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  الفصل األول
___________________________________________________________  

  مشكلة الدراسة وأهميتها

  

 :المقدمة 1.1
  مجال التعليم عن بعد في فية التعليمية الرائدتتعتبر جامعة القدس المفتوحة من المؤسسا     

طي الحدود  هذه الجامعة من أجل تخأنشئت ث عامة وفي فلسطين خاصة، حيالوطن العربي

 الطالب حيث وجد، وضمن فلسفة إضاءة مصباح علم في إلىالوصول الجغرافية واإلقليمية و

  ).2006جامعة القدس المفتوحة،  (.كل بيت فلسطيني

  

 أن جامعة القدس المفتوحة أصبحت  إال،التقليدية في فلسطينورغم وجود العديد من الجامعات 

 كثير من إلى والسبب يعود ، طلبة التعليم العالي في فلسطين االكبر منعددالاآلن تضم 

أهمها الوضع المالي واالقتصادي الصعب للمواطن الفلسطيني، والفرصة   التى منالمتغيرات

، وهذا يعطي بيوتالتي فتحتها الجامعة لمن فاتتهم فرصة التعليم من الموظفين وربات ال

مؤشرا أن الجامعة تطورت بشكل كبير وسريع، ومع هذا التطور كان البد من زيادة عدد 

موظفي الجامعة، األمر الذي استوجب على إدارة الجامعة العمل الجدي من أجل ضمان نوعية 

  .)2006جامعة القدس المفتوحة، ( .مميزة من العاملين في الجامعة

  : المفتوحة بثالث مراحل هيمرت نشأة جامعة القدس و

  التخطيط.1

 إنطالقا من احتياجات الشعب الفلسطيني للتعليم العالي 1975بدأ التفكير في إنشاء الجامعة عام 

في ظل ظروفه السكانية واالجتماعية واالقتصادية تحت االحتالل اإلسرائيلي وبطلب من 

راسة الجدوى لمشروع الجامعة منظمة التحرير الفلسطينية قامت منظمة اليونسكو بإعداد د

 أقر المجلس 1981وفي عام .  واقرها المؤتمر العام لليونسكو1980والتي استكملت عام 

بنان حال دون المباشرة في الوطني الفلسطيني المشروع، اال ان ظروف االجتياح االسرائيلي لل

  .م1985تنفيذها حتى العام
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  اعدادالمناهج.2

، حين افتتح مقر مؤقت للجامعة في عمان بموافقة رسمية من  1985بدأت في أواخر العام 

 على إعداد الخطط 1991-1985وزارة الخارجية األردنية، وقد تركز العمل خالل الفترة بين 

الدراسية والبرامج األكاديمية واعتماد التخصصات العلمية فيها وإنتاج المواد التعليمية، 

  . ائط التعليمية المساندة خاصة السمعية والبصريةوخاصة المطبوعة، الكتب الدارسية والوس

  

   التنفيذ.3

 ، حيث باشرت الجامعة خدماتها التعليمية في فلسطين متخذة من مدينة 1991بدأت في عام 

القدس الشريف مقرا رئيسا لها وأنشأت مناطق تعليمية ومراكز دراسية في المدن الفلسطينية 

لدارسين وبدأ العدد باالزدياد سنويا إلى أن أصبح الكبرى، ضمت في البداية المئات من ا

وقد خرجت الجامعة الكوكبة األولى من طلبتها .  م2000حوالي خمسة وعشرين ألفا في العام 

كانت هذه المرحلة في غاية الصعوبة، حيث شهدت منذ بداية ميالدها على  . 1997عام 

تفجرت ضد االحتالل اإلسرائيلي في أرض فلسطين تعاظم االنتفاضة الشعبية الفلسطينية التي 

 ، كما عانت من أثار حرب الخليج التي تسببت في حدوث أزمات مالية لها في 1987العام 

  . قتصادية للشعب العربي الفلسطينيأحلك الظروف السياسية واالجتماعية واال

معة القدس جا(  ومع ذلك، فقد استمرت مستمده عزيمتها من عزيمة قيادتها التاريخية المناضلة

  ).2007المفتوحة، 

 فإنها أكثر أهمية عندما يعمل ،همة لإلنسان في حياته اليوميةم القرار صنعوإذا كانت عملية 

، فإن نشاطها كله يترجم في صيغة قرارات متنوعة تتخذ ثم اتفيها سيل من القرارفي مؤسسة 

 سلسة متالحقة من العمليات   العملية اإلدارية في المؤسسات، عبارة عناعتبارلذلك يمكن . تنفذ

 ).1989سالمة،(تبدأ وتنتهي بقرارات تتخذ وتنفذ 

  

في جميع  ها   وذلك لتكرار  ، في اإلدارة التربوية    القرار من الوظائف المهمة    تعتبر عملية صنع  و

 وبـدأت عمليـة     . وتؤثر في سيرها نحو تحقيق أهدافها      ،المهام اإلدارية التي تخص المؤسسة    

 ، وكانت القرارات دائما إما أن تسعد اإلنسان وتحقق له النجاح          ،داية اإلنسان اتخاذ القرار منذ ب   

  .أو عكس ذلك
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من العمليات األساسية والـضرورية فـي حيـاة األفـراد      القرار  اتخاذ في الواقع إن عملية    و

 أو التنظيمات   ، وما شابه ذلك   ،والجماعة سواء كان على مستوى التنظيمات الصغيرة كاألسرة       

 أن يقـدم علـى    ياسي، إذ ال يمكـن ألحـد       والقبيلة أو الجهاز اإلداري أو الس      ،كالقريةالكبيرة  

رتيبات الالزمة من خطط وبرامج، وتحديد األهداف التي تكون فـي           تمشروع ما لم يضع له ال     

 القرار من الوظـائف     اتخاذ عملية   أنالقول   وهذا يقود إلى     .النهاية بمثابة حافز التخاذ القرار    

 طرق وأسـاليب اسـتخدامها حـسب        ختلفتا وإن   ،ي مارسها اإلنسان منذ وجوده    اإلدارية الت 

   ). 1989النوري، ( الظروف السائدة لكل زمان ومكان 

  

المحور التي  قلب العملية و  تخاذ القرارات، فالقرار هو      ا وجوهر اإلدارة في حقيقة األمر ه      وإن

إلجراءات األخرى مـن تخطـيط      ا، وكافة األنشطة و   ةداريإلتدور حوله العمليات والوظائف ا    

سياسات وغيرها، فجميع العمليات     وتحديد أهداف و   ،يميوتنظيم وإشراف واتصال وتدريب وتق    

   ).1996أبو فروة، (  هي إال نتاج سلسلة من القرارات األنشطة اإلدارية ماو

  

إلى أن من مهام القائد أو المسؤول التربوي الحرص علـى إتاحـة              ) 1999 ( الطويلويشير  

معـه علـى    م المؤسسي أو المتعايشين فيه و     الفرصة أمام كافة المتأثرين من العاملين في النظا       

 القرارات التي يتأثرون بها، والتأكيد علـى أن اإلدارة ليـست مـسؤولية              اتخاذالمشاركة في   

 فرد واحد أو شخص مدير المؤسسة نفسه، وإنما هي عملية تشاركية يقوم المدير              ة في ورصمح

  . المنسق البارعفيها بدور 

 ومنهـا   وهناك بعض المتغيرات ذات العالقة بأفراد المؤسسات سواء كانت تعليمية أم غيرهـا            

األفـراد  للعالقة التي تربط بين المنظمـة و       ة الوالء  في دراس  ةهمياألترجع  و .الوالء التنظيمي 

 له األثر نفسه فـي      ى أهمية العمل ذاته وأثره البالغ في حياة األفراد، كما أن          وال ،العاملين فيها 

، فضال عن أثره على نفسية العامـل واتـزان مـشاعره            ةاستمرار وبقاء المنظمة بصفة عام    

 ومن هنا تنبثق    . إذ يجعل منه عضوا فعاال في مجال عمله ومجتمعه         ،وتأمين الحياة السعيدة له   

وط الـضغ عالقة ببيئة العمل مثـل، الرضـا، والـوالء، و         أهمية دراسة تلك المتغيرات ذات ال     

 االحاطـة  وعلى متخذي القرار     .النتائج المترتبة عليها  تها ببعض العوامل المؤثرة فيها و     وعالق

 يجابية على مستوى األداء الـوظيفي لألفـراد       إبمنبعها وجوانبها وما تمثله من مؤشرات غير        

  . )2004العمري، (وفاعلية التنظيم

  

 في تحقيق أهدافها ورفع كفاءتها،      ويعتبر العنصر البشري األساس الذي تعتمد عليه المنظمات       

 أفـضلهم كفـاءة،     الختيـار لذلك أخذت المنظمات تبذل الجهد وتنفق المال، وتصرف الوقت          
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قرارات  الصنع في جامعة القدس المفتوحة لمدرائهم في داريين اإل مشاركة العاملينواقع. 1

  .اإلدارية

مادية والمعنوية التـي    وتوليهم عناية خاصة، وتوفر لهم التدريب المناسب وتمنحهم الحوافز ال         

اإلخالص فـي خـدمتها،      المختلفة، وتطلب منهم في المقابل الوالء و       احتياجاتهمتسهم في سد    

  .)1990المعاني، (وتقديم األداء المتميز لتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية

 نحو  واتجاهاتهم القوى العاملة بها، عليها أن تهتم بمشاعرهم         استمرارولكي تضمن المنظمات    

ن  المتميـزي  ةالمنظمة، وأن تعمل على تنمية العالقات بينها وبين األفراد العاملين فيها، وخاص           

 إيجاد الدافع لديهم لبـذل      إلى أن يؤدي    االهتماممنهم من ذوي المهارات العالية، فمن شأن هذا         

  . )1999العجمي، (المزيد من الجهد واألداء لتحقيق أهدافها

  
  :مشكلة الدراسة. 2.1
نه ومن منطلق عمل الباحث في جامعة القدس المفتوحة، حيث يوجد عدد كبير من القرارات فإ

لما للمشاركة في و على مستوى المناطق والمراكز التعليمية، فيها لتي تتخذ وتنفذ ااإلدارية

ق القرارات بأفضل صورها، أصبحت ي القرارات من أهمية في حسن سير العمل وتطبصنع

 القرارات صنعلدى الباحث الرغبة في التعرف على واقع مشاركة العاملين في الجامعة في 

في الدراسة والذي يبحث في الوالء التنظيمي ولما للوالء من أهمية  اآلخر أما الجانب .اإلدارية

في تطور المؤسسة ورفع مكانتها فكان لدى الباحث أيضا الرغبة في التعرف على واقع الوالء 

 صنععلى العالقة بين المشاركة في لين داخل الجامعة، ومن ثم التعرف التنظيمي لدى العام

   .القرار والوالء التنظيمي

الوالء  وعالقته ب القرار صنعمشاركة في"تحددت مشكلة الدراسة بالتعرف على يه وعل

 ."داريين في جامعة القدس المفتوحةالتنظيمي لدى العاملين اإل

  

  .أهداف الدراسة.3.1
  : التعرف الىهدفت هذه الدراسة

  . في جامعة القدس المفتوحةداريين اإل الوالء التنظيمي لدى العاملينواقع .2

 ، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة،والجنس ،المستوى الوظيفي الدراسة متغيرات تأثير .3

    . الوالء التنظيمي للجامعة واقع المشاركة في صنع القرار وواقعىعل ،العمرو

   . القرار والوالء التنظيميصنعن المشاركة في العالقة بي. 4
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  :أهمية الدراسة .4.1
 : تنبع من وعمليةإن لهذه الدراسة أهمية وقيمة علمية

 
 القرار وعالقة ذلك صنع وجهات نظر العاملين في عملية المشاركة في الىلتعرف ل سعيها. 1

 .بوالئهم التنظيمي
 
بما  داعمة لجهود جامعة القدس المفتوحة قد تكونسة ي ستوفرها الدراتالبيانات والنتائج ال. 2

المعلومات التي تبين   بتوفير الدراسةيتوقع أن تسهمو  مبدأ الجودة الشاملة،بتطبيقيتعلق 

 .مواطن القوة والضعف في إدارة المؤسسة
 
وقد يستفيد من هذه الدراسة جميع المدراء العاملين في مؤسسات تربوية وغير              . 3

 .تربوية بمستوياتهم المختلفة

 موضوع     من خالل األدب التربوي النظري إلى ا جديدئاتضيف هذه الدراسة شيقد . 4

  .الدراسة و نتائجها

  

  : الدراسةأسئلة. 5.1
  :انبثقت عن هذه الدراسة األسئلة البحثية التالية

 مـن     القـرار   صنع في  مشاركة العاملين اإلداريين في جامعة القدس المفتوحة        واقع ما .1

 ؟ ت نظرهماوجه

 ؟  في جامعة القدس المفتوحة اإلداريين الوالء التنظيمي لدى العاملينواقعما  .2
 
 القـرار بـاختالف     صـنع  المشاركة في    واقعهل تختلف تقديرات أفراد عينة الدراسة ل       .3

  ؟العمروالجنس وسنوات الخبرة والمؤهل العلمي و المستوى الوظيفي:متغيرات الدراسة
 
لتنظيمـي بـاختالف متغيـرات      الـوالء ا   لواقعتختلف تقديرات أفراد عينة الدراسة      هل  . 4

 ة والمؤهل العلمي والعمر؟سنوات الخبرالمستوى الوظيفي والجنس و:الدراسة
 
 القـرار ووالئهـم     صنع ما العالقة بين مشاركة العاملين في جامعة القدس المفتوحة في         . 5

   التنظيمي ؟
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  .فرضيات الدراسة. 6.1
  :نبثق عن أسئلة الدراسة الثالث والرابع والخامس الفرضيات الصفرية التاليةا

  

بين تقديرات أفـراد   ) α ≥0.05  ( الداللةىال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو.1

  . متغير المستوى الوظيفيإلى القرار تعزى صنععينة الدراسة للمشاركة في 

  

بين تقديرات أفـراد   )α ≥ 0.05  ( الداللةىعند مستوال توجد فروق ذات داللة إحصائية . 2

  . متغير الجنسإلى القرار تعزى صنععينة الدراسة للمشاركة في 

  

بين تقديرات أفراد    )α ≥0.05 (  الداللةىال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو. 3

  . متغير سنوات الخبرةإلىالقرار تعزى  صنع عينة الدراسة للمشاركة في

  

بين تقديرات أفـراد     )α ≥0.05 (  الداللةىعند مستوال توجد فروق ذات داللة إحصائية . 4

  . متغير المؤهل العلميإلى القرار تعزى  صنععينة الدراسة للمشاركة في

  

بين تقديرات أفراد    )α ≥0.05 (  الداللةىعند مستو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية .5

   . متغير العمرإلى القرار تعزى صنعي عينة الدراسة للمشاركة ف

  

بين تقديرات أفـراد     ) α ≥0.05 (  الداللة ىعند مستو  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية      .6

  . متغير المستوى الوظيفيإلى الوالء التنظيمي تعزى لواقععينة الدراسة 

  

قديرات أفـراد  بين ت  )α ≥0.05 (  الداللةىعند مستو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية .7

  . متغير الجنسإلى الوالء التنظيمي تعزى لواقععينة الدراسة 

  

بين تقديرات أفـراد    )α ≥0.05 (  الداللةىعند مستو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية .8

  . متغير سنوات الخبرةإلى الوالء التنظيمي تعزى لواقععينة الدراسة 

  

بين تقديرات أفـراد    )α ≥0.05 (  الداللةىمستوعند ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  .9

  . المؤهل العلمي  متغيرإلىالوالء التنظيمي تعزى  لواقع عينة الدراسة
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بين تقديرات أفراد   )α ≥0.05 (  الداللةىعند مستو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية .10

  .العمر  متغيرإلىالوالء التنظيمي تعزى  لواقع عينة الدراسة

  

اركة  مش واقعبين  )α ≥0.05 (  الداللةىعند مستو توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا ال.11

  .والئهم التنظيميواقع  القرار وصنعالعاملين في 

  

  .حدود الدراسة. 7.1

  :ة بالحدود التاليةوكانت الدراسة محدد
امعـة القـدس     لج المراكز التعليميـة   و يين في المناطق  اردجميع العاملين اإل  : الحدود البشرية  .1

 .يينارد والموظفين اإل،رؤساء األقساموهم الضفة الغربية المفتوحة في 
 
جامعة القدس المفتوحة   لالمراكز التعليمية    و  إجراء هذه الدراسة في المناطق     تم: مكانيةال الحدود. 2

 قطـاع غـزة والفـروع       ستثناءا مركزا ومنطقة تعليمية وتم      16في الضفة الغربية والبالغ عددها      

  .لخارجية للجامعةا
 

  .2006/2007تم إجراء هذه الدراسة في الفصل الثاني من العام الدراسي : ةنيالزماالحدود . 3

  

  .الواردة في الدراسة المعرفة اجرائيا ووهي حسب المصطلحات والمفاهيم: الحدود المفاهمية. 4

  

ة ودقة وطبيعـة اإلجابـة      وتنحصر في تعميم النتائج بحسب األداة المستخدم      : الحدود اإلجرائية . 5

، والتحليل االحصائي الذي استخدمه الباحث، والعينة التي طبقـت          عنها، والتي وردت في الدراسة    

  .عليها الدراسة
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  الفصل الثاني
  

  اإلطار النظري. 1.2
  

   المقدمة1.1.2
  

 وعلم النفس، لكونها تالزم  اإلدارةء العديد من علماهتماماب القرار صنعلقد حظيت عملية 

 المختلفة، احتياجاتهاإلنسان في حياته اليومية والعملية، وتحقق له التكيف، وتلبي الكثير من 

 عقال يفكر بامتالكهميز اهللا تعالى اإلنسان عن غيره من المخلوقات وقد . وتحقق له االستقرار

   .في حل أي مشكلة قد تواجهه
  

تي يمكن عن طريقها تحويل الخطط الوسيلة اللقرارات هو أساس العمل اإلداري و اصنعإن 

السياسات واألهداف إلى أعمال فعلية، وهو من المبادىء األساسية التي تتكون منها فلسفة و

بها المدير في كل الوظائف التي يقوم ، بالتالي فإنه من أهم األعمال ويادة واإلدارة التربويةالق

ن الفرق إ، ولمدير هو الشخص الذي يتخذ القرار انإ نه يمكن القولأ، حتى وقت من األوقات

بين المدير وغيره من أعضاء الجهاز اإلداري، هو ما إذا  كان الفرد يمتلك حق اتخاذ 

هو أداة يستخدمها القائد  و، للسلطة ويعتبر الحق في اتخاذ القرار تمثيال. أم الالقرارات

   )  .2001البدري ، (  ، والتي تمثل نفوذه وقدراته المباشرة للعمل في التنظيماإلداري

  

  مفهوم اتخاذ القرار . 2.1.2
ضل الذي يتم  بالقرار اختيار بين بدائل مختلفة، أو هو عبارة عن البديل األف بإتخاذيقصد

فقد : صور متعددة القرار في اتخاذ ويعبر عن. اختياره من بين عدد من البدائل الممكنة التنفيذ

القرار عملية اتخاذ  و،يكون على شكل سياسات، أو قواعد، أو أوامر، أو تعليمات، وغيرها

 ودرجة كبيرة بالدرجة األولى تتطلب قدرا كبيرا من التصور والمبادأة واإلبداع،) عقلية(ذهنية 

 بدائل اختيارمن المنطقية والبعد عن التحيز أو التعصب أو الرأي الشخصي، بما يمكن معه 

ويوصف القرار في تلك الحالة . متاحة تحقق الهدف في أقصر وقت، وفي أقل تكلفة ممكنة

 في  العديد من المواقف اإلدارية ويتمةوالمعنى السابق للقرار يتفق مع طبيع. بأنه قرار رشيد

جميع المستويات، فنجد المدير دائما في موقف يطلب فيه أن يختار بديال معينا من بين عدد 

، 1995، توفيق 2002 مصطفى، ،2003أحمد، (من البدائل المطروحة للدراسة والبحث 

  .)1990العربي، 
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موقف  القرار هو االختيار المدرك بين البدائل المتاحة في  اتخاذ، أن)1992(وأورد الشيباني

معين لتحقيق هدف محدد، فإذا لم يكن ثمة بدائل، وإنما نحن أمام أمر واحد ال بديل عنه فإننا 

  .نخرج عن مجال اتخاذ القرارات

  

مة التي يتبعها المدير األداة المه" عملية اتخاذ القرار   أن)33، ص2004( القريوتي أشاروقد 

  . به المديرون هو اتخاذ القراراتما يقو، بل أن كل م "ممارسة سلطاته ومسؤولياتهللتوجيه و

  

أن بعض الباحثين قد صنف عملية اتخاذ القرار ضمن استراتيجيات التفكير المركبة، وذلك 

عليا كالتحليل والتقويم واالستقراء اللكونها تتطلب استخدام الكثير من مهارات التفكير 

جيات التفكير المركبة كالتفكير واالستنباط، لذا فقد يكون من المناسب تصنيفها ضمن استراتي

  ).1999جروان، (اإلبداعي والتفكير الناقد وحل المشكالت 

  

، الحكم أو تغليب جانب على آخـر ر واالختيا :  أنه Decisionالقرار ) 2002( ويعرف  بكر

، أو أداة   ه أو تغير مسار سلوك    هو القرار بهذا يعني الوقوف على رأي بعينه يمكن لمتخذه تنفيذ          

  .رف يقصد تنفيذه أو تص

عي في عملية ا، على أهمية الدراسة والتفكير الموضوعي الو)2001(وركز الساعد وعلي

   .singإليه وفقا لما ذهب ,وهذا . اتخاذ القرار وافترض أن يتم االختيار بين بندين على األقل

رار  أن عملية اتخاذ الق):1999الطبيب، (في   كما ورد،) Buchner ,1981( ويرى بوخنر 

  .هي عملية اختيار احد البدائل

  

وتتفق التعريفات السابقة على أن األساس في اتخاذ القرار هو المفاضلة بين البدائل المتاحة ثم 

 إلى التعريف  الباحثاختيار بديل من البدائل المطروحة بعد دراسة وتفكير، ومن ذلك توصل

  :التالي

 إلىر لب العمليات اإلدارية، والتي تهدف دائما اتخاذ القرارات هي العملية العقلية التي تعتب

 هي التي تعطي الصفة إنها البديل األنسب بين البدائل المتاحة، ومن الممكن القول اختيار

ن الذي ال يملك اتخاذ القرار تنفى عنه صفة قيادة المؤسسة للموظف أن يكون مديرا، أل

  .التربوية أو الصناعية أو غيرها
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   صناعة القرار و اتخاذه نالفرق بي .3.1.2
 إن عملية صنع القرار عملية معقدة للغاية .واتخاذههناك من يخلط بين مفهوم صنع القرار 

Complicated process دة، نفسية، وسياسية، واقتصادية  تتداخل فيها عوامل متعد

ون اجتماعية، ومن ثم يتم صنع القرار من خالل الفريق أو المجموعة، حيث يحبذ اإلداريو

ن المرحلة التي إ لذا ف.، حيث يصنع القرار بواسطتها بغية الوصول لقرار أفضل"جانلال"فكرة 

  .والنهائية للقرار من إعداد و تحضير تمثل جوهر عملية صنع القرار تسبق المرحلة الرسمية

ن عملية صنع القرار، تتضمن كل المراحل السابقة بما فيها المرحلة النهائية لصنع فإ وعليه

عني ت القرار ال اتخاذ  القرار فيمثل المرحلة النهائية في صنع القرار، وعمليةاتخاذلقرار، أما ا

  ).2000األغبري، (أكثر من العمل الذي يقوم به القائد أو الرئيس اإلداري من إصدار القرار

  

   : القرارصنع مراحل عملية. 4.1.2
تالفهم شكليا ومنحصرا في عدد من  اخنيختلف الباحثون حول هذا الموضوع، وغالبا ما يكو

وعندما يريد أحدهم أن يقلل من المراحل . الخطوات والمراحل، و ليس اختالفا حول المضمون

المراحل ) 2000(ذكر عساف  وقد .تهائنه يقوم فعليا بضم المراحل معا أو تجزاأو يزيدها ف

  :التالية

  :التاليةمرحلة صنع القرارات، وتتضمن المراحل الفرعية :   أوال 

 أنه ال يوجد قرار دون أن يكون قد اعتبارمرحلة تحديد المشكلة وتحليلها، وذلك على   - أ

  .برز حدث ما

وذلك ) نماذج القرارات األولية، أو بدائلها( تحديد البدائل وتقييمها، ويقصد بهذا وضع  - ب

 . المعلومات والتحليالت التي تم التوصل إليها في المرحلة السابقةإلى باالستناد

  

  : القرار وإصداره، وتتضمن ثالث مراحل فرعية صنعمرحلة :  ثانيا 

 هوإعادة التقييم في ضوء ما يراسة البدائل وتقييماتها المختلفة، مرحلة درا  - أ

المسؤولون من زاويتهم الخاصة، وتتضمن هذه المرحلة القيام بالتنبؤات الكافية 

  .بما يمكن أن يترتب على كل بديل

 .د هذه البدائل وإصدار قرار نهائي يتضمنه ألحاالختيارمرحلة  - ب

مرحلة المتابعة والتقويم لعمليات التنفيذ وذلك للتأكد من أن التوقعات التي تم  - ت

أما الحاالت التي تبرز فيها . تسير كما خطط لها القرار على أساسها اتخاذ

باع أي من اتنه يمكن إعادة التصرف بإعناصر فجائية تعاكس سير التوقعات، ف
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دائل األخرى الجاهزة أو ربما بإعادة البحث عن بدائل أخرى، وفي هذه الب

 .الحاالت تبدأ عملية جديدة التخاذ القرارات

  

 اتخاذ أن هناك وجهات نظر متعددة بشأن تحديد خطوات إلى) 2001(وأشار عابدين

 خمس خطوات إلىكما أشار . األساليب المتبعة في ذلك أو تحديد الطرق و،القرار

 أساسية، حددها هوي افتراضات خمسة إلىالقرارات استنادا  التخاذ

  : هي (Hoy&Miskel)وميسكل

عملية اتخاذ القرار هي حلقة من األهداف التي تتضمن تحديد الصعوبات  .1

 . ثم تقييم نجاحهاطوتشخيصها، وتطوير خطة إزالتها، وتصميم الخط
 
رد والجماعة  القرارات كما تتجسد في أداء الفاتخاذاإلدارة هي عملية  .2

 .داخل السياق المنظمي
 
ك يلجأ  القرارات أمر مستحيل، ولذلاتخاذ ين العقالنية الكاملة فإ .3

 good) عن قرارات كافيةثاآلخرين والبحاإلداريون إلرضاء 

enough). 
 
 البيئة لالوظيفة األساسية لإلدارة هي تطوير سلوك المرؤوسين داخ .4

 .ي ومنظور منظميالداخلية للقرار، ضمن إطار عقالني فرد
 
 (general pattern of action)عملية اتخاذ القرار هي نمط عمل عام .5

، 2001عابدين، .(تجسده إدارة عقالنية معنية بكل الوظائف والمهام

  )125ص

  

إن عملية اتخاذ القرار تمر بمراحل مختلفة على الرغم من اختالف ) 1997(ويقول السامرائي 

عندما القرار جيدا   يكون. تختلف من حيث الهدف المراد تحقيقهتسميتها وعددها، إال أنها ال

 وتتحدد خطوات .يستخدم جميع المعلومات من أجل تحديد البدائليرتكز على المنطق العلمي و

  :تباعها عند مواجهة مشكلة ما بأنهااتخاذ القرار التي ينبغي على اإلداري ا
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  :تحديد المشكلة .1

 لراحل عملية اتخاذ القرار ألنه بتحليل وفهم وتحديد المشكلة بشكبر هذه المرحلة من أهم متتع

  . نتائج جيدةإلى من المتوقع أن يتم اتخاذ القرار المناسب الذي يؤدي نهإفجيد، 

  

  :مرحلة البحث عن بدائل.2

 أخرى هي مرحلة البحث عن البدائل ةبعد تحليل وتحديد المشكلة بشكل جيد، تبدأ مرحل

شكلة القرار، وفي هذه المرحلة يقوم متخذ القرار بالتحري والتفتيش عن المحتملة لمواجهة م

  .المختلفة لحل المشكلة التي تم تحديدها) الحلول(البدائل

 استطاعنه من الصعب أن يتم تحديد جميع البدائل المحتملة ولكن عليه أن يحدد ما إفوبالطبع 

أن جربها وثبت فشلها، أو التي ق ون البدائل السلبية أو التي سب عاالبتعادمنها، ويحاول 

  .فيذهايصعب تن

  

  :مرحلة تقييم البدائل. 3

بعد أن تتم مرحلة البحث عن البدائل يصبح من الضروري إجراء عملية تقييم موضوعية 

للبدائل التي تم التوصل إليها والنظر إليها من جميع الزوايا، األمر الذي يقتضي من متخذ 

 مزايا وعيوب كل إلى ومن خالل ذلك يتوصل ،ئل التي تم تحديدهاالقرار أن يقارن بين البدا

 تكون ييجابية والسلبية لكل بديل بحيث يستبعد البديل الذبديل على حدة، ثم يقدر النتائج اإل

  . في ضوء ما يحقق له البديل من رضا وإشباعإيجابياتهأقل من سلبياته 

  

  : البديل األنسباختيارمرحلة .4

ن متخذ القرار يكون في وضع يسمح له باختيار أفضل إيد البدائل وتقيمها، فبعد القيام بتحد

البدائل لحل المشكلة القائمة في ضوء الحقائق والمعلومات المتاحة، ويجب على متخذ القرار 

  .أن يراعي ترتيب البدائل على أساس مزاياها وعيوبها وتكاليفها ونتائجها ومضاعفاتها

  

  :تنفيذ القرار. 5

 البديل األفضل لحل المشكلة اختيارالبعض أن دور متخذ القرار ينتهي بمجرد يعتقد 

ولكن يبدو أن هذا االعتقاد خاطئ بطبيعة الحال ذلك أن البديل الذي تم اختياره . المطروحة

يتطلب وضعه موضع التنفيذ لمعالجة المشكلة القائمة والتخلص من آثارها على نحو يحقق 

تنفيذ لنجاح ال فان على متخذ القرار أن يوفر جميع مستلزمات .ا كانالتكيف ويعيد التوازن كم
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قراره وإزالة المعوقات التي تعترض تنفيذه على نحو يحقق فاعلية التنفيذ لتحقيق الهدف 

  .المنشود

  

أن العاملين والرؤساء والمديرين يواجهون العديد من المواقف ) 1999(ويضيف الطبيب

 قرارات بصورة سريعة وفوريةوعليه، يمكن النظر الى خطوات التخاذاإلدارية التي بحاجة 

  :عملية اتخاذ القرار بأنها

 . قراراتخاذاإلحساس بوجود موقف أو مشكلة تتطلب . 1

  .تحديد المشكلة أو الموقف والتعرف على العوامل المؤثرة فيه والمتأثر بها. 2

  .كلةالتعرف على الحلول البديلة لمواجهة الموقف أو حل المش. 3

  . الحل المناسب من الحلول البديلة حسب متطلبات الموقفاختيار.4

  .إصدار القرار المناسب الذي يحقق األهداف بأقل تكلفة وأقصر وقت.5

  

  : القرارصنعأساليب . 5.1.2
 القرار يزودنا بمرحلتين أساسيتين اتخاذإن األدب الذي تناول عملية ) 2003(الطراونةيقول 

 اختيار المعلومات، ومرحلة عمرحلة التفتيش وجم:  قرار وهمااتخاذمن من خاللهما نتمكن 

 القرار بشكل عام يمكن اتخاذن أساليب  ضوء هاتين المرحلتين الهامتين فإوفي. البديل األنسب

  :تصنيفها وتقسيمها في ضوء بعدين

ريف  المصادر العقلية الموجهة الى تحديد وتعيشير الىوهو ): التروي(التفكير بعمق. 1

  :المشكلة بشكل دقيق وتطوير حلول بديلة، ويشتمل على ثالثة مستويات

  . بالمشكلةواالهتمامويتضمن القليل من التفكير : المنخفض. أ

 السلبي على واالعتماد التفكير السطحي بالمشكلة والحلول البديلة إلىويشير : المتوسط. ب

  .أراء اآلخرين

لجدي الذي يكرس لفهم المشكلة وتشكيل الخيارات  ذلك التفكير اإلىويشير : المرتفع. ج

  .المختلفة لحلها جميعا من خالل تقييم كل بديل

 خيار محدد وهادف وثابت ألحد البدائل التي تم تطويرها مسبقا إلىأي الوصول : االلتزام.2

  : ويشمل على ثالثة مستوياتاحتياجهاخاص بمجموعة من الخطط التي يمكن  اهتماممع 

  . أي بديلاختيارنه لم يتم أيشير هذا المستوى :  المنخفض. أ

  .االلتزام بديل ما، ولكن مع درجة منخفضة من اختيارفي هذا المستوى تم : المتوسط. ب

  .  االلتزام مع درجة عالية من اختياره تم  الذي أن البديل الىوهذا المستوى يشير: المرتفع. ج
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 أسلوبين أساسيين يحددان إلى) 2004 رسمي،(القرار كما حددهاتخضع عملية اتخاذ و

الخطوات األساسية في تناول المشكلة يطلق على أحدهما المنهج العلمي الكمي واآلخر 

  .السلوكي، وسوف نتناول كال منهما على حده

  

  :المنهج العلمي الكمي: أوال

 أبرز تلك األساليب، ويدور حول (Planned Approach)ويعتبر األسلوب المخطط 

  -: التالية في عملية صنع القرار وحل المشكالت الخطوات

  

. العرضية أو المقصودة للحقائق واآلراء، واألعراض المحيطة بالظاهرة: المالحظة. 1

 تدخل المعلومات في التشخيص استخداموترتبط المالحظة بقدرة الفرد على اإلدراك والثقة في 

  .األولي لمسببات الظاهرة

 حل فعال للمشكلة، إلىد في معالجة المعلومات ومن ثم الوصول  أهمية الفرإلى Minerويشير

ها بدرجة كبيرة، قدرته على التذكر  منحيث يقرر أن قدرة الفرد على إيجاد حل للمشكلة تحد

  .المباشر

وترتبط بالقدرة على التحديد الدقيق لجميع العوامل والمتغيرات، : التحديد الدقيق للمشكلة. 2

  .انب المشكلةوالعوائق المحيطة بجو

ا وحصر لجميع الفروض حيث يتم فحص المعلومات وتصنيفها طبقا ألهميته: تحديد البدائل. 3

وفي هذه المرحلة يتم فحص .  أفضلهاواختيار بجوانب المشكلة، ارتباطهاوتحديد مدى 

ستراتيجية الفحص ا أحدهما  على مجموعتين رئيسيتين يطلقإلىوتصنيف المعلومات 

Scanning Strategy وتتناول بشكل تام فحص مجموعة المعلومات المتراكمة والخبرات 

 Focusing Strategyستراتيجية التركيز ا السابقة، واآلخر االستخداماتالناجمة عن 

وتتضمن التدرج في تناول المشكلة مع توجيه جميع األنشطة نحو البحث عن المعلومات 

  .ووضع الفروض

نوعية البديل المناسب واألفضل من د طبيعة ورحلة يتم تحديوفي هذه الم:  البدائلاختيار. 4

  . وقتا وجهداهاقلأ أصوب النتائج وإلىحيث الوصول 

حيث يتم حل البديل األمثل في حالة تعثر ما تم : متابعة فحص الحل األمثل أثناء التنفيذ .5

في البديل أو  خلل إما إلىوضعه، مع متابعة النتائج لتحديد جوانب القصور والتي قد ترجع 

  .في التطبيق
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 إلىجاد نوع من التغذية الراجعة اي إلىوبدوره يقوم هذا النظام : وضع نظام رقابي مناسب. 6

 العمل على إلىمختلف المستويات اإلدارية، حيث تعمل المعلومات الواردة من هذا النظام 

  .تحسين منهجية العمل

   

  :المنهج السلوكي: ثانيا

  : األساليب التالية علىويشمل هذا المنهج

 ويصدر من هذا المنهج قرارات تعكس مشاعر متباينة وقوية لصانع : األسلوب االنفعالي.1

  .القرار، مثل الكبرياء، والخوف والحقد

 األخيرة هي عرضة لقبول أو ة جوهره، حيث تكون النتيجاالتفاق: ي التفاوضباألسلو. 2

  .رفض الجماعة داخل المؤسسة

  .يعتمد على المشاركة الفعالة لجميع األفراد الذين يؤثر فيهم القرار: راطي الديمقهاالتجا.3

  

 Managerial) اإلدارية  تن أساليب اتخاذ القراراأ) 2000(بريغف األي        ويض

Decision Making Approaches) في ة السياسات والممارسات المتبعباختالف تختلف 

 اإلدارية والتنظيمية والبيئية أثناء اتخاذ قرار معين،  تباين المواقفإلىالمؤسسات، باإلضافة 

  :ومن هذه األساليب

 القرار اتخاذ إلىوهو أن يلجأ المدير  :  One Man Decisionأسلوب القرارات الفردية. 1

وحده دون إشراك أحد من العاملين في أي مرحلة من مراحل اتخاذ القرار وقد يكون لهذا 

  :ألسباب التاليةالنوع من القرار مبرراته ل

  .ض كفاءة العامليناانخف. أ

  . الثقة المتبادلة بين المدير والعاملينانعدام. ب

  .ضيق الوقت وعدم توفر الفرصة الكافية للمشاورة. ج

ن الى وويميل الكثير :   Consensus Decision Makingأسلوب القرارات باإلجماع. 2

ن مقترحاتهم وهذا األسلوب بأن يرفع العاملتسمية هذا األسلوب باألسلوب الياباني، ويكون 

لكل من يمر من خاللهم % 100 مسؤولهم المباشر، وضرورة اإلجماع بنسبة إلىوتوصياتهم 

 إلىرجاعها االقرار، وفي حالة تمت الموافقة على التوصيات من قبل اإلدارة العليا يتم 

  .العاملين الذين قدموها من أجل القيام بتنفيذها

 يعتمد المديرون في هذا   : Majority Decision Making  قرارات باألغلبيةأسلوب ال. 3

ن القرارات من هذا النوع إالنوع من القرار على عقد االجتماعات وتشكيل اللجان، ومع ذلك ف
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غير يا، والسبب في ذلك أن القرارات تتناسب كلما صعدنا نحو المستويات اإلدارية العل

   .ي الغالبمبرمجة تتسم بالتعقيد فال

             

   القرار بصنعالعوامل المؤثرة . 6.1.2
  :ب) 2004( القريوتي ذكرها القرار، واتخاذهناك العديد من العوامل التي تؤثر في عملية 

 الخلل في تفهم المواقف اإلدارية إلىويرجع السبب : الصعوبة في تفهم المواقف اإلدارية. 1

  .المختلفة بشكل واضح

 االهتمام إلىويرجع السبب : لعناصرقي تحديد عناصر المشكلة أو العالقة بين االصعوبة . 2

 الغموض الذي بين عناصر الموقف إلىبعناصر غير هامة، والعناية بعناصر جانبية، أضف 

  .اإلداري ذاتها

عند تناول رجل اإلدارة للمشكلة للتوصل لقرار بهدف : التوصيات  واالستنتاجاتضعف . 3

، حتى يكون قادرا على تحليل المشكلة لبناء االستنتاجأن يكون قادرا على حلها، فعليه 

  .توصياته

  

  

   الوالء التنظيمي.7.1.2
األفراد العاملين فيها إلى أهمية العمل ذاته وأثره        مية دراسة العالقة بين المنظمة و     ترجع أه 

، لمنظمة بصفة عامه   وبقاء ا  استمرار في    نفسه  األثر للوالء كما أن    ,البالغ في حياة األفراد   

 إذ يجعل منه    ،هفضال عن أثره على نفسية العامل واتزان مشاعره وتأمين الحياة السعيدة ل           

 ومن هنا تنبثق أهمية دراسة تلك المتغيـرات ذات          .مجتمعهوعضوا فعاال في مجال عمله      

ة ا ببعض العوامـل المـؤثر     هالضغوط وعالقت ، و الوالءعالقة ببيئة العمل مثل، الرضا، و     ال

 وعلى متخـذي القـرار   ،من الصعب تجنبهاهذه المتغيرات    و .النتائج المترتبة عليها  فيها و 

جابيـة علـى مـستوى األداء       يحاطة بمنبعها وجوانبها وما تمثله من مؤشرات غيـر ا         اإل

التوجيه  التخطيط و   ومن ثم تتجاوز اإلدارة الواعية إطار      .ة التنظيم يالوظيفي لألفراد وفاعل  

ية الـذات والتـأثير والفاعليـة        أبعاد جديدة لتحقيق تنم    إلىهذا المفهوم   ، ويتعدى   والرقابة

ها صفة الدوام وتـرتبط بالوظيفـة       ، وجميعها كما يراها الدارسون أهداف ل      االستمراريةو

 الباحثين في مجال الـسلوك      هتماما سنة الماضية    ونولقد شهدت األربع  . األداء الوظيفي و

علـى   التنظيمي بدراسة العوامل المـؤثرة       جتماعاالالتنظيمي وعلم النفس الصناعي وعلم      

الـوالء والرضـا    :  متغيرات مثـل     والتي تشمل على  , ةاألداء الوظيفي والفاعلية التنظيمي   
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لدراسـة المنظمـات    حيث تعد المتغيرات مدخال من المـداخل الحديثـة     العمل، غوطوض

 المتغيرات  ه ما تتركه هذ   إلى المتزايد بتلك العوامل     تمامهاال الحديثة ويرجع هذا     االجتماعية

  تجـاه وظـائفهم ومنظمـاتهم      واتجاهـاتهم   ومـواقفهم  العـاملين من آثار على سـلوك      

  ). 2004,العمري(

  

بشري األساس الذي تعتمد عليه المؤسسات قي إنجاز أهدافها ورفع ويعتبر العنصر ال

م  أفضلهيارالختكفاءتها، لذلك أخذت المؤسسات تبذل الجهد وتنفق المال، وتصرف الوقت 

ادية وتوليهم عناية خاصة، وتوفر لهم التدريب المناسب وتمنحهم الحوافز المكفاءة، 

 المختلفة، وتطلب منهم في المقابل الوالء والعمل احتياجاتهموالمعنوية التي تسهم في سد 

  ).1990المعاني،(الجاد في خدمتها وتحقيق أهدافها بفاعلية وجودة عالية 

  

  :ء التنظيميمفهوم الوال .8.1.2
 انبثقيعد مفهوم الوالء التنظيمي من المفاهيم الراسخة في العلوم اإلدارية والسلوكية، وقد 

من حركة العالقات اإلنسانية في النصف األول من القرن العشرين، من خالل الدراسات 

  ).2004رشيد،(  بين الموظف والمنظمةاالرتباط طبيعة استكشاف كانت تحاول التي

  

االنتماء واالنتساب واإلخالص، كما أنه ينطوي على اإلرتباط :  بمعناه اللغوي هووالوالء

  ).2000جواد،. ( اآلخرينهوالتماسك والجذب تجا

  

الوالء التنظيمي بأنه القوة النسبية لتعريف الشخص ") 78، ص1999(ويعرف يوسف 

  ."هدافها في تحقيق أواندفاعه على أنه موظف في المنشأة التي يعمل بها، .بنفسه

  

 الوالء، على في تعريف  فقد ركزا(Mooris &Sherman,1981)أما موريس وشيرمان 

 النفسي للفرد في التنظيم ومدى شعوره باألمان مما يزيد في فعاليته رتباطواالالتوافق 

 أن الوالء هو موقف الفرد تجاه منظمته، وحددا إلىوأشارا . ويصبح أكثر والء للمنظمة

  :للفرد الذي يتمتع بوالء عالالصفات التالية 

  .التطابق مع األهداف والقيم المتعلقة بالمنظمة .1

  .فاعلية عالية في أداء مهامه الوظيفية .2

  .العمل الجاد، واإلخالص للمنظمة .3
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 الوالء التنظيمي بأنه (Gregersen & Stewart, 1992) وعرف جريجرسون وستيوارت

ترك العمل فيها، بالرغم من وجود الكثير من الرغبة في البقاء في المؤسسة، وعدم 

  .المحفزات الخارجية في العمل الجديد

أن الوالء التنظيمي هو الشعور الكامن تجاه المؤسسة التي يعمل يرى الباحث ومما سبق 

 عندما تكون لديه الدافعية في الحفاظ على المؤسسة وحب ءفيها الفرد، ويكون لديه وال

 وعليها من ،عمل فيها ألسباب بسيطة، وأن يحافظ على ممتلكاتهاالعمل فيها وعدم ترك ال

  . أي أضرار

  

   بين الوالء واالنتماء التنظيميالعالقة.9.1.2

 ، مؤسسته وقيمهافلفعلي والحقيقي بأهداا الفرد وتعلقه انجذاب التنظيمي بأنه االنتماءيعرف 

  ).2005(ي عياد  كما ورد ف(Buchanan, 1974). بغض النظر عن المكاسب الشخصية

نه شحنة عقلية وجدانية  على أ(Loyalty) االنتماء إلى) 2003اللقاني والجمل، (وقد أشار 

ختلفة، وفي كامنة بداخل الفرد تظهر في المواقف ذات العالقة بالوطن على مستويات م

 من خالل مجموعة من الظواهر معبرة عن موقف . عليهااالستداللمجاالت مختلفة يمكن 

  .يجابي أو بشكل سلبيإ ورؤيته تجاه ما يتعرض له من مواقف، سواء عبر عنها بشكل الفرد،

 حيث أنه شعور (Belongingness) ب االنتماءأما في بعض المصطلحات األجنبية فقد ورد 

  . مجموعة أشخاص يطمئن إليهمإلى النتمائهنينه أالفرد باألمن والطم

 الباحث أن استنتج التنظيمي، واالنتماءنظيمي ومن خالل التعريفات التي تطرقت للوالء الت

 هي نفس المعنى وتستخدم بنفس األغراض البحثية، وهذا ظهر واالنتماء مصطلحات الوالء

  .   من خالل تناولنا لتعريف كل من المصطلحين

   

  مراحل الوالء التنظيمي.10.1.2
منية كما صنفها  ثالث مراحل ز، أن الوالء التنظيمي يمر في)1988( وقد ذكر ردايدة

  : وهي كما يلي(Mowday, et al)هؤمودي وزمال

مرحلة ما قبل الدخول للعمل، وهي مرحلة الخبرة السابقة في عمل كان قد عمله  .1

 فيه تفاوت بين فرد ، وميل للمؤسسةواستعدادالشخص، حيث يبدأ األفراد عملهم بوالء 

العمل، والظروف النفسية ه عن وآخر، والناتج عن خصائص الفرد الشخصية وتوقعات

  . والتوقعات المرافقة لقراره في العمل الجديدواالجتماعية
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مرحلة البدء في العمل، حيث أن هذه المرحلة هي مرحلة البداية في العمل المتمثلة . 2

ة بالنسبة للفرد من بالفترات األولى للفرد في عمله، حيث أن هذه المرحلة تعتبر فترة حرج

  .الجديدو تركه لعمله  أهيتاستمرارحيث 

 والتفاعل االستثمارمرحلة الترسيخ، حيث يزداد والء األفراد للمؤسسة من خالل . 3

 لألفراد العاملين فيما بينهم، وتمثل هذه المرحلة فترة العمل الالحقة لفترة االجتماعي

   .التثبيت، بعد الفترة التجريبية للموظف

  

 ثالث إلىمراحل الوالء التنظيمي ) 1997( السواط كما ورد في العتيبي و(Oreily)وقد قسم 

  : أيضا، هيمراحل

 منه بفهو في هذه المرحلة يتقبل سلطة اآلخرين، وينفذ ما يطل: مرحلة اإلذعان أو االلتزام. 1

 في هذه الفترة يكون مبنيا مقابل الفوائد التي سيحصل عليها من المؤسسة، علما أن والء الفرد

  .على مدى استفادته

وهنا يتقبل الفرد سلطة اآلخرين، وذلك من أجل بقائه : مرحلة التطابق بين الفرد والمؤسسة. 2

 المؤسسة ويكون إلىنتماء إلفي عمله، منطلقا من رغبته في البقاء على رأس عمله، ويشعر با

  .لديه الفخر في هذا الوالء

هذه المرحلة يكون وفي :  من أهدافه وقيمهواعتبارهامرحلة تبني أهداف وقيم المؤسسة . 3

  . ال يتجزأ من شخصيتهءا أهدافا وقيما له، وجزة أهداف وقيم المؤسساعتبرالفرد قد 

  

  العوامل المؤثرة في الوالء التنظيمي. 11.1.2
 في الوالء التنظيمي والتي يقصد بها تلك العوامل والمتغيرات التي تساهم تؤثرعوامل هناك 

، ى والئهماد العاملين في المنظمات وتؤثر في مستوفي تكوين الوالء التنظيمي لدى األفر

  :، وهي)2006المالحمة،  ( ثالث مجموعاتإلىويمكن تصنيف هذه العوامل 

وهي مجموعة المتغيرات والخصائص التي تتعلق بالفرد وتميزه عن : العوامل الشخصية.1

  :غيره، وتشمل

مي لإلناث يفوق الوالء وقد أظهرت مجموعة من الدراسات أن الوالء التنظي: الجنس. أ

 كثرة فرص العمل المتاحة إلىالتنظيمي للذكور في معظم األحيان، ويرجع السبب في ذلك 

 أمام الذكور مقارنة مع اإلناث، وعلى العكس من نتائج هذه الدراسات، إن الذكور أكثر والء

بترك العمل،  التكاليف المرتبطة ارتفاع إلى في المنظمة من اإلناث، وذلك يعود واستقرارا

  .عوفقدان المزايا والمناف
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أكدت نتائج العديد من الدراسات التي تناولت موضوع الوالء التنظيمي أن هناك : العمر. ب

هم ؤفكلما زاد عمر األفراد زاد وال يجابيا بين عمر الفرد والوالء التنظيمي،ا ارتباطا

  .التنظيمي

يعة العالقة بين المؤهل العلمي والوالء تباينت نتائج الدراسات حول طب: المؤهل العلمي. ج

 أن المؤهل العلمي يرتبط سلبيا بالوالء التنظيمي، إلىالتنظيمي، فقد توصلت بعض الدراسات 

وذلك بسبب توفر العديد من فرص العمل البديلة أمام األفراد ذوي المؤهل العلمي المرتفع، 

لون عليها في المنظمة، وما يمكن بحيث يجري هؤالء األفراد مقارنة بين الحوافز التي يحص

نه من المتوقع أن إ للعمل فيجابية،ال عليه في عمل آخر، فإذا لم تتوفر الميزات انأن يحصلو

  ).1995العضايلة، (يبحث هؤالء األفراد عن فرص عمل أخرى 

  

, وهي العوامل المتعلقة بخصائص التنظيم من حيث محتوى العمل: العوامل التنظيمية .2

والتغذية , وليةوالمسؤ, وتحديد المهام, االستقالليةوما يرتبط به من , ائصهوطبيعته وخص

 للتعرف على العوامل التنظيمية التي تؤثر دراسة) 1995( العضايلةتالراجعة، وقد أجر

وجد أن العوامل ووتساعد في تنمية والء األفراد لمنظماتهم , على الوالء التنظيمي

كما , يجابيا مع الوالء التنظيميإيفي وأداء العاملين ترتبط التنظيمية المتعلقة بالمركز الوظ

كشفت نتائج بعض الدراسات أن هناك عالقة سلبية بين مستوى ضغوط العمل المتعلقة 

وهناك عالقة ايجابية , )2003, المعشر( والوالء التنظيمي, بصراع الدور وغموض الدور

  ). 2004,رشيد(تنظيمي  والوالء ال، والمفهوم،بين الدعم التنظيمي المدرك

والتي تؤثر بدرجات , وهي العوامل الخاصة بالبيئة الخارجية للمنظمة: العوامل الخارجية .3

وأهمها توفر فرص عمل وخيارات , مختلفة على والء األفراد العاملين في تلك المنظمة

  الذين ويؤثر هذا العامل بشكل كبير على األفراد,  وتعينهماختيارهملألفراد العاملين بعد 

ووجود فرص عمل بديلة أفضل من الوظيفة الحالية يعتبره , يفتقدون الوالء لمنظماتهم

 ).2000,الكاساني( دورانهم الوظيفي إلى مما يؤدي اغتنامهافرصة يجب 

   

   أبعاد الوالء التنظيمي. 12.1.2
يختلفون في  الباحثين على أن أبعاد الوالء التنظيمي متعددة، إال أنهم اتفاقعلى الرغم من 

 تعدد العناصر المكونة إلىحصر هذه األبعاد وتحديدها، ويعود تعدد أبعاد الوالء التنظيمي 

لكل جهة حيث أن للمؤسسات، وهذه العناصر تشمل العاملين، والمستفيدين من المؤسسة، و

 والءات األفراد تجاه المؤسسة، اختالف إلى خاصة تحاول تحقيقها، األمر الذي أدى اأهداف
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العتيبي، (  الصعوبة في تحديد أبعاد الوالءإلى في مواقف الباحثين االختالفأدى هذا و

1997.(  

  

  : وهي(Allen & Meyer,1990)وللوالء التنظيمي ثالثة أبعاد كما حددها 

 تحقيق إلىوب ؤ األفراد للمؤسسة، وسعيهم الدانتماءوهو يعكس مدى : الوالء العاطفي. 1

  .جانب المادي الإلىأهدافها دون النظر 

وهي الحسابات الشخصية للفرد من حيث النتائج المترتبة على تركه : الوالء المستمر. 2

للمؤسسة، وتكمن هذه الحسابات في الفوائد التي سيجنيها الفرد من ناحية مادية في حالة بقائه 

  .ي المؤسسة، أو قلة الفرص البديلة، أو عدم وجود عمل في حالة تركه لعملهف

وينتج هذا الوالء عن المشاعر الداخلية التي تحث الفرد للبقاء في : ء األخالقيالوال.3

المؤسسة، والوالء األخالقي يرتبط بالضغوط الداخلية التي يتصرف بها الشخص من أجل 

التكيف مع قيم وأهداف مؤسسته، ومن هنا يشعر الفرد الذي لديه والء أخالقي انه ملزم بالبقاء 

  .في المؤسسة

  

  : أن للوالء التنظيمي بعديين أساسيين هما فبين)2003الخشالي، (النيك كما ورد في أما س

وهي تتطابق أهداف الفرد ومصالحه مع أهداف المؤسسة، وتزداد رغبته : تجاهيالوالء اال. 1

  .للبقاء في المؤسسة

جعله وينتج هذا الوالء عن الجهد الذي يبذله الفرد في المؤسسة مما ي: الوالء السلوكي. 2

  .يتمسك بها أكثر مع مرور الوقت
 

  العوامل التي تنمي الوالء التنظيمي. 13.1.2
 في هذا الخصوص أن العوامل التالية تعتبر من أكثر أكدت معظم الدراسات التي أجريت

 وعبداهللا) 1999( ملين لمؤسساتهم كما ورد في الكايداالعوامل التي تساهم في زيادة والء الع

  :هي) 1991(

  :مساعدة في إشباع الحاجات اإلنسانية للعاملينال.1

إن للعاملين الكثير من الحاجات التي يسعون إلى إشباعها، سواء الحاجات الفسيولوجية أم 

النفسية، كحاجتهم للشعور باألمن والطمائنينة داخل التنظيم، وأن يكونوا محبوبين من قبل 

 اكون التنظيم مكانيقها للعاملين فلن يق تحإلى، وهذه الحاجات إذا لم يسعى التنظيم همغير

  . بل يبحثون عن غيرههمرالستقرا

  



 24

  :وضوح األهداف وتحديد األدوار.2

إن وضوح األدوار لدى العاملين في التنظيم يجنبهم الكثير من األمور التي قد تعرقل عملهم 

جابي لألفراد ينتيجة تداخل األدوار، وكلما كانت أهداف التنظيم واضحة زاد ذلك من الدور اإل

  .في تحقيقها

  :وجود نظام حوافز مناسب .3

 للحوافز المادية والمعنوية، ويجب أن يكون موجها نحو الوهنا يجب أن يكون النظام شام

األفراد والجماعات، لذلك على المؤسسات أن تهتم بهذا النظام بأسسه العلمية وتطبيقه في 

  . العاملين للمؤسسةماءوانتالوقت المناسب لما له من دور في زيادة والء 

  :ملين في التنظيمازيادة مشاركة الع .4

 أكثر من مشاركته الجسمية في أدائه للعمل، وانفعاالتهوالمشاركة تعني أن يشارك الفرد بعقله 

 الموقف، وتتيح لهم الكثير من الفرص اتخاذ المساهمة في ىوالمشاركة تحفز األفراد عل

  .كارإلطالق طاقاتهم وطرح األفكار واالبت

  :االهتمام بتحسين المناخ .5

 مع أهداف التنظيم، فهي تتأرجح انسجامهاإن طبيعة المناخ التنظيمي تختلف من حيث درجة 

 أهداف التنظيم بشكل كامل، خالف تلك التي توبين القيم التي تخدم التنظيم والقيم المحايدة أ ما

 بيئة عمل إلىواء للوصول لذلك من المفروض أن كل من التنظيم واألفراد يسعون على حد س

  .ذات مناخ جيد لصالح كال الطرفين

 :العمل على بناء ثقافة مؤسسة .6

اجاتهم ويعني ذلك إيجاد قيم وأهداف مشتركة بين األفراد العاملين، وزيادة التركيز على احتي

 إلىعنها  واحدة، بحيث يسعى المسؤول ة العاملين على أنهم في أسرإلىوالنظر المختلفة، 

    .عن طريق التدريب والتثقيف المناسب  لدى أعضائهةعايير أداء متميزغرس م

  

  .المشاركة في صنع القرار وأثرها على الوالء التنظيمي. 14.1.2
ورة سإن المشاركة في اتخاذ القرار هي من األمور التي حث عليها ديننا الحنيف، وفي 

اموا الصالة وأمرهم شورى بينهم والذين استجابوا لربهم وأق(تعالى يقول ) 38(الشورى آية 
زقناهم ينفقون ر  .صدق اهللا العظيم)ومما 

 أو غير تربوية يعتبر من أهم أركانها، ومن هذا المنطلق ن أي عامل في أي مؤسسة تربويةإ

يتوقع أن يكون لمشاركته في اتخاذ القرار أثر على والئه للمؤسسة والتزامه بالقرارات التي 

ى تحسين أدائه وإنتاجيته، ولعل هذه المشاركة تعتبر جوهر التطور تصدر عنها، مما يؤدي إل
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الحديث للعملية اإلدارية، رغم وجودها منذ القدم، إال أن مبدأ المشاركة زاد في السنوات 

  .(Simylie, 1992)األخيرة 

  

إن القرارات الجماعية تجعل العاملين يشعرون أنهم شاركوا مدراءهم، واطلعوا على جميع 

 وتطبيقها بدافعية أعلى، حتى ا واألبعاد التي أتخذ القرار فيها، فهم يقبلون على تنفيذهالظروف

ولو كان القرار الذي تم اتخاذه يزيد من حجم األعباء عليهم، ألنهم في هذه الحالة يشعرون أن 

  . القرار قرارهم، فيلتزمون به ويتمسكون بتنفيذه

  

 لهم صلة به، بما في ذلك أولئك الذين قد يمسهم  دائما إشراك كل منتخاذ أي قرار يقضياإن 

القرار خارج المؤسسة التربوية، لذلك فإن من المهم في خطوات اتخاذ القرار تحديد األطراف 

المشاركة في القرار، مما يزيد من دقة القرار، وتكون إمكانية تطبيقه على األرض أسهل، 

  ). 1994النابه، (التنفيذوتقل المعارضة التي يواجهها القرار أثناء مرحلة 

  

أنه في حالة مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات فإنه يتم التأكيد ) 1989(ولقد أشار النوري

على المسؤولية لهؤالء العاملين تجاه المؤسسة، فيتم استنهاض الطاقات الكامنة والكفاءات 

 المؤسسة، مما يكون دفعا المتوفرة لدى العاملين من أجل معالجة جميع القضايا التي قد تواجه

لهم أيضا في حل جميع المشكالت، ويجعل العاملين أكثر تقبال للقرارات وأكثر سرعة في 

إنجازها، وتطبيقها يكون بسرعة أكبر، أضف إلى أن هذه المشاركة تخلق جوا من 

الديمقراطية، ألنها تفتح مبدأ تكافؤ الفرص، وتسمح لجميع العاملين كل حسب موقعه، وهذه 

المشاركة تقيم الثقة المتبادلة بين العاملين ومدرائهم، مما يقيم عالقات جيدة بين األطراف 

  . المختلفة في المؤسسة

  

  :أن للمشاركة في اتخاذ القرار العديد من المزايا منها) 1995كنعان، (ولقد ذكر 

ت نظرهم، إن مشاركة العاملين في اتخاذ القرار تفتح لهم المجال في التعبير عن وجها. 1

  .وتقديم آرائهم وخاصة األمور التي يعنيهم تنفيذها مباشرة أو تخص ظروف عملهم

تشجع مشاركة العاملين على تقبل التغيير الذي يحدث ويكون في مصلحة المؤسسة . 2

  .ومصلحتهم

  .تظهر وتنمي المشاركة القيادات اإلدارية الموجودة داخل المؤسسة. 3

  .ثقة واالحترام المتبادل بين المستويات اإلدارية داخل المؤسسةتخلق المشاركة جوا من ال. 4
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كما تؤدي المشاركة إلى ترشيد عملية اتخاذ القرار وصدوره بأفضل صوره، وتجعله أكثر . 5

  . وعدم إلغائههثباتا مما يضمن تنفيذ

  

لسلبيات ورغم ما تم ذكره من فوائد لعملية المشاركة في اتخاذ القرار، إال أنه قد يوجد بعض ا

لهذه المشاركة، حيث أن المشاركة في اتخاذ القرار يمكن أن تؤدي الى إرباك اإلدارة العليا 

) 1997(حيث قال النوري. وتزيد من الصعوبات، والصراع على السلطة بين المدير والعاملين

ر أن سنوات الخبرة قد تؤهل الشخص إلى إتقان عمل معين، لكنها ال تجعله يتقن ممارسة األمو

  .اإلدارية

  

انه البد من ضبط عملية مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات، ألن ) 2001(ويقول عابدين

  :اللجوء إلى المشاركة باستمرار قد يؤدي إلى نتائج عكسية وسلبية، منها

  .استغراق الكثير من الوقت، وفشل بعض القرارات وخاصة التي تكون طارئة وعاجلة. 1

ات العاملين في المشاركة في قرارات ال تتناسب طبيعتها إشراكهم احتمال زيادة طموح. 2

  .فيها

  .احتمال فهم العاملين للمشاركة على أنها قلة خبرة لدى المدير. 3

  .احتمال عدم القدرة على تحديد مسؤولية كل فرد في القرار الذي سيتم اتخاذه. 4
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  الدراسات السابقة.2.2

  . القرارصنع المتعلقة بموضوع عربية واألجنبية الالدراسات .1.2.2

  
  الدراسات العربية: أوال

  

  ):1987جمعة، (دراسة جمعة 

، "اإلداري الحديثاري التربوي في الفكر اإلسالمي و القرار اإلداتخاذ "هذه الدراسة بعنوان

من  الباحث في هذه الدراسة أسلوب تحليل المضمون، وأظهرت نتائج الدراسة، أنه واستخدم

 أهل الخبرة والرأي لما واستشارة القرارات اإلدارية اتخاذالضروري مشاركة العاملين في 

 ما سيترتب على القرار المتخذ من إلىلديهم من إطالع بما تدور به األمور ونظرتهم المتعمقة 

القة في أي قرار  أصحاب العاستشارةنتائج مستقبال لكثرة ممارسته للعمل اإلداري، كما يجب 

  . ق القرار وتنفيذهي درجة من السهولة في تطبإلىداري من أجل الوصول إ

  

  ):1988نصر، ( دراسة نصر

 ت مشاركة المعلمين والمعلمات في المرحلة الثانوية في صنع القرارا"الدراسة بعنوان

 الباحث واستخدم معلما ومعلمة لمحافظة عمان، ) 730(وشملت عينة الدراسة . "المنهجية

 وكانت نتائج الدراسة  لقياس مجاالت الدراسة ، قام بإعدادها استبانةواستخدمصفي، المنهج الو

أن هناك مشاركة حقيقية في صنع القرارات المتعلقة باألمور المنهجية، وقليلة على الصعيد 

المؤسسي والسياسي، وكانت الدراسة قد أظهرت أن المعلمين أبدوا رغبة كبيرة في المشاركة 

  .  نهجي، أما على الصعيد المؤسسي والسياسي فكانت رغبتهم قليلةعلى الصعيد الم

  
  ):1990العقلة، ( دراسة العقلة

 المدرسية في ت القراراذ تأثير مستوى مشاركة المعلمين للمديرين في اتخا"الدراسة بعنوان

  التعرف على مدى تأثير مشاركة المعلمينإلى، وهدفت الدراسة "الرضا الوظيفي عند المعلمين

معلما ومعلمة في )420 ( القرارات في الرضا الوظيفي، وتكونت عينة الدراسة مناتخاذفي 

أظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة قوية بين مستوى المشاركة وربد في األردن، إمحافظة 

 فروق ذات  وجود وأظهرت النتائج أيضا. والرضا الوظيفي لدى المعلمينت القرارااتخاذ يف

 إلى المعلمين على مقياس الرضا الوظيفي تعزى  استجاباتة في متوسطاتداللة إحصائي

  .  القراراتاتخاذمستوى المشاركة في 
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  ):1992أبو كشك، ( دراسة أبو كشك

الحكومية والخاصة  اإلدارية في كليات المجتمع ت القرارااتخاذعملية تفويض "الدراسة بعنوان

 ت القرارااتخاذالسلوك اإلداري في تفويض ث واقع  بحإلىوقد هدفت الدراسة " في األردن

لدى عمداء الكليات األردنية المذكورة في العنوان، وخاصة في مجال شؤون الطلبة، والمجال 

 إلى وبعد توزيع األداة على جميع مجتمع الدراسة توصلت الدراسة .اإلداري، والجانب المالي

  :النتائج التالية

 عملية يمداء كليات المجتمع الحكومية والخاصة ف بين ع فروق ذات داللة إحصائيةوجود

  . لصالح عمداء الكليات الخاصةت القرارااتخاذالتفويض في 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في عملية التفويض في القرارات اإلدارية في المجال 

سطة األكاديمي وشؤون الطلبة والمجال اإلداري والشؤون المالية، لصالح عمداء الكليات المتو

  . الحجم

  

  ):1995العكور، ( دراسة العكور

"  القرارات في كليات المجتمع في األردناتخاذتطوير نموذج لعملية "دراسة بعنوان الأجرى 

 اتخاذ تطوير نموذج لمساعدة القائمين على صناعة القرارات من أجل إلىوهدفت الدراسة 

 اتخاذ نظام الالمركزية في  تطبيقأنه ال يتمإلى قرارات رشيدة، وقد توصلت الدراسة 

 األسلوب العلمي اعتماد عدم إلىالقرارات في كليات المجتمع األردنية، وتوصلت الدراسة 

 الكليات افتقار إلى القرارات، كما توصلت الدراسة اتخاذ بها في عملية االستعانةكأداة يمكن 

 المستويات اإلدارية لمعلومات لمساعدة القائمين على عملية صنع القرارات فيإلى مراكز ل

  .المختلفة في الكليات

  

  ):1996إبراهيم، (دراسة إبراهيم 

 القرارات اإلدارية اتخاذ مشاركة المعلمين للمديرين في ى أثر مستو" قامت إبراهيم بدراسة

، وكانت الدراسة على جميع معلمي المدارس الحكومية في "على الوالء التنظيمي عند المعلمين

      ومعلمة من مجتمع قوامهامعلم )135( عينة الدراسة ضمت وأريحا، و بيت لحمتيمحافظ

  :معلما ومعلمة، أما نتائج الدراسة فكانت على النحو التالي)  450(

 في  للمعلمين والمعلمات الذين لديهم مستوى أعلى من المشاركةاكان الوالء التنظيمي عالي

، ووجدت فروق لذكور أكثر من المعلماتلمعلمين ان مشاركة اا من غيرهم، اتخاذ القرارات

 القرارات وبين المؤهل اتخاذعلى مقياس الوالء التنظيمي تعزى للتفاعل بين المشاركة في 

  .مشاركة المعلمين من كال الجنسين كانت متوسطةو. العلمي
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  ):1996سالم، ( دراسة سالم

 الكشف إلىوهدفت الدراسة " ةاألساليب المعرفية وعالقتها باألساليب المزاجي" الدراسة بعنوان

الحدس والتفكير ، والشعور، (  عن العالقة بين األساليب المعرفية واألساليب المزاجية

 القرارات وكانت اتخاذأثرها على و) راك، إعطاء حكم، اإلداالنطواء، االنبساطاإلحساس، 

 والفني في  اإلعدادي والثانويمطالب وطالبة من مراحل التعلي) 662(العينة مكونة من 

 األساليب المزاجية في واختبار األشكال المألوفة اختبارمدارس اإلسكندرية، وطبق عليهم 

 والبنات ن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين البنييإلى ودلت نتائج الدراسة ، القراراتاتخاذ

ب ، وعدم وجود فروق دالة إحصائيا بين طالنفي األسلوب المزاجي والحدس لصالح البنيي

المرحلة اإلعدادية وطالب المرحلة الثانوية لصالح طالب المرحلة الثانوية في األسلوب 

  .  القراراتخاذالمزاجي والحدس واألسلوب المزاجي للتفكير في 

  

  ):1997طبعوني، (دراسة طبعوني 

ة الدنيا ومشاركتهم للمعلمين في نمط القيادة لدى مديري المدارس األساسي" دراسته بعنوان

 البحث في أنماط القيادة التي إلى، هدفت الدراسة " القرارات في محافظات الضفة الغربيةاذاتخ

وسنوات الخبرة، المؤهل ثر كل من الجنس، أيتبعها المدراء في المدارس األساسية الدنيا، و

مديرا ) 163(العلمي، والتأهيل التربوي على النمط القيادي، وكان مجتمع الدراسة مكون من 

( و       ،مديرا ومديرة) 41( والعينة كانت معلما ومعلمة،) 1187(، والمعلمين ومديرة

  : النحو التاليىمعلما ومعلمة، وكانت نتائج الدراسة عل) 178

 إن النمط القيادي الديمقراطي هو النمط السائد بين المدراء، والنمط المتوسط كان بين -

  .شاركة للنمط التسيبيالديمقراطي واألتوقراطي، ولم يكن أي نسبة للم

 المعلمين والمعلمات على استجابات ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات -

  . متغيرات الدراسةإلى القرارات في المجال الفني واإلداري تعزى اتخاذمقياس المشاركة في 

 مين المشاركين وغير المعلاستجابات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات -

 النمط إلىال اإلداري على مقياس المشاركة تعزى ج القرارات في الماتخاذالمشاركين في 

القيادي لدى مدراء المدارس، وكانت الفروق لصالح النمط الديمقراطي ولم توجد فروق ذات 

  .داللة إحصائية في المجال الفني
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  ):1997النوري، ( دراسة النوري

 اتخاذ لمديري المدارس األساسية، وأثرها على عملية ةدريبي التاالحتياجات " الدراسة بعنوان

 عن طريق العينة اختيرتمديرا ومديرة ) 81(وكانت عينة الدراسة مكونة من " القرارات

 هذه الدراسة على تمديرا ومديرة، وطبق) 236(الطبقية العشوائية من مجتمع دراسة عدده

  . الغربيةةشمالية للضف في المحافظات ال الغوثالمدارس التابعة لوكالة

 على مجاالت الدراسة كما يراها المديرون لالستجابةوقد دلت النتائج أن النسب المئوية 

، )78.8-71.6( كانت االحتياجات كبيرة للنسبة المئوية منة التدريبيلالحتياجاتوالمديرات 

ديد ، وحصل مجال تح%)71.6( القرار على أقل نسبة مئوية وهي اتخاذوقد حصل مجال 

  . وتعتبر هذه أعلى درجة%) 78.7(الموضوع على نسبة 

  

  ):1998دلوع، (دراسة 

 القرارات التخاذ مديري المدارس بإتباع الخطوات العلمية التزاممدى " الدراسة بعنوان

 التزام التعرف على مدى إلىوهدفت الدراسة ". المدرسية كما يراها المعلمون في محافظة اربد

 القرارات المدرسية، كما يراها المعلمون في التخاذ الخطوات العلمية اعبإتبمديري المدارس 

ربد، وبيان أثر كل من نوع المدرسة، ومكان وجودها، والمؤهل العلمي، والخبرة إمحافظة 

) 1059(معلم و) 984(ومعلمة منهم  امعلم) 2043(وقد تكون مجتمع الدراسة من . التعليمية

 )212( وا معلم)198( ومعلمة منهم امعلم) 410(نت من معلمة، أما عينة الدراسة فتكو

 الخطوات بإتباعلمدارس  مديري االتزاممعلمة، وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن مدى 

 القرارات المدرسية كان بدرجة متوسطة، وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق التخاذالعلمية 

، والمؤهل العلمي وكان )قرية أو مدينة( مكان وجود المدرسة اعتبارذات داللة إحصائية عند 

من ( في التربية والخبرة التعليمية ألكثر يهناك داللة إحصائية لصالح من يحمل دبلوم عال

لصالح الذكور، ولم تظهر النتائج فروق ذات داللة إحصائية )  أنثى،ذكر(، والجنس )سنوات10

  ).أكاديمي أو مهني( نوع المدرسة إلىتعزى 

  

  ):2000الكبابسة، ( سةدراسة الكباب

أثر الثقة التنظيمية والمشاركة في صنع القرارات على رضا أعضاء هيئة " الدراسة بعنوان 

مة ء تحديد أثر الثقة التنظيمية ودرجة المالإلى، وهدفت الدراسة  "التدريس في جامعة مؤتة

دريس في بين المشاركة المدركة والمرغوبة في صنع القرارات على رضا أعضاء هيئة الت

عضو من أعضاء هيئة التدريس، وتم ) 370(جامعة مؤتة، وكان مجتمع الدراسة مكون من 

  :أخذ مجتمع الدراسة كامال، وكانت نتائج الدراسة
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اء هيئة التدريس في أنه يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الثقة التنظيمية ورضا أعض

 بين المشاركة االنسجامبين درجة ة ذات داللة إحصائية وعدم وجود عالقجامعة مؤتة، 

المدركة والمرغوبة والرضا، كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

، )العمر، وسنوات الخبرة(   متغيراتإلىتصورات هيئة التدريس وحول الثقة التنظيمية تعزى 

 االنسجامة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تصورات أعضاء هيئة التدريس حول درجو

الجنس، والرتبة األكاديمية، والعمل (بين المشاركة المدركة والمرغوبة تعزى لمتغيرات 

  ).اإلداري

  

  ):2001األشهب، ( دراسة األشهب

 المدارس الحكومية ي درجة مشاركة أعضاء هيئة التدريس ف"وأجرت األشهب دراستها بعنوان

رارات المدرسية وعالقته في انتمائهم  القاتخاذوالرسمية والخاصة في محافظة القدس في 

اتخاذ القرار على  التعرف على مدى تأثير المشاركة في إلى، وهدفت الدراسة "لمهنة التعليم

 أن إلىمديرا، وتوصلت الدراسة ) 81( و معلم)438(، وتألفت عينة الدراسة من االنتماء

ر المديرين والمعلمين  القرارات المدرسية من وجهة نظاتخاذدرجة مشاركة المعلمين في 

 القرارات المدرسية وبين درجة اتخاذيجابية بين مشاركة المعلمين في إمتوسطة، وتوجد عالقة 

  . لمهنة التعليمانتمائهم

  

  ):2001الجرايدة،  ( الجرايدةدراسة

 القرارات التربوية من وجهة نظر مديري اتخاذدرجة إسهام المعلومات في " الدراسة بعنوان

 بيان أثر كل من المؤهل إلى، وهدفت الدراسة "لتعليم في المملكة األردنية الهاشميةالتربية وا

 القرارات، وقد تكونت عينة الدراسة من جميع مديري اتخاذالعلمي والخبرة الوظيفية على 

 والبالغ عددهم )1999/2000(التربية والتعليم ومساعديهم في المملكة األردنية الهاشمية للعام 

 اتخاذأن درجة إسهام المعلومات في : ا ومساعدا، وقد أظهرت نتائج الدراسةمدير) 65(

القرارات التربوية من وجهة نظر مديري التربية والتعليم ومساعديهم في المملكة األردنية 

الهاشمية كانت عالية بالنسبة لدقة المعلومات، ومالءمته للمعلومات، ووجود فروق في درجة 

 التربية ومساعديهم في  مديري القرارات التربوية من وجهة نظرخاذاتإسهام المعلومات في 

المملكة، ولصالح أفراد العينة الذين يحملون مؤهل الدكتوراه، ووجود فروق تعود لمتغير 

الخبرة لصالح ذوي الخبرة ما دون خمس سنوات، ووجود فروق في درجة إسهام المعلومات 

  .ر مديري التربية والتعليم، ولصالح وظيفة المدير القرارات التربوية من وجهة نظاتخاذفي 
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  :)2003الجغبير، ( الجغبيردراسة

 التعرف على المعوقات التنظيمية وعالقتها بدرجة مشاركة الموظفين إلىهدفت هذه الدراسة  

، وقام الباحث بالتركيز األردن القرارات في وزارة التربية والتعليم في اتخاذاإلداريين في 

 القرارات، وأظهرت الدراسة اتخاذقة بين المعوقات التنظيمية ومشاركة العاملين في على العال

 النموذج واقتراح العلمي، والجنس للموظفين اإلداريين، لتأثير كل من الخبرة اإلدارية، المؤه

 الباحث المتوسطات الحسابية واستخدمالنظري للتغلب على هذه المعوقات التنظيمية، 

 بيرسون، وتحليل التباين ارتباطيارية والتكرارات والنسب المئوية ومعامل  المعواالنحرافات

داري اإلوكان مجتمع الدراسة مكون من الموظفين اإلداريين العاملين في المستوى . األحادي

) 440(في الوزارة ومديرياتها في المحافظات وبلغت عينة الدراسة ) دون رئيس قسم (التنفيذي

  :لدارسة مختارة بالعينة العشوائية الطبقية، وكانت من أهم نتائج الدراسةإداريا، وكانت عينة ا

 القرار في الوزارة، ووجود درجة عالية من اتخاذوجود درجة متوسطة من المشاركة في 

 اتخاذالمعوقات التنظيمية، ووجود عالقة سلبية بين المعوقات التنظيمية ومشاركة العاملين في 

 القرارات اتخاذق بين متوسطات مشاركة الموظفين اإلداريين في القرارات، وعدم وجود فرو

 الجنس والخبرة، ووجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات المعوقات التنظيمية إلىتعزى 

  . الخبرة اإلدارية والمؤهل العلمي والجنسإلىتعزى 

  

  ):2005المحاسنة، ( المحاسنة دراسة

دراسة ميدانية في : ت في فاعلية عملية اتخاذ القراراتأثر كفاءة نظم المعلوما"الدراسة بعنوان

 اتخاذ تحليل أثر كفاءة نظم المعلومات اإلدارية على إلىحيث هدفت الدراسة " دائرة الجمارك 

مستخدما لنظم المعلومات في دائرة  )250( في الدائرة، وقد تكونت عينة الدراسة من تالقرارا

  : مجموعة من النتائج أهمهاإلى الدراسة الجمارك العامة في األردن، وقد خلصت

  ).3.69( القرارات مرتفعة بمتوسط حسابي اتخاذجاءت تصورات المبحوثين لكفاءة عملية . 1

 . القرارات اإلداريةاتخاذثر هام ذو داللة إحصائية لكفاءة نظم المعلومات في فاعلية يوجد أ. 2

    

 .الدراسات األجنبية. ثانيا

  

   .(Bacharach et al, 1990) دراسة بكراخ وزمالؤه

 في هذه الدراسة واستخدموا"   القراراتاتخاذأهمية مشاركة المعلمين في " الدراسة بعنوان

 القرارات اتخاذ القرارات، وبينت نتائج دراستهم أن مجاالت المشاركة في التخاذمجاال  )19(

 إذا كانت المجاالت تتعلق  محوريين، المحور األول يتعلق فيماإلىتتكون من أربع أبعاد قسمت 
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جية، والمحور الثاني يتعلق فيما إذا كانت المجاالت يبقرارات فنية أو إجرائية إدارية أو إسترات

 المراحل يتتعلق بقرارات لها تأثير على الفرد أو المؤسسة، وقد بينت نتائج الدراسة أن معلم

مجاالت المختلفة في المؤسسة في  لديهم درجة أعلى من الحرمان من المشاركة في الاالبتدائية

 المراحل العليا كان لهم الحرمان في الجانب يستراتيجية واإلجرائية، أما معلمإلالجوانب ا

  .اإلجرائي فقط، وقد بينت النتائج أن للحرمان عالقة باالنتماء التنظيمي للمؤسسة

  

   .(Taylor, 1994)دراسة تيلور 

 أثر مشاركة المعلمين متعددة األبعاد على تحصيل "أجرى تيلور دراسته التي كانت بعنوان 

 لمعرفة مدى 1972 طريقة ألوتو وبالسكو عام واستخدم" الطلبة والمعلمين وإنجاز كل من 

بلوغ المعلمين حد اإلشباع والتوازن من فرص المشاركة أو الحرمان، ووجدت الدراسة أربعة 

 اتفق قد عليم، ومواد تعليمية، وبهذا يكونتكنولوجيا مرافقة، وإدارة، وت: أبعاد للمشاركة وهي

مع نتائج الدراسة التي قام بها بكراخ وزمالؤه التي وردت في هذه الدراسات فيما يتعلق ببعدي 

اإلدارة والتكنولوجيا، واختلفا معه بعدم ظهور البعد المتعلق في المشكالت الوظيفية وفي 

   .فصلين وليس بعدا واحدا بعدي التعليم والمواد التعليمية بعدين مناعتبار

  

   ).Barnett,1995(دراسة بارنت 

 التعاون كطريقة تستخدمها إلىودعت هذه الدراسة " رؤية مستقبلية"هذه الدراسة بعنوان 

المدارس لتوجيه الزيادة في المدارس في الحفاظ على الصحة االجتماعية والعقلية والعاطفية 

العمل التربوي من اجل العمل على التزام مشترك للطلبة، ودعت هذه الدراسة القائمين على 

عن طريق إشراك عدد من الجمعيات خارج نطاق المدرسة في تقديم خدمات المساعدة للطلبة، 

 القرارات المدرسية مع اإلدارة والمعلمين اتخاذومقدمو هذه الخدمات عليهم المشاركة في 

 واالجتماعية الطلبة الثقافية  بتلبية حاجاتاهتمتبشأن تلك الخدمات، وهذه الجمعيات 

والعاطفية ولذلك البد من تخصيص وإعداد الكوادر المؤهلة من المعلمين لمواجهة هذه 

 نطاق لالمشاكل وتوجيه الطلبة نحو األفضل للتغلب على الصعوبات التي يواجهونها داخ

ددت هذه  خاصة وأن هذه الدراسة تبين أن للمدرسة أهمية كبرى، كما وش،المدرسة وخارجها

الدراسة على ضرورة تزويد المدرسة بالتجهيزات واألدوات المالئمة وذلك إلنجاح برامج 

 . المساعدات والخدمات التي تقدمها تلك الجمعيات بمساعدة القائمين على المدرسة
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   .(Sicina,1997) دراسة سيسنا

مين في عملية صنع  مدى فهم المدراء كمسؤولين تعليميين ومشاركة المعل"الدراسة بعنوان

 التعرف إلىحيث كان موضوع الدراسة عن التعليم واإلدارة، وهدفت هذه الدراسة . "القرار

والمعلمين في عملية صنع القرار، وكانت ) المدراء( مدى أهمية العالقة بين المسؤولين ىعل

 أنه توجد  درسوا في والية نيويورك، وكانت نتائج الدراسةامعلم)  125(  مكونةةعينة الدراس

 وبين عملية إشراكهم في  ألهمية العالقة مع مدرائهمعالقة مهمة بين مدى إدراك المعلمين

 إثراء المعلومات بين المسؤولين والمعلمين من يصنع القرار، وكان لهذه المشاركة أثرها ف

 معلومات قيمة ومشتركة بين المدراء إلىجل بناء حلقة معرفية بين الطرفين، وهذا يؤدي أ

  . والمعلمين تعود بالنفع على الطلبة

  

  .(Jurgensen, 1998)دراسة جرجيسن 

مدى إدراك المعلمين للمفاهيم ومدى مشاركتهم في عملية صنع القرار للعملية "  عنوان الدراسة

، وكانت الدراسة عن المدارس الحكومية ومدى فعاليتها في ")IOWA(التربوية في جامعة

ما يتعلق بالعملية التربوية، وكانت من نتائج الدراسة أن المعلمين المشاركة في صنع القرار في

ومن نتائج الدراسة أنه   في المرحلة الثانوية،نللمرحلة األساسية كانوا أكثر حرمانا من المعلمي

  . القراراتاتخاذ المستوى التعليمي زاد الحرمان من المشاركة في انخفضكلما 

  

   .(Kim, 2001)دراسة كيم 

 القرارات والرضا الوظيفي في اتخاذالعالقة بين المشاركة في " م دراسة بعنوان أجرى كي

لعليا في كوريا وتم توزيع من المدارس ا) 710(، وكان مجتمع الدراسة " امدراس كوريا العلي

ستبانة على المدارس، وكان من نتائج الدراسة أن بعض المدرسين غير راضين عن إ) 589(

 القرارات اتخاذك نسبة محبطة ولديهم الرغبة في المشاركة أكثر في وضعهم التدريسي، وهنا

في األمور الفنية واإلدارية، ووجد أن هناك رغبة لدى المدرسين للمشاركة في األمور الفنية 

 القرارات في اتخاذذات مستوى عالي مقارنة مع األمور اإلدارية، أن مشاركة المعلمين في 

 وتتأثر ،مناطقهم والدعم المالي للمدرسة، وحجم المدرسةمدارسهم تتفاوت حسب خبرتهم و

  . القرار بالرضى الوظيفيالتخاذمشاركة المعلم 

  

  .(Klinke, 2001)دراسة كلينك 

الصفية وتأثيرات  تكنولوجيا الحاسوب في الغرف " استخدامنك دراسته بعنوان يأجرى كل

ن األساتذة في مدرسة مكونة موكانت عينة الدراسة  ،"ساتذة معينين على صناعة القرار أ
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 الدراسة بالثقافة التعليمية والتعليم في اهتمتثانوية في بريطانيا، وكانت الدراسة متميزة حيث 

بريطانيا ، ووجدت الدراسة أن المعلمين يؤمنون بأن أولوية عملهم هي تحسين العالمات 

دراسة نموذج لعمل وطني المدرسية والنهوض باألداء الضعيف في المدارس الثانوية وكانت ال

 مهارة تكنولوجيا المعلومات لدى المعلمين عند استخدامودراسة شخصية، وتهدف الدراسة إلى 

 للقرارات، لما لها من أهمية وعلى الرغم من التغيرات التي حصلت في التعليم اتخاذهم

  . غير متقدم في مستوىلوجدت الدراسة أن القرارات للمعلمين ال تزاووتكنولوجيا المعلومات 

  

  .(Morean, 2002)دراسة موريان 

طالب وكان الهدف من هذه قناعة المعلمين المتعلقة بالقرار وإنجازات ال" الدراسة بعنوان 

د فيما إذا هناك عالقة بين مشاركة المعلمين في عملية صنع القرار وإنجاز يتحدالدراسة 

رتباطية بين إشراك ا توجد عالقة الطالب في الصف الرابع، وأظهرت نتائج الدراسة بأنه ال

  . القرار و إنجاز الطلبةاتخاذالمعلمين في 

  

  .(Newcombe, 2002)دراسة نيوكمبي 

"  القراراتخاذمدرسة تقوم على الدعم المادي في ثقة ومشاركة المعلم في ال" الدراسة بعنوان

مشاركة المعلم  في االختالف، وهدفت الدراسة لمعرفة استرالياوأجريت هذه الدراسة في 

  القرارات، تقوم على الدعم المادي للمدرسة، وكانت عينةاتخاذورغبته في المشاركة في 

، وكان من نتائج الدراسة أن ثقة المعلم في امعلم) 231(مدرسة و) 141(الدراسة تشمل على 

  . القرارات تقوم على مدى قوة الدعم المالي للمدرسةاتخاذ

  

   .(Newman, 2005)دراسة نيومان 

، وأخذت الدراسة طابعا "تفسير سلوكيات المدراء النسغفوريين للمعلومات " الدراسة بعنوان 

استبانة وصلت لعينة الدراسة عن طريق البريد، كما وهدفت ) 369(ميدانيا إذ تم توزيع 

 معرفة األهمية النسبية لمصادر المعلومات التي يستخدمها المدراء في عملية اتخاذ إلىالدراسة 

القرارات اإلدارية، وكانت أهم نتائج الدراسة، أن جميع مصادر المعلومات هي هامة جدا 

 كانت حول أساليب ت القرارات اإلدارية وبنسب متفاوتة، وأن أنواع المعلومااتخاذلعملية 

 مستويات عالية إلىاإلدارة الحديثة، وإن مصادر المعلومات المستخدمة من قبل المدراء أدت 

  .  داءجدا من األ
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  . المتعلقة بالوالء التنظيمي العربية واألجنبية الدراسات.2.2.2
  

  :الدارسات العربية: أوال 

  

  ).1990البكري، (دراسة البكري 

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العالقة بين إدراك مديري المدارس الحكومية ومديراتها 

ن المؤهل العلمي وسنوات الخبرة للحوافز المقدمة لهم والوالء التنظيمي عندهم، وأثر كل م

والجنس في تقدير مديري المدارس الحكومية ومديراتها للحوافز المادية والمعنوية لمستوى 

  .الوالء التنظيمي لديهم

 الباحث المنهج الوصفي، ومن واستخدممدير ومديرة، ) 219(وكانت عينة الدراسة مكونة من 

 المادية والمعنوية والوالء زد عالقة بين الحوافالنتائج التي توصلت إليها الدراسة، هي وجو

  .التنظيمي

  

  ).1993حسن، (دراسة حسن 

 التنظيمي في البنوك واالنتماءراسة تحليلية للرضا عن العمل وهدفت هذه الدراسة إلى عمل د

التجارية، وأجريت الدراسة على عينة من البنوك التجارية في مدينة القاهرة وكانت 

 المنهج الوصفي، ومن نتائج الدراسة عدم ة الباحثاستخدمتي هذه البنوك، عامل ف) 354(بحجم

 عالقة ذات داللة  والرضا عن العمل، وعدم وجوداالنتماءوجود عالقة دالة إحصائيا بين 

  . التنظيمي ومدة الخبرة والعمر والمؤهل العلمياالنتماء بين إحصائية

  

  ):1995العضايلة، (دراسة العضايلة 

 معرفة العالقة بين الوالء التنظيمي والعوامل الشخصية والتنظيمية، إلىاسة وهدفت الدر

دراسة مقارنة بين القطاعين العام والخاص األردنيين، ومن األمور التي تمت دراستها 

   والمتغيرات التنظيمية ) العمر، المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة( متغيرات الشخصية وهي 

ودراسة أثر هذه المتغيرات على الوالء التنظيمي، ) الفرد في العملالمركز الوظيفي، وأداء ( 

 بين الوالء التنظيمي ومتغيرات العمر، وسنوات إحصائيا وجود عالقة دالة جوأظهرت النتائ

 التنظيمي، انتماؤهفرد في هذه المجاالت زاد ال كلما تقدم  أنه أي الوظيفي،زالخبرة، والمرك

  . العلمي والوالء التنظيميلسلبية بين المؤهد عالقة جووأظهرت النتائج و
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  :)1996خضر، (دراسة خضر 

 التنظيمي والفاعلية االلتزامف عن مدى وجود عالقة بين درجة  الكشإلىوهدفت الدراسة 

للمنظمة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة بغداد، وتكون مجتمع الدراسة من 

 الباحثان واستخدم، تدريسيةعضو هيئة  )128(جمها  عينة بلغ حاختيارعضو، وتم ) 1274(

 وتحقيق الهدف، اإلنتاجيةنظيمي، ومقياس هل وفرنج لقياس  التااللتزاممقياس كوردن لقياس 

  : النتائج التاليةإلىوتوصلت الدراسة 

  .تزام التنظيمي بشكل عامل درجة االانخفاض .1

لكليات العلمية عنها في الكليات اإلنسانية  ألعضاء هيئة التدريس في اتزاماللاارتفاع مستوى .2

  .بشكل ضئيل

  . درجة الكليات اإلنسانية قياسا بالكليات العلميةارتفاع. 3

وقد أوصى الباحثان بضرورة إدراك القيادات اإلدارية في الكليات والجامعات لجميع الجوانب 

 .العاملينالتي تدعم وتعزز الوالء لدى 

  

  :)1996الطجم، (دراسة الطجم 

 الهدف من هذه الدراسة هو معرفة مدى قدرة العوامل التنظيمية والديمغرافية في التنبؤ 

) 252( التنظيمي باألجهزة اإلدارية السعودية، وكانت عينة الدراسة مكونة االلتزام ىبمستو

  .اموظف

 التزامهومن نتائج هذه الدراسة هو أن تصورات الموظف لسلوك منظمته له تأثير في 

 إحصائيا ووالئه لمنظمته، وأظهرت النتائج انه ال توجد عالقة دالة وارتباطه الذاتي هواندماج

بين الوالء التنظيمي وخصائص الشخصية ألفراد العينة، وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة 

  . العلمي والوالء التنظيميل بين المؤهإحصائية

  

  ):1998يجان، اله( دراسة الهيجان

 لهذه الدراسة يوكان الهدف الرئيس" الوالء التنظيمي للمدير السعودي " عنوان الدراسة بعنوان

الكشف عن الوالء التنظيمي لدى المشرفين السعوديين العاملين في الوزارات الحكومية، وكانت 

ستبانة قياس البناء التنظيمي ا الباحث واستخدم، امشرف) 233(عينة الدراسة مكونة من 

  .لتنظيمي  للوالء اPorterستبانة او

  : النتائج التاليةإلىوتوصلت الدراسة 

) 49-40(أعمارهم تقع بين الذين  هم أصحاب المناصب اإلدارية واستجابةإن أكثر المديرين 

سنة، وتبين أن نسبة الوالء عالية للمديرين الذين يحملون شهادات بكالوريوس فما فوق، كما 
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 المديرين السعوديين، وأن للعوامل وأظهرت نتائج الدراسة أن نسبة الوالء عالية لدى

  .الشخصية، وعوامل البناء أثرا على الوالء التنظيمي للمدير

  

  ):1999 العجمي،( دراسة العجمي 

الوالء التنظيمي والرضا عن العمل، مقارنة بين القطاع العام والخاص "دراسة العجمي بعنوان 

والء التنظيمي والرضا عن العمل،  قياس مستوى الإلىوهدفت هذه الدراسة " في دولة الكويت

ومعرفة األسباب التي تسهم في تحقيق ذلك سواء كانت هذه المسببات خاصة بالبيئة الخارجية 

المحيطة أم داخلية خاصة ببيئة العمل، كما درست العالقة بين الوالء التنظيمي وبيئة العمل، 

 من افرد) 285(الخاص و من القطاع افرد) 215( ا موظف)500(وتكونت عينة الدراسة من 

  .ستبانة لكل من الوالء التنظيمي والرضا عن العملاعد الباحث أالقطاع العام، و

  :ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة

  .االوالء التنظيمي لدى العاملين في القطاع العام والخاص كان مرتفع. 1

توفير فرص عمل أخرى وجود عالقة ايجابية بين بيئة العمل الخارجية من ناحية و. 2

  . في العملاالستمراروالرغبة في 

وجود عالقة ايجابية بين مستوى الوالء التنظيمي وظروف العمل الداخلية من اإلشراف . 3

  . الديمقراطي والرواتب الجيدة، والترقية، واالتصال

  

  ):2001المخالفي، (دراسة المخالفي 

الوالء المهني لدى أعضاء هيئة التدريس في أهمية الوالء التنظيمي و" هذه الدراسة بعنوان

 التعرف على مفهوم الوالء التنظيمي إلىوهدفت هذه الدراسة " جامعة صنعاء في كلية التربية

ن كان هناك عالقة بينهما، وكان مجتمع إ هيئة التدريس الجامعي، وووالوالء المهني لعض

جامعة صنعاء والبالغ  في التربية ة جميع أعضاء الهيئة التدريسية في كلين م مكونالدراسة

ستبانة التي  الباحث اإلواستخدممن الوافدين، ) 87( وايمني) 56(عضو، منهم ) 143(عددهم 

 بعد توزيع سؤال مفتوح على العينة التي اختارها بالطريقة العشوائية العنقودية، وطلب أعدها

يمي والوالء المهني،  عناصر لمكونات كل من الوالء التنظةمنهم الباحث ذكر أهم خمس

) 30( على  اشتملت األداة على بعدين أساسيين هما الوالء التنظيمياشتملت أداة إلىوتوصل 

  .فقرة) 22( ىلع  اشتملتفقرة، والوالء المهني

حصائية في درجة تحديد أهمية الوالء اومن نتائج الدراسة انه ال توجد فروق ذات داللة 

كلية التربية تبعا  في ضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاءالتنظيمي والوالء المهني بين أع

  . التخصص والجنس والمرتبة والخبرة والعمرالختالف
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توجد  الوالء للكلية والوالء للمهنة، حيث ال  هماويتكون والء عضو هيئة التدريس من بعدين

  . هيئة التدريسرتباطية بين الوالء للكلية والوالء للمهنة، ولكنهما يشكالن والء عضواعالقة 

  

  ):2002, المعيوف(دراسة المعيوف 

أثر المتغيرات الديمغرافية والتنظيمية على الوالء التنظيمي في القطاع العام " الدراسة بعنوان

وكان الهدف من الدراسة قياس الوالء التنظيمي لدى العاملين في القطاع العام " السعودي

لذكر على الوالء التنظيمي لدى أفراد عينة الدراسة، السعودي، ومدى تأثير المتغيرات السابقة ا

 واستخدم موزعين على مناطق السعودية، اموظف) 2715(وكانت عينة الدراسة مكونة من 

 درجة الوالء وكانتستبانة قام بإعدادها، ومن نتائج الدراسة، اووزع ، الباحث المنهج الوصفي

لمتغيرات الشخصية والتنظيمية تأثير قوي ل انكالتنظيمي عالية لدى العاملين في هذا القطاع، و

  . وملحوظ على الوالء التنظيمي

  

  ):2003الخشالي، (دراسة الخشالي 

 األنماط القيادية لرؤساء األقسام في الجامعات األردنية الخاصة استخدامأثر ( الدراسة بعنوان 

(  الوالء التنظيمي بأبعاده على) وتوقراطي، والديمقراطي، والمتساهلإلا(ألنماط القيادة الثالثة 

  .ألعضاء هيئة التدريس) العاطفي، واألخالقي

، اعضو)1264( من مجتمع الدراسة البالغ عدده  فردا)204(وكانت عينة الدراسة مكونة من 

  . الباحث مقياس بورتر لقياس الوالء التنظيميواستخدم

  :وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي

  .توقراطيإلء التنظيمي بأبعاده العاطفي واألخالقي والنمط اوجود عالقة سلبية بين الوال. 1

يجابية بين الوالء التنظيمي بأبعاده العاطفي واألخالقي والنمط الديمقراطي إوجود عالقة . 2

  .والوالء

  .وجود عالقة سلبية بين الوالء التنظيمي بأبعاده العاطفي واألخالقي ونمط القيادة المتساهل. 3

  

  ):2003عورتاني، (دراسة عورتاني 

العالقة بين الوالء المهني والنمط القيادي لدى اإلداريين في وزارات الـسلطة            " الدراسة بعنوان 

وكان الهدف من الدراسة معرفة العالقة بين الوالء المهني والنمط القيادي           " الوطنية الفلسطينية   

ا من مختلف الوزارات    إداري) 363(، وتكونت عينة الدراسة من      "لدى اإلداريين في الوزارات   

  :وكانت نتائج الدراسة على النحو التالي

  .درجة الوالء المهني كانت مرتفعة لدى العاملين اإلداريين في الوزارات. 1
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  .وجود عالقة ايجابية بين النمط الديمقراطي والوالء المهني. 2

  .لح الذكورحصائية في الوالء المهني تبعا لمتغير الجنس لصااوجود فروق ذات داللة . 3

حصائية في الوالء المهني تبعا لمتغير المؤهل العلمـي لـصالح           اوجود فروق ذات داللة     . 4

  .مؤهل الماجستير

  

  ):2004األحمدي، (دراسة األحمدي 

الوالء التنظيمي وعالقته بالخصائص الشخصية والرغبة في ترك المنظمة " الدراسة بعنوان 

 مدينة ي العاملين في مستشفيات وزارة الصحة ف، وهي دراسة ميدانية للممرضين"والمهنة

 وعالقته بالخصائص ي معرفة العالقة بين الوالء التنظيمإلىالرياض، وهدفت الدراسة 

  .الشخصية، وأسباب ترك الممرضين لعملهم في هذه المستشفيات

  :وكانت نتائج الدراسة

  .وجود والء تنظيمي متوسط لدى العاملين في المستشفيات. 1

  .االجتماعيةحصائية للوالء التنظيمي تعزى لمتغير الحالة االة دفروق  وجود عدم. 2

 الوالء التنظيمي للعاملين من الجنسيات الخارجية أعلى من لمستوىوجود درجة أعلى . 3

  .العاملين السعوديين والجنسيات العربية

  .وجود عالقة طردية بين الدخل الشهري والخبرة والوالء التنظيمي. 4

ود عالقة عكسية بين المستوى التعليمي والوالء التنظيمي، وعدم وجود عالقة بين وج. 5

  .العمر والوالء التنظيمي

  

  ):2004سالمة، (دراسة سالمة 

ا لدى أعضاء الهيئة هم المهني والرضا الوظيفي والعالقة بيناالنتماءمستوى " الدراسة بعنوان 

 التعرف على مستوى االنتماء المهني إلىدراسة ، وهدفت ال"التدريسية في الجامعات الفلسطينية

 معرفة إلىوالرضا الوظيفي لدى العاملين في الجامعات الفلسطينية، وهدفت أيضا هذه الدراسة 

والمركز لرتبة العلمية، والخبرة اإلدارية، دور كل من متغير الجنس، والمؤهل العلمي، وا

 الفئة المذكورة، وكانت عينة ىفي لد المهني والرضا الوظياالنتماءالوظيفي على مستوى 

من أعضاء الهيئة التدريسية من المجتمع األصلي والمكون من ) 302(الدراسة مكونة من 

 المهني االنتماءعدادهما  لكل من مجال بإستبانتين قامت ا الباحثة واستخدمت، )1046(

  .والوالء التنظيمي

  :ومن نتائج الدراسة ما يلي
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 المهني والرضا الوظيفي لدى عينة ماءتاإلن وطردية موجبة بين صائياإحوجود عالقة دالة . 1

  .الدراسة

  . لدى الهيئة التدريسية في الجامعاتا المهني كان كبيراالنتماء. 2

  . المهني والرضا الوظيفياالنتماءتغيرات الدراسة لها تأثير على بينت الدراسة أن م. 3

 . المهني أو الرضا الوظيفياالنتماءتغير الجنس ليس له أي أثر على م.4
 

  ):2005عياد، (دراسة عياد 

الدراسة بعنوان واقع االتصال االداري لرؤساء األقسام األكاديمية وعالقته باالنتماء التنظيمي 

لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعتي القدس وبيت لحم، وهدفت الدراسة الى التعرف على 

ء التنظيمي، وكان عدد أفراد مجتمع الدراسة في واقع االتصال االداري وعالقته باالنتما

 موظفا تم اختيارهم بالطريقة العشوائية، ومن 174موظفا وكانت العينة ) 321(الجامعتين 

  :النتائج التي توصلت اليها الدراسة

واالنتماء التنظيمي لدى . واقع االتصال االداري لدى العاملين في الجامعتين كان متوسطا

تفعا، وال يوجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات استجابات العاملين العاملين كان مر

الجامعة، الجنس، (نحو واقع االتصال االداري والوالء التنظيمي تعزى الى متغيرات الدراسة 

، وجود عالقة ايجابية قوية بين سلوكيات االتصال االداري )الكلية، المؤهل العلمي، الخبرة

  .  تماء التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعتي القدس وبيت لحملرؤساء االقسام واالن

  

  . التنظيميقة بالوالءل المتعالدراسات األجنبية: ثانيا

  
 (Kalperg, 1991)دراسة كالبيرغ 

وكانت عينة الدراسة ) "  إناثوذكور أ(  الجنس واختالفالوالء التنظيمي " الدراسة بعنوان 

 الباحث إجراء مسح عام للمجتمع واستخدمد من األمريكان، شخص راش) 1500(مكونة من 

 أسئلة حيث يشير السؤال األول ة، وكان مقياس الوالء التنظيمي مكون من ست)1991(لسنة 

للوالء التنظيمي لقيم وأهداف ) 2،4،5(لبذل الجهد للعمل على نجاح المنظمة، وتشير األسئلة 

  .في البقاء عضوا في المنظمةالرغبة ) 6، 3(المنظمة، ويقيس السؤالين 

  :ومن النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة

  .أن مستوى الوالء التنظيمي عند اإلناث أقل من الذكور. 1

 لها عالقة خاصة ، المناخ التفاعليإلى في العمل، إضافة استقالليةإن إعطاء العاملين . 2

  .يجابية بالوالء التنظيميإو
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حصائية بين الوالء التنظيمي والجو العائلي الذي يعيشه العامل الة  عالقة ذات دالدال يوج. 3

  .بين أسرته

  

   :(Fresko & Kfir, 1998)دراسة فرسكو وكيفر 

 المعلم بالتزام عمل نموذج للتنبؤ إلىوهدفت الدراسة "  المعلم بالتزامالتنبؤ " الدراسة بعنوان 

ها المتغيرات الشخصية وعالقتها  من،ت أعد من متغيرايبالتدريس، وتضمن النموذج الذ

 التدريب قبل البدء انهوأمعلم ) 175(بالمتغيرات المهنية، وكانت عينة الدراسة مكونة من

 للتنبؤ استخدامهبالخدمة في إسرائيل، وأظهرت الدراسة أن الرضا الوظيفي فقط يمكن 

هني لم ترتبط  صورة الذات، والجنس، والتطور المل، أما المتغيرات األخرى مثبااللتزام

  . مباشرة في التنبؤ

  

  :(Jones ,1998)دراسة جونز 

حيث طبقت " عالقة الوالء التنظيمي بالثقافة المنظمية في المدارس العليا " الدراسة بعنوان 

 مدرسة عليا في منطقة نيوجيرسي، و أخذت الدراسة جميع العاملين ة عشريتاثنالدراسة على 

انة خاصة للموضوعين الرئيسيين بستا، وأعد الباحث )502(في هذه المدارس، وكان عددهم 

  .في عنوان الدراسة

  :وكانت النتائج كالتالي

 بين الثقافة المنظمية متمثلة بظروف العمل، والسعادة، إحصائياد عالقة دالة ووج. 1

  .  والمشاركة، والوالء التنظيمي

 الجيد، االتصال يسود فيه بية بين المناخ الذييجااحصائية واوجود عالقة ذات داللة . 2

  .والوالء التنظيمي

حصائية بين سنوات الخدمة والوالء التنظيمي لصالح الخدمة اوجود عالقة ذات داللة . 3

  . األطول

  

   :(Chusmir, 1998)دراسة تشسمر

 الذكور اإلناث نمعرفة بعض العوامل التي تؤثر على الوالء التنظيمي بي" عنوان هذه الدراسة 

مديرا من مختلف المستويات اإلدارية في أمريكا، ) 178(ينة الدراسة على وشملت ع" 

 العديد من المقاييس إلى الباحث مقياس للوالء التنظيمي قام بإعداده بعد رجوعه واستخدم

  : المستخدمة في دراسات سابقة، وكانت نتائج الدراسة
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 اإلنجاز، إلىلحاجة  بين كل من الجنس، والعمر، واإحصائياعدم وجود عالقة دالة . 1

  . السيطرة والوالء التنظيميإلىوالحاجة 

  . أظهرت الدراسة عالقة قوية بين الوالء التنظيمي والرضا الوظيفي لكال الجنسين. 2

  

   :(Turan,1998)دراسة توران 

وكانت عينة الدراسة مكونة " العالقة بين المناخ والوالء التنظيمي للمعلمين "  بعنوان ةالدراس

 الباحث واستخدم، ة في والية شيكاغو األمريكيةمدرسة ثانوي) 40( في امعلم) 900(من 

ستبانة لقياس الوالء التنظيمي، وكانت نتائج ا لوصف المناخ التنظيمي وOCDQستبانة إ

  :الدراسة

  .يجابية بين المناخ التنظيمي الكلي للمدرسة والوالء التنظيمي للمعلمينإوجود عالقة . 1

  .يجابية بين سلوك القائد المساند والوالء التنظيمي للمعلمينإة وجود عالق. 2

  .  سلبية بين سلوك اإلداري المحبط والوالء التنظيمي للمعلمين عالقةوجود. 3

  

   : ( John & Taylor, 2001)دراسة تايلور وجون

هذه وأجريت " نمط القيادة والمناخ المدرسي والوالء المنظمي للمعلمين " الدراسة بعنوان 

 واستخدممعلم يعملون في عشرين مدرسة، ) 227(الدراسة على عينة من المدرسين تضم 

  .1977الباحث نموذج الوالء التنظيمي المطور من قبل ستيرز عام 

 التنظيمي أعلى عند القيادة التي تركز على ءوكان من نتائج الدراسة، أن إدراك المعلمين للوال

  . يجابي بالمناخ الديمقراطي المفتوح الوالء التنظيمي إرتباطا بدرجة عالية، وكان االعتبارية

  

   : (Redmond, 2001)دراسة ريدموند

حيث "  أمريكية مختارةلياعمل فرق لتحسين فاعلية المدرسة في مدارس ع" الدراسة بعنوان 

 أربع مدارس اختيار عمل مجموعات تحسين المدارس، وقد تم الختبارهدفت هذه الدراسة 

 استخدم، والوالء، حيث واالتصاالت القرارات، والثقة، اتخاذ"  خالل التركيز على وذلك من

  .، والمقابلةةأسلوب الدراسة النوعية وذلك عن طريق المالحظ

  :وكان من نتائج الدراسة

  .أن النمط الديمقراطي لمديري المدارس التي أجريت عليها الدراسة كان النمط الديمقراطي. 1

  .يجابية بين النمط القيادي ومستوى الوالء التنظيميإ إحصائيالة هناك عالقة دا. 2

تخاذ القرارات، واالتصال، والثقة عوامل مهمة لتحسين ايعتبر تطوير القادة والتركيز على .3

  .المدرسة وزيادة الوالء التنظيمي
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   : (Piderit, 2002)دراسة بيدريت

المعلمين في المدارس اإلعدادية في المدينة تأثير المدير القائد على والء " الدراسة بعنوان 

راكات المعلمين لسلوك القائد المدير إد عمل مقارنة وتحليل إلىوهدفت الدراسة " والضواحي 

معلم ) 510(في المدارس اإلعدادية والكاثوليكية األمريكية، وكانت عينة الدراسة مكونة من 

تبانة وكانت مكونة من مجالين األول سا الباحث واستخدممدرسة إعدادية، ) 53(يعملون في 

  .من أجل وصف سلوك القائد والثاني لمقياس الوالء التنظيمي

   :ةوكانت نتائج الدراس

  .هناك عالقة ايجابية بين حسن القيادة والوالء التنظيمي. 1

  . ووالء المعلمينالموقفييجابية بين القائد إهناك عالقة .2

  .السلوكية لوالء المعلمينضرورة إيجاد نموذج مطور لألبعاد .3

  

   : (Maje, 2002)دراسة ماجي

المهنية في التدريس وإعداد المعلم، مالحظات على تاريخ اإلطار الفكري " الدراسة بعنوان 

) 412 (ةوأجريت هذه الدراسة في والية تنسي األمريكية، وشملت عينة الدراس " واالستعداد

ية، وركزت هذه الدراسة على مراجعة عملية من العاملين في المدارس الثانوية في الوال

التدريس وإعداد المعلم، وخلق المناخ المناسب من أجل زيادة االنتماء لدى المعلم لمهنة 

 االنتماءالتدريس، وركزت الدراسة على أن الخطاب الرئيسي من أهم األمور التي تزيد 

 المهنية استخداملة حول كيفية  الباحث في هذه المقالة بعرض أسئواهتم، االجتماعيوالتضامن 

 والسياسي لعملية التدريس، ويفحص الباحث العديد من األمور من االجتماعيفي المضمون 

إلى  جديدة وحديثة من أجل زيادة المهنية في التدريس التي بدورها تؤدي اهتماماتأجل توجيه 

  .برة لحدوث األفكار التنظيمي، وركز على تطوير أنظمة معرفية لتطوير الخاالنتماءزيادة 

  

   : (Lagomarsino, 2003)دراسة الجومارسنو

بيبا ط) 117(وشملت عينة الدراسة "  التنظيمي واالنتماءالعالقة بين القيادة " عنوان الدراسة ب

 وردا نستبانة قام بإعدادها لقياس المجالين الرئيسيين اللذاا الباحث واستخدمرجواي ، في اإل

 الجيد من قبل اإلدارة مع العاملين، ل أن التعامإلىارت نتائج الدراسة في عنوان الدراسة، وأش

 . زيادة االنتماء التنظيمي لديهمإلىيؤدي 
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   : (Bayazit & Hammer,2004)دراسة بيازيت وهامر 

) 479(عضوا و ) 4641(وشملت عينة الدراسة " تحاد حول الوالء في اإل" الدراسة بعنوان 

للمعلمين في والية بنسلفانيا األمريكية، حيث تم التعرف على  تحادإ) 297(تحاد في إممثل 

المشاكل المنهجية في دراسات الوالء للمنظمات وتم تحديدها وتشخيصها عن طريق عينة 

فقرة قام بإعداده، ومن النتائج التي ) 20( الباحث مقياس للوالء مكون من واستخدمالدراسة، 

  :توصلت إليها الدراسة

 لصالح األعضاء المصنفين، والذين يحصائية في الوالء التنظيماق ذات داللة وجود فرو. 1

  .يحتلون مكانة مرموقة في عملهم

حصائية بين الموظفين القدامى والموظفين الجدد لصالح الموظفين اوجود فروق ذات داللة  .2

  .القدامى

  .اإلناث لصالح الذكورو بين الذكور إحصائيةوجود فروق ذات داللة . 3

  .أشارت نتائج الدراسة أن الوالء كمجموعة أعطى نتائج أعلى من الوالء كأفراد. 4

  

   :(Al-kahtani, 2005)دراسة القحطاني 

قياس مستوى الوالء التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس في معهد اإلدارة " الدراسة بعنوان 

مع كامال مستخدما مقياس آلن ، وقام الباحث بدراسة للمجت"العامة في المملكة العربية السعودية

 التعرف على العالقة بين الوالء التنظيمي إلىماير لقياس الوالء التنظيمي، وهدفت الدراسة 

والعوامل المتصلة بالعمل ) الوالء العاطفي، والوالء المستمر، والوالء األخالقي ( هبأبعاد

معرفة أثر المتغيرات و)  الوظيفي، ومسماه، والراتب السنوي، والتصنيفىالمستو(وتشمل 

على الوالء التنظيمي لديهم، ) الجنس، والعمر، والجنسية، والمؤهل العلمي( الديمغرافية 

وأظهرت نتائج الدراسة أن العمر والجنس والمستوى الوظيفي، ومسماه والراتب السنوي، 

الء  وثيقا مع الوالء المستمر، والوالء العاطفي، والوارتباطوالتصنيف المؤسسي ترتبط 

لعمر والجنس والمؤهل وكانت لاألخالقي، بينما المؤهل العلمي مرتبط فقط مع الوالء المستمر، 

  . العلمي والمستوى الوظيفي تأثير على الوالء المستمر
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  :  والوالء التنظيميتالتعقيب على الدراسات السابقة العربية واألجنبية التخاذ القرارا. 3.2

  

 المجاالت األكاديمية واإلدارية المختلفة، وكان التركيز  علىلسابقةالدراسات ابعض  ركزت -

 القرار وعالقته بالوالء التنظيمي، اتخاذفي معظم الدراسات على مدى مشاركة العاملين في 

 القرار والوالء اتخاذ أنه هناك عالقة ايجابية بين المشاركة في توأظهرت معظم الدراسا

، ودراسة كيم )2001األشهب،(، دراسة )2000الكبابسة،(سة ودرا التنظيمي، مثل واالنتماء

(Kim, 2001).   

  

 دراسة مجتمع المدارس والمعلمين، وبعضها كان على ى كانت الدراسات السابقة تركز عل-

متغيرات الجنس، والمؤهل العلمي، ت، كان التركيز في الدراسات على المعاهد والكليا

                 ودراسة ،)1990العقلة،(ودراسة ،)1988نصر،(وسنوات الخبرة مثل دراسة 

( ، ودراسة)1996إبراهيم،(، ودراسة )1995العكور، (، ودراسة )1992كشك،(أبو

دلوع، (، ودراسة )1997النوري،(، ودراسة )1997طبعوني ،(، ودراسة )1996سالم،

يدة، الجرا(، و دراسة )2001األشهب،(، ودراسة  )2000الكبابسة، (، ودراسة )1998

، ودراسة (Taylor, 1994)، ودراسة (Bacharach et al, 1990)، ودراسة )2001

)Barnett,1995(  ودراسة ،(Sicina,1997) ودراسة جرجيسن ،(Jurgensen, 1998) ،

  .(Kim, 2001)دراسة

   

 القرار أن المشاركة كانت اتخاذ أظهرت نتائج الدراسات السابقة في مجال المشاركة في -  

، ودراسة )1990العقلة،(، مثل دراسة اها متوسطة، أما الوالء التنظيمي فكان مرتفعفي أغلب

 Barnett,1995(، ودراسة )2001األشهب،(،ودراسة)1998دلوع،(ودراسة،)1996إبراهيم،(

  ).1996خضر، (، ودراسة )1995العضايلة، (، ودراسة)

  

 ن حيث مدىمو العلمي يجابي للمؤهلإل معظم الدراسات السابقة على التأثير ااتفقت -

،  ودراسة )1997طبعوني،(، ودراسة )1996إبراهيم،( القرار، مثل دراسة اتخاذالمشاركة في 

  .(Jurgensen, 1998)جرجيسن ، و)2003الجغبير،(، ودراسة )1998دلوع، (

  

أما نتائج الدراسات المتعلقة بالوالء التنظيمي فكانت تظهر عالقة سلبية بين الوالء التنظيمي -

العضايلة، (، ودراسة )1993حسن، (، ودراسة )1990البكري، (والمؤهل العلمي، مثل دراسة 

    .(Bayazit, Hammer,2004)ودراسة ، )2003عورتاني، (، ودراسة )1995
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 كانت الدراسات السابقة في مجال الوالء التنظيمي تدرس مؤسسات في قطاعات تربوية -

د عالقة طردية بين الوالء والدخل الشهري والترقية، ، وقد ظهر أنه يوجواجتماعيةوتجارية 

، )1998يجان، اله(دراسة ، و)1995العضايلة، (، مثل دراسة اإلدارةوطبيعة التعامل من قبل 

، ودراسة (Jones,1998)، ودراسة )2004األحمدي، (، دراسة )1999العجمي،( ودراسة 
.(Redmond,2001)  

  

 ية النمط القيادي واإلداري على الوالء التنظيم  ركزت الدراسات السابقة على عالق-

يجابية بين النمط الديمقراطي والوالء التنظيمي، وعدم وجود إوأظهرت النتائج أن هناك عالقة 

، )1996خضر، (خضر  متغير الجنس، مثل دراسة إلى تعزي إحصائيةأي فروق ذات داللة 

،ودراسة )2003تاني، عور(دراسة ،)2003الخشالي،(دراسة، )1999العجمي،(دراسة

(Taylor & John, 2001)ودراسة ،(Redmond,2001)    ودراسة، (Lagomarsino, 

2003)،  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 48
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  الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات
يشتمل هذا الفصل على وصف لمجتمع الدراسة، وكذلك المنهج المعتمـد، وأدوات الدراسـة،              

 المناسبة للوصول للنتـائج، واإلجابـة   اإلحصائية الصدق والثبات المتبعة، والطرق      توإجراءا

  .ت الدراسة تساؤالنع

  

  :منهج الدراسة.1.3
  .ة لمناسبة هذا المنهج لمثل هذه الدراسستخدام المنهج الوصفياتم 

  

  :  مجتمع الدراسة.2.3
)  والموظفين اإلداريين،رؤساء األقسام(تكون مجتمع الدراسة من جميع الموظفين اإلداريين 

والبالغ فلسطين  /ضفة الغربيةفي جامعة القدس المفتوحة في المناطق والمراكز التعليمية في ال

 مع  والمراكز التعليميةالتالي يوضح أسماء المناطق) 1.3(، والجدول ا إدارياموظف) 482(عددهم

  :ي في الجامعةدراس مركز أوعدد العاملين في كل منطقة 

 أسماء المناطق والمراكز التعليمية مع عدد العاملين في كل منطقة أو مركز )1.3(جدول رقم 

  امعةفي الج

عدد   اسم المنطقة أو المركز  الرقم

  العاملين

عدد   اسم المنطقة أو المركز  الرقم

  العاملين

  14  منطقة أريحا التعليمية  .10  22   التعليميةالقدسمنطقة   .1

  23  منطقة دورا التعليمية  .11  51   التعليمية اهللاممنطقة را  .2

  19  يمركز جنين الدراس  .12  30   التعليميةمنطقة بيت لحم  .3

  20  مركز يطا الدراسي  .13  47  منطقة الخليل التعليمية  .4

  20  ساحور الدراسي تمركز بي  .14  49  منطقة نابلس التعليمية  .5

  7  مركز العيزرية الدراسي  .15  30  منطقة قلقيلية التعليمية  .6

  25   الدراسيطوباسمركز   .16  46  منطقة جنين التعليمية  .7

  47  ةمنطقة طولكرم التعليمي  .8

  32  منطقة سلفيت التعليمية  .9
  )482(جموع الكلي لعدد العاملين            مال
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  .عينة الدراسة .3.3
، وكانت العينة  من العاملين المحددين في مجتمع الدراسة بسيطةعشوائية طبقية  عينةختياراتم 

 ، عبراتستبانال الارسا، وتم  عامال)313(م العينة من المجتمع األصلي وبلغ حج%) 65 (بنسبة

، بعد توجيه رسالة أو مركز تعليميمنطقة   منسقي شؤون الطلبة في كلإلىالبريد اإللكتروني 

على ات ستبانالتوزيع اوطلب منهم المراكز التعليمية، / مدراء المناطقإلىرسمية من الباحث 

  أي بنسبةاتبانستا) 309 (استرجاعها التي تم اناتاالستب كل في منطقته وكان عدد ،العاملين

  حيتهمالعدم صال نستبانتيا، وتم إلغاء الدخلين في العينةمن ) 98%(

 أفـراد عينـة     خـصائص ،   )6.3( ،   )5.3( ،   )4.3( ،   )3.3( ،   )2.3( وتبين الجـداول    

 حسب متغيرات المستوى الوظيفي والجـنس        الذين تم تحليل استجاباتهم    الدراسة من اإلداريين  

  .الجامعة والعمر والمؤهل العلميوعدد سنوات العمل في 

  . اإلداريين حسب متغير المستوى الوظيفي العاملين توزيع أفراد العينة من): 2.3 (جدول 

  النسبة المئوية  العدد   المستوى الوظيفي

  %82.4  253   إداريموظف

  %17.6  54  رئيس قسم

  %100  307  المجموع

  

  . الجنس  اإلداريين حسب متغير العامليند العينة من توزيع أفرا:) 3.3 (جدول 

  النسبة المئوية  العدد   الجنس

  %74.9  230  ذكر

  %25.1  77  أنثى

  %100  307  المجموع

  

  ين حسب متغير عدد سنوات العمل اإلداري العاملين توزيع أفراد العينة من):4.3 (جدول

  النسبة المئوية  العدد   عدد سنوات العمل في الجامعة

  %49.5  152   سنوات5أقل من 

  %40.1  123   سنوات10أقل من - سنوات5من 

  %3.6  11   سنة15أقل من - سنوات10من 

  %6.8  21   سنة فأكثر15

  %100  307  المجموع
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  . اإلداريين حسب متغير العمر العاملين توزيع أفراد العينة من): 5.3 (جدول 

  النسبة المئوية  العدد   العمر

  %39.1  120   سنة30أقل من 

  %41.4  127   سنة40 اقل-30من 

  %19.5  60   سنة40أكثر من 

  %100  307  المجموع

  

  . اإلداريين حسب متغير المؤهل العلمي العاملين توزيع أفراد العينة من): 6.3 (جدول 

  النسبة المئوية  العدد   المؤهل العلمي

  %9.8  30  أقل من دبلوم

  %28.3  87  دبلوم متوسط

  %52.1  160  بكالوريوس

  %9.8  30  لوريوسأعلى من بكا

  %100  307  المجموع

  

  . الدراسةاتاأد 4.3

 فـي جامعـة القـدس        القرار صنع مشاركة العاملين في     واقعقياس  ل تين احداهما  تم إعداد استبان  

 األدب التربـوي    إلـى  بعد الرجوع     وذلك ، لديهم الوالء التنظيمي   واقع ، واألخرى لقياس  المفتوحة

ابـو  ( ، ودراسـة    )1996ابـراهيم،   ( ودراسة   ،)2001شهب،  األ(  مثل دراسة  الدراسات السابقة و

  ومراجعـة  عد لقياس الوالء التنظيمـي،    أ الذي   )1974 ( وزمالؤه ، ومقياس بورتر  )1992كشك،  

 وضـمت  ،  معا حيث أرسلت األدوات للمستجيبين      الخبرة واالختصاص في هذا المجال،    أصحاب  

المعـدة لقيـاس    ات الدراسة، أما االسـتبانة       متغير بحسب تعلق بالمعلومات العامة     اجانب ستبانةالا

ـ        فقرة )34( من    فقد تكونت   القرار صنع المشاركة في    مستوى اس  تمت االستجابة عليها وفـق مقي

 واقـع   واالستبانة الخاصة بقيـاس    .كبيرة جدا، كبيرة، متوسطة، قليلة، قليلة جدا      : كرت الخماسي لي

 عليهـا   اإلجابةالوالء التنظيمي، وتمت    واقع   سؤاال لقياس ) 15(كانت مكونة من    الوالء التنظيمي،   

 متأكـد، ال    أوافق بشدة، أوافق، غيـر      ب  على األسئلة  باإلجابة وذلكوفق مقياس ليكرت الخماسي     
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) 2(األداتين بـصورتهما األوليـة، وملحـق رقـم      ) 1(ملحق رقم   البين  ي، و أوافق، ال أوافق بشدة   

  .بعد التحكيماألداتين 

  

  .تينا صدق األد.5.3
 في مجال التربية ختصاصاالالخبراء وذوي من محكمين عة  على مجمواتين عرض األدتم 

 عتباراالم الباحث بأخذ آرائهم بعين ا وق،محكما) 13( وعلم النفس وعددهم  التربويةارةواإلد

حيث عدلت , داتينن ذلك داال على صدق األاك،  موافقتهم على الفقراتمعظمهمعطى أوعندما 

فقرة ) 51( قبل التحكيم ا المشاركة في اتخاذ القرار التي كان عدد فقراتهواقع ياساألداة الخاصة بق

فقرة، ) 34(فقرة، وبهذا أصبح عدد فقرات االستبانة ) 17( أغلبية المحكمين على حذف شارحيث أ

الفقرات وتم  بعض  تعديل في صياغةوجرى ،فقرة) 15(فتكونت من أما استبانة الوالء التنظيمي 

  .فقرة) 15( طلب تعديله، وبقي عدد الفقرات تعديل ما

  

  .اتين ثبات األد.6.3
لكـل  ، )Cronbach Alpha( الباحث معامل كرونباخ ألفا استخدم فقد األداتينللتأكد من ثبات 

 معامـل الثبـات ألداة       حيث بلغ  ، القرار والوالء التنظيمي   صنع المشاركة في     واقع قياسمن م 

       يظهـر الجـدول     ، و %)91(، وألداة الـوالء التنظيمـي       %)94(  القرار   صنعالمشاركة في   

  . ثبات كل أداة على حدة)  7.3( 

  

  ). ألفا-كرونباخ  ( معامل حسب الدراسةتي ثبات أدا): 7.3 (جدول 
  الوالء التنظيمي للجامعة  المشاركة في اتخاذ القرار  األداة

  %91  %94  مقدار الثبات

الية لألدوات، مما يعزز استخدام األدوات لجمع البيانات درجة ثبات ع) 7.3(ويظهر الجدول  

  .في هذه الدراسة
  

  . متغيرات الدراسة.7.3
  :وتضمنت هذه الدراسة نوعين من المتغيرات

  :المتغيرات المستقلة وهي.1

 ). إداريفرئيس قسم، موظ(: المستوى الوظيفي وله مستويان -

 ).ذكر، أنثى(: الجنس وله مستويان -
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 سنوات، 10 أقل من -5  من سنوات، 5أقل من (:  مستوياتةأربعخبرة وله سنوات ال -

 ) سنة فأكثر15، ة سن15 أقل من -10من 

 ). 40 سنة، أكثر من40-30من  سنة، 30منأقل (:  مستوياتةالعمر وله ثالث -

أعلى  بكالوريوس،  دبلوم متوسط،،أقل من دبلوم(:  مستوياتةالمؤهل العلمي وله ثالث -

  ).وريوسمن بكال

 القرار والوالء صنع  وهو تقديرات أفراد العينة لكل من المشاركة في:المتغير التابع .2

  .التنظيمي

  

   إجراءات الدراسة .8.3
 ومشاورة أساتذة الجامعة ،بعد أن قام الباحث بمراجعة األدب التربوي والدراسات السابقة

  .ن الدراسة عنواختيارا  تممثفي قسم الدراسات العليا في التربية 

 من التنسيق مع ،تباع أخالقيات البحث العلمي المتعارف عليهااوتم إجراء الدراسة ب

 من وقع عليهم  إلىتانابستال ا ايصالتم أيضا. ن في جامعة القدس المفتوحةالمسؤولي

هم الفرصة والوقت الكافي ؤم إعطاوث ،بعد حصر مجتمع الدراسة واختيار العينة ختيارالا

 ، طريق البريد المسجل الخاص بالجامعة عنستبانة بعد أن وصلتهم اإل،ابةجل اإلجأمن 

  . البريد المسجل إليهالوتم زيارة المواقع التي يتأخر وصو

  

  :المعالجة اإلحصائية 9.3  

 استخراج المتوسطات لإلجابة على تساؤالت الدراسة والتحقق من فرضياتها، فقد تم

      ) ت(اختبار استخدام د العينة، كما تما أفرتستجاباالحسابية واالنحرافات المعيارية ال

t-test) (تحليل التباين واستخدام ،لفحص الفرضيات المتعلقة بالمستوى الوظيفي والجنس 

ي بعدد سنوات العمل فلفحص الفرضيات المتعلقة  ) One- Way ANOVA(األحادي 

للتعرف إلى الفروق ) Scheffeشيفيه، (، وكذلك اختبار الجامعة والعمر والمؤهل العلمي

 إيجاد العالقة بين في (r)  بيرسونارتباط معامل  في دراسته  الباحثمستخداكما . البعدية

 وتمت معالجة البيانات من خالل برنامج  القرار والوالء التنظيمي،صنعالمشاركة في 

  ).SPSS(الرزم اإلحصائية 
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  الفصل الرابع. 4
  

  نتائج الدراسة 
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  الفصل الرابع. 4
  

  نتائج الدراسة

  
  .   نتيجة السؤال األول1.4

  .   نتيجة السؤال الثاني2.4

  .   نتيجة السؤال الثالث3.4

  .نتيجة الفرضية األولى 1.3.4

  .نتيجة الفرضية الثانية 2.3.4

  . نتيجة الفرضية الثالثة3.3.4

  . نتيجة الفرضية الرابعة4.3.4

  .يجة الفرضية الخامسة نت5.3.4

  .   نتيجة السؤال الرابع4.4

  . نتيجة الفرضية السادسة1.4.4

  . نتيجة الفرضية السابعة2.4.4

  . نتيجة الفرضية الثامنة3.4.4

  . نتيجة الفرضية التاسعة4.4.4

  . نتيجة الفرضية العاشرة5.4.4

  .   نتيجة السؤال الخامس5.4

  . نتيجة الفرضية الحادية عشرة1.5.4
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  الفصل الرابع

___________________________________________________________  

  عرض النتائج 
 أفـراد عينـة     اسـتجابة توصل إليها الباحث من خالل      يتناول هذا الفصل عرضا للنتائج التي       

ـ   وعالقتها  القرار  صنع المشاركة في ب الدراسة المتعلقة    اتيالدراسة على أد   الوالء التنظيمـي   ب

المـستوى  فتوحة، وبيان أثر كل مـن متغيـرات         لعاملين اإلداريين في جامعة القدس الم     لدى ا 

الجامعة، والعمر، والمؤهل العلمي في تقـديرات       الوظيفي، والجنس، وعدد سنوات العمل في       

  .أفراد العينة

 اعتمـدت  فقـد    ،لدى أفراد العينـة     القرار والوالء التنظيمي   صنع  المشاركة في  واقعولتحديد  

 فكانت الدرجات   ،"ليكرت"سطات الحسابية وتم تحويلها إلى نسب مئوية بناء على مقياس           المتو

  :)1.4(يشير الجدول كما 

  حدود المتوسطات والنسب المئوية والمستوى )1.4(جدول ال

  المستوى  النسبة المئوية  حدود المتوسطات الحسابية

  مرتفع جدا  %80   فأكثر4

  مرتفع  79.9% – 70  3.99 – 3.5

  متوسط  69.9% – 60  3.49 – 3

  منخفض  59.9% – 50  2.99 -2.5

  منخفض جدا  %50أقل من   2.5أقل من 
 

   نتيجة السؤال األول1.4

 مـن وجهـة      القرار في جامعة القدس المفتوحة     صنع مشاركة العاملين اإلداريين في      واقعما  

  ؟ نظرهم

 المعياريـة،   واالنحرافـات  هذا السؤال قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية،         نلإلجابة ع 

في  تهم مشارك واقعل  العاملين اإلداريين في جامعة القدس المفتوحة      الستجاباتوالنسب المئوية،   

كما تحدد في أداة الدراسة، وكانـت المتوسـطات مرتبـة تنازليـا كمـا فـي                  القرار،   صنع

  .)2.4(الجدول
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  المـشاركة، واقـع ل النسب المئويةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و   ) 2.4(جدول  

  . مرتبة تنازلياالجامعة للعاملين اإلداريين في  القرارصنعالمشاركة في أداة لفقرات 

  الفقرة
المتوسط 

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  المستوى  النسبة المئوية

%75.0 0.92 3.75  .توفير االمكانات المطلوبة إلنجاز العمل  مرتفع 
%74.2 1.12 3.71  .العملتقسيم الوقت إلنجاز   مرتفع 

%73.8 1.05 3.69  .القرارات المرتبطة بعملي  مرتفع 
%73.6 1.10 3.68  .وضع الخطة الخاصة بتنفيذ عملي  مرتفع 

%72.0 1.26 3.60  .إجراءات التسهيالت على الطلبة في القسم  مرتفع 
%71.2 1.17 3.56  .مساعدة الزمالء في األقسام األخرى في حاالت الضغط  مرتفع 

%70.0 1.32 3.50  . معالجة المشاكل التي تواجه الطلبة  مرتفع 

%69.8 1.18 3.49  .وضع برنامج إنجاز عمل زميلي في حالة غيابه  متوسط 
%69.6 1.22 3.48  .متابعة مهام العمل مع األقسام األخرى  متوسط 

%69.2 1.09 3.46  .وضع استراتيجيات عمل بديلة لمواجهة المشكالت غير المتوقعة  متوسط 

%69.0 1.19 3.45  .ترتيب وتنظيف بيئة العمل  متوسط 
%68.8 1.26 3.44  .تدريب زميلي الجديد  متوسط 

%66.0 1.23 3.30  .طرق المراسالت الرسمية الداخلية والخارجية  متوسط 
%64.8 1.37 3.24  .لجان حفل التخرج  متوسط 

%64.6 1.26 3.23  .القسمالتعامل مع الجهات الخارجية ذات العالقة بعمل   متوسط 
%61.8 1.28 3.09  .تقييمي السنوي  متوسط 

%60.0 1.34 3.00  .الفعاليات والمناسبات الوطنية العامة  متوسط 
%59.8 0.21 2.99  . اإلدارية التي يتخذهاتالقرارا  مخفض 

%58.6 1.32 2.93  .النشاطات والفعاليات الجامعية  منخفض 
%57.0 1.42 2.85  .ات مجلس الطلبةاللجان الفرعية النتخاب  منخفض 

%56.2 1.28 2.81  .تحديد مواعيد االجتماعات الدورية الخاصة بالقسم  منخفض 

%55.4 1.44 2.77  .حفل تكريم الطلبة المتفوقين  منخفض 
%55.0 1.30 2.75  .تكريم أحد الزمالء بالقسم  منخفض 

%55.0 1.41 2.75  .تحديد آليات تسليم كتب الطلبة  نخفضم 
%53.6 1.31 2.68  .تحديد أوقات االجتماعات الخاصة بالقسم  منخفض 

%50.6 1.27 2.53  .تكليف زميل لي بعمل إضافي  منخفض 
%49.8 1.16 2.49  . لتطوير قدرات الزمالءةالخطط الالزم  منخفض جدا 

%48.8 1.37 2.44  .تحديد طرق تسديد الطلبة ألقساطهم  منخفض جدا 

%48.4 1.33 2.42  .ى من حدائق وأشجاربرامج تجميل المبن  منخفض جدا 
%48.4 1.38 2.42  .إعطاء االجازات الرسمية للزمالء  منخفض جدا 

%46.4 1.41 2.32  . للطلبةةتحديد العقوبات التأديبي  منخفض جدا 

%46.2 1.26 2.31  .الزيارة الرسمية ألحد دوائر أو مناطق الجامعة  منخفض جدا 
%44.2 1.34 2.21  . التعليميةةالذين سيقبلون في المنطقتحديد أعداد الطلبة   منخفض جدا 

%40.0 1.15 2.00  . زمالئيقاإلجراءات العقابية بح  منخفض جدا 

%60.2 0.73 3.01  لواقع المشاركةالدرجة الكلية   متوسط 
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لتقديرات العـاملين اإلداريـين     أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية      ) 2.4(يتضح من الجدول    و

، وتشير هذه النتيجـة     %)60.2(وبنسبة مئوية   ) 3.01( بلغت    القرار صنعالمشاركة في    حول

 القـرار كانـت      صنع العاملين اإلداريين في جامعة القدس المفتوحة في       مشاركة    واقع أنإلى  

  ).امتوسط(

تقسيم الوقت إلنجـاز العمـل،      ،   المطلوبة إلنجاز العمل   تمكانيااإلتوفير  ( وحصلت الفقرات   

إجـراءات التـسهيالت علـى      ،  ارات المرتبطة بعملي، وضع الخطة الخاصة بتنفيذ عملي       القر

الطلبة في القسم، مساعدة الزمالء في األقسام األخرى في حاالت الضغط، معالجـة المـشاكل               

  واقع وكان) 3.50-3.75 ( بين بية وتراوحت أعلى المتوسطات الحسا  على  ) التي تواجه الطلبة  

  .)مرتفعا(المشاركة 

وضع برنامج إنجاز عمل زميلي في حالة غيابه، متابعة مهام العمل مـع             (حصلت الفقرات    و

ستراتيجيات عمل بديلة لمواجهة المشكالت غير المتوقعـة، ترتيـب          اوضع  ،  األقسام األخرى 

طرق المراسالت الرسمية الداخليـة والخارجيـة،       ،  وتنظيف بيئة العمل، تدريب زميلي الجديد     

، تقييمي الـسنوي  ،  تعامل مع الجهات الخارجية ذات العالقة بعمل القسم       لجان حفل التخرج، ال   

، وبمتوسـطات حـسابية     )متوسط(مشاركة  ال واقععلى  ) الفعاليات والمناسبات الوطنية العامة   

  .)3.00-3.49(تراوحت بين 

النشاطات والفعاليات الجامعيـة، اللجـان      ،   اإلدارية التي يتخذها   تالقرارا( وحصلت الفقرات   

تحديد مواعيد االجتماعات الدورية الخاصة بالقـسم، حفـل         ،   مجلس الطلبة  نتخاباتالرعية  الف

تكريم الطلبة المتفوقين، تكريم أحد الزمالء بالقسم، تحديد آليات تسليم كتـب الطلبـة، تحديـد                

 ، وحصلت هـذه الفقـرات     )أوقات االجتماعات الخاصة بالقسم، تكليف زميل لي بعمل إضافي        

  .)2.53-2.99(حسابية تراوحت بين المتوسطات وكانت ال) منخفض (ة مشاركواقععلى 

 لتطوير قدرات الـزمالء،     ةالخطط الالزم (للفقرات  )  جدا منخفض ( المشاركة واقع بينما كان  

إعطـاء  ،  تحديد طرق تسديد الطلبة ألقساطهم، برامج تجميل المبنى مـن حـدائق وأشـجار             

الزيارة الرسمية ألحد دوائـر أو      ،   للطلبة ة التأديبي جازات الرسمية للزمالء، تحديد العقوبات    اإل

اإلجراءات العقابيـة   ،   التعليمية ةمناطق الجامعة، تحديد أعداد الطلبة الذين سيقبلون في المنطق        

  ). 2.00-2.49(حسابية بين المتوسطات  حيث تراوحت ال) زمالئيقبح
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   نتيجة السؤال الثاني2.4

  ؟  في جامعة القدس المفتوحة االداريينلعاملين الوالء التنظيمي لدى اواقعما 

 المعياريـة،   نحرافـات الوا هذا السؤال قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية،         نلإلجابة ع 

والئهـم   واقـع والنسب المئوية، الستجابات العاملين اإلداريين في جامعة القدس المفتوحـة ل          

  ):3.4( الجدول ه يبينكما، التنظيمي للجامعة

  

  الـوالء  لواقـع   الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئويـة       المتوسطات :)3.4(جدول  

  .جامعة مرتبة تنازليااللعاملين اإلداريين في ا دىالوالء التنظيمي لأداة لفقرات 

  المتوسط  الفقرة
  االنحراف

  المعياري
  المستوى  النسبة

%94.0 0.61 4.70  .أنا مستعد أن أقدم مجهودا كبيرا إلنجاح الجامعة  مرتفع جدا 

%94.0 0.62 4.70  .أحزن إذا تعرضت الجامعة ألي أضرار  مرتفع جدا 

%93.4 0.60 4.67  .أبذل جهدي لتقديم المهمات على أفضل وجه  مرتفع جدا 

%93.4 0.60 4.67  .يهمني مصير هذه الجامعة  مرتفع جدا 

%91.8 0.75 4.59  .أشعر باالنتماء لهذه الجامعة  مرتفع جدا 

%91.4 0.73 4.57  .لي في هذه الجامعةمتز بعاع  مرتفع جدا 

أتحدث عن الجامعة أمام أصدقائي بأنهـا عظيمـة         

  .وتستحق بأن يعمل المرء فيها
4.50 0.67 90.0%  

 مرتفع جدا

%88.4 0.67 4.42  .أحترم القيم التي تنادي بها الجامعة  مرتفع جدا 

%87.6 0.78 4.38  .أنا سعيد بالعمل في هذه الجامعة  مرتفع جدا 

%87.4 0.78 4.37  .أمتنع عن ترك العمل في الجامعة  مرتفع جدا 

أفضل العمل في هذه الجامعة علـى سـواها مـن           

  .المؤسسات
4.28 0.87 85.6%  

 مرتفع جدا

%82.0 1.05 4.10  .أقبل الوصف الوظيفي الذي منحتني إياه الجامعة  مرتفع جدا 

%75.2 1.18 3.76  .ون مقابلأنا مستعد للعمل بعد انتهاء الدوام د  مرتفع 

%74.6 1.06 3.73  . بموظفيهاةأوافق على سياسات الجامعة المتعلق  مرتفع 

أنا مستعد لقبول أي عمل ما لكي أحتفظ بعملي فـي           

  .هذه الجامعة
3.59 1.22 71.8%  مرتفع 

%86.8 0.53 4.34   لواقع الوالءالدرجة الكلية   جداًمرتفع 

 لوالء التنظيمي للجامعة  ل  لواقع أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية    ) 3.4(يتضح من الجدول    و

 الـوالء التنظيمـي     واقـع  ، وتشير هذه النتيجة إلـى أن      %)86.8(وبنسبة مئوية   ) 4.34(بلغ  

أنا مستعد  (وحصلت الفقرات   ).  جداَ امرتفع(للعاملين اإلداريين في جامعة القدس المفتوحة كان        
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اح الجامعة، أحزن إذا تعرضت الجامعة ألي أضرار، أبذل جهدي          أن أقدم مجهودا كبيرا إلنج    

،  لهـذه الجامعـة    نتماءالباأشعر  ،  لتقديم المهمات على أفضل وجه، يهمني مصير هذه الجامعة        

عتز بعلمي في هذه الجامعة، أتحدث عن الجامعة أمام أصدقائي بأنها عظيمة وتـستحق بـأن                أ

ي بها الجامعة، أنا سعيد بالعمل في هذه الجامعة، أمتنع          يعمل المرء فيها، أحترم القيم التي تناد      

أقبـل  ،  عن ترك العمل في الجامعة، أفضل العمل في هذه الجامعة على سواها من المؤسسات             

ـ   أعلـى  على) الوصف الوظيفي الذي منحتني إياه الجامعة       حـسابية  وبمتوسـطات    ات الترتيب

أنـا مـستعد    (، وحصلت الفقرات    ) جداً مرتفع ( والء واقععلى  و) 4.10-4.70(تراوحت بين   

 بموظفيها، أنا مستعد    ةأوافق على سياسات الجامعة المتعلق    ،   الدوام دون مقابل   نتهاءاللعمل بعد   

حـسابية    وحصلت علـى متوسـطات     )لقبول أي عمل ما لكي أحتفظ بعملي في هذه الجامعة         

   ).مرتفع ( والءواقععلى و) 3.59-3.76(تراوحت بين 

  

   الثالث نتيجة السؤال3.4

 متغيـرات   ختالفبا القرار   صنع المشاركة في    لواقعهل تختلف تقديرات أفراد عينة الدراسة       

  ؟العمروالجنس وسنوات الخبرة والمؤهل العلمي و المستوى الوظيفي: الدراسة

  : الصفرية التاليةفرضياتالوانبثق عن السؤال الثالث 

  : األولى الصفرية فحص الفرضية1.3.4 

بين تقديرات أفراد عينة   )α ≥0.05 ( الداللة ىذات داللة إحصائية عند مستوال توجد فروق 

  .  متغير المستوى الوظيفيإلى القرار تعزى صنعالدراسة للمشاركة في 

، وكانت نتائج )t-test() ت (اختبار باستخدامولفحص الفرضية الصفرية األولى قام الباحث 

  ):4.4( مبينة في الجدول التالي االختبار

تقديرات أفراد عينة الدراسـة    متوسطاتفرق فيلل  (t-test)"ت "ختبارانتائج  ):4.4(جدول 

   . متغير المستوى الوظيفيحسب القرار  صنعللمشاركة في

مستوى   )ت(  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المستوى الوظيفي

  الداللة 
  0.71  2.90  253  إداريموظف 

  0.63  3.52  54  رئيس قسم

5.58  
  

0.00*  

  . )α ≥0.05 ( عند مستوى إحصائيادال * 

 هـي ذات    تقديرات أفراد عينة الدراسـة    متوسطات   بين   أن الفروق ) 4.4(يالحظ من الجدول    

أي أنـه توجـد   ، )5.58(بلغـت  ) ت(، حيث قيمة )0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة     
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دالة احـصائيا   فروق   ال ، بمعنى أن  يفيالمستوى الوظ  تعزى لمتغير    إحصائيةفروق ذات داللة    

 ورؤساء األقسام في جامعة القدس المفتوحة، وهـذه         اإلداريين  الموظفين استجاباتبين كل من    

للمـوظفين  ، بينما المتوسط الحسابي     )3.52(الفروق لصالح رؤساء األقسام وبمتوسط حسابي       

  .وعليه ترفض الفرضية الصفرية األولى). 2.90 (اإلداريين

  

  : الثانية الصفرية فحص الفرضية2.3.4

بين تقديرات أفراد عينة      )α ≥0.05 ( الداللة    عند مستوى  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية     

  . متغير الجنسإلى القرار تعزى صنعالدراسة للمشاركة في 

، وكانت نتائج )t-test() ت (اختبار باستخدامولفحص الفرضية الصفرية الثانية قام الباحث 

  ):5.4( مبينة في الجدول التالي اراالختب

تقديرات أفراد عينـة الدراسـة   متوسطات  للفرق بين  (t-test)"ت "ختبارانتائج  ):5.4(جدول

   .الجنس متغير حسب القرار صنعللمشاركة في 

مستوى   ت  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  الجنس
  الداللة

  0.71  3.11  230  ذكر

  0.72  2.71  77  أنثى

4.27  0.000*  

  . )α ≥0.05 ( عند مستوى إحصائيادال * 

 هي ذات داللـة     تقديرات أفراد عينة الدراسة   متوسطات  لفرق بين   ا) 5.4(يالحظ من الجدول    

 أي أنه توجد فروق ذات      ،)4.27) (ت( قيمة    بلغت ، حيث )0.05(إحصائية عند مستوى الداللة     

 العـاملين   استجاباتيوجد فروق بين كل من      داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس، بمعنى أنه        

اإلداريين الذكور واإلناث في جامعة القدس المفتوحة، وهذه الفروق لصالح العاملين اإلداريين            

، بينما المتوسط الحـسابي للعـامالت اإلداريـات اإلنـاث           )3.11(الذكور وبمتوسط حسابي    

  .وعليه ترفض الفرضية الصفرية الثانية). 2.71(

  

  :ة الصفرية الثالث الفرضية فحص3.3.4

بين تقديرات أفراد عينة     ) α ≥0.05 ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة        

  . متغير سنوات الخبرةإلى القرار تعزى صنعالدراسة للمشاركة في 
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 -One (       تحليل التباين األحاديباستخدامولفحص الفرضية الصفرية الثالثة قام الباحث 

way ANOVA( حيث يبين الجدول ،)واالنحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية) 6.4  ،

  :يبين نتائج تحليل التباين األحادي) 7.4(والجدول 

تقديرات أفـراد عينـة الدراسـة       ل  واالنحرافات المعيارية  المتوسطات الحسابية : )6.4(جدول  

  . متغير سنوات الخبرةحسب القرار صنعللمشاركة في 

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد   الخبرةسنوات

  0.69  2.96  152   سنوات5أقل من 

  0.80  3.04  123  سنوات10أقل من - سنوات5من

  0.77  3.12  11   سنة15أقل من -سنوات10من 

  0.69  3.15  21   سنة فأكثر15

  

 ويبين  باين األحادي ، تم استخدام تحليل الت     احصائية   ولمعرفة فيما إذا كانت الفروق ذات داللة      

  .ذلك) 7.4(الجدول 

تقديرات أفراد عينـة      بين متوسطات  نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق       )7.4(جدول  

  . متغير سنوات الخبرةحسب القرار صنعالدراسة للمشاركة في 

  فقيمة   متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين
  مستوى

  الداللة

  0.372  3  1.11  ين المجموعاتب

  0.549  303  166.26  داخل المجموعات

  ---  306  167.37  المجموع

0.678  0.566  

  

) α = 0.05( عند مـستوى     حصائيةإأنه ال توجد فروق ذات داللة       ) 7.4(يتضح من الجدول    و

 إلـى ى   القرار تعز  صنع المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة للمشاركة في          بين

عليـه تقبـل الفرضـية      و) 0.05( حيث كان مستوى الداللة أكبر مـن         متغير سنوات الخبرة،  

  .ةالصفرية الثالث
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  :ة الصفرية الرابع فحص الفرضية4.3.4

بين تقديرات أفراد عينة   )α ≥0.05 (  الداللة عند مستوىال توجد فروق ذات داللة إحصائية

  . متغير المؤهل العلميإلى  القرار تعزىصنعالدراسة للمشاركة في 

        تحليل التباين األحاديباستخدامولفحص الفرضية الصفرية الرابعة فقد قام الباحث 

)One- way ANOVA( حيث يبين الجدول ،)ت واالنحرافاالمتوسطات الحسابية) 8.4 

  :يبين نتائج تحليل التباين األحادي) 9.4(، والجدول المعيارية

  

تقديرات أفـراد عينـة الدراسـة       ل  واالنحرافات المعيارية  سطات الحسابية المتو: )8.4(جدول  

  .المؤهل العلمي متغير حسب القرار صنعللمشاركة في 

   المعياريفاالنحرا  المتوسط الحسابي  العدد  المؤهل العلمي

  0.65  2.89  30  أقل من دبلوم

  0.79  2.88  87  دبلوم متوسط

  0.71  3.03  160  بكالوريوس

  0.65  3.41  30  لوريوسأعلى من بكا

  

  ، ، تم استخدام تحليل التبـاين األحـادي         إحصائية   ولمعرفة فيما إذا كانت الفروق ذات داللة      

  . ذلك)9.4(جدول ويبين ال

تقديرات أفراد عينـة      بين متوسطات  نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق      )9.4(جدول  

  .المؤهل العلمي  متغيرحسب القرار صنعالدراسة للمشاركة في 

  مصدر التباين
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات
  فقيمة 

  مستوى

  الداللة

  2.269  3  6.80  بين المجموعات

  0.530  303  160.57  داخل المجموعات

  ---  306  167.37  المجموع

4.281  0.006*  

  . )α ≥0.05 ( عند مستوى إحصائيادال * 

 وهذه القيمة أقل من ،)0.006 (تساوي حصائيةاإلن قيمة الداللة أ) 9.4(من الجدول الحظ ي

المؤهل العلمي، وعليه ترفض  تعزى لمتغير إحصائية ذات داللة وجد فروقتأي أنه ) 0.05(

  .الفرضية الصفرية الرابعة
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 للمقارنات البعدية بـين  (Scheffe test) "فيهيش" اختبار  الباحثولتحديد هذه الفروق استخدم

  .تبين ذلك )10.4(ات الحسابية ونتائج الجدول المتوسط

 للمقارنات البعدية بـين المتوسـطات   (Scheffe  test) "فيهيش" ختبارا نتائج ):10.4(جدول 

  .تبعا لمتغير المؤهل العلمي القرار صنعللمشاركة في الحسابية 

  أعلى من بكالوريوس  بكالوريوس  دبلوم متوسط  أقل من دبلوم الؤهل العلمي

 0.51 - 0.14 - 1.44   ن دبلومأقل م

  *0.53 - 0.15 -    دبلوم متوسط

 0.37 -     بكالوريوس

أعلى من 

  بكالوريوس

 
   

   ).α ≥0.05 ( عند مستوى إحصائيادال * 

 تبعاً لمتغير المؤهل العلمي بـين       إحصائيةأن الفروق كانت دالة     ) 10.4(يتضح من الجدول    و

بمعنـى أن   . )أعلى مـن بكـالوريوس    ( ولصالح   )ريوسوأعلى من بكالو  ( )دبلوم متوسط (فئة  

العاملين اإلداريين في جامعة القدس المفتوحة الذين مؤهالتهم العلمية أعلى من بكالوريوس قد             

 في الجامعة أكثر من زمالئهم الذين مؤهالتهم العلميـة           القرار صنع أشاروا أنهم يشاركون في   

  .دبلوم متوسط

  

  :ةخامس الصفرية ال فحص الفرضية5.3.4

بين تقديرات أفراد عينة     ) α ≥0.05 (  الداللة  عند مستوى  حصائيةإال توجد فروق ذات داللة      

  .العمر متغير حسب القرار صنعالدراسة للمشاركة في 

     تحليل التباين األحادي ولفحص الفرضية الصفرية الخامسة فقد قام الباحث باستخدام

)One- way ANOVA( حيث يبين الجدول ،)واالنحرافات  المتوسطات الحسابية)11.4 

  :نتائج تحليل التباين األحادي) 12.4(الجدول بينما يبين ، المعيارية

تقديرات أفـراد عينـة الدراسـة       ل  واالنحرافات المعيارية  المتوسطات الحسابية  )11.4(جدول  

  .العمر متغير حسب القرار صنعللمشاركة في 

  ف المعيارياالنحرا  المتوسط الحسابي  العدد  العمر

  0.69  2.874  120  سنة30أقل من 

  0.76  3.109  127  سنة40 -30من 

  0.73  3.100  60   سنة40أكثر من 
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ولمعرفة فيما إذا كانت الفروق ذات داللة إحصائية فقد استخدم الباحث تحليل التباين الحـادي،               

  . ذلك)12.4(جدول  الهويبين

  

تقديرات أفراد عينـة      بين متوسطات  داللة الفروق  تحليل التباين األحادي ل    نتائج) 12.4(جدول  

  .العمر متغير حسب القرار صنعالدراسة للمشاركة في 

  فقيمة   متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين
  مستوى

  الداللة

  1.975  2  3.95  بين المجموعات

  0.538  304  163.42  داخل المجموعات

  ---  306  167.37  المجموع

3.675  0.026*  

  . )α ≥0.05 ( عند مستوى إحصائيادال * 

 وهذه ،)0.026 (بمستوى داللة )3.075 (بلغت) ف(أن قيمة ) 12.4(من الجدول الحظ ي

العمر، وعليه  تعزى لمتغير إحصائية ذات داللة أي أنه يوجد فروق) 0.05(القيمة أقل من 

  .ترفض الفرضية الصفرية الخامسة

 للمقارنات البعدية (Scheffe test) "فيهيش" اختبار  الباحثستخدماالفروق  هذه  مصدرولتحديد

  .تبين ذلك) 13.4(بين المتوسطات الحسابية ونتائج الجدول 

  

 للمقارنات البعدية بـين المتوسـطات   (Scheffe  test) "فيهيش" ختبارا نتائج ):13.4(جدول 

  .تبعا لمتغير العمر القرار صنعللمشاركة في الحسابية 

   سنة40أكثر من    سنة40-30من    سنة30أقل من  العمر

 0.22 -  *0.23 -    سنة30أقل من 

 0.09     سنة40-30من 

      سنة40أكثر من 

  . )α ≥0.05 ( عند مستوى إحصائيادال * 

         تبعـاً لمتغيـر العمـر بـين فئـة          إحصائياأن الفروق كانت دالة     ) 13.4(يتضح من الجدول    

بمعنى أن العاملين   . ) سنة 40-30من   ( ولصالح الفئة  )سنة 40-30من  ( و )نة س 30  أقل من (
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قد أشاروا أنهم   ) سنة40-30(اإلداريين في جامعة القدس المفتوحة الذين أعمارهم تتراوح بين        

  ). سنة30 أقل من ( في الجامعة أكثر من زمالئهم الذين أعمارهم القرارصنع يشاركون في

  

  

   نتيجة السؤال الرابع4.4

:  متغيـرات الدراسـة    باختالفلتنظيمي   الوالء ا  واقعهل تختلف تقديرات أفراد عينة الدراسة ل      

  ة والمؤهل العلمي والعمر؟سنوات الخبرالمستوى الوظيفي والجنس و

  :التاليةفرضيات الوانبثق عن السؤال الرابع 

  

  : الصفرية السادسة فحص الفرضية1.4.4 

بين تقديرات أفراد عينة    )α ≥0.05 (  الداللةىد مستو عنحصائيةإال توجد فروق ذات داللة 

  . متغير المستوى الوظيفيإلى الوالء التنظيمي تعزى لواقعالدراسة 

، وكانت نتائج )t-test() ت (اختبار باستخدامولفحص الفرضية الصفرية السادسة قام الباحث 

  ):14.4( مبينة في الجدول التالي االختبار

  

تقديرات أفراد عينة الدراسة متوسطات  للفروق بين  (t-test)"ت "ختبارا نتائج ):14.4(جدول 

  . متغير المستوى الوظيفيحسب الوالء التنظيمي لواقع

مستوى   )ت(  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المستوى الوظيفي

  الداللة
  0.54  4.31  253  موظف إداري
  0.48  4.44  54  رئيس قسم

1.56  0.119  

  

الداللة اإلحصائية للفرق بين    و ،)1.56(كانت تساوي   ) ت (أن قيمة ) 14.4(حظ من الجدول    يال

أي  ،   )0.119( الوالء التنظيمي كانت تـساوي       لواقع  عينة الدراسة  تقديرات أفراد متوسطات  

  .وعليه تقبل الفرضية الصفرية السادسة. إحصائية ذات داللة  ليستفروقال
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  :ية السابعة الصفر فحص الفرضية2.4.4

بين تقديرات أفراد عينة    )α ≥0.05 ( الداللة  عند مستوىال توجد فروق ذات داللة إحصائية

  . متغير الجنسحسب الوالء التنظيمي لواقعالدراسة 

  

، وكانت نتائج )t-test() ت(ولفحص الفرضية الصفرية السابعة قام الباحث باستخدام اختبار 

  ):15.4(الي االختبار مبينة في الجدول الت

  

تقـديرات أفـراد عينـة    لمتوسـطات  للفروق بين   (t-test)"ت "ختبارانتائج  ):15.4(جدول 

   .الجنس متغير حسب الوالء التنظيمي لواقعالدراسة 

مستوى   )ت(  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  الجنس

  الداللة
  0.54  4.36  230  ذكر
  0.50  4.25  77  أنثى

1.54  0.123  

  

 اإلحـصائية الداللـة   ، و )1.54(كانـت تـساوي     ) ت (أن قيمـة  ) 15.4(يالحظ من الجدول    

، وهـذه   )0.123(تساوي    كانت  الوالء التنظيمي  لواقعتقديرات أفراد عينة الدراسة     لمتوسطات  

. حصائية تعـزى لمتغيـر الجـنس    اأي أنه ال توجد فروق ذات داللة        ) 0.05(القيمة أكبر من    

  .صفرية السابعةوعليه تقبل الفرضية ال

  

  : الصفرية الثامنة فحص الفرضية3.4.4

بين تقـديرات أفـراد      )α ≥0.05 ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

  . متغير سنوات الخبرةإلىتعزى  الوالء التنظيمي لواقععينة الدراسة 

  

          اين األحادي  تحليل التبباستخدامولفحص الفرضية الصفرية الثامنة قام الباحث 

)One- way ANOVA( حيث يبين الجدول ،)واالنحرافات المتوسطات الحسابية) 16.4 

  :يبين نتائج تحليل التباين األحادي) 17.4(، والجدول المعيارية
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تقديرات أفراد عينـة الدراسـة      ل  واالنحرافات المعيارية  المتوسطات الحسابية : )16.4(جدول  

  . متغير سنوات الخبرةحسبيمي  الوالء التنظلواقع

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  سنوات الخبرة

  0.51  4.33  152   سنوات5أقل من 

  0.57  4.31  123  سنوات10أقل من - سنوات5من

  0.34  4.51  11   سنة15أقل من -سنوات10من 

  0.52  4.40  21   سنة فأكثر15

  

تقديرات أفراد عينة المتوسطات الحسابية لوجود فروق في ) 16.4(يالحظ من الجدول و

 الستجاباتحيث بلغ أعلى متوسط ة، متغير سنوات الخبرحسب  الوالء التنظيمي لواقعالدراسة 

وكان أقل ،)4.51(بمتوسط حسابي )  سنة15من أقل - سنوات10من (أفراد العينة ضمن فئة 

بمتوسط )  سنوات10ن  أقل م- سنوات 5من ( أفراد العينة ضمن فئة الستجاباتمتوسط 

 أقل - سنوات 10من (ثم جاء ترتيب سنوات الخبرة تنازليا على النحو التالي ) 4.31(حسابي 

)  سنوات10أقل من - سنوات5، من  سنوات5 سنة فأكثر، أقل من 15،  سنة15من 

  ). 4.31-4.51( وبمتوسطات حسابية تراوحت بين

، تم استخدام تحليل التباين األحادي، كمـا يبـين           ال مولمعرفة فيما إذا كانت هذه الفروق دالة أ       

  . ذلك )17.4 (جدولال

تقديرات أفراد عينة    بين متوسطات    نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق      :)17.4(جدول  

  . متغير سنوات الخبرةحسب  الوالء التنظيميلواقعالدراسة 

  فقيمة   بعاتمتوسط المر  درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين
  مستوى

  الداللة

  0.173  3  0.520  بين المجموعات

  0.287  303  86.96  داخل المجموعات

  ---  306  87.48  المجموع

0.604  0.613  

  

 الفروق بين متوسطات استجابات أفراد العينـة حـسب سـنوات            أن) 17.4(يتضح من الجدول    و

توسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة     في الم  )α ≥0.05 (عند مستوى   الخبرة غير دالة احصلئيا     

  .ةعليه تقبل الفرضية الصفرية الثامن متغير سنوات الخبرة، وحسب الوالء التنظيمي لواقعالدراسة 
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  : الصفرية التاسعة فحص الفرضية4.4.4

بين تقديرات أفراد عينة    )  α ≥0.05 (  الداللة  عند مستوى  حصائيةإال توجد فروق ذات داللة      

  . متغير المؤهل العلميإلىتعزى  الوالء التنظيمي قعلواالدراسة 

       تحليل التباين األحاديولفحص الفرضية الصفرية التاسعة فقد قام الباحث باستخدام

)One- way ANOVA( حيث يبين الجدول ،)ت واالنحرافاالمتوسطات الحسابية) 18.4 

  .حادييبين نتائج تحليل التباين األ) 19.4(، والجدول المعيارية

تقديرات أفراد عينـة الدراسـة      ل  المعيارية ت واالنحرافا المتوسطات الحسابية : )18.4(جدول  

  .المؤهل العلمي متغير حسب الوالء التنظيمي لواقع

   المعياريفاالنحرا  المتوسط الحسابي  العدد  المؤهل العلمي

  0.61  4.45  30  أقل من دبلوم

  0.61  4.32  87  دبلوم متوسط

  0.49  4.31  160  بكالوريوس

  0.41  4.42  30  أعلى من بكالوريوس

  

أقل ( أفراد العينة ضمن فئة الستجابات  حسابي أعلى متوسطأن) 18.4(يالحظ من الجدول 

فئة كان ل أفراد العينة الستجابات، وكان أقل متوسط )4.45( حسابي بمتوسط) من دبلوم

فراد العينة حسب متغير ثم جاء ترتيب تقديرات أ) 4.31(بمتوسط حسابي ) بكالوريوس(

، أعلى من بكالوريوس، دبلوم متوسط، أقل من دبلوم(المؤهل العلمي تنازليا على النحو التالي 

  ). 4.31-4.45 (  وبمتوسطات حسابية تراوحت بين) بكالوريوس

، تم اسـتخدام تحليـل التبـاين         ال م أ  احصائية لةال د  ذات   ولمعرفة فيما إذا كانت هذه الفروق     

  . )19.4 (جدول الهكما يبيناألحادي، 

 لواقعتقديرات أفراد عينة الدراسة     لنتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق        :)19.4(جدول  

  .المؤهل العلمي متغير حسب الوالء التنظيمي

  فقيمة   متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين
  مستوى

  الداللة

  0.232  3  0.695  بين المجموعات

  0.286  303  86.79  داخل المجموعات

  ---  306  87.48  المجموع

0.809  0.490  
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أن الفروق ليست ذات داللة  ،)0.809(بلغت ) ف (أن قيمة) 19.4(من الجدول الحظ ي

أي أنه ) 0.05( من ، وهذه القيمة أكبر)0.490 (تساوي حصائيةاإلالداللة احصائية اذا كانت 

المؤهل العلمي، وعليه تقبل الفرضية  تعزى لمتغير إحصائيةلة  ذات دالوجد فروقتال 

  .الصفرية التاسعة

  

  :ة الصفرية العاشر فحص الفرضية5.4.4

بين تقديرات أفراد عينة     ) α ≥0.05 ( الداللة  عند مستوى  حصائيةإال توجد فروق ذات داللة      

  .العمر متغير إلىتعزى  الوالء التنظيمي واقعلالدراسة 

  

      تحليل التباين األحاديرضية الصفرية العاشرة فقد قام الباحث باستخدامولفحص الف

)One- way ANOVA( حيث يبين الجدول ،)ت واالنحرافاالمتوسطات الحسابية) 20.4 

  :يبين نتائج تحليل التباين األحادي) 21.4(، والجدول المعيارية

  

تقديرات أفراد عينـة الدراسـة      ل ة واالنحرافات المعياري  المتوسطات الحسابية : )20.4(جدول  

  .العمرمتغير حسب  الوالء التنظيمي لواقع

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  العمر

  0.53  4.23  120  سنة 30أقل من 

  0.54  4.37  127  سنة 40 -30من 

  0.46  4.48  60   سنة40أكثر من 

  

تقديرات أفراد عينة ية لوجود فروق في المتوسطات الحساب) 20.4(يالحظ من الجدول 

 أفراد العينة ضمن فئة الستجابات، حيث بلغ أعلى متوسط  الوالء التنظيميلواقعالدراسة 

 أفراد العينة ضمن الستجابات، وكان أقل متوسط )4.48(بمتوسط حسابي )  سنة40أكثر من (

ة حسب ثم جاء ترتيب تقديرات أفراد العين) 4.23(بمتوسط حسابي )  سنة30أقل من (فئة 

)  سنة30أقل من  سنة، 40-30، من  سنة40أكثر من (متغير العمر تنازليا على النحو التالي 

  ). 4.23-4.48(وبمتوسطات حسابية تراوحت بين 

، تم استخدام تحليل التباين األحادي، كمـا         غير دالة  مولمعرفة فيما إذا كانت هذه الفروق دالة أ       

  . )21.4 (جدول الهيبين
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 لواقعتقديرات أفراد عينة الدراسة     لنتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق        :)21.4 (جدول

  .العمر متغير حسب الوالء التنظيمي

  فقيمة   متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين
  مستوى

  الداللة

  1.42  2  2.85  بين المجموعات

  0.278  304  84.62  داخل المجموعات

  ---  306  87.48  المجموع

5.135  0.006*  

  . )α ≥0.05 ( عند مستوى إحصائيادال * 

 تساويالداللة اإلحصائية و ،)5.135(بلغت ) ف (أن قيمة) 21.4(من الجدول الحظ ي

 تعزى لمتغير  ذات داللة إحصائيةأي أنه يوجد فروق) 0.05( وهذه القيمة أقل من ،)0.006(

  . العاشرةالعمر، وعليه ترفض الفرضية الصفرية

 للمقارنات البعدية بـين  (Scheffe test) "فيهيش" ختبارا  الباحثستخدماولتحديد هذه الفروق 

  .تبين ذلك) 22.4(المتوسطات الحسابية ونتائج الجدول 

 للمقارنات البعدية بـين المتوسـطات   (Scheffe  test) "فيهيش" ختبارا نتائج ):22.4(جدول 

  .ي تبعا لمتغير العمر الوالء التنظيملواقعالحسابية 

   سنة40أكثر من    سنة40-30من    سنة30أقل من  العمر

  *0.25 - 0.14 -    سنة30أقل من 

 0.11 -     سنة40-30من 

      سنة40أكثر من 

  . )α ≥0.05 ( عند مستوى إحصائيادال * 

أقل     (ئة   تبعاً لمتغير العمر بين ف     إحصائياأن الفروق كانت دالة     ) 22.4(يتضح من الجدول    و

بمعنـى أن العـاملين     . ) سـنة  40أكثر من   ( ولصالح الفئة    ) سنة 40أكثر من   ( و ) سنة 30من  

 قد أشاروا أن والءهم     ) سنة 40أكثر من   (اإلداريين في جامعة القدس المفتوحة الذين أعمارهم        

  .) سنة30أقل من (التنظيمي للجامعة أكثر من زمالئهم الذين أعمارهم 
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  ل الخامس نتيجة السؤا5.4

  

 القـرار ووالئهـم     صـنع  ما العالقة بين مشاركة العاملين في جامعة القدس المفتوحة فـي          

   التنظيمي ؟

  :الحادية عشرة ونصها عن السؤال الخامس الفرضية وانبثقت

بين مشاركة العاملين    ) α ≥0.05  (حصائيا عند مستوى الداللة   إال توجد عالقة ارتباطية دالة      

  .ئهم التنظيمي القرار ووال صنعفي

  

  : الصفرية الحادية عشرة فحص الفرضية1.5.4

معامل ارتباط  باستخدامولفحص الفرضية الصفرية الحادية عشرة قام الباحث 

نتائج التي حصل ال) 23.4(ن الجدول ي، ويب(Pearson Correlation coefficient)بيرسون

  .عليها الباحث من استخدام معامل االرتباط

  

رتباطيـة بـين مـشاركة      االعالقـة   الالستخراج  )  r(ط بيرسون   رتباعامل ا م،  )23.4(جدول  

  . القرار ووالئهم التنظيميصنعالعاملين في 

  مستوى الداللة  الوالء التنظيمي  المتغير

  0.000  *0.326  المشاركة في اتخاذ القرار
  ).α=0.05(  عند مستوى إحصائيادال * 

  

ومـستوى  ) 0.326(بلغـت   ) r(ارتباط بيرسون   أن قيمة معامل    ) 23.4(ويالحظ من الجدول    

   عالقـة ارتباطيـة    مما يعني أن هنـاك    ،  )0.05(وهو أصغر من    ) 000(.الداللة كان يساوي    

 ايجابية أي انه كلما زادت المشاركة فـي    كانت دالة إحصائيا بين المتغيرين، والعالقة    و ضعيفة

  .ةلصفرية الحادية عشراتخاذ القرار زاد الوالء التنظيمي، وعليه ترفض الفرضية ا
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  الفصل الخامس

  

   الدراسة والتوصيات أسئلةنتائجمناقشة 
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  لفصل الخامسا

___________________________________________________  
  

  وفرضياتهاالدراسة أسئلة  نتائج مناقشة

  .ا وفرضياتها، ومن ثم عرض التوصياتيتناول هذا الفصل مناقشة نتائج الدراسة وفقا ألسئلته

  

  :سؤال األولنتيجة المناقشة  1.5

  ؟  القرار في جامعة القدس المفتوحةصنع مشاركة العاملين اإلداريين في واقعما 

أن المتوسط الحسابي للدرجة الكليـة فـي         خالل النتائج التي توصلت إليها الدراسة، يتبين         من

، وتشير هذه النتيجـة     %)60.2(وبنسبة مئوية   ) 3.01 ( بلغت  القرار صنعالمشاركة في   مجال  

 صـنع القدس المفتوحة حول المـشاركة فـي        إلى أن استجابات العاملين اإلداريين في جامعة        

  ).متوسطة(القرار كانت 

  

  : القرار إلى األسباب التاليةصنعالمشاركة المتوسطة في ويعزو الباحث 

 في مؤسسة ضخمة مثـل      اإلدارييتخلل العمل    الشديد الذي    والضغط مجال العمل،    اتساعإن  

 حتـى    سرعة إلىالتي تتخذ بحاجة     أن العديد من القرارات      إلى إضافةجامعة القدس المفتوحة،    

  .مصلحة العمل من أجل ،ال يفوت موعدها

 قد حازت على المرتبـة       المطلوبة إلنجاز العمل   تمكانياإلاتوفير  ومن المالحظ كذلك أن فقرة      

ـ   ) 3.75( الفقرات بمتوسط حـسابي      األولى بين باقي   واقـع  وكـان   %) 75(ة  ونـسبة مئوي

 أن هنـاك عمـل      ، حيث وهذا راجع إلى السياسة التي تتبعها الجامعة حاليا       ،  )امرتفع(المشاركة

 العمل، ألن أي نقص     إلنجاز العمل، وهذا أمر ضروري      احتياجاتجاد وديناميكي على توفير     

  .نجازإلفي ا ا حقيقيا العمل يكون عائقإمكانياتفي 

 على المرتبة األخيرة بين باقي الفقرات       " زمالئي قاإلجراءات العقابية بح  " بينما حصلت فقرة    

، والـسبب   ) جدا امنخفض ( المشاركة واقعوكان  %) 40(ونسبة مئوية   ) 2.00(بمتوسط حسابي   

ـ  االحترامفي ذلك يعزوه الباحث  إلى أن العالقة التي تقوم بين الزمالء يتخللها               أن و،  ادل المتب

 فيها تطبيق المعايير واألنظمة وتكون بدرجة عاليـة         ىمعظم القرارات العقابية التي تتخذ يراع     

 إشـراك العليـا، وال يـتم      لـإلدارة    يكون القرار األخير فيه    اإلداريةالعقوبات  من المهنية، و  

  .  فيهااإلداريينالموظفين 

   ) .2003الجغبير، ( ودراسة   )1996 ابراهيم، ( دراسة  مع  نتائجوتتفق هذه النتيجة
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  نتيجة السؤال الثانيمناقشة .  2.5  

  ؟  في جامعة القدس المفتوحة االداريين الوالء التنظيمي لدى العاملينواقعما 

أن المتوسط الحسابي للدرجة الكليـة فـي         خالل النتائج التي توصلت إليها الدراسة، يتبين         من

، وتشير هذه النتيجة إلـى      %)86.8(وبنسبة مئوية   ) 4.34( بلغ   الوالء التنظيمي للجامعة  مجال  

  ).  جداَامرتفع( الوالء التنظيمي للعاملين اإلداريين في جامعة القدس المفتوحة كان واقعأن 

  

أحـزن  و"،  "أنا مستعد أن أقدم مجهودا كبيرا إلنجاح الجامعة         "ومن المالحظ كذلك أن الفقرتين    

حازتا على المرتبة األولى بين باقي الفقـرات بمتوسـط      قد   " أضرار ةإذا تعرضت الجامعة ألي   

  ).جداً امرتفع (الوالءوكان %) 94(ونسبة مئوية ) 4.70(حسابي 

  

 علـى   " أنا مستعد لقبول أي عمل ما لكي أحتفظ بعملي في هذه الجامعـة              "بينما حصلت فقرة  

وكـان  %) 71.8(ونسبة مئويـة    ) 3.59(المرتبة األخيرة بين باقي الفقرات بمتوسط حسابي        

  :الى يعزوه الباحث  هذه الدرجة المرتفعة للوالء، والسبب في)مرتفع(الوالء 

ـ ه  جامعة القدس المفتوحة هي جامعة وطنية عامة، أي أنها ألبناء هذا الشعب، ومن             إن. 1 ا ن

  .ا ووطنيا دينيايكون الوالء لها والعمل على خدمتها والمحافظة عليها واجب

أسرته، فيجـب أن يحـافظ       و  أنها المكان الذي يقتات منه هو      إلىر   قد ينظ  اآلخروالبعض  . 2

  .عليها

ـ  الوضع االقتصادي الصعب الذي يعيشه أبناء فلسطين والبطالـة العاليـة، تج            إن. 3 ل أي  ع

  .موظف يعمل أي عمل مقابل أن يحافظ على رزقه

  .طينيةانتظام الرواتب في جامعة القدس المفتوحة مقارنة مع باقي الجامعات الفلس. 4

  .الوضع االجتماعي أفضل لمن يعمل في جامعة مقارنة بالوظائف األخرى. 5

  

  نتيجة السؤال الثالثمناقشة  3.5

 القرار باختالف متغيـرات     صنع المشاركة في    لواقعهل تختلف تقديرات أفراد عينة الدراسة       

  ؟العمروالجنس، وسنوات الخبرة، والمؤهل العلمي، و المستوى الوظيفي: الدراسة

  :مناقشة الفرضيات المنبثقة عن السؤال الثالث
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   :الفرضية األولى  مناقشة نتيجة1.3.5

بين تقديرات أفراد عينة )  α= 0.05( الداللة ى عند مستوحصائيةإال توجد فروق ذات داللة 

  .  متغير المستوى الوظيفيإلى القرار تعزى صنعالدراسة للمشاركة في 

، بمعنى المستوى الوظيفي تعزى لمتغير إحصائيةوق ذات داللة وقد أظهرت النتائج وجود فر

 الموظفين ورؤساء األقسام في جامعة القدس المفتوحة استجاباتأنه يوجد فروق بين كل من 

 القرار، وهذه الفروق لصالح رؤساء األقسام وبمتوسط حسابي صنعفيما يتعلق بالمشاركة في 

  ).2.90(ن ، بينما المتوسط الحسابي للموظفي)3.52(

  : إلىهذه النتيجةويعزو الباحث 

اإلداري  أن تكون أعلـى، ألن التسلـسل         أن مشاركة رؤساء األقسام في القرارات أمر طبيعي       

لإلطـالع    اإلداري  يتيح لهم الفرصة أكبر من الموظـف       )رؤساء األقسام ( للمستوى الوظيفي 

  .كبر من الموظفين، والمسؤوليات التي تكون على عاتق رؤساء األقسام أوالمشاركة

   ).2001 الجرايدة،(، و )2000الكبابسة، (  دراسة  نتائجوقد اتفقت هذه النتيجة مع

  

  : الفرضية الثانية مناقشة نتيجة2.3.5

بين تقديرات أفراد عينـة  ) α=  0.05( الداللة  عند مستوىحصائيةإال توجد فروق ذات داللة 

  .غير الجنس متإلى القرار تعزى صنعالدراسة للمشاركة في 

  

،  لـصالح الـذكور     تعزى لمتغير الجنس   إحصائيةوقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة        

ستجابات العاملين اإلداريين الذكور واإلناث فـي جامعـة         ابمعنى أنه يوجد فروق بين كل من        

، )3.11(القدس المفتوحة، وهذه الفروق لصالح العاملين اإلداريين الذكور وبمتوسط حـسابي            

  ).2.71(نما المتوسط الحسابي للعامالت اإلداريات اإلناث بي

  

  :إلى هذه النتيجة ويعزو الباحث

 علـى    األسرية الملقـاة   ن طبيعة المسؤوليات  أأن عدد الذكور أكثر من اإلناث في الجامعة، و        

عرف ما يـدور  ي األمور و على عمله ويتابعا تفكيره منصب، فيكوناإلناثعاتق الرجل أقل من    

 من اداراة المناطق التعليمية هي      %) 98( أكثر   ه، أضف إلى أن ما نسبت     اإلناثثر من   حوله أك 

  .رجال

ولم تتفق مـع    ،   )1996ابراهيم،  (، و  )1998دلوع،  ( دراسة    نتائج وقد اتفقت هذه النتيجة مع    

   ).2003الجغبير، ( ، ودراسة )1997طبعوني، ( دراسة    
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   :الثالثةالفرضية  ةجمناقشة نتي3.3.5

بين تقديرات أفراد ) α= 0.05( الداللة  عند مستوى  حصائيةإال توجد فروق ذات داللة      

  . متغير سنوات الخبرةإلى القرار تعزى صنععينة الدراسة للمشاركة في 

فـي  ) α = 0.05( عند مـستوى     حصائيةإأنه ال توجد فروق ذات داللة       وقد أظهرت النتائج    

 متغير  إلى القرار تعزى    صنعة الدراسة للمشاركة في     المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عين    

  .سنوات الخبرة

  :ويعزو الباحث ذلك إلى

 منها، نشاط الموظـف ومـدى       عديدة أمور   إلىأن مدى مشاركة الموظف في القرارات تعود        

 العالقات الشخصية التي يقيمهـا الموظـف مـع          ، والى طبيعة  إطالعهنجاحه في عمله وسعة     

 نشيطون بطبعهم، وما ذكر ال يتغير مع مدة العمـل فـي             األشخاصض  بعف ،مسؤوله المباشر 

 من أوامر وقرارات    ليهماالمؤسسة، فكثير من األشخاص يعنيهم تطبيق القوانين فقط وما يصل           

  .عة ال تتغير مع الزمني، وهذه الطبإدارتهممن 

اسـة                ، ولـم تتفـق فـي نتائجهـا مـع در            )2003الجغبير،  ( وتتفق هذه النتيجة مع دراسة      

   ).2001الجرايد، (، و )1998دلوع، ( 

  

  :الفرضية الرابعة يجةنت  مناقشة4.3.5

بين تقديرات أفراد عينـة  )  α= 0.05 ( الداللة عند مستوىحصائيةإال توجد فروق ذات داللة 

  . متغير المؤهل العلميإلى القرار تعزى صنعالدراسة للمشاركة في 

المؤهل العلمي بـين فئـة       تعزى لمتغير    إحصائية ذات داللة    فروق وقد أظهرت النتائج وجود   

بمعنى أن العاملين   . )أعلى من بكالوريوس  ( ولصالح   )أعلى من بكالوريوس  ( و )دبلوم متوسط (

اإلداريين في جامعة القدس المفتوحة الـذين مـؤهالتهم العلميـة أعلـى مـن بكـالوريوس                    

 في الجامعة أكثر من زمالئهـم الـذين مـؤهالتهم            القرار صنع  يشاركون في  قد أشاروا أنهم  

  .العلمية دبلوم متوسط

 لخبـرة   ا المؤهل العلمي يكون داعم    ارتفع كلما   ه أن إلى يعزوه الباحث    هذه النتيجة والسبب في   

             الموظف، من هذا المنطلق فان أصحاب الشهادات العليا يكون لديهم قدرة على تقديم النـصح                   

 مـن   لالسـتفادة هم  نهم يـشاركو  ءا، مما يجعل مـدر    األقل الشهادة   أصحاب أكثر من    والفائدة

 ولـم تتفـق مـع       ،)1990دراسة العقلـة،  (  دراسة  نتائج وقد اتفقت هذه النتيجة مع    . خبراتهم

   ).199طبعوني، (دراسة
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  : الفرضية الخامسةيجةنتمناقشة  5.3.5

بين تقديرات أفراد عينـة  )  α= 0.05 ( الداللة عند مستوىيةحصائإال توجد فروق ذات داللة 

  .العمر متغير إلى القرار تعزى صنعالدراسة للمشاركة في 

 تعـزى   إحـصائية  ذات داللة    فروق خالل النتائج التي توصلت إليها الدراسة، يتبين وجود          من

            ئـة  ولـصالح الف   ) سـنة  40-30مـن   ( وفئـة    ) سـنة  30أقل مـن    (بين فئة    العمرلمتغير  

بمعنى أن العاملين اإلداريين في جامعة القدس المفتوحة الذين أعمـارهم           . ) سنة 40-30من  (

 في الجامعة أكثـر مـن        القرار صنع  قد أشاروا أنهم يشاركون في     ) سنة 40-30بين  (تتراوح  

  .) سنة30أقل من (زمالئهم الذين أعمارهم 

 لدى الموظف في تقـدير األمـور        ايجابيإ ا دور  العمر يلعب  أنويعزو الباحث هذه النتيجة إلى      

ب التـي يمـر   نتيجة التجارمن الممكن أن تكون قراراته حكيمة،    أكثر ممن هو أقل منه سنا، ف      

  .فيها الفرد

  

   نتيجة السؤال الرابع4.5

: لتنظيمي باختالف متغيـرات الدراسـة      الوالء ا  واقعهل تختلف تقديرات أفراد عينة الدراسة ل      

  ة، والمؤهل العلمي، والعمر؟سنوات الخبرفي، والجنس، والمستوى الوظي

  

   :يجة الفرضية السادسة نت مناقشة1.4.5

بين تقديرات أفراد عينة ) α=0.05 ( عند مستوي الداللةحصائيةإال توجد فروق ذات داللة 

  . متغير المستوى الوظيفيإلى الوالء التنظيمي تعزى واقعالدراسة ل

  

  ذات داللـة إحـصائية     فروقصلت إليها الدراسة، يتبين عدم وجود        خالل النتائج التي تو    من

  .المستوى الوظيفي تعزى لمتغير

  

ملين تكون بينهم عالقات جيدة يـسود       اأن الع : ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى عدة أسباب منها       

 والمؤسسة هي نفسها فالوالء يجب أن يكـون         ، المتبادل، والعمل هو عمل    االحترامفيها طابع   

أضف إلى أن المسؤولين في الجامعة يتعاملون مع         بغض النظر عن المستوى الوظيفي،       اتفعمر

 بغض النظر عن المستوى الوظيفي، ومن الجوانب األخرى التي تبرر            ومهنية زمالئهم باحترام 

، والسياسة التـي    ةهذه النتيجة أن معظم العاملين في الجامعة هم من طبقات اجتماعية متشابه           
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ة الجامعة هي إعطاء الفرص للجميع في تطوير نفسه، دون النظر إلـى المـستوى               تتبعها إدار 

  .الوظيفي

 )                    2002, المعيـوف (، و  )2001المخالفـي،   ( دراسـة     نتـائج  وقد اتفقت هذه النتيجة مـع     

، ودراسـة   ) 1995العـضايلة،  ( ولـم تتفـق مـع دراسـة     )Fresko, Kfir, 1998(، و

   ).1999العجمي،(

  

   :مناقشة نتيجة الفرضية السابعة 2.4.5 

بين تقديرات أفراد عينـة  ) α=  0.05( الداللة  عند مستوىحصائيةإال توجد فروق ذات داللة 

  . متغير الجنسإلىتعزى  الوالء التنظيمي لواقعالدراسة 

  

 إحـصائية  ذات داللـة     فروق خالل النتائج التي توصلت إليها الدراسة، يتبين عدم وجود           من

  .الجنس عزى لمتغيرت

  

 والذكور علـى الكـادر الموحـد        اإلناث بين   عدم وجود تمييز  ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى      

 والذكور في العمل داخل هذه المؤسـسة،        اإلناثبين  تمييز  للجامعات والمعاهد الفلسطينية، فال     

ـ      اإلدارية األمور أنه توجد مساواة في كل       إلىأضف   ا أن األمـر     وال خالف بين الجنسين، كم

  .ينسجم بشكل عام مع ثقافة المجتمع

سـالمة،  (، و  )2001المخالفـي،   (، و  )1990البكـري،   (وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة       

, المعيـوف (ولم تتفق مع دراسـة  . (Jones, 1998(، و)Fresko, Kfir, 1998( و،)2004

ــة  )2002 ــاني، (، ودراسـ ــالبيرغ، (، و )2003عورتـ  ,Bayazit(، و)1991كـ

Hammer,2004.(  

  

   :يجة الفرضية الثامنة نتمناقشة 3.4.5 

بين تقديرات أفراد عينـة     ) α= 0.05(  عند مستوى الداللة   حصائيةإال توجد فروق ذات داللة      

  . متغير سنوات الخبرةإلىتعزى  الوالء التنظيمي واقعلالدراسة 

  

 عند  حصائيةإفروق ذات داللة    أنه ال توجد     خالل النتائج التي توصلت إليها الدراسة، يتبين         من

 واقـع لفي المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسـة         ) α = 0.05 ( الداللة مستوى

  . متغير سنوات الخبرةإلىتعزى الوالء التنظيمي 
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 االسـتقرار   أن المناخ التنظيمي في الجامعة يسهم في تحقيـق         ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى    

 الكبيـر علـى     األثر يكون له    ، لما العاملين سواء للعامل الجديد أو القديم      الوظيفي لدى    واألمن

ختلف طبيعة العوامل التي تكون لدى العاملين، فالموظف        ت درجة الوالء للمؤسسة، لكن      ارتفاع

ل عليه، والموظـف    الجديد يكون له والء من منطلق سعادته بالعمل الجديد الذي وفق بالحصو           

مور التي ترفع درجة الوالء لديه،      اتبه وفهمه لعمله في الجامعة أحد األ       ر ارتفاعالقديم قد يكون    

  .وتعتبر جامعة القدس المفتوحة من المؤسسات التي يتمتع الموظف فيها بأمن واستقرار وظيفي

 ولم تتفق مع دراسة     ،)2001المخالفي،  (، و  )1993حسن،  (وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة       

، )2004األحمدي،  (، و )2002, المعيوف(و ) 1995العضايلة،   (، ودراسة  )1990البكري،  (

  ).Bayazit, Hammer,2004(، و)Jones,1998(و

  

   :يجة الفرضية التاسعةنتمناقشة  4.4.5

بين تقديرات أفراد عينـة  )  α= 0.05 ( الداللة عند مستوىحصائيةإال توجد فروق ذات داللة 

  .تغير المؤهل العلمي مإلىتعزى  الوالء التنظيمي واقعلالدراسة 

  

 عند  حصائيةإأنه ال توجد فروق ذات داللة        خالل النتائج التي توصلت إليها الدراسة، يتبين         من

 الـوالء   واقـع لفي المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسـة         ) α = 0.05(مستوى  

  .المؤهل العلمي متغير إلىتعزى التنظيمي 

  

 وذلك ألن القوانين واألنظمة واالجراءات تطبق على        مر طبيعي هذه النتيجة أ   أن    الباحث رىوي

 بالمؤهل العلمي، فعندما يكون الجميع قد أخذ الحقوق         رال يتأث الوالء  الجميع دون تحيز أي أن      

 طبيعي  مرنه أ إ مع القوانين والمعايير المتعارف عليها، ف      تعارضالتي تتناسب مع مؤهله وال ت     

  . يع، وهذا ما يحصل في الجامعة في جانب المؤهل العلميأن يكون الوالء نفسه عند الجم

 ولم تتفق مـع     ، )1996الطجم،  (، و  )1993حسن،  ( دراسة    نتائج  هذه النتيجة مع   اتفقتوقد  

عورتـاني،  (،و)2002, المعيوف(و )  1995العضايلة،  (، ودراسة    )1990البكري،  (دراسة  

  ).2004األحمدي، (، و)2003
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   : الفرضية العاشرة مناقشة نتيجة5.4.5

بين تقديرات أفراد عينـة  )  α= 0.05 ( الداللة عند مستوىحصائيةإال توجد فروق ذات داللة 

  .العمر متغير إلىتعزى  الوالء التنظيمي واقعلالدراسة 

  

 تعـزى   إحـصائية  ذات داللة    فروق خالل النتائج التي توصلت إليها الدراسة، يتبين وجود          من

              ولـصالح الفئـة    ) سـنة  40أكثـر مـن      ( و ) سـنة  30أقـل مـن     ( العمر بين فئـة   لمتغير  

بمعنى أن العاملين اإلداريين في جامعة القدس المفتوحة الذين أعمـارهم           . ) سنة 40أكثر من   (

 أن والءهم التنظيمي للجامعة أكثر مـن زمالئهـم الـذين             الى  قد أشاروا  ) سنة 40من  (أكثر  

  .) سنة30أقل من (أعمارهم 

  

كلما تقدم في العمر أصبحت حساباته      تجعله   اإلنسان طبيعة   ن الباحث هذه النتيجة إلى أ     ويعزو

.                     حياتـه  أمـر مهـم فـي      عملـه علـى أنـه      إلـى لألمور منطقيـه أكثـر، فانـه ينظـر          

ـ           إيجاد هو أن الفرص في      اآلخر واألمر طر ض عمل تكون سلبية بعد التقدم في العمر، ممـا ي

 واالستمرار به، بعكس الفئة األصغر سنا والتي تكون فرص          تكييف نفسه مع عمله    إلىبالعامل  

  . العمل والمجاالت أمامها أكثر

يجـان،  اله(،    )1995العـضايلة،   (، و  )1993حـسن،   (وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسـة        

 األحمدي،(، و  )2002, المعيوف(، ودراسة    )2001المخالفي،  ( ولم تتفق مع دراسة      ،)1998

  ).Jones,1998(، و)2004

  

  

   :عشر الفرضية الحاديةمناقشة نتيجة1.5.5

  

بين مشاركة العـاملين    ) α= 0.05 (رتباطية دالة إحصائيا عند مستوى الداللة      ا ال توجد عالقة  

  . القرار ووالئهم التنظيميصنعفي 

  

مـشاركة  رتباطيـة بـين     االعالقة   خالل النتائج التي توصلت إليها الدراسة، يتبين وجود          من

أظهرت نتيجة الفرضية وجود عالقة ارتباطية      و،  ،   القرار ووالئهم التنظيمي   صنعالعاملين في   

  القرار والوالء التنظيمي، والعالقة كانت ايجابيـة صنعدالة إحصائيا بين كل من المشاركة في  

  .وضعيفة
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  :ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى

 أثر ايجابي على راحتهم في       من خاللهم لها   اتنفيذه التي يكون    تأن مشاركة األفراد في القرارا    

 وهذه نتيجة منطقية وتتفق مـع       لوحيد في انتماء العاملين للموسسة    عملهم وليست هي العامل ا    

   . والمشاركة منخفضةانتائج الدراسة التي كان فيها الوالء مرتفع

   ).Kim, 2001(، و )2001األشهب،( دراسة  نتائج وقد اتفقت هذه النتيجة مع
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 التوصيات .6.5

  
  :بناء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية يوصي الباحث بما يلي

  

 داخل المؤسسة من حيث تـوفير       على درجة مرتفعة من الوالء     ضرورة العمل على الحفاظ      -

  .ةاألجواء المناسبة للموظف، والعمل على تحسين المناخ الوظيفي داخل المؤسس

  

 القرار، صنع عقد دورات للمدراء توضح لهم ضرورة و أهمية مشاركة العاملين في -

  . واالستفادة من خبراتهم كل في مجال اختصاصه

  

 التركيز من قبل القائمين على المؤسسات على األخذ بالنمط الديمقراطي في العمل اإلداري              -

  .قة بين هذا النمط والوالء التنظيميلما أظهرته الدراسات السابقة من نتائج ايجابية للعال

  

 فـي المؤسـسات،      القرار صنعاملين في   مشاركة الع المعوقات التي أدت إلى تدني       دراسة   -

  .ومقارنتها مع نتائج هذه الدراسة
 
 إجراء دراسة مماثلة على مناطق ومراكز جامعة القدس المفتوحة في قطاع غزة، ومقارنتها              -

  .بنتائج هذه الدراسة

  

  .دراسات مشابهه على الكادر األكاديمي في الجامعة عمل -

  

 علـى الـوالء     اأو سـلبي  ر التي تـؤثر ايجابيـا       و األم إلى عمل دراسات من أجل التوصل       -

  . تطور المؤسسةإلى تقود التي أحد الجوانب باعتبارهالتنظيمي، 
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   واألجنبيةةالمراجع العربي
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  .91 -19ص ص . 9، عاليرموك أبحاث مجلة .ميدانيةدراسة 
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18- 47.  
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ساف ة  ): 2000 .ع، ع ات الحديث اهيم واالتجاه ادئ اإلدارة المف ى مب ة األول ة،  .، الطبع ة الوطني المكتب
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  .32-13ص. 6عدد ،مجلة مؤتة للبحوث والدراسات. " العام والخاص القطاعين
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 دراسة مقارنة –  القيادة التربوية وحرية المشارآة في اتخاذ القرارات       أنماط :) 1999 ( .ص عليمات،

  ).رسالة ماجستير غير منشورة( . االردن.، جامعة اليرموك آلية المعلمين العليا–
  

ري، اء :) 2004 ( . عالعم ببي لدراسبن وذج س ي و  نم والء التنظيم ن ال ل م أثير آ وظيفية ت   الرضا ال
ى  و ل عل غوط العم وظيفي واألداءض ة  ال ةالفاعلي ة  ".التنظيمي اثمجل ة أبح رى أم جامع         .1ع ،الق

  .36-7ص ص
  

 لدى اإلداريين في وزارات  القياديالعالقة بين الوالء المهني والنمط): 2003(. عورتاني، م

  ).رسالة ماجستير غير منشورة. ( فلسطين. جامعة النجاح الوطنية،الوطنية الفلسطينيةالسلطة 

  
دى         األآاديمية األقسام لرؤساء   اإلداريواقع االتصال   : )2005.(، م عياد اء التنظيمي ل ه باالنتم  وعالقت

ـ   ( .فلسطين ، جامعة القدس  .أعضاء هيئة التدريس في جامعتي القدس وبيت لحم        ر رسالة ماجستير غي

  .)منشورة
  

ع  لدار وائ. 2، طمبادئ اإلدارة النظريات والعمليات والوظائف  :)2004 (.القريوتي، م  شر والتوزي ،  للن
  .ناألرد

  
اني ي    ): 2000(. م, الكاس والء التنظيم ى ال ة عل غوط الوظيف ر ض دارس    -اث ي الم ة معلم ة حال دراس

  .)ماجستير غير منشورةرسالة ( .األردن, جامعة آل البيت .الحكومية في محافظة الزرقاء
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د، ج ة    ): 1999 (. الكاي مية األردني ات الرس ي الجامع ي ف والء التنظيم وك، االردن .ال ة اليرم  . جامع
  .)رسالة ماجستير غير منشورة(

  
أثر الثقة التنظيمية والمشاركة في صنع القرارات على رضا أعضاء هيئة ): 2000 (.، مالكبابسة

  .93-51 صص .4عمؤتة للبحوث والدراسات، مجلة ". التدريس في جامعة مؤتة

  
  

  .األردندار الثقافة للنشر، . 2ط، اإلدارية القيادة ):1989 (.آنعان، ن
  

  . مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان. خامسة، الطبعة ال القيادة االدارية):1995. (آنعان، ن
  

 األردنيةالمجلة ." تالقراراعملية اتخاذ أثر كفاءة نظم المعلومات في فاعلية ): 2005( .المحاسنة، م

  .100-78ص ص . 1ع ، األعمالإدارةفي 

  

أهمية الوالء التنظيمي والوالء المهني لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة ): 2001( .، مالمخالفي

  .132-102 ص ص ،2ع ،مجلة جامعة دمشق ".صنعاء في كلية التربية

  
ر اإلداري المعاصراإلدارة الم): 2002 (.، ع.ص، مصطفى ة الطال، درسية في ضوء الفك ةبع .  رابع

  .ض، الريادار المريخ للنشر
  

   الوالء التنظيمي على اإلبداع اإلداري لدى المديرين في الوزارات األردنيةر أث،)1990 (.، أالمعاني
  .)رسالة ماجستير غير منشورة( . األردنية، االردنة الجامع

  
شر اس و ): 2003( .ز, المع ي        قي ة ف ي اإلدارات الحكومي ل ف غوط العم ي وض والء التنظيم ل ال تحلي

         ص          .1 ع, مجلة دراسات العلوم اإلدارية      ." دراسة ميدانية تحليلية   -محافظات الشمال في األردن   
  .127-91 ص

  
 الموظفين ىأثر المتغيرات الديمغرافية والتنظيمية على الوالء التنظيمي لد): 2002. (المعيوف، ص

  .150-111 ص ص. 107 عمجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية،".  القطاع العام السعوديفي

  
ة، م ي  ): 2006(. المالحم دريس ف ة الت دى أعضاء هيئ وظيفي ل ا ال ه بالرض ي وعالقت والء التنظيم ال

  .)رسالة ماجستير غير منشورة( .، األردنجامعة مؤتة. الجامعات الخاصة األردنية
  
  

ة                 ): 1994. (النابه، ن  ى مستوى المدرسة بدول رار اإلداري عل اذ الق ة اتخ ارات واقع عملي ة   األم  العربي
  . 96-53  صص .14 ع، مجلة دراسات الخليج العربي." المتحدة
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  .)ماجستير غير منشورةرسالة ( .الجامعة األردنية، األردن. المنهجية

  
وري، ي  ). 1989(   . عالن دة ف ات جدي بالد  اإلدارة اتجاه ي ال ة ف ة التعليمي شر دار ،1، طالعربي ، الن

   .قطر
  

 لمديري المدارس األساسية وأثرها على عملية اتخـاذ         ةاالحتياجات التدريبي ): 1997 (.النوري، ا 

  .)جستير غير منشورةرسالة ما( .جامعة النجاح الوطنية، فلسطين. القرارات
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  .89-62 ص

  
ف وظيفي     ): 1999. (، ديوس ي واألداء ال زام التنظيم ة وااللت ل الداخلي ة العم ين دافعي ة ب العالق
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  قـالمالح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
  



 )1(ملحق رقم

  االستبانة في صورتها األولية

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  

 

  جامعة القدس

  عمادة الدراسات العليا

  قسم التربية

  أداتا الدراسة للتحكيم
  

  .المحترم................... ......................حضرة الدكتور

  :تحية طيبة وبعد

الوالء التنظيمي لدى  وعالقته ب القرارصنعالمشاركة في " يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان 

، فبين يديكم أداتان قام بإعدادهما الباحث بعد "العاملين اإلداريين في جامعة القدس المفتوحة

  .سابقةالعودة الى األدب التربوي والدراسات ال

أرجو من حضرتكم إبداء الرأي حول مدى مناسبة هذه الفقرات أو عدم مناسبتها للدراسة، 

كبيرة (علما أن اإلجابة ستكون على مقياس ليكرت الخماسي . ووضع المالحظات التي ترونها

ال (أما األداة الخاصة بمقياس الوالء التنظيمي ستكون ) جدا، كبيرة، متوسطة، قليلة، قليلة جدا

  ).  بشدة، ال أوافق، غير متأكد، أوافق، أوافق بشدةقأواف

  

   ولكم مني كل االحترام والتقدير

  

                                                                       الباحث 

  حسين جاد اهللا حمايل
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  . المحترمينةحاإلخوة العاملين اإلداريين في جامعة القدس المفتو

  :السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

الوالء التنظيمي لدى وعالقته ب القرار صنعالمشاركة في (يقوم الباحث بإجراء دراسة عن 

  ).العاملين اإلداريين في جامعة القدس المفتوحة

 أرجو من حضرتكم قراءة فقرات االستبانة بتمعن، واإلجابة عليها، علما أن هذه البيانات هي

  .من أجل أغراض البحث العلمي فقط، وستحظى بالسرية التامة

  

                                             الباحث  

                                                 حسين جاداهللا حمايل

  عة القدسجام_ قسم التربية/                                                 الدراسات العليا 

  

  :المعلومات العامة. أوال
  

  .  رئيس قسم  المستوى الوظيفي        موظف       * 

  

  .الجنس          ذكر        أنثى*

  

 سنوات                                  10- سنوات 5 سنوات فأقل      أكثرمن5سنوات الخبرة    *

  .سنة15ن سنة        أكثر م15- سنوات10أكثر من 

  

  . سنة40 سنة        أكثر من 40- سنة30 سنة فأقل       فوق 30العمر من     *

  

الوريوس       أعلى من المؤهل العلمي       أقل من دبلوم        دبلوم       بك* 

  بكالوريوس
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  االستبانة: ثانيا
 

  المشاركة في القرارات بدرجة    

  

  رقم

  الفقرة

  الفقرة

بة
اس
من

  

غ
بة
اس
من

ر 
ي

 

  مالحظات

         بالعاملينة     القرارات المتعلق  أ

        ي في وضع خطة العملأشارك مسؤول  1

        اشعر بأنني على إطالع بمعظم قرارات العمل  2
        وضع برنامج عمل زميلي في حالة غيابه  3
        دعوة التدقيق الداخلي لإلطالع على عملي  4
        زمالئياتخاذ اإلجراءات العقابية بحق   5
        تحديد أوقات االجتماعات الخاصة بالقسم  6
        األمور االجتماعية التي تخص زمالئي  7
        إعطاء االجازات الرسمية لزمالئي  8
        تنسيب أسماء الزمالء للدورات  9
        تحديد معايير االجازات الطارئة  10
        األسس التي يتبعها مدير المنطقة في تقييم العاملين  11
        اإلعالنات الرسمية التي تخص القسم  12
        منهجية العمل في القسم  13
االجتماعات الرسمية مع الدائرة الفنية في رئاسة   14

  الجامعة

      

        نقل مكتبي من مكان الى مكان آخر  15
        تكليف زميل بعمل إضافي  16
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  المشاركة في القرارات بدرجة    

  

  رقم

  الفقرة

  الفقرة

بة
اس
من

بة  
اس
من

ر 
غي

 

  مالحظات

        تكريم أحد الزمالء في القسم  17
        الزيارة الرسمية ألحد مناطق الجامعة  18
        تحديد مهام العمل لزميلي الجديد  19
        تحديد مواعيد المراقبات لالمتحانات  20
        تحديد أعضاء مجلس المنطقة التعليمية  21

        القرارات المتعلقة بالطلبة  ب

        يد أعضاء مجلس الضبطتحد  22
         للطلبةةالعقوبات التأديبي  23
        مواعيد النشاطات والفعاليات الطالبية  24
        تشكيل لجان حفل التخرج  25
        منهجية اإلرشاد النفسي واالجتماعي للطلبة  26
        أعداد الطلبة الجدد المقبولين فصليا   27
        إجراءات التسهيل على الطلبة  28
        تحديد آليات المنح والمساعدات الداخلية  29
        معالجة المشاكل األكاديمية للطلبة  30
        تحديد طرق تسليم الكتب للطلبة  31
        تحديد آلية تسديد األقساط الجامعية  32
        الطريقة التي يتم بها تكريم الطلبة المتفوقين  33
        تحديد الجان المحلية النتخابات مجلس الطلبة   34
35  
  

        معالجة مشكالت واجهت الطلبة
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  المشاركة في القرارات بدرجة    

  

  رقم

  الفقرة

  الفقرة

بة
اس
من

بة  
اس
من

ر 
غي

  

  مالحظات

        مباني الجامعة  ج

         الجامعةهتحديد المبنى الذي ستستأجر  36
        تقسيم المرافق في المبنى  37
        تحديد مواقع القاعات الدراسية  38
        مكان مكتبياختيار   39
        تحديد الساحات حول المبنى  40
        تحديد موقع كفتيريا الطلبة  41
        وضع برامج تجميل المباني من أشجار وحدائق  42

        مواعيد تنظيف مرفق المبنى  43

        القرارات المتعلقة بالمجتمع المحلي  د

        زيارة مؤسسات المجتمع المحلي  44
        سسات المجتمع المحليآليات التعامل مع مؤ  45
االتصال مع المجالس البلدية والقروية بما يخـص          46

  الجامعة

      

        عقد المحاضرات والندوات للمجتمع المحلي  47
        المشاركة في المناسبات واالحتفاالت العامة  48
بناء عالقات تعاونية مع المؤسسات التربوية فـي          49

  المجتمع المحلي

      

        لوطنية العامةالفعاليات ا  50
        إقرار البرامج المخصصة لتطوير المجتمع المحلي  51
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  استبانة الوالء التنظيمي.ثالثا

  

رقم 

الفقر

  ة

  الفقرة

بة
اس
من

  

بة
اس
من

ر 
غي

  

  مالحظات

        أنا مستعد أن أقدم مجهودا كبيرا إلنجاح الجامعة  1
أتحدث عن الجامعة أمام أصدقائي بأنها عظيمة و تستحق   2

  يعمل المرء فيهابأن 

      

        أشعر بالقليل من اإلخالص لهذه الجامعة  3
أنا مستعد لقبول أي عمل ما لكي أحتفظ بعملي في هذه   4

  الجامعة

      

        أجد أن قيمي تتطابق مع قيم الجامعة  5
        أفتخر بأن اخبر اآلخرين بأنني عضو في هذه الجامعة  6
 طلما أن نوعية أنا سعيد أن اعمل لدى أي جامعة أخرى  7

  العمل واحدة

      

هذه الجامعة تجعلني أقدم أفضل ما عندي من حيث أدائي   8

  للعمل

      

مجرد تغيير بسيط في وضعي الحالي قد يؤدي بي الى   9

  ترك هذه الجامعة

      

أنا سعيد جدا إذ إنني اخترت هذه الجامعة ألعمل فيها دون   10

  غيرها

      

حدد فهذا يعني أنني غير إذا لم يكن لي وصف وظيفي م  11

  موجود فيها

      

في أحوال كثيرة أجد أنه من الصعب أن أوافق على   12

   بموظفيهاةسياسات الجامعة المتعلق

      

        في الحقيقة يهمني مصير هذه الجامعة   13
        هذه الجامعة هي المفضلة لدي عن غيرها من حيث العمل  14
        مل في هذه الجامعةلقد كان خطا مؤكدا حينما قررت الع  15

  شاكرا لكم حسن تعاونكم



  )2(ملحق رقم 

  االستبانة بعد التحكيم

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  .نو المحترمةن في جامعة القدس المفتوحون اإلداريواإلخوة العامل

  :السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

الوالء التنظيمي لدى قته ب وعال القرارصنعالمشاركة في (يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان 

، وذلك استكماال للحصول على درجة الماجستير )العاملين اإلداريين في جامعة القدس المفتوحة

  .في اإلدارة التربوية

أرجو من حضرتكم قراءة فقرات االستبانة بتمعن، واإلجابة عليها، علما أن هذه البيانات هي  

  . التامةألغراض البحث العلمي فقط، وستحظى بالسرية

  

                                               الباحث  

                                                 حسين جاداهللا حمايل

  جامعة القدس_ قسم التربية/                                                 الدراسات العليا 

  

  :المعلومات العامة. أوال
  .  رئيس قسم  ى الوظيفي        موظف       المستو* 

  

  .الجنس          ذكر        أنثى*

  

 سنوات                     10أقل من – سنوات 5 سنوات     من5عدد سنوات العمل في الجامعة      أقل من *

  . سنة فأكثر15سنة        15أقل من- سنوات10من 

  

  . سنة40 سنة        أكثر من 40- 30 سنة       من 30عمر من     أقل من ال*

  

المؤهل العلمي       أقل من دبلوم        دبلوم متوسط       بكالوريوس       أعلى من * 

  .بكالوريوس
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  . القرارصنعالمشاركة في . ثانيا
  أمام كل xجو وضع إشارة  القرار، أرصنع مشاركتكم في واقع ،فقرة تقيس) 34(فيما يلي 

  . في اتخاذ القرارمفقرة كما ترونه مناسبا لواقع مشاركتك
 

    بدرجة

  

  رقم

  الفقرة

  

كبيرة   أشارك مسؤولي في

  جدا

قليلة   قليلة  متوسطة  كبيرة

  جدا

            وضع الخطة الخاصة بتنفيذ عملي  1

            القرارات المرتبطة بعملي  2
في حالة وضع برنامج إنجاز عمل زميلي   3

  غيابه

          

وضع استراتيجيات عمل بديلة لمواجهة   4

  المشكالت غير المتوقعة

          

مساعدة الزمالء في األقسام األخرى في   5

  حاالت الضغط

          

            توفير االمكانات المطلوبة إلنجاز العمل  6
             اإلدارية التي يتخذهاتالقرارا  7
ة الخاصة تحديد مواعيد االجتماعات الدوري  8

  بالقسم

          

            طرق المراسالت الرسمية الداخلية والخارجية  9
            متابعة مهام العمل مع األقسام األخرى  10
            تقسيم الوقت إلنجاز العمل  11
             زمالئيقاإلجراءات العقابية بح  12
            تحديد أوقات االجتماعات الخاصة بالقسم  13
            سمية للزمالءإعطاء االجازات الر  14
             لتطوير قدرات الزمالءةالخطط الالزم  15
  تقييمي السنوي  16
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    بدرجة

  

  

  رقم

  الفقرة

  

  

  أشارك مسؤولي في
كبيرة 

  جدا

قليلة   قليلة  متوسطة  كبيرة

  جدا

            تكليف زميل لي بعمل إضافي  17
            تكريم أحد الزمالء بالقسم  18
            ألحد دوائر أو مناطق الجامعةالزيارة الرسمية   19
            تدريب زميلي الجديد  20
             للطلبةةتحديد العقوبات التأديبي  21
            النشاطات والفعاليات الجامعية  22
            لجان حفل التخرج  23
 ةتحديد أعداد الطلبة الذين سيقبلون في المنطق  24

  التعليمية

          

             في القسمطلبةعلى الت إجراءات التسهيال  25
            معالجة المشاكل التي تواجه الطلبة   26
            تحديد آليات تسليم كتب الطلبة  27
            تحديد طرق تسديد الطلبة ألقساطهم  28
            حفل تكريم الطلبة المتفوقين  29

            اللجان الفرعية النتخابات مجلس الطلبة  30
            ترتيب وتنظيف بيئة العمل  31
            برامج تجميل المبنى من حدائق وأشجار  32
التعامل مع الجهات الخارجية ذات العالقة   33

  بعمل القسم

          

            الفعاليات والمناسبات الوطنية العامة  34
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  . الوالء التنظيمي للجامعةواقع .ثالثا

 تكممشارك على ضوء ن الوالء التنظيمي لدى العاملين اإلداريي واقعفقرة تقيس) 15(فيما يلي 

  . أمام الفقرة كما ترونه مناسباx، أرجو وضع إشارة في صنع القرارت

  الفقرة  الرقم

  على ضؤ مشاركتي في صنع القرار

أوافق 

  بشدة

غير   أوافق

  متأكد

  ال

  أوافق

ال أوافق 

  بشدة
            أنا مستعد أن أقدم مجهودا كبيرا إلنجاح الجامعة  1
قائي بأنها عظيمة و أتحدث عن الجامعة أمام أصد  2

  تستحق بأن يعمل المرء فيها

          

            أشعر باالنتماء لهذه الجامعة  3
أنا مستعد لقبول أي عمل ما لكي أحتفظ بعملي في هذه   4

  الجامعة

          

            أحترم القيم التي تنادي بها الجامعة  5
            أنا سعيد بالعمل في هذه الجامعة  6
            همات على أفضل وجهأبذل جهدي لتقديم الم  7
            أمتنع عن ترك العمل في الجامعة  8
            أفضل العمل في هذه الجامعة على سواها من المؤسسات  9
            أقبل الوصف الوظيفي الذي منحتني إياه الجامعة  10
             بموظفيهاةأوافق على سياسات الجامعة المتعلق  11

            يهمني مصير هذه الجامعة  12

            ي في هذه الجامعةملاعتز بع  13
            أنا مستعد للعمل بعد انتهاء الدوام دون مقابل  14
            أحزن إذا تعرضت الجامعة ألي أضرار  15

  

  اشكر لكم حسن تعاونكم

 وأتمنى لكم الخير والعافية
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  )3(ملحق 

  أسماء المحكمين لالستبانة

  

  الجامعة  أسم المحكم
  القدس  غسان سرحان. د

  القدس  ود أبو سمرةممح. د

  القدس  عفيف زيدان. د

  القدس  محسن عدس. د

  العلوم التربوية  محمد عمران.د

  القدس المفتوحة  د حسن السلوادي.أ

  القدس المفتوحة  باسم شلش

  القدس المفتوحة   ذياب جرار. د

  القدس المفتوحة  عبد حمايل.د

  القدس المفتوحة  عواطف صيام.د

  قدس المفتوحةال  باسم محيسن.د

  القدس المفتوحة  فريد مره.أ

  وزارة التربية والتعليم  عادل السرطاوي. أ
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  هرست الجداولف
  الصفحة  عنوان الجدول  الجدول

1.3  
/  في كل منطقة  االداريين  أسماء المناطق مع عدد العاملين

  .كز تعليمي في الجامعة
49  

2.3  
 اإلداريين حسب متغير المستوى  العاملين ينة منتوزيع أفراد الع

  .الوظيفي
50  

  50  . الجنس  اإلداريين حسب متغير العاملينتوزيع أفراد العينة من  3.3

4.3  
 اإلداريين حسب متغير عدد  العاملينتوزيع أفراد العينة من

  سنوات العمل في الجامعة
50  

  51  حسب متغير العمر اإلداريين  العاملينتوزيع أفراد العينة من  5.3

6.3  
اإلداريين حسب متغير المؤهل العاملين توزيع أفراد العينة من 

  العلمي
51  

  52  ). ألفا-كرونباخ (ثبات أداة الدراسة   7.3

  56  حدود المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والمستوى  1.4

2.4  

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة والنـسب المئويـة        

 للعـاملين    القرار صنعالمشاركة في    اداة لفقرات   قع المشاركة ووا

  .اإلداريين في جامعة القدس المفتوحة مرتبة تنازليا

57  

3.4  
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة والنـسب المئويـة         

   الوالء التنظيمي للجامعة للعاملين اإلداريين اداةلفقرات 
59  
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  الصفحة  ان الجدولعنو  الجدول

4.4  

 لمتوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسـة   (t-test)"ت"إختبار نتائج 

  . متغير المستوى الوظيفيحسب القرار صنعللمشاركة في 

  

60  

5.4  

 لمتوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسـة   (t-test)"ت"إختبار نتائج 

   .متغير الجنسحسب  القرار صنعللمشاركة في 

  

61  

6.4  

لتقديرات أفراد عينة الدراسة للمـشاركة فـي        لمتوسطات الحسابية   ا

  .متغير سنوات الخبرةحسب  القرار صنع

  

62  

7.4  

لتقـديرات أفـراد عينـة      نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق       

  .متغير سنوات الخبرةحسب  القرار صنعالدراسة للمشاركة في 

  

62  

8.4  

 أفراد عينة الدراسة للمـشاركة فـي      لتقديرات  المتوسطات الحسابية   

  .متغير المؤهل العلميحسب   القرار صنع

  

63  

9.4  

لتقـديرات أفـراد عينـة      نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق       

  .متغير المؤهل العلميحسب  القرار صنعالدراسة للمشاركة في 

  

63  

10.4  

دية بين  للمقارنات البع(Scheffe  test)" شيفيه"نتائج إختبار 

 القرار تبعا لمتغير المؤهل صنعالمتوسطات الحسابية للمشاركة في 

  .العلمي

  

  

  

  

  

  

  

64  
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  الصفحة  عنوان الجدول  الجدول

11.4  
لتقديرات أفراد عينة الدراسة للمـشاركة فـي        المتوسطات الحسابية   

  .متغير العمرحسب  القرار صنع
64  

12.4  
لتقـديرات أفـراد عينـة      وق  نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفر     

  .متغير العمرحسب القرار صنع الدراسة للمشاركة في 
65  

13.4  

 للمقارنـات البعديـة بـين    (Scheffe test)" شـيفيه "نتائج إختبار 

  65  . القرار تبعا لمتغير العمرصنعالمتوسطات الحسابية للمشاركة في 

14.4  
 عينة الدراسـة   لمتوسطات تقديرات أفراد (t-test)"ت"إختبار نتائج 

   .متغير المستوى الوظيفيحسب  الوالء التنظيمي واقعل
66  

15.4  
 لمتوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسـة   (t-test)"ت"إختبار نتائج 

   .متغير الجنسحسب  الوالء التنظيمي لواقع
67  

 16.4  
 الـوالء   واقـع لتقديرات أفراد عينة الدراسـة ل     المتوسطات الحسابية   

  .متغير سنوات الخبرةب حسالتنظيمي 
68  

  
17.4  

لتقـديرات أفـراد عينـة      نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق       

  .متغير سنوات الخبرةحسب  الوالء التنظيمي واقعالدراسة ل
68  

18.4  
  

 الـوالء   واقـع لتقديرات أفراد عينة الدراسـة ل     المتوسطات الحسابية   

  .متغير المؤهل العلميحسب التنظيمي 
69  

19.4  
لتقـديرات أفـراد عينـة      نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق       

  .متغير المؤهل العلميحسب  الوالء التنظيمي واقعالدراسة ل
69  

20.4  
 الـوالء   واقـع لتقديرات أفراد عينة الدراسـة ل     المتوسطات الحسابية   

  .متغير العمرحسب التنظيمي 
70  

21.4  
لتقـديرات أفـراد عينـة      اللة الفروق   نتائج تحليل التباين األحادي لد    

  .متغير العمرحسب  الوالء التنظيمي واقعالدراسة ل
71  

22.4  
 للمقارنـات البعديـة بـين    (Scheffe  test)" شـيفيه "نتائج إختبار 

  . الوالء التنظيمي تبعا لمتغير العمرواقعالمتوسطات الحسابية ل
71  

23.4  
سـتخراج العالقـة    ال)  r(اختبار معامـل ارتبـاط بيرسـون        نتائج  

  .القرار ووالئهم التنظيمي صنع االرتباطية بين مشاركة العاملين في
72  
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  فهرست المالحق
  الصفحة   عنوان الملحق  الملحق

  101-96  بصورتها األوليةاالستبانة   1
  105-102  االستبانة بعد التحكيم  2
  106  أسماء المحكمين لالستبانة  3

  107   إلى رئيس جامعة القدس المفتوحةإذن للسماح بالدراسة الموجه   4

  108  كتاب تسهيل مهمة الباحث موجه إلى مدراء المناطق التعليمية  5

كتاب موجه إلى مدير دائرة الموارد البشرية لتزويد الباحث بالبيانات   6

  الالزمة للدراسة

109  

  110  قائمة البيانات التي وردت من دائرة الموارد البشرية  7

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 115

  فهرست الموضوعات

  رقم الصفحة  الموضوع  

  -  .صفحة الغالف الداخلية  

  -  .صفحة العنوان  

  -  .صفحة إجازة الرسالة  

  -  اإلهداء  

  أ  اإلقرار  

  ب  الشكر والعرفان  

   ث-ت  مصطلحات الدراسة / التعريفات   

  خ –ج   .ملخص الدراسة باللغة العربية  

  ر -د  . ملخص الدراسة باللغة االنجليزية  

  

  الفصل األول .1

    مشكلة الدراسة وخلفيتها  

  5-2  مقدمة  1.1
  5  مشكلة الدراسة  2.1

  5  أهداف الدراسة  3.1

  6  أهمية الدراسة  4.1

  6  أسئلة الدراسة  5.1

  8-7  فرضيات الدراسة  6.1
  8  حدود الدراسة  7.1
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  الفصل الثاني2.
  26-10  اإلطار النظري  1.2

  45-27  الدراسات السابقة  2.2

  35-27   القراربصنع ةالدراسات السابقة العربية واألجنبية المتعلق  1.2.2

  45-36  الدراسات العربية واألجنبية المتعلقة بالوالء التظيمي  2.2.2

 47-46  التعقيب على الدراسات السابقة  3.2

  

  الفصل الثالث.3

 رقم الصفحة .                                  طريقة وإجراءات الدراسة  

  49  منهج الدراسة  1.3

  49  مجتمع الدراسة  2.3

  51-50  عينة الدراسة  3.3
  52-51   الدراسةاتاأد  4.3
  52  تينصدق األد  5.3

  52  تينثبات األدا  6.3

  53-52  متغيرات الدراسة  7.3
  53  إجراءات تطبيق الدراسة  8.3

  53  المعالجة اإلحصائية  9.3
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  عالفصل الراب .3

  
  رقم الصفحة  الموضوع  

  56  عرض لنتائج األسئلة والفرضيات  

  58-56  .نتيجة السؤال األول  1.4
  60-59  .نتيجة السؤال الثاني  2.4
 60  .   نتيجة السؤال الثالث  3.4

 61-60  .نتيجة الفرضية األولى  1.3.4
  61  .نتيجة الفرضية الثانية  2.3.4

  62-61  .نتيجة الفرضية الثالثة  3.3.4
  64  .نتيجة الفرضية الرابعة  4.3.4

  66-64  .نتيجة الفرضية الخامسة  5.3.4
  66  .نتيجة السؤال الرابع  4.4

  66  .نتيجة الفرضية السادسة  1.4.4

  67  .نتيجة الفرضية السابعة  2.4.4

  68-67  .نتيجة الفرضية الثامنة  3.4.4
  70-69  .نتيجة الفرضية التاسعة  4.4.4
  71-70  . العاشرةنتيجة الفرضية  5.4.4
  72  .نتيجة السؤال الخامس  5.4

  72  .نتيجة الفرضية الحادية عشرة  1.5.4
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  الفصل الخامس . 5

  رقم الصفحة.                                 مناقشة نتائج أسئلة الدراسة  

  74  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول  1.5

  75  يجة السؤال الثانيمناقشة نت   .2.5  

  75  مناقشة نتيجة السؤال الثالث  3.5

  76   الفرضية األولى مناقشة نتيجة  1.3.5

 76  الثانية مناقشة نتيجة الفرضية   2.3.5

  77  الثالثة مناقشة نتيجة الفرضية   3.3.5

  77  الرابعة مناقشة نتيجة الفرضية   4.3.5

  78  الخامسة مناقشة نتيجة الفرضية   5.3.5

  78   مناقشة نتيجة السؤال الرابع  4.5

  79-78  السادسة مناقشة نتيجة الفرضية   1.4.5
  79  السابعة مناقشة نتيجة الفرضية   2.4.5

  80-79  الثامنة مناقشة نتيجة الفرضية   3.4.5
  80  التاسعة مناقشة نتيجة الفرضية   4.4.5

  81  العاشرة مناقشة نتيجة الفرضية   5.4.5

  81  الحادية عشرة تيجة الفرضية مناقشة ن  1.5.5

  83  التوصيات  6.5
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  المراجع العربية واألجنبية

  رقم الصفحة  الموضوع  

    المراجع العربية واألجنبية  

  91-85  المراجع العربية   

  94-92  المراجع األجنبية  

  

  

  

  

  110-96  المالحق  

  

  

  113-111  فهرست الجداول  

  114  فهرست المالحق  

  119-115  رست الموضوعاتفه  
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