالتربيةُّبدولةُّ
الكويتُّمنُّوجهةُّنظرهمُّوالعاملينُّمعهم( .رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة عمان العربية

للدراسات العليا ،عمان ،األردن.
العامودي ،لبنى خلدون ( .)3101فاعليةُّدورُّالقيادةُّالتعليميةُّلدىُّمديريُّمدارسُّمحافظةُّالمفرق.
(رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة آل البيت ،األردن.
العبادي ،أحمد بن محمد ( .)3111االلتزام التنظيمي والعوامل المرتبطة به لدى مديري مدارس التعليم
العام للبنين بمحافظة جدة .مجلةُّأمُّالقرىُّللعلومُّالتربوية.011-010 ،)3( 03 .
عبد الحميد ،ابراهيم ( .)3111النضج المهني وعالقته بالكفاءات الذاتية المدركة وتقدير الذات (دراسة
مقارنة وفقًا للجنس ومحل اإلقامة) .حولياتُّمركزُّالبحوثُّوالدراساتُّالنفسية .الحولية الثالثة،
الرسالة الثانية ،جامعة القاهرة ،مصر.

عبد الرحيم ،عبد الرحيم محمد ( .)3106دور القيادة اإلستراتيجية في تحقيق النضج المؤسسي في
المنظمات العامة "رؤية مقترحة" .المجلةُّالعربيةُّلإلدارة.041-011 ،)0( 26 .

عبد الهادي ،جودت عزت والعزة ،سعيد حسني ( .)3101التوجيهُّالمهنيُّونظرياته .ط  ،3عمان:
دار الثقافة للنشر والتوزيع.
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عبد الواحد ،محمود صديق ( .)3101الوالءُّالتنظيميُّفيُّالقرنُّالواحدُّوالعشرينُّ(رؤيةُّمستقبلية).
ط  ،0دار العلم واإليمان للنشر والتوزيع.
عثمان ،هلوفان حسني ( .)2019تشخيص واقع أبعاد النضج الوظيفي لدى الجامعات

األهلية ،دراسة استطالعية آلراء المديرين والتنفيذيين في جامعة نوروز .المجلة ُّاألكاديميةُّ

لجامعةُّنوروز.)328-311) ،)1(8 .
العجارمة ،موفق أحمد ( .)3103األنماطُّالقياديةُّالسائدةُّلديُّمديريُّالمدارسُّالخاصةُّوعالقتهاُّ
بمستوىُّجودةُّالتعليمُّمنُّوجهةُّنظرُّالمعلمينُّفيُّمحافظةُّالعاصمةُّعمان( .رسالة ماجستير

غير منشورة) ،جامعة الشرق االوسط ،عمان ،األردن.
العجمي ،محمد حسنين ( ،)3111اإلدارةُّالمدرسية .ط  ،0القاهرة :دار الفكر العربي.

العرايضة ،رائدة هاني ( .)2012مستوى ُّالقيادة ُّاألخالقية ُّلمديري ُّالمدارس ُّالثانوية ُّالحكوميةُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّ
فيُّعمانُّوعالقتهاُّبمستوىُّممارسةُّسلوكُّالمواطنةُّالتنظيميةُّمنُّوجهةُّنظرُُُُُُُّّّّّّّالمعلمين.

(رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة الشرق االوسط ،األردن.
عطوي ،جودت عزت (ُّ.)2018اإلدارةُّالمدرسيةُّالحديثة .ط  ،02عمان :دار الثقافة.
العمرات ،محمد ( .)3101درجة فاعلية أداء مديري المدارس في مديرية تربية البتراء من وجهة نظر
المعلمين فيها ،المجلة األردنية في العلوم التربوية.216-216 ،)1(4 .

العميان ،محمد سلمان ( .(2010السلوكُّالتنظيميُّفيُّمؤسساتُّاألعمال .ط ( ،)1عمان ،دار
وائل للنشر.
العواودة ،سامية عبداهلل ( .)3101القيادةُّالتحويليةُّوأثرهاُّعلىُّااللتزام ُّالتنظيميُّ"دراسةُّميدانيةُّ
في ُّمديريات ُّالتربية ُّوالتعليم ُّفي ُّإقليم ُّالوسط"( .رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة آل

البيت ،األردن.
العياصرة ،معن محمود ( .)3114األنماطُّالقياديةُّللمشرفينُّالتربويينُّوعالقتهاُّباالحتراقُّالنفسيُّ
لدى ُّالمعلمين ُّفي ُّوزارة ُّالتربية ُّوالتعليم ُّفي ُّاألردن( .رسالة دكتوراه) ،جامعة عمان العربية

للدراسات العليا ،عمان ،األردن.
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عيد ،فاتن سليم ( .)3111النمط ُّالقيادي ُّلمديري ُّالمدارس ُّحسب ُّ"نظرية ُّبالنشرد ُّوهيرسي"ُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّ
بمستوى ُّالرضا ُّالوظيفي ُّلمعلمي ُّالمرحلة ُّالثانوية ُّبمديرية ُّالتربية ُّوالتعليم ُّبمنطقة ُّعمانُّ

األولى( .رسالة ماجستير غير منشورة) ،الجامعة األردنية ،المملكة األردنية الهاشمية.
الغنام ،نعيمة ( .)3110فاعلية ُّأداء ُّمدير ُّالمدرسة ُّاالبتدائية ُّبالمنطقة ُّالشرقية ُّمن ُّالمملكةُُُُّّّّ
العربيةُّالسعوديةُّفيُّضوءُّمعاييرُّإدارةُّالجودةُّالشاملة( .رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة

البجرين ،البحرين.
فرفورة ،هديل ومقابلة ،عاطف ( .)3106األداء الوظيفي لمديرات المدارس الثانوية الخاصة وعالقته

بالثقة التنظيمية من وجهة نظر المعلمات .مجلةُّجامعةُّعمانُّالعربية ُّلألبحاث-0 ،)3( 0 .

.06
فلبمان ،ايناس فؤاد ( .)3116الرضاُّالوظيفيُّوعالقتهُّبااللتزامُّالتنظيميُّلدىُّالمشرفينُّالتربويينُّ
والمشرفات ُّالتربويات ُّبإدارة ُّالتربية ُّوالتعليم ُّبمدينة ُّمكة ُّالمكرمة( .رسالة ماجستير غير

منشورة) ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة ،المملكة العربية السعودية.
فليح ،حكمت محمد ( .)2010تحليل العالقة بين الثقة التنظيمية وااللتزام التنظيمي-دراسة
ُّواالقتصاد،
استطالعية في دائرتي التقاعد والرعاية االجتماعية في مدينة تكريت ،مجلةُّاإلدارةُُُُُّّّّّ ُّ

الجامعة المستنصرية.313-044 ،)3( ،
الفودري ،محمد جاسم ( .)3106مستوىُّعدالةُّوشفافيةُّنظامُّتقييمُّاألداءُّآثرهُّبااللتزامُّالتنظيميُّ
للمدرسينُّبالكويت( .رسالة ماجستير غير منشورة) ،كلية االقتصاد والعلوم ،جامعة آل البيت،
االردن.

القصير ،عثمان محمد ( .)3101العدالةُّالتنظيميةُّوعالقتهاُّبااللتزامُّالتنظيميُّلدىُّرؤساءُّاألقسامُّ
األكاديميةُّفيُّالجامعاتُّاألردنيةُّالحكومية( .رسالة دكتوراه غير منشورة) ،كلية التربية ،جامعة

اليرموك ،األردن.
كفاية ،يوسف أبو عيدة ( .)2010األنماط ُّالقيادية ُّفي ُّالجامعات ُّوانعكاسها ُّعلى ُّتفعيل ُّأداءُُُُُّّّّّ
العاملين(ُّ.رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة األزهر ،غزة.
المجالي ،إيمان وعبد الجبار ،سيناريا ( .)3106مفاهيم النضج المهني واتخاذ القرار ،واالتجاه نحو

التعليم المهني المتضمنة في كتب التربية المهنية للمرحلة األساسية العليا في األردن .مجلةُّ

الجامعةُّاإلسالميةُّللدراساتُّالتربويةُّوالنفسية.161-116 ،)0( 34 .
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مصطفى ،أحمد محمد ( .)3104أثر االلتزام التنظيمي على العالقة بين ضغوط العمل واألداء

التدريسي ألعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية .مجلةُّأماراباك،

.311-040 ،)31( 1
نصار ،أمجد علي ( .)3104دورُّبيئةُّالعملُّفيُّااللت ازمُّالتنظيميُّمنُّوجهةُّنظرُّالعاملينُّاإلداريينُّ
فيُّالجامعاتُّالفلسطينية( .رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة األقصى ،غزة.
الهربيشي ،عالية ( .)3106درجةُّالتزام ُّمديريُّالمدارسُّاألساسيةُّالخاصةُّفيُّمحافظةُّالعاصمةُّ
عمانُّبأخالقياتُّاإلدارةُّالمدرسيةُّوعالقتهاُّبدرجةُّااللت ازمُّالتنظيميُّللمعلمين(ُّ.رسالة ماجستير
غير منشورة) ،جامعة الشرق االوسط ،عمان ،االردن.
هالل ،محسن ،والنحاس ،أيمن ( .)3116مبادئ اإلدارة .ط ،0اإلسكندرية :مكتبة الوفاء القانونية.
ياسين ،أسعد عبد الرحمن ( .)3106أثرُّنظامُّالرقابةُّالداخليةُّعلىُّااللتزامُّالتنظيميُّفيُّمديرياتُّ
التربيةُّوالتعليمُّفيُّمحافظةُّالمفرق( .رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة آل البيت ،األردن.
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الملحقات ُّ
ُّ
ُّ

ُّ
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ملحقُّ(ُّ )1

أداتاُّالدراسةُّبصورتهماُّاألولية

تحكيم إستبانة
سعادةُّاألستاذُّالدكتور ..................................................... :حفظهُّاهللُّورعاهُّ
السالمُّعليكمُّورحمةُّاهللُّوبركاتﮫُّ،وبعدُّ،،،،،

تعد الباحثة رسالة ماجستير بعنوانُّ " :النضج ُّالوظيفي ُّوعالقته ُّبااللتزام ُّالتنظيمي ُّلدى ُّمديراتُّ
المدارسُّاالساسيةُّالخاصةُّفيُّمحافظةُّالعاصمةُّعمانُّمنُّوجهةُّنظرُّالمعلماتُّ"ُّتهدف الدارسة
إلى تعﺮّف درجة النضج الوظيفي وعالقته بااللتزام التنظيمي لدى مديرات المدارس االساسية الخاصة
في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمات .ولما عرف عنكم من خبرات ومقدرة عالية في
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
من عبارات ومقترحات ،أرجو العلم بأن اإلجابة عن فقرات أداة الدراسة سوف تكون وفق سلم ليكرت
جدا [.
جدا ،عالية ،متوسطة ،منخفضة ،منخفضة ً
الخماسي على النحو اآلتي ] :عالية ً
شاكرةُّلكمُّحسنُّتعاونكمُُّّ ،،،،
وتفضلواُّبقبولُّفائقُّاالحترامُّوالتقدير ُّ

اسم المشرف :االستاذ الدكتور عاطف مقابلة
االسم

ُّ

الرتبةُّاألكاديميةُّوتاريخها

ُّ

التخصص

ُّ

جهةُّالعمل(الجامعة/الكلية)

ُّ

الباحثة :صفاء زياد حمادة عطية
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الخصائصُّالديموغرافيةُّلعينةُّالدراسةُّ:
(يرجى وضع إشارة ( √) في المكان المناسب)
 .0التخصص:

o

علمي.

o

إنساني.

 .2المؤهلُّالعلميُُُُُّّّّّ:

o
o
o

بكالوريوس فما دون
دبلوم عالي
ماجستير فما فوق

 .3الخدمةُُّّالوظيفيةُُُّّّ:

o
o
o

أقل من  1سنوات
من  1سنوات إلى  01سنوات
أكثر من  01سنوات

تعريفُّالمصطلحاتُّاآلتيةُُّّ:
النضجججُّالوظيفيُّ:هو النضج الذي يستند إلى معرفة المرؤوس ،وقدرته ،ومهارته فيما يتصــل بإتمام
مهمة العمل.
االلتزام ُّالتنظيمي :درجة تطابق الفرد مع مؤسسته وارتباطه بها ورغبته في بذل أكبر جهد ممكن
لصالح المؤسسة التي يعمل فيها ،مع اإلصرار واالستمرار بعضوية المؤسسة.
ُّ

021

األداةُّاالولىُُّّ:إستبانةُّالنضجُّالوظيفيُّ :
االنتماءُّللبعد ُّ

الرقم ُّ

الفقرة ُّ
منتمية ُّ

غيرُّ
منتمية ُّ

وضوحُّالفقرة ُّ

واضحة ُّ

البعدُّاألولُُّّ:الثقافةُّوالخبرةُّوالمهارة ُّ
0
3
2
1
1
4
1
6
6
01

تتبنى رؤية تربوية واضحة.
تشارك في برامج تدريبية تسهم برفع
كفاءتها بالعمل.
تستخدم التقنيات التكنولوجية
بأعمالها اإلدارية.
تخطط لألنشطة (داخل المدرسة
وخارجها).
تسعى للنمو المهني وتطوير نفسها.
توضح أهداف المؤسسة
للمرؤوسين.

القدرة على توجيه المرؤوسين.
تمارس السلوك الديمقراطي بإدارتها
بدرجة منخفضة.
توفر الوسائل التعليمية الالزمة
للمواد التعليمية.
توظف أفكار إبداعية وابتكارية
تخدم متطلبات العمل.

00

تستطيع حل المشكالت الطارئة.

03

تمارس أساليب إشرافيه متعددة.

02

معنويا
تحفز المرؤوسين للعمل
ً

01

وماديا بما يتوافق مع جهدهم.
ً

تستطيع تحديد المشكالت التي
تواجه المؤسسة.

البعدُّالثانيُّ:القدرةُّعلىُّاتخاذُّالقرار ُّ

غيرُّ
صالحة ُّ

الصياغةُّاللغوية ُّ
مناسبة ُّ

غيرُّ
مناسبة ُّ

المالحظاتُّ
والتعديالت ُّ

ُّ

020

01
04
01
06

تشارك العاملين بتحديد المشكالت
التي تواجه العمل.
تستشير المديرة بتحديد المشكالت
التي تواجه العمل حسب األولويات.
تتحرى عن أسباب المشكالت.
تتجنب المديرة مشاركة العاملين
بجمع المعلومات والبيانات عن
المشكالت التي تواجه العمل.

06
31
30
33
32
31

31

تجمع المعلومات والبيانات الالزمة
عن المشكالت.
تضع البدائل الالزمة لحل
المشكالت.

تراعي النتائج الناجمة عن كل
بديل.
تشارك في تحديد إيجابيات
وسلبيات كل بديل.
تحدد نتائج كل بديل من بدائل
القرار بنفسها.
تستطيع توقع المخاطر الناجمة عن

كل بديل.

تراعي قدرات وموارد المؤسسة
المادية والبشرية والمالية عند اتخاذ
القرار.
البعدُّالثالثُّ:االهتمامُّبالفردُّودعمه ُّ

34
31
36
36
21

توظف أفراد ذو كفاءات مناسبة
للعمل.
تقوم بالزيارات الصفية الهادفة.
تتأكد من دوام المعلمين ووجودهم
بالوقت المحدد.
تعبر للمرؤوس عن رأيها بصراحة.
تشجع اإلبداع واإلبتكار بين
العاملين.

023

20

تتابع استخدام األفراد لوسائل
االتصال والتكنولوجية الحديثة مع
بعضهم البعض لضمان تفعيلها.

23
22
21
21

توفر بيئة صحية خالية من
الصراعات والنزاعات.
تعقد دورات تدريبية لتنمية األفراد
مهنيا.
ً

تمارس أساليب إشرافية تساعد على

تطوير األفراد.
توفر جهاز اتصال فعال بالمؤسسة
للتواصل مع العاملين.
البعدُّالرابعُّ:تكاملُّالعمل ُّ

24
21
26
26
11
10
13
12

ُّ
ُّ
ُّ

تدعم تشكيل فرق العمل إلنجاز
المهام عبر تبادل الخبرات.
توفر مناخات تشاركية بين
العاملين.

تفهم آراء ورغبات فرق العمل.
تمنح فرق العمل صالحيات
تتناسب مع المهام الموكلة إليهم.
توفر الوسائل واالدوات الالزمة
إلنجاز أعمال األفراد.
تركز على أداء الفريق بدالً من
األداء الفردي.

تنشئ جو يسوده الثقة بين أعضاء
فريق العمل داخل المؤسسة.
تحترم آراء أعضاء فرق العمل
وتوصياتها.

022

األداةُّالثانيةُّ:االلتزامُّالتنظيمي ُّ
االنتماءُّللبعد ُّ
الفقرة ُّ

الرقم ُّ

منتمية ُّ

غيرُّ
منتمية ُّ

وضوحُّالفقرة ُّ
واضحة ُّ

البعدُّاألولُّ:االلتزامُّالعاطفي ُّ

0
3
2
1
1
4
1
6
6

تشعر بارتباط عاطفي كبير بالمدرسة التي تعمل
بها.
تستمتع بالحديث عن المدرسة التي تعمل بها.
تشعر بأنها جزء من أفراد المؤسسة التي تعمل
بها.
لديها انتماء قوي للمؤسسة التي تعمل بها.
تعتبر أن أي مشكلة بالمؤسسة (المدرسة) هي

مشكلة خاصة بها.

تشعر بالقليل من الوالء للمؤسسة التي تعمل بها.
تملك تجانس قوي بين قيمها الخاصة وقيم
المؤسسة التي تعمل بها.
ال ترغب بالعمل بأي مؤسسة أخرى.
تشعر بأنها عضو فعال بالمؤسسة التي تعمل
بها.
البعدُّالثانيُّ:االلتزامُّاالستمراري ُّ

01
00
03
02
01

ترى أنه من الصعب ترك عملها ،رغم وجود
أسباب تدفعها لذلك.
لديها انتماء للمؤسسة وال ترغب بمغادرتها.
تعتبر عملها بالمؤسسة ال تتوفر في مؤسسات
أخرى.
تشعر بوجود خيارات قليلة تدفعها لعدم مغادرة
المؤسسة التي تعمل بها.
يصعب عليها ترك المؤسسة بالوقت الحاضر،

حتى لو رغبت بذلك.

غيرُّ
صالحة ُّ

الصياغةُّاللغوية ُّ
مناسبة ُّ

غيرُّ
مناسبة ُّ

التعديلُّ

المقترح ُّ

021

01

تعتبر االستمرار بالعمل بالمؤسسة بالوقت
الحالي ذو أهمية ،وليست رغبة بالبقاء.

04

تقبل أي مهمة تُكلف بها مقابل استمرارها
بالمدرسة.

01

تُشارك باللجان والنشاطات والفعاليات التي تعود
بالفائدة على المدرسة.

06

تعتز بالعالقات الحسنة بينها وبين زمالئها
بالعمل.
تعتبر تركها لعملها قد يسبب لها مشاكل

06

شخصية ،أو اقتصادية ،أو نفسية ،أو
اجتماعية).
البعدُّالثالثُّ:االلتزامُّاألخالقي ُّ

31
30
33

تشعر أن المؤسسة تستحق والئها.
تحرص على أن تكون قدوة وأنموذج في سلوكها

بالمؤسسة.

تحرص على أن تظهر بصورة حسنة أمام
اآلخرين.

32

كبير لتحقيق رؤية المدرسة.
تبذل جهداً ًا
تحافظ على مقتنيات المؤسسة.

31

تقدر أعمال المرؤوسين.

34

تستعمل قدراتها وخبراتها العلمية والعملية بالعمل.

31

31
36
36

تحرص على فتح قنوات التواصل بين الكادر
التعليمي.
تواصل العمل بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي.
تعامل أفراد المؤسسة بأسلوب إيجابي تقوم على
االحترام المتبادل.
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ملحقُّ(ُّ )2

قائمةُّبأسماءُّالسادةُّالمحكمين
التخصص ُّ

الرتبةُّاألكاديمية ُّ

الجامعة ُّ

الرقم ُّ

المحكم ُّ

0

أ .د .أنمار مصطفى الكيالني

التخطيط التربوي

أستاذ

الجامعة األردنية

3

أ .د .محمود خالد الجرادات

إدارة تربوية

أستاذ

الجامعة الهاشمية

2

أ .د .جمال عبد الكريم الشلبي

مناهج بجث علمي

أستاذ

الجامعة الهاشمية

1

د .خالدة خالد زيد الكيالني

اإلدارة التربوية

أستاذ

الجامعة الهاشمية

1

أ .د .أحمد فتحي أبو كريم

اإلدارة التربوية

أستاذ

جامعة الشرق األوسط

4

د .فواز حسن شحادة

مناهج وطرق تدريس

أستاذ مشارك

جامعة الشرق األوسط

1

د .أمجد محمود درادكة

اإلدارة تربوية

أستاذ مشارك

جامعة الشرق األوسط

6

د .عثمان منصور

مناهج وطرق تدريس

أستاذ مشارك

جامعة الشرق األوسط

6

د .زهير حسين الزعبي

إدارة وأصول التربية

أستاذ مساعد

الجامعة الهاشمية

01

د .أسامة عادل حسونة

اإلدارة تربوية

أستاذ مساعد

جامعة الشرق األوسط

024

ملحقُّ(ُّ )3
أداتاُّالدراسةُّبصورتهماُّاألولية
ُّ
حضرةُّالزميلة .................................................................. :حفظهاُّاهللُّ
ورعاهاُُّّالسالمُّعليكمُّورحمةُّاهللُّوبركاتﮫُّ،وبعدُُّّ ،،،،،
تقوم ُّالباحثة بإعداد رسالة ماجستير بعنوانُّ " :النضج ُّالوظيفي ُّوعالقتهُّبااللتزام ُّالتنظيمي ُّلدىُّ
مديراتُّالمدارسُّاالساسيةُّالخاصةُّفيُّمحافظةُّالعاصمةُّعمانُّمنُّوجهةُّنظرُّالمعلماتُّ"ُّ،وذلك

استكماال للحصول على درجة الماجستير في القيادة واإلدارة التربوية.
ً
ولتحقيق هذا الغرض صممت استبانة مكونة من ثالثة أجزاء ،الجزء األول المعلومات الشخصية

(دائما،
ألفراد عينة الدراسة .والجزء الثاني والثالث وفقًا لتدرج ليكرت الخماسي على النحو التالي:
ً
نادرا) ،حيث يقيس الجزء الثاني النضج الوظيفي ويتكون من ( )21فقرة وضم
غالبا،
أحياناً ،
ً
ً
قليالً ،
ثالث أبعاد ،أما الجزء الثالث من اإلستبانة يقيس االلتزام التنظيمي ويتكون من ( )30فقرة ويضم

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

علما بأنه سيتم التعامل مع البيانات
التي تعتمد بالمقام األول على المعلومات المقدمة من قبلكمً ،
بسرية تامة وألغراض البحث العلمي فقط.
إذ تم تعريف ُّالنضجُّالوظيفيُّ :هو النضج الذي يستند إلى معرفة المرؤوس ،وقدرته ،ومهارته فيما
يتصل بإتمام مهمة العمل.
ويعرف ُّااللتزام ُّالتنظيمي :درجة تطابق الفرد مع مؤسسته وارتباطه بها ورغبته في بذل أكبر جهد
ممكن لصالح المؤسسة التي يعمل فيها ،مع اإلصرار واالستمرار بعضوية المؤسسة.
الباحثةُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّ
صفاءُّزيادُّحمادةُّعطية ُّ
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املعلومات الشخصية
( ﯾرﺟﻰ وﺿﻊ إﺷﺎرة ( √) ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﻧﺎﺳب)
 .4التخصص:

o

علمي

o

إنسﺎنﻲ

 .5المؤھل العلمﻲ:

o
o

ﺑﻛﺎﻟورﯾوس ﻓﻣﺎ دون
دراﺳﺎت عليﺎ

 .6الﺧدمة الوظيفية :

o
o
o

أقل ﻣن  5ﺳﻧوات
ﻣن  5ﺳنوات إلى  01ﺳنوات
أﻛثر ﻣن  01ﺳنوات

026

األداةُّاالولىُُّّ:إستبانةُّالنضجُّالوظيفيُّ :
الفقرات ُّ

الرقم ُّ

درجةُّالممارسة ُّ
دائما ُّ
ً

غالبا ُّ
ً

البعدُّاألولُّ:الخبرةُّوالمهارةُّ.تقومُّالمديرةُّباآلتي:
0

تستند لرؤية تربوية واضحة.

3

تستخدم التقنيات التكنولوجية بأعمالها اإلدارية.

2

تخطط لألنشطة (داخل المدرسة وخارجها).

1

تسعى للنمو المهني لتطوير نفسها.

1

تبلور أهداف المدرسة ضمن أهدافها.

4

توجه المعلمات بالعمل لتحقيق األهداف.

1

تعمل بروح األنظمة والتعليمات الواردة من الو ازرة.

6

تمتلك المقدرة على إقناع اآلخرين.

6

أفكار إبداعية تخدم متطلبات العمل.
توظف ًا

01

تضع خطط إلدارة األزمات.

00

تمارس السلوك الديمقراطي بإدارتها.

03

معنويا بما يتوافق مع جهدهم.
تحفز المعلمات للعمل
ً
البعدُّالثانيُّ:القدرةُّعلىُّاتخاذُّالقرارُّ.تقومُّالمديرةُّباآلتيُّ :

02

تشرك المعلمات بتحديد المشكالت التي تواجه العمل.

01

تواجه المشكالت حسب درجة الخطورة.

01

تضع البدائل الالزمة لحل المشكالت.

04

تتوقع المخاطر الناجمة عن كل بديل.

01

تأخذ بعين االعتبار إمكانيات مؤسستها عند اتخاذ القرار.

06

تعي أهمية مشاركة المعلمات باتخاذ الق اررات.

06

تنجز األعمال حسب األولويات من المهم لألقل أهمية.

31

تتخذ القرار في الوقت المناسب.

30

تمتلك القدرة على معالجة األخطاء بالق اررات قبل وقوعها.

أحيا ًنا ُّ

قليال ُّ
ًُّ

نادر ُّ
ًا
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الرقم ُّ

الفقرات ُّ

درجةُّالممارسة
دائما ُّ
ً

غالبا ُّ
ً

أحيا ًنا ُّ

البعدُّالثالثُّ:االهتمامُّبالمعلماتُّوبيئةُّالعملُّ.تقومُّالمديرةُّباآلتيُّ :
33

تقوم بالزيارات الصفية الهادفة.

32

توظف أفراد ذي كفاءات مناسبة للعمل.

31

تتابع استخدام المعلمات لوسائل االتصال التكنولوجية.

31

توفر بيئة صحية خالية من الصراعات.

34

مهنيا.
تعقد دورات تدريبية لتنمية المعلمات ً

31

تعامل المعلمات جميعهم (بعدل وانصاف).

36

تشجع المعلمات على البحث والمعرفة ورفع درجتهم العلمية.

36

تمتلك عالقات طيبة مع المعلمات.

21

تفوض بعض الصالحيات للعاملين.

20

توزع المهام على المعلمات وفق هيكل تنظيمي واضح.

23

تدعم تشكيل فرق العمل إلنجاز المهام.

22

تعقد اجتماعات دورية لمتابعة شؤون العمل بالمدرسة.

21

تحدد إجراءات العمل وطرق تنفيذها.

21

تتأكد من جودة عمل (األجهزة والتقنيات والوسائل التعليمية).

24
21

تتأكد من توفر أدوات السالمة الضرورية عند حدوث أي
خطر.
تشارك المدرسة )بفعاليات وأنشطة( المجتمع المحلي.

قليال ُّ
ًُّ

نادر ُّ
ًا

011

الداة الثانية :إستبانة االلتزام التنظيمﻲ:
الفقرات ُّ

الرقم ُّ

درجةُّالممارسة ُّ
دائما ُّ
ً

غالبا ُّ
ً

البعدُّاألولُّ:االلتزامُّالعاطفيُّلدىُّمديراتُّالمدارس.
0

ترتبط بارتباط عاطفي كبير بالمدرسة التي تعمل بها.

3

تستمتع بالحديث عن المدرسة التي تعمل بها.

2

تعتبر نفسها بأنها جزء من أفراد المدرسة التي تعمل بها.

1

لدى انتماء قوي للمدرسة التي تعمل بها.

1

تُعد أن أي مشكلة بالمدرسة هي مشكلة خاصة بها.

4

تعتز بالعالقات الحسنة بينها وبين زمالئها بالعمل.

1
6

تمتلك تجانس قوي بين قيمها الخاصة وقيم المدرسة التي تعمل
بها.
تعتبر نفسها بأنها عضو فعال بالمدرسة التي تعمل بها.
البعدُّالثانيُّ:االلتزامُّاالستمراريُّلدىُّمديراتُّالمدارس.

6

تعترض أسباب لترك عملها وهي تحول دون ذلك.

01

تُعد عملها بالمدرسة ذو ميزات ال تتوفر في مدارس أخرى.

00
03

يصعب على المديرة ترك المدرسة بالوقت الحاضر ،حتى لو
رغبت بذلك.
تعتبر االستمرار بالعمل بالمدرسة بالوقت الحالي ذو أهمية،
وليست رغبة بالبقاء.

02

تقبل أي مهمة تُكلف بها مقابل استمرارها بالمدرسة.

01

تعتز بالعالقات الحسنة بينها وبين زمالئها بالعمل.

01

تُعد تركها لعملها قد يسبب لها مشاكل (شخصية ،أو اقتصادية،
أو نفسية ،أو اجتماعية).
البعدُّالثالثُّ:االلتزامُّاألخالقيُّلدىُّمديراتُّالمدارس.

04

تؤمن أن المدرسة تستحق والئها.

01

كبير لتحقيق رؤية المدرسة.
تبذل جهداً ًا

أحيا ًنا ُّ

قليال ُّ
ًُّ

نادر ُّ
ًا

010

06

تقدر أعمال المعلمات.

06

تحرص على فتح قنوات التواصل بين الكادر التعليمي.

31
30

تقدم المساعدة لآلخرين بمستوى الئق لتعزيز الصورة الذهنية
للمدرسة.
توثق عالقة المدرسة مع المجتمع المحلي من خالل البرامج
واألنشطة.
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ملحقُّ(ُّ )4
البراءةُّالبحثية ُّ

