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الحمدهلل الذي مهد لي طريقا أسلكه لطلب العلم، وأفضل الصالة والسالم على سيدنا محمٍد    
 .وآله وصحبه أجمعين

ال يسعني في نهاية هذا الجهد إال أن أتقدم بالشكر الجزيل مقرونا بعبارات االحترام والتقدير     
رة في التوجيه والمتابعة، للدكتور علي خميس علي المشرف على رسالتي، على جهوده الكبي

 .نجاز هذه الرسالة، التي كان لها األثر البالغ في إته الدقيقةوملحوظا
لمشرف الثاني على رسالتي، على ا شكر الجزيل للدكتور محمد الجرايدةكما أتقدم بال    
ظاته ونصائحه، فله مني كل الشكر والتقدير، والشكر موصول للدكتور محمود جاسم، و حمل

ثرائها بملوألعضاء لجنة المناقشة وقبولهم م ظاتهم وتوجيهاتهم الهادفة و حناقشة هذه الرسالة، وا 
 .إلخراجها بالشكل المناسب

ة الذين ساهموا في تحكيم أداتي الدراسة، ولكل من وخالص شكري وتقديري لجميع األساتذ  
ساعدني في توزيع استباناتي وتجميعها، وألفراد عينة الدراسة الذين شاركوا في اإلجابة على أسئلة 

حصولي  هملتسهيل بمسقط االستبانة، والشكر لقسم اإلحصاء في المديرية العامة للتربية والتعليم
 .على البيانات والمعلومات

وجزيل الشكر واالمتنان لجامعة نزوى، ولمكتبة حصن الشموخ، والمركز الثقافي بجامعة   
كل السبل لطالب العلم، وأشكر جميع من  مثلة بالمكتبة الرئيسية، لتوفيرهمالسلطان قابوس المت

العمل، فلكم كل حب في الت الدراسة، وزميفي ساعدني وقدم لي النصح والتوجيه، من زميالت 
 .وتقدير
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  ثانيةالحلقة ال مدارس فيلتزام التنظيمي المناخ المدرسي وعالقته بال 
 بمحافظة مسقط من وجهة نظر المعلمين التعليم األساسيمن 

 بدرية بنت ناصر بن راشد المسرورية: إعداد
 علي خميس علي. د: إشراف

زام التنظيمي من وجهة نظر هدفت الدراسة إلى معرفة واقع المناخ المدرسي وعالقته بااللت   
( 044)وبلغت عينة الدراسة  ،مدارس الحلقة الثانية من التعليم األساسي بمحافظة مسقط معلمي

االلتزام  لقياس أداةو  ،لقياس المناخ المدرسي لتحقيق أهداف الدراسة استخدمت أداة، معلم ومعلمة
  .التنظيمي

الدراسة  نتائج أظهرت، (SPSS)معالجة البيانات إحصائيا باستخدام الرزمة اإلحصائية  وبعد   
القيادة الجماعية، : على جميع أبعاده األربعة وبدرجة كبيرة ،أن واقع المناخ المدرسي كان إيجابيا

وأظهرت  والسلوك المهني للمعلم، والتحصيل الدراسي، والمجتمع المحلي وأولياء أمور الطلبة،
وجود فروق ذات داللة إحصائية لواقع المناخ المدرسي بشكل  لمتغير النوع t-test)) نتائج اختبار

لصالح " المجتمع المحلي وأولياء أمور الطلبة"و" السلوك المهني للمعلم"عام، وعلى بعدي 
إلى أن واقع االلتزام التنظيمي كان مرتفعا بمتوسط حسابي بلغ نتائج الكما توصلت  اإلناث،

اللتزام العاطفي ا"جاءت بدرجة مرتفعة على بعدي  وأن أبعاد االلتزام التنظيمي ،(3¸04)
بينما جاءت درجة االلتزام  ،على التوالي (3¸04)، (3¸43) اممتوسطه بلغحيث  ،"المعياريو 

( أنوفا االحادي)واستنادا إلى سنوات الخبرة ونتائج اختبار ،(3¸04)المستمر بتقدير متوسط بلغ 
االلتزام "و" االلتزام العاطفي"فروق ذات داللة إحصائية لبعدي  توصلت الدراسة إلى وجود

 .سنة فأكثر 41الح ذوي الخبرة من تعزى لمتغير الخبرة التدريسية، لص" المعياري
رتباطية طردية بين المناخ المدرسي وااللتزام التنظيمي بدرجة ادلت النتائج على وجود عالقة و    

عد االلتزام العاطفي بدرجة متوسطة مع بعدي قة ب  ، حيث جاءت عال(4¸14)متوسطة بلغت 
السلوك )، ومع بعدي (4¸04-4¸11)، تراوحت بين (التحصيل الدراسي -القيادة الجماعية)

 ،(4¸04)بلغت حيث  ،بدرجة ضعيفة( المجتمع المحلي وأولياء أمور الطلبة -المهني للمعلم
ر بدرجة ضعيفة مع جميع أبعاد المناخ جاءت عالقة بعد االلتزام المستمو على التوالي، ( 4¸04)

ضعيفة مع  بعالقةبعد االلتزام المعياري  ارتبطو ، (4¸03-4¸34)تراوحت بين حيث  ؛المدرسي
( 4¸33، 4¸33) ابلغتبقيمتين  ،(المجتمع المحلي وأولياء أمور الطلبة -التحصيل الدراسي)بعدي 



 و
 

السلوك –القيادة الجماعية )بدرجة ضعيفة جدا مع بعدي ءت عالقته على التوالي، بينما جا
 .على التوالي( 4¸03-4¸03) بقيمتين بلغتا، (المهني للمعلم

سلوك الو  دعم القيادة الجماعية، من خالل؛ رسيالمناخ المد تعزيزبأهمية  توصي الدراسة    
والمجتمع المحلي وأولياء ورفع التحصيل الدراسي، وتفعيل العالقة بين المدرسة  ،معلمينالمهني لل

 .أمور الطلبة، وتعزيز االلتزام المستمر في المؤسسات التربوية
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Abstract 

School Climate and its Relation to Organizational Commitment 

 in Basic Education Schools Circle Two from the Viewpoint 

 of Teachers  in Muscat Governorate 

By: Badriya Nasser Rashid Al Masroori 

Supervisor: Dr. Ali Khamis Ali 

      The  study aims at identifying the reality of school climate and its relationship to 

organizational commitment from the perspective of teachers in basic education school 

in Muscat. Four hundred teacher (400) participated in the study. To meet the 

objectives of the study used a tool to measure school climate and  a tool to measure 

organizational commitment. 

      Statistical analysis of data through (SPSS) has revealed various findings. The 

major result showed that school climate scored higher means in all four dimensions: 

teacher professional behavior, collegial leadership, academic achievement press, and 

school-community relationship. Based on gender, the results of t-test showed that 

there were statistical significant differences between male and female teacher in 

general index of school climate. Specifically, female teachers scored higher in each 

dimension of teacher professional behavior and school-community relationship 

compared to male. Regarding organizational commitment, generally teachers showed 

high level of commitment (M= 3.48) with dimensions affective and normative 

organizational commitment scored the highest (M= 3.83 and 3.41 respectively) 

whereas continuance organizational commitment scored the moderate level (M= 

3.20). Based on years of experience, the results of one-way ANOVA indicated that 

there were statistical significant differences of teachers' organizational commitment, 

whereas teachers with experience of 15 years or more showed higher affective and 

normative commitment than teachers with less years of experience.  

   For correlations, generally, the relationship of school climate and organizational 

commitment was moderate positive significant (r= 0.58, p≤0.01). The dimension of 

affective organizational commitment showed moderate positive significant 

relationship with academic achievement and collegial leadership ( r= 0.55- 0.50, p≤ 

0.01) and weak positive significant relationship with teacher professional commitment 

and school community (( r= 0.47- 0.41 p≤ 0.01). Continuance commitment indicated 

weak positive significant relationship with each dimension of school climate ( r= 

0.31- 0.44, p≤ 0.01), whereas normative commitment indicated weak positive 

significant relationship with academic achievement press and school community ( 

r=0.36 and r= 0.39, p≤ 0.01 respectively) and very weak positive significant 

relationship with each of collegial leadership and teacher professional commitment 

(r=0.23 and r= 0.29, p≤ 0.01 respectively). 
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      The study recommends the importance of strengthening the school climate by 

supporting Be the collective leadership, professional behaviour of teachers, improving 

academic achievement and empowering the relationship between the school and local 

community and students' parents. It is also crucial to foster continuance commitments 

in educational institutions. 
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 ولالفصل األ 

 العام للدراسةطار اإل

 

 المقدمة 

في تعديل سلوك األفراد وتنشئتهم ور كبير في تقدم المجتمعات، و دب لتربويةمؤسسات اترتبط ال   

كسابهم القيم  تعد المدرسة مؤسسة تربوية أنشأها المجتمعو مة للمجتمع الذي ينتمون إليه، المالئ وا 

ا إلكساب فالمدرسة ليست مكانً "، (0443والمومني،  ةالخزاعل) أعضاء صالحين أفراده جعلل

 مميذ وتزويدهلتالالذي يتم فيه تدريب وتأهيل امكان البل هي  ؛التالميذ المعرفة والمعلومات فقط

 لذاها بشكل إيجابي، توبالقدرات الخاصة لمواجهة الحياة ومشكال ،بالخبرات الحياتية المختلفة

 بوأ" )لتلميذ كل فرصة لالبتعاد عنها ظرينت اال مكانً  ،يجب أن تكون أوال مكانا محببا للتلميذ

جتماعية تربوية يّعول عليها المجتمع ان المدرسة كونها مؤسسة إ" ،(34ص ،0443النصر،

 وعليه يجب أن ،أال وهو اإلنسان ،على أعز وأثمن ما يملكه المجتمع ةكونها مؤتمن ؛الكثير

 ،0444رباح، ) "التربوية المنشودةهداف تسعى لتحسين المناخ المدرسي بداخلها لتحقيق األ

 . (3ص

 :والتي من أهمها ،إن المناخ المدرسي هو حصيلة تفاعل جميع عناصر المنظومة التربوية   

ن ونوع تخصصهم األكاديمي يدة في اإلشراف والتوجيه، والمعلماإلدارة المدرسية بما تمثله من قيا

والتالميذ ومستوياتهم وقدراتهم  التربوي، لتدريس والتقويما في المنهجية وأساليبهم، والمهني

 (.0443 عيد،) موقعه الجغرافي وتجهيزاته من حيث لمدرسيستعداداتهم الدراسية، والمبنى ااو 
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 والطمأنينة المحبة أجواء وتسودها لهم، داعمة بيئة المدرسية البيئة أن المعلمون يشعر وعندما   

 من ويزيد ،ةإيجابي بصورة أدائهم على سينعكس ذلك فإن ؛التقدم لألفضل نحو بأيديهم وتأخذ

لهم،  محفِّزة بيئة المدرسية البيئة بأن شعروا ما إذاف ؛للطلبة بالنسبة الحال كذلك ،للمدرسة نتمائهما

 على إقباال أكثرذلك  سيجعلهم ة،ومريح هادئة أجواء ظل في الفعال التّعلم سبل لهم تّوفر

 مناخ مدرسي إيجابي ليس باألمر خلقف، (0444 رباح،) واإلنجازللتّعلم  دافعية وأكثر المدرسة،

يجابي يتم من  ،السهل ويحتاج إلى الكثير من العمل، والحصول على مناخ تربوي مناسب وا 

ا وكيفا، وهذا يكون كم   بةي تحسين المستوى األكاديمي للطلاألول يتمثل ف :خالل تحقيق هدفين،

ر عامل الرضا والقناعة لكل الثاني هو توفي هم، والهدفمناسبة لمن خالل توفير بيئة تعليمية 

 . (0443 ،عويسات) معلمينفي تحقيق االلتزام لدى الوالذي ينعكس  ،المدرسة من في

، وشخصياتهم األفراد خصائص بين القوي التفاعل محصلة من التنظيمي لتزاماال وهنا يتولد   

 بالتوافق األفراد من إدراك هو التنظيمي االلتزام أن نجد حيث وبيئة العمل العامة، العمل وضغط

، وذكر السفياني (0443حنونة، ) به يعملون الذي التنظيم وقيم أهداف مع وأهدافهم قيمهم بين

العمل مناسبة، ن المعلم كلما كانت جهوده موضع تقدير مديره، وكانت ظروف أ (0443)

ا وروحه المعنوية، وهو ما ينعكس إيجابً  دافعيتهن ذلك يرفع من إف ؛مع زمالئهيجابية إ تهوعالق

لتزام اعلى  اللمناخ المدرسي تأثيرً  أن( 0444)قاروت  أشارلتزام التنظيمي لذلك المعلم، و على اال

وبذل المجهود إلنجاح عمله ورغبته األكيدة في البقاء، رتباطه بعمله امن يزيد  مما ،المعلم

خالصه وتميزه في أدائ التنظيمي، ويزيد من كفاءته في لتزامه ايؤدي إلى زيادة  كل هذاه؛ وا 

نفسه، وعلى تحسين مستويات  والذي سينعكس على أداء المعلم ،األداء، وزيادة اإلتقان فيه

 .طالبه
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 ،حماس المعلم تجاه مهنتهو على رفع الروح المعنوية  يجاًباإ ينعكس يجابيتوفر المناخ اإل إن   

 هدافها،أؤثر في رفع التحصيل الدراسي وتحقيق المدرسة التجاهاتها و ت تجاه طلبته، والتي من ثمو 

لتزام باال وعالقته المناخ المدرسيهذه الدراسة للكشف عن لذا جاءت  ؛وأهداف المعلم وذاته

نظر  ةمن وجه التعليم األساسي بمحافظة مسقط الحلقة الثانية من في مدارسالتنظيمي 

 .المعلمين

 وأسئلتهامشكلة الدراسة 

بالرغم من الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم لتوفير بيئة تعليمية مناسبة، إال أن    

من حيث تأثيرها على سلوك األفراد واتجاهاتهم ودوافعهم ورضاهم،  ؛المدارس تتفاوت فيما بينها

يتحسن  أحياًنا ةومستوى األداء وقدرتها على تقديم تعليم جيد ومميز لطالبها، خاصة أن الطلب

العديد من  أكدتوقد خرى، مدرسة أل منإذا ما انتقلوا  ستوى أدائهم وقدرتهم على التحصيلم

إلى وجود ضعف بالمناخ  موضوع المناخ التنظيمي التي أجريت في الدراسات التربوية المحلية

توصلت إلى  التي (0443) من بينها دراسة الكندية ،التنظيمي بمدارس التعليم ما بعد األساسي

أوصت دراسة الحرمي  كما ،وجود ضعف بالمناخ التنظيمي بمدارس التعليم ما بعد األساسي

ي المدارس الثانوية بسلطنة إلى ضرورة العناية بتوفير المناخ التنظيمي الجيد والمالئم ف( 0443)

في  وسوءه المناخ التنظيمي ضعف التي أظهرت أن( 0444)دراسة المعمري وكذلك  عمان،

( 0443)كذلك دراسة الهادي  العمل لمدير المدرسة والمعلمين، من مصادر ضغوط دالمدارس يع

ره على أعضاء يدراسة المناخ المدرسي للتعرف على جو العمل وعمق تأث بضرورةالتي أوصت 

حيث جاءت دراسته بدرجة متوسطة عن واقع المناخ ( 0444)دراسة الراسبي و المنظمة، 

 درجةب التي جاءت( 0440)دراسة المزامي و رس التعليم ما بعد األساسي، في مدا التنظيمي

   .بمدارس التعليم األساسيمتوسطة في تفعيل أبعاد المناخ المدرسي 
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إن توفير مناخ مدرسي مالئم ينتج عنه تحقيق أهداف المؤسسة التربوية وأهداف العاملين     

ت ياالنتماء وااللتزام والقدرة على العمل، وقد أجر بها، ورفع األداء المهني، وترتفع معه درجات 

التي ( 0444) دراسة الحسنيك ،موضوع االلتزام التنظيميعلى المحلية من الدراسات  العديد

جاء بدرجة  (44-1)توصلت إلى أن واقع االلتزام التنظيمي بمدارس التعليم األساسي للصفوف 

ضرورة إجراء دراسة لمعرفة مستوى االلتزام متوسطة، كما أكدت بعض الدراسات المحلية على 

كدراسة اللواتي  ،(المعياري، و االستمراري، و العاطفي)الثالث لاللتزام  لدى المعلمين في المحاور

  .(0443) عطاري وزمالئهودراسة  ،(0440) وزمالئه

مين المعلعينة من راء آبهدف التعرف على  ستطالعيةاالباحثة دراسة طبقت سبق  لما إضافة   

وعالقته بااللتزام التنظيمي لمدارس الحلقة الثانية من التعليم األساسي  ،في المناخ المدرسي

ومعلمة من محافظة مسقط،  امعلمً ( 04)عينة عشوائية بلغت  على هاقيطبت تمبمحافظة مسقط، 

أن األعباء  إلى ستطالعيةأشارت نتائج الدراسة اإلو ، (ستطالعيةالدراسة اإل( 4)انظر ملحق)

لتزامهم، كما كانت اإلجابات مرتفعة على اواألعمال المدرسية تثقل كاهل المعلمين وتؤثر على 

 العمل رتباط بهذه المدرسة، وسأتركن المعلمين غير مستعدين للقيام بأي عمل لالإ)الفقرات 

ن إلى أن و تفق المستجيبا، كما (آخر مكان في بمميزات أفضل للعمل عرضا تلقيت إذا بمدرستي

والتقليل من  ،ولكن عدم تقدير المعلم وتحفيزه ؛االلتزام نحو التعليم موجود لدى غالبية المعلمين

هي  ؛عد المدرسة عن محل إقامة المعلمباإلضافة إلى ب   ،المهام الملقاة على عاتقه ةمكانته وكثر 

تيحت له الفرصة أذا إ نهأ نخفاض التزام المعلم تجاه مدرسته، كما يدرك المعلماأهم المؤثرات في 

  .في ذلك نتقال إلى مهنة أخرى فلن يترددلال

 ،عمان التي أجريت في سلطنةها وتوصيات بقةبعد االطالع على نتائج الدراسات الساو    

، جاءت هذه الدراسة للبحث عن طبيعة العالقة بين ضافة إلى خبرة الباحثة في الحقل التربويباإل
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التنظيمي، والتعرف على مدى ارتباطهما مًعا، ومدى تأثيرهما في إثراء  المناخ المدرسي وااللتزام

.العملية التربوية بالمدارس التعليمية

 :آلتيةالتساؤلت ااإلجابة عن حاول الدراسة تو 

التعليم األساسي من وجهة نظر المعلمين الحلقة الثانية من ما واقع المناخ المدرسي لمدارس . 4

 بمحافظة مسقط؟

التعليم األساسي من وجهة نظر الحلقة الثانية من مدارس معلمي االلتزام التنظيمي ل واقع ما .0 

 المعلمين بمحافظة مسقط؟

في متوسطات )  α ≥   41¸4) حصائية عند مستوى داللةإهل توجد فروق ذات داللة . 3

 سنوات الخبرةو تعزى لمتغيرات النوع،  ،استجابات أفراد عينة الدراسة لواقع المناخ المدرسي

 ؟سبوعيةاأل عدد الحصصو ، تدريسيةلا

في متوسطات )  α ≥   41¸4) حصائية عند مستوى داللةإهل توجد فروق ذات داللة . 0

 سنوات الخبرةو تعزى لمتغيرات النوع،  ،استجابات أفراد عينة الدراسة لواقع االلتزام التنظيمي

 ؟األسبوعية صصعدد الحو ، تدريسيةلا

بين المناخ المدرسي وااللتزام التنظيمي في ذات داللة إحصائية  ةعالقة ارتباطيهل توجد  .1

 التعليم األساسي من وجهة نظر المعلمين بمحافظة مسقط؟الحلقة الثانية من مدارس 

 أدهداف الدراسة

 :تهدف الدراسة إلى تحقيق اآلتي   

التعليم األساسي من وجهة الحلقة الثانية من التعرف على واقع المناخ المدرسي لمدارس . 4 

 .نظر المعلمين بمحافظة مسقط
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التعليم األساسي من دارس الحلقة الثانية من علمي ملمالتعرف على واقع االلتزام التنظيمي . 0

 .وجهة نظر المعلمين بمحافظة مسقط

ستجابات أفراد عينة الدراسة لواقع المناخ االكشف عن الفروق اإلحصائية في متوسطات  .3 

عدد و ، التدريسية سنوات الخبرةو النوع، : في ضوء متغيرات لواقع االلتزام التنظيمي، و رسيالمد

 .األسبوعية الحصص

 . االلتزام التنظيميالعالقة بين المناخ المدرسي و  تحديد طبيعة. 0

 أدهمية الدراسة 

علمية في مجال الدراسات التربوية العربية بشكل عام  ةضافإتعد أنها بتتمثل أهمية الدراسة     

موضوع  -في حدود علم الباحثة -حيث لم تتناول الدراسات العمانية ،والعمانية بشكل خاص

ستفادة من هذه الدراسة يمكن اال، كما ظيمي للمعلمينالمناخ المدرسي وعالقته بااللتزام التن

المناخ  ةن معرفوأ ،إليه من نتائج وتوصيات ا ستتوصللى مإوأسلوبها اإلجرائي باإلضافة 

 على المدرسي في المنظمة وعالقته بااللتزام التنظيمي للمعلمين تتيح لإلدارات العليا التعرف

مكانية إصدار أحكام تقويمية لرفع كفاءة ،همواتجاهات المعلمين انطباعات ومن  ،تهوفاعلي العمل وا 

 .ثم تحقيق األهداف المنشودة

 ةحدود الدراس

 :تمثلت حدود الدراسة في اآلتي   

من خالل األبعاد األربعة  المناخ المدرسيت الدراسة إلى معرفة واقع سع: الحدود الموضوعية

التحصيل و القيادة الجماعية، والسلوك المهني للمعلم، : هيو ( Hoy, 2002)على مقياس هوي 

األداة ألنها أثبتت مدى فاعليتها هذه واستخدمت  ،ولياء أمور الطلبةأالمجتمع المحلي و و الدراسي، 

  .ونجاحها في قياس واقع المناخ المدرسي على المستوى العالمي
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 Alin)على مقياس ألين وماير في أبعاده الثالث معرفة واقع االلتزام التنظيميكما هدفت إلى    

& Mayer, 1991)،  قياس واقع ثبتت نجاحها في أوهي من المقاييس المتعارف عليها عالميا، و

ة قالعمعرفة الو  االلتزام المستمر،و االلتزام العاطفي، وااللتزام المعياري، : وهي االلتزام التنظيمي،

 ، التعليم األساسي من وجهة نظر المعلمين بمحافظة مسقطالحلقة الثانية من  مدارسفي بينهما 

والتي تشمل  ،التعليم األساسي الحلقة الثانية من مدارستم تطبيق الدراسة في : الحدود المكانية 

 .مسقطب التعليمية محافظةفي ال (44-1)الصفوف 

 0440) تم تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي: الحدود الزمانية

 .(م0441/

التعليم الحلقة الثانية من قتصرت الدراسة على معلمي ومعلمات مدارس ا :الحدود البشرية 

 .(م0441/ 0440)، للعام الدراسي بمحافظة مسقط( 44-1) والتي تشمل الصفوف ،األساسي

 مصطلحات الدراسة

 :تتحدد مصطلحات الدراسة في اآلتي   

  :  ( (School Climateالمناخ المدرسي. 1

من  امكونً " المناخ المدرسي مفهومبأن (  (Hoy, et al, 1991, p .42ه ؤ هوي وزمالأكد و    

الجو "بأنه المناخ المدرسي  هؤ ، وعّرف هوي وزمال"فعالية المدرسة وحركة اإلصالح في التعليم

، والثقة والوالء وااللتزام والفخر والتميز األكاديمي والتعاون ،الذي يعزز االنفتاح والزمالة المهنية

 شيرمانوعّرفته  ،"داريينتطوير بيئة عمل صحية للمعلمين واإل علىساعد ما ي  وكل 

(Scherman, 2002, p. 24 ) تجاهات والتفاعالت الجو العام الذي يسود المدرسة، واال"بأنه

 . "ؤثر على سلوكهم تجاه بعضهم البعضالتي تحدث بين الطلبة والمعلمين والمدير، والتي ت
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 ،مجموعة من الخصائص والسمات التي تتسم بها بيئة العمل :ا بأنهوتعرفه الباحثة إجرائيً    

 ،والسلوك المهني للمعلم ،وتتحدد هذه الخصائص من خالل ممارسات واقع القيادة الجماعية

، الطلبة سة بالمجتمع المحلي وأولياء أموروعالقة المدر  ،والتحصيل الدراسي واألكاديمي بالمدرسة

 .من التعليم األساسي بمحافظة مسقطمدارس الحلقة الثانية في 

  : Organizational Commitment))اللتزام التنظيمي . 2

مفهوم االلتزام ال يشمل أن "أن  إلى(Mayer & Allen, 1991, p. 67) لين أو أشار ماير    

 الفرد احتياجات كن تعكسول ؛هاوقيم مع أهداف المؤسسة ةتناسبمتكون أهداف وقيم الفرد 

 ."تجاه المؤسسة هوالتزامات هورغبات

الشعور اإليجابي المتولد لدى الفرد تجاه  :ا بأنهجرائيً إوتعرف الباحثة االلتزام التنظيمي     

 ،مع الحرص على البقاء بها ،مها وأهدافهايبها واإلخالص لها والتوافق مع ق واالرتباط ،منظمته

في  ،االلتزام المستمرو ي، االلتزام المعيار و  االلتزام العاطفي، :تتمثل في ةثالث اااللتزام أبعادً  يتخذو 

 .مدارس الحلقة الثانية من التعليم األساسي بمحافظة مسقط
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 ينالفصل الثا

 النظري والدراسات السابقةطار اإل

    

طار الفكري الدراسة في ضوء اإل ي  النظري لمبحث   طارعرض اإل إلىهذا الفصل  تطرق   

مناخ المناخ المدرسي وااللتزام التنظيمي، كما يبحث في العالقة بين ال :وهما داري المعاصر،اإل

لدراسات السابقة التي تناولت مبحثي الدراسة مع التعقيب يتناول اثم  ،المدرسي وااللتزام التنظيمي

 .عليها

 النظريطار اإل: أول

  المناخ المدرسي :األول المحور

ليها، كما يستمتع إرتياح عند حضورهم باال طالبيشعر فيها الهي البيئة التي ن المدرسة إ   

دارتها على إتعتمد وتستند في  ،الةدارة مدرسية فعّ إيتطلب وجود وذلك ها، بالمعلمون بالتدريس 

 مورأولياء أ مأكان ذلك من المعلمين أسواء  ،تخاذ القراراتانسانية والمشاركة في العالقات اإل

س أعتباره ر اب ،التي تكون على عاتق مدير المدرسة وليةؤ المسالطلبة، وبالتالي تتحدد هنا 

متالكه لصفات شخصية وتربوية وقيادية ا ةهميأدارة العليا في مدرسته، ومدى السلطة واإل

 .(4334 مرسي،) هدافه المنشودةأوتحقيق  ،مدرستهلدارته إتسانده في 

كما  ،بعادهأتهتم الكثير من المؤسسات التربوية بضرورة دراسة المناخ المدرسي وتحديد لذلك    

ألنه يحدد التركيز  ؛أن معرفة كيف هو تصور الهيئة التدريسية لبيئة عملهم تعد ضرورة حتمية

فإنه من الضروري  وتحقيقها لرؤيتها ورسالتها؛ لذا نفاقه لقيادة منظمة تعليميةإوالجهد الذي سيتم 
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للمدرسة أن تقوم باختبار وقياس تصور المعلمين للمناخ المدرسي بشكل دوري؛ خاصة عندما 

 (.Gomis, 2012)تتحرك نحو اتجاه جديد ونهج جديد 

أهميته وخصائصه، و ع المناخ المدرسي من حيث مفهومه، عن موضو وتتناول الباحثة الحديث   

، والمتغيرات الديمغرافية للمناخ نماذج لقياس المناخ المدرسي ، كما تعرضوالعوامل المؤثرة فيه

 .المدرسي

 المناخ المدرسي تعريف

في  في فترة الستينات من القرن العشرين،كان خ التنظيمي، المنا صطلحن بداية ظهور مإ     

ستبانة اداة تسمى أ (Haplin & Croft)فت و وكر  هالبن الباحثان طّورحيث  ،م 1963 عام

 (Organizational Climate Description Questionnaire)وصف المناخ المنظمي 

 صباح،) عتمادها من العديد من الباحثيناوالتي تم  ،(OCDQ)ختصارها اوالمعروف ب

ستخدم مصطلح امن  أول (Cornell)كورنيل ، أما في مجال الحقل التربوي فقد كان (0443

في المؤسسة كما يراها اآلخرون  بأنه نتاج إدراك األفراد ألدوارهمالمناخ المدرسي، والذي وصفه 

 (. 0440 عواد،)

أنه المناخ المدرسي ب(Sweetland & Hoy, 2000, p. 705)  هويو  عّرف سويتالند   

وأن المناخ هو  ،مجموعة ثابتة من الخصائص التنظيمية التي تستحوذ على جو المدرسة"

مجموعة من الخصائص "بأنه  (Gomis, 2012, p. 9)  جوميسوعرفته ، "شخصية المنظمة

  .على سلوكيات أفراد كل مدرسة ي لها تأثيرخرى والتأالداخلية التي تميز مدرسة عن 

تجاهات والظروف التي تشكل من المفاهيم واال ةمجموع"بأنه ( 3ص ،0444) حمادات عرفهو    

منهما يجابية أو سلبية أو مزيج إ عن مشاعرنجم توالتي  ،فراد من العاملين والتالميذسلوكيات األ

وعرفه  ،"اات القائمة في المدرسة أو أهدافهوبالتالي تجاه الفعالي ،نفسهم وتجاه زمالئهمأتجاه 
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 ثيح العمل، ئةيوالمعنوي لب الحسي والشعور اإلدراك عن ريتعب"نه أب( 40ص ،0444) حمدونة

 األفراد تجاهاتا على ريتأث اله زة،يمم ةيونفس ةيمعرف حالة والشعور اإلدراك ذلك عن تولدي

  ". سلوكهم عبر وتتبعها مالحظتها مكني والتي همودوافع

ن الجدل والخالف حول مفهوم المناخ التنظيمي، أ( 0441)وعبد المجيد  ةويرى كل من فلي   

  :وهي ،على ثالث رؤى مي تتحدد بناءً جعل تعاريف المناخ التنظي

عن   رفالمناخ يعبّ  :دهتمت بخصائص المؤسسات التربويةا التنظيمي التيمفادهيم المناخ  .1

تجاهاتهم اسلوك العاملين و  تنعكس علىبها البيئة الداخلية للعمل، والتي  سمالخصائص التي تت

ة سير من القواعد والسياسات واإلجراءات والنظم واللوائح التي تحدد كيفي ةوهي مجموع ،همئوأدا

 .التربويةالعمل في المؤسسة 

البيئة الداخلية للمنظمة  إن: دهتمت بتصورات الفرد للمناخامفادهيم المناخ التنظيمي التي  .2

نطباع العام أو الصورة الذهنية اال وتتمثل في، واتجاهاتهم نحوهاالعاملين  تؤثر في شعور

 .الذي يمارسه مدير المدرسةالقيادي  النمط عنو  ،عن منظمتهم العاملين المتكونة لدى

 :قات بين الفرد والمؤسسة التربويةدهتمت بالتفاعالت والعالامفادهيم المناخ التنظيمي التي  .3

عالقة بين ال، و الذي يسود بين العاملين في المؤسسة التعليمية جتماعيالمناخ اال يقصد بها

جراءاتهوالتفاعل  ،والمرؤوسينالرؤساء   .لمنظمةبا ةحددماللوائح الو  ،مع نظم العمل وا 

هو  أن المناخ المدرسيعلى  أن تصورات الباحثين ركزت الحظن من التعريفات السابقة    

أن شخصية الفرد في و  التي تتسم بها بيئة العمل، والسلوكيات والقيم مجموعة من الخصائص

 الخصائصولكن هذه  واآلخرين،والتي تؤثر في سلوكه تجاه نفسه  ،بها المؤسسة تتأثر

بها، ونظام عمل تتسم  ةمؤسسة ألخرى، فكل مؤسسة لها ثقافتها الخاصمن  تختلف والسلوكيات

  . به
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 أدهمية المناخ المدرسي

 في ةالمباشر  وغير المباشرة نظرا ألهميته ،ن بموضوع المناخ المؤسسيو كثيرا ما اهتم الباحث   

 الواضح وتأثيره ،المنظمة البشري داخل بالعنصر المتصلة اإلدارية السلوكية رالمظاه مختلف

  به المحيطة بالبيئة عالقتها أو أهدافها وتحقيق يتعلق بأدائها فيما المنظمات أعمال على

داء لى األإمناسب له دور في دفع العاملين  ين توفير مناخ تنظيمإلذا ف ،(0444 المعشر،)

فضال عن  ،ستقرار الوظيفينتاجية العالية واالالجيد في العمل، كما أنه يضمن تحقيق اإل واإلبداع

، (0443 الصفار،) العليا واإلدارةفعال العاملين تجاه عملهم وعمل زمالئهم أتأثيره على ردود 

العاملين  نظر وجهة من بها السائد المناخ نمط إلى معرفة المنظمات من العديد تحرصلذلك 

 شخصية لتعزيز لديها، العمل بيئة وتطوير وأهدافها سياساتها تعديل لها يتسنى حتى فيها،

 .(0444 والمعضادي، صادق)ن العاملي لدى المنظمة

قيمة عظمى للمدير الناجح الذي تقع عليه مسؤولية  لمعرفة بالمناخ التنظيمي تكون لهإن ا  

تحقيق األهداف التنظيمية، والمدير الواعي يمكن أن ي عّدل المناخ التنظيمي من خالل الممارسات 

يعد المناخ حيث  ،(03، ص0441 الطويل وحمدي،)المنظمية  اإلدارية الداعية لتحقيق الفاعلية

 اأرضً و  ،همئتجاهاتهم نحو المدرسة وأداافي صحة المعلمين النفسية و  امهمً  المدرسي عامالً 

وتتطور، ويساهم في تحسين تزدهر فيها الشخصية وتوفير بيئة مناسبة  ،خصبة لتطوير المعلمين

لمعلمين والمساعدة باهتمام باألهداف الخاصة ن االللمعلمين، ألداري مستوى األداء والسلوك اإل

تجاهات اوبالتالي تتشكل لديهم  ،ستقرارفي حل مشكالتهم يساعد على خلق شعور باألمن واال

 .(0444 أحمد،) بداعاتهم العمليةإيجابية نحو مدرستهم التي تنعكس على إ

من حياتهم بالمدرسة، والتي  فترة طويلة -وهم محور العملية التعليمية-الطلبة  يقضي كما   

جتماعية تجاهات والمعلومات والقيم االواالالعديد من المهارات  تتشكل فيها شخصيتهم ويكتسبون
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نسانية إن يكون في بيئة أالبد و والسلوكية، والتي تحدد شخصياتهم وسيتسلحون بها مستقبال، 

التي ( Jankens, 2011)جانكنس  ةدراسأثبتته  ما هو، و (0443 أبو عرب،) مالئمةو تربوية 

حيث طبقت الدراسة  ،أيدت العالقة الوثيقة بين سلوك وتحصيل الطلبة وعالقتها بالمناخ المدرسي

 ةرتباطياوأظهرت النتائج وجود عالقة  ،(4-3) ميركية لطالب الصفوففي والية متشيجان األ

 .وتحصيلهم الدراسينمو الطالب  علىيجابية لتأثير المناخ المدرسي ا  و 

ذ يساعد إأن المناخ المدرسي له تأثير كبير على نجاح المدرسة في تحقيق أهدافها ورسالتها؛    

ومعرفة فيما يفكر المعلمون  المدرسة ونقاط القوة والضعف لديها،على تحديد خصائص 

ع الحلول وتصرفاتهم، وفي ما يرغبون بتحقيقه، كما يساعد على توقع المشكالت المدرسية ووض

 . لها، أو محاولة تداركها

 خصائص المناخ المدرسي

دارية إحتى يكون المناخ المدرسي فاعال البد من وجود فلسفة أنه ( 0444)عليمات ذكر    

تخاذ القرارات ويحظى بقبول أعضاء التنظيم بالمدرسة، وأن واضحة، ووجود نظام واضح ال

القرارات، وتتضح معالم التنظيم المدرسي في توزيع تخاذ ايتصف بدرجة عالية من الالمركزية في 

قسام واللجان تصال بين األاوتوفر آلية  داريين،ا  وليات على العاملين من معلمين و ؤ المهام والمس

التي تتسم  خصائصال Pashiardis, 2000))باشيارد  أوضح، و والمجالس المدرسية المختلفة

القادة أساسيات تعليمية في مدارسهم، وعليهم دور  عتباروالتي تتضح من خالل ا بها بيئة العمل؛

السياسات واإلجراءات وأن  ،جميع العاملين بالمدرسةمع التواصل  حول ال في مهمة المدرسةفعّ 

ن ين والمعلمياإلداري، وأن واضحة ومعروفة للعاملين بالمدرسةن تكون أوائح البد لوالقواعد وال

والتي تشمل  ،"خطة المدرسة"وهو وغيرهم من المشاركين لديهم القاسم المشترك  اآلباءو  والطالب

أن يعي المعلمون أنه تقع على عاتقهم مسؤولية تعليم جميع يجب ، و هاوغايات أهداف المدرسة
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التأكيد على أهمية التواصل والتعاون بين ، و التدريس طرقأساليب و ستخدام مختلف اب ،لبةالط

نجازه، إوقبول المجتمع المحيط به لما تقوم المدرسة ب ،اإلداريين والمعلمينو سة العاملين في المدر 

 .وهذا يتضح من خالل المشاركة في المشاريع المجتمعية الجماعية

، الخاص بها مطالنوالتي تظهر  ،مما سبق نرى أن لكل مدرسة خصائص تميزها عن غيرها   

ثر في ؤ وت ،بةفرادها من معلمين وطلأتؤثر في سلوكيات  -بكل تأكيد - هذه الخصائص

فإدارة المدرسة لها دور كبير في  و السلبية عن المناخ المدرسي السائد بها،أيجابية تجاهاتهم اإلا

بناء جو من التفاعل اإليجابي بين جميع أفراد المجتمع المدرسي، واألمر في النهاية ينعكس على 

   .تحقيق مناخ إيجابي جاذب للمعلمين والطلبة تجاه مؤسستهم التربوية

 فّعال مدرسيالتي تساعد على تكوين مناخ العوامل 

عنصر  المدرسةفها ونتعلم منها لها تأثير هائل على تحقيق النجاح، ن البيئة التي نعمل فيإ   

تأثير  ان البيئة المدرسية لهإا في مستقبل أي دولة، في مجتمعنا الذي يلعب دورا رئيسً  اهام جدً 

تؤثر على النجاح األكاديمي بالتالي عن غير قصد يمكن أن ، و الى البالغين الذين يعملون فيهع

البيئة المدرسية ما هي إال حصيلة تفاعل بين اإلدارة المدرسية ف، ((Thomas, 2001 بةللطل

 .موراألوالمعلمين والتالميذ وأولياء 

عن  هيمكن قياسو  ،على دوافع األفراد ابالغً  اتأثيرً المدرسي ن للمناخ أ( 0444) عوضأشار    

المخاطرة و  ذاته،ل بإدارته هوشعور  الفرد سؤوليةم، و نظمة والقوانينطريق مستوى الدقة في األ

، كما يشير خالية من الصراعات والتناقضاتالئة بيالالجو العائلي في المنظمة، و و  ،والتحدي

إلى أهمية توافر عوامل تساعد على تحسين المناخ المدرسي، فشّجع على ( 0444)حمادات 

تمام باألهداف الخاصة احترام النفس البشرية وتقديرها، وتعزيز الديمقراطية والرأي اآلخر، وااله

بالمعلمين، والمساهمة في حل مشكالتهم، وانتهاج الطريقة العملية في حل المشكالت واتخاذ 
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القرارات، ووضع إطار تنظيمي يحدد األدوار والمسؤوليات ضمن اإلمكانيات والقدرات الخاصة 

منظمة، وعليه أن تفعيل عملية االتصال هو مفتاح نجاح ال( 0443)وذكر المسلم  بالمعلمين،

يتوقف بقاؤها، فبدون االتصال ال يعرف الموظفون ماذا يعمل زمالؤهم وال تستطيع اإلدارة أن 

تحصل على المعلومات التي تحتاجها، كما ال يستطيع المشرفون إصدار التوجيهات والتعليمات 

 .صعوبة التنسيق بين األعمال من ثمواإلرشادات الالزمة، و 

المدرسة، فيجب عليه اإليمان بكرامة اإلنسان، وأن تكون مدير بأ يبدإن تحسين المدرسة     

القرارات الهامة بالمشاركة الجماعية والعدالة وعدم التحيز ألي طالب أو معلم أو إداري، وتوجيه 

والثقة  اع إلى آراء ومقترحات المعلمينجميع العاملين نحو تحقيق أهداف المدرسة، واالستم

 ة، وتقدير كفاءة المعلمينلنمو المهني واألكاديمي للمعلمين والطلببقدراتهم، ومنح فرص ا

 (.0440الطويل، )، واالستفادة من مصادر المجتمع المحلي وفاعليتهم النشيطين

كما أوردها  العوامل التي تؤثر في المناخ المدرسيمجموعة من  أشار العديد من الباحثين إلى   

 ، ويمكن عرض العوامل(0444الظفيري،  ؛0444 والحراحشة،أبو حجيلة  ؛0444 ،المغربي)

  : كاآلتي

البيئة ، ظروف العمل ،الثقافة التنظيميةوالتي تتكون من  :(الخارجية) لبيئيةا العوامل .1

 .البيئة التكنولوجية تماسك الجماعة ووالئها، ة،البيئة االجتماعي، الخارجية

استحالة ، النمط القيادي المتبع، البناء التنظيمي ةطبيعوالتي تتمثل في : العوامل التنظيمية. 2

، هداف المنظمةأ، جور والحوافزنظام األ، الغموض ات،في المسئولي المبالغة، التقدم الوظيفي

 .ةالتنظيمي اتالصراعالتناقضات و  ،درجة االثراء الوظيفي

الضيق ، درجة المخاطرة، تناقض القيم ،قدرات الفردوالتي تتكون من  :العوامل الشخصية. 3 

 .الثقةو  ةروح المبادر ، المودة والدفء، الوالء واالنتماء، الصراع النفسي، والقلق
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  ينماذج لقياس المناخ المدرس

بغرض تحديد بمحاوالت عديدة لطرح نموذج تفسيري  قاموا نالباحثي أن( 0444)أشار الطيب    

 الباحثين على المضامين األساسية، ولكنهمأبعاد ومكونات المناخ التنظيمي، حيث اتفق معظم 

 :وهي كالتالي ،النماذج عرض لهذه اختلفوا على التفاصيل، وفيما يأتي

يتكون من ثمانية والذي  (Halpin & Croft Model, 1963): فتنموذج دهالبن وكرو  .1

ربعة واأل، ةلفاألو  نتماء،االو عاقة، اإلو وتشمل التباعد،  ،تقيس سلوك المعلمين ةأربع ،بعادأ

قدوة في الو نتاجية، التركيز على اإلو الشكلية في السلوك،  وتشمل ،خرى تقيس سلوك المديريناأل

، ومن خالل الدرجات التي تحصل عليها المدرسة يمكن معرفة نمط نسانيةاإل ةالنزعو العمل، 

المناخ العائلي، دارة الذاتية، بوي، مناخ اإلأمناخ مفتوح، مناخ مغلق، مناخ : المناخ السائد بها

 .(0444 صادق والمعاضدي،) المناخ الموجه

 واوائل الباحثين الذي ساعدأيعد ليكرت من  (:Lekert Model, 1967) نموذج ليكرت .2

القرارات، و تصاالت، اال: بعاد التاليةوالذي حدده من خالل األ ،في إرساء قواعد المناخ التنظيمي

 .(0444 البقمي،) بالعاملينهتمام االو التكنولوجيا، و الحوافز، و 

 الهيكل التنظيمي، : المكون من عدة أبعاد: Campbel Model, 1974)) نموذج كامبل .3

المنظمة، ومرونة تطوير، والمخاطرة التدريب والو القرارات، مركزية و  والعقاب، ةفأاالمكو  نجاز،اإلو 

 (.0440السكران، ) والمعنوية والمكانةالتميز والتشجيع، و 

نسخة معدلة ومنقحة للمناخ  وهي (OCI)بــ  المعروفو  : (yoH(2002 ,نموذج دهوي . 4 

بعاد التي األوهي  (Halpin & Croft Model, 1963) هالبن وكروفت عدهأالتنظيمي الذي 

 :ي التي تتكون من أربع أبعاد، وهيلقياس واقع المناخ المدرس عتمدت عليها الباحثةا
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غالبا ما ينظر إلى سلوك المدير كمصدر  (:(Collegial Leadership القيادة الجماعية .1

يحترم الكفاءة المهنية للمعلمين و ، ع ولكن ال يرحب بمقترحاتهمقلق للمعلمين، فهو غالبا يستم

تى يع أنشطة المعلم حيسيطر على جمو ولية كل ما يقومون به من أعمال، ؤ ولكنه يحملهم مس

على مدير المدرسة تغيير آلية وطريقة  لذا فالواقع يفرض،  (Douglas ,2010)بأدق التفاصيل

عامال مرشدا  تعد بأن ثقافة المدرسة( 0443)وهو ما أوضحه العويسي  ،إدارته لمؤسسته التربوية

ى ومدخال للتغيير في البيئة المدرسية؛ فإذا ما درج مدير المدرسة عل ،لسلوكيات العاملين بها

يتجسد ذلك في و  -كشركاء أكثر من كونهم مستخدمين نظر إليهم و معاملة العاملين معه باحترام 

إلى شيوع مفاهيم يؤدي  كل هذا -ستراتيجيات وصنع القراراتإشراكهم في تصميم األهداف واال

 .بةالعالقات اإلنسانية ورفع معنويات العاملين والطل

سلوك لتلبية كل بأن القيادة الجماعية هي (  (Hoy, et al, 2002هؤ ويرى هوي وزمال   

ق أهداف المدرسة، فمدير المدرسة يعامل المعلمين بود يوتحق ،االحتياجات االجتماعية للمعلمين

بوصفه عملية تفاعل األفراد عقليا  ظر إليهن  ي   العمل الجماعيأن ( 0440)زاهر  ذكرو ومساواة، 

جهود والطاقات وبطريقة تمكن هؤالء من تعبئة ال؛ ووجدانيا مع جماعات العمل في المؤسسة

 .الالزمة لتحقيق األهداف التنظيمية

تخاذ القرارات بأهمية كبيرة اتحظى عملية المشاركة من قبل األفراد العاملين في عمليات و    

 على القادرة هي اإلدارة الناجحة اإلدارة أن (0440) الجابريويؤكد  هداف،عد في تحقيق األتسا

 لدى االلتزام التنظيمي درجات زيادة ستطيعت هي التيو عمال؛ األ الجماعي إلنجاز التأييد كسب

 .األفراد

أن وجود قيادة جماعية في البيئة المدرسية هي نتيجة لوجود عالقة نالحظ  ضوء ما سبقفي    

إيجابية تربط المعلمين مع مدير المدرسة، فالمدير يتعامل بود مع المعلمين، ويسعى لتطبيق 
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بالمقترحات المقدمة من المعلمين، ويتيح للمعلمين معرفة ما هو متوقع المساواة بينهم، ويرحب 

 .وير العمل إن لزم األمرمنهم، كما أنه مستعد إلجراء التغييرات الضرورية التي تساعد في تط

    الشكيليذكر  :(Teacher Professional Behavior)السلوك المهني للمعلم  .0

بشكل عام لها مردودات إيجابية في تنظيم العالقة بين أفراد أن السلوكيات األخالقية ( 0444)

بأن السلوك المهني للمعلم يتضح (  (Hoy, et al, 2002هؤ المجتمع المدرسي، ويرى هوي وزمال

ويلتزمون بالتحصيل العلمي نحو  ،عندما يساند المعلمون بعضهم، ويحترمون الكفاءة المهنية

 . ويثقون بقدراتهم ،طالبهم

تباع الممارسات اإليجابية في ايحرصون على  المديرينأن ( 0440)وضحت سالمة كما أ   

على المعلمين، ومد جسور الثقة بين الزمالء بعضهم بعض،  ادارتهم، حتى يكون تأثيرها إيجابيً إ

لى تحقيق رضا المعلم عن البيئة التي يعمل فيها، والمعاملة التي يتلقاها من زمالئه، إوالذي يقود 

 .بداعات التي يحققها طالبهوالنجاحات واإل

فيتعاون معهم  ،المعلم تحدد عالقة المعلم بزمالئه ةعلى ما سبق نالحظ أن سلوكيات مهن بناءً    

لكفاءة المهنية لمن يساند من لهم خبرة أقل فيوجههم، كما يحترم او يقدم لهم الدعم االجتماعي، و 

عنوية العالية عند تأديته لعمله، كما يلتزم ويخلص ، ويتسم بالحماس والروح المهم أعلى خبرة

 .لمهنته ألجل طالبه

التحصيل الدراسي أحد الجوانب الهامة  ديع(:Achievement Press)التحصيل الدراسي  .3

فهي الطريقة التي ظهر فيه أثر التفوق الدراسي، والذي ي ،في النشاط العقلي الذي يقوم به التلميذ

المؤسسات التربوية  ساعديتحقيق األهداف عند المتعلم، كما مدى  معرفةالمعلم ل اهعتمد عليي

 .(0443 حدة،( نتائج التحصيل في عملية التخطيط والتعليمية في استخدام
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ليها إأن التعزيز من أهم العمليات التربوية التي يلجأ ( 0443)دريس وشريف إأوضح وقد    

طبيعة التعليم تفرض استخدام أسلوب التعزيز المتمثل في  نالمعلم لرفع التحصيل الدراسي، وأل

لذا فالمعلمون يحتاجون إلى  ،كالثناء والهدايا أو رحالت تربوية أو ترفيهية ،الثواب بطرقه المختلفة

 .تطوير هذا الجانب التربوي من أجل تحصيل دراسي جيد

أن رغبة ( 0444)الحموي  ىوتر  ،كثيرة ومتشعبة مل المؤثرة في التحصيل الدراسيإن العوا    

مكانياته هي العامل األكبر المؤثر في اإلنجاز التحصيلي، وأن المدرسة ا  الطالب وطموحه و 

، ودور األسرة ، والمنهج المدرسي وجودتهوامكانياتها والمعلم ومهاراته، وطرق التدريس وحداثتها

الجتماعي واالقتصادي ودفعه إلنجاز أفضل ما لديه، والمستوى ا ،الطالب في تحفيز ما لدى

 .سرة؛ جميعها تساهم في تحقيق اإلنجاز األكاديمي للطلبةوالثقافي لأل

بأن المدرسة تضع معايير أكاديمية عالية ( (Hoy, et al, 2002ه ؤ أوضح هوي وزمالو    

األمور  كاديمي، ويمارس أولياءقابلة للتحقيق، ويسعى الطالب والمعلمون لتحقيق النجاح األو 

 .عالية لتحسين أداء المدرسةضغوطا للوصول إلى معايير 

فمدير المدرسة يحرص على  ،أهداف المدرسةتحقيق ويتضح أن التحصيل الدراسي يرتبط ب   

داء، والمعلمون يحرصون على إكساب طالبهم المهارات والقدرات العالية، تحديد معايير عالية لأل

األعمال والواجبات للحصول على درجات أعلى، ويتعاونون  كما يبذل الطالب جهدهم في إنجاز

في مع زمالئهم ويحترمون األعلى تحصيال منهم، كما يمكن ألولياء األمور مساندة المدرسة 

 . تحسين وتحقيق جودة التعليم

 (The community and the parents ofةالمجتمع المحلي وأوليا  أمور الطلب .4

students) : إن االرتقاء بمستوى التعاون بين المدرسة ومؤسسات ( 0444)ذكر السلطان

لى  المجتمع المحلي تؤدي إلى زيادة إسهام المدرسة في حركة التنمية المجتمعية وتفاعلها معه، وا 
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لى زيادة تفعيل االستفادة من اإلمكانات المادية والبشرية  زيادة تبادل الخبرات العلمية والتربوية، وا 

لى تحديد حاجات المجتمع المحلي ومشكالته، ويرى األشقر التي  ( 0443)تمتلكها المدرسة، وا 

لخدمة البيئة المحلية، ووضع الخطط لبرنامج  فاعلٍ  يجب على مدير المدرسة وضع برنامجٍ أنه 

، ومناقشة مشكالت المدرسة وسياستها، األمر الذي عامة، ومقابلة أولياء أمور الطلبةالعالقات ال

 يرغبون في التعرف األموراصة أن أولياء إلى توثيق العالقة بين المدرسة والمجتمع؛ خيؤدي 

 . مما يجعل هناك حاجة ماسة لالتصال بالمدرسة ،هم في المدرسةئعلى أحوال أبنا

يجب عد من أهم السياسات التي ي   ،ترى الباحثة أن التواصل بين المدرسة والمجتمع المحليو    

لضمان تحقيق عملية التعلم، فيحرص مدير المدرسة  ،من أولوياتها جعله على إدارات المدارس

 علىمور، كما يحرص في تعامله معهم على تنظيم اجتماعات دورية ومنظمة مع أولياء األ

تطبيق الشفافية، ويرحب بالدعم المادي والمعنوي الذي يمكن أن يقدمه المجتمع المحلي للمدرسة، 

 .ةبين معلميه وأولياء أمور الطلبقة ويبذل جهده في تحسين العال

 بالمناخ المدرسي الديمغرافية عالقة بعض المتغيرات

 :من أهم المتغيرات التي اهتمت الدراسات باستخدامها هيو   

 النوع. أ

الكثير  تنوعت نتائج الدراسات حول واقع المناخ المدرسي وعالقته بمتغير النوع، فقد أشارت   

دراسة الراسبي ، كلإلناث تحديًدا بالنسبةو  اكان ايجابيً  المناخ المدرسيواقع أن  من الدراسات

ذلك إلى أن معظم المعلمات في مدارس اإلناث التي فسرت( 0444)ودراسة أحمد  ،(0444)

ويملن إلى اإلتقان  بحكم طبيعتهن يملن إلى األعمال المكتبية ويلتزمن بتطبيق القوانين واألنظمة،

 ،والحرص على جودة األداء والمنافسة الشريفة ،وكسب رضا المسؤولين ،العمـلوالترتيـب فـي 
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نظر الذكور  ةأن وجه (Pashiardis, 2000) باشياردأوضح  كما ،القوانين واألنظمةوتطبيق 

 .اإلناثمع عن المناخ المدرسي أكثر سوًءا بالمقارنة 

المناخ المدرسي بين الدراسات عدم وجود اختالف لوصف واقع بعض  ظهرت نتائجأو    

يعود إلى التزام  بأنهذلك فسر الذي ( 0443)ودراسة سليم  ،(0443)، كدراسة صباح النوعين

كل مـن المعلمـين والمعلمـات بالقوانين اإلدارية واألنظمة والتعليمات المدرسية والقرارات المتخذة 

يجابي يلبي مـن خاللـه طمـوح النابعة أصال واقع المدرسة الفعلي والذي يؤدي إلى مناخ تنظيمي ا

 .وحاجـات المعلمـين والمعلمات والعاملين والطلبة داخل إطار المدرسة

 سنوات الخبرة. ب

لواقع  حول تقديرات المعلمينختالف في سنوات الخبرة االالدراسات عدم  غالبية أظهرت نتائج   

ن الحكم التي أوضحت أ( 0440)، ودراسة عدوان (0444)المناخ المدرسي، كدراسة العامري 

اج إلى سنوات طويلة من يحتال  ،دارس الثانويةالم يعلى طبيعة المناخ التنظيمي السائد ف

ى ولو لسنة واحدة يستطيع أن يحدد تبسلك التعليم ح ملتحاق المعلاالخدمة في التعليم؛ فبمجرد 

اندماج سهولة و  - طبيعة المناخ الذي يسود المدرسة إن كان إيجابيًا أو سلبياً  امعلمً ونه ك

وجود بعض الأوضح بينما  ي،وسرعة تأثرهم بطبيعة المناخ المدرس المعلمين الجدد بالقدامى،

كدراسة الراسبي  (سنة فأكثر44)ارتباط ايجابي بين المناخ المدرسي وبين ذوي الخبرة الطويلة 

(0444.) 

  د الحصص األسبوعيةعد. ج

سبوعية، باستثناء دراسة العتيبي متغير عدد الحصص األ استخدمتقليل من الدراسات التي    

قل، حيث كان أالتي أوضحت دراسته وجود فروق لصالح من لديهم عدد حصص ( 0444)

لديهم موافقة كبيرة عن واقع المناخ المدرسي، وذلك لشعورهم بالعدل في توزيع الحصص، 
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بل يعطيهم الفرصة  ؛أكثر من قدرتهم ًئاورضاهم عن أسلوب االدارة المدرسية الذي اليكلفهم عب

 .الراحة والتخفيف من ضغوطات العملت اوقألقضاء 

 اللتزام التنظيمي :المحور الثاني

جتماعية األكثر أهمية في المجتمع، كما هي واحدة من المؤسسات اال ن المؤسسة التعليميةإ   

مستوى فعالية  بحزم؛ تعتمد على -في مجتمع ما-ية المواقف الفعالة وتوجيه المنظمة التعليمن أ

موظف على وجود و  ،سياسات متسقة على أساس التطورات العلمية والتكنولوجيةوجود و  ،المنظمة

جتماعية، حتياجات االيجب أن يكون هدفها التوجيه لتلبية االو مؤهل مع ظروف عمل صحية، 

حقيق األداء ن تأعلى الرغم من أن المنظمة لديها اإلمكانات المادية واالقتصادية الفعالة؛ إال و 

 ماحتياجاته أخذتو  ،أهمية كبيرة علمينالمؤسسة المأولت ؛ إال إذا تحققيقد ال اإلبداعي للمنظمة 

 .(Cevat, 2001) بعين االعتبار موتوقعاته

همية أف ،لى العناية بدور الفرد في المنظمةإدارية يعود إن االهتمام بااللتزام التنظيمي كظاهرة إ   

وفي نفس  ،رىخاألنتاج و توازي أهمية أي من عناصر أو وسائل اإلأالفرد ال يمكن أن تساوي 

لسيطرة تجاهاته وتفكيره وعواطفه ودوافعه التي توجه سلوكه، وبالتالي صعوبة االفرد فإن لالوقت 

ستخدام معايير ثابتة للتحكم في ا، كما ال يمكن لهالمستمرة على أي من مكونات البيئة النفسية 

ختالف يميزه ذ لكل فرد هامش من االإفراد العاملين بالمنظمة، دارية تجاه جميع األالتصرفات اإل

 .(0441 وعبدالمجيد، ةفلي) خرينعن اآل

أهميته، وخصائصه، و ستتحدث الباحثة عن موضوع االلتزام التنظيمي من حيث مفهومه، و    

والعوامل والمؤثرة فيه، ونماذج لقياس االلتزام التنظيمي، ومدى تأثير االلتزام التنظيمي على الفرد 

 .المتغيرات الديمغرافية لاللتزام التنظيميبعض ، و وجماعات العمل وعلى المؤسسة نفسها
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 اللتزام التنظيمي تعريف

تجاه  التزام الفرد"بأنه االلتزام  ( (Mowday, et aL, 1979, p. 225ه ؤ عرف مودي وزمال  

الحفاظ على بورغبته  لتحقيق أهداف المؤسسة التي ينتمي إليها، وأهدافه الخاصة ،تنظيم معين

 يعني وعد"االلتزام  نأ (Siburian, 2013, p. 248)  سيبيوريانكما أشار  ،"فيها عضويته

لتحقيق األهداف  جدي والتعامل بشكل ،تجاه منظمتهتعهد العضو ومسؤوليته وهو  ،ومسؤولية

نوعية العالقة بين الفرد "بأنه ( 443ص ،0444) عرفه الخشرومو ، "التنظيمية بفعالية وكفاءة

رتباطه بها اعكس مدى وتيجابي لدى الموظف تجاه المنظمة، رسخ الشعور اإلتبحيث والمنظمة، 

ن أإلى ( 444ص  ،0443) العنزي والزبيدي أشارو ، "ن يبقى عضوا فاعال فيهاأورغبته في 

 الذي الملتزم الفرد "إلى لتشير بطرائق مختلفة استعملت التي المفاهيم أحد هو التنظيمي االلتزام"

واالعتزاز  بالفخر والشعور ة،المنظم عن كالدفاع ،معينة سلوكية نماذج ظهري   أن على يحرص

 ."فيها البقاء في والرغبة ،لها باالنتماء

بالحالة النفسية للفرد وتعلقه بالمؤسسة ورغبته أن االلتزام التنظيمي مرتبط ترى الباحثة و    

تطابق أهداف الفرد مع أهداف المنظمة التي ينتمي لس اعكان وهوالداخلية باالستمرار فيها، 

التي تعد - تها وطاقاتها لتوجيه أهداف الفردالمؤسسة تسعى لتوجيه كل إمكانا وكلما كانت ،إليها

 .ه لهاؤ زاد تعلق الفرد وانتما -من أهداف المنظمة اجزءً 

 أدهمية اللتزام التنظيمي

يعد نمطا هاما في الربط بين فهو  ،على أهمية االلتزام التنظيمي (0440) براهللأشارت    

خاصة في األوقات التي ال تستطيع فيها المنظمات أن تقدم الحوافز  ،نالمنظمة واألفراد العاملي

الذي يؤدي إلى تحقيق النمو  ،المالئمة لدفع عامليها نحو تحقيق مستوى أعلى من اإلنجاز

وارتفاع معدالت اإلنتاج القومي في بالدهم، كما يساعد االلتزام في تحقيق الرضا  ،االقتصادي
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من نسبة  إضافة إلى أنه يقللوعدم تركهم العمل بها،  في منظماتهم،يفي والتنبؤ ببقائهم الوظ

  .ويساهم في تحسين األداء الوظيفي ،الغياب أو التأخر عن العمل

ثقتهم أن االلتزام التنظيمي للعاملين يساعد على تماسك األفراد و  (7002) الطائيوذكر    

دارة، ت التي تحصل بين الموظفين واإلالوظيفي، ويقلل من المشكالبالمنظمة وتحقيق االستقرار 

عالقات لفرد بفاعليته في منظمته، وتعزيز أن االلتزام له عالقة بشعور ا( 0444)ويرى عابدين 

اإلبداع والمبادرة الزمالة والتوقعات المشتركة بين المعلمين، وتحقيق التقدير المهني وانطالق 

أن االلتزام يمنح المعلم استقرارا نفسيا ( 0444)نجاز، وأوضح الناعبي العمل واإلوالدافعية نحو 

ليس للمهنة فقط ولكن للفرد أيضا، كما يرفع الروح  ،ويساعد على تحقيق أفضل عائد وظيفي

يرضى عنها،  وحصوله على مكانة ،وره بتحقيق ذاتهالمعنوية ويزيد من ثقة الفرد بنفسه وشع

 .وهي مرحلة أولى للنمو المهني لدى الفرد ،بالسعادة عند كل نجاح وتميز في األداء شعورهو 

نالحظ أن سعي المؤسسات التربوية إلى تحقيق االلتزام لدى المعلمين يظهر في السياسات و     

فهي تهدف إلى تحقيق أهدافهم ضمن  ،واألنظمة والجهود التي تبذلها المؤسسة تجاه موظفيها

علميها لتحقيق التنمية المهنية لهم، وتحقيق التقدم المهني من خالل دعم م ،واحد عمل فريق

 .وتطبيق الكثير من األساليب التي تساعد على تحقيق التزام قوي تجاه المؤسسة من أفرادها

 خصائص اللتزام التنظيمي 

عد حيث ي   ،إلى تعدد الخصائص التي تتميز بها المؤسسة التنظيمية( 0444)أشار حمادات   

العالقة بين الفرد والمنظمة، كما يستغرق الفرد فترة طويلة  االلتزام التنظيمي حالة نفسية تصف

 ال هاعن التخلي أن كما ،تجاه منظمته فردلدى ال تامة ةقناع حالة يجسد ألنه ،في تحقيق االلتزام

، كما ضاغطة ستراتيجيةا لتأثيرات نتيجة يكون قد بل ؛ةسطحية طارئ عوامل لتأثير نتيجة يكون

أنه عامل مؤثر في قرار الفرد بالبقاء أو ترك المنظمة، كما يشير االلتزام إلى رغبة الفرد في 
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أن  (0443) ونةنحيرى و التفاعل االجتماعي لتزويد المنظمة بالحيوية والنشاط ومنحها الوالء، 

 ،ودرجة االنتظام وحضور العاملين ،مخرجات االلتزام تتمثل في البقاء داخل المنظمة وعدم تركها

 .للمنظمة للعمل واإلخالص والحماس الوظيفي واألداء

هو التزام  مؤسستهن التزام الفرد تجاه ل ذكر خصائص االلتزام التنظيمي أنالحظ من خال   

 ،ن التزامه للمؤسسة تعكسها الظروف التي تحيط بهأو داخلية لدى الفرد،  ةمن قناعنابع  ،يجابيإ

 .ؤثر بهاخارجية ت اظروفً  مأ ،بمنظمتهداخلية تتعلق  اظروفً  كانت الظروفسواء 

 العوامل المؤثرة في اللتزام التنظيمي

 : تتضح من خالل التاليوالتي  ،كبيرة من العوامل ةتؤثر في االلتزام التنظيمي مجموع    

 ختياراال وفرص العمل ظروف سوق مثل - الخارجية العوامل بعضتؤثر : البيئة الخارجية .1

 بداية فترة في خاصة ،لديهم التنظيمي درجة االلتزام في تؤثر من ثمو  ،األفراد تجاهاتا على-

 كانت فكلما التنظيمي؛ االلتزام عملية في بالمسبقات هذه تسمي وقد فراد،األ لهؤالء العمل

 ،متدنية التنظيمي االلتزام درجة كانت المتاحة العمل فرص وتعددت قتصادية جيدةاال األوضاع

 .(0440 الجابري،) صحيح والعكس

والتي تعمل على  ،في سياسات العمل الداخلية في المؤسسة ةممثل: بيئة العمل الداخلية .2

نه سيترتب على ذلك إفراد العاملين في التنظيم، فإذا أشبعت هذه الحاجات فشباع حاجات األإ

، كما (0444 اللوزي،) تكوين ما يسمى بالسلوك المتوازن يساعد على ،يجابيإتباع نمط سلوكي ا

 تزدادي، و التنظيم دوار تعد من العوامل الداخلية المؤثرة في االلتزامهداف وتحديد األأن وضوح األ

 فلبمان،) لتحقيقها ثم السعي األفراد فهمها يستطيع حيث ،المؤسسة واضحة أهداف كانت كلما

 ثم ومن التنظيمي لديهم، االلتزام درجة من يديز فراد في التنظيم مشاركة األ كما أن ،(0444

الجيد  األداء من بمزيد على المنظمة يعود مما الجماعي؛ العمل في ورغبة قدرة أكثر يكونون
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إلى  تؤدي نظمة مناسبة من الحوافزأن تطبيق أكما ، (0444 الخشروم،)ل واإلبداع في العم

االلتزام  زيادة على تساعدسمناسبة  ةأنظم وجود فإن لذا ل،كك المنظمة عن الرضا زيادة

 .(0440 اهلل،بر ( التنظيمي

وتتمثل في وهي متعلقة بالفرد نفسه،  ،(0444) الزعابي ليهاإوالتي أشار : عوامل شخصية .3

ن أوضح العالقة الطردية بينها وبين االلتزام التنظيمي، كما أحيث  ؛العمر وطول فترة الخدمة

كلما زاد المستوى التعليمي للفرد  هنأمستوى التعليم يرتبط عكسيا مع مستوى االلتزام، ويرجع ذلك 

كثر للمهنة التي يعمل بها، وزادت فرص العمل أه اؤ نتمازادت توقعاته من المنظمة، وكان 

بحاث بعض األ تشير حيث ؛في النوع الفروق يؤثر على مستوى االلتزام التنظيمي كماالخارجية، 

خرى عدم وجود عالقة بين النوع أبحاث ت أحوضأكثر من الذكور، بينما أناث ن االلتزام عند اإلأ

 .وااللتزام التنظيمي

 حيث من رتؤث الوظيفة خصائصبأن ( 0443)ذكر الوزان  :عوامل خصائص الوظيفة .4

 واالستقاللية الوظيفة، مجال االلتزام التنظيمي، فتنوع مستوى على بها ودرجة التوتر مجالها

 .التنظيمي بااللتزام إيجابيا يرتبط هذا كل ؛بالمسؤولية والشعور ة،والتغذية المرتد ،والتحدي

 من درجة القرارات وتوفرت تخاذا في مركزية ال وجدت كلما :الهيكل التنظيمي عوامل .5

 جهد بذل المدير من يتطلب فهذا ؛ًراكبي المنظمة حجم كان كلماو العمل،  أداء في عتماديةاال

 التي المنظمات جاهت المديرين التزام على سلبا يؤثر قد مما ،والتنسيق الرقابة عمل في أكبر

 فرصة يتيح الكبير المنظمة فحجم ؛الصحيح هو العكس أن يرى من بها، بينما هناك يعملون

 إلى يؤدي الذي األمر ،األفراد أمام لترقيل المتاحة الفرص زيادةو  صاألشخا بين للتداخل أكبر

 .(0443الوزان، )درجة التزامهم  زيادة
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 نماذج لقياس اللتزام التنظيمي

في استخدامها لدراسة واقع  تزام التنظيمي والتي اختلفوان إلى عدد من أبعاد االلو أشار الباحث   

التي تناولها  بعاد االلتزامنشير أوال إلى أو  ،خرومجتمع آل خرى،أل االلتزام التنظيمي من دراسة

وهي  ،(0440 العبيدي،؛ 0444 ،أبو الروس وحنونة) كما أشار إليها بورتر وزمالئهنموذج 

 :كالتالي

 الفرد مع منظمته تطابق قوة" هأنعلى  التنظيمي الوالء هؤ وزمال ترر بو  عرف: الول  التنظيمي .1

 ."ابه وارتباطه

مقابل  بااللتزام نحو البقاء بالمنظمة سحساالمسؤولية تعني اإل :ةالمسؤولية تجاه المنظم .2

 ؛يجابيوالسماح لهم بالمشاركة والتفاعل اإل ،معلمينلل ؤسسةتقدمه المالدعم الجيد الذي 

ما الثانية فهي أ ،المقصر قية، فاألولى تعني محاسبةخالأو أن تكون قانونية أما إفالمسؤولية 

 .العملالتي يشعر بها تجاه  يقظة الضميرنتماء و تعني اال

 افتخارهمو  ابه يعملون التيمؤسسة بال األفراد إيمانى مد ويعني: يمان بالمنظمةاإل .3

 استقاللية ودرجة ،لعمله المميزة للخصائص معرفته ىبمد الفرد ىلد البعد هذا ويتكون بعضويتها،

 الفرد إحساس بدرجة يتأثر كما له، وتوجيههم المشرفين وقرب ة،بالمطلو  المهارات تنوع وأهمية

 .تالقرارا اتخاذ مجريات في الفعالة بالمشاركة له تسمح بها يعمل التي التنظيمية البيئة بأن

 المنظمة في بالعمل باالستمرار االلتزام هذا يتمثل: ستمرار بالعمل بالمنظمةالفي رغبة ال .4

 ،االستثمارية بالقيمة تقاس الحالة هذه في الفرد التزام درجةف ،رالتنظيمي المستم االلتزام ببعد

االلتحاق  سيفقده لو قرر ما مقابل المنظمة في ستمرا لو الفرد يحققها أن الممكن من والتي

 .بجهات أخرى
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قترحا في بداية احيث  ،( (Mayer & Allenلينأماير و  نموذج النموذج الثاني هوأما    

وهما االلتزام العاطفي  ،االلتزام عدين من أبعادب  ( م4340)دراستهما حول االلتزام التنظيمي لعام 

اقترحا إضافة ( م4334)لعام  اوتحديد تأثيرهما على المنظمة، وفي دراستهم ،وااللتزام المستمر

 ثالثة ، وسنوضح فيما يلي( (Mayer, et al, 2002عد االلتزام المعياريعد الثالث وهو ب  الب  

 .التنظيمي لاللتزام أبعاد

   (Affective commitment): الوجدانيي أو العاطفم اللتزا .1

التزام عاطفي ورغبة قوية " بأنه  Mayer & Allen, 1991, p. 71)) لينأماير و عرفه    

 في رغبة الفرد بالبقاء"بأنه ( (Brown, 2003, p. 3 ، كما عرفته براون"للبقاء في المنظمة

  ."المنظمة ألنه يرتبط بها عاطفيا

من أسرته، ويعد  اوتشير الباحثة إلى أن االلتزام العاطفي يتمثل في اعتبار الفرد مؤسسته جزءً    

انتمائه لها أمام الناس، وأنه يشعر بالسعادة لو عن مشكالتها هي مشكالته، ويفخر بالتحدث 

 . استمر بالعمل بها طوال فترة خدمته

  :(Continuous commitment) أو المادي ستمراريال اللتزام .2

ذا كانت تكاليف إتقييم الموظفين "بأنه Mayer & Allen, 1991 ,p. 72) ) وألين ماير عرفه   

هما حجم  ،تزام المستمر يشمل عاملينلن االأوضحا أكما  ترك المنظمة هي أكبر من تكاليف البقاء،

  كريديوعرفه ، "المؤسسةاإلجراءات المتخذة لمغادرته فتقاره للبدائل و استثمارات في المؤسسة و اال

 الشعور بالدعم هذا يعزز ما وغالًباة، المنظم مع البقاء نحو بااللتزام الموظف إحساس" بأنه (0444)

 كيفية في فقط ليس ،اإليجابي والتفاعل بالمشاركة لهم والسماح لمنسوبيها، المنظمة قبل من الجيد

 براونته وعرف ،"السياسات ورسم والخطط األهداف وضع في المساهمة بل ؛العمل وتنفيذ اإلجراءات
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Brown, 2003, p. 3) ) الفرد يحتاج إلى البقاء مع المنظمة ألن أن و  ،ستمرار بالعملاال"بأنه

 ."جدا ةمرتفع تهتكلفة مغادر 

تحقيق أهدافه التي يسعى ، لتعلقه بالمدرسة الرتباط وجوده بهارغبة الفرد و  ن االلتزام المستمر هوإ   

والبحث عن  ،في حالة إدراك الفرد أن مؤسسته لن تحقق له طموحاته فلن يتردد في تركهاكن لها، ول

 .فرصة أفضل في مكان آخر

  :(Normative commitment)الخالقي أو  اللتزام المعياري .3

مشاعر الموظفين تجاه "يشير إلى  بأنه(Mayer & Allen, 1991 ,p. 73)  لينأماير و عرفه    

 المؤسسةملزم بالبقاء ب هالفرد بأنشعور "بأنه  (Brown, 2003 ,p. 3) براونعرفته  ، كما"المؤسسة

االلتزام أن لى إ( 0441) الصيرفي، كما أشار "الذي يجب القيام به واألخالقيالصحيح  ءنه الشيأل

عن  اويكون ناتجً  ،هاوأهداف المنظمة دبي والشخصي بالتمسك بقيميعبر عن االلتزام األ"المعياري 

 .جتماعية الثقافية والدينيةيم االالتأثير بالق

مفهوم  إلى ( (Daneshfard & Ekvaniyan, 2012, p. 169كما أشار دانشيفارد واكفانيان   

 فاألشخاص اآلخرين، ضغوط بسبب المنظمة في بالبقاء ملتزم بأنه الفرد شعور"بأنه  المعياريااللتزام 

 لو اآلخرون يقوله أن يمكن ماذا كبير حد إلى حسابهم في يأخذون المعياري االلتزام لديهم يقوى الذين

 ."العمل ترك

وتحددها عالقته باآلخرين، والصورة التي قد يأخذها  ،ن االلتزام المعياري له عالقة بنفسية الفردإ    

قد ال ، فهو يشعر أنه بتركه لمؤسسته يحتاج إلى تبريرات قرر ترك مؤسسته ون عنه في حالاآلخر 

 .تنتهي من زمالئه أو حتى أسرته
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 نتائج اللتزام التنظيمي

ي وهي نتائج تم إثباتها من محصلة العديد من الدراسات الت ،يجابية وسلبيةإن لاللتزام نتائج إ   

 :، وهي كالتاليةلى مستويات ثالثإكما تم تقسيم النتائج  ،تنظيميتناولت موضوع االلتزام ال

 على الفرد  التنظيمي اللتزامنتائج : ولأ

 ،اإليجابية من النتائج ةرتفاع درجة االلتزام التنظيمي ترتبط بها مجموعان أ (0444) بن نوحذكر    

 ووجود أهداف لحياة الفرد، ،واإليجابيالذاتي  ماء واألمان والتصورتنتتمثل في زيادة مشاعر اال والتي

تصال الفعال زيادة فرص االوهي  ،على الفردآثار لاللتزام التنظيمي  أن( 0443) أشار الشمريكما 

فراد من خالل مناقشة قييم األهتمام بتاال، و الحالي والمحتمل بين المديرين واألفراد فيما يتعلق بأدائهم

وطرق  ،هداف واضحة ومتعددة للمستقبلأالتركيز على لديهم، و ، وتوضيح نقاط القوة والضعف ئهمداأ

لمهارات جديدة تساعده على  اكتساب الفرد، و وجعلها ممكنة التحقيق هداف،ة التي تقابل هذه األالتنمي

تؤثر على  نتائج سلبيةإلى وجود  (0444) بن نوح، كما أوضح داء مهامه الحالية والمستقبليةأ

العديد من  قل الفرد بينوذلك بسبب تن ،قلة فرصة الفرد للتقدم الوظيفيمتمثلة في  ،االلتزام التنظيمي

 ،جتماعيةادة الضغوط العائلية واالزي، و تاحة للتطور والنمو المهني للفردالم قلة الفرص، و المنظمات

لى المزيد من إوالتي تحتاج  ،لى زيادة الجهد المبذول منهإزيادة التزام الفرد تجاه المنظمة يؤدي  ألن

 .وبالتالي تزيد الضغوطات على الفرد ،خرىاألوالتي تؤثر على التزاماته  ،الجهد والوقت

 على جماعات العمل تنظيمينتائج اللتزام ال :ثانيا

زادت ، وكلما درجة الثبات والفاعلية يادةز تتمثل في يجابية النتائج اإلأن إلى ( 0443)أشار الوزان    

 زيادة فاعلية مجموعة العمل ومن ثم ،ستعداد لبذل جهد أكبراعلى  أصبحت ةدرجة التزام المجموع

بتكار لق واالنخفاض القدرة على الخ  في االسلبية النتائج تتمثل  ، بينمادرجة التماسك بينها يادةز و 
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، مجموعات عمل جديدة بأفكار جديدةعدم دخول  من ثمو  ،معلميننخفاض معدل دوران ال، وابداعواإل

 .خرىبين المجموعات والمجموعات األزيادة فرص الصراع و 

 ةئج اللتزام الوظيفي على المنظمنتا: ثالثا

زيادة فرص الفعالية تتمثل في  لاللتزام التنظيمي يجابيةالنتائج اإلأن إلى  (0444) الزعابي أشار   

نخفاض نسبة وا ،نخفاض معدل الدوراناو  زيادة الجهد المبذول وذلك من خالل ،بالنسبة للتنظيم

كثر التزاما فراد األن األأل ،بالنسبة لألفراد الموجودين خارج التنظيمزيادة جاذبية المنظمة و  ،الغياب

فراد ذوي المهارات ذب األكثر قدرة على جأمما يجعلها  ،يجابية عن المنظمةا  يعطون صورة واضحة و 

دارة الموارد إن االلتزام يساعد المنظمة على تفعيل سياسة أ( 0443) الشمريأضاف  كما، العالية

 لى زيادة قدرة المنظمةإل وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، باإلضافة البشرية من خال

ية، وتنمية مهارات العاملين فيما يخدم جوانب العمل، ورفع بحتياجات التدريالتحديد الدقيق لالعلى 

أن  (7000) الزعابيأوضح و قدرة المنظمة على بناء المهارات، وزيادة دافعية العاملين نحو العمل،

فراد الذين يلتزمون بدرجة ن األأذ إ؛ بداعواإلنخفاض القدرة على التفكير االنتائج السلبية تتمثل في 

مما يحد من قدرة المنظمة على  ،مناقشة سياسات المنظمة لىإتنظيم ال يميلون عادة المن كبيرة 

  .االبتكار

و على مستوى أو جماعات العمل أنعكاس تأثيره على مستوى الفرد اااللتزام ومدى  نتائج إن معرفة   

يفرض على المنظمات معرفة درجة االلتزام لدى  -ايجابية مكانت سلبية أسواء أ- المنظمة نفسها

 يجادلذا يتحتم على المؤسسات تشجيع عمل بحوث ودراسة لقياس درجة االلتزام، إل العاملين لديها،

 .اسبة لزيادة االلتزام لديهمالطرق المنالحلول و 
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 بعض المتغيرات الديمغرافية باللتزام التنظيمي عالقة

 :من أهم المتغيرات التي اهتمت الدراسات باستخدامها هيو

 النوع. أ

، بين كال النوعين الدراسات إلى عدم وجود اختالف حول واقع االلتزام التنظيمي غالبيةأوضحت    

إلى أن جميع  ذلك الباحثان وفسر( 0444)ودراسة حمادات وعياصرة  ،(0440)كدراسة القمشوعية 

أعضاء هيئة التدريس ينظرون إلى هذه المجاالت من منظار واحد، فهم يتقاسمون هذه المهنة 

، وربما يعود السبب إلى أنه ال نفسها ويأخذون المزايا نفسها لمؤثراتلسنها ومثالبها ويخضعون احمب

، بينما جباتبالتساوي في الحقوق والواديمية فالجميع يشعر كافروق بين الجنسين في هذه المرحلة األ

 .وجود فروق وكانت لصالح اإلناث( 0443)أوضحت دراسة خليفات والمالحمة 

 سنوات الخبرة. ب

التي  النتائجك يجابا بااللتزام التنظيمي،إالدراسات أن سنوات الخبرة ترتبط  العديد من أظهرت      

لتزام قوي تجاه الديهم ( سنوات فأقل 1)أن ذوي الخبرة ب( 0440)الثبيتي دراسة توصلت لها 

قوية لديهم الذي فسر وجود رغبة حقيقية و ( 0440)وكذلك دراسة الجابري  ،مؤسستهم التعليمية

 لصالح تعزى للخبرة النتائج وجود فـروق أوضحت( 0444)لمزاولة مهنة التعليم، وفي دراسة الرشيدي 

يعزى ذلك إلى أن و ، على بعد االلتزام العاطفي ،(فأكثر سـنوات 44)و، (سنوات44-1)الخبرة 

 أصحاب الخبرة الطويلة يشعرون باألمان الوظيفي، والراحة النفسية، وعدم الخوف مـن المـستقبل،

 .معنوياتهموأكثر تفهمًا للعمل الذي يقومون به وأكثر ثقة بالنفس، وهذا ربما أدى إلى ارتفـاع 

عدم وجود فروق لسنوات الخبرة، وفسر ذلك ( 0444)عجيم راسة دك بعض الدراسات ظهرتأكما   

ه إلى عوامل متعددة تدخل في بنائه واستمراره لتدعم ينإلى أن االلتزام التنظيمي يخضع في تكو 
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العالقة بين المعلم والمدرسة، وتحدث ارتباطا وثيقا بينهما أثناء عملية ممارسة المعلمين ألنشطتهم 

 . ومهامهم

 الحصص األسبوعيةعدد . ج

بقلة االعتماد عليه لدراسة العالقة أو مشكلة ما، تميز متغير عدد الحصص األسبوعية إن         

حيث درسوا واقع االلتزام التنظيمي وتأثير متغير عدد ( 0443)باستثناء دراسة عطاري وزمالئه 

 .أفراد عينة الدراسةا بين الحصص األسبوعية عليه، وتوصلت إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيً 

 العالقة بين المناخ المدرسي واللتزام التنظيمي :ثالثا

فرص ويساعد في تحقيق  ،بالشعور بالفعالية واالرتباط بالمدرسة للمعلمين تنظيمييقترن االلتزام ال   

شراك المرؤوسين اداعمً  امدرسيً  اومناخً ا واضحً  اداريً إ اويلزم لتحققه دعمً  النمو المهني،  ةفي صناع، وا 

ن أن صراع الدور وغموضه يعدان من مضيعات االلتزام لدى العاملين، في حين أالقرارات، ويذكر 

المناخ التشاركي في المدرسة والعمل ضمن الفريق، والرضا عن المهنة، وتوفير فرص الترقية 

لمين وشعورهم عراء المآوالتقاعد، من العوامل الداعمة لاللتزام مهنيا وتنظيميا، وقد يؤدي تجاهل 

ن لتدني االلتزام أستنتاج لى تدني االلتزام لديهم، ويمكن االإالقرارات المدرسية على  بالفشل في التأثير

التوتر و الغياب، وزيادة وخدمة سيئة للطالب،  ةنماط سلوكية مكلفأعواقب غير محدودة تظهر في 

  .(043ص ،0444، عابدين) التحصيل الدراسيوالسخط، وتدني 

يرى الباحثون أن المناخ المدرسي له دور في تنمية أداء المعلمين وزيادة التحصيل الدراسي، و    

صحة كما يؤثر في ومتانة العالقة بين المدير والمعلمين وبقية العاملين بالمدرسة من الطلبة وغيرهم، 

لبة مع عالقة المعلمين بعضهم ببعض، وتفاعل الطو تجاههم نحو المدرسة، االمعلمين النفسية و 

بداء حرية التعبير و  ،المعلمين، وسيادة روح العمل الجماعي وصناعة القرار زيادة الثقة واحترام الرأي وا 

  .(0444العتيبي، )وسيادة التالحم والروح المعنوية واإلبداع واالستقاللية  ،عن الرأي بين العاملين
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 يق نتائج قريبةلى تحقإدى ذلك أ ؛فاعل لى توفير مناخ مدرسيإدارة المدرسية كلما سعت اإل      

يتم و ، مقترحاتهفكاره و أبويرحب عطى كل فرد في المؤسسة التربوية حقه، فعندما ي   وبعيدة المدى،

 تعزيز وتقويةعلى  ذلك ، ساعدفي مؤسسته نه فرد مهمأيشعر سو معنوية، أمادية  قتعزيزه بطر 

 لنا لذلك يتضح ؛هدافه الشخصيةأقبل تحقيق  هاهدافأته لتحقيق اذل كل طاقب، و تهالتزامه تجاه مؤسس

 يوضح (4) التالي والشكل ،همية وجود دراسة تربط المناخ المدرسي وعالقته بااللتزام التنظيميأ

 :نموذج الدراسة الحالية

 

 

                                     

 

 

 

 (الباحثةشكل من تصميم ) الدراسةأنموذج ( 4) شكل

 ,Hoy)وي على مقياس ه ، حيث اعتمدت الدراسةالحالية نموذج الدراسة (4)ويوضح الشكل    

 (Allen & Meyer, 1990) مايرو  لينأومقياس ، (OCI) واقع المناخ المدرسي معرفةل( 2002

المختصر (  (Organizational Commitment Questionnaireواقع االلتزام التنظيمي معرفةل

، التدرسية النوع، سنوات الخبرة: ) ، باالظافة اإلى المتغيرات التي إعتمدت عليها وهي (OCQ)ب

  .(عدد الحصص األسبوعية

 

 

 أبعاد اللتزام التنظيمي
 اللتزام العاطفي 
 اللتزام المستمر 
 اللتزام المعياري 

 المناخ المدرسيأبعاد 
     القيادة الجماعية 
 معلمللمهنية السلوك ال 
   التحصيل الدراسي 
   المجتمع المحلي وأوليا

 أمور الطلبة

 
 
 
 الطلبة *   

 متغيرات الدراسة
 النوع 
 الخبرة سنوات 

 التدريسية
 الحصص  عدد

  سبوعيةاأل
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 الدراسات السابقة : ثانيا

دراسات  :محاور ةثالثلى إوالتي تنقسم  ،في هذا الفصل الدراسات السابقة ةتعرض الباحث   

للمناخ المدرسي وعالقته  ودراسات متعلقة بالمناخ المدرسي، ودراسات متعلقة بااللتزام التنظيمي،

 يهاالتعقيب عل ومن ثم، لى األقدمإث حدحيث يتم عرض الدراسات من األبااللتزام التنظيمي، 

تفادة الدراسة ساختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة، ومدى واال هوجه الشبأإليضاح 

 .الحالية عن الدراسات السابقة ، وبما تميزت الدراسةالحالية من الدراسات السابقة

 المناخ المدرسي: أول

 الدراسات العربية

إلى التعرف على دور مديري المدارس الخاصة في ( 0440)هدفت دراسة الكيالني ومقابلة    

عم ان في تحسين المناخ المدرسي وعالقته بالروح المعنوية لمعلميهم، حيث اختيرت عينة 

معلًما ومعلمة، وطور الباحثان أداتين لقياس المناخ التنظيمي مكونة من ( 004)عشوائية بلغت 

العمل القيادي، والمشاركة في اتخاذ القرارات، : ة تشمل أربعة أبعاد، تمثلت فيفقر ( 04)

والعالقات واالتصال والحوافز، والنمو المهني، واألداة الثانية لقياس الروح المعنوية مكونة من 

فقرة، وتوصلت الدراسة إلى أن دور مدير المدرسة في تحسين المناخ التنظيمي جاء بدرجة ( 34)

وأن درجة الروح المعنوية جاءت بمستوى متوسط، وأن هناك عالقة ارتباطية ذات داللة  متوسطة،

 .  إحصائية بين المناخ التنظيمي والروح المعنوية

دراسة هدفت إلى التعرف على درجة تفعيل أبعاد المناخ التنظيمي ( 0440)أجرى المزامي     

ذا كانت ساسي بسلطنة عمان، ومعرفة ما إاأللتحقيق الرضا الوظيفي للمعلمين بمدارس التعليم 

فروق ذات داللة إحصائية في درجة تفعيل أبعاد المناخ التنظيمي لتحقيق الرضا الوظيفي  هناك

النوع وفئة المدرسة، كما هدفت إلى وضع تصور مقترح لتفعيل أبعاد  يللمعلمين تعزى لمتغير 
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تصميم ب وقامباحث المنهج الوصفي، استخدم ال ؛ حيثالمناخ التنظيمي لتحقيق الرضا الوظيفي

، (بيئة العمل، القيادة، الحوافز والمكافآت: )فقرة موزعة على ثالث أبعاد( 04)استبانة تكونت من 

ومعلمة من محافظة جنوب الشرقية،  معلم( 041)من المكونة عينة الدراسة على م تطبيقها ت

فروق  وأنه ال توجدتوصلت الدراسة إلى أن درجة تفعيل أبعاد المناخ التنظيمي كانت متوسطة، 

إلى تصور مقترح  الباحث لتوصّ و النوع وفئة المدرسة،  يذات داللة إحصائية تعزى لمتغير 

بمدارس التعليم األساسي بسلطنة لتفعيل أبعاد المناخ التنظيمي لتحقيق الرضا الوظيفي للمعلمين 

 .عمان

إلى معرفة دور مدير المدرسة الثانوية في تحسين المناخ ( 0440)هدفت دراسة المعايطة و    

نظر المشرفين  ةردنية الهاشمية من وجهالزرقاء بالمملكة األو ان التنظيمي في محافظتي عم  

ختلف باختالف المركز الوظيفي ذا كانت هذه التصورات تإالتربويين والمعلمين، وبيان ما 

 طور الباحث أداة الدراسة المكونة من استبانة بعددو النوع وسنوات الخبرة، و والمؤهل العلمي، 

( 434)من اختيرت عينة عشوائية طبقية تكونت وقد ، فقرة موزعة على سبع مجاالت( 40)

لدور المدير في  ممارساتالتوصلت الدراسة إلى أن أكثر و معلما، ( 341)مشرفا تربويا، و

ثم شؤون  ،ولينؤ عالقة المدير مع المس: هيو نظر المشرفين  ةتحسين المناخ المدرسي من وجه

عالقة المدرسة بالمجتمع ثم ثم شؤون الطلبة وحاجتهم التربوية،  ،اإلداري وسياستهالعمل 

المدير في الممارسات لدور  كما توصلت إلى أنالمحلي، واألقل شؤون المعلمين ونموهم المهني، 

البناء المدرسي وتجهيزاته، ثم عالقة : نظر المعلمين هي ةتحسين المناخ المدرسي من وجه

ثم ولين، ثم شؤون العمل اإلداري وسياسته، ثم شؤون الطلبة وحاجتهم التربوية، ؤ المدير مع المس

خيرا شؤون العالقات اإليجابية داخل التنظيم المدرسي، وأثم عالقة المدرسة بالمجتمع المحلي، 

 .المعلمين ونموهم المهني



39 
 

دراسة هدفت إلى معرفة واقع المناخ التنظيمي في المديريات العامة ( 0440)وأجرت النبهانية    

للتربية والتعليم في سلطنة عمان، ومعرفة واقع األداء الوظيفي والعالقة بينهما، كما هدفت 

واقع المناخ التنظيمي لمتغيرات النوع والمؤهل الدراسة إلى معرفة تقديرات أفراد عينة الدراسة على 

( 411)فقرة، وبلغت عينة الدراسة ( 11)العلمي والخبرة، وقد صممت الباحثة استبانة مكونة من 

من رؤساء األقسام، توصلت الدراسة إلى أن واقع المناخ التنظيمي جاء بدرجة كبيرة، مع عدم 

نوع على مجاالت الهيكل التنظيمي واإلدارة، وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير ال

ومدى مشاركة العاملين، ونمط االتصال، واألداء الوظيفي، وعلى المجموع الكلي، بينما وجدت 

فروق على محور طبيعة العمل ومحور التكنولوجيا لصالح الذكور، كما أشارت النتائج إلى عدم 

طية طردية بين المناخ التنظيمي واألداء وجود فروق تعزى لمتغير الخبرة، ووجدت عالقة ارتبا

 . الوظيفي

التعرف على أبعاد المناخ التنظيمي السائدة إلى ( 0443) أبو حجيلة والحراحشة هدفت دراسة   

وعالقتها بالروح المعنوية لدى المعلمين،  ،لدى مديري مدارس التربية والتعليم في محافظة جرش

( 340) عشوائية تكونت منختيار عينة استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم وا

القيادة : حداهما لقياس أبعاد المناخ التنظيميإ ،نياستبانت الباحثان ، طبق عليهاةومعلم امً لمع

 يزات،اإلدارية، والعالقات واالتصاالت، واتخاذ القرارات، واإلجراءات والسياسات، والبناء والتجه

العالقة بزمالئي المعلمين، والعالقة مع : على األبعاد خرى لقياس مستوى الروح المعنويةواأل

بلغ عدد المجتمع المحلي، والمكانة المهنية، والعالقة مع الطلبة، والعالقة مع اإلدارة المدرسية، 

مي السائدة كانت بعاد المناخ التنظيأن جميع أفقرة، وكانت نتائج الدراسة  (30) كل منها فقرات

 ا،ا أو متوسطً ، ولم يوجد مجال كان تقديره منخفضً دير كان لبعد البناء والتجهيزاتمرتفعة، وأقل تق

وذلك لعدم تفعيل  لمحور الروح المعنوية، (العالقة مع المجتمع المحلي) قل تقدير لمجالأوكان 
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ولياء أحترام اوعدم  مور، وضعف التواصل بين المدرسة والمجتمع المحلي،مجال أولياء األ

 .راء المعلمينآلمور األ

لى التعرف على واقع المناخ المدرسي السائد إهدفت  دراسة( 0443) أجرى صباحو    

المرحلة و  الخبرة،و التخصص، و  ،عمرالو النوع، : ت التاليةبالمؤسسات التربوية وعالقته بالمتغيرا

التربوية، وقياس مستوى كل بعد من أبعاد وتحديد نوع المناخ السائد في المؤسسات  التعليمية،

جراء الدراسة إم المنهج الوصفي تم استخداوبنظر المعلمين،  ةالمناخ المدرسي السائد من وجه

، لى استبانة لقياس المناخ المدرسيع باالعتمادختيارهم بطريقة عشوائية، اا تم معلمً ( 44) على

 ةيجابيإ المعلمينمن وجهة نظر  السائد المدرسي المناخ لطبيعة وكانت نتائج الدراسة بالنسبة

 وتجهيزاتها، المدرسية اإلمكاناتو  نسانية،اإل العالقاتو  المدرسية، اإلدارةوهي  ،األبعاد جميع على

 نوعال يا لمتغير تبعً  إحصائيا دالة فروق وجود عدم النتائج أظهرت كما ،العمل ولوائح نظمةوأ

 .الخبرة وسنوات لعمراري لمتغي تعزى اإحصائيً  دالة فروق وجود مع ،التعليمية والمرحلة

 التنظيمي المناخ واقع بين االرتباطية العالقة طبيعة معرفةل( 0440) عدوانهدفت دراسة و     

 وجهة من المعلمين لدى المعنوية الروح ودرجة غزة بمحافظات الثانوية المرحلة في مدارس السائد

 الخدمة، سنواتو  النوع، :الدراسة لمتغيرات اتبعً  التنظيمي المناخ واقععن  الكشف نظرهم، وكذلك

 لتحديدمن خالل استبانة  التحليلي الوصفي المنهج الباحثة ستخدمتاحيث  التعليمية، المنطقةو 

 على موزعة فقرة( 34) على شتملتاو  الثانوية، المرحلة مدارس في السائد المناخ التنظيمي واقع

 عشوائية، بطريقة مختيارها تم، ا ومعلمةعلمً م (144) الدراسة من تكونت عينة ،مجاالت خمسة

جاء ترتيب  ة،كبير  بدرجة إيجابية هي التنظيمي المناخ واقعأن إلى نتائج الدراسة  أشارتو 

ثم تعزيز القيم الجيدة للمدرسة، ثم  ،دارةالتنظيم واإلثم تصال والتواصل، اال: كالتاليالمجاالت 

فروق ذات لوجود  ، ولم تتوصل الدراسةعبائهأطبيعة العمل و ثم تخاذ القرارات، االمشاركة في 
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 في حين وجدت التنظيمي تعزى لمتغيري النوع وسنوات الخدمة، المناخ حصائية لواقعإداللة 

 لواقع ةتوجد عالقة طرديو يونس،  فروق تعزى لمتغير المنطقة التعليمية لصالح منطقة شرق خان

 .والروح المعنوية التنظيمي المناخ

دراسة هدفت إلى التعرف على واقع تطبيق مديري المدارس الحكومية ( 0440)وأجرت عواد     

الثانوية للقيادة التحويلية والمناخ التنظيمي، والعالقة بينهما من وجهة نظر المديرين، ومدى وجود 

تبانة لقياس القيادة فروق تعزى للنوع والمؤهل والخبرة والتخصص، واعتمدت الباحثة على اس

فقرة، والتي تكونت من مجاالت ( 04)فقرة، وقياس المناخ التنظيمي بلغت ( 03)التحويلية بلغت 

اإلنتاجية، وسير العمل، والقدوة في العمل، والعالقات اإلنسانية، واختيرت عينة عشوائية طبقية 

يمي والقيادة التحويلية جاءا مديًرا، توصلت الدراسة إلى أن واقع المناخ التنظ( 044)تكونت من 

بدرجة عالية جًدا، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مجاالت واقع المناخ التنظيمي تعزى 

لمتغير النوع، ولمتغير المؤهل العلمي لصالح الماجستير ولمتغير التخصص، كما توصلت إلى 

 . نظيميوجود عالقة ارتباطية بين مجاالت القيادة التحويلية والمناخ الت

بعاد المناخ ألى التعرف على مستوى توافر إدراسة هدفت ( 0444) جرى الراسبيكما أ   

ذا كانت إما  ةنظر المعلمين، ومعرف ةساسي من وجهالتنظيمي في مدارس التعليم ما بعد األ

بعاد المناخ التنظيمي في مدارس التعليم ما بعد أحصائية في درجة توافر إهناك فروق ذات داللة 

نظر  ةوجهمن سنوات الخبرة و المنطقة التعليمية، و النوع، : ساسي تعزى للمتغيرات التاليةاأل

لى الوصول إلجراءات مقترحة لتفعيل أبعاد المناخ التنظيمي في مدارس إكما هدفت  المعلمين،

 عينة الدراسة من تكونتو استخدم الباحث المنهج الوصفي، حيث سي، سابعد األ التعليم ما

 بعض محافظات السلطنة، تم تصميم االستبانة والتي تكونت منبا ومعلمة ممثلة معلمً  (403)

والسلوك  دارةنمط اإلو الهيكل التنظيمي وقوانين العمل،  :بعادأعلى ستة  ةموزع ،فقرة (13)
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الدراسة وتوصلت نماء المهني، اإلو بيئة العمل، و الحوافز والمكافآت، و اإلداري وتكنولوجيا العمل، 

حصائية إوجد فروق ذات داللة وأنه تا، متوسطً كان ن مستوى توافر أبعاد المناخ التنظيمي أإلى 

 وي الخبرة الطويلة الخبرة لصالح ذ تعزى لمتغيروفروق  ناث،تعزى لمتغير النوع ولصالح اإل

 .(سنة فأكثر00)

دارة الصراع ا  لتنظيمي و الى معرفة العالقة بين المناخ إدراسة هدفت ( 0444) أجرى العامريو   

ستخدم الباحث المنهج الوصفي، احيث ساسي بسلطنة عمان، بعد األ في مدارس التعليم ما

جتماعية، القانونية، االو دارية، اإل بعادعلى األ ةالمناخ التنظيمي موزع ةستباناالتضمنت و 

البعد أن و  ،ةت بدرجات متفاوتءبعاد المناخ التنظيمي جاأن جميع أنتائج الدراسة  دلتو  الثقافية،و 

د فروق ذات و وجعدم إلى ا توصلت الدراسة م، كبدرجة عالية اتفوقً  بعادكثر األأنساني هو اإل

، لنوع، ولمتغير المنطقة التعليميةبعاد المناخ التنظيمي تعزى لمتغير اأحصائية لجميع إداللة 

دارة ا  المناخ التنظيمي و رتباطية بين اكدت الدراسة على وجود عالقة أولمتغير سنوات الخبرة، كما 

 .الصراع

ساسية لى تحديد خصائص المناخ المدرسي في المدارس األإ( 0444) هندي هدفت دراسةو    

وعالقة ذلك  ،سالمية وطلبة الصف العاشرنظر معلمي التربية اإل ةفي محافظة الزرقاء من وجه

لى معرفة ما مدى وجود المشكالت المدرسية، ا  و بمتغيرات مديرية التربية، والنوع، وحجم المدرسة، 

لبة من ا وطاطالبً  (300)ومعلمة و امعلمً  (33)الوصفي بلغت عينة الدراسة ستخدم المنهج اوب

صمم الباحث و ، ختيارهم بطريقة عشوائيةامدرسة، تم  (44) الصف العاشر، يتوزعون على

لمناخ المدرسي هي على واقع اعلى وكانت نتائج الدراسة  ،فقرة (34) شتملت علىااستبانة 

دارة ، والعالقة بين الطلبة واإلالعالقة بين الطلبة، والعالقة بين الطلبة والمعلمين: رتيب التاليالت

تمثلت في مجال  التي الخصائص السلبيةو دارة المدرسية، المدرسية، والعالقة بين المعلمين واإل
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 بين المستوى نفس عند ًيادالة إحصائ قفرو وجود ظهرت النتائج أوجود مشكالت مدرسية، كما 

 المدرسة، نوعالتربية، و  مديرية أثر إلى تعزى مناخ مدارسهم لخصائص الطلبة تقديرات متوسطات

 .التقديرات هذه في المدرسة لمتغير حجم أثر وجود وعدم

عالقتها لى معرفة مستوى الذكاءات المتعددة و إدراسة هدفت ( 0444)الظفيري وأجرت    

عتمدت الباحثة على استبانة الذكاءات او نظر المديرين والمعلمين،  ةبالمناخ التنظيمي من وجه

واستبانة وصف المناخ التنظيمي التي  ، (Walter Mckenzie, 1999)اكنزيلوالتر مالمتعددة 

، وتم ترجمتهما والتأكد من صدقهما (Halpin & Croft, 1963) هالبين وكروفت عدهاأ

ا ومعلمة تم معلمً ( 133)و ،ومديرة مدير (444) من طبقت الدراسة على عينةو  ،وثباتهما

ا من اختيارهم بطريقة عشوائية، وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى المناخ التنظيمي كان متوسطً 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في العالقة بين أنه وجهة نظر المديرين والمعلمين، و 

 . الذكاءات المتعددة والمناخ التنظيمي الكلي ومجاالته

إلى التعرف على السلوك القيادي وعالقته بالمناخ التنظيمي لدى ( 0443)هدفت دراسة سليم و    

ر المعلمين نظ ةمديري المدارس الحكومية الثانوية في محافظات شمال الضفة الغربية من وجه

، وعدلها لتناسب دراسته الحالية( 0444)اعتمد الباحث على استبانة طورها شحاته و والمعلمات، 

فقرة لقياس السلوك القيادي، واستبانة المناخ التنظيمي التي أعدتها أحمد ( 30)بلغت  حيث

دارة، إلالتنظيم، واو االتصال والتواصل،  :على أبعاد ةفقرة موزع( 30)والمكونة من ( 0444)

ا ومعلمة تم معلمً ( 313)طبقت على عينة بلغت وقد دارية، القوانين اإلو ظروف العمل، و 

ا، ا واهتمامً دلت النتائج أن مجال القوانين اإلدارية هي األكثر تطبيقً و اختيارهم بالطريقة العشوائية، 

حصائية تعزى إعدم وجود فروق ذات داللة ا بعد اإلدارة والتنظيم، كما دلت النتائج إلى يليه

 .   النوع والمؤهل، بينما دلت على وجود فروق تعزى لمتغير سنوات الخبرة يلمتغير 
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لمدارس لى التعرف على واقع المناخ المنظمي في اإدراسة هدفت ( 0444) أجرت أحمدو    

نظر  ةلمديريات التربية والتعليم في محافظات شمال فلسطين من وجه ةالحكومية الثانوية التابع

النوع، : ستجابات المعلمين والمعلمات تعزى لمتغيرا، وهل توجد فروق في المعلمين والمعلمات

ستخدمت الباحثة المنهج الوصفي على عينة او العمر، و  ،الخبرةو مكان السكن، و المؤهل العلمي، و 

على  ةفقرة موزع (40) من تكونتت الباحثة استبانة طور حيث ا ومعلمة، معلمً  (333)بلغت 

المجتمع المحلي وأولياء و والطلبة،  ،والتنظيم واإلدارة ،صال والتواصلتاال: هي ،مجاالت ةسبع

ن المناخ أإلى الدراسة  توصلتو دارية، والقوانين اإل ،هئعباأوظروف العمل و  ،والتعاون ،موراأل

ن المناخ المنظمي أمن عينة الدراسة، و %( 44،4) بنسبة ختيراذ إ ،يجابي يمثل الصفة الغالبةاإل

فروق ذات كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود من عينة الدراسة، %( 03،0)ختاره االسلبي قد 

العمر، و المؤهل العلمي، و النوع،  :لمتغير ىمين والمعلمات تعز لستجابات المعاحصائية في إداللة 

 .مكان السكنو الخبرة، و 

لسائد في على واقع المناخ التنظيمي ادراسة هدفت إلى التعرف ( 0444)أجرت المسلمي و    

الباطنة شمال، ومعرفة العالقة بين المناخ وفاعلية المدرسة، كما  مدارس سلطنة عمان بمحافظة

هو نظام أ ،ا لنظام المدرسةذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية وفقً إهدفت إلى تحديد ما 

المدرسة الفعالة المتوفرة في عينة  ، كما هدفت إلى التعرف على سمات؟ تطوير األداء أم ال

 ،((Li Tongwei استخدمت الباحثة استبانة من دراسة الباحث الصيني لي تاونجيو الدراسة، 

ة، واستبانة االلتزام التنظيمي، يوهي استبانة وصف المناخ التنظيمي، واستبانة الصحة التنظيم

ست  ت منتم اختيارهم بطريقة عشوائية، بحيث تكون ،من المعلمين( 433)بلغت عينة الدراسة و 

، وست مدارس غير مطبقة لنظام تطوير األداء المدرسي داءمدارس مطبقة لنظام تطوير األ

األداء المدرسي ظيمي السائد في تطبيق نظام تطوير النتائج أن المناخ التن أوضحتالمدرسي، و 
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ال توجد فروق ذات وأنه األداء المدرسي، ر مطبقة لنظام تطويالالمدرسة غير أكثر انفتاحا في 

وجود فروق ذات داللة مع ، بين النوعين من المدارسداللة إحصائية بين االلتزام التنظيمي 

مطبقة لنظام المدرسة غير اللصالح  طلبة ( 4¸44) عند مستوى داللة النوعينإحصائية بين 

رتباطية موجبة بين المناخ التنظيمي تطوير األداء المدرسي، كما أظهرت النتائج وجود عالقة ا

 (.4¸44) وااللتزام التنظيمي عند مستوى

دراسة هدفت إلى تحديد نوع المناخ المدرسي في التعليم ( 0444) أجرى الحجار والعاجزو     

الثانوي الحكومي الفلسطيني بمحافظتي وسط غزة وخان يونس من وجهة نظر المعلمين فيها، 

النوع في المدرسة ونظام عمل  يلمتغير  اات المعلمين للمناخ المدرسي تبعً وتحديد الفروق في تقدير 

جل أعتمد الباحثان على استبانة تم إعدادها من االمدرسة، وباستخدام المنهج الوصفي التحليلي 

قة ختيارهم بطرياومعلمة تم  امعلمً  (044) تطبيقها على عينة بلغت تمو  ،قياس المناخ المدرسي

: وهي ،أبعاد المناخ المدرسي الستةفقرة، تغطي ( 44) ونت االستبانة منتكحيث عشوائية، 

عالقة المعلم بالطلبة، وعالقة المعلم بزمالئه، وعالقة الطلبة بزمالئهم، واإلدارة الصفية، واإلدارة 

معلمين أن النسبة المئوية لتقديرات ال إلى الدراسة توصلتالمدرسية، وأبنية المدرسة ومرافقها، و 

ال توجد أنه بدرجة متوسطة، و  ا، بمعنى أن المناخ كان إيجابيً %(31،0)خ المدرسي تساوي للمنا

بين متوسطات تقديرات المعلمين للمناخ المدرسي ترجع لمتغير النوع  افروق دالة إحصائيً 

  .(فترة أو فترتين)ونظام عمل المدرسة ( ذكور أو إناث)بالمدرسة 

التعرف على طبيعة المناخ المدرسي السائد في مراحل لى إ( 0444) العتيبي هدفت دراسة   

نظر المعلمين، وتحديد مدى رضا  هةالتعليم العام بالمدارس الحكومية بمدينة الرياض من وج

براز دور المناخ السائد  برز أوالتعرف على  داء المعلمين،أ علىالمعلمين عن المناخ السائد، وا 

حيث  ،ستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلياو  ،يمناخ مدرس المعوقات التي تحول دون توفر
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بعاد المناخ أهم أن أأوضحت نتائج الدراسة ، و امعلمً  (033) بلغت عينةعلى االستبانة  تطبق

نظمة واللوائح، وفض دارة على تطبيق األاإلدارة المدرسية تمثلت في حرص اإل على بعدالمدرسي 

نسانية تمثلت في جو المرح الذي يسود بين العالقات اإلبعاد أأكثر و النزاعات مع المعلمين، 

مناسبة ن البيئة المدرسية أن المعلمين يرون وأبصورة غير رسمية،  نالمعلمين عندما يجتمعو 

كما تدنت موافقتهم على تناسب  ،نظمتهأو جراءات العمل إحترامهم او ، للقيام بالمهام التعليمية

جازات االضطرارية ونظام عدم رضاهم عن اإلو ة منهم، الرواتب والحوافز مع الجهود المبذول

أهم المعوقات نتائج إلى أن لكما أشارت ادارة معهم، داء وتعامل اإلالعالوات والترقيات وتقييم األ

وضعف  ،للصالحيات عدم تفويضهاو نظمة والقوانين، دارة في تطبيق األتمثلت في تشدد اإل

نشطة جهزة لممارسة األاأل ةقلو  ،المشاركة بين المعلميني روح هتمام باألنشطة التي تنماال

ال توجد قد دلت النتائج كذلك إلى أنه ، و عباء الملقاة على عاتق المعلمينكثرة األو  الرياضية،

المرحلة لمتغير و حصائية على محاور الدراسة تعزى لمتغير المؤهل العلمي، إفروق ذات داللة 

مكانات والتجهيزات المدرسية لصالح عد اإلالمدرسي ما عدا ب  التعليمية على جميع أبعاد المناخ 

معلمي المرحلة المتوسطة والثانوية، وعدم وجود فروق تعزى لمتغير الحصص الدراسية على بعد 

وبعد المعوقات التي تحول دون توفر مناخ مدرسي مناسب، بينما توجد  ،نسانيةالعالقات اإل

 .  أبعاد االستبانة وكانت لصالح من لهم عدد حصص أقل باقيحصائية على إفروق ذات داللة 

 جنبيةالدراسات األ

 -مفتوح) لى تحديد نمط المناخ المدرسيإهدفت دراسة ( (Gomez, 2012 جوميز جرتأ   

لواقع المناخ المدرسي في المدارس  نيمعلمالو  نمديريال وفهم تصورات إدراكومدى  ،(مغلق

تم مقارنة النتائج على البيانات و ، هيوستن الكبرى ومنطقة تكساسنطقة بالقرب من م االبتدائية

بتطبيق نيو جيرسي الذي صممه هوي بجامعة والية أوهايو، و بالمعيارية الواردة في عينة المدرسة 
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المنهج  الباحث ستخدما -فقرة( 00) من ةكونالم (OCDQ-RE) هي استبانة هويو -االستبانة 

صفوف الروضة إلى الصف والمعلمين من  والفنيين اإلداريينمن ( 04)من  عينة على كميال

المناخ السائد هو أن و  ،المدرسيأبعاد المناخ كل بعد من  إيجابية علىكانت النتائج و ، الرابع

 .ن تصورات المعلمين عن واقع المناخ المدرسي كانت إيجابيةأالمناخ المفتوح، و 

لى معرفة تصورات المعلمين إ( (Shouppa & Pate, 2010ات وب شوبا دراسة هدفتو    

والعالقة بين المناخ المدرسي واألداء األكاديمي ، القيادة الرئيسي والمناخ المدرسيألسلوب 

المرحلة  من ا ومعلمة من عشرة مدارسمعلمً ( 003)ختيار عينة بلغت اتم وقد للطالب، 

رسي والنمط القيادي، وقد تم المتوسطة العامة في منطقة جورجيا بشأن تصوراتهم عن المناخ المد

ختالفات في تصورات المناخ المدرسي والعوامل التي تؤثر على المناخ وفقا التحقق من اال

عالقة ذات داللة إحصائية بين المناخ  توجد نه الألى إتوصلت الدراسة و لديموغرافية المعلمين، 

المدرسي والتحصيل الدراسي للطالب، كما تم العثور على فروق ذات داللة إحصائية في 

عدم وجود فروق ذات والعرق، و  لى سنوات الخبرةإتعزى  نحو المناخ المدرسي تصورات المعلمين

 .نوعتعزى لمتغير ال هم نحو المناخ المدرسيداللة إحصائية في تصورات

لى التعرف على المناخ المدرسي إ ((Gareau, et al, 2009وزمالئه جاريو هدفت دراسة و    

ي توال ،عن طريق تحليل االستبانات على مستوى الوالية ،وعالقته بمؤشرات بطاقة تقرير المدرسة

 ،المدرسي، كما هدفت إلى التحقيق في أبعاد المناخ لبةوالمعلمين والط أولياء األمورعلى  تطبق

ومعدالت  بةختبارات الطلاودراسة العالقات بين المناخ وبطاقة تقرير المتغيرات، مثل درجات 

 نأحيث كان من نتائجها  ،)0441)لدراسة كانت عام  ستكماالا جاءت التخرج، هذه الدراسة

التربية بتدائية كانت مختلفة بشكل كبير، لذلك قررت وزارة شرات المناخية بين المدارس االالمؤ

األداء بوركزت على مناخ المدرسة وعالقته  ،والتعليم مواصلة هذا البحث على مستوى الوالية
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وأولياء األمور مع المعلمين في كل المدارس العامة داخل  بةالطلعالقة المدرسي وتحسين 

درسة، على إتمام مسح سنوي لتقييم البيئة المدرسية للتعليم، والشراكة بين البيت والمو  ،الدولة

 جمعت البيانات المناخية الدراسيةو الصلة بالمدرسة،  جتماعية والمادية ذاتوالعوامل اال

 ،وقد تم تحليل جميع المدارس في الدولة لتحديد العوامل الكامنة وراء المناخ المدرسي ،(0443)

وأولياء األمور، وتم إنشاء أربع مجموعات من المدارس  بةلمعلمين والطلامسوحات الشملت و 

وكانت  وامل المناخ المدرسي كانت عالية،كشفت النتائج أن عو ، دائية واإلعدادية والثانويةبتاال

الشراكة بين البيت والمدرسة، والتعليم و سالمة المعلم والطالب،  :ةالمناخية الست نتائج العوامل

جود عالقة إيجابية معتدلة بين تشير إلى و  ،المادية، والبيئة االجتماعيةالبيئة و والمعلم، والطالب، 

تمويل و رتفاع معدالت الفقر ا)ن بعض المستويات كانت نتائجها منخفضة أهذه العوامل، بالرغم 

د ن الجهو أال إعوامل المناخ المدرسي السلبي تغيرت، كما أشارت إلى أن ، (الدولة منخفض

 اوجهودً  اتغيير مناخ المدرسة يتطلب خططً أن الزالت محدودة، و  المناخ المبذولة لتحسين منهجية

 .تكون واضحة ومحددةيجب أن و  ،مكثفة للتغيير

بين المناخ  ستكشاف العالقاتالى إ تهدفدراسة (Gu-Kai, 2006)  جرى جوكيأو    

ومشاركة المعلم في صنع القرار وفعالية المدرسة، وفهم األوضاع الحالية  التنظيمي في المدارس

رس ومشاركة ستراتيجيات لتحسين المناخ التنظيمي في المدااقتراح اللمناخ التنظيمي المدرسي، و 

ستبانة على ستخدمت الدراسة المنهج الوصفي من خالل تطبيق االاو ، المعلم في صنع القرار

مدرسي ن المناخ الأنتائج الدراسة  أوضحتا في مقاطعة كاوهسيونغ، و معلمً ( 303) عينة بلغت

ن المناخ المدرسي أف بالمناخ المفتوح، كما نِّ مستوى متوسط وص   وفي مقاطعة كاوهسيونغ هو ذ

من معلمي درجة كانت نفتاحا من تلك التي اأكثر  جاءنظر معلمي درجة البكالوريوس  ةمن وجه

والمؤهل سنوات الخدمة،  :اتذات داللة إحصائية تعزى لمتغير  توجد فروقأنه الماجستير، و 
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ن المناخ المدرسي التنظيمي أونوع المناخ، ونوع المشاركة وفعالية المدرسة، كما  ،العلمي

 .يجابية مع فعالية المدرسةإومشاركة المعلم في صنع القرار له عالقة 

دراسة هدفت إلى دراسة وتقييم مديري المدارس ( Pashiardis, 2000) أجرت باشياردو     

 ،بعاد المتعلقة بمناخ المدرسةأالثانوية والمعلمين للمناخ المدرسي من خالل أربعة و االبتدائية 

لى جميع إوالطالب، وقد وجهت هذه الدراسة  ،والهيكل التنظيمي ،التعاونو تصال، اال: وهي

 ،(4333-4331)خالل العام  الثانوية مأبتدائية سواء اال ،مديري المدارس والمعلمين في قبرص

أشارت و بتدائية والثانوية ومديريها، من معلمي المدارس اال( 130) ينة عشوائية بلغتمن خالل ع

بتدائية والثانوية نظر مديري المدارس اال ةن المناخ في المدرسة مرضي من وجهأإلى النتائج 

دنى بعاد المناخ المدرسي من األأجميع على حصائية إ ةفروق ذات دالل أنه توجدوالمعلمين، و 

نظر الذكور عن المناخ  ة، وكانت وجهالتعاونثم الطالب، ثم الهيكل التنظيمي، : على التوالي

 وارتياحا إذا ما قورناكثر األكثر خبرة هم األالمعلمين أن ناث، و كثر سوءا مقارنة باإلأالمدرسي 

 .مع المعلمين األقل خبرة

 اللتزام التنظيمي :ثانيا

 الدراسات العربية

مستوى إدارة الصراع التنظيمي  نإلى الكشف ع (0440)دراسة أبو سنينة والبياتي  دفته    

وعالقته بمستوى الوالء  ،انلدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمّ 

ومعلمة، وأفادت  معلمٍ ( 044)التنظيمي للمعلمين من وجهة نظرهم، وتكونت عينة الدراسة من 

ي المدارس الثانوية الحكومية للصراع التنظيمي من وجهة نظر دير النتائج أن مستوى إدارة م

مع  ،امتوسطً ان رهم كا، وأن مستوى الوالء التنظيمي للمعلمين من وجهة نظالمعلمين كان متوسطً 

فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى إدارة المديرين للصراع التنظيمي من وجهة نظر  وجود
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لنسبة ائية باث، وال توجد فروق ذات داللة إحصاوذلك لصالح اإلن نوعا لمتغير الالمعلمين تبعً 

التنظيمي لدى معلمي لمتغير الخبرة، كما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الوالء 

 . راتع المتغييا لجمالمدارس الثانوية الحكومية من وجهة نظرهم تبعً 

 لمستوى الثانوية المدارس معلمي تقدير درجة تحديد لىإ( 0440) الثبيتي هدفت دراسةو     

 الثانوية بمحافظة المدارس مديري ممارسة درجةلالفعلي  الواقع على التعرفو  ،التنظيمي االلتزام

 والكشف بينهما، رتباطيةاال عن العالقة والكشف المعلمين، نظر وجهة من التغيير إلدارة الطائف

ستخدم وا رة،الخب وسنوات العلمي للمؤهل ت عزى التي المتوسطات بين اإلحصائية الفروق عن

على عينة  يميمقياس بورتر لقياس االلتزام التنظ طبقحيث  ؛الباحث المنهج الوصفي التحليلي

 ظهرت للمعلمين التنظيمي االلتزام درجةنتائج الدراسة أن  دلتو ا، معلمً ( 044) عشوائية بلغت

 بمدينة الثانوية المدارس مديري ممارسة بين موجبةة رتباطيا عالقة وجودمع  ،عالية بدرجة

 ،نظرهم وجهة من للمعلمين التنظيمي االلتزام ودرجة المعلمون، يراها كما التغيير إلدارة الطائف

ة درج حول الطائف بمدينة الثانوية المدارس معلمي تقدير في احصائيً إ دالة فروق وجود وعدم

 جدوأنه تو  ،ونوعه العلمي للمؤهل اوفقً  التنظيمي وااللتزام التغيير إلدارة المدارس ممارسة مديري

 المدارس مديري ممارسة درجات حول الثانوية المدارس معلمي تقدير فيا حصائيً إ دالة فروق

تقل تعزى لمتغير سنوات الخبرة ولصالح تقدير المعلمين الذين  التنظيمي وااللتزام التغيير إلدارة

 .خمس سنوات عنخبرتهم 

: دراسة هدفت إلى معرفة واقع االلتزام التنظيمي بأبعاده الثالثة( 0440)أجرت القمشوعي    

التدريس بجامعة السلطان قابوس، ومعرفة  العاطفي، والمستمر، والمعياري، لدى أعضاء هيئة

النوع، والجنسية، والكلية، والدرجة األكاديمية، والعمر، وسنوات الخدمة : مدى تأثير المتغيرات

بالجامعة، على مستوى االلتزام التنظيمي لديهم، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطبيق استبانة مكونة 
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ضاء هيئة التدريس بالجامعة، تم اختيارهم من أع( 043)فقرة، على عينة بلغت ( 44)من 

بطريقة عشوائية، وكشفت نتائج الدراسة أن تقديرات أفراد عينة الدراسة على واقع االلتزام 

التنظيمي جاءت بدرجة متوسطة، وجاء على بعدي االلتزام الوجداني وااللتزام المعياري بدرجة 

االلتزام المستمر، كما توجد فروق ذات  متوسطة، بينما جاءت هذه التقديرات بدرجة ضعيفة على

على تقديرات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير  (α ≥  41¸4) مستوى داللةعند داللة إحصائية 

الجنسية لصالح العمانيين، ووفقا لمتغير الكلية لصالح الكليات اإلنسانية، ومتغير الدرجة 

فأكثر، كما توصلت  13األكاديمية لصالح رتبة أستاذ، ومتغير العمر لصالح ذوي العمر من 

لمتغيري  وفقا (α ≥  41¸4) مستوى داللةعند الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

 .النوع، وسنوات الخدمة بالجامعة

تعرف على مستوى االلتزام التنظيمي لدى للى اإدراسة هدفت ( 0443) أجرت قاروتو    

مرحلة المتوسطة في مكة المكرمة، والتعرف على مدى ممارسة المعلمات لمهارات المعلمات 

الدورات و سنوات الخبرة، و نوع التأهيل، و دارة الصفية، ودراسة أثر متغيرات المؤهل العلمي، اإل

وتحديد نوع العالقة بين االلتزام التنظيمي  ،دارة الصفيةزام التنظيمي وفي اإلالتدريبية في االلت

الستبانة المنهج الوصفي من خالل تطبيق ا ةستخدمت الباحثوادارة الصفية للمعلمات، وفاعلية اإل

( OCQ)ه مقياس بورتر وزمالئحيث اعتمدت على  ،معلمة (003) على عينة عشوائية بلغت

 درجةن أنتائج الدراسة  أشارتدارة الصفية، و لقياس اإل ىخر األألداة ، والقياس االلتزام التنظيمي

ال توجد أنه دارة الصفية كانت مرتفعة، و ممارسة اإلدرجة ن أكما  ،االلتزام التنظيمي كانت كبيرة

نوع و المؤهل العلمي : راتى االلتزام التنظيمي تعزى لمتغيحصائية في مستو إفروق ذات داللة 

يجابية بين االلتزام التنظيمي ا  عالقة موجبة و وأن هناك ، الدورات التدريبيةو سنوات الخبرة و التأهيل 

هوم االلتزام التنظيمي من لى أهمية تعزيز مفإتوصلت الدراسة و ، دارة الصفيةللمعلمات وفاعلية اإل
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ماديا  ينمن خالل تقديم الحوافز والمزايا الوظيفية للمعلم ورفع مستواه ،قبل وزارة التربية والتعليم

   .ومعنويا

 معلمي لدى التنظيمي االلتزام مستوى لى التعرف علىإهدفت دراسة ( 0440) أجرى الجابريو    

وعالقته  عمان بسلطنة الباطنة شمال محافظة مدارس في( 44-1) ساسيومعلمات التعليم األ

 فقرة( 04) من ةمكون ةاستبان صمم ، حيثستخدم الباحث المنهج الوصفياو  األداء، بمستوى

ومعلمة من  امً علم (104) بلغتة عشوائي عينةعلى  التنظيمي االلتزام درجة على للتعرف

 الوالء مجالي في ادً ج التزام كبير درجة نتائج الدراسة وجود أوضحتمحافظة شمال الباطنة، و 

 رتباطا يوجدكما ، متوسطة المسؤولية بدرجة مجال في االلتزامجاء  بينمال، العم في والرغبة

 التنظيمي وااللتزام األداء بين وكذلك التنظيمي االلتزام أبعاد وجميع مستوى األداء بين قوي طردي

 النوع لمتغير التنظيمي تعزى االلتزام في إحصائية داللة ذات افروقً  هناكوأن عام،  بشكل

 .علميال للمؤهل تعزى إحصائية داللة ذات فروق توجد الكما ، ناثاال ولصالح

االلتزام الوظيفي لدى معلمي مدى لى الكشف عن إدراسة هدفت ( 0440) أجرى الحسنيو     

وعالقته بالعدالة التنظيمية الممارسة  ،بسلطنة عمان (44-1) ساسي للصفوفمدارس التعليم األ

دارات واإل راءزارة التربية والتعليم والمددارات العليا والوسطى في و ولين في اإلؤ من قبل المس

حصائية سواء في مدى االلتزام الوظيفي إذا كانت هناك فروق ذات داللة إالتابعة لها، وتحديد ما 

لنوع ا يلمتغير  ولين وفقاؤ ة الممارسة من قبل المسلدى المعلمين أو في مستوى العدالة التنظيمي

 ،فقرة( 31) كونة منستخدم الباحث المنهج الوصفي من خالل استبانة ماو سنوات الخبرة، و 

 تم تطبيقها على عينة عشوائية منتوزعت على مجالي االلتزام الوظيفي والعدالة التنظيمية، 

شمال و  جنوب الشرقية،و  مسقط،) مانا ومعلمة في خمس محافظات في سلطنة عمعلمً  (334)

 فراد عينة الدراسة في مدىأن تقديرات أنتائج الدراسة  أوضحتو  ،(الداخليةو ظفار، و الباطنة، 
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حصائية في بعدي االلتزام إتوجد فروق ذات داللة وأنه  االلتزام التنظيمي جاءت متوسطة،

ناث، كما ال توجد فروق في بعد تعزى لمتغير النوع ولصالح اإل( العاطفي والمعياري) الوظيفي

توجد فروق في االلتزام الوظيفي بأبعاده الثالث  االلتزام االستمراري تعزى لمتغير النوع، كذلك ال

 .تعزى لسنوات الخبرة

 لدى الوظيفي االلتزام درجة ةمعرف لىإدراسة هدفت ( 0444) أجرى حمادات وعياصرةو    

ستخدم احيث نظرهم،  وجهة من األردن في الجامعية كلية الحصن في التدريس هيئة أعضاء

 (03) منهم تدريس،الهيئة  من اعضوً ) 34) من الدراسة عينة تكونتو  ،الباحثان المنهج الوصفي

 ولتحقيق ،حملة البكالوريوس من) 44(و ،رالماجستي حملة من) 30)و ،هوراكتالد حملة من

نتائج  دلتو  مجاالت، على أربعة موزعة فقرة (31) من تكونت أداة الباحثان طور الدراسة أهداف

 تقدير وبدرجة األولى المرتبة في جاء المهنة نحو هيئة التدريس عضو مسؤولية مجال الدراسة أن

 مجال أما متوسطة، تقدير وبدرجة المدرسين الزمالء ضو نحوالع ةمسؤولي مجال تاله عالية،

 األخيرة المرتبة في جاء فقد المحلي والمجتمع األمور نحو أولياء التدريس هيئة عضو مسؤولية

  .العلمي والمؤهل النوع لمتغيري تعزى إحصائًيا دالة فروق وجود عدممع  متدنية، وبدرجة

دارة الصراع التي إإلى الكشف عن العالقة بين استراتيجيات ( 0444)هدفت دراسة مرزوق و    

استخدمت الباحثة و ومستوى االلتزام التنظيمي،  الغوث بمحافظة غزة وكالة ويستخدمها مدير 

دارة الصراع إولى لقياس استراتيجيات األ ،المنهج الوصفي التحليلي، واعتمدت على استبانتين

قت على ب  ط  و فقرة، ( 04)استبانة االلتزام التنظيمي المكونة من الثانية فقرة، و ( 01)المكونة من 

توصلت الدراسة الى أن االلتزام التنظيمي جاء بدرجة و ا ومعلمة، معلمً ( 444)تكونت من  عينة

النوع وسنوات  يحصائية في االلتزام التنظيمي تعزى لمتغير إال توجد فروق ذات داللة أنه عالية، و 

 .الخبرة، بينما توجد فروق تعزى للمؤهل العلمي لصالح الدبلوم
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المنظمية على االلتزام  دراسة هدفت إلى التعرف على أثر الصحة( 0444)أجرى الرشيدي و    

تم حيث التنظيمي لدى مديري المدارس الحكومية في منطقة خيبر بالمملكة العربية السعودية، 

ا، مديرً ( 44)و امعلمً ( 443)بلغت العينة عليها، و  ستبانةعينة عشوائية طبقية لتطبيق االاختيار 

نظر  ةءا بدرجة مرتفعة من وجهتوصلت الدراسة إلى أن الصحة التنظيمية وااللتزام التنظيمي جاو 

المديرين، كما توصلت إلى أن الصحة التنظيمية وااللتزام التنظيمي جاءا بدرجة متوسطة من 

وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير النوع لصالح اإلناث في مع وجهة نظر المعلمين، 

االلتزام العاطفي تعزى لمتغير حصائية في بعد إبعد االلتزام المعياري، ووجود فروق ذات داللة 

وجود فروق في بعدي االلتزام العاطفي كما بينت النتائج ، فة ولصالح مديري المدارسالوظي

سنوات فأكثر لاللتزام العاطفي، ولصالح ذوي الخبرة ( 44)وااللتزام المستمر لصالح ذوي الخبرة 

ين الصحة التنظيمية وااللتزام عالقة ب وأن هناكفأكثر في بعد االلتزام المستمر، ( سنوات 1)

 .  التنظيمي

لى التعرف على تقديرات معلمي المدارس الثانوية الحكومية إ( 0444) عابدينهدفت دراسة و    

ختالف فيها بحسب لى االا  خر لكل منهما، و الفلسطينية ومديريها لدرجة االلتزام المهني للطرف اآل

وطبقت  ،فيستخدم الباحث المنهج الوصاو ي، المؤهل العلمو سنوات الخبرة، و النوع،  :كل من

ستخدمت فيها او  ،ا ومعلمةمعلمً  (130)و ا مديرً  (044) غتعشوائية بل الدراسة على عينة طبقية

ولية ؤ مجاالت تحدد مس ةربعأعلى  ةموزع ،فقرة (31) االلتزام المهني تكونت من ستبانة لقياسا

مور ونحو أولياء األ ،(العمل ةمجموع) ونحو الطلبة ونحو الزمالء ،و المعلم نحو المهنةأالمدير 

للمديرين لتقدير درجة االلتزام لدى المعلمين،  ةولى موجهعداد صورتين، األإوالمجتمع، تم 

إلى الدراسة أشارت نتائج للمعلمين لتقدير درجة االلتزام المهني لدى المديرين، و  ةخرى موجهواأل

المديرين كما يراها المعلمون عالية، ودرجة االلتزام لدى المعلمين كما يراها ن درجة االلتزام لدى أ
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ستجابات كل من احصائية بين متوسطات إن هناك فروقا ذات داللة أو المديرون متوسطة، 

المديرين والمعلمين لتحديد درجة االلتزام المهني لدى بعضهم البعض لصالح المعلمين، وال توجد 

ائية بين تقديرات المعلمين لدرجة االلتزام المهني لدى المديرين تعزى حصإفروق ذات داللة 

حصائية بين إنه ال توجد فروق ذات داللة ألمتغيرات النوع وسنوات الخبرة والمؤهل العلمي، كما 

تقديرات المديرين لدرجة االلتزام المهني لدى المعلمين تعزى لمتغيري سنوات الخبرة والمؤهل 

 .حصائية تبعا للنوع لصالح المعلماتإوق ذات داللة وجدت فر و العلمي، 

دراسة هدفت إلى معرفة درجة الوالء التنظيمي وعالقته بالرضا ( 0444)وأجرى الناعبي    

الوظيفي لدى مديري مدارس الحلقة الثانية من التعليم األساسي بسلطنة عمان والعالقة بينهما، 

االلتزام : فقرة موزعة على أبعاد ثالثة( 03)المكونة من حيث استخدم استبانة الوالء التنظيمي 

( 34)العاطفي وااللتزام المعياري وااللتزام المستمر، واستبانة لقياس الرضا الوظيفي مكونة من 

الداخلية، )مديًرا ومديرة لثالث محافظات من سلطنة عمان ( 440)فقرة، وطبقت األداة على 

لدراسة إلى أن درجة الوالء التنظيمي جاءت مرتفعة، حيث ، وتوصلت ا(الشرقية شمال، الظاهرة

جاء محور الوالء العاطفي بالمرتبة األولى، يليه محور الوالء المعياري، وجاء الوالء المستمر في 

المرتبة األخيرة، وجاء محور الرضا الوظيفي بدرجة متوسطة، مع وجود عالقة متوسطة موجبة 

 .يفيبين الوالء التنظيمي والرضا الوظ

إلى معرفة الوالء التنظيمي وعالقته بالرضا ( 0443) اسة خليفات والمالحمةهدفت در و    

الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة، كما هدفت إلى معرفة مستوى الوالء 

العاطفي والمعياري والمستمر، وهل هناك فروق ذات داللة  :بعاده الثالثأالتنظيمي على 

( 113)تكونت عينة الدراسة من و بين أبعاد الوالء التنظيمي وعالقته بالرضا الوظيفي، إحصائية 

من أعضاء هيئة التدريس، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت استبانة آلين وماير المكونة من 
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النتائج أن مستوى الوالء التنظيمي جاء  شارتفقرة، وطورت أداة لقياس الرضا الوظيفي، وأ( 04)

االلتزام المستمر والمعياري فجاءا بدرجة  اعدما ب  أعد العاطفي بدرجة مرتفعة، ، وجاء ب  امتوسطً 

متوسطة، ودلت النتائج على وجود عالقة بين الوالء التنظيمي والرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة 

النوع والعمر  اتالتدريس في الجامعات الخاصة، ووجود فروق في مستوى الوالء تعزى لمتغير 

 .ت الخدمة في الجامعةوسنوا

لى التعرف على أثر النمط القيادي لمديري المدارس الحكومية إ (0444)هدفت دراسة عجيم و    

نظر المعلمين، ولتحقيق أهداف  ةبمنطقة تبوك التعليمية على االلتزام التنظيمي للمعلمين من وجه

أظهرت نتائج و ا، معلمً ( 000)الدراسة تم تطوير استبانة لجمع البيانات، طبقت على عينة بلغت 

حصائية تعزى إفروق ذات داللة لوجود أنه ال ن االلتزام التنظيمي جاء بدرجة مرتفعة، و أالدراسة 

القيادية وبين االلتزام التنظيمي، وأوصت عالقة بين األنماط  أنه توجدالخبرة والمؤهل، و  يلمتغير 

نه أالدراسة بضرورة المحافظة على هذا المستوى من االلتزام التنظيمي، والعمل بكل الذي من ش

 .أن يحسن من هذا المستوى

ى العاملين بالجامعات لى قياس مستوى االلتزام التنظيمي لدإ( 0443) حنونة دراسة هدفتو    

ى ومعرفة تأثير بعض العوامل الديمغرافية الخاصة بالموظفين علقطاع غزة، ب الفلسطينية

المستوى و  ،سنوات الخدمةو  ،مستوى التعليمو  ،العمرو  ،النوع :مثل ،مستويات التزامهم التنظيمي

من خالل تطبيق  ،ستخدم الباحث المنهج الوصفياو نوع الوظيفة، و مكان العمل، و  ،الوظيفي

الجامعات الفلسطينية بقطاع  ا وموظفة فيموظفً  (304) بلغتانة على عينة عشوائية طبقية ستبا

الرغبة في و  ،ولية تجاه العملؤ المس :وهي ،الوالء التنظيميأبعاد  من ستبانةتكونت االحيث  ،غزة

من االلتزام  وجود مستوى عالٍ إلى الدراسة  توصلتيمان بالعمل، و اإلو  ،ستمرار بالعملاال
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توجد  وال ،سنوات الخدمةو  ،العمرتعزى لمتغير حصائية إوجود عالقة ذات داللة و ، التنظيمي

 .النوع تعزى لمتغيرحصائية إفروق ذات داللة 

لى معرفة درجة االلتزام التنظيمي لدى القادة التربويين إدراسة هدفت ( 0443) العازميوأجرى    

توى االلتزام نظرهم والعاملين لديهم، وهل توجد فروق لمس ةفي وزارة التربية بدولة الكويت من وجه

ى مجتمع ستبانة علوطبقت اال ،ستخدم الباحث المنهج الوصفياو الوظيفي،  تعزى لمتغير المسمى

موظفين  ةربعأموظف يعملون معهم، بواقع  (444)و قائد تربوي( 044) الدراسة كامال والذي بلغ

 (33) تكونت االستبانة منو ية والتعليم، تلفة في وزارة التربلكل قائد، يعملون ضمن الدوائر المخ

االلتزام بتحمل و  ،هداف التربوية للمؤسسةااللتزام باأل :وهي ،مجاالت ةربعأعلى  ةفقرة موزع

االلتزام المهني في المؤسسة و  ،االلتزام بفلسفة المؤسسة التربويةو المشاركة في العمل، و  ،وليةؤ مسال

نتائج الدراسة أن درجة االلتزام التنظيمي للقادة التربويين في وزارة التربية والتعليم  دلتالتربوية، و 

فروق ذات داللة  أنه توجدم، و نظر العاملين معه ةنفسهم ومن وجهأنظر القادة  ةمن وجه ةكبير 

 .تعزى لمتغير المسمى الوظيفي لصالح القادةحصائية إ

لى تحديد درجة الوالء التنظيمي للهيئة ت إهدفدراسة ( 0443)زمالؤه أجرى عطاري و و    

والعمل التربوي  لتعليم بسلطنة عمان تجاه المدرسةدارية والتدريسية بمدارس وزارة التربية وااإل

رتباط الوالء التنظيمي ببعض الى تحديد مدى إومهنة التعليم وزمالء العمل، كما هدفت الدراسة 

على االستبانة  ةعتمدممت الدراسة المنهج الوصفي استخدو المتغيرات الشخصية والتنظيمية، 

جر  تم تطبيق و ا، داريً إ (103)ا، ومعلمً  (4030) بلغت عينة الدراسةحيث اء المقابالت، وا 

والوالء نحو  ،الوالء نحو المدرسة :بعادأ ةربعأعلى  ةفقرة موزع( 30) االستبانة المكونة من

 امعلمً ( 43) انية كانت المقابلة معداة الثواأل ،الءالزم والوالء نحو ،الوالء نحو المهنةو  ،العمل

ترتيب األبعاد كالتالي من وجاء  ،والء مرتفعالمعدل أن  نتائج الدراسة أظهرتو ا، داريً إ (30)و
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نحو المهنة، وأظهرت  والءالثم الوالء نحو الزمالء، ثم  ،الوالء نحو المدرسة: األعلى إلى األقل

 .بعدد سنوات الخبرة طرديا رتبط الوالءاكما ، ح اإلناثلصال جابات بالنوعالنتائج تأثر اإل

واقع الوالء التنظيمي لدى القيادات  معرفةلى إهدفت  دراسة( 0440) جرى الحجريأو    

 ،لها في جميع المحافظات التعليمية ةالوسطى في وزارة التربية والتعليم بجميع مديرياتها التابع

حصائية ألبعاد الوالء التنظيمي وفقا للخصائص إذا كانت هناك فروق ذات داللة ما إوتحديد 

تكونت أداة الدراسة من استبانة مشتقة من وقد الشخصية للمستجيبين والمتغيرات التنظيمية، 

 ،والعاطفي ،معياريال) ةثالث أبعادب فقرة (33) وبلغت ،(4334)استبانة العتيبي والسواط 

نتائج  أوضحتمن القيادات الوسطى، و ( 434) ت على عينة الدراسة البالغةقبِّ ط  و ، (والمستمر

في وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان حصلت على  لمعياريبعاد الوالء العاطفي واأن أالدراسة 

طردية بين  ةرتباطيا، كما وجدت عالقة اتقدير مرتفع، بينما الوالء المستمر كان تقديره متوسطً 

عدم وجود فروق ذات داللة إضافة إلى المستمر، لمعياري و او  العاطفي التنظيميبعاد الوالء أ

ألبعاد  -الخبرةو  ،المؤهل العلميو  ،العمرو  ،النوعك- حصائية فيما يتعلق بالخصائص الشخصيةإ

حصائية فيما يتعلق إعدم وجود فروق ذات داللة و الوالء التنظيمي عند القيادات الوسطى، 

القيادات  عندألبعاد الوالء التنظيمي  -المستوى الوظيفيو  مكان العمل- بالعوامل التنظيمية

 .الوسطى

ــــداوي و     ــــزام التنظيمــــي  هــــدفتدراســــة ( 0440)أجــــرى الهن ــــين االلت ــــى الكشــــف عــــن العالقــــة ب إل

مـــن  دراســـةبتدائيـــة فـــي مصـــر، تكونـــت عينـــة الوضـــغوط العمـــل اإلداري لـــدي مـــديري المـــدارس اال

ارهم مـــن ثمـــاني يـــ، وقـــد تـــم اختبجمهوريـــة مصـــر العربيـــةمـــن مـــديري المـــدارس االبتدائيـــة ( 341)

مقيـاس ضـغوط  ،استبانة مقيـاس االلتـزام التنظيمـيعلى  الباحث عتمدا محافظات بطريقة عشوائية،

 أن العالقــة بــين االلتــزام التنظيمــي وضــغوط العمــل اإلداريإلــى  ، توصــلت الدراســة اإلداري العمــل
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، ونـوع زام التنظيمـي المـدروسلدي مـديري المـدارس االبتدائيـة تختلـف بـاختالف كـل مـن شـكل االلتـ

أن االلتزام التنظيمـي العـام يـرتبط طرديـًا بضـغوط العمـل اإليجابيـة لـدي ، و ضغوط العمل المقصودة

ا غيــر أن االلتــزام التنظيمــي العــام يــرتبط ارتباطــا عكســي ، كمــامــديري المــدارس االبتدائيــة فــي مصــر

ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين و دال إحصـــائيًا بضـــغوط العمـــل الســـلبية لـــدي المـــديرين، 

طبقـًا الخـتالف كـل مـن ( اإليجابيـة والسـلبية)البتدائيـة فـي درجـات ضـغوط العمـل مديري المدارس ا

مـــديري ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين و ، (وى التعليمـــي، الخبـــرة اإلداريـــة، المســـتنـــوعال)

  ،المسـتوى التعليمـي)المدارس االبتدائية في درجات االلتزام التنظيمي العام طبقـًا الخـتالف كـل مـن 

.وذلك لصالح الذكور نوعبينما وجدت فروق دالة طبقًا لل( الخبرة اإلدارية

 الدراسات الجنبية

مستوى دراسة هدفت إلى التعرف على (  (Garipagaoglu, 2013 رباجيجلويجرى كأ    

( k-12) من مدارس ةرس الخاصة في واحدة من أكبر سلسلااللتزام التنظيمي للمعلمين في المدا

في تركيا، من أجل تحديد مستوى االلتزام التنظيمي للمعلمين وفهم ما إذا كان يختلف فيما يتعلق 

من المعلمين  (403) وبلغت عينة الدراسة ،طريقة المسحب ت الدراسةيجر ببعض المتغيرات، وقد أ  

نة باستاالمختارة في الدراسة، وقد ترجم الباحث  ارسفي مدارس مختلفة من سلسلة المدالعاملين 

الذي تم  ،المعياريوااللتزام  االستمراريوااللتزام العاطفي على أبعاد االلتزام  االلتزام التنظيمي

توصل الباحث و ، لتركيةإلى اللغة ا( 4333)ألين وسميث و تطويره والتصديق عليه من قبل ماير 

وسجل أدنى مستوى اللتزام المعلمين  ،نحو مدارسهم كان في المتوسط أن التزام المعلمينإلى 

في حين أنها سجلت أعلى درجة على مقياس االلتزام االستمراري،  ،على مستوى االلتزام المعياري

ف المرتبطة بمغادرة تكاليمشيرا إلى أن التزام المعلمين نحو مدارسهم يستمد معظمها من ال

زام المعلمين تعزى حصائية في التإ ةلى عدم وجود فروق ذات داللإل الباحث ، كما توص  المنظمة
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لى وجود فروق في االلتزام التنظيمي تعزى لمتغير إالخبرة، كما أشارت النتائج و  العمرو للنوع 

وجود فروق تبعا للمرحلة المؤهل  لصالح حملة البكالوريوس عن مؤهلي الماجستير والدكتوراه، و 

قل التزاما بالمقارنة مع معلمي المرحلة طفال كانوا األن معلمي رياض األأحيث  ؛التعليمية

سنوات  (44) من ةالح المعلمين من ذوي الخبر الثانوية، ووجود فروق تعزى لمتغير الخبرة لص

 .فأكثر

العالقة بين فعالية المعلم معرفة إلى هدف تدراسة  ((Murphy, 2013 يفر و أجرى مو         

من  (434)الدراسة عينة  ، بلغتتربية الخاصة في والية ماساشوستسوااللتزام التنظيمي لمعلمي ال

رتباط ابينت النتائج أنه ال يوجد و ، جميع أنحاء والية ماساتشوستس معلمي التربية الخاصة الحالية من

على أبعاده  التربية الخاصة في والية ماساشوستس المعلم وااللتزام التنظيمي لمعلمي كبير بين فعالية

وجود عالقة عدم أظهرت البيانات كما  ،(االلتزام العاطفي وااللتزام المستمر وااللتزام المعياري)ة الثالث

التدريس كفاءة وأشارت النتائج أن  والعاطفي والمعياري، ستمرلمتزام الاالو  فعالية التعليمإيجابية بين 

في  تحدٍ تعد  أن كفاءة التدريسو ، المنظمة نحولها تأثير على التزام المرء والتي  ةلفعالالمعتقدات امن 

 .الحتفاظ المؤسسة بالمعلم الفرصةفي خلق و المستمر  تحقيق االلتزام

لى تحديد العالقة بين إهدفت  دراسة (Othman, et al, 2013) اهؤ زمالأجرت عثمان و و        

ستخدمت الباحثة المنهج او ، ةالنيجيري ةبين أساتذة الجامعات العام التنظيمي االلتزامو األنماط القيادية 

 رختيااتم و القيادة متعددة العوامل واستبانة لقياس االلتزام التنظيمي،  ةاستبان طبقتحيث  ،الوصفي

تائج أن من محاضري الجامعات العامة النيجيرية، وكشفت الن (444) عينه عشوائية بسيطة بلغت

م ن مستوى االلتزاأالقيادة التحويلية وأساليب القيادة وااللتزام التنظيمي، و قة إيجابية بين هناك عال

 .مرتفعا كان التنظيمي لدى المحاضرين
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حديد مستويات االلتزام لى تإ تهدف دراسة ,Nazari, et al) (2012  الئهأجرى نزاري وزمو        

في  المؤهل العلميجتماعية و ونوع العمل والحالة االالنوع  متغيراتعلى  نلدى المحاضريالتنظيمي 

ستخدم امن المحاضرين من كال النوعين، ( 031) ، حيث بلغت العينةيرانإب كليات التقنية والمهنية

 بعادبأ( OCQ)االلتزام التنظيمي  ةانستباستخدام المقابلة و امع البيانات بالباحث المسح الكمي وتم ج

االلتزام التنظيمي جاء بدرجة  أن أظهرت النتائجو  ،(االستمراريو اري المعيو  العاطفي)ة االلتزام الثالث

ثم ، االلتزام المعياريف، االلتزام العاطفي :كالتالي من األعلى إلى األقل األبعاد ترتيبجاء متوسطة، و 

 .     االلتزام المستمر

لى مقارنة إ تدراسة هدف (Ekvaniyan, 2012  &Daneshfard) نااكفنيرد و أجرى دانشفو        

جامعة آزاد اإلسالمية ب التدريسااللتزام التنظيمي لدى الموظفين والمديرين وأعضاء الرضا الوظيفي و 

على األبعاد  المطبقة ةستباناال توشمل ،االرتباطي ستخدم الباحثان المنهج الوصفياو يران، إفي 

تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة و ، عياريالمالمستمر و و  عاطفيال :الثالث لقياس االلتزام التنظيمي

، (هيئة تدريس عضو   31، واموظفً  441و امديرً  03) موزعة على( 003)بلغت  ، حيثالطبقية

ظهرت النتائج عدم وجود أ، كما األعلى بينت النتائج أن الرضا الوظيفي لدى هيئة التدريس هوو 

 .ةم التنظيمي بين المجموعات الثالثفروق في االلتزا

مي لى مقارنة االلتزام التنظيإدراسة هدفت (  (Awwad & Agti, 2012وعجتي أجرى عوادو        

ردن وجامعات الجزائر، ومعرفة مدى تأثير العوامل عضاء هيئة التدريس بين جامعات األأل

من ( 033) عينةالبلغت وقد عضاء هيئة التدريس، أالتزام  علىالديمغرافية وغموض الدور والصراع 

أن االلتزام العاطفي  النتائج أشارتردن والجزائر، و أعضاء هيئة التدريس بثمان جامعات من األ

أعضاء هيئة المستمر لدى  جاء بعد االلتزام على، بينماهو األ في الجامعات األردنية والمعياري

م المستمر ، كما أن غموض الدور ليس له تأثير على االلتزاهو األعلى التدريس بالجامعات الجزائرية
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ردنية، كما أن ية، ولكن له تأثير إيجابي على االلتزام المستمر بالجامعات األر بالجامعات الجزائ

كان له تأثير على االلتزام المستمر بالجامعات  بينماالصراع ليس له تأثير على االلتزام العاطفي، 

يجابي، وأن االختالف في مستوى التعليم ومستوى الدخل كان له تأثير على التزام إالجزائرية بشكل 

 .عضاء التدريس بالجامعتينأ

لى تحديد مستوى االلتزام التنظيمي لدى إ دراسة هدفت( (Cevat,  2001ت يفاسأجرى و        

لعمل نحو او  ،التدريسأعمال نحو و  ،االلتزام نحو المدرسة :على األبعاد التاليةالمعلمين وذلك 

لى التدريس نفسه،  ،الجماعي على  ةاستبان تالمقابالت وطبق من خاللستخدم منهج المسح احيث وا 

 تزام التنظيمي للمعلمين، وقد طبقلتحديد االل فقرة (04)مكونة من ياس مكون من أربعة أبعاد مق

توصل و انوية العامة بتركيا، الذين يعملون في المدارس الثمن ومعلمة  امعلمً  (340) المقياس على

جاء بدرجة نحو مدارسهم  ينالتزام المعلموأن ، ت وثيقة بين المتغيراتلى وجود عالقاإالباحث 

عالقة أن هناك و  ،ةمرتفع جاء بدرجةنحو الطالب و مجموعة العمل ونحو التدريس نحو ، و ةمعتدل

ن أإلى هذه المدرسة ومجموعة العمل، و نتمائهم وجود فخر الين االلتزام التنظيمي للمعلمين و مباشرة ب

عالقة بين التزام  أن هناكالمعلم، و  تي يلتزم بهاالتزام المعلمين تجاه المدرسة نابع من القيم المهنية ال

أعمال التدريس، وااللتزام دريس، وااللتزام بتدريس الطالب و المعلمين نحو المدرسة وأعمال الت

 .بمجموعة العمل وبالمدرسة

 قة المناخ المدرسي باللتزام التنظيميعال:ثالثا

 الدراسات العربية

نماط المناخ التنظيمي السائد في ألى التعرف على إدراسة هدفت  (0443) أجرت الحديدي   

بتخصص مدير المدرسة ونوع المدرسة والوالء التنظيمي  اوعالقته ،ردنالمدارس المهنية في األ

وبناء تصور جديد للمناخ التنظيمي في هذه المدارس، والعالقة بين المناخ التنظيمي  ،للمعلمين
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وطبقت الدراسة على عينة  ،الباحثة المنهج الوصفياستخدمت و والوالء التنظيمي للمعلمين، 

معلم، وتحقيقا  (044) تيرت عينة طبقية مقصودة مكونة منمدرسة، وقد اخ (04) تكونت من

ستخدام مقياس هالبين وكروفت لقياس المناخ التنظيمي، ومقياس بورتر ا ألغراض الدراسة تم

نماط المناخ التنظيمي أأن نتائج الدراسة  أظهرتا للعربية، و ملقياس الوالء التنظيمي بعد ترجمته

المألوف، و  ،المنضبطو المستقل، و المنفتح، : ردنية هي بشكل عام كالتاليللمدارس المهنية األ

والمنغلق، وأن مناخ المدارس المهنية وتخصص مديرها مهني من النمط المستقل،  بوي،األو 

مناخ المدارس الشاملة و المنضبط،  ومناخ المدارس المهنية وتخصص مديرها أكاديمي من النمط

وتخصص مديرها مهني من النمط المألوف، ومناخ المدارس الشاملة وتخصص مديرها أكاديمي 

ستجابات عينة الدراسة احصائية عند متوسط إوجد فروق ذات داللة تأنه بوي، و من النمط األ

توجد عالقة كما تخصص مدير المدرسة ولنوع المدرسة، للمقياس المناخ التنظيمي تعزى 

 .نبين المناخ التنظيمي والوالء التنظيمي للمعلمي ةرتباطيا

 جنبيةالدراسات األ

إلى تحليل العالقة بين المناخ المدرسي والتزام  تهدف دراسة (Yusef, 2012)ف جرت يوسأ    

السلوك و ة، يقيادة الجماعال: ياسية للمناخ المدرسمن تأثير األبعاد األس التأكد، و بماليزيا المعلمين

مناخ  ةلتزام المعلم، ومعرفانحو  ،والضعف المؤسسي التحصيل الدراسي،و  معلم،للالمهني 

وعالقتها بالنوع  بينانغ، ومعرفة مستوى التزام المعلمين،بتدائية في المدرسة في المدارس اال

بتدائية امعلم من خمس مدارس  (440) من تكونت العينةحيث  والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة 

 تم جمع البيانات الكمية من استبانة المناخ التنظيميو في جزيرة بينانغ بماليزيا، 

 (Hoy & Smith, 2003) واستبانة ،(Cevat Celep, 2000) ودلت اللتزام التنظيمي،ل 

، أما بالنسبة اوالتزام المعلمين العام كان مرتفعً  المفتوح نتائج الدراسة أن مستوى المناخ المدرسي
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، (4¸034) يجابي مع التزام المعلمين بلغتإترتبط بشكل  فهي للعالقة بين أبعاد المناخ المدرسي

للمعلم وعالقته بالتزام المعلمين كان األعلى ارتباطا، وأن كما أظهرت النتائج أن السلوك المهني 

 .القيادة الجماعية لها عالقة ضعيفة بالتزام المعلم

ى معرفة إل تهدف دراسة ,et al, 2011) (Mojtahedzadeh هؤ اده وزمالز  أجرى مجتهدو    

 ةاستبانطبقت  حيث ،م المنهج الوصفياستخداب اخ التنظيمي وااللتزام التنظيميالمن العالقة بين

 ،المسؤوليةو  ،الهيكل :وهي ،وسبعة عوامل تؤثر عليه فقرة (00) تتضمنالتي المناخ التنظيمي 

 ةاستبانالباحثون  كما استخدموالهوية،  ،والقواعد ،والدعم ،والعالقة بين زمالء العمل ،المكافأةو 

 ،االلتزام العاطفي: تضمفقرة  (00) تضمنتوألين  ها مايروضعالتي االلتزام التنظيمي 

 (03)و  ،نيموظفال نمشخصا  (34) عينة الدراسة من تكونتو ، والمعياري ،يستمرار االو 

اخ رتباط كبير بين المنالى وجود إ تمن هيئة التدريس، وتوصل (34) و ،كلياتالشخصا من 

التصورات نحو ن وأرتباط بين الموظفين وبين الكليات، اعدم وجود و  التنظيمي وااللتزام التنظيمي،

على بالمقارنة مع هيئة التدريس، المناخ التنظيمي وااللتزام التنظيمي كان لدى الموظفين هو األ

هيئة  من قبلجراءات لتعزيز االلتزام إ ةولين في الجامعؤ تخاذ المسايوصي الباحث بضرورة و 

 .التدريس

بين البيئة المدرسية لى معرفة العالقة إ دراسة هدفت ( (Douglas, 2010سأجرى دوجالو    

معرفة إلى الباما،، وهدفت الدراسة أمعلمين في المدرسة االبتدائية في والية لل التنظيمي وااللتزام

 التحصيلو  ،السلوك المهني للمعلمو  ،القيادة الجماعية :المتمثلة فيأبعاد المناخ المدرسي،  عالقة

 (34) ينة الدراسة على، وشملت علمعلمينالتنظيمي للتزام باال ،والضعف المؤسسي ،الدراسي

وااللتزام ( OCI)ي ستخدمت استبانة المناخ التنظيموامن المعلمين، ( 4313)مدرسة ابتدائية و

خلصت كما بينت النتائج وجود عالقة بين البيئة المدرسية والتزام المعلمين، و  ،(OCQ) التنظيمي



65 
 

المهني للمعلم، والقيادة الجماعية لها السلوك  أفضل مؤشر على التزام المعلم هو النتائج إلى أن

تأثير على التزام له  أن يكونالتحصيل الدراسي ليس بالضرورة وأن تأثير جيد على التزام المعلم، 

 .ن الضعف المؤسسي ليس له عالقة بالتزام المعلمأالمعلم، كما 

لتزام المدرسي وامعرفة العالقة بين المناخ لى إدراسة هدفت ( (Smith, 2009أجرت سميث و    

الباما، تكونت العينة أقد ركزت الدراسة على المدارس االبتدائية في شمال شرق والية المعلم، و 

استخدمت الباحثة مؤشر المناخ التنظيمي وقد ، امً لمع( 100)مدرسة ابتدائية طبقت على ( 30)

 ،القيادة الجماعية :التاليةبأبعاده ( OCI) استبانة المناخ المدرسي و و استبانة االلتزام التنظيمي، 

تزام التنظيمي لاستبانة االوالضعف المؤسسي، و  ،التحصيل الدراسيو  ،لمعلملوالسلوك المهني 

أشارت النتائج إلى أّن التزام المعلم و ، (OCQ)فقرة في استبانة االلتزام التنظيمي ( 41)باستخدام 

وتأثيرا على التزام المعلم كان السلوك المهني أّن أكثر األبعاد ارتفاعا و مرتبط بالمناخ المدرسي، 

 .مهنية المعلموك لسلقيادة الجماعية والتحصيل عالقة بلكانت علم، و للم

امل المناخية المدرسية آثار العو لى معرفة إهدفت  دراسة Pagery, 2006))أجرى باجيري و    

تأثير نفوذهم و و المعلمين بالبقاء في المدرسة، ومدى قوة تأثير تصورات المعلمين  على قرار

البقاء أو ترك التدريس أو )تخاذ القرارات المدرسية وظروف العمل على قراراتهم ا علىالسيطرة 

 طبقتو  ،التحليلي الوصفي منهجال الباحث ستخدماو ، (نتقال إلى وظيفة مختلفة عن التدريسالا

ى تأثيرها على بقاء في والية نيويورك ومد ةاالستبانة لقياس عوامل المناخ المدرسي الخمس

تأثير المعلم على سياسة المدرسة، ومراقبة المعلم على التخطيط والتدريس،  :وهي ،المعلمين

الفقر، )صلية وسلوك الطالب العنيف، وسلوك الطالب المعادي للمجتمع، وتأثير العوامل األ

نتائج الدراسة وجود تأثير مباشر على  أظهرت، و (هل، والمباالة الطالبقار إلى تدخل األفتواال

ن اآلثار المباشرة كبيرة وساهمت األسباب أسياسة المدرسة وسلوك الطالب العنيف، كما أظهرت 
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البقاء في التدريس،  في -التي لها تأثير كبير على القرارات غير المباشرة للمعلمين-صلية األ

نتباههم نحو تخفيف آثار هذه العوامل على المناخ المدرسي، اولين تحويل ؤ لمساصي الباحث ويو 

صلية، وذلك من خالل البرامج والسياسات التي من شأنها وخاصة تلك المتعلقة باألسباب األ

سين للعمل في والية نيويورك في المدارس العامة في المناطق زيادة الرضا الوظيفي والتزام المدر  

 .لحضرية من أجل زيادة االحتفاظ بالمعلما

 ،عاملى التعرف على المناخ التنظيمي الإدراسة هدفت Turan, 1998) )أجرى توران و    

الرئيسي، وعمل المعلم، وسلوك  والموجهالداعم الرئيسي  القائد سلوك: ومعرفة العالقة بين

تين نستبااخالل تطبيق  الوصفي مننهج ستخدم الماو  وبين االلتزام التنظيمي، ،معلملل حباطاإل

 (04)من  امعلمً  (344) ا على عينة بلغتمتم تطبيقه ،للمناخ التنظيمي وااللتزام التنظيمي

من وجهة مدرسة في اللى وجود مناخ إيجابي كبير إتوصلت الدراسة و مدرسة ثانوية حكومية، 

ك وااللتزام التنظيمي جود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين السلو و المعلمين، و نظر 

عالقة لم وااللتزام التنظيمي للمعلم، و عالقة إيجابية هامة بين عمل المعوأن هناك للمعلمين، 

رتباط إيجابي كبير ا يوجد أنهو  التزام المعلمين التنظيمي، عسلبية بين سلوك المعلم باإلحباط م

يجابية بين المناخ إ، كما وجدت عالقة ارتباطية ائد وااللتزام التنظيمي للمعلمينسلوك القلأيضا 

 .التنظيمي وبين االلتزام التنظيمي
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 ق على الدراسات السابقة ليالتع

من خالل االطالع على الدراسات السابقة التي تناولت المناخ المدرسي وااللتزام التنظيمي    

 :، تم الكشف عن اآلتيوالعالقة بينهما

  المناخ المدرسي  ي  أهمية تناول موضوع   -األجنبيةو العربية –أكدت الدراسات السابقة

نتاجية البيئة في التأثير على كفاءة المعلم، وا   وااللتزام التنظيمي، ومدى أهميتها

 .التعليمية

 معرفة  إلى حيث هدف بعضها ،التي تناولت موضوع المناخ المدرسي تنوعت الدراسات

، ودراسة أبو (0443 ) ، ودراسة صباح(0440)كدراسة المزامي  :رسيالمناخ المدواقع 

، (0444)، ودراسة الراسبي (0440)، ودراسة عدوان (0443)والحراحشة  حجيلة

ودراسة  ،(0444) ، ودراسة العتيبي(0444) حمدأ، ودراسة (0444)ودراسة هندي 

 ، ((Gareau, et al, 2009 هوزمالئ جاريو ودراسة ،(0444) والعاجز الحجاز

لى معرفة نمط المناخ إ بعضها هدف كما ،( (Pashiardis, 2000 بياشيارد ودراسة

 هاهدفت بعض في حين، ((Gomez, 2012 جوميس مثل دراسة ،المدرسي السائد فيها

 & Shouppa شوبا وبات المعلمين عن المناخ المدرسي كدراسة لى معرفة تصوراتإ

Pate, 2010)). 

  لى تحديد وتقدير مستوى االلتزام إالدراسات التي تناولت االلتزام التنظيمي هدفت

 عتمد على مقياس بورتر وزمالئهامنها ما ف ،ولكنها تناولتها من أبعاد مختلفة ،التنظيمي

(OCQ)،  ودراسة الجابري ،(0443)، ودراسة قاروت (0440) دراسة الثبيتيوهي 

بعاد على األ( (Mayer & Allen لينأبينما اعتمد بعضها مقياس ماير و  ،(0440)

 كيرباجيجلو ، ودراسة(0440) كدراسة القمشوعية، (المعياري-المستمر -العاطفي)
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Garipagaoglu, 2013))دانشفرد واكفنيان  ، ودراسة(0440) ، ودراسة الحسني 

Ekvaniyan, 2012)  &Daneshfard ) ،هنزاري وزمالئ ودراسة et al, 2012) ( 

Nazari,ومنهم من تناول ، (7007) الحجري ودراسة ،(0444) الناعبي ، ودراسة

ولية تجاه ؤ والمس ،ولية تجاه المدرسةؤ المسو ولية تجاه المهنة، ؤ األبعاد من حيث المس

 كدراسة حمادات وعياصرة ،ولية تجاه الطالبوالمسؤ ولية تجاه الزمالء، ؤ العمل، والمس

ودراسة عطاوي  ،(0443) ودراسة العازمي ،(0444) ، ودراسة عابدين(0444)

 (.0443) زمالؤهو 

 ة على استخدام المنهج الوصفياتفقت الدراسات السابق. 

 نزاري  ماعدا دراسة ،يانات وتحليلهابلجمع ال ةداأاستخدمت جميع الدراسات االستبانة ك

ستخدمت احيث  ،(0443) هزمالئودراسة عطاوي و (Nazari, et al, 2012)  هوزمالئ

 .االستبانة مع المقابالت في جمع البيانات

  علىغلب الدراسات أتفقت وا ،مجتمع وعينة الدراسة نوع الدراسات السابقة فيتنوعت 

 دراسة الثبيتيو ، (0440)كدراسة القمشوعية ، مجتمع وعينة الدراسة وهم فئة المعلمين

 دراسةو، (0443)دراسة قاروت و ، (0443) بو حجيلة والحراحشةأدراسة و ، (0440)

 ، ودراسة الحسني(0440) دراسة الجابريو ،(Garipagaoglu,  2013) كيرباجيجلو

 ,Nazari, et al)ه ودراسة نزاري وزمالئ ،(Yusef, 2012) يوسف سةدراو ، (0440)

 دراسةو  ،(0444) دراسة حمادات وعياصرةو ، (0444) دراسة الراسبيو  ،(2012

المعلمين من دراسات جمعت العينة أن بعض ال، كما ((Cevat, 2001 سيفات

 دراسةو  ،(0444) دراسة عابدينو  ،((Gomez, 2012جوميس  دراسةك ،والمدراء

، ودراسة الحجري (0443) دراسة العازمي، بينما ((Pashiardis, 2000 بياشيرد
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كما تنوعت طرق اختيار  طبقت على القادة من موظفي وزارة التربية والتعليم، (0440)

دراسة و ، (0440)كدراسة الثبيتي  ،الدراسات استخدمت العينة العشوائية فغالبية ،العينة

 بياشيرددراسة و ، (0444)دراسة هندي و ، (0440)دراسة عدوان و ، (0443)صباح 

Pashiardis, 2000)) ، ه ئالعينة العشوائية البسيطة في دراسة عثمان وزمالو

(Othman, et al, 2013)دانشفرد واكفنيان ، والعينة العشوائية الطبقية في دراسة 

Ekvaniyan, 2012)  &Daneshfard )،  ودراسة حنونة  ،(0444)ودراسة عابدين

 (.0443)، بينما استخدمت العينة الطبقية المقصودة في دراسة الحديدي (0443)

 العمر و ، الخبرةو النوع،  :وهي ،التالية ستخدام المتغيراتاغالبية الدراسات في  تنوعت

  كيرباجيجلو دراسةو ، (0440)دراسة المزامي و  ،(0443) كدراسة صباح

(Garipagaoglu, 2013) ،دراسة و ، (0444) حمدأدراسة و ، (7007)دراسة عدوان و

العتيبي، ) :كل من دراسة كما اقتصرت ،(0440) ، ودراسة الحجري(0443) حنونة

 .على متغير عدد الحصص( 0443؛ ودراسة عطاري وزمالؤه، 0444

 الدراسات السابقة بين الدراسة الحالية و الختالف التفاق و أوجه 

        قياس المناخ المدرسي على استبانة هوي تتفق الدراسة الحالية مع بعض الدراسات في   

, 2002)yoH) ،السلوك المهني للمعلم، التحصيل اعية، مالقيادة الج)على األبعاد  والتي ركزت

، ودراسة (Douglas, 2012)سدوجال، ودراسة (Yusef, 2012)كدراسة يوسف  ،(الدراسي

المجتمع المحلي )عنها في تناول بعد  تختلف إال أن الدراسة الحالية ، ((Smith, 2009 سميث

وذلك لمعرفة مدى تأثير البيئة المحيطة بالمدرسة على المناخ الداخلي ( وأولياء أمور الطلبة

  .للمدرسة
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لين وماير أاتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في اعتمادها على استبانة    

Allen & Mayer, 1990) ) االلتزام )بعاد والتي ركزت على األ التنظيميلمقياس االلتزام

، وهي التي اعتمدت عليها دراسة القمشوعية (طفي، االلتزام المستمر، االلتزام المعيارياالع

 الدراساتعن بعض اختلفت ، و (0440)، ودراسة الجابري (0440)ودراسة الحسني ( 0440)

 لبورتر وزمالئه االلتزام التنظيمي ستبانةاعتمدت على ا والتي ،في قياس االلتزام التنظيمي السابقة

يمان بالمنظمة، الرغبة باالستمرار التنظيمي، المسؤولية تجاه المنظمة، اإل الوالء) األبعاد على

 . (بالعمل بالمنظمة

المناخ المدرسي وعالقته  واقع معرفةمع بعض الدراسات السابقة في  الدراسات الحالية تتفق   

ودراسة  ،((Smith, 2009ة سميث ودراس ،(Yusef, 2012)كدراسة يوسف  بااللتزام التنظيمي

، وتختلف عن بعض الدراسات Turan, 1998))ودراسة توران  ،( Pagery, 2006) باجيري

االلتزام التنظيمي بصورة منفردة، أو ربطها بمحاور أخرى  وأالتي تناولت محور المناخ المدرسي 

 ,Ekvaniyan) نااكفنيرد و دانشف، ودراسة (0440)الثبيتي  ، ودراسة(0440)النبهانية  كدراسة

2012  &Daneshfard.)    

لمعلمين وتطبيقها على لدراسات في تناولها عينة من فئة امع معظم ا الدراسة الحالية اتفقت   

دراسة و ، (0440)كدراسة المزامي  (44-1)الحلقة الثانية للصفوف  مدارس التعليم األساسي

تي طبقت الدراسة على عينات من مديري ، وتختلف عن بعض الدراسات ال(0440)الجابري 

 . داريين من الجامعاتاإلأعضاء هيئة التدريس و ، أو هامديرياتوزارة التربية و المدارس، أو موظفي 

علم  -في حدود  األولى لمحليةالدراسة ا بأنهاتختلف الدراسة الحالية عن بقية الدراسات    

، بااللتزام التنظيمي في قطاع التعليم لت موضوع المناخ المدرسي وعالقتهالتي تناو و  -الباحثة
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   ،(yoH(2002 , وربط العالقة بينهما من خالل االعتماد على مقياس المناخ المدرسي لهوي

   .((Allen & Mayer, 1990لين وماير أ ومقياس االلتزام التنظيمي

الدراسات السابقة في تناولها للمنهج الوصفي، حيث جاءت جميع الدراسة الحالية مع تتفق    

االستبانة، كدراسة المزامي أداة على معتمدة  ،صفية في تناولها لمواضيع الدراسةالدراسات و 

 (. 0440)، ودراسة الحسني (0440)

 مع الدراسات السابقة في تناولها لمتغيري النوع وسنوات الخبرة التدريسية الدراسة الحالية اتفقت   

واختلفت عن  ،(0444) الرشيدي ، ودراسة(Shouppe & Pate, 2010) كدراسة شوبا وبات 

، باستثناء دراسة في تناولها لمتغير عدد نصاب المعلم من الحصص لكل أسبوع السابقة الدراسات

التي تناولت متغير عدد الحصص  (0443)ه وزمالئودراسة العطاري  ،(0444)دراسة العتيبي 

  .األسبوعية

 :الدراسة الحالية من الدراسات السابقة ةستفاداأوجه 

 :الحالية من الدراسات السابقة في الدراسة تاستفاد

 طار النظريعداد اإلإالباحثة في ة ساعدت الدراسات السابق.  

  السابقة في بناء االستبانة المعدة لجمع البياناتاستفادت الباحثة من الدراسات. 

 جنبيةساعدت الدراسات السابقة في التعرف على المراجع والدراسات العربية واأل. 

   ف على منهج الدراسة واألساليب الباحثة من الدراسات السابقة في التعر استفادت

 .حصائية المستخدمةاإل

 مناقشة النتائج وتفسيرها، وتقديم المقترحات  الباحثة في فادت الدراسات السابقةأ

 .والتوصيات
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 :ذه الدراسات عن الدراسات السابقةتميزت ده

 التي تناولت المناخ  -على حد علم الباحثة-الدراسة الحالية هي الدراسة المحلية الوحيدة

 .في قطاع التعليم المدرسي وعالقته بااللتزام التنظيمي

 ةلى التعرف على طبيعإالتي تهدف  -على حد علم الباحثة-ولى الدراسة المحلية األ 

في محافظة مسقط بسلطنة الحلقة الثانية  ساسيالمناخ المدرسي في مدارس التعليم األ

 .عمان

  التي تناولت واقع المناخ المدرسي من  -على حد علم الباحثة-الدراسة المحلية األولى

  (المهني للمعلم، التحصيل الدراسي كالقيادة الجماعية، السلو ) خالل األبعاد 

 االلتزام التنظيمي س المناخ المدرسي والثانية لقياسولى لقيااأل، طورت الدراسة أداتين، 

 .تناسبان البيئة المحليةل حيث ترجمت الباحثة األداتين
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 الفصل الثالث

 جراءاتالطريقة واإل
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 الفصل الثالث
 جرا اتالطريقة واإل

 
 

تبعتها الباحثة في عرض منهج الدراسة ايتضمن هذا الفصل الطرق واإلجراءات التي      

وشرح  ،ومجتمع وعينة وأداة الدراسة، ودالالت الصدق والثبات المستخدمة في هذه الدراسة

تبعتها الباحثة في بناء أداة الدراسة ووصفها، ثم شرح مخطط االخطوات واإلجراءات العلمية التي 

 .حصائية التي استخدمت في الدراسةالدراسة ومتغيراتها، واإلشارة الى أنواع االختبارات اإل تصميم

 منهج الدراسة 

كثر المنهج األ هرتباطي، بوصفتم استخدام منهج البحث الوصفي اال لتحقيق أهداف الدراسة   

لكشف عن العالقة بين المناخ المدرسي وااللتزام التنظيمي والتي تهدف إلى ا ،للدراسة مةءمال

االستبانة كأداة  واستخدمتمدارس التعليم األساسي من وجهة نظر المعلمين بمحافظة مسقط، ب

 .لجمع البيانات

 مجتمع الدراسة 

التعليم األساسي من  الحلقة الثانية تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات مدارس   

 (0414)البالغ عددهم و  ،بمحافظة مسقط ( 44- 1)رس الحكومية التي توجد بها صفوف لمدال

حصائية إوذلك حسب  ،(4333)بلغ  ناثإوعدد  ،(4044) ذكور بلغبين عدد  مقسمة مدرسة،

 .(0441-0440)سقط للعام الدراسي حافظة مللتربية والتعليم بم المديرية العامة
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 عينة الدراسة

والتي بلغ ، لجمع البيانات منها ختيار عينة عشوائية ممثلة لمجتمع الدراسةاب ثةحقامت البا    

توزيع  (4) ويبين جدولصلي، من حجم المجتمع األ% 40ومعلمة، بنسبة  معلمٍ ( 044)عددها 

 .أفراد عينة الدراسة، وفقا للمتغيرات الديمغرافية

 (411=ن)الدراسة  اتمتغير لتوزيع أفراد عينة الدراسة وفقا  (1) جدول

 النسبة المئوية العدد فئات المتغير متغيرات الدراسة
 ذكور   النوع

 ناثإ
                                     

433 
044 

4¸03 % 
3¸14 % 

444% 
 4-4 سنوات الخبرة

4-40 
 فأكثر  41 

403 
413 
444 

4¸34% 
4¸04% 
 0393% 

444 % 
 فأقل 43  عدد الحصص

40-44 
 فأكثر43

43 
043 
444 

1¸04 % 
4¸14% 
4¸04% 

444 % 
 

 الدراسة  اةأد

  :تمثلت في ،أجزاء ةتكونت أداة الدراسة من ثالث    

على مصطلحات الدراسات والبيانات الديمغرافية ألفراد  تملتشا تيوال :البيانات الديمغرافية :أول

 .األسبوعية عدد الحصصو ، يةسنوات الخبرة التدريسو النوع،  :وهي ،عينة الدراسة
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طار طالع على اإلللتعرف على واقع المناخ المدرسي، وباال :مقياس المناخ المدرسي :ثانيا

 ـالمعروفة ب- (yoH(2002 , هويعدها وطورها أالتي  ستبانةكاأل ،بقةالنظري والدراسات السا

(OCI )اختصار (Organizational Climate Index)-  االستبانة  بترجمة الباحثةقامت

حيث بلغت عدد الفقرات من  بما يتالءم مع الدراسة الحالية، فقراتوحذف بعض ال وتعديلها

بعدد  (0444) دراسة هنديفقرة، كما اشتملت االستبانة على فقرات من ( 04)استبانة هوي 

 (30) اس في صورته األولية منحيث تكون المقي ،(0444) دراسة أحمدفقرتين من و  ،فقرتين

التحصيل  -معلم للمهني السلوك ال -القيادة الجماعية : ) وهي ،على أربع أبعاد ةموزع فقرة

، واستخدم مقياس ليكرت الخماسي المكون من (ع المحلي وأولياء أمور الطلبةتمالمج -الدراسي 

بالترتيب  ةموزع ،(طالقاإاليحدث  –نادرا مايحدث  –عرف أال  -يحدث أحيانا -يحدث كثيرا)

ور المناخ وعددها على محاالستبانة  فقراتيوضح توزيع أرقام  (0) ، وجدول(1-0-3-0-4)

 .المدرسي

 المناخ المدرسي حوروعدددها على م فقراتوزيع أرقام الت( 2) جدول

رقم 
 المحور

 عدد الفقرات أرقام الفقرات عنوان المحور   

 4 4-4 القيادة الجماعية 4
 44 44-4 المعلمسلوك مهنية  0
 3 03-44 التحصيل الدراسي 3
 3 30-04 المجتمع المحلي وأولياء أمور الطلبة 0
 

اعتمدت الباحثة على ؛ عرف على واقع االلتزام التنظيميللت :مقياس اللتزام التنظيمي: ثالثا

ي اختصار لجملة وه(OCQ) ف بـالتي تعر  (Allen & Meyer, 1990) لين ومايرأ استبانة
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Organizational Commitment Questionnaire)) ، حيث ترجمت الباحثة االستبانة

عادة صياغة بعض التعدوقامت ب بما يتالءم مع الدراسة الحالية، والتي تكونت  فقراتيل وحذف وا 

االلتزام -االلتزام العاطفي ) :وهي ،أبعاد ةثالث على موزعة ،فقرة (03) صورتها األولية منفي 

 -موافق بشدة)م مقياس ليكرت الخماسي المكون من خد  ، واست  (االلتزام المعياري-المستمر 

 جدولوال، (4-0-3-0-1)بالترتيب  ةموزع ،(غير موافق بشدة -غير موافق -ال أعرف -موافق

 .لتنظيمييوضح توزيع أرقام الفقرات االستبانة وعددها على محور االلتزام ا( 3)

 اللتزام التنظيميوعدددها على محاور  فقراتتوزيع أرقام ال( 3) جدول

 عدد الفقرات أرقام الفقرات عنوان المحور رقم المحور
 4 04-33 االلتزام العاطفي 1
 4 04-04 االلتزام المستمر 2
 4 11-03 االلتزام المعياري 3

 صدق أداتي الدراسة

على عدد من المحكمين من ذوي  في صورتهما األولية هماعرض تين تمداللتأكد من صدق األ   

مناهج البحث وعلم و  دارة التعليميةاإل في الحقل التربوي منا محكمً ( 43) والبالغ عددهم ،لخبرةا

 ةالسلطان قابوس وجامع ةنزوى وجامع ةجامع منذوي الخبرة والكفاءة ومن  ،النفس التربوي

الءمة كل فقرة وم ،ةوسالمة الصياغ فقراتتأكد من وضوح اللردن، وذلك لاأل ةالكويت وجامع

ومدى مناسبة كل فقرة لقياس ما وضعت ألجله، حيث تم حذف بعض  ،الذي تنتمي إليهللمحور 

صياغتها حتى تزداد وضوحا بعض الفقرات من خالل إعادة  تم تعديلالفقرات لتكراراها، كما 

ضافةومالء بعض الفقرات حتى يتحقق الوزن النسبي  مة لما وضعت لقياسه وللمستجيب، وا 

 :وكانت النتائج كالتاليلجميع األبعاد في االستبانة، 

 13-14-14-04-03-00-33-04-03-40-4: حذف الفقرات اآلتية* 
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   10-04-34-03-04-01-43-44-44-4-1-0-4: لفقرات اآلتيةإعادة صياغة ا* 

  04-01 :إضافة فقرات جديدة في االستبانة النهائية* 

 .إعادة ترتيب تسلسل بعض الفقرات في إطار كل محور*

موزعة  ،فقرة( 03)وفي ضوء التعديالت السابقة ألداة الدراسة في صورتها األولية، تم اعتماد    

 .ام التنظيمي في أداتهما النهائيةعلى فقرات االلتز ( 44)للمناخ المدرسي، وعدد  فقرة( 03)بعدد 

 ثبات األداة

 (Cronbach'sبحساب معامل االتساق الداخلي ألفا كرونباخ التأكد من ثبات االستبانةتم    

Alpha   ) عينة من لكل محور من محاور األداة، وذلك بعد تطبيقها بصورتها النهائية على

جدول الو  ،من مدارس الحلقة الثانية بمحافظة مسقط ا ومعلمةمعلمً  (33) بلغت ،مجتمع الدراسة

 .يوضح ذلك( 0)

 التساق الداخلي ألداة الدراسة ومحاوردها( 4) جدول

 معامل الثبات البعد المتغير
 

 المناخ المدرسي        
 ,343 القيادة الجماعية

 , 44 سلوك مهنية المعلم
 ,   43 التحصيل الدراسي

 المجتمع المحلي وأولياء أمور
      الطلبة                    

41, 

 ,43                                   للمناخ المدرسيالثبات الكلي 
 

 اللتزام التنظيمي          
 ,34    االلتزام العاطفي
 , 44    االلتزام المستمر

 ,43    المعياريااللتزام 
 ,43                                    الثبات الكلي لاللتزام التنظيمي                                               
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 Cronbach's ) كرونباخأن معامل الثبات باستخدام ألفا ( 1)نالحظ من خالل الجدول    

Alpha  )  يدل على  ، وهو معدل ثبات عالٍ (,34 -, 44)بين لمحاور أداة الدراسة قد تراوح

 .صدق األداة وصالحية األداة للتطبيق

 الدراسة  تطبيق أداة إجرا ات

 خراجها في صورتها النهائية، تم تطبيقها لجمعا  ، و عد التحقق من صدق األداة وثباتهاب   

 :البيانات، وفقا للخطوات التالية

 .م0441 مارس 40بتاريخ  نزوى ةمن جامع ةالحصول على استمارة تسهيل مهمة باحث -

 .لباحثةبوزارة التربية التعليم لتسهيل مهمة ا مخاطبة المكتب الفني -

، حيث تم توزيع (040)بعد التحقق من ثبات األداة وصدقها تم توزيع االستبانة والتي بلغت  -

ابريل  03)االستبانات على عينة الدراسة من مدارس الحلقة الثانية بمحافظة مسقط في الفترة 

 (.0441مايو  04 - 0441

( 0)، وتم استبعاد (040)حصر االستبانات التي تم توزيعها، حيث بلغ المسترد منها  -

استبانات لعدم اكتمال بياناتها، وبذلك يصبح عدد االستبانات التي اعتمدت عليها نتائج الدراسة 

 . استبانة( 044)

 المعالجة الحصائية

تها إحصائيا باستخدام الحزمة تمت معالجة البيانات التي جمعت من خالل االستبانة ومعالج

 :اليةحصائية التاإل عن طريق المعالجات( SPSS)اإلحصائية االجتماعية 

 ستخدام معامل ألفا كرونباخا  (Cronbach's Alpha)أداة الدراسة  تلحساب ثبا

 .ومحاورها
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 لإلجابة عن السؤال األول المتعلق الحسابية واالنحرافات المعيارية ستخراج المتوسطات ا

 الحلقة الثانية من مدارسفي بتقديرات أفراد عينة الدراسة عن واقع المناخ المدرسي 

 .التعليم األساسي بمحافظة مسقط

  لإلجابة عن السؤال الثاني المتعلق الحسابية واالنحرافات المعيارية استخراج المتوسطات

 الحلقة الثانية من مدارسفي ع االلتزام التنظيمي بتقديرات أفراد عينة الدراسة عن واق

 .التعليم األساسي بمحافظة مسقط

  لعينتين مستقلتين" ت"استخدام اختبار (Independent Samples T-Test)  لمعرفة

 .النوع في استجابات أفراد عينة الدراسة على محاور االستبانة أثر متغير

 حادي تحليل التباين األ استخدام اختبار(One-Way ANOVA) الخبرة لمتغير 

  .األسبوعية ، وعدد الحصصالتدريسية

  عالقة االرتباط بيرسوناستخدام (Person Correlation Coefficient) لكشف عنل 

 .االلتزام التنظيميأبعاد مناخ المدرسي و الأبعاد العالقة بين 
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة
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 فصل الرابعال

 نتائج الدراسة

 

، وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة، واستعراض أبرز يتناول هذا الفصل نتائج الدراسة   

لى واقع المناخ إليها من خالل تحليل فقراتها، بهدف التعرف إنتائج االستبانة التي تم التوصل 

ئية للبيانات المتجمعة من حصاجراء المعالجات اإلإالمدرسي وعالقته بااللتزام التنظيمي، وقد تم 

، والتي سيتم عرضها في (SSSS)حصائية للدراسات االجتماعية أداة الدراسة باستخدام الرزم اإل

 .هذا الفصل

للحكم على المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة، ولمقارنة استجابات أفراد الدراسة   

 : التالي( 1)لى المعيار في الجدول تم االعتماد ع

 معيار الحكم على النتائج (5 )جدول 

 درجة الموافقة طول الخلية
 ضعيفة جدا 1¸1-77

 ضعيفة 2¸1-57¸11
 متوسطة 3¸2-37¸61
 كبيرة  3-4117¸41
 كبيرة جدا 4-5¸21
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 :نتائج السؤال األول

نظر  ةوجهمن ساسي التعليم األالحلقة الثانية من ما واقع المناخ المدرسي في مدارس    

 المعلمين في محافظة مسقط؟

يارية، واألهمية المع اتلإلجابة على هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحراف     

فراد عينة الدراسة على كل محور من محاور واقع المناخ المدرسي، ألتقديرات  النسبية الرتبية

 .يوضح ذلك( 3)ولمحاور الواقع بشكل عام، وجدول 

 ألبعادة لتقديرات أفراد عينة الدراسة المتوسطات الحسابية والنحرافات المعياري (6) جدول
 :(411=ن) المناخ المدرسي مرتبة ترتيبا تنازليا

المتوسط  أبعاد المناخ المدرسي الرتبة
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 كبيرة جدا 4¸34 0¸04 السلوك المهني للمعلم 1
 كبيرة 4¸34 0¸44 الجماعية القيادة 2
 كبيرة 4¸34 3¸33 التحصيل الدراسي 3
 كبيرة 4¸44 3¸43 الطلبةالمجتمع المحلي وأوليا  أمور  4

 كبيرة 1¸56 4¸13 الدرجة الكلية للمناخ المدرسي
   

 مدارسفي أن درجة موافقة عينة الدراسة على واقع المناخ المدرسي ( 3)يتضح من الجدول    

 على جميع أبعاد محور الدراسة تراوحت بين الكبيرة جدا ،التعليم األساسي الثانية منالحلقة 

وبانحراف معياري قدره  (0¸43)، حيث بلغ واقع المناخ المدرسي بدرجة كبيرة بلغت والكبيرة

وبانحراف معياري  ،(0¸04-3¸34)وتراوحت المتوسطات الحسابية ألبعاد الواقع بين  ،(4¸13)

عد القيادة عد السلوك المهني للمعلم بالمرتبة األولى، يليه ب  ، وجاء ب  (4¸44 -4¸34)بين 

 . عد المجتمع المحلي وأولياء أمور الطلبةعد التحصيل الدراسي، ثم ب  الجماعية، ثم ب  
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من  الحلقة الثانية مدارسفي واقع المناخ المدرسي  لىراء أفراد عينة الدراسة عآولمعرفة    

 الحسابية واالنحرافات المعيارية تم استخراج المتوسطات بمحافظة مسقط؛التعليم األساسي 

با تنازليا مرتبة ترتي ،عد من أبعاد واقع المناخ المدرسيكل ب   لفقرات( الرتبية)همية النسبية واأل

 : اآلتي وذلك على النحو

 السلوك المهني للمعلم : أول

لتقديرات أفراد عينة الدراسة  ات المعيارية الحسابية واالنحرافالمتوسطات ( 4)يظهر الجدول   

 .عد مرتبة ترتيبا تنازليا حسب المتوسط الحسابيالب   لفقرات

 فقراتللتقديرات أفراد عينة الدراسة ارية المتوسطات الحسابية والنحرافات المعي (7)جدول 
 :(411=ن) لمعلم مرتبة ترتيبا تنازليال المهنيسلوك ال

 تسلسل
 الفقرة

المتوسط  الفقــــــــــــــــــــــــرات         الرتبة
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

تتسم العالقة بين المعلمين مع بعضهم بعض  4 1
 .بالتعاون

 كبيرة جدا 4¸41 0¸14

 كبيرة جدا 4¸40 0¸04 . يلتزم المعلمون بإنجاز أعمالهم ألجل طالبهم 0 14
 كبيرة جدا 4¸44 0¸00 .جهدهم مع طالبهم  يبذل المعلمون أقصى 3 13
هم ذوي الكفاءات المهنية يقدر المعلمون زمالء 0 12

 .العالية
 كبيرة جدا 4¸44 0¸30

 كبيرة جدا 4¸40 0¸34 . يقدم المعلمون دعما اجتماعيا لزمالئهم 1 11
المعلمون على التواصل مع أولياء يحرص  3 15

 .مور الطلبةأ
 كبيرة 4¸33 0¸44

 كبيرة 4¸40 0¸41 .ينجز المعلمون أعمالهم التدريسية بحماس 4 11
 كبيرة 4¸33 0¸43 .معنوية عالية  بروحيتمتع المعلمون  4 7

 كبيرة جدا 1¸61 4¸27 لسلوك المهني للمعلملُبعد االدرجة الكلية 
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نظر أفراد عينة الدراسة  هةواقع المناخ المدرسي من وجمتوسط أن ( 4) يتضح من الجدول   

أن المتوسطات الحسابية و  ،(0،03)على بعد السلوك المهني للمعلم جاء بدرجة كبيرة جدا بلغت 

لفقرات أبعاد السلوك المهني للمعلم جاءت بين الكبيرة والكبيرة جدا، الستجابات أفراد عينة الدراسة 

 ،(4¸40- 4¸41)وبانحرافات معيارية ، ( 0¸14- 0¸43)تراوحت المتوسطات الحسابية بين ف

على المرتبة " تتسم العالقة بين المعلمين مع بعضهم بعض بالتعاون"( 4)فقرة الحيث حصلت 

على ( 40)بينما حصلت الفقرة  ،(4¸41)، وانحراف معياري (0¸14)األولى بمتوسط حسابي 

( 3)حصلت الفقرة  بينما ،(4¸40) ، وانحراف معياري(0¸04)الثانية بمتوسط حسابي بلغ المرتبة 

أدنى المتوسطات الحسابية مقارنة على " تمتع المعلمون بروح معنوية عاليةي" على التي تنص

 (.4¸33) ، وانحراف معياري(0¸43)حسابي بلغ بمتوسط  ،بفقرات هذا المحور
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 القيادة الجماعية: ثانيا

لتقديرات أفراد عينة الدراسة  الحسابية واالنحرافات المعيارية المتوسطات ( 4)يظهر الجدول    

 .حسب المتوسط الحسابي مرتبة ترتيبا تنازليا ب عدال فقراتل

 لفقراتأفراد عينة الدراسة لتقديرات الحسابية والنحرافات المعيارية المتوسطات  (1)جدول 
 :(411=ن) القيادة الجماعية مرتبة ترتيبا تنازليا

 تسلسل
 الفقرة

المتوسط  ـــــــــــراتالفقــــــــ      الرتبة
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 كبيرة جدا 4¸44 0¸33 .يتصف مدير المدرسة بالود مع جميع المعلمين 4 4
تطبيق المعايير  يحرص مدير المدرسة على متابعة 0 5

 .المحددة لألداء التعليمي
 كبيرة 4¸30 0¸44

ورية يسعى مدير المدرسة إلجراء التغييرات الضر  3 7
 .ن لزم األمرالتي تساعد في تطوير العمل إ

 كبيرة 4¸30 0¸40

 كبيرة 4¸30 0¸44 يأخذ مدير المدرسة بالمقترحات المقدمة من المعلمين  0 3
يحرص مدير المدرسة على المساواة في التعامل مع  1 2

 المعلمين
 كبيرة 4¸43 0¸44

مدير المدرسة جميع جوانب العملية التعليمية يبحث  3 1
 .التعلمية مع المعلمين

 كبيرة 4¸33 0¸40

 كبيرة 4¸34 0¸44 .يتيح المدير للمعلمين معرفة ما هو متوقع منهم 4 6
 كبيرة  1¸61 4¸17 عد القيادة الجماعيةالدرجة الكلية لبُ     
عد نظر أفراد عينة الدراسة على ب   هةأن واقع المناخ المدرسي من وج (4)يتضح من الجدول    

، وتراوحت المتوسطات الحسابية الستجابات (0¸44) القيادة الجماعية جاء بدرجة كبيرة بلغت

حيث تراوحت أفراد عينة الدراسة لفقرات بعد القيادة الجماعية بين الكبيرة والكبيرة جدا، 

جاءت  فقد، (4¸43- 4¸44)معيارية  نحرافات، وبا(0¸33- 0¸44)بين المتوسطات الحسابية 

، "يتصف مدير المدرسة بالود مع جميع المعلمين" على بالمرتبة األولى والتي تنص( 0)الفقرة 

يحرص " (1) فقرة، تليها ال(4¸44)وانحراف معياري ( 0¸33)بمتوسط حسابي بدرجة كبيرة جدا 
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بالمرتبة الثانية بمتوسط " تطبيق المعايير المحددة لألداء التعليمي ةمدير المدرسة على متابع

يتيح المدير للمعلمين معرفة ما ( "3)ة لفقر وجاءت ا ،(4¸30)وانحراف معياري  (0¸44) حسابي

 (. 4¸34)وانحراف معياري ( 0¸11)خيرة  بمتوسط حسابي بلغ بالمرتبة األ" هو متوقع منهم

 التحصيل الدراسي :ثالثا

لتقديرات أفراد عينة الدراسة  الحسابية واالنحرافات المعيارية المتوسطات ( 3)يظهر الجدول 

 .حسب المتوسط الحسابي مرتبة ترتيبا تنازليا لب عدلفقرات ا

 لفقراتلتقديرات أفراد عينة الدراسة الحسابية والنحرافات المعيارية المتوسطات  (7)جدول 
 :(411=ن) التحصيل الدراسي مرتبة ترتيبا تنازليا

تسلسل 
 الفقرة

المتوسط  الفقــــــــــــــــــــــــرات          الرتبة
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

التحصيلي للطلبة  المدرسة المستوىتتابع إدارة  4 16
 .الدارسين فيها

 كبيرة جدا 4¸41 0900

المدرسة معايير عالية لألداء لرفع التحصيل تحدد  0 17
 .الدراسي فيها

 كبيرة 4¸34 0¸43

يحترم الطلبة زمالءهم الذين يحصلون على  3 17
 .درجات عالية

 كبيرة 4¸44 0¸44

يعتقد المعلمون أن طلبتهم لديهم القدرة على  0 11
 .التحصيل الدراسي في هذه المدرسة

 كبيرة 4¸34 0¸44

يمتلك الطلبة مهارات تؤهلهم لتحقيق األهداف  1 22
 .  التي وضعت ألجلهم

 كبيرة 4¸31 3¸30

 كبيرة 4¸44 3¸44 .يجتهد الطلبة لتحسين أعمالهم السابقة 3 21
يساند أولياء األمور المدرسة للحفاظ على معايير  4 23

 .عالية لتحقيق جودة التعليم
 كبيرة 4¸40 3¸03

على واجبات وأعمال  يسعى الطلبة للحصول 4 21
  .إضافية للحصول على درجات جيدة

 كبيرة 4¸04 3¸03

 كبيرة 1¸67 3¸73 الدرجة الكلية للتحصيل الدراسي  
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عد نظر أفراد عينة الدراسة على ب   هةأن واقع المناخ المدرسي من وج( 3)يتضح من الجدول    

، وأن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد (3¸33) التحصيل الدراسي جاء بدرجة كبيرة بلغت

عينة الدراسة لفقرات التحصيل الدراسي تراوحت بين الكبيرة والكبيرة جدا، حيث تراوحت 

حصلت  وقد ،(4¸04- 4¸41)، وبانحرافات معيارية (0¸00- 3¸03)المتوسطات الحسابية 

المدرسة المستوى التحصيلي للطلبة تتابع إدارة "على  على الرتبة األولى والتي تنص( 43)الفقرة 

( 44)الفقرة  تليها ،(4¸41)وانحراف معياري ( 0¸00)بمتوسط حسابي بلغ "  الدارسين فيها

، بمتوسط "عالية لألداء لرفع التحصيل الدراسي فيهاتحدد المدرسة معايير "بالمرتبة الثانية 

يسعى "على  التي تنص( 04)، وأقلها الفقرة (4¸34) وانحراف معياري ،(0¸43)بلغ حسابي 

، بمتوسط حسابي بلغ "الطلبة للحصول على واجبات وأعمال إضافية للحصول على درجات جيدة

 (.4¸04)وبانحراف معياري بلغ ( 3¸03)
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 الطلبة مورأالمجتمع المحلي وأوليا  : رابعا

لتقديرات أفراد عينة الدراسة  الحسابية واالنحرافات المعيارية المتوسطات ( 44)يظهر الجدول    

 .حسب المتوسط الحسابي مرتبة ترتيبا تنازليا ب عدلفقرات ال

لفقرات لتقديرات أفراد عينة الدراسة الحسابية والنحرافات المعيارية المتوسطات  (11)جدول 
 :(411=ن) مرتبة ترتيبا تنازلياالطلبة وأوليا  أمور  المجتمع المحلي

 تسلسل
 الفقرة

المتوسط  الفقــــــــــــــــــــــــرات         الرتبة
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 كبيرة 4¸34 0¸41 .أولياء أمور الطلبة بشفافية معتتعامل المدرسة  4 27
تنظم المدرسة لقاءات منظمة مع اولياء أمور  0 25

 .الطلبة وفق خطة مدروسة
 كبيرة 4¸43 3¸33

 كبيرة 4¸34 3¸44 موراألأولياء  متطلباتالمدير ليستجيب  3 27
تشكل مجالس أولياء أمور الطلبة بطريقة  0 24

 ديمقراطية
 كبيرة 4¸44 3¸44

 كبيرة 4¸41 3¸10 .تواجه المدرسة ضغوطات خارجية  1 21
 متوسطة 4¸43 3¸04 .تغيير سياسة المدرسةألولياء أمور الطلبة يمكن  3 26

 كبيرة 1¸71 3¸73 المجتمع المحلي وأوليا  أمور الطلبةالدرجة الكلية لُبعد   
     

عد نظر أفراد عينة الدراسة على ب   هةأن واقع المناخ المدرسي من وج (44)يتضح من الجدول    

وأن  ،(3¸43)بلغ  متوسط حسابيب ،المجتمع المحلي وأولياء أمور الطلبة جاء بدرجة كبيرة

عد تراوحت بين الكبيرة والمتوسطة، الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة لفقرات الب  المتوسطات 

، (4¸43-4¸34)، وبانحرافات معيارية (0¸41- 3¸04)المتوسطات الحسابية بين  حيث تراوحت

تتعامل المدرسة مع أولياء أمور الطلبة  " على الرتبة األولى والتي تنص( 04)حصلت الفقرة  وقد

تنظم " (01)، تليها الفقرة (4¸34)، وبانحراف معياري (0¸41)بمتوسط حسابي بلغ  "ةبشفافي

بمتوسط حسابي بلغ " ولياء أمور الطلبة وفق خطة مدروسةأالمدرسة لقاءات منظمة مع 
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بدرجة متوسطة والتي  المرتبة االخيرة( 03)واحتلت الفقرة  ،(4¸43) ، وانحراف معياري(3¸33)

( 3904)، بمتوسط حسابي بلغ "تغيير سياسة المدرسةألولياء أمور الطلبة يمكن "على  تنص

 (. 4¸43)وبانحراف معياري 

 نتائج السؤال الثاني: ثانيا

نظر  ةساسي من وجهالتعليم األمن  ثانيةالالحلقة  مدارسفي ما واقع اللتزام التنظيمي    

 المعلمين بمحافظة مسقط؟

واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة، على أبعاد جاءت المتوسطات الحسابية 

 :(44) االلتزام التنظيمي بشكل عام كما يوضح بالجدول

فراد عينة الدراسة على أالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لتقديرات ( 11)جدول 
 :(411=ن)ابي فقرات اللتزام التنظيمي مرتبة ترتيبا تنازليا وفقا للمتوسط الحس

المتوسط  أبعاد اللتزام التنظيمي  الرتبة
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 درجة الموافقة

 كبيرة 4¸44 3¸43 االلتزام العاطفي 1
 كبيرة 4¸41 3¸04 االلتزام المعياري 2
 متوسطة 4¸44 3¸04 االلتزام المستمر 3

 كبيرة 1¸61 3¸41 المجموع الكلي لاللتزام التنظيمي 
      

 أن درجة موافقة عينة الدراسة على واقع االلتزام التنظيمي في مدارس( 44)يتضح من الجدول   

حيث بلغت  ،التعليم األساسي لجميع أبعاد االلتزام التنظيمي كانت بدرجة كبيرةمن  الحلقة الثانية

لمحوري ، وجاءت المتوسطات الحسابية (4¸34)وبانحراف معياري قدره ( 3¸04)بشكل عام 

بينما جاء االلتزام المستمر بدرجة متوسطة، وتراوحت  ،االلتزام العاطفي والمعياري بدرجة كبيرة

 (.4¸44-4¸41)، وبانحرافات معيارية بين (3¸43-3¸04)المتوسطات الحسابية بين 
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تعليم ال الحلقة الثانية من ولمعرفة أراء أفراد عينة الدراسة عن واقع االلتزام التنظيمي لمدارس   

همية ارية، واألاألساسي بمحافظة مسقط، تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعي

لفقرات كل بعد من أبعاد واقع االلتزام التنظيمي، مرتبة ترتيبا تنازليا وذلك على ( الرتبية)النسبية 

 :   النحو التالي

 اللتزام العاطفي: أول

ب عد جاءت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة، على فقرات 

 (:40)االلتزام العاطفي كما يوضح بالجدول التالي 

فراد عينة الدراسة على أالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لتقديرات ( 12)جدول 
 :(411=ن)تيبا تنازليا وفقا للمتوسط الحسابي اللتزام العاطفي مرتبة تر ُبعد فقرات 

 تسلسل
 الفقرة

المتوسط  الفقــــــــــــــــــــــــرات           الرتبة
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 كبيرة 4¸30 0¸44 .أشعر بأني جزء من أسرة المدرسة 4 33
 كبيرة 4¸43 3¸34 .أشعر بانتماء قوي لمدرستي 0 36
 كبيرة 4¸43 3¸31 .أعتبر مدرستي لها معنى خاص بالنسبة لي 3 35
 كبيرة 4¸44 3¸30 .أتعامل مع مشكالت مدرستي كما لو أنها مشكالتي 0 32
 كبيرة 4¸43 3¸43 .عاطفيا بمدرستي أشعر أني مرتبط   1 34
 كبيرة 4¸44 3¸40 .أفتخر عندما أتحدث عن مدرستي أمام الناس 3 31
ذا قررت قضاء بقية حياتي إسأشعر بالسعادة  4 31

 .بمدرستي
 متوسطة 4¸31 3¸41

 كبيرة 1¸11 3¸13 اللتزام العاطفي الدرجة الكلية لُبعد
      

نظر أفراد عينة الدراسة جاء  هةأن واقع االلتزام العاطفي من وج (40)يتضح من الجدول    

، وأن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة (3¸43)بدرجة كبيرة بلغ المتوسط الحسابي 

 -3¸41)وتراوحت بين  ،االلتزام العاطفي جاءت بين الكبيرة والمتوسطةب عد الدراسة لفقرات 
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المرتبة األولى والتي على ( 33)، وحصلت الفقرة (4¸31-4¸30)، وبانحرافات معيارية (0¸44

، وانحراف معياري (0¸44)وسط حسابي بمت" أشعر بأني جزء من أسرة المدرسة"على  تنص

، وانحراف (3¸34) ، بمتوسط حسابي"أشعر بانتماء قوي لمدرستي( "33)، تليها الفقرة (4¸30)

ذا قررت قضاء بقية إسأشعر بالسعادة "على  التي تنص(  34)، وأقلها الفقرة (4¸43) معياري

 (. 4¸31) ، وانحراف معياري(3¸41)، بمتوسط حسابي بلغ "حياتي بمدرستي

 اللتزام المعياري: ثانيا

 على فقراتية لتقديرات أفراد عينة الدراسة، جاءت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار    

 (:43)الجدول  هاااللتزام المعياري كما يوضح ب عد

فراد عينة الدراسة على أالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لتقديرات ( 13)جدول 
 :(411=ن)اللتزام المعياري مرتبة ترتيبا تنازليا وفقا للمتوسط الحسابي ُبعد فقرات 

 تسلسل
 الفقرة

المتوسط  الفقــــــــــــــــــــــــرات          الرتبة
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 كبيرة 4¸34 0¸43 .مدرستيأؤمن بقيمة الوالء وااللتزام تجاه  4 46
والئي تجاه مدرستي يجعلني أواصل العمل بها  0 45

 .طوال فترة خدمتي
 كبيرة 4¸04 3¸14

 كبيرة 4¸41 3¸10 .يكثر المعلمون من التنقل من مدرسة ألخرى 3 43
أعتبر االنتقال من مدرسة الخرى عمل غير  0 44

 .مقبول بالنسبة لي
 متوسطة 4¸03 3¸40

من األفضل بقاء المعلمين بالمدرسة  هأن أعتقد 1 47
 .نفسها طيلة حياتهم

 متوسطة 4¸33 0¸44

 كبيرة 1¸75 3¸41 اللتزام المعياري لُبعدالدرجة الكلية 
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نظر أفراد عينة الدراسة  هةأن واقع االلتزام المعياري الكلي من وج( 43)يتضح من الجدول    

، وأن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة (3¸04)الحسابي متوسط ب جاء بدرجة كبيرة

 -0¸44)وتراوحت بين  ،االلتزام المعياري جاءت بين الكبيرة والمتوسطة ب عدالدراسة لفقرات 

ولى على المرتبة األ( 03)، حيث حصلت الفقرة (4¸33-4¸34)، وبانحرافات معيارية (0¸43

( 0،43) بأعلى متوسط حسابي بلغ" مدرستي وااللتزام تجاهة الوالء أؤمن بقيم" والتي تنص

والئي تجاه مدرستي يجعلني " على والتي تنص( 01)، تليها الفقرة (4¸34)وانحراف معياري 

، (4¸04)معياري  ، وانحراف(3¸14)، بمتوسط حسابي بلغ "أواصل العمل بها طوال فترة خدمتي

من األفضل بقاء المعلمين بالمدرسة  هأعتقد أن"بدرجة متوسطة التي تنص( 04)وأقلها الفقرة 

 (.4¸33)وانحراف معياري ( 0¸44)بمتوسط حسابي بلغ " نفسها طيلة حياتهم
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 اللتزام المستمر: ثالثا

 على فقراتية لتقديرات أفراد عينة الدراسة، جاءت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار   

 :(40)الجدول  هاااللتزام المستمر كما يوضح ب عد

فراد عينة الدراسة على أالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لتقديرات ( 14)جدول 
 :(411=ن)اللتزام المستمر مرتبة ترتيبا تنازليا وفقا للمتوسط الحسابي ُبعد فقرات 

 تسلسل
 الفقرة

المتوسط  الفقــــــــــــــــــــــــرات              الرتبة
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

أشعر أنه من الصعب للغاية ترك مدرستي اآلن  4 31
 .حتى لو أردت ذلك

 كبيرة 4¸04 3¸04

خاف مما سيحدث لو تركت مدرستي في الوقت أ 0 37
 .الحالي

 متوسطة 4¸34 3¸31

لمدرستي ندرة البدائل أحد أسباب عدم تركي  3 41
 .المتاحة

 متوسطة 4¸30 3¸30

إن تركي لمدرستي سيتطلب تضحية شخصية  0 42
كبيرة قد ال تتناسب مع الفوائد التي سأحصل 

 .خرىأعليها من مدرسة 

 متوسطة 4¸00 3¸01

أعتقد أن بقائي بمدرستي في الوقت الحالي هي  1 41
 .مسالة حاجة أكثر منها رغبة

 متوسطة 4¸34 3943

لو قررت أن أترك مدرستي  ستتعطل حياتي كثيرا 3 37
 .ناآل

 متوسطة 4¸04 0¸43

 متوسطة 1¸17 3¸21 للتزام المستمرُبعد االدرجة الكلية ل
     

نظر أفراد عينة الدراسة جاء  ةأن واقع االلتزام المستمر من وجه (40)يتضح من الجدول    

جابات ، وأن المتوسطات الحسابية الست(3¸04)بلغ المتوسط الحسابي  ، حيثبدرجة متوسطة

بلغت بين حيث تراوحت بين الكبيرة والمتوسطة،  االلتزام المستمر ب عد أفراد عينة الدراسة لفقرات

المرتبة على ( 34)، حيث حصلت الفقرة (4¸30-4¸00)، وبانحرافات معيارية (3¸04- 0¸43)
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، "أشعر أنه من الصعب للغاية ترك مدرستي اآلن حتى لو أردت ذلك"على  األولى والتي تنص

خاف مما أ"والتي تنص ( 34)، تليها الفقرة (4904)، وانحراف معياري (3¸04)بمتوسط حسابي 

وانحراف معياري  ،(3¸31) ، بمتوسط حسابي"رستي في الوقت الحاليسيحدث لو تركت مد

لو قررت أن أترك مدرستي  يراستتعطل حياتي كث"على  التي تنص( 33)، وأقلها الفقرة (4¸34)

 .(4¸04)وانحراف معياري ( 0¸43)بمتوسط حسابي بلغ " ناآل

 نتائج السؤال الثالث: ثالثا
متوسطات  في (α ≥  15¸1) دللةحصائية عند مستوى إدهل توجد فروق ذات دللة    

 سنوات الخبرةو لمتغيرات النوع،  تعزى لواقع المناخ المدرسي استجابات أفراد عينة الدراسة

 ؟األسبوعية عدد الحصصو ، التدريسية

 :التاليلى النحو ألداة الدراسة، وذلك ع ةلإلجابة على السؤال سيتم عرض كل متغير على حد

 النوعمتغير : أول

فراد عينة الدراسة تم استخراج المتوسطات الحسابية أأثر متغير النوع على استجابات لمعرفة   

 .(41)والجدول لعينتين مستقلتين  tseT-Tواالنحرافات المعيارية، واستخدام اختبار 
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في تقديرات  الفروقبيعة لمعرفة ط tseT-T نتائج اختبار مجموعتين مستقلتين( 15) جدول
ساسي لتعليم األامن  الحلقة الثانية على واقع المناخ المدرسي في مدارسأفراد عينة الدراسة 

 (:411=ن) النوعلمتغير وفقا 
 النوع محاور المناخ المدرسي

 
المتوسط  العدد

 الحسابي
النحراف 

 المعياري
" قيمة

 "ت
 

مستوى 
 الدللة

 اتجاه
 الفروق

 القيادة الجماعية 
 

 غير دالة 1¸34 4¸34 4¸33 0¸43 433 ذكر
 4934 0¸43 044 نثىأ

لصالح  1¸44 -1¸43 4¸44 0¸43 433 ذكر  السلوك المهني للمعلم
 4¸14 0¸04 044 نثىأ ناثاإل

     4¸40 3¸43 433 ذكر التحصيل الدراسي
11¸1- 

1،16 
 
 

 دالةغير 
 4¸34 3¸33 044 نثىأ

المجتمع المحلي وأوليا  أمور 
 الطلبة

لصالح  1¸444 -2¸43 4¸44 3¸31 433 ذكر
 ناثاإل

    4¸33 3¸44 044 أنثى 
لصالح  1¸11 1¸117 1¸63 3¸76 177 ذكر المدرسيالواقع  الكلي للمناخ 

 1¸03 4¸44 211 أنثى ناثاإل 
  

  ≤ α) حصائية عند مستوى داللةإبأنه توجد فروق ذات داللة ( 41)يتضح من الجدول    

لصالح اإلناث، ( 0¸44)حيث بلغ المتوسط الحسابي  ؛على واقع المناخ المدرسي ككل (4¸41

بمتوسط حسابي  ،"المجتمع المحلي وأولياء أمور الطلبة"و" المهني للمعلمالسلوك "محوري  وعلى

عدم وجود فروق ذات داللة على على التوالي، بينما دلت النتائج ( 3¸44)و  (0¸04)بلغ 

الذكور واإلناث لواقع المناخ  تقديرات متوسطاتفي  (α ≥  41¸4) حصائية عند مستوى داللةإ

القيادة "ة نظر المعلمين على بعدي وجه المدرسي في مدارس الحلقة الثانية بمحافظة مسقط من

 .تعزى لمتغير النوع" التحصيل الدراسي"و "الجماعية
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 سنوات الخبرة التدريسيةمتغير  :ثانيا
من  الحلقة الثانية رسامعلمي مدفراد عينة الدراسة من أللتحقق من داللة الفروق لتقديرات   

تحليل تم استخدام اختبار ا لمتغير سنوات الخبرة التعليم األساسي حول واقع المناخ المدرسي وفقً 

 (.43)ذي تظهر نتائجه في الجدول لوا ،(ANOVA) التباين األحادي

للفروق بين متوسطات تقديرات أفراد  (ANOVA) حاديتحليل نتائج التباين األ( 16) جدول
ساسي التعليم األ الحلقة الثانية من مدارس فيعينة الدراسة حول واقع المناخ المدرسي 

 :(411=ن)التدريسية  بمحافظة مسقط تبعا لمتغير سنوات الخبرة
 مصدر التباين أبعاد المناخ المدرسي

 
 

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
( ف)

 المحسوبة

مستوى 
 الدللة

 القيادة الجماعية
 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

34¸4 
40¸440 

0 
334 

430¸4 
013¸4 

444¸4 430¸4 

 بين المجموعات السلوك المهني للمعلم
 داخل المجموعات

004¸4 
11¸441 

0 
334 

000¸4 
034¸4 

043¸4 304¸4 

 بين المجموعات التحصيل الدراسي
 داخل المجموعات

331¸4 
33¸444 

0 
334 

434¸4 
013¸4 

030¸4 304¸4 

 وأوليا  المجتمع المحلي 
 أمور الطلبة

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

434¸4 
34¸433 

0 
334 

4،444 
143¸4 

413¸4 413¸4 

واقع المناخ المدرسي بشكل 
 عام

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

177¸1 
27¸123 

2 
377 

137¸1 
311¸1 

127¸1 111¸1 

 

حصائيا في جميع محاور إالمحسوبة غير دالة ( ف)أن قيمة ( 43)ويتضح من الجدول     

حصائية عند مستوى إالمناخ المدرسي والمحور ككل، مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة 

لواقع المناخ المدرسي في مدارس  في متوسطات في تقديرات أفراد العينة (α ≥  41¸4) داللة

 .تعزى لمتغير الخبرة التدريسية ،المعلميننظر  ةالحلقة الثانية بمحافظة مسقط من وجه
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 األسبوعية متغير عدد الحصص: ثالثا
من  الحلقة الثانية رسافراد عينة الدراسة من معلمي مدأللتحقق من داللة الفروق لتقديرات    

استخدام اختبار تم  ؛ا لمتغير عدد الحصصالمناخ المدرسي وفقً التعليم األساسي حول واقع 

 .يوضح ذلك( 44)والجدول  ،(ANOVA)تحليل التباين األحادي 

للفروق بين متوسطات تقديرات أفراد  (ANOVA) حاديتحليل نتائج التباين األ( 17) جدول
ساسي التعليم األالحلقة الثانية من مدارس  فيعينة الدراسة حول واقع المناخ المدرسي 

 :(411=ن)سبوعية عدد الحصص األبمحافظة مسقط تبعا لمتغير 
مجموع  مصدر التباين أبعاد المناخ المدرسي

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
( ف)

 المحسوبة

مستوى 
 الدللة

 القيادة الجماعية
 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

304¸1 
04¸113 

2 
377 

403¸1 
030¸1 

310¸1 440¸1 

 بين المجموعات سلوك مهنية المعلم
 داخل المجموعات

404¸1 
01¸114 

2 
377 

440¸1 
030¸1 

443¸1 413¸1 

 بين المجموعات التحصيل الدراسي
 داخل المجموعات

131¸2 
43¸171 

2 
377 

040¸1 
014¸1 

404¸2 413¸1 

المجتمع المحلي وأوليا  
 األمور

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

403¸1 
44¸171 

2 
377 

030¸1 
144¸1 

400¸1 304¸1 

واقع المناخ المدرسي 
 بشكل عام

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

304¸1 
03¸122 

2 
377 

034¸1 
344¸1 

030¸1 003¸1 

 
حصائيا في جميع محاور المناخ إالمحسوبة غير دالة ( ف)أن قيمة ( 44)ويتضح من الجدول   

 داللةحصائية عند مستوى إالمدرسي والمحور ككل، مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة 

(α ≥  41¸4)  لواقع المناخ المدرسي في مدارس الحلقة  تقديرات أفراد العينة متوسطاتفي

 .سبوعيةتعزى لمتغير عدد الحصص األ ،الثانية بمحافظة مسقط من وجهة نظر المعلمين
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 :نتائج السؤال الرابع

في متوسطات  (α ≥  15¸1) حصائية عند مستوى دللةإدهل توجد فروق ذات دللة    
 سنوات الخبرةو تعزى لمتغيرات النوع،  ،لواقع اللتزام التنظيمي استجابات أفراد عينة الدراسة

   ؟األسبوعية عدد الحصصو ، التدريسية
 النوع : أول
فراد عينة الدراسة تم استخراج المتوسطات الحسابية أأثر متغير النوع على استجابات لمعرفة    

 .يوضح ذلك( 44)والجدول  لعينتين مستقلتين tseT-Tواالنحرافات المعيارية، واستخدام اختبار 

في تقديرات  الفروقلمعرفة طبيعة  tseT-T اختبار مجموعتين مستقلتين نتائج( 11) جدول
ساسي التعليم األالحلقة الثانية من  في مدارسلزام التنظيمي على واقع ال أفراد عينة الدراسة 

 :(411=ن)وفقا لمتغير النوع 
 النوع محاور اللتزام التنظيمي

 
المتوسط  العدد

 الحسابي
النحراف 

 المعياري
 "ت" قيمة

(T-Test) 
مستوى 

 الدللة
 اتجاه 

 الفروق
 العاطفياللتزام 

 
غير  1¸41 1¸04 1¸43 3¸41 433 ذكر

 1¸44 3¸40 044 أنثى دالة
غير  1¸44 -1¸00 1¸43 3¸40 433 ذكر اللتزام المستمر

 1¸40 3¸04 044 أنثى دالة
 اللتزام المعياري

 
 

  1¸44 3¸04 433 ذكر
44¸1- 

غير  1¸04
 1¸40 3¸00 044 أنثى دالة

غير  1¸44 -1¸03 1¸44 3¸04 177 ذكر  التنظيمي الواقع الكلي لاللتزام
 1¸31 3¸14 211 أنثى دالة

   
    
  ≤ α) حصائية عند مستوى داللةإعدم وجود فروق ذات داللة ( 44)يتضح من الجدول    

واإلناث لواقع االلتزام التنظيمي في مدارس الحلقة الثانية  الذكور تقديرات متوسطاتفي  (4¸41
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ل، وعلى جميع محاوره مسقط من وجهة نظر المعلمين على واقع الاللتزام التنظيمي ككبمحافظة 

 .النوعتعزى لمتغير 

 سنوات الخبرة التدريسية  :ثانيا
 الحلقة الثانية من رسافراد عينة الدراسة من معلمي مدأللتحقق من داللة الفروق لتقديرات     

حيث تم  ،التعليم األساسي حول واقع االلتزام التنظيمي وفقا لمتغير سنوات الخبرة التدريسية

 (.43)والذي تظهر نتائجه في جدول ( ANOVA)استخدام اختبار تحليل التباين األحادي 

للفروق بين متوسطات تقديرات أفراد  (ANOVA) حاديتحليل نتائج التباين األ( 17) جدول
ساسي التعليم األالحلقة الثانية من مدارس  في اللتزام التنظيميعينة الدراسة حول واقع 

 :(411=ن)التدريسية  بمحافظة مسقط تبعا لمتغير سنوات الخبرة
أبعاد اللتزام 

 التنظيمي
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

( ف)قيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الدللة

 بين المجموعات اللتزام العاطفي
 داخل المجموعات

40¸1 
34¸344 

0 
334 

34¸0 
444¸4 

414¸3 400¸4 

 بين المجموعات اللتزام المستمر
 داخل المجموعات

144¸0 
03¸034 

0 
334 

013¸4 
403¸4 

344¸4 444¸4 

 بين المجموعات اللتزام المعياري
 المجموعاتداخل 

13¸3 
400¸043 

0 
334 

430¸4 
110¸4 

39434 400¸4 

واقع اللتزام 
 التنظيمي بشكل عام

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

114¸1 
44¸114 

2 
377 

441¸1 
033¸1 

330¸1 434¸1 

 
  ≤ α) حصائية عند مستوى داللةإعدم وجود فروق ذات داللة ( 43)ويتضح من الجدول    

لواقع االلتزام التنظيمي لمدارس الحلقة  تقديرات أفراد العينة في لمتغير الخبرة التدريسية ،(4¸41

عد الثانية بمحافظة مسقط من وجهة نظر المعلمين على واقع االلتزام التنظيمي ككل وعلى ب  

   (α ≥  41¸4) حصائية عند مستوى داللةإ، بينما توجد فروق ذات داللة رااللتزام المستم



111 
 

لبعدي االلتزام العاطفي وااللتزام المعياري تعزى لمتغير الخبرة التدريسية، وللتحقق من مصدر هذه 

 :يوضح ذلك( 04)والجدول LSD) )الفروق تم استخدام اختبار المقارنة البعدية 

 للمقارنة البعدية للفروقات بين مجموعاتLSD)  ) اختبار( 21)جدول 
 اللتزام العاطفي واللتزام المعياري ُبعديالخبرة التدريسية ل

 أبعاد
 اللتزام التنظيمي

المتوسط  سنوات الخبرة
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 (4-4) اللتزام العاطفي
(4-40) 

 فأكثر41

34¸3 
43¸3 
77¸3* 

33¸1 
43¸1 
44¸1 

 (4-4) اللتزام المعياري
(4-40) 

 فأكثر41

03¸3 
00¸3 
13¸3* 

40¸1 
41¸1 
40¸1 

      
  ≤ α)  حصائية عند مستوى الداللةإوجود فروقات ذات داللة ( 04)يتضح من الجدول      

التدريسية،  الخبرةااللتزام العاطفي وااللتزام المعياري بين االوساط الحسابية لمتغير  لبعدي (4¸41

 . سنة فأكثر41كانت الفروق في كال المحورين لصالح ذوي الخبرة من و 
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 سبوعيةالحصص األ عدد :ثالثا
 

من  الحلقة الثانية رسافراد عينة الدراسة من معلمي مدأللتحقق من داللة الفروق لتقديرات    

تم استخدام متغير عدد الحصص األسبوعية؛ التعليم األساسي حول واقع االلتزام التنظيمي وفقا ل

 .كذل( 04)ويوضح الجدول  ،(ANOVA)اختبار تحليل التباين األحادي 

للفروق بين متوسطات تقديرات أفراد  (ANOVA) حاديتحليل نتائج التباين األ( 21) جدول
ساسي التعليم األ الحلقة الثانية من مدارس في اللتزام التنظيميعينة الدراسة حول واقع 

 :(411=ن)سبوعية الحصص األعدد بمحافظة مسقط تبعا لمتغير 
مجموع  مصدر التباين أبعاد اللتزام التنظيمي

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
( ف)

 المحسوبة

مستوى 
 الدللة

 بين المجموعات اللتزام العاطفي
 داخل المجموعات

434¸4 
03¸343 

0 
334 

331¸4 
434¸4 

033¸4 334¸4 

 بين المجموعات اللتزام المستمر
 داخل المجموعات

304¸4 
03¸034 

0 
334 

344¸4 
410¸4 

434¸4 044¸4 

 بين المجموعات اللتزام المعياري
 داخل المجموعات

440¸4 
13¸000 

0 
334 

440¸4 
134¸4 

443¸4 334¸4 

واقع اللتزام التنظيمي 
 بشكل عام

 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

1،111 
34¸116 

2 
377 

116¸1 
467 

112¸1 711¸1 

       
االلتزام التنظيمي والمحور  أبعادجميع على المحسوبة ( ف)أن قيمة ( 04)ويتضح من الجدول 

 حصائية عند مستوى داللةإحصائية، مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إككل غير دالة 

(α ≥  41¸4)  مدارس الحلقة في لواقع االلتزام التنظيمي  تقديرات أفراد العينة متوسطات في

 .سبوعيةتعزى لمتغير عدد الحصص األ ،نظر المعلمين ةالثانية بمحافظة مسقط من وجه
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 نتائج السؤال الخامس

بين المناخ المدرسي واللتزام التنظيمي في حصائية إذات دللة  ةدهل توجد عالقة ارتباطي   
 ؟ة نظر المعلمين بمحافظة مسقطساسي من وجهالتعليم األ الحلقة الثانية من مدارس

 
حصائيا بين المناخ المدرسي إدالة  ةلإلجابة على السؤال وللتعرف على وجود عالقة ارتباطي   

ة نظر المعلمين التعليم األساسي من وجهالحلقة الثانية من وااللتزام التنظيمي في مدارس 

  (Person Correlation Coefficient) بمحافظة مسقط، تم استخراج معامل االرتباط بيرسون

، كما تم ( 03) وهو ما يوضحه الجدول ،االلتزام التنظيمي أبعادالمناخ المدرسي و  أبعادبين 

 .لتفسير مدى قوة معامل االرتباط( 00)استخدام جدول 

 (2116 ،بو شاويشأ)تفسير مدى قوة الرتباط ( 22)جدول 
 مدى قوة معامل الرتباط قيمة معامل الرتباط

 جداارتباط ضعيف   1¸31 أقل من –1¸11
 ارتباط ضعيف  1¸51أقل من  -1¸31
 ارتباط متوسط 1¸71أقل من  -1¸51
 ارتباط قوي  1¸71ل منقأ -1¸71
 ارتباط قوي جدا   1 -1¸71
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معامل ارتباط بيرسون لمعرفة العالقة بين أبعاد المناخ المدرسي وأبعاد اللتزام ( 23)جدول 
 (411=ن)التنظيمي 

اللتزام  محاور أداتي الدراسة
 العاطفي

اللتزام 
 المعياري

اللتزام 
 المستمر

مجموع أبعاد 
 اللتزام التنظيمي

 **4¸01 **4¸34 **4¸03 **4¸11 قيمة االرتباط القيادة الجماعية

 4¸444 4¸444 4¸444 4¸444 مستوى الداللة

 ضعيفة ضعيفة جدا ضعيفة متوسطة قوة العالقة
 عالقة طردية                    اتجاه العالقة

 **4¸03 **4¸31 **4¸03 **4¸04 قيمة االرتباط السلوك المهني للمعلم
 4¸444 4¸444 4¸444 4¸444 مستوى الداللة

 ضعيفة  ضعيفة جدا ضعيفة ضعيفة قوة العالقة
 عالقة طردية                     اتجاه العالقة

 **4¸10 **4¸03 **4¸33 **4¸14 قيمة االرتباط الدراسيالتحصيل 
 4¸444 4¸444 4¸444 4¸444 مستوى الداللة

 متوسطة ضعيفة ضعيفة توسطةم قوة العالقة
 عالقة طردية                   اتجاه العالقة

المجتمع المحلي وأوليا  
 أمور الطلبة

 **4¸04 **4¸03 **4¸33 **4¸04 قيمة االرتباط
 4¸444 4¸444 4¸444 4¸444 مستوى الداللة

 ضعيفة ضعيفة ضعيفة ضعيفة قوة العالقة
 عالقة طردية                  اتجاه العالقة

 مجموع أبعاد
 المناخ المدرسي

 **4¸14 **4¸00 **4¸33 **4¸13 قيمة االرتباط
 4¸444 4¸444 4¸444 4¸444 مستوى الداللة

 متوسطة ضعيفة ضعيفة متوسطة  قوة العالقة
 عالقة طردية                      اتجاه العالقة

 α  ≤  4¸44 دالة عند مستوى**
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  ≤  1،11)حصائية عند مستوى  إيتضح وجود عالقة ذات داللة  (03) من خالل الجدول   

α )والمجموع الكلي ألبعاد االلتزام التنظيمي، فالعالقة  موع الكلي ألبعاد المناخ المدرسيبين المج

أبعاد  تفاوت النتائج في العالقة بين، ونالحظ (4¸14)ارتباطية طردية متوسطة بلغت قيمتها 

وجاءت  ،ضعيفة جداالو إذ ترواحت بين المتوسطة  ؛لتزام التنظيميأبعاد االو  المناخ المدرسي

-4¸01)بدرجة ضعيفة تراوحت بين  اد االلتزام التنظيميأبعاد المناخ المدرسي وأبعبين عالقة ال

  .(4¸10)استثناء بعد التحصيل الدراسي الذي جاء درجة متوسطة بلغت ب ،(4¸04

، (التحصيل الدراسي - القيادة الجماعية)بعد االلتزام العاطفي بدرجة متوسطة مع بعدي  ارتبط   

( المجتمع المحلي وأولياء أمور الطلبة - السلوك المهني للمعلم) ، ومع(4¸14)و  (4¸11) بلغت

زام المعياري بدرجة ضعيفة مع ، وجاءت عالقة بعد االلت(4¸04)و (4¸04)بدرجة ضعيفة بلغت 

، بينما (4¸33)و( 4¸33)بلغت  ،(المجتمع المحلي وأولياء أمور الطلبة -التحصيل الدراسي )

، بلغت (السلوك المهني للمعلم –القيادة الجماعية )مع بعدي جاءت العالقة بدرجة ضعيفة جدا 

كما جاءت عالقة بعد االلتزام المستمر بدرجة ضعيفة مع جميع أبعاد المناخ  ،(4¸03)و( 4¸03)

 .(4¸03 -4¸34)المدرسي تراوحت بين 
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات
 
 
الفصل مناقشة النتائج التي توصلت لها الدراسة ومن ثم التوصيات التي تهدف  يتضمن هذا   

لى تحسين العالقة بين المناخ المدرسي وااللتزام التنظيمي، وفيما يلي عرض مناقشة نتائج إ

 .الدراسة مرتبة حسب أسئلة الدراسة

 مناقشة نتائج السؤال األول

نظر  ةساسي الحلقة الثانية من وجهمدارس التعليم األفي واقع المناخ المدرسي  ما   

 المعلمين في محافظة مسقط؟

أن تقديرات أفراد عينة الدراسة جاءت بدرجة كبيرة ( 3) الجدولفي الواردة نتائج الأظهرت    

معلمي مدارس ، وهذا يعني أن نظرة (0¸43) بمتوسط حسابي بلغ ،على واقع المناخ المدرسي

أبعاد المحاور  التعليم األساسي الحلقة الثانية بمحافظة مسقط للواقع كانت إيجابية، وجاءت

أن من أسباب توفر المناخ إلى تعزو الباحثة ذلك و متقاربة بين الكبيرة والكبيرة جدا،  اتبدرج

التعليمية؛ وذلك المدارس تجاه المنظومة  ودوار الفعالة التي يقوم بها مدير األ وجوداإليجابي 

يجابية، فيحاول المدير أن إإلدراكهم أن تحسين مناخ المدرسة يساعد على تكوين بيئة تعليمية 

ويهدف لتحقيق مستويات  ،ويتعامل بود وصداقة مع معلميه دور كل فرد في مؤسسته، يبرز

جاز، وتتفق نأجواء تحقق اإلبداع والتميز في األداء ودقة اإل توفير تحصيلية مرتفعة، من خالل

أبو حجيلة ؛ 0443 ،صباح؛ 0440 ،النبهاني) : كل من نتائج هذه الدراسة مع دراسة



118 
 

مناخ ال بينما جاء، ,et al, 2011 (Mojtahedzadeh؛ Yusef, 2012؛ 0443 ،والحراحشة

 ,GuKai)؛0444، الراسبي؛ 0440،ي المزام): كل من ةدراسفي  المدرسي بدرجة متوسطة

2006. 

رجة كبيرة، وتعزو بد ولىعد السلوك المهني للمعلم حصل على الرتبة األب   كما يتضح أن   

 وطلبته وحتى أولياء أمور الطلبة يجابية مع مديره وزمالئهإلى أن عالقة المعلم اإل ذلك الباحثة

 وتقدير المعلم لزمالئه، االحترامالود و حيث يسود بينهم ، فاعلمناخ مدرسي على توفير  تنعكس

مع دراسة  هذه النتيجة ، وتتفقبرة والكفاءات العالية، والتزامه تجاه عمله وطلبتهمن ذوي الخ

الذي أوضح أن العالقات االنسانية تسود بين المعلمين عندما يجتمعون مع   ،(0444)العتيبي 

التي أوضحت أن  ،(Smith, 2009)ذلك دراسة سميث  تبعضهم بصورة غير رسمية، وأكد

فر الحس المهني لمساعدة زمالئهم، ويتغلبون على الشعور باالنعزالية التفاعل مع المعلمين يو 

 فيها التي جاء ،(0444)عن دراسة الظفيري  النتيجة تختلففي المقابل ويتواصلون مع بعضهم، 

 .عد سلوك المعلمين بدرجة متوسطةب  

إلى أن مدير ك لذعد القيادة الجماعية وبدرجة كبيرة، وتعزو الباحثة في الرتبة الثانية جاء ب     

ع ل  لى تحسين عالقته مع معلميه، وي طقيادة المدرسة، ويعمل ع المدرسة يتشارك مع المعلمين

هذه من المعلمين، و  همومقترحات همآراءت والتقارير بشكل دوري، ويرحب بالمعلمين على القرارا

أن يكونوا  المدارس يحاولون يالتي أوضحت أن مدير  ،(0440)دراسة عواد  النتيجة تتفق مع

دراسة  تفق معهو ما ييجابية مع المعلمين تجاه مشكالتهم، ويسهلون لهم مهامهم، و إأكثر 

 (.Douglas, 2010)دوجالس 

أن المعلم هو  إلى عد التحصيل الدراسي بالرتبة الثالثة بدرجة كبيرة، وتعزو الباحثة ذلكب   جاءو    

ول لتزويد الطلبة بما يحتاجونه من معلومات ومهارات وقيم واتجاهات، وأن المعلم له المفتاح األ
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دارات المدارس إنجاز عاٍل، لذا يجب على ا  دور في تعزيز ثقة طالبه بأنفسهم لتحقيق أداء و 

مور ودعمهم للمدرسة، وهو ما أظهرته تعزيز الثقة بين المعلم والطالب، وتفعيل دور أولياء األ

أن الطلبة هم محور العملية التعليمية التعلمية، ومدير المدرسة من  ،(0444)اح دراسة رب

يجابية بين الطلبة، وتوفير بيئة يشعرون فيها بالطمأنينة، وأكدت إيحرص على بناء عالقات 

يجابية لتأثير المناخ المدرسي ا  على وجود عالقة ارتباطية و ( Jankens, 2011)دراسة جانكنس 

 ,Shouppa & Pate وبات وتحصيلهم الدراسي، وتختلف عن دراسة شوباعلى نمو الطلبة 

 .التي أوضحت عدم وجود عالقة بين المناخ المدرسي والتحصيل الدراسي للطالب ،((2010

وتعزو الباحثة المجتمع المحلي وأولياء أمور الطلبة،  عدحصل عليها ب  فقد أما الرتبة الرابعة    

باء ألهمية تفعيل الئحة مجلس اآل دارات المدارسإذلك إلى تشجيع وزارة التربية والتعليم 

مور الطلبة لما له من أواألمهات، وبيان مدى أهمية تحقيق االتصال والتواصل مع أولياء 

يجابية، إلانعكاس على المستوى التحصيلي للطلبة، ومدى اكتسابهم للمهارات والقيم واالتجاهات ا

 دراسة المعايطة عن ةالنتيج ختلفوتوحال للعديد من المشكالت التي قد تواجه الطلبة، 

إلى عدم امتالك مديري انخفاض التواصل بين المدرسة وأولياء األمور  الذي فسر ،(0440)

بة المدارس للمهارات والمعارف التي توثق عالقتهم بالمجتمع المحلي، وقد يعود ألولياء أمور الطل

 التي ،(0444) دراسة أحمدمعه  لعدم اهتمامهم بالمستويات التحصيلية ألبنائهم ومتابعتها، وتتفق

ال نشغال أولياء أمور الطلبة بلقمة العيش الصعبة، وضعف تواصلهم مع المدرسة، اأوضحت أن 

 .ولوياتهمأم المدرسة والمعلم على سلّ يضع 

المناخ المدرسي حول واقع المناخ المدرسي مرتبة  فيما يلي سيتم مناقشة كل بعد من أبعادو     

 :ترتيبا تنازليا حسب نتائج الدراسة
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 السلوك المهني للمعلم: أول

الرتبة األولى كأحد أبعاد  حصل علىأن السلوك المهني للمعلم ( 4) نتائج الجدول أشارت   

 فقراتوتراوحت نتائج ال، (0،04)بلغ المتوسط الحسابي حيث  ،المناخ المدرسي بدرجة كبيرة جدا

تتسم العالقة بين المعلمين مع بعضهم بعض "( 4)فقرة جاءت الفقد بين الكبيرة والكبيرة جدا، 

وتعزو الباحثة ذلك إلى طبيعة المجتمع العماني الذي  ،بدرجة كبيرة جدابالرتبة األولى " بالتعاون

الهيئات التدريسية تعيش مع ة جتماعي بين أفراده، كما أن غالبييتسم بالتماسك والتواصل اال

، حتى أنهم نسجام والود بين المعلمينمن األلفة واال اوهذا يوفر جوً  ،بعض لسنوات بعضها

نا يشتركون في أنشطة محلية خارج جتماعية في المناسبات المختلفة، وأحيايتبادلون الزيارات اال

التي أوضحت أن المناخ ( 0440) تتفق مع دراسة النبهاني هذه النتيجةطار المدرسة، و إ

لى تقارب األعمار إويرجع السبب في ذلك  ،التنظيمي السائد يشجع على التعاون بين الزمالء

 .والمستوى التعليمي بين المعلمين

يلتزم المعلمون بإنجاز أعمالهم ألجل " على تنصان انتلوال( 43 ،40)ن افقرتكما حصلت ال   

الثانية والثالثة، وتعزو  تين، على المرتب"ع طالبهمم ميبذل المعلمون أقصى جهده"و" همطالب

بذل أقصى جهده مع الطالب على المعلم  شجعن نظام التعليم بالسلطنة يأ إلى الباحثة ذلك

حرص المعلم على أداء واجباته تجاه  باإلضافة إلىباعتباره محور العملية التعليمية التعلمية، 

التي و  طلبته؛ سلوكعلى تأثير ال في ة المعلمقدر و ستراتيجيات، طلبته، والتنويع في الطرق واال

المتعلم والتزامه لتحقيق أداء  ةوتزيد من متع ،قدرة الطلبة على التعلم واإلنجاز علىتنعكس 

التي أوضحت حرص مدير المدرسة على  ،(0440) عدواندراسة تفق مع هو ما يأفضل، و 

عة الجادة ألداء المعلم وعمله، وكثرة تجوال المدير توجيه العمل داخل المدرسة من خالل المتاب

 . في الممرات بين الحصص
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ون ينجز المعلم" على تنصان انتلوال ،السابعة والثامنة تينبالرتب( 3 ،44) جاءت الفقرتانو    

ذلك إلى ، وتعزو الباحثة "يتمتع المعلمون بروح معنوية عالية"و" أعمالهم التدريسية بحماس

تساعد  وزمالئه وطلبتهلمدرسية، فعالقة المعلم بمديره داخل البيئة ا العالقة االجتماعيةيجابية إ

 مع تفقوت ،رتفاع الروح المعنويةا تؤدي إلىعلى زيادة حماسه ورغبته في أداء واجباته، والتي 

يجابية بين إوجود عالقة  اوضحت نتائج دراستهمأالتي  ،(0443)حجيلة والحراحشة  يدراسة أب

التي  ،(0440) دراسة الكيالني ومقابلةعن  ختلفوت، المناخ المدرسي والروح المعنوية للمعلمين

مؤشرات تحكم على  را وجودوفس  بدرجة متوسطة،  فيها جاء محور الروح المعنوية للمعلمين

وارتفاع الروح المعنوية للمعلمين تعود إلى التعاون واالحترام بين المعلمين وقيادة  انخفاض

ن طبيعة مهنة التعليم تفرض قيم أمدرسة، وتقدير مكانة المعلم وعدم التقليل من شأنه، خاصة ال

 .حترام على المعلميناال

 القيادة الجماعية: اثاني
 أن القيادة الجماعية جاءت بالرتبة الثانية بدرجة كبيرة، بمتوسط( 4) أشارت نتائج الجدول   

بالرتبة ( 0) بين الكبيرة والكبيرة جدا، حيث جاءت الفقرة ه، وتراوحت فقرات(0¸44) حسابي

ذلك ، وتعزو الباحثة "يتصف مدير المدرسة بالود مع جميع المعلمين"ولى، والتي تنص على األ

لع على همومهم ويطّ هم، خوة وصداقة، فهو يتحاور مععالقة أ   بمعلميه أن مدير المدرسة تربطه

أثير عالقته اإليجابية في رفع دافعيتهم نحو العمل، وتحسين يدرك تماما مدى ت ألنهومشكالتهم، 

الذي يرى أن مدير  ،(0443) مع دراسة أبو عرب هذه النتيجة ، وبذلك تتفقدرستهأدائهم في م

لذلك  ،األكثر دراية بحاجاتهم وظروفهم من ثمو  ،المدرسة هو األكثر قربا والتصاقا بالمعلمين

التي أكد أن المدارس  ذيال ،(0444) مع دراسة الراسبي كذلك تتصف العالقة بينهم بالود، وتتفق

العدالة  تطبيقيميلون إلى  مديريها سببها أن االيجابية بيئتها التنظيمية العالقات اإلنسانيةيسود 
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 واآلراء،أدت إلى األلفة والمحبة وتبادل األفكار  ات قدالعالق ن هذهأفي تعاملهم مع المعلمين، و 

كساب المعلم ثقته بنفسهع العمل التيوتشج  .عاوني وا 

 ةيحرص مدير المدرسة على متابع"على والتي تنص ( 1) الرتبة الثانية الفقرة فيءت كما جا   

متالك المدير الكفايات االباحثة السبب إلى  عزو، وت"تطبيق المعايير المحددة لألداء التعليمي

تماما كيف أن سير األمور في المدرسة على أسس  فهو يعيالعملية والمهنية إلدارة العمل، 

ومعايير محددة له دور كبير في تحقيق الكفاءة في أداء العمل، وتميز مدرسته ومنافستها 

خطط الموضوعة التي ترى أن ال ،(0440) مع دراسة العدوان النتيجة خرى، وتتفقللمدارس األ

قياس مدى تحققها على ينبغي بعة، و تعتبر من أهم وظائف اإلدارة متا من صميم عمل المدير

يسعى مدير المدرسة إلجراء "على  بالرتبة الثالثة والتي تنص( 4) كما جاءت الفقرة. أرض الواقع

ر المدرسة مستعد تفسر الباحثة أن مديو ، "التغييرات التي تساعد في تطوير العمل إن لزم األمر

ن أجبر عليها معلميه، آراءقبول و  إلجراء أي تغيير  إيجابا على أداء العملما دام ينعكس  ؛وا 

أن المدير التي أظهرت (  (Smith, 2009دراسة سميث تفق معهو ما يو وتحقيق أهدافه، 

 .را للتغييدً ستعداايظهر و  ،ها الهيئة التدريسية في التنفيذقتراحات قامت با االجماعي يضع أحيانً 

يبحث مدير المدرسة جميع " تنصان علىو السادسة والسابعة  تينبالرتب( 4،3) جاءت الفقرتانو    

تفسر و ، "يتيح المدير للمعلمين معرفة ما هو متوقع منهم"و" لعملية التعليمية مع المعلمينجوانب ا

على مشاركة كل من لهم عالقة بعملية  تعتمد الفاعلة هي التي الباحثة ذلك أن إدارة المدرسة

ذا كانت إ ما عكس ،سا واستعدادا لتنفيذهاتنفيذ الخطة في وضعها وصياغتها، كونهم أكثر تحم

 معها تفقوتمفروضة عليهم، ويشعر المعلمون بالثقة التي منحت لهم فيسارعون إلى تنفيذها، 

خالل هي من  ن طريقة رفع دافعية المعلم للعملالذي أوضح أ ،(0443) دراسة أبو عرب

 ختلفتفي حين  ،التخطيط ن يشتركون في عمليةو بداع، فالمرؤوستاحة الفرص لإلا  و  المشاركة
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أوضح أن إدارات المدارس تكون إدارات تنفيذية للقرارات  الذي( 0444) دراسة الراسبي عن

تخاذ قرارات سريعة، االمركزية على مستوى الوزارة، كما أن أغلب القرارات تكون موقفية وتتطلب 

ة اتخاذ القرارات عتقاد بعض المدراء أن عملياالذي أوضح ( 0444) دراسة رباح هوتتفق مع

ولى، وأن دور المعلمين ينحصر في تنفيذ هذه وليتهم لوحدهم بالدرجة األؤ المدرسية هي مس

 ,Hoy & Sweetland) هوي وسويتالند دراسة كما أوضحت القرارات والتوقيع على النشرات،

  .تخاذ القرارات اإلدارية هو أقل فاعلية بشكل كبيراالمعلمين في  أن تمكين ،(2000

 التحصيل الدراسي: ثالثا

الرتبة جاء في عد التحصيل الدراسي ترتيب ب  أن  (3) أظهرت نتائج الدراسة من خالل الجدول   

وتراوحت فقراته بين الكبيرة والكبيرة  ،بدرجة كبيرة (3¸33)المتوسط الحسابي  بلغالثالثة، حيث 

تتابع إدارة " ان علىوتنص ،على الرتبة األولى والثانية( 44، 43) ، حيث حصلت الفقرتانجدا

عالية لألداء لرفع  تحدد المدرسة معايير"و" تحصيلي للطلبة الدارسين فيهاالمدرسة المستوى ال

ت ألجل الطلبة، فالبد لها ئ  نش  المدرسة قد أ   كونك إلى لذ ، وتعزو الباحثة"التحصيل الدراسي فيها

بما يخدم العملية التعليمية التعلمية، ورسم  كل إمكانياتها وطاقاتها وكفاءتهامن أن توجه 

 ألجل تحسينه وتطويره، لذلك البد للمدرسة أن ؛السياسات والخطط ومتابعة وتقييم سير العمل

من خالل رفع ك لذ، سعيا منها نحو تحقيقها؛ ويتم وقابلة للتطبيق عالية تحدد معايير لألداء

م براز مواهب وقدرات وا  شراك الطالب في المسابقات كفاءة أداء المعلمين، وا  كانيات طالبها، وا 

 بأنه( (Smith, 2009 العلمية والثقافية على مستوى المديرية أو الوزارة، وأكدت دراسة سميث

 أنعلى ويساعد ذلك ن برابط متين مع عملهم، و يشعر المعلم ؛عندما تكون كفاءة األداء مرتفعة

ن المدرسة أ( 0440) وأظهرت دراسة سالمةمعايير أكاديمية مرتفعة لطلبتها، تضع المدرسة 
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، وتحفز الطلبة المتفوقين في األنشطة المدرسية اتهتم بعقد النشاطات والمنافسات داخل مدرسته

 .والتحصيل الدراسي عبر منحهم الجوائز وشهادات التقدير

للحفاظ  يساند أولياء األمور المدرسة" على بالرتبة السابعة والتي تنص( 03) جاءت الفقرةو     

تواصل األسرة لك إلى ذتعزو الباحثة و ، بدرجة كبيرة "على معايير عالية لتحقيق جودة التعليم

هم ؤ بناأهي البيت الثاني الذي ينشأ فيه  المدرسةأن  دركونوتفاعلها مع المدرسة، ألنهم ي

رفع  لمدرسة لتحقيق جودة التعليم حتما ينتج عنهلمور أولياء األ ةن مساندأو  ،ويدرسون فيه

 مع هذه النتيجة تفقوتوهو الهدف الذي يسعى له كل ولي أمر،  ،همئبناالمستوى التحصيلي أل

التي أوضحت أن األهالي يضغطون على إدارة المدرسة لتحقيق ( (Smith, 2009 دراسة سميث

 دراسة السلطان تختلف عنفي حين  ،ألجل تطوير المدرسة؛ معايير أكاديمية علمية عالية

أن السبب يرجع لضعف دافعية المشاركة المجتمعية مع المدرسة، وقلة التي عللت ( 0444)

تجعل دور  تيتفاعل األسرة مع قضايا المدرسة ومشكالتها، وضعف ثقافة الحوار والشفافية ال

  .األسرة مغيبا عن المدرسة

واجبات  يسعى الطلبة للحصول على" على الرتبة الثامنة والتي تنص( 04) الفقرة نالتكما   

التعزيز  إلى وجود، وتعزو الباحثة ذلك بدرجة كبيرة "ال إضافية للحصول على درجات جيدةوأعم

دافعية ورفع والتشجيع اإليجابي للطلبة نحو التعلم، سواء أكان من المدرسة أو المعلم أو األسرة، 

 وشريفوهو ما أكدت عليه دراسة إدريس  تنعكس على رفع مستواه التحصيلي،التي الطالب 

ستخدام المعلمين أسلوب التعزيز اإليجابي يولد لديهم قوة الدافعية اأن التي أشارت إلى  ،(0443)

كما للتعلم، ويعمل على تثبيت السلوك اإليجابي للطلبة وينعكس على مستواهم التحصيلي، 

 أكبر أن دافعية التعلم بين التالميذ ذوي التحصيل الدراسي المرتفع( 0443) أظهرت دراسة حدة

التالميذ ذوي التحصيل الدراسي المنخفض، وعلل ذلك أن دافعية التعلم هي طاقة تحرك  من
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سلوك المتعلم وتوجهه نحو الموقف التعليمي، وتجعله ينتبه له، وتؤدي إلى رفع مستوى األداء 

 .وتحسينه

 المجتمع المحلي وأوليا  أمور الطلبة: رابعا

 ،د المجتمع المحلي وأولياء أمور الطلبة جاء بدرجة كبيرةعب  أن ( 44) أظهرت نتائج الجدول    

 وتراوحت فقراته بين الكبيرة والمتوسطة، حيث حصلت ،(3¸43)له  بلغ المتوسط الحسابيحيث 

تتعامل المدرسة مع أولياء أمور الطلبة " الرتبة األولى والتي تنص علىعلى ( 04) الفقرة

المدرسة على أهمية تفعيل تواصله مع أولياء األمور يعود إلى حرص مدير ذلك ، وسبب "بشفافية

يتم حيث باء واألمهات لكل مدرسة، والمجتمع المحلي، ويعزز ذلك وجود الئحة مجالس اآل

ستفادة من ويحاول اال األمور،حلقة الوصل بينه وبين بقية أولياء  نتخاب ممثليه، فيعدهم المديرا

عن دراسة النتيجة ، وتختلف وضوحو  لمدرسة بكل صدقإمكانياتهم وخبرة أفرادها لمناقشة أمور ا

 . في دراسته حيث جاءت هذه الفقرة كأدنى فقرات المحور ،(0444) أحمد

ير المدرسة يستجيب مد"على  والتي تنص ،الرتبة الثالثةعلى ( 03) كما حصلت الفقرة   

لى أن المدير أحيانا يستجيب لضغوطات أولياء إ، وتفسر الباحثة ذلك "مورألالمتطلبات أولياء 

صالح األمور في  ،ذا امتلك القدرة على تغيير بعض القراراتإاألمور  التي من شأنها تعديل وا 

. مدرسته، وأن ال تتعارض مع لوائح وأنظمة العمل سعيا منه لتحقيق المرونة في سير األمور

يمكن ألولياء " على والتي تنص ،وسطةوبدرجة مت سادسةعلى الرتبة ال( 03) الفقرةحصلت و 

، وتفسر الباحثة ذلك إلى أن القوانين والسياسات التي توجه "أمور الطلبة تغيير سياسة المدرسة

نما من السلطة العليا التي تشرف على المدارس المتمثلة  ؛المدرسة ليس مصدرها إدارة المدرسة وا 

 .اق قوانين وأنظمة الوزارة ولوائحهتطبيعلى التي تلزم وتجبر المدرسة و  م،بوزارة التربية والتعلي
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 مناقشة نتائج السؤال الثاني

ساسي من وجهة نظر التعليم األالحلقة الثانية من مدارس في ما واقع اللتزام التنظيمي    

 المعلمين بمحافظة مسقط؟

التعليم الحلقة الثانية من ن تقديرات أفراد عينة الدراسة على واقع االلتزام التنظيمي في مدارس إ   

 ؛(44)ل الجدو ويتضح ذلك من خالل  األساسي بمحافظة مسقط تراوحت بين الكبيرة والمتوسطة،

عندما  إلى أنهالباحثة ذلك  عزوتو ، (3¸04)درجة كبيرة بمتوسط حسابي المحور  حيث بلغ

د إلى النمط و عينتماء والوالء تجاهها، فذلك ن بالمؤسسة التربوية ويشعرون باالو يتمسك المعلم

 ،يتتبع مشكالت معلميه، ويسارع إلى حلها دارته لمدرسته، فهوإالذي يعتمد عليه المدير في 

اتهم، لتنمية وصقل مهاراتهم وقدر هم على خلق جميع الفرص أماميعمل كما  ويوثق عالقته بهم،

يتيح لهم المجال لحضور المؤتمرات والدورات، ويبذل جهده و فيوفر لهم برامج اإلنماء المهني، 

هداف المؤسسة، عندها يدرك المعلمون أن أهدافهم تتناسب مع أ لهم،لتحقيق التقدم الوظيفي 

 وتتفق التعليمية،يحقق أهداف العملية و دعم ما يولية ويثقون بقدراتهم، وتقديم كل ؤ المس ونتحملفي

 العازمي ؛0444، الناعبي؛ Yusef, 2012 ؛0440، الثبيتي) :دراسة كل من مع النتيجة

الذي أوضح بأن طريقة تعامل مدير المدرسة  ،(0444) تتفق مع دراسة عجيمكما  ،(؛0443،

فرصة لتحمل بوضوح مع المعلمين، وجعلهم يشعرون بأنهم جزء ال يتجزأ من المدرسة، ومنحهم ال

 .على التزام المعلمين ابً يجاإتؤثر  ؛وليةؤ المس

  2012,؛Garipagaoglu ,2013) :دراسةك في حين بلغ االلتزام التنظيمي درجة متوسطة   

at al ( Nazari, ذلك لقلة وضوح السياسات واللوائح التي ( 0440)، وفسرت دراسة القمشوعية

باتخاذ القرارات والترقيات  ةبعض أعضاء هيئة التدريس، خاصة المتعلق ىتنظم عمل الجامعة لد

عضاء من عالقات، وتدني الرضا عن األكاديمية، باإلضافة إلى طبيعة العمل وما يسود بين األ
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أن غالبية بعلل ذلك ( 0444)دراسة الرشيدي  الراتب واالمتيازات التي يحصلون عليها، وفي

لمدرسة، األمر الذي يتوجب عليهم التنقل يوميا بين محل اإلقامة الموظفين من خارج محافظة ا

دراكهم أن بقا ا لتحقيق أهداف ال يبذلون جهدً لذا  ؛هم فيها هو لفترة محددةءومركز عملهم، وا 

 .مؤسستهم

بدرجة كبيرة،  (االلتزام المعياري)يليه  (االلتزام العاطفي)جاء ترتيب أبعاد االلتزام التنظيمي و    

؛ 0444، يالناعب) :كل من دراسة هذا وتتفق مع ،بدرجة متوسطة االلتزام المستمرعد وب  

عد بلغ المتوسط الحسابي في الدراسة الحالية لب  ، حيث الترتيب على نفس( 0440ي، الحجر 

رتباط ا رتباط المعلم بمدرسته هواأن ذلك الباحثة  وتفسر ،درجة كبيرةب (3¸43) االلتزام العاطفي

من أسرته ويفتخر لوجوده بها، ويعتبر  االمعلم مدرسته جزءً  دولى، فيعبالدرجة األوجداني 

حيث  ،(Nazari, et al, 2012) مع دراسة نزاري وزمالئهأيضا مشكالتها هي مشكالته، وتتفق 

سة ولها معنى شخصي بالنسبة نتماء قوي للمؤساأوضحوا أن المعلمين لديهم شعور عاطفي و 

أن االلتزام حيث أشارت إلى (Mayer et al, 2002)  هدراسة ماير وزمالئتتفق مع كما لهم، 

 . العاطفي هو التزام يجمع بين فهم المعلم للوظيفة ومدى رضاه عنها

حيث بلغ  ،الرتبة الثانية بدرجة كبيرة جاء علىبعد االلتزام المعياري  أشارت النتائج أنكما    

أن بذلك بين الكبيرة والمتوسطة، وتفسر الباحثة  ، وفقراته تراوحت(3¸04) المتوسط الحسابي

 ب عدظاتهم حول هذا الو المدرسة، وأبدى المعلمون ملح تجاهرون قيمة االلتزام والوالء المعلمين يقدِّ 

قامة، وتتفق مع االنتقال من المدرسة هو بعد المدرسة عن محل اإلفي أن من أسباب رغبتهم 

 ن تجاه مؤسستهمو أعضاء هيئة التدريس ملتزمأن  فسر ذلك الذي( 0444)دراسة كريدي 

 ،(0443) ويبذلون أقصى جهدهم لتحقيق أهدافها، وأكدت ذلك دراسة حنونة ،ن لهاو ومخلص
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مر الذي يجعلهم يتصرفون ولية كبيرة تجاه العمل، األؤ ن يشعرون بمسيأن العامل حيث تشير إلى

 .وفقا لمصلحة العمل، ويسعون لتحقيق أهدافه

 ،بدرجة متوسطةو  (3¸04) حسابيمتوسط بالرتبة الثالثة في االلتزام المستمر عد ب  يأتي و    

رتباط ن ال يؤيدون االيأن المعلم ذلك إلى عد من أبعاد االلتزام التنظيمي، وتعزو الباحثةكأدنى ب  

 الباحثة وتفسر، ميتطلب تضحية كبيرة منهال للمدرسة  مأن تركهو لمدرسة، باالنهائي والمستمر 

األعمال  بد وتشعّ ذا ما قورنت بتعدّ إالمعلمون من قلة الرواتب  يكشتكثيرا ما ي هأنب كلذ

 مقارنةات والمكافآت المقدمة للمعلمين قليلة جدا ، وأن نظام العالو التي يقوم بها المعلموالتكليفات 

 مهندرة الخيارات المتاحة لسباب بقاءهم بالمدرسة هو أويرون أن أهم  األخرى،مع الوزارات 

الذي أوضح أن نسبة منخفضة من أفراد عينة ( 0440) دراسة الحسني هاوتتفق مع لالنتقال،

مستعدة لتركها في أي لحظة،  منهمستمرار في هذه الوظيفة، والنسبة األعلى الدراسة يرغبون باال

 دراسة الحديديمع خيرة، و عد في الرتبة األحيث جاء الب  ( 0444) وتتفق معها دراسة الناعبي

فسرا ذلك اللذان  ،(0443) دراسة خليفات والمالحمة هاتتفق معكما بدرجة متوسطة، ( 0440)

إلى عدم توافر الميزات المادية من الحوافز والمكافآت وفرص الترقية، باإلضافة إلى عدم شعورهم 

أن  التي ترى ،(0444) تختلف عن دراسة كريديبينما ، ةئف مؤقتبالثبات ألنهم يعملون بوظا

 وظيفتهم والبقاء في ،مكان عملهم من أفضل األماكنأن و  ،ولة ترك العمل هي فكرة مستبعدةمحا

أن المعلمين يتطلعون إلى حيث  ،(0444) هي فكرة مستمرة، كما أكدت ذلك دراسة مرزوق

رتقاء بمستوى التعليم، ستمرار بالعمل في مدارسهم، والمشاركة في الفعاليات التي تقوم على االاال

 دراسة وتتفق معهنتماء العميق تجاه المدرسة التي يعمل بها، يمثل شعور المعلم باال وهو ما

مشيرا  ،عد االلتزام المستمر بالمرتبة األولىحيث جاء ب   ،((Garipagaoglu, 2013كاربيجاجلو 
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من التكاليف المرتبطة لمغادرتهم المنظمة،  معظمه إلى أن التزام المعلمين نحو مدارسهم يستمد

 .تيحت لهم الفرصة المناسبة لالنتقال فسينتقلونأذا إولكن 

رتيبا تنازليا حسب نتائج مرتبة ت ،عد من أبعاد االلتزام التنظيميوفيما يلي مناقشة نتائج كل ب  

 :الدراسة

 اللتزام العاطفي: أول

أفراد عينة الدراسة على واقع االلتزام العاطفي جاءت أن تقديرات ( 40) نتائج الجدول بينت    

 تنصان انتلوال ،األولى والثانية تينعلى الرتب( 33 ،33) حيث حصلت الفقرتان، بدرجة كبيرة

، وتفسر الباحثة ذلك إلى "أشعر بانتماء قوي لمدرستي"و" عر بأني جزء من أسرة المدرسةأش" على

العالقة اإليجابية بين اإلدارة المدرسية والمعلمين، وبين المعلمين بعضهم البعض، واحترام مكانة 

، د من انتماء وتعلق المعلم بالمكان الذي تتحقق به أهدافهتزي األمرالمعلم من قبل الطالب وولي 

أن انتماء أعضاء هيئة التدريس  ظهرتحيث أ ،(0440) مشوعيةمع دراسة الق النتيجة وتتفق

نابع من إدراكهم لقيم وأهداف الجامعة والجهود التي تبذلها في غرس تلك القيم وتحقيق تلك 

كما أكدت  األولى،حتلت الفقرة الرتبة احيث  ،(0444) تتفق مع دراسة الرشيديكما  األهداف،

 ،ن بمدارسهمو حيث أوضحا أن المعلمين متمسك ،(0440) ذلك دراسة أبو سنينة والبياتي

عن  ةويحاولون تقديم صورة جيد ،ويشعرون بانتماء قوي لها، ويدافعون عنها خارج العمل

 . نيخر المدرسة أمام اآل

أتعامل مع مشكالت مدرستي "على  بالرتبة الرابعة والتي تنص( 30) جاءت الفقرة حين في   

فهو مرتبط  ؛عتبار المعلم مدرسته هي بيته الثانيالباحثة ذلك ال، وتفسر "كما لو أنها مشكالتي

أو حتى  كانت معنوية ،بمشكالتها ويساعد ويبذل جهده إلصالح األمور فيها وتقديم المساعدة
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أوضحت أن المعلم لديه ما يكفيه من مشكالت  التي (0444) مادية، وتختلف عن دراسة مرزوق

 . يقتصادجتماعي أو االعلى الصعيد اال

سأشعر "على وبدرجة متوسطة، والتي تنص  خامسة واألخيرةالرتبة ال( 34) الفقرة نالتو    

ال  -غالبا– أن المعلم إلى ، وتعزو الباحثة ذلك"ا قررت قضاء بقية حياتي بمدرستيذإبالسعادة 

في البحث عن مكان يحقق له طموحاته  يسعىفهو رتباط طوال حياته بمدرسة واحدة، ل االيفضّ 

 تفق مع دراسة البوسعيديهو ما يو  فرص أفضل في مكان آخر،و  وأهدافه المعنوية والمادية

 .عدخيرة من فقرات الب  حيث جاءت الفقرة في الرتبة األ ،(0444)

 اللتزام المعياري: ثانيا

على واقع االلتزام المعياري جاءت ن تقديرات أفراد عينة الدراسة أ( 43) أظهرت نتائج الجدول  

على ( 01 ،03) بين المتوسطة والكبيرة، حيث حصلت الفقرتان هوتراوحت فقرات، بدرجة كبيرة

" الء وااللتزام اتجاه مدرستيأؤمن بقيمة الو " على تنصان حيثاألولى والثانية بدرجة كبيرة  تينالرتب

إلى ذلك  تفسر الباحثة، و "فترة خدمتيوالئي تجاه مدرستي يجعلني أواصل العمل بها طوال "و

الوالء واالنتماء التي يتسم بها المعلم، فهو مرتبط وجدانيا بالمؤسسة التي يعمل بها،  ةقيممدى 

التي أكدت أن مدى ( 0444) مع دراسة مرزوق النتيجة في إنجاز عمله، وتتفق ىويخلص ويتفان

في حين داء، أي الحصول على أفضل حرصهم الدائم ف نتماء الذي يمتلكه المعلمون يفسراال

التي أوضحت أن أعضاء هيئة التدريس لديهم مستوى ( 0440) ةدراسة القمشوعي هاتختلف عن

 لتنمية المهنية، وحضور المؤتمراتقليل من الرضا عن جهود الجامعة، خاصة فيما يتعلق با

 .والمشاركة فيها، أو حضور البرامج التدريبية محليا أو خارجيا

يكثر المعلمون من التنقل من مدرسة "على  والتي تنص ،على الرتبة الثالثة( 03) ت الفقرةجاء   

عدة أسباب تزيد فيها حركات النقل الداخلي إلى  وتفسر الباحثة ذلكبدرجة كبيرة، " ألخرى
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أو لبحثه عن مكان آخر يحقق  ،ة المعلمقامإعن محل بعد المدرسة  ، فقد يكون أهمهاوالخارجي

الرابعة والخامسة بدرجة متوسطة  تينعلى الرتب( 04 ،00)حصلت الفقرتان كما  ،له أهدافه

ة ألخرى عمل غير مقبول أعتبر االنتقال من مدرس"على  تنصانو  ،رتين في هذا البعدكأدنى فق

، وذلك أن "من األفضل بقاء المعلمين بالمدرسة نفسها طيلة حياتهم هأعتقد أن"و"  يبالنسبة ل

يشتكي المعلمون من  وكثيرا ما لبقاء بنفس المدرسة لفترة طويلة،غالبية المعلمين ال يفضلون ا

كون بسبب زيادة نصابه من الحصص لوجود نقص في المعلمين تقد التي ضغوطات المدرسة 

رة المدرسة بكثرة األعباء واألعمال التي يكلف فيها في تخصصه، أو بسبب ضغوطات من إدا

عدم الرغبة  على أن التي أكدت( 0440) ةمع دراسة القمشوعي النتيجة المدير معلميه، وتتفق

للبقاء يعود إلى طبيعة مناخ العمل، وشعور أعضاء هيئة التدريس بقلة المساواة، وقلة المكافآت 

إلضافة إلى المعوقات اإلدارية في حالة حضور مؤتمر أو والحوافز التي تقدم لتقدير جهودهم، با

 .غير مشجع للعمل ادورات دولية مما يولد مناخً 

 اللتزام المستمر: اثالث

أن المتوسطات الحسابية الستجابات ألفراد عينة الدراسة على ( 40) نتائج الجدول توضحأ   

والتي  ،ولىعلى الرتبة األ (34) ةحصلت الفقر ، حيث واقع االلتزام المستمر جاء بدرجة متوسطة

، وتفسر الباحثة "أشعر أنه من الصعب للغاية ترك مدرستي اآلن حتى لو أردت ذلك" على تنص

فمن الصعب له ترك مدرسته التي ارتبط بها،  ؛يقضي في التدريس سنوات طويلةأن المعلم ذلك 

المدرسة قد تكون  أو أنقليلة، كما أن قلة الخيارات المتاحة أمام المعلم للعمل بمكان آخر هي 

لى مدرسة أخرى في مكان بعيد، كما أنه ملتزم إنتقال ومن الصعب عليه اال ،قريبة من منزله

حيث أكد  ،(0440) مع دراسة الحسني النتيجة ماديا بوظيفته وال يستطيع أن يفرط بها، وتتفق

كما حاجتهم للعمل، وقلة وجود فرص بديلة،  وأن من أسباب استمرار المعلمين في الوظيفة ه



122 
 

قلة الخيارات أمام المعلمين كمصدر رزق لهم، بالذي علل ذلك ( 0444) تتفق مع دراسة مرزوق

ة التدريس هو أوضحت أن بقاء هيئ التي( 0440) عن دراسة القمشوعية النتيجة تختلففي حين 

نتماء باال كإحساسهصعوبات،  أي ادفهوفي حالة قرر ترك العمل بها لن تص ا نهائيا،ليس قرارً 

 .لها أو المكانة التي وصل اليها

إن تركي لمدرستي "على  الرتبة الرابعة وبدرجة متوسطة والتي تنص( 00) الفقرة نالتو   

 ،"أخرىسيتطلب تضحية شخصية كبيرة قد ال تتناسب مع الفوائد التي سأحصل عليها من مدرسة 

متيازات التي نتقال المعلم لمدرسة ما ال يعني أنه سيفقد كثيرا من االاوتعزو الباحثة ذلك إلى أن 

فقد تكون المدرسة الجديدة بيئة خصبة لطموحاته التي يسعى لها،  ؛حصل عليها بمدرسته السابقة

ليها، والتي إقل تختيار مجموعة من المدارس يمكن أن يناخاصة أن نظام التنقالت يسمح للمعلم 

الذي ( 0440) مع دراسة الحسني النتيجة بكيفية سير العمل بها، وتختلف هو على معرفة سابقة

لو قرر  -أوضح أن هذا الشعور ينتاب المعلم، حيث يشعر بأن وجود فرص بديلة من الوظائف

ن ذلك سوف يكلفه إذا قرر ترك هذه الوظيفة فإنه أفيها شي من الصعوبة، و  -ترك هذه الوظيفة

 .بوظيفة أخرىحق تدا كبيرا حتى يلهج

ستتعطل حياتي "والتي تنص على  ،ة وبدرجة متوسطةعلى الرتبة األخير ( 33) حصلت الفقرةو    

، وتعزو الباحثة ذلك إلدراك المعلم أن مستقبله المهني "نلو قررت أن أترك مدرستي اآلكثيرا 

تقاله لمدرسة نه يتوقع بانأسيتغير لألفضل لو توفرت له الفرصة المناسبة لتركه المدرسة، كما 

التي  ،(0440) مع دراسة القمشوعية النتيجة خرى أو عمل أخر سيكسبه فوائد أفضل، وتتفقأ

خرى، كما أن الرواتب والعالوات أضحت أن العروض المغرية التي تقدمها مؤسسات تعليمية و أ

 . قد تكون غير محفزة مقارنة بالمدفوعة من جامعات أخرى
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 مناقشة نتائج السؤال الثالث

في متوسطات  (α ≥  15¸1) حصائية عند مستوى دللةإدهل توجد فروق ذات دللة    

 سنوات الخبرةو استجابات أفراد عينة الدراسة لواقع المناخ المدرسي تعزى لمتغيرات النوع، 

 ؟األسبوعية عدد الحصصو ، التدريسية

 متغير النوع:  أول

   ≤ α) حصائية عند مستوى داللةإوجود فروق ذات داللة ( 41) نتائج الجدول أظهرت   

السلوك المهني " محوري على واقع المناخ المدرسي، وعلى أفراد عينة الدراسة في تقديرات) 4¸41

رتفاع اوتفسر الباحثة ذلك إلى  اإلناث،لصالح " المجتمع المحلي وأولياء أمور الطلبة"و " للمعلم

على تكوين عالقات  لبيئة التي تساعدالمدرسة اذ تعتبر بيئة إ ،األلفة والتعاون بين المعلمات

تواصل وصداقة بالمقارنة مع الذكور، كما أن اإلناث هن األكثر تواصال مع أولياء أمور الطلبة 

ها التي تهتم برعايتهم، وتدرك ئذ تعتبر المرأة طلبتها بمثابة أبناإلمناقشة مواضيع تخص الطلبة، 

 :كل ما يتعلق بالطالب، وهي بذلك تتفق مع دراسةأهمية التواصل مع أولياء أمورهم حول 

 باشيارد تتفق معها دراسةكما  ،(0444 ر،دراسة المعش ؛0444 ،صادق والمعاضدي)

(Pashiardis, 2000) في حينناث هن األكثر ارتياحا للمناخ المدرسيالذي أوضح أن اإل ، 

( 0444) تختلف عن دراسة العامري بينما، كان سيئاأن المناخ المدرسي بانطباع الذكور  كان

الذي أوضح عدم وجود فروق على جميع أبعاد المناخ التنظيمي، وذلك لخضوع النوعين لنفس 

عدم وجود فروق  (0443) كما أكدت دراسة سليمقوانين مما يضعف الفروق بينهما، التعليمات وال

م المعلمين والمعلمات باألنظمة ن التزافسر ذلك أتبعا لمتغير النوع على واقع المناخ المدرسي، و 

يجابي إلى وجود مناخ إمن واقع المدرسة الفعلي، والذي يؤدي  قوانين والتعليمات المدرسية نابعوال
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 شوبا دراسة هأكدتهو ما يلبي الطموحات وحاجات المعلمين والمعلمات والطلبة داخل المدرسة، و 

Shouppe & Pate, 2010)) كذلك. 

على )  α ≥   41¸4) داللةحصائية عند مستوى إعدم وجود فروق ذات داللة يتضح كما    

ذلك أن من الباحثة فسر تعزى لمتغير النوع، وت" التحصيل الدراسي"و" القيادة الجماعية"بعدي 

 هعن آرائهم بوضوح، وأنو أن تتاح الفرصة للجميع للتعبير خصائص المناخ المدرسي الناجح ه

موقف يستطيع فيه أن يعرض رأيه بكل حرية، مع سيادة روح األلفة نه في أبر الفرد شع  ي  

عد على ي، كما أن التحصيل الدراسي والصداقة واالحترام القائم على التفاهم واإلقناع واالقتناع

 يتوجب على المدارس العمل قائمة مهام تطوير األداء المدرسي، والتي تتضمن قوانين ولوائح

 . ت أداء عاليةعلى تطبيقها لتحقيق مستويا

 سنوات الخبرة التدريسية : ثانيا

حصائية عند مستوى إأشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة ( 43) من خالل الجدول   

الدراسة لواقع المناخ المدرسي ككل وجميع  أفراد عينة على استجابات)  α ≥   41¸4) داللة

أن النظرة اإليجابية والمعاملة إلى أبعاده تعزى لمتغير الخبرة التدريسية، وتعزو الباحثة ذلك 

على، فإبداع أن تكون بالتساوي دون تمييز لمن له خبرة و متيازات التي يحصل عليها المعلمواال

،  أحمد) :وبذلك فهي تتفق مع دراسة أقرانه، المعلم وجهوده هي التي تميزه عن اآلخرين من

الذي أوضح وجود فروق ( 0444) وتختلف عن دراسة الراسبي، (0440، عدوان ؛0444

 ؛Shouppe & Pate, 2010)دراسة ، و (سنة فأكثر44) لصالح ذوي الخبرة الطويلة من

Pashiardis, 2000 )وجود فروق في استجابات العينة تبعا لمتغير الخبرة اأظهرت نيتلال. 
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 عدد الحصص األسبوعية : ثالثا

   ≤ α) حصائية عند مستوى داللةإعدم وجود فروق ذات داللة ( 44) الجدول يتضح من خالل  

أفراد عينة الدراسة لواقع المناخ المدرسي تعزى لمتغير عدد الحصص  تقديراتفي )  4¸41

يجابية المناخ المدرسي ليس له عالقة بعدد إأن قياس  إلى وتعزو الباحثة ذلكسبوعية، األ

 استحداث وظائفسعت إلى الحصص؛ خاصة أن وزارة التربية والتعليم خالل السنوات األخيرة 

، كما سعت إلى المعلمعمال التي كان يكلف بها من األتقليل هدفت من خاللها الجديدة  داريةإ

الذي ( 0444) عن دراسة العتيبي هذه النتيجة تختلفو نصاب الحصص، من تقليل المحاولة 

ستثناء بعد اب ،أوضح وجود فروق تعزى لعدد الحصص على جميع مجاالت المناخ المدرسي

موافقة عن المناخ كانت لديهم حيث قل من الحصص، األعدد ذوي الالعالقات اإلنسانية لصالح 

لى شعورهم بالعدل في توزيع إها، ويرجع ذلك عن المدارس التي يعملون ب المدرسي ورضا

بل  ؛أكبر من قدراتهم ًئادارة المدرسية الذي ال يكلفهم عبالحصص، ورضاهم عن أسلوب اإل

 .يهميعطيهم الفرصة لقضاء أوقات الراحة والتخفيف من ضغوط العمل عل

 مناقشة نتائج السؤال الرابع

متوسطات  في)  α ≥   15¸1) دللةحصائية عند مستوى إدهل توجد فروق ذات دللة    

 سنوات الخبرةو استجابات أفراد عينة الدراسة لواقع اللتزام التنظيمي تعزى لمتغيرات النوع، 

 ؟األسبوعية عدد الحصصو ، التدريسية

 النوع: أول

حصائية عند إعدم وجود فروق ذات داللة  ت النتائجأوضح( 44) من خالل نتائج الجدول      

واقع على في تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع االلتزام التنظيمي )  α ≥   41¸4) مستوى داللة

 أن المعلمين ذلك تعزى لمتغير النوع، وتفسر الباحثةأبعاده االلتزام التنظيمي ككل، وعلى جميع 
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، كما أن تطبيق األنظمة والقوانين تسري على هانفس عمال والمهام المكلفين بهااأل يشتركون في

 موجودةنتقال هي االفي متيازات هي نفسها التي يحصلون عليها، كما أن الرغبة الجانبين، واال

التي ( 0440) ةمع دراسة القمشوعي النتيجة ختالف أهدافهم، وتتفقاتختلف بو  النوعين، لكال

أوضحت أن اللوائح واألنظمة المطبقة ال تفرق بين الذكور واإلناث في المناصب اإلدارية 

أن المعلمين ينظرون ب ،(0444) ديمية بالجامعة، وهو ما أكدته دراسة حمادات والعياصرةواألكا

 نفسها لمؤشراتلإلى مهنتهم من منظار واحد، فهم يتقاسمون هذه المهنة بحسناتها ويخضعون 

في حين ، نفسها الحقوق والواجبات الجميع يشعرون بالتساوي فيأن ويأخذون نفس المزايا، كما 

غ اإلناث أن تفرّ و  ،ناثوجود فروق لصالح اإل الذي أوضح ،(0440) دراسة الجابريتختلف عن 

 الحسني) :هن يؤدي إلى زيادة التزامهن تجاه العمل، وتتفق معه دراسةتللعمل وقلة ارتباطا

ناث، أن التعليم من المهن التي تفضلها اإل حيث أوضحا( 0443، عطاري وزمالئه ؛0440،

وتختلف عن  افي واالجتماعي لألسرة العمانية،ماني ضمن اإلطار الثقومقبولة من المجتمع الع

 .التي أوضحت وجود فروق في االلتزام لصالح الذكور( 0444) دراسة فلمبان

 الخبرة التدريسيةسنوات : ثانيا

حصائية عند مستوى إأوضحت النتائج وجود فروق ذات داللة ( 43) من خالل الجدول     

تعزى لمتغير الخبرة التدريسية  ،(االلتزام العاطفي وااللتزام المعياري) لبعدي)  α ≥   41¸4) داللة

بأنه كلما زادت سنوات الخبرة زاد  كلذ الباحثة فسرتو ، (سنة فأكثر41) لصالح ذوي الخبرة من

 ؛التزام ووالء المعلمين تجاه المدرسة، فالمعلم صاحب الخبرة األطول ظل في مدرسته لفترة طويلة

يحصل  كماواجب تجاه المدرسة والعاملين فيها، الفهو يشعر بارتباط عاطفي ويشعر بالمسؤولية و 

حيث  ،(0444) على دعم من الجميع ويتفاعل معهم بشكل إيجابي، وأكدت ذلك دراسة الرشيدي

اما أكثر إلمجعلتهم ، و أن ذوي الخبرة الكبيرة ساعدتهم خبرتهم على تفهم العملية التربوية وأهدافها
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وضوح األهداف وّلد أن و  ،أن يكونوا أكثر تفاعال مع زمالئهم في العملعلى ، وساعدهم بالعمل

الذي أوضح وجود  ،(0440) عن دراسة الجابري النتيجة نتماء، وتختلفباال اقويً  الديهم شعورً 

إلثبات و أبوجود رغبة حقيقية لمزاولة مهنة التعليم لديهم،  ذلك وفسر ،(1-4) فروق لذوي الخبرة

 .ذاتهم في مكانهم الوظيفي

   ≤ α)حصائية عند مستوى داللة إكما توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة    

 تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع االلتزام التنظيمي في متوسطات ،لمتغير الخبرةتعزى ) 4¸41

يكن لسنوات الخبرة أي تأثير على  أنه لمعلى ، وهذا يدل عد االلتزام المستمروعلى ب   بشكل عام

إذ من المتوقع وجود اختالف في االلتزام لصالح  ،بها نحو المؤسسة التي يعملون التزام المعلين

وفرص تحقيق  ين باالستقرار الوظيفي،لتمتع جميع المعلم ذلك وتعزو الباحثةالخبرة الطويلة، 

عدم  كما تبينلة داخل المؤسسة التربوية، الفاعنشطة الممارسات واألافة إلى باإلضالنمو المهني، 

ليس بالضرورة أن ذلك بأنه ، وتفسر الباحثة وجود فروق في سنوات الخبرة لبعد االلتزام المستمر

 حيث يرتبط المعلم بظروف ،لفترة طويلة نفسها المدرسة فيبمكوثه  ووالء المعلم يربط التزام

التي ( 0440) دراسة القمشوعية عم ذلك تفقيو  ره على االنتقال من مدرسة ألخرى،بوأوضاع تج

ذ يفترض من إ ة؛بأنها نتيجة غير متوقعوأشارت  ،أوضحت عدم وجود فروق لمتغير الخبرة

مستوى التزام أعلى من  ايظهرو  أن أعضاء هيئة التدريس الذين يقضون سنوات خدمة أطول

ومع دراسة ، ( (Garipagaoglu, 2013كيرباجيجلوااللتزام التنظيمي، وتتفق معها دراسة 

أن وزارة التربية والتعليم ال تميز أصحاب الخبرة عن غيرهم في التي أشارت ( 0440) الحسني

 . نفسها ويأخذون المزايا نفسها لمؤثراتليخضعون أنهم االمتيازات والترقيات، و 
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 سبوعيةعدد الحصص األ: ثالثا

حصائية عند مستوى إنتائج عدم وجود فروق ذات داللة الأوضحت ( 04) من خالل الجدول   

لتقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع االلتزام التنظيمي تعزى لمتغير عدد )  α ≥   41¸4) داللة

 أبعادهفراد عينة الدراسة حول واقع االلتزام بأ آراء تفاقاذ تشير النتائج إسبوعية، الحصص األ

لجميع  الحصص في مستوى التزامهم تأثير لنصابأي عدم وجود وتفسر الباحثة ذلك ل الثالثة،

ويدل ذلك على مدى رضا المعلمين عن نصاب حصصهم، وموافقتهم لعدد الحصص  ،المعلمين

 (.0443) دراسة عطاري وزمالئه هتتفق معما وهو  األسبوعية التي يتم تدريسها،

 نتائج السؤال الخامس مناقشة: خامسا

في بين المناخ المدرسي واللتزام التنظيمي حصائية إذات دللة  ةارتباطيدهل توجد عالقة    

 ؟نظر المعلمين بمحافظة مسقط ةساسي من وجهالتعليم األالحلقة الثانية من مدارس 

 (α  ≤  4¸44) مستوى حصائية عندإيتضح وجود عالقة ذات داللة ( 03) من خالل الجدول   

رتباطية طردية متوسطة بلغت اأبعاد االلتزام التنظيمي، فالعالقة و  مدرسيأبعاد المناخ ال بين 

يدل على  وهذاسي زاد االلتزام التنظيمي، يجابية المناخ المدر إهذا يعني أنه كلما زادت و  (4¸14)

أن توفر مناخ مدرسي فاعل ينتج عنه التزام من المعلمين تجاه المؤسسة التعليمية التي يوجدون 

وجود عالقة متوسطة بين المناخ  ظهرتلتي أاYusef, 2011)  )ة يوسف وتتفق مع دراس بها،

وضحت نتائج الدراسة وجود ارتباطات ضعيفة أ في المقابلو المدرسي وااللتزام التظيمي، 

 :وهي- عاد المناخ المدرسيومتوسطة بين المناخ المدرسي وااللتزام التنظيمي، حيث نجد أن أب

ترتبط بعالقة  -(المهني للمعلم، والمجتمع المحلي وأولياء أمور الطلبةالقيادة الجماعية، والسلوك )

االلتزام التنظيمي  في حين جاءت عالقة التحصيل الدراسي مع ضعيفة مع االلتزام التنظيمي،

  .بدرجة متوسطة
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مدير المدرسة  دة الجماعية وااللتزام التنظيمي إلى أنالباحثة ضعف العالقة بين القياوتفسر    

 تاح لهيأن القرارات التي و هو منفذ للقرارات والتعليمات التي تصل إليه من السلطات العليا، 

، وأن اجتماعاته مسبقا الع معلميه بخططه وأهدافهط  وال يحاول إ ،يتخذها منفرداغالبا ما  اتخاذها

من البد زيز التزام المعلم من أجل تعلذلك للقرارات والتعليمات ليتم تنفيذها،  إبالغهممعهم هي 

 واتخاذها، القرارات ةعطاء المعلمين الفرصة للمشاركة في صناعوا   ،هداف المشتركةتعزيز األ

 ,Smith مع دراسة سميث النتيجة وتتفق واالهتمام بتحقيق األداء العالي، عطاء المعلمين الثقةا  و 

فيجب على  ؛على التزام المعلم، التي أوضحت أن القيادة الجماعية لها تأثير كبير ( (2009

مدير المدرسة تهيئة الظروف التي تساعد على ذلك من خالل االجتماعات المستمرة مع 

  .ن عملية صناعة القرار يجب أن تكون أكثر مرونةأالمعلمين، و 

 فسرتالمهني للمعلم وااللتزام التنظيمي، و  كتت النتائج وجود عالقة ضعيفة بين السلو بأثكما    

التعطي العالقات االجتماعية أي أهمية، فهي تركز على  دارات المدارسإبعض أن  ذلك ثةالباح

 ومحاسبة المقصرين، دون االهتمام بقضاياهم ومطالبهم، والتي ير العمل ومراقبة المعلمينآليه س

وتتفق يجابية المناخ السائد في المدرسة، ؤثر على إوت، للمعلم لى االلتزام المهنيكبير عتأثير  اله

حيث أوضح أن السلوك المهني يؤثر على المدى  ،( (Douglas, 2010معها دراسة دوجالس

البعيد بشكل واضح في سلوك المعلمين، وأن مدير المدرسة له تأثير على البيئة الجماعية في 

 .مدرسته

 ضعيفة جاءت بدرجةأشارت النتائج أن عالقة المجتمع المحلي وأولياء أمور الطلبة كما     

جميع القرارات والتعميمات تتم بمعزل عن إشراك  أنذلك إلى وتعزو الباحثة  االلتزام التنظيمي،ب

ن وجدت بعض البرامج رة التربية والتعليم أو المدرسةاأكانت من وز سواء  ،أولياء األمور ، وا 

ة تدخل في السياسات الداخلي إال أنها تتم دون ؛والفعاليات بين المجتمع المحلي والمدرسة
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 وزمالئه مع دراسة مجتهد زاده النتيجة وتتفق، أو صناعة القرارات واتخاذها للمؤسسة التعليمية

(Mojtahedzadeh, et al, 2011) ،باء حيث أوضحوا أن المدرسة البد أن تشارك مع اآل

كما أن االلتزام عامل مهم لتحسين داء، لمدرسة لتحقيق معايير عالية في األألجل تحسين ا

 .هداف التي تسعى إليهاأن تحقق األالتحصيل الدراسي، وتستطيع المدرسة 

لى وجود عالقة متوسطة بين التحصيل الدراسي وااللتزام التنظيمي، إكما توصلت الدراسة    

المهني للمعلم، لتأثير القيادة الجماعية والسلوك انعكاس أن سببها ذلك إلى وتعزو الباحثة 

حصيل والعالقة مع المجتمع المحلي وأولياء أمور الطلبة على التحصيل الدراسي، إذ أن الت

لمعلمين، وبين المعلمين نسانية في المدرسة بين اإلدارة المدرسية واالدراسي يتأثر بالعالقات اإل

التدريس ينعكس  نوية وحماس المعلمين نحوومع الطلبة، كما أن ارتفاع الروح المع مع بعضهم

المدرسة على تحقيق األداء للمهارات والقدرة على التعلم، وبالتالي قدرة  ةيجابيا على إكساب الطلبإ

 .وتحقيق أهدافها العالي

 توصيات الدراسة ومقترحاتها

تم تقديم ناخ وعالقته بااللتزام التنظيمي ليه الباحثة من نتائج دراسة المإ تبناء على ما توصل

 :وهي كالتالي ،من التوصيات ةمجموع

وطبيعة سير العمل  اجتماعات ولقاءات دورية للمعلمين؛ لمناقشة المستجدات التربويةعقد . 4

 .المناخ المدرسي يجابيةإ لزيادة ؛المدرسي، وتبني مطالب المعلمين وحاجاتهم

سلوك دعم الالقيادة الجماعية، و  تطبيق من خاللأهمية تعزيز المناخ المدرسي االيجابي؛ . 0

ورفع التحصيل الدراسي، وتفعيل العالقة بين المدرسة والمجتمع المحلي وأولياء معلمين المهني لل

 . أمور الطلبة
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فساح المجال أمام أولياء األ يق المرونة في سيرتطب. 3 مور والمجتمع األنظمة والقوانين، وا 

 .كانت تحقق الجودة في التعليمن إالمحلي، في تقديم مقترحات لتغيير بعض سياسات المدرسة 

المدارس المزيد من الصالحيات التي تتناسب  وزارة التربية والتعليم منح مديرييجب على . 0

ليحقق  ،يجابيةمكنوا من إضفاء مناخ مدرسي أكثر إعلى عاتقهم، ليت قاةوليات الملحجم المسؤ و 

 .مزيدا من الرضا لدى المعلمين، والذي يؤثر في دافعيتهم للعمل

بحيث يكون مكان العمل قريبا ؛ تعزيز االلتزام التنظيمي عند المعلمين خاصة االلتزام المستمر. 1

خذ بعين االعتبار مع األ ،داريةإقامة، وتوفير فرص متكافئة للمعلمين لوظائف من محل اإل

 .المعلمين من ذوي الكفاءة والخبرة الطويلة

ي وانتماء لمدرستهم، من خالل تعزيز الثقة بمهاراتهم مساندة المعلمين الذين يتسمون بالتزام قو  .3

 . ، واالستفادة من المعلمين من ذوي الخبرة الطويلة في صنع القرارات وطرح المقترحاتمكانياتهما  و 

 :المقترحات

 :طار ما توصلت له الدراسة من نتائج تقترح الباحثة عمل الدراسات التاليةإفي 

 مان غيرخرى من سلطنة ع  أالمناخ المدرسي وعالقته بااللتزام التنظيمي في محافظات . 4

 .محافظة مسقط

 .يدراسة بعنوان المشاركة باتخاذ القرارات وعالقتها بااللتزام التنظيم. 0
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 :المراجع العربية: أول

 

ودوره في التحصيل الدراسي لدى معلمي التعزيز (. 0443). كافي وشريف، حشاش إدريس،
رسالة (. دراسة ميدانية لبتدائيات بلدية الرويسات ولية ورقلة) المرحلة البتدائية

 .، الجزائرورقلة قاصدي مرباح ةماجستير غير منشورة، علم االجتماع، جامع
 

 لدى سائدةال التنظيمي المناخ أبعاد(. 0443) ة، بكر علي والحراحشة، محمد عبودحجيل أبو
 لدى المعنوية بالروح وعالقتها جرش في محافظة والتعليم التربية مدارس مديري

 .4003-4044، (0) 41 ،التربوية العلوم مجلة ،األردن ،آل البيت ةجامع. المعلمين
 

يمان بالمؤسسة على رغبة تأثير اإل (.0444) .براهيمإالروس، سامي علي وحنونة، سامي أبو 
( دراسة ميدانية)، الجامعات الفلسطينية في االستمرار بالعمل في جامعتهمالعاملين في 

 ةالجامع مجلةية، سالماإل ةالجامع .غزة على الجامعات الفلسطينية في قطاع
 .4344-4013، (4) 17، يةسالماإل

 
الصراع التنظيمي لمديري  مستوى إدارة(. 0440) .، عبدالجباريتوالبيا عونية، أبو سنينة

الثانوية الحكومية وعالقته بمستوى الوالء التنظيمي للمعلمين في محافظة  المدارس
 .443-444، (4) 11، المجلة األردنية في العلوم التربوية .العاصمة عمان

 
، (الرتباط والنحدار الخطي البسيط) الفصل الثامن (. 0443) .أبو شاويش، مصطفى عمر

 .العلوم واآلداب، جامعة نزىقسم العلوم الرياضية والفيزيائية، كلية 
 
درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظات  (.0443) .حمدأفضل رباح بو عرب، أ

اجستير غير منشورة، كلية رسالة م .غزة للسلوك القيادي وعالقته بالمناخ التنظيمي
 .، فلسطينيةسالماإل ةجامعال، التربية

 
 .الروابط العالمية للنشر والتوزيع: القاهرة .المدارستطوير (. 0443). مدحت محمد بو النصر،أ
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لمدارس الحكومية الثانوية واقع المناخ المنظمي في ا(. 0444) .حمد، فاطمة عبد القادرأ
لمديريات التربية والتعليم في محافظات شمال فلسطين من وجهة نظر المعلمين  ةالتابع

 .ينفلسط النجاح الوطنية،، جامعة غير منشورة ماجستير رسالة. والمعلمات
 
دارة المدرسة الثانوية في تنمية المجتمع المحلي إدور  (.0443) .ياسر حسن شقر،األ

ية، سالماإل ةرسالة ماجستير غير منشورة، الجامع. بمحافظات غزة وسبل تطويردها
 .فلسطين

 
ميدانية  دراسة)مستوى اللتزام التنظيمي لدى عمال مؤسسة سوناطراك  (.0440) .براهلل، زهرة

نسانية كلية العلوم اإل رسالة ماجستير غير منشورة،. (استكشافية لمدينة ورقلة
 .ورقلة، الجزائر قاصدي مرباح ةع، جامقسم علم النفسواالجتماعية، 

 
مارة إدا  الوظيفي لموظفي باألالمناخ التنظيمي وعالقته (. 0444) .البقمي، مصلح حمدان

منية، نايف للعلوم األ ةجامع رسالة ماجستير غير منشورة،. المكرمة منطقة مكة
 .لرياض، المملكة العربية السعوديةا

 
دارة الصراع التنظيمي التي يستخدمها إاستراتيجية  (.0444) .خالد موسى عبدالرحمنبن نوح، 

وعالقتها بدرجة  الحكومية بمنطقة تبوك التعليمية مديرو المدارس الثانوية العامة
 رسالة ماجستير غير منشورة،. المعلمين نظر ةاللتزام التنظيمي لمعلميهم من وجه

 .األردن ،ةمؤت ةجامع
 

التغيير وعالقته باللتزام  إلدارةممارسة مدير المدرسة  (.0440) .الثبيتي، سلطان سعود
. نظر المعلمين ةالتنظيمي للمعلمين بالمدارس الثانوية بمحافظة الطائف من وجه

 .القرى، المملكة العربية السعوديةم أ ةجامعرسالة ماجستير غير منشورة، 
 

مي لدى معلمي ومعلمات التعليم اللتزام التنظي .(0440) .مسعود خلفان ربيع الجابري،
رسالة ماجستير غير . دا  بسلطنة عمانوعالقته بمستوى األ( 11-5) ساسياأل

 .مؤتة، األردن ةجامع منشورة،
 



135 
 

الحكومي  التعليم في المدرسي المناخ أبعاد تقويم(. 0444) .والعاجز، فؤاد رائد، الحجار،
 مؤتمر .المدرسي لإلصالح كمدخل الفلسطيني المدرسي لإلصالح كمدخل الفلسطيني

 .المتحدة العربية اإلمارات ، 17-2007/4/19 الفترة في المنعقد ،المدرسي اإلصالح
 

واقع الول  التنظيمي لدى القيادات الوسطى في وزارة التربية (. 0440) .سالم محمد الحجري،
. والتعليم بسلطنة عمان وعالقته ببعض الخصائص الشخصية والعوامل التنظيمية

 .السلطان قابوس، سلطنة عمان ةجامع رسالة ماجستير غير منشورة،
 

دراسة ) عالقة التحصيل الدراسي بدافعية التعلم لدى المرادهق المتمرس (.0443) .حدة، لوناس
علم النفس،  رسالة ماجستير غير منشورة،. (ميدانية لتالميذ السنة الرابعه المتوسطة

 .، الجزائرالبويرة ةجامع
 

 األردنالتنظيمي السائد في المدارس المهنية بالمناخ  (.0443) .الحديدي، ضحى فائق
وعالقته بتخصص مدير المدرسة ونوع المدرسة والول  التنظيمي للمعملين وبنا  تصور جديد 

 .األردنعمان الدولية،  ةرسالة دكتوراه غير منشورة، جامع .للمناخ التنظيمي في دهذه المدارس
 

بمدارس التعليم الثانوي  داريبداع اإلاإلمعوقات (. 0443) .الحرمي، منى محفوظ محمد
غير منشورة، كلية التربية، جامعة السلطان قابوس،  رسالة ماجستير. بسلطنة عمان
 .سلطنة عمان

 
 اللتزام الوظيفي لدى معلمي مدارس التعليم الساسي للصفوف (.0440) .خالد سيف الحسني،

رسالة ماجستير غير منشورة،  .بالعدالة التنظيمية بسلطنة عمان وعالقته( 5-11)
 .السلطان قابوس، سلطنة عمان ةجامع

 
السلوك التنظيمي والتحديات المستقبلية في المؤسسات (. 0444) .حمادات، محمد حسن محمد

 .دار الحامد لنشر والتوزيع: انعمّ  .ةالتربوي
 

عضاء هيئة التدريس أدرجة االلتزام الوظيفي لدى  (.0444) .محمد ،عياصرةو  ،حمادات، محمد
 25، والعلوم لألبحاثالنجاح  ةمجلة جامع .نظرهم ةية من وجهاألردنفي كلية الحصن الجامعية 

(0) ،4443-4431. 
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بداع لدى العاملين بمجمع أثر المناخ التنظيمي على اإل (.0444) .رأفت حامد يوسف حمدونة،
 .ية، كلية التجارة، فلسطينسالماإل ةرسالة ماجستير غير منشورة، الجامع .الشفا  الطبي

 
دراسة ميدانية على عينة ) القته بمفهوم الذاتعالتحصيل الدراسي و  (.0444) .الحموي، منى

ساسي في مدارس محافظة دمشق الخامس حلقة ثانية من التعليم األمن تالميذ الصف 
 .044-443، (03) ،دمشق ةمجلة جامع .الرسمية

 
قياس مستوى اللتزام التنظيمي لدى العاملين  .(0443) .براهيم حمادإحنونة، سامي 

ية، سالم، الجامعة اإلغير منشورة رسالة ماجستير .الفلسطينية بقطاع غزة بالجامعات
 .غزة 

 
دار : انعمّ  .المعلم والمدرسة(. 0443) .المومني، تحسين عليو  ،الخزاعه، محمد سليمان

 .صفاء للنشر والتوزيع
 

دراسة ميدانية )لخدمة في االلتزام التنظيمي اتأثير مناخ (. 0444) .الخشروم، محمد مصطفى
 حلب، ةجامع ،الكلية االقتصادية .لجامعه حلب ةعلى العاملين في المعاهد التقانية التابع

 .433-433 ،(3)27، حلب للعلوم القتصادية والقانونية ةمجلة جامع
 
الوالء التنظيمي وعالقته بالرضا الوظيفي لدى (. 0443) .يفات، عبدالفتاح، والمالحمة، منىخل

، دمشق ةمجلة جامعبحث منشور، . أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الخاصة األردنية
25(3+0) ،043-304. 

 
أبعاد المناخ التنظيمي السائدة في مدارس التعليم األساسي  (.0444) .سالم حمد الراسبي،

السلطان  ةرسالة ماجستير غير منشورة، جامع .نظر المعلمين ةسلطنة عمان من وجهب
 .قابوس، سلطنة عمان

 
دور مديري المدارس الثانوية في محافظات غزة (. 0444) .رباح، سامي عوض اهلل جاد اهلل

 ةر غير منشورة، الجامعرسالة ماجستي. في تحسين المناخ التنظيمي في مدارسهم وسبل تطويره
 .، غزةاإلسالمية
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أثر الصحة المنظمية في اللتزام التنظيمي لدى مديري (. 0444) .براهيمإالرشيدي، سعد 
المدارس الثانوية في محافظة خيبر في المملكة العربية السعودية كما يرادها كل من 

 .مؤتة ةرسالة ماجستير غير منشورة، جامع .المديرين والمعلمين
 

جلة جامعة دمشق للعلوم م. أثر المناخ التنظيمي في تمكين العاملين(. 0440) .تيسيرزاهر، 
 .040-011، (0)21، دمشق ةكلية االقتصاد، جامع، القتصادية والقانونية

 
وعالقتها بالمتغيرات الفردية واللتزام  ةتصميم الوظيف(. 0444) .الزعابي، ليث خميس علي

دار جهينة  :األردن .التنظيمي بالتطبيق على منطقة الباطنة شمال بسلطنة عمان
 .للنشر والتوزيع

 
ية بمحافظة الطائف ممارسة مديري المدارس الثانو  (.0443) .سفر صالح السفياني، مسفر

رسالة ماجستير . التنظيمي لدى المعلميندارة الصراع وعالقتها باللتزام إلستراتيجيات 
 .م القرى، المملكة العربية السعوديةأ ةغير منشورة، جامع

 
من الخاصة بمدينة قوات األدراسة مسحية على قطاع ضباط  (.0440) .السكران، ناصر محمد

نايف العربية للعلوم  ةة، جامع، كلية العلوم اإلداريرسالة ماجستير غير منشورة .الرياض
 .منيةاأل

 
يجابية لمديري المدارس الحكومية وعالقتها درجة الممارسة اإل(. 0440) .سالمة، نسرين محمد

 .نظر المعلمين ةبالفاعلية الذاتية للمعلمين في مديريات شمال الضفة الغربية من وجه
 .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية

 
التعاون بين المدرسة والمجتمع المحلي بمدينة الرياض واقع  (.0444) .السلطان، فهد سلطان

، الملك سعود ةبحث منشور بجامع .ليات الالزمة لتطويرهلمملكة العربية السعودية وأدهم اآلبا
 .المملكة العربية السعودية

 
السلوك القيادي وعالقته بالمناخ المنظمي لدى مديري المدارس (. 0443) .سليم، أشرف سليم
رسالة  .نظر معلميهم ةالثانوية في محافظات شمال الضفة الغربية من وجهالحكومية 

 .النجاح الوطنية ةماجستير غير منشورة، جامع
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مجلة  .خالقيات المهنة التربوية التعليمية لدى مدير المدرسةأ(. 0444) .الشكيلي، خالد سالم
 .43-40، (30)، وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان، رسالة التربية

 
دور بيئة العمل الداخلية في تحقيق اللتزام التنظيمي  (.0443) .عايد رحيل عيادةالشمري، 

رسالة ماجستير غير  .لدى منسوبي قيادة حرس الحدود بمنطقة الحدود الشمالية
 .منية، الرياضنايف العربية للعلوم األ ةمنشورة، جامع

 
نماط المناخ المدرسي السائدة في أ (.0444) .والمعاضدي، فاطمة يوسف ،صادق، حصة محمد

مجلة مركز البحوث  .مدارس التعليم العام بدولة قطر وعالقتها ببعض المتغيرات
 .13-04، (04) ،قطر ة، جامعالتربوية

 
واقع المناخ المدرسي السائد بالمؤسسات التربوية وعالقته ببعض (. 0443) .صباح، عايش

 . 10-31، (40)، نسانية والجتماعيةالعلوم اإل مجلة وهران، الجزائر،  ةجامع .المتغيرات
 

دراسة  داء والميزة التنافسية،أثر المناخ التنظيمي في األ (.0443) .سماعيلإحمد عبد أالصفار، 
-31 ،(43) ،األردن ،والقتصاددارة اإل ةمجل .ية في المصارف التجارية األردنيةميدان
33. 

 
 .مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع :القاهرة .1ج التنظيميالسلوك  (.0441) .الصيرفي، محمد

 
اللتزام  تحقيق في وأثردها التنظيمية والثقة القيادية األنماط (.0444) .صبر ناصر رنا الطائي،

 القطاع شركات في المديرين من عينة را آل تحليلية تشخيصية دراسة التنظيمي،
 ةعمال، جامعدارة األإكلية  األعمال، إدارة في ماجستير رسالة .المختلط الصناعي

 .بغداد
 

، 4ط المناخ التنظيمي وحلقات الجودة(. 0441. )الطويل، أكرم احمد وحمدي، إسراء وعداهلل
 .دار حامد للنشر والتوزيع: عّمان

 
 .مؤسسة شباب الجامعة: اإلسكندرية .المناخ المدرسي(. 0440. )الطويل، غالب محمود
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المناخ التنظيمي على الرضا الوظيفي في شركة  أثر (.0444) .عايشيهاب محمد إالطيب، 
كلية التجارة،  ،رسالة ماجستير غير منشورة .(دراسة حالة)الفلسطينية  التصالت

 .فلسطين ،يةسالماإل ةالجامع
 

مستوى الذكا ات المتعددة لمديري المدارس الثانوية  (.0444) .الظفيري، ياسمين هباد
نظر  ةمناخ التنظيمي في مدارسهم من وجهدولة الكويت وعالقته بالومعلميها في 

 .وسط، الكويتالشرق األ ةرسالة ماجستير غير منشورة، جامع .المديرين والمعلمين
 

درجة االلتزام المهني لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية (. 0444) .عابدين، محمد
ية في العلوم األردنالمجلة  .والمديرينالفلسطينية ومعلميها من وجهات نظر المعلمين 

 .044-040، (3)6، التربوية
 

درجة اللتزام التنظيمي لدى القادة التربويين في وزارة التربية  (.0443) .العازمي، سالم شبيب
 ةرسالة ماجستير غير منشورة، جامع .نظردهم والعاملين لديهم ةبدولة الكويت من وجه

 .عمان العربية
 

دارة الصراع لدى مديري ومديرات المناخ التنظيمي وعالقته بإ (.0444) .مبارك العامري، مالك
كلية التربية، جامعة نزوى، سلطنة . مدارس التعليم مابعد األساسي بسلطنة عمان

 .عمان
 

( دراسة ميدانية)أثر العدالة التنظيمية وعالقتها بااللتزام التنظيمي  (.0440) .العبيدي، نماء جواد
 ،ة والقتصاديةداريمجلة تكريت للعلوم اإل .التعليم العالي والبحث العلميفي وزارة 

 .444-40، (30) 1 ،جامعه تكريت
 

في أدا  المعلمين في  هالمناخ المدرسي ومعوقاته ودور  (.0444) .العتيبي، محمد عبد المحسن
 .منية، الرياضالعربية للعلوم األ نايف ةجامع .التعليم العام مدارس

 
أثر النمط القيادي لمديري المدارس الثانوية الحكومية بمنطقة (. 0444) .كمال يحيىعجيم، 

رسالة ماجستير غير  .نظر المعلمين ةتبوك على اللتزام التنظيمي للمعلمين من وجه
 .مؤتة، األردن ةمنشورة، جامع
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ة الثانوية المناخ التنظيمي السائد في مدارس المرحل (.0440) .الشيماء أحمد عبداهللعدوان، 
، اجستير غير منشورةرسالة م .بمحافظات قطاع غزة وعالقته بالروح المعنوية للمعلمين

 .، فلسطيناإلسالمية ةالجامع
 

والحجري،  ،ناصر ،الكندي ،اللواتي، طاهرة ،الجمالي، فوزية ،كاظم، علي ،عطاري، عارف
 والتعليم التربية وزارة بمدارسوالتدريسية  ةدارياإل للهيئة التنظيمي الوالء (.0443) .سالم

، (0)11، م القرى للعلوم التربوية والجتماعية والنفسيةأ ةمجلة جامع. عمان بسلطنة
43-40. 

 
دار  :عمان .ة في المؤسسات التربويةداريالعمليات اإل(. 0444) .رعليمات، صالح ناص
 .الشروق للنشر والتوزيع

 
تزام المنظمي بمشاركة العاملين عالقة االل(. 0443) .والزبيدي، غني دحام ،زي، سعد عليالعن

، (34)المستنصرية،  ة، جامعدارة والقتصادمجلة اإل .في تحقيق متطلبات الجودة ثرهاأو 
33-34. 

 
عالقة القيادة التحويلية بالمناخ التنظيمي في المدارس الحكومية  (.0440) .عواد، ريم نصوح

رسالة ماجستير غير منشورة،  .نظر المديرين فيها ةالثانوية في فلسطين من وجه
 .النجاح الوطنية ةجامع

 
 .األردن:سامة للنشر والتوزيع أدار  .داريالسلوك التنظيمي اإل(. 0444) .عوض، عامر

 
بحث ميداني . دارة الناجحة وتأثيردها على المناخ المدرسياإل(. 0443) .عويسات، مجدي

 .القدس، فلسطين شرقي
 

داء العاملين أفي جودة  ثرهاأو دارة المدرسية ثقافة اإل(. 0443) .رجب عليالعويسي، 
وزارة التربية والتعليم  ،مجلة رسالة التربية والتعليم .(تحليلية ةدراس) بالمؤسسات التربوية

 .44-33، (01) ،بسلطنة عمان
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 ،البحرين ،مجلة البحوث التربوية .المناخ المدرسي الميسر للتعلم(. 0443) .عيد، فاطمة
(4)،34-33. 

 
التنظيمي لدى المشرفين الرضا الوظيفي وعالقته باللتزام (. 0444) .يناس فؤادإفلبمان، 

رسالة  .والمشرفات التربويات بإدارة التربية والتعليم بمدينة مكة المكرمة التربويين
 .المملكة العربية السعودية ،جامعة أم القرى ،ر غير منشورةماجستي

 
دارة المؤسسات إالسلوك التنظيمي في (. 0441) .وعبدالمجيد السيد محمد ،روق عبدهفليه، فا

 .دار المسيرة للنشر والتوزيع :عمان .4ج  التعليمية
 

اللتزام التنظيمي للمعلمات وعالقته باإلدارة الصفية في  (.0443) .قاروت، رباب عصام
 ةرسالة ماجستير غير منشورة، جامع .مدارس المرحلة المتوسطة بمدينة مكة المكرمة

 .م القرى، المملكة العربية السعوديةأ
 

 ةمي لدى أعضا  دهيئة التدريس بجامعاللتزام التنظي(. 0440) .القمشوعية، سامية بنت حمود
، ، جامعة السلطان قابوسكلية التربية .رسالة ماجستير غير منشورة .السلطان قابوس

 .سلطنة عمان
 

، (دراسة ميدانية) نماط القيادية وأثرها في االلتزام التنظيمياأل(. 0444) .عباسكريدي، جاسم 
 ،القادسية ةجامع ،ة والقتصاديةداريمجلة القادسية للعلوم اإل .دارة واالقتصادكلية اإل

12 (3) ،00 -03. 
 

ساسي ح لتحويل مدارس التعليم مابعد األتصور مقتر (. 0443) .الكندي، مياسة عبداهلل موسى
 ةرسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامع .متعلمةلى منظمات إسلطنة عمان 

 .سلطنة عمانالسلطان قابوس، 
 

مديري المدارس في تحسين المناخ التنظيمي ر دو (. 0440) .ومقابلة، عاطف ،الكيالني، لبني
، العلوم التربويةمجلة  .وعالقته بالروح المعنوية لمعلميهم في محافظة العاصمة عمان

 . 34-03 ،(4) 41 ،األردن
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والجمالي،  ،كاظم، علي ،العطاوي، توفيق ،الحجري، سالم ،الكندي، ناصر ،اللواتي، طاهرة
ة والتدريسية بمدارس وزارة التربية داريالول  التنظيمي للهيئة اإل(. 0440) .فوزية

  ، أم القرى للعلوم التربوية والجتماعية واإلنسانية ةمجلة جامع. والتعليم بسلطنة عمان
11 (0) ،43-44. 

 
زمزم ناشرون  :األردن .4ط ساليب والستشاراتاأل :التنظيم اإلداري(. 0444) .اللوزي، موسى

 .وموزعون
 

دارة الصراع التي يتبعها مديرو مدارس وكالة إاستراتيجيات  (.0444) .مرزوق، ابتسام يوسف
رسالة ماجستير غير منشورة،  .وعالقتها باللتزام التنظيمي لدى المعلمين بمحافظات غزةالغوث 
 .فلسطينية، سالماإل ةالجامع

 
 .عالم الكتب: القاهرة .دارة المدرسية الحديثةاإل(. 4334) .محمد منيرمرسي، 

 
الرضا يل أبعاد المناخ التنظيمي لتحقيق دتصور مقترح لتع(. 0440) .المزامي، حسين علي

، رسالة ماجستير غير ساسي بسلطنة عمانظيفي للمعلمين بمدارس التعليم األالو 
 .منشورة، كلية التربية، جامعة السلطان قابوس

 
 .4ط منهج تطوير المهارات-السلوك الوظيفي المهني (.0443) .المسلم، سليمان بن ناصر

 .المملكة العربية السعودية
 

دا  لتنظيمي السائد في مدرس تطبيق األالمناخ ا(. 0444) .المسلمي، فاطمة بنت صقر
رسالة ماجستير غير منشورة، كلية . ن وعالقته بالمدرسة الفاعلةاالمدرسي بسلطنة عم

 .الدراسات التربية، جامعة الدول العربية
 

نظرة معاصرة لسلوك الناس في  -دارة السلوك التنظيمي إ(. 0441) .حمد سيدأ، ىمصطف
 .دار الكتب :القاهرة .العمل

 



143 
 

في تحسين المناخ التنظيمي دور مدير المدرسة الثانوية (. 0443) .المعايطة، عبدالعزيز عطااهلل
 ةمجلة جامع .في محافظتي عمان والزرقاء نظر المشرفين التربويين والمعلمين ةمن وجه

 .304-341، (1) 2، القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية
 

ية دراسة مقارنة بين األردنالمناخ التنظيمي في الجامعات  (.0444) .المعشر، زياد يوسف
 ةمجلة جامع .بعاد المناخ التنظيمي السائدأاألردنية الرسمية والخاصة لبعض ات معالجا

 .004-033، (4) 17 ،دمشق
 

رسالة ماجستير  .متطلبات بحوث العمل والمناخ التنظيمي(. 0444) .المعمري، شيخة ناصر
 .سلطنة عمانالسلطان قابوس،  ةغير منشورة، كلية التربية، جامع

 
 المهارات السلوكية والتنظيمية لتنمية  (.0444). عبدالفتاح المغربي، عبدالحميد

 .المكتبة العصرية: القاهرة .الموارد البشرية
 

الوظيفي لدى مديري الول  التنظيمي وعالقته بالرضا  (.0440) .الناعبي، ناصر حمدان
 ،رسالة ماجستير غير منشورة .ساسي بسلطنة عمانرس الحلقة الثانية من التعليم األمدا

 .نزوى، سلطنة عمان ةجامع
 

الوظيفي في المديريات  باألدا المناخ التنظيمي وعالقته  (.0440) .النبهاني، شيخة سالم
 كلية التربية، غير منشورة،رسالة ماجستير  .العامة للتربية والتعليم بسلطنة عمان

 .نزوى، سلطنة عمان ةجامع
 

دراسة تقويمية لإلدارة الذاتية في المدارس المطبقة لها  (.0443) .الهادي، أمينة سيف علي
رسالة ماجستير غير منشورة، كلية . بسلطنة عمان في ضو  خبرات بعض الدول

 .سلطنة عمانالتربية، جامعة السلطان قابوس، 
 

لمديري مدارس  اللتزام التنظيمي وضغوط العمل اإلداري(. 0440. )الهنداوي، ياسر فتحي
عين شمس،  ةرسالة ماجستير غير منشورة، جامع. التعليم األساسي بجمهورية مصر العربية

 .يةمصر الجمهورية العربية ال
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 وجهة نظر من األردن في األساسية المدارس في المدرسي المناخ واقع (.0444) .هندي، صالح
 المجلة .المتغيرات وعالقته ببعض العاشر الصف وطلبة يةسالماإل التربية معلمي
 .403-441، (0) 7 ،التربوية العلوم في يةاألردن

 
المناخ التنظيمي وعالقته باللتزام التنظيمي دراسة مسحية  (.0443) .حمدأخالد محمد  الوزان،

العامة  واإلدارةالعامة للتدريب والحراسات  باإلدارةمقارنة على الضباط العاملين 
منية، جامعة نايف العربية للعلوم األ .منية بوزارة الداخلية في مملكة البحرينللمناطق األ

 .رسالة ماجستير غير منشورة، المملكة العربية السعودية
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  ستطالعيةالدراسة اإل :(1) ملحق

                                         جامعة نزوى
 كلية العلوم واآلداب 

 نسانيةقسم التربية والدراسات اإل
 دارة التعليميةماجستير تربية في اإل

                     
 ختي الكريمةأأخي الكريم، 

 ...وبركاته السالم عليكم ورحمة اهلل
المناخ المدرسي وعالقته بااللتزام التنظيمي في مدارس "تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان   

 ".محافظة مسقطبالحلقة الثانية من التعليم األساسي من وجهة نظر المعلمين 
وتطبيق دراسة استطالعية على معلمي ومعلمات مدارس الحلقة الثانية بمحافظة مسقط، وذلك    
كماال للحصول على درجة الماجستير من جامعة نزوى في اإلدارة التعليمية، لذلك يرجى منكم است

التكرم بتعبئة االستمارة المرفقة بعد قراءة كل فقرة من فقرات االستبانة قراءة متأنية في الخانة التي 
لن تستخدم  ا أن المعلومات المقدمةتعبر عن مدى موافقتكم عليها حسب الواقع في مدارسكم، علمً 

 .إال ألغراض البحث العلمي فقط وتتوقف دقتها على صحة النتائج التي ستتوصل إليها الدراسة
 :تعريف المصطلحات الواردة في االستبانة

من الخصائص والسمات التي تتسم بها بيئة العمل والتي يتحدد من  ةمجموع :المناخ المدرسي 
 .ولياء أمور الطلبة مع بعضهم بعضاالتالميذ وأخاللها العالقة بين اإلداريين والمعلمين و 

نتماء لمدرسته، وأن أهدافه وقيمه ترتبط مع أهدافها شعور الفرد بالوالء واال" :االلتزام التنظيمي
 .درسةوقيمها، فيزيد ارتباط وتمسك الفرد وتعلقه بالم

 
 

 ةبنت ناصر المسروريبدرية : لباحثةا                                                    
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 :البيانات الشخصية الخاصة بالمعلم: أول
                                            :      عدد الحصصسنة                :  سنوات الخبرة:                النوع
 :جب عن الفقرات التية بدقةأ: ثانيا

اوافق  الفقرات م
 بشدة

غير موافق  غير موافق  محايد اوافق
 بشدة 

باإلجماع لحل  في المدرسة تؤخذ القرارات 4
 .المشكالت المدرسية

     

صية يراعي مدير المدرسة الظروف الشخ 0
 .للمعلم عند تكليفه باألعمال

     

ن جهوده مقدره ومعترف بها أيشعر المعلم  3
 .دارة المدرسيةمن قبل اإل

     

االعمال المكلف بها مرهقة ن أيشعر المعلم  0
 .ويترتب عليها أعباء كثيرة

     

      .يقدر الطلبة جهود المعلمين تجاههم 1
مستعد للقيام بأي عمل لالرتباط بهذه أنا  3

 .المدرسة
     

خبر زمالئي أاشعر بالفخر واالعتزاز عندما  4
 .عمل بهذه المدرسةأبأنني 

     

مكان آخر اذا عرض علي عمل آخر في  4
 .بأجر أعلى أقرر فورا ترك العمل

     

 
 :سئلة التاليةجب بشفافة عن األأ: لثًاثا
تمرار فيها وبذل المزيد من هل تشعر أن بيئة العمل في المدرسة تشجعك على البقاء واالس .4

 ؟ أم هي بيئة معيقة؟ الجهد
............................................................................................. 

 ؟لمين لديهم التزام لمهنة التعليم؟ ولماذان المعأفي الميدان هل تعتقد من خالل مالحظاتك  .0
.............................................................................................

        لكم جزيل الشكر........................... .................................
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 ساتذة المحكمين ألداة الدراسةقائمة بأسما  األ :(2) الملحق
 

 جهة العمل الدرجة العلمية الوظيفة  سم المحكمإ م
قابوس  جامعة السلطان دكتوراه أستاذ مساعد جمعه سعيد تهامي 4

 جامعة بني سويف\
 نزوى ةجامع دكتوراه أستاذ مساعد حسام الدين السيد محمود 0
 جامعة السلطان قابوس دكتوراه أستاذ مساعد راشد بن سليمان الفهدي 3
 جامعة السلطان قابوس دكتوراه أستاذ مساعد زهرة بنت ناصر بن محمد الراسبي 0
 جامعة الكويت دكتوراه التخطيط التربوي سالم الهاجري 1
 جامعة السلطان قابوس دكتوراه استاذ مشارك سعاد بنت محمد بن علي بن سليمان  3
الوزيرة مستشار  سعيد بن سالم بن حمد الحارثي 4

 للتقويم التربوي 
 والتعليموزارة التربية  دكتوراه

وطرق مناهج  عبد الرحمن السفاسفة 4
 تدريس

 جامعة نزوى دكتوراه

 جامعة نزوى دكتوراه أستاذ مساعد عبدالعزيز عطااهلل المعايطة 3
وكيل وزارة التعليم  عبداهلل بن محمد بن عامر الصارمي 44

 العالي
 وزارة التعليم العالي دكتوراه

 قابوس السلطانجامعة  دكتوراه أستاذ مساعد علي عرجاش 44
 جامعة صنعاء\

 جامعة السلطان قابوس دكتوراه أستاذ علي كاظم 40
 جامعة نزوى دكتوراه استاذ مشارك محمد أحمد نقادي 43
جامعة البلقاء التطبيقية  دكتوراه استاذ مشارك محمد حسن محمد حمادات 40

 باألردن
 السلطان قابوسجامعة  دكتوراه  أستاذ محمد عبد الحميد الشين 41
 جامعة السلطان قابوس دكتوراه أستاذ مساعد نسرين صالح محمد صالح الدين 43
 جامعة السلطان قابوس دكتوراه أستاذ زائر هشام سيد عباس 44
 جامعة السلطان قابوس دكتوراه المركز االكاديمي هالل بن سعيد بن حمد الشيذاني 44
  قابوس جامعة السلطان دكتوراه مشاركأستاذ  ياسر فتحي الهنداوي المهدي 43
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 الستبانة في صورتها األولية :(3) ملحق
                           جامعة نزوى

 كلية العلوم واآلداب 
 نسانيةقسم التربية والدراسات اإل

 دارة التعليميةماجستير تربية في اإل
 
 

 الدكتور \االستاذ  \الفاضل 
 ...وبعد..  وبركاته السالم عليكم ورحمة اهلل 

 
 تحكيم أداة الدراسة: الموضوع

 
في مدارس لتزام التنظيمي المناخ المدرسي وعالقته باال"م الباحثة بإعداد دراسة بعنوان تقو        

؛ وذلك استكماال "بمحافظة مسقط نمعلميالنظر  ةمن وجهالحلقة الثانية من التعليم األساسي 

لى إنزوى، وتهدف الدراسة  ةالماجستير في اإلدارة التعليمية بجامعلمتطلب الحصول على درجة 

 .المعلمين نظرة لتزام التنظيمي من وجهمعرفة واقع المناخ المدرسي وعالقته باال

ستفادة من خبراتكم، ونظرا لما تتمتعون به من خبرة ومكانة علمية، ورغبة من الباحثة في اال  

، رلمحو ل فقراتنتماء الامدى ، و فقراتدرجة وضوح ال اتكم حوليرجى التكرم بإبداء آرائكم ومالحظ

، وأي اضافات أخرى ترونها مناسبة، شاكرة لكم تفضلكم بمنحي جزءا فقراتوالصياغة اللغوية لل

 ..من وقتكم



 ......مع خالص الشكر ووافر االمتنان                                                       
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:البيانات الشخصية للمحكم
 : .........................    الوظيفة: ......................           سماإل   

 : ...............العمل ةجه: .............                 الدرجة العلمية
 :البيانات األولية: أول

 
 
 
 
 
 
 

 :الدراسةمصطلحات 
من الخصائص والسمات التي تتسم بها بيئة العمل  ةمجموع: وتعرف الباحثة المناخ المدرسي

ولياء أمور الطلبة مع بعضهم والتي يتحدد من خاللها العالقة بين اإلداريين والمعلمين والتالميذ وأ
 ،المهني للمعلمالسلوك ، و القيادة الجماعية: )تي تتضح من خالل األبعاد التاليةوال، بعضا

 .أمور الطلبة المجتمع المحلي وأولياء، و التحصيل الدراسيو 
نتماء لمدرسته، وأن أهدافه وقيمه ترتبط مع أهدافها شعور الفرد بالوالء واال: اللتزام التنظيمي

 :درسة، وتتمثل في األبعاد التاليةوقيمها، فيزيد ارتباط وتمسك الفرد وتعلقه بالم
 .ارتباط الموظف عاطفيا بالمدرسة وانغماسه فيها وتعلقه بها: اللتزام العاطفي.1
شعور الفرد بالمسؤولية وواجبه اتجاه مدرسته والعاملين فيها، ويعزز هذا  :اللتزام المعياري.2

 .الشعور الدعم الذي يتلقاه الفرد من مدرسته، والسماح له بالمشاركة والتفاعل االيجابي بالمدرسة
أن يحققها الفرد لو استمر بالعمل مع  القيمة االستثمارية التي يمكن: اللتزام المستمر.3

 .المؤسسة، في مقابل الفقد الناتج عن تركه العمل بالمدرسة
 
 
 



  نثىأ              ذكر                        : النوع

 

 سنة    :في التدريس سنوات الخبرة

 :سبوعيةاأل عدد الحصص

 فأقل  حصة  31                                    

   حصة  31-34من                                     

 فأكثر  31                                     
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 : استبانة المناخ المدرسي: ثانيا
المدرسي والمطلوب معرفة واقع المناخ المدرسي لدى  خالمنا وضح أبعادالتي ت فقراتمن ال ةأمامك مجموع

 :التي تناسب اختيارك فقرةال مامأ(  √)   المعلمين وذلك بوضع عالمة
 
بعاد المناخ أ

 المدرسي

 
 م

 
 راتـــــــــــــــــــالفق

 
 

درجة 
 الوضوح

سالمة 
 الصياغة

انتما  الفقرة 
المالحظات للمحور

 

واضحة
 

غير 
واضحة

 
سليمة 

 

غير 
سليمة

 
تنتمي

ل تنتمي 
 

 
 
 

القيادة 
 الجماعية

مع المعلمين  جميع جوانب الموضوعاتبحث المدير ي 1
 .بوجود أرا  آخرىإيمانه مع 

       

        .بروح المساواة مع المعلمين  عامل المديرتي 2
        .المدير المقترحات المقدمة من المعلمين نفذي 3
والنفتاح مع المعلمين وسهوله يتصف المدير بالود  4

 .الوصول اليه
       

        .معايير محددة لألدا  المدرسة على فظ مديرايح 5
        .يتيح المدير للمعلمين معرفة ما دهو متوقع منهم 6
        .إلجرا  التغييرات مستعد مدير المدرسة 7

 
 
 
 

السلوك 
المهني   

 للمعلم
 
 

        .المعلمون بعضهم البعضيساعد ويساند  1
تتسم عالقة المعلمين مع بعضهم البعض بالتعاون  7

 .والمشاركة 
       

        .تتميز المدرسة بارتفاع الروح المعنوية لدى المعلمين 11
        .ينجز المعلمون اعمالهم بحماس 11
        .يقدم المعلمون دعما اجتماعيا لزمالئهم 12
        .يحترم المعلمون الكفا ة المهنية لزمالئهم 13
        .يمارس المعلمون الحكم المهني في المدرسة 14

        .يبذل المعلمون أقصى جهددهم مع طالبهم  15
        .يتفانى ويلتزم المعلمون ألجل طالبهم 16
 .يحرص المعلمون على التواصل مع أوليا  األمور 17
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بعاد المناخ أ

 المدرسي

 
 م

 
 راتـــــــــــــــــــالفق

 
 

درجة 
 الوضوح

سالمة 
 الصياغة

انتما  الفقرة 
المالحظات للمحور
 

 
المالحظات

 

واضحة
 

غير 
واضحة

 
 

سليمة
غير سليمة 

 
تنتمي

ل تنتمي 
 

 
 
 
 

التحصيل 
 الدراسي

 التحصيل الدراسيالنجاز و دارة المدرسة إ ميز وتعرفت 11
 .فيها 

       

        .عالية لألدا  التعليميتحدد المدرسة معايير  17
يعتقد المعلمون أن طلبتهم لهم القدرة على التحصيل  21

 .األكاديمي في دهذه المدرسة
       

يحترم الطالب زمالئهم الذين يحصلون على درجات  21
 .عالية

       

        .عمالهم السابقة أيجتهد الطالب بجد لتحسين  22
عمال اضافية أيسعى الطالب للحصول على واجبات و  23

 .للحصول على درجات جيدة
       

        .جلهمأدهداف التي وضعت من يمكن للطالب تحقيق األ 24
ضغوطا للحفاظ على معايير  موراألوليا  أيمارس  25

 .عالية
       

األمور المتعلقة مور من أجل تحسين األ وليا يضغط أ 26
 .المدرسة 

       

المجتمع 
المحلي 
وأوليا  

أمور 
 الطلبة

        .يستجيب المدير لضغوطات أوليا  األمور 27
        .يواجه المعلمون ضغوطات من المجتمع 21
        .يمكن لعدد قليل من اآلبا  تغيير سياسة المدرسة 27
        .الخارجيةالمدرسة معرضة للضغوطات  31
تنظم المدرسة لقا ات منظمة مع أوليا  أمور الطلبة  31

 .وفق خطة مدروسة
       

        .تشكل مجالس أوليا  أمور الطلبة بطريقة ديمقراطية 32
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اللتزام التنظيمي والمطلوب معرفة  وضح أبعادالتي ت فقراتمن ال ةمامك مجموعأ :اللتزام التنظيمي: ثالثا
 :ياركالتي تناسب اخت فقرةامام ال(  √)   واقع اللتزام التنظيمي لدى المعلمين وذلك بوضع عالمة

 
بعاد اللتزام أ

 ظيمينالت

 
 م

 
 راتــــــــــــــــــــــالفق

درجة 
 الوضوح

سالمة 
 الصياغة

 انتما  الفقرة
المالحظات للمحور

 

واضحة
 

غير 
واضحة

 

سليمة
غير سليمة 

 

تنتمي
ل تنتمي 

 

 
 

 اللتزام
 العاطفي

        .سأكون سعيدا لقضا  بقيه حياتي بمدرستي 33
        .أفتخر عندما اتحدث عن مدرستي امام الناس 34
        .أتعامل مع مشكالت المدرسة كما لو أنها مشكالتي 35
أخرى كما أنا أعتقد ان من السهل التعلق بمدرسة  36

 .متعلق بمدرستي الحالية
       

        .ل أشعر بأني جز  من أسرة المدرسة 37
        .ل أشعر أني مرتبطا عاطفيا بمدرستي 31
        .مدرستي لها معنى شخصي بالنسبة لي 37
        .ل أشعر بانتما  قوي لمدرستي 41

 
 
 

 اللتزام
 ستمراريال

من ما سيحدث لو تركت مدرستي في الوقت  ل أخاف 41
 .الحالي

       

أشعر أنه من الصعب للغاية ترك مدرستي اآلن حتى  42
 .لو اردت ذلك 

       

ستتعطل حياتي كثيرا  لو قررت أن اترك مدرستي  43
 .اآلن

       

        .لن يكون مكلفا لي ترك مدرستي في الوقت الحالي 44
بقائي بمدرستي في الوقت الحالي دهي مسالة حاجة  45

 . أكثر منها رغبة
       

أشعر أن لدي عدد قليل من الخيارات لو فكرت في  46
 .ترك مدرستي

       

        .أحد أسباب عدم تركي لمدرستي لندرة البدائل المتاحة 47
من السباب الرئيسية لمواصلة العمل في مدرستي دهو  41

أن تركي لها سيتطلب تضحية شخصية كبيرة قد ل 
تتطابق مع الفوائد التي سأحصل عليها من مدرسة 

 . اخرى
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بعاد اللتزام أ

 ظيمينالت

 
 م

 
 راتــــــــــــــــــــــالفق

درجة 
 الوضوح

سالمة 
 الصياغة

 انتما  الفقرة
المالحظات للمحور

 

واضحة
 

غير 
واضحة

 

سليمة
غير سليمة 

 

تنتمي
ل تنتمي 

 

 
 

 اللتزام
 معياريال

أعتقد أن المعلمين في دهذه اليام يكثرون النتقال  47
 .من مدرسة ألخرى

       

أعتقد أن المعلمين ل يتوجب عليهم اللتزام دائما  51
 .لمدرستهم

       

ألخرى عمل غير أخالقي أعتبر النتقال من مدرسة  51
 .بالنسبة لي

       

 من أسباب مواصلة العمل بمدرستي دهو أن من المهم 52
 الول  واللتزام تجاه المدرسة

       

        سأغادر إذا حصلت على عرض آخر في مكان أفضل 53
        .أؤمن بقيمة الول  واللتزام تجاه مدرستي 54
كانت أفضل عندما يبقى العاملون أعتقد أن األمور  55

 بالمدرسة نفسها طيلة حياتهم
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أداة الدراسة في صورتها النهائية(: 4)ملحق   

 جامعة نزوى
 كلية العلوم واآلداب 

 نسانيةقسم التربية والدراسات اإل
 دارة التعليميةماجستير تربية في اإل

 
 المحترمون                                     المعلمون والمعلمات          \األفاضل

 : وبعد ... وبركاته اهلل ورحمة عليكم السالم
 

في مدارس المناخ المدرسي وعالقته باللتزام التنظيمي "بعنوان دراسة  تطبيقتقوم الباحثة ب    

ضمن وذلك ، "بمحافظة مسقطالحلقة الثانية من التعليم األساسي من وجهة نظر المعلمين 

ونظرا لخبرتكم الميدانية في الحقل ، دارة التربويةمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اإل

التربوي، والتي سيكون لها أثر أكبر في إثراء هذه الدراسة؛ ترغب الباحثة باختياركم ضمن عينة 

والثاني سي ول المناخ المدر األ حورينمن مهذه الدراسة لإلجابة على فقرات االستبانة المكونة 

إال ، علما بأن جميع البيانات واإلجابات الواردة في هذه االستبانة لن تستخدم االلتزام التنظيمي

لذلك يرجى التكرم بقراءة فقرات االستبانة واإلجابة عنها بوضع  ألغراض البحث العلمي فقط،

           .     في العمود الذي يمثل وجهة نظركم( √)اشارة 

                                                                 
 

 بدرية ناصر المسرورية : الباحثة                                                  
 .....أشكر تعاونكم معي                                                        
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 :أمام البيانات المناسبة( √ )الرجا  وضع عالمة  :األوليةالبيانات : أول
    

 

 
 
 
 
 

                         
 :مصطلحات الدراسة

من الخصائص والسمات التي تتسم بها بيئة العمل  ةمجموع :وتعرف الباحثة المناخ المدرسي
مع بعضهم وأولياء أمور الطلبة  داريين والمعلمين والتالميذبين اإل ةالعالق ايتحدد من خالله تيوال

 ،السلوك المهني للمعلمو  ،القيادة الجماعية): تي تتضح من خالل األبعاد التاليةا والبعض
 .(الطلبة المجتمع المحلي وأولياء أموروالتحصيل الدراسي، و 

نتماء لمدرسته، وأن أهدافه وقيمه ترتبط مع أهدافها شعور الفرد بالوالء واال :لتزام التنظيميل ا
 :درسة، وتتمثل في األبعاد التاليةوقيمها، فيزيد ارتباط وتمسك الفرد وتعلقه بالم

 .ظف عاطفيا بالمدرسة وانغماسه فيها وتعلقه بهاارتباط المو : اللتزام العاطفي.1
شعور الفرد بالمسؤولية وواجبه تجاه مدرسته والعاملين فيها، ويعزز هذا  :اللتزام المعياري.2

 .الشعور الدعم الذي يتلقاه الفرد من مدرسته، والسماح له بالمشاركة والتفاعل االيجابي بالمدرسة
أن يحققها الفرد لو استمر بالعمل مع  االستثمارية التي يمكنالقيمة : اللتزام المستمر.3

 .المؤسسة، في مقابل الفقد الناتج عن تركه العمل بالمدرسة
 
 
 
 
 



  نثىأ       ذكر                        : النوع

 

 سنة   :في التدريس سنوات الخبرة

 

 :سبوعاألخالل  عدد الحصص

 

 فأقلحصة  31  

 حصة  31-34من  

 فأكثر 31 
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  :استبانة المناخ المدرسي: ثانيا
المدرسي والمطلوب معرفة واقع المناخ المدرسي لدى  خالمنا توضح أبعادالتي  فقراتمن ال ةأمامك مجموع

 :ختياركاالتي تناسب  فقرةال مامأ(  √)   المعلمين وذلك بوضع عالمة
 

أبعاد المناخ 
 المدرسي

 
 م

 
 راتـــــــــــــــالفق

 
 
 

ثير
ث ك

حد
ي

يانا 
 أح

ث 
حد

ي
 

رف
 أع

ل
 

دث
 يح

 ما
ادرا

ن
القا 

 إط
دث

 يح
ل

 
 

 
 
 

القيادة 
 الجماعية

      .العملية التعليمية التعلمية مع المعلمينجميع جوانب بحث مدير المدرسة ي 1
      .يحرص مدير المدرسة على المساواة في التعامل مع المعلمين 2
      .بالمقترحات المقدمة من المعلمين المدرسة يأخذ مدير 3
      . يتصف مدير المدرسة بالود مع  جميع المعلمين 4
      .يحرص مدير المدرسة على متابعة تطبيق المعايير المحددة لألدا  التعليمي 5
      .منهممتوقع للمعلمين معرفة ما دهو  المدرسة يتيح مدير 6
في تطوير العمل  عدمدير المدرسة إلجرا  التغييرات الضرورية التي تسا عىيس 7

 .إن لزم األمر
     

 
 
 
 

السلوك 
المهني   

 للمعلم
 
 

      .تتسم العالقة بين المعلمين مع بعضهم بعض بالتعاون 1
      . عالية معنوية بروحالمعلمون  تعيتم 7

      .ينجز المعلمون أعمالهم التدريسية بحماس 11
       .لزمالئهمإجتماعيا يقدم المعلمون دعما  11
      .يقدر المعلمون زمالئهم ذوي الكفا ات المهنية العالية 12

      .يبذل المعلمون أقصى جهددهم مع طالبهم  13
      . يلتزم المعلمون بإنجاز أعمالهم ألجل طالبهم 14
 .يحرص المعلمون على التواصل مع أوليا  امور الطلبة 15
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بعاد المناخ أ

 المدرسي

 
 م

 
 راتـــــــــــــالفق

ثيرا
ث ك

حد
ي

يانا 
 أح

دث
يح

 

رف
 أع

ل
ما  

درا 
نا

دث
يح

القا 
 إط

دث
 يح

ل
 

 
 
 
 

التحصيل 
 الدراسي

      .للطلبة الدارسين فيها يالتحصيلالمستوى دارة المدرسة تتابع إ  16
      .لرفع التحصيل الدراسي فيها لألدا  تحدد المدرسة معايير عالية 17
يعتقد المعلمون أن طلبتهم لديهم القدرة على التحصيل الدراسي في دهذه  11

 .المدرسة
     

      .دهم الذين يحصلون على درجات عالية زمال لبةيحترم الط 17
      .أعمالهم السابقة لتحسين بةيجتهد الطل 21
يسعى الطلبة للحصول على واجبات وأعمال إضافية للحصول على درجات  21

 .جيدة
     

      .  يمتلك الطلبة مهارات تؤدهلهم لتحقيق األدهداف التي وضعت ألجلهم 22
      .يساند أوليا  األمور المدرسة للحفاظ على معايير عالية لتحقيق جودة التعليم 23

 
المجتمع 
المحلي 
وأوليا  

أمور 
 الطلبة 

      .تشكل مجالس أوليا  أمور الطلبة بطريقة ديمقراطية 24
      .المدرسة لقا ات منظمة مع أوليا  أمور الطلبة وفق خطة مدروسةتنظم  25
      .تغيير سياسة المدرسةألوليا  أمور الطلبة يمكن  26
      .تتعامل المدرسة مع أوليا  أمور الطلبة بشفافية 27
      .تواجه المدرسة ضغوطات خارجية  21
      .موراألأوليا   متطلباتيستجيب المدير ل 27
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اللتزام التنظيمي والمطلوب معرفة  وضح أبعادالتي ت فقراتمن ال ةمامك مجموعأ :اللتزام التنظيمي: ثالثا
 :اختياركالتي تناسب  فقرةمام الأ(  √)   واقع اللتزام التنظيمي لدى المعلمين وذلك بوضع عالمة

 

 
 
 

 
بعاد اللتزام أ

 ظيمينالت

 
 م

 
 راتـــــــــــــــــــــــالفق

شدة
ق ب

واف
م

 

فق
موا

رف 
 أع

ل
فق 

موا
ير 

غ
ق  
مواف

 
غير شدة

ب
 

 
 

 اللتزام
 العاطفي

      .ذا قررت قضا  بقية حياتي بمدرستيإسأشعر بالسعادة  31
      .أفتخر عندما أتحدث عن مدرستي أمام الناس 31
      .أتعامل مع مشكالت مدرستي كما لو أنها مشكالتي 32
      .أشعر بأني جز  من أسرة المدرسة 33
      .أشعر أني مرتبٌط عاطفيا بمدرستي 34
      .أعتبر مدرستي لها معنى خاص بالنسبة لي 35
      .أشعر بانتما  قوي لمدرستي 36

 
 
 

 اللتزام
 مستمرال

      .أخاف مما سيحدث لو تركت مدرستي في الوقت الحالي 37

      .أنه من الصعب للغاية ترك مدرستي اآلن حتى لو أردت ذلك أشعر  31

      .ستتعطل حياتي كثيرا  لو قررت أن أترك مدرستي اآلن 37
أعتقد أن بقائي بمدرستي في الوقت الحالي دهي مسالة حاجة أكثر  41

 . منها رغبة
     

      .أحد أسباب عدم تركي لمدرستي ندرة البدائل المتاحة 41
إن تركي لمدرستي سيتطلب تضحية شخصية كبيرة قد ل تتناسب مع  42

 . الفوائد التي سأحصل عليها من مدرسة أخرى
     

 اللتزام
 المعياري

 
 
 

      .يكثر المعلمون من التنقل من مدرسة ألخرى 43
      .ولئي تجاه مدرستي يجعلني أواصل العمل بها طوال فترة خدمتي 44
      . أؤمن بقيمة الول  واللتزام تجاه مدرستي 45
46 

 
      .أعتقد أنه من األفضل بقا  المعلمين بالمدرسة نفسها طيلة حياتهم
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 باحث تسهيل مهمة( : 5)ملحق 


