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ملخص:
هدفت الدرا�سة �إىل حتديد درجة الوالء التنظيمي لدى الإداريني
الرتبويني يف وزارة الرتبية والتعليم يف الأردن من وجهة نظرهم،
وقد تكونت عينة الدرا�سة من (� )108إداريني تربويني� ،أخذت
بطريقة ع�شوائية من جمتمع الدرا�سة املكون من (� )148إدار ًيا
تربويا ،من وزارة الرتبية والتعليم ،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة طور
الباحث ا�ستبانة الوالء التنظيمي ،وتكونت من ( )25فقرة ،توزعت
على ثالثة جماالت ،ومت الت�أكد من �صدقها وثباتها.
و�أظهرت الدرا�سة �أن درجة الوالء التنظيمي لدى الإداريني
الرتبويني يف وزارة الرتبية والتعليم يف الأردن جاءت مرتفعة،
وجلميع املجاالت ،حيث جاء جمال اال�ستعداد للعمل من �أجل
وزارة الرتبية والتعليم يف املرتبة الأوىل ،تاله جمال الإميان
ب�أهدافها ,وجاء باملرتبة الأخرية جمال الرغبة بالبقاء يف العمل
معها واالعتزاز بها ،كما بينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية ( )α =0.05يف درجات الوالء التنظيمي لدى الإداريني
الرتبويني تب ًعا ملتغريات( :اخلربة ،وامل�ؤهل العلمي ،واملركز
الوظيفي) .
وقد �أو�صت الدرا�سة بت�شجيع الإداريني الرتبويني على
العمل يف وزارة الرتبية والتعليم من خالل زيادة احلوافز املادية
واملعنوية؛ للمحافظة على والئهم التنظيمي بدرجة مرتفعة.
الكلمات املفتاحية :الوالء التنظيمي ،الإداريون الرتبويون،
وزارة الرتبية والتعليم.
‹The Degree of Organizational Loyalty of Academic
Administrators in the Ministry of Education in Jordan from their point of view›.

Abstract
The study aimed at identifying the degree of
organizational loyalty of administrators at the Ministry
of Education in Jordan from their point of view.
The study sample consisted of (108) administrators,
selected randomly from a population of (148) academic
administrators at the Ministry of Education in Jordan.
In order to accomplish the objectives of the study,
the researcher developed a questionnaire consisted
of (25) items, distributed on three domains, it was
the validity and reliability of the questionnaire was
confirmed.The study showed the following results:
The degree of academic administrators’ loyalty was
high in all areas.The area of the willingness to work
in the Ministry of Education came in the first place,
followed by the area of beleiving in the objectives of
the Ministry of Education, then the area of staying in
the work with the Ministry of Education, and there
)were no statistically significant differences (0.05 = α

in the organizational loyalty levels among educational
administrators, depending on the variables:
(experience, qualifications and job position) .The study
recommended encouraging academic administrators
to work in the Ministry of Education by increasing
financial and moral incentives in order to maintain
high rates of organizational loyalty.
Keywords: Organizational Loyalty, academic
Administrators, Ministry of Education.

املقدمة:
يعد والء العاملني يف املنظمات الرتبوية من �أهم �أ�سباب
النجاح يف حتقيق �أهداف تلك املنظمات ،التي يجب املحافظة عليها
ليكون بدرجة مرتفعة بني العاملني ،الأمر الذي ي�ضمن ا�ستمرارها،
ومقدرتها الكبرية على املناف�سة مع املنظمات الرتبوية امل�شابهة.
ويلعب الوالء التنظيمي دوراً مهم ًا يف رفع كفاءة الأداء الأمر
الذي ی�ؤدي �إىل حب الأفراد لعملهم ومنظماتهم ،وحما�سهم للقيام
بالأعمال املطلوبة ،وارتفاع الروح املعنوية لهم ،فاالجتاهات
الإيجابية نحو املنظمة تنمي التعاون التلقائي ببذل كل الطاقات
يف �سبيل حتقيق الأهداف التنظيمية (احلوراين. )2013 ،
كما يع ُّد الوالء التنظيمي من الأمور ال�رضورية التي يجب
توفرها يف الأفراد ويف املنظمات التي يعملون بها؛ لأنه يقلل من
اخل�سائر واالجتاهات ال�سلبية نحو العمل ،كما �أنه ي�ساعد على الر�ضا
الوظيفي واالخال�ص والوالء للعمل ،مما يدفع العاملني لبذل ما
بو�سعهم يف �سبيل جناح حتقيق الأهداف ،وال�سعي لتجنب امل�شكالت،
والبحث الدائم عن احللول الإيجابية يف العمل (احلديدي. )2003 ،
ويع ُّد الوالء التنظيمي من الأمور الداخلية التي ي�شعر بها
الأفراد يف منظماتهم نتيجة طبيعة العالقة التبادلية بني حاجات
الفرد وحاجات املنظمة ،وقد بني جاي (� )Jae, 2000أن الوالء
التنظيمي هو حالة من ال�شعور الداخلي الوجداين الذي تندمج فيه
عدة عنا�رص خمتلفة ،ولكنها ترتابط فيما بينها بحيث ي�صعب حتديد
�أي العنا�رص هو �أكرث ت�أثريا من غريه ،مما يعني ظهوره على �سلوك
العامل ،وتكوين االجتاه الذي يكونه عن املنظمة ،والذي قد ي�ؤدي
�إىل ا�ستمراره يف عمله �أو تركه.
و�أكد كل من جون�سون ،وجون�سون وهامربج (Johnson,
 )Johnson & Heimberg, 1999على �أن الوالء التنظيمي ،هو
عملية داخلية وخارجية يف الفرد تنم عن مدى اقتناعه ب�أهداف
املنظمة التي تتقاطع مع �أهدافه ،مما يوجد حالة من الوالء بني
الفرد ومنظمته ،ويجد الباحث �أن هذا التوجه يدفع باملوظف لبذل
ق�صارى جهده؛ ليحقق كل ما من �ش�أنه رفع �سوية املنظمة ،و�إجناز
الأهداف واخلطط ب�شكل مي�رس وبناء.
ويرى الفهداوي والقطاونة ( )2004على �أن الوالء التنظيمي
ينتج من تفاعل عدد من العوامل مثل :النظم ،وال�سيا�سات املتبعة
داخل املنظمة ،وطبيعة القيادة ،واملناخ التنظيمي ،والبيئة املحيطة
بالعامل.
والوالء التنظيمي هو :احلالة التي يتكامل فيها الفرد مع
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منظمته وعمله ،في�صبح �إن�سانا ت�ستغرقه املنظمة ،ويتفاعل معها
من خالل طموحه الوظيفي ،ورغبته ونيته يف النمو والتقدم،
وحتقيق �أهداف املنظمة من خالله (الأحمدي)2004 ،
ويعرف الباحث الوالء التنظيمي ب�أنه :ذلك الإح�سا�س الداخلي
امل�ستمر الذي يتملك الفرد يف املنظمة ،والناجت من اندماج �أهدافه
مع �أهداف املنظمة ،مما يدفعه للعمل بطريقة �إيجابية� ،أو �سلبية
ح�سب درجة الوالء لديه.
ويتميز الوالء التنظيمي بخ�صائ�ص  متعددة جتعل منه
مو�ضوعا مهماً يف املنظمات ،ومن هذه اخل�صائ�ص( :حمادات،
ً
: )2006
 �أنه ميثل حالة نف�سية مرتبطة بالفرد ،متثل العالقة بينه
وبني املنظمة.
 الت�أثري على قرارات الفرد بالبقاء� ،أو ترك العمل.
 الت�أثري الإيجابي يف الفرد ،وتقبله للعمل ،وبذل مزيد من
اجلهد.
 ي�ؤدي �إىل الأداء العايل للفرد ،وحتقيق الأهداف التنظيمية.
وميكن حتقيق الوالء التنظيمي يف �أي منظمة من خالل
املقومات وامل�ؤ�رشات الآتية :اال�ستعداد لبذل �أق�صى جهد ممكن
لتحقيق �أهداف املنظمة ،والإميان القوي بقبول �أهداف املنظمة
وقيمها ،ووجود رغبة قوية بالبقاء واال�ستمرار يف العمل مع
املنظمة لفرتة طويلة ،والأداء الوظيفي املرتفع ،وكذلك تبني الدفاع
عن املنظمة واال�ستعداد لذلك ،و�إبراز اجلوانب الإيجابية للمنظمة
واحلر�ص عليها ،واملواءمة بني �أهداف املنظمة و�أهداف الفرد
(�سالمة. )2003 ،
وتنبع �أهمية الوالء التنظيمي يف املنظمات كما يراها
حمادات ( )2006مبا يلي:
 املقدرة على تنب�ؤ الإدارة ب�سلوك الأفراد داخل املنظمات،
والء للمنظمة ال
وبخا�صة عمليات دوران العمل ،فالأفراد الأكرث ً
ا�ستقرارا �أكرث داخل املنظمة.
مييلون �إىل ترك العمل ،مما يعني
ً
 ارتباط الوالء التنظيمي بعوامل متعددة ،مثل :الر�ضا
الوظيفي ،وامل�شاركة ،وال�رصاع ،وغريها من العوامل التي ترتبط
ب�سلوك الأفراد يف املنظمات.
 الت�أثري املبا�رش على الإنتاج ،فاالحرتاق النف�سي ،وال�ضغط
ال�سلبي يف العمل ي�ؤديان �إىل انخفا�ض معدالت �أداء الأفراد.
وبني �سميث (� )Smith,2000أن الوالء التنظيمي له وجهان،
و�إذا توفرا يف �أي منظمة ف�إنهما يدعمانها ويقويانها ،وهما :الوالء
امل�ستمر ،ويعني �أن الفرد ي�ضحي مب�صلحته مقابل م�صلحة املنظمة،
وهذا ينتج عن العالقات االجتماعية التي يرتبط بها الفرد داخل
املجموعات يف املنظمة ،والوالء املوجه ،ويتمثل هذا من خالل
ارتباط الفرد باملجموعة داخل املنظمة وان�صياعه ل�سلطتها.
ويت�أثر الوالء التنظيمي بعدد من اخل�صائ�ص  حددها عبد
الباقي ( )2005بالآتي:
 ال�صفات ال�شخ�صية :وت�شمل ال�سن ،والتعليم ،ومدة اخلدمة،
واحلالة االجتماعية.
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 �صفات العمل :وتتمثل بدرجة م�س�ؤولية الفرد ،درجة
االح�سا�س ب�أهمية نتائج العمل ،اال�ستقاللية� ،رصاعات الدور،
غمو�ض الدور.
 اخلربة يف العمل� :إن حتقيق �أهداف الفرد من خالل حتقيق
�أهداف املنظمة ،يك�سب الفرد �شعوراً بالرغبة بالبقاء يف العمل
والوالء له ،وكلما زادت خربة الفرد حتققت �أهدافه �أكرث ،وزاد وال�ؤه
لعمله ومنظمته.
�أما �أبعاد الوالء التنظيمي فقد �أجملها احلجري ( )2002وهي:
 الوالء العاطفي :والذي ي�شري �إىل درجة �شعور الفرد
بارتباطه باملنظمة وجدانيا ونف�سيا ورغبته بالبقاء فيها.
 الوالء الأخالقي (املعياري)  :وهو الإح�سا�س الذي ينمو
عند الفرد يف املنظمة ،ويتعزز هذا الإح�سا�س بالدعم اجليد من قبل
املنظمة ،وال�سماح له بامل�شاركة الإيجابية.
 الوالء امل�ستمر :وهو ناجت من تكري�س الفرد حياته،
والت�ضحية مب�صاحله مقابل م�صالح املنظمة ،وعالقته مبجموعات
العمل.
كبريا يف زيادة الوالء
دورا
ً
وميكن �أن تلعب املنظمات ً
ملوظفيها من خالل :مدى و�ضوح الأهداف التنظيمية ،واالهتمام
بحاجات العاملني و�إ�شباعها ،و�إبراز املكانة االجتماعية للعاملني،
وا�ستخدام النمط الدميوقراطي للقيادة ،وزيادة م�شاركة العاملني يف
�سيا�سات املنظمة ،بالإ�ضافة �إىل العمل على بناء الثقة التنظيمية
بني العاملني واملنظمة ،واالهتمام باحلوافز و�إيجاد نظام فعال له،
انفتاحا و�أكرث حرية ،وزيادة االهتمام
وبناء مناخ تنظيمي �أكرث
ً
بالر�ضا الوظيفي للعاملني يف املنظمة (بطاح. )2006 ،
وقد قام الباحث مبراجعة عدد من الدرا�سات ذات العالقة
مبو�ضوع البحث :مثل درا�سة كل من براون وجايلور (Brown, 2002
 ،)& Gaylorوهدفت �إىل معرفة العالقة بني �أبعاد الوالء التنظيمي
للجامعة (العاطفي ،وامل�ستمر ،واملعياري) والر�ضا الوظيفي
والت�أثري النف�سي ومركز ال�سيطرة و�شملت عينة الدرا�سة على ()106
�أع�ضاء هيئة تدري�س ،وا�ستخدم الباحثان ا�ستبانتني جلمع البيانات،
وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن هناك عالقة �إيجابية بني الوالء التنظيمي
العاطفي والوالء التنظيمي املعياري.
وهدفت درا�سة ال�شوابكة (� )2007إىل تعرف م�ستوى ال�صمت
التنظيمي لدى القيادات الإدارية الأكادميية يف اجلامعات الأردنية
العامة ،وعالقته بالوالء التنظيمي للمر�ؤو�سني وامل�شاركة يف �صنع
القرارات التنظيمية ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )561فردا من
القيادات الإدارية الأكادميية ،وا�ستخدم الباحث ثالث ا�ستبانات
جلمع املعلومات ،وخل�صت الدرا�سة �إىل �أن م�ستوى الوالء التنظيمي
كان متو�سطا.
و�أجرت حمدان ( )2008درا�سة هدفت التعرف �إىل العالقة
بني احلرية الأكادميية والوالء التنظيمي كما يراها �أع�ضاء الهيئة
التدري�سية يف اجلامعات الفل�سطينية ،وبيان هذه العالقة التي
تختلف باختالف اجلن�س والرتبة العلمية واخلربة والكلية.وتكونت
عينة الدرا�سة من ( )300ع�ضو هيئة تدري�س ،وا�ستخدمت الدرا�سة
اال�ستبانة ك�أداة جلمع البيانات الالزمة ،وتو�صلت �إىل �أن الدرجة
الكلية لواقع الوالء التنظيمي لدى �أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف
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اجلامعات الفل�سطينية كانت عالية.
كما �أجرى الر�شيدي ( )2010درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن
الأمناط القيادية املدر�سية ال�سائدة لدى مديري املدار�س يف املرحلة
املتو�سطة يف دولة الكويت ،وم�ستوى الوالء التنظيمي لدى املعلمني،
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )451معلما ومعلمة ،وا�ستخدمت
اال�ستبانة ك�أداة جلمع البيانات ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن م�ستوى
الوالء التنظيمي لدى املعلمني كان مرتفعا ،ووجود عالقة �إيجابية
دالة �إح�صائي ًا بني الأمناط القيادية وبني الوالء التنظيمي ،وكذلك
وجود اختالف بني متغري اجلن�س والوالء التنظيمي ،ووجود عالقة
ارتباطية بني الوالء التنظيمي وكل من اخلربة ،وامل�ؤهل العلمي.
ويف درا�سة �أجراها كل من كلي وزمالئه ()Klehe, et al., 2011
هدفت للك�شف عن �أثر املتغريات الإدارية مثل :التخطيط الوظيفي
والتدوير الوظيفي ،على الوالء التنظيمي للموظفني يف املنظمات
يف هولندا ،وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج التحليلي ،وتكونت العينة من
( )350من مديري املوارد الب�رشية ،وا�ستخدم الباحثون ا�ستبانتني
جلمع املعلومات ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن هناك ت�أثرياً �إيجابي ًا
للتخطيط الوظيفي على الوالء التنظيمي للعاملني ،كما �أظهرت
الدرا�سة ت�أثرياً معاك�س ًا للتدوير الوظيفي على الوالء التنظيمي.
وهدفت درا�سة الدروي�ش ( )2012التعرف �إىل م�ستوى �صنع
القرار الأخالقي لدى مديري املدار�س املتو�سطة يف دولة الكويت،
وعالقته مب�ستوى الوالء التنظيمي للمعلمني من وجهة نظرهم،
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )337معلما ومعلمة ،وا�ستخدمت
الباحثة ا�ستبانتني جلمع املعلومات للدرا�سة ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل
�أن الوالء التنظيمي للمعلمني كان متو�سطً ا ،ووجود عالقة ارتباطية
بني �صنع القرار ،والوالء التنظيمي.

تعقيب على الدراسات السابقة:
تناولت الدرا�سات ال�سابقة جمتمعات خمتلفة تراوحت بني
�أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف اجلامعات ،وبني مديري املدار�س،
�أما الدرا�سة احلالية فقد ركزت على الإداريني الرتبويني يف وزارة
الرتبية والتعليم ،وقد ربطت الدرا�سات ال�سابقة بني الوالء التنظيمي
ومتغريات خمتلفة ،وبينت العالقة بينها ،وهذه الدرا�سة تناولت
الوالء التنظيمي وعالقته باملتغريات الدميوغرافية كاجلن�س،
واخلربة ،وامل�ؤهل العلمي ،كما اتفقت هذه الدرا�سة يف الدرجة
املرتفعة للوالء التنظيمي لدى �أفراد العينة مع الدرا�سات ال�سابقة
جميعها عدا درا�سة ال�شوابكة ( ، )2007كما اتفقت هذه الدرا�سة مع
الدرا�سات ال�سابقة يف ا�ستخدامها اال�ستبانة ك�أداة جلمع البيانات.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
يعد الوالء التنظيمي للعاملني يف امل�ؤ�س�سات الرتبوية يف
وزارة الرتبية والتعليم يف الأردن من مقومات جناح العمل ،وحتقيق
الأهداف فيها ،لذا ف�إن م�شكلة الدرا�سة تتحدد يف التعرف على درجة
الوالء التنظيمي لدى الإداريني الرتبويني يف وزارة الرتبية والتعليم
يف الأردن من وجهة نظرهم ،وذلك من خالل الإجابة عن الأ�سئلة
الآتية:
◄◄ما درجة الوالء التنظيمي لدى الإداريني الرتبويني (مدير

عام ،مدير تربية) يف وزارة الرتبية والتعليم يف الأردن من وجهة
نظرهم؟
◄◄هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية ( )α =0.05بني
درجة الوالء التنظيمي لدى الإداريني الرتبويني (مدير عام ،مدير
تربية) يف مديريات الرتبية والتعليم يف وزارة الرتبية والتعليم يف
الأردن تعزى الختالف متغريات (�سنوات اخلربة ،وامل�ؤهل العلمي،
واملركز الوظيفي) ؟

أهداف الدراسة:
هدفت هذه الدرا�سة لتحقيق الأهداف الآتية:
 التعرف �إىل درجة الوالء التنظيمي لدى الإداريني
الرتبويني (مدير عام ،مدير تربية) يف وزارة الرتبية والتعليم يف
الأردن من وجهة نظرهم.
 الك�شف عن �أثر بع�ض املتغريات (�سنوات اخلربة ،وامل�ؤهل
العلمي ،واملركز الوظيفي) على الوالء التنظيمي.

أهمية الدراسة:
تتمثل �أهمية الدرا�سة يف النقاط الآتية:
 ي�ؤمل من نتائج هذه الدرا�سة �أن تفيد امل�س�ؤولني يف وزارة
الرتبية والتعليم ب�صدد اختيار الإداريني الرتبويني يف مديريات
الرتبية والتعليم.
 يتوقع من نتائج هذه الدرا�سة �أن تفيد الإداريني الرتبويني
من خالل تعرف درجة الوالء التنظيمي لدى الإداريني الرتبويني يف
وزارة الرتبية والتعليم يف الأردن.
 ي�ؤمل �أن ترثي هذه الدرا�سة املكتبة العربية بعامة
ومكتبات اجلامعات الأردنية بخا�صة ،حول مو�ضوع الوالء
التنظيمي.
 بالإ�ضافة للتو�صل �إىل تو�صيات ت�سهم يف رفع الوالء
التنظيمي لدى الإداريني الرتبويني يف وزارة الرتبية والتعليم.

حدود الدراسة:
 احلدود الب�رشية :اقت�رصت هذه الدرا�سة على الإداريني
الرتبويني.
 احلدود املكانية :وزارة الرتبية والتعليم يف الأردن.
 احلدود الزمانية :الف�صل الأول للعام الدرا�سي 2015
.2016/

مصطلحات الدراسة:
الوالء التنظيمي :هو العملية التي يحدث فيها ان�سجام بني
�أهداف الفرد ،و�أهداف املنظمة ،وقيم الفرد وقيم املنظمة ،و�إقبال
الفرد بدافعية كبرية لتحقيق الأهداف التنظيمية ،والرغبة يف البقاء
يف املنظمة ،واالفتخار بها (الروا�شدة. )88 :2007 ،
ويعرف الباحث الوالء التنظيمي �إجرائياً ب�أنه :الدرجة التي
يح�صل عليها امل�ستجيبون من خالل الإجابة عن فقرات ا�ستبانة
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درجة الوالء التنظيمي لدى اإلداريني التربويني
في وزارة التربية والتعليم في األردن من وجهة نظرهم

أ .بسام عليان القريناوي
أ.د .كايد محمود سالمة

(الوالء التنظيمي) التي �سيتم ا�ستخدامها يف هذه الدرا�سة.
الطريقة والإجراءات :تتناول الطريقة والإجراءات و�صف ًا
ملنهج الدرا�سة واملجتمع والعينة ،و�أداة الدرا�سة امل�ستخدمة ،وكيفية
حتقيق �صدقها وثباتها ،والطرق الإح�صائية ،و�إجراءات الدرا�سة،
وعلى النحو الآتي:

اجلنوب ،ومت يف هذه الدرا�سة اختيار العينة من �أفراد جمتمع الدرا�سة
بالطريقة الطبقية الع�شوائية ،وقد بلغ عدد �أفراد عينة الدرا�سة ()108
مديرين ،حيث كانت ن�سبتهم املئوية �إىل جمتمع الدرا�سة (، )% 73
وتوزعت عينة الدرا�سة ب�صورتها النهائية كما يف اجلدول (: )3
الجدول ()3
توزيع عينة الدراسة من اإلداريين التربوين في وزارة التربية والتعليم

منهج الدراسة:
ا�ستخدم الباحث لتحقيق �أهداف هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي
كونه املنهج الأكرث مالءمة ملثل هذا النوع من الدرا�سات ،كما مت
ا�ستخدام اال�ستبانة ك�أداة جلمع بيانات الدرا�سة.

جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع املديرين العامني وعددهم
( ، )17ومديري الرتبية يف وزارة الرتبية والتعليم ونوابهم يف
الأردن والبالغ عددهم ( ، )131وكان املجموع الكلي (� )148إداري ًا
للعام الدرا�سي ( ، )2016 /2015موزعني كما يف اجلدول (: )1
الجدول ()1

العدد

املديرون العامون يف وزارة الرتبية والتعليم

17

مديرو الرتبية يف مديريات وزارة الرتبية والتعليم ونوابهم 131

املجموع

الإقليم
ال�شمال

40

29

الو�سط

60

44

اجلنوب

31

23

املديرون العامون

17

12

املجموع

148

108

خصائص عينة الدراسة:
مديرا تربو ًيا ،بواقع ()12
تكونت عينة الدرا�سة من ()98
ً
مديرا ملديريات الرتبية والتعليم يف خمتلف
عاما ،و ()86
مديرا ً
ً
ً
حمافظات اململكة ،وقد بلغ عدد الإداريني الرتبويني الذين يحملون
�شهادة البكالوريو�س (� )14إدار ًيا ،وعدد الذين يحملون �شهادات
عليا (ماج�ستري ،دكتوراه) (� )84إدار ًيا ،كما بلغ عدد الإداريني ممن
لديهم خربة (� )5 - 1سنوات (� )9إداريني ،وممن لديهم خربة (- 6
� )10سنوات (� )13إدار ًيا ،وممن لديهم خربة �أكرث من (� )10سنوات
(� )76إدار ًيا.

توزيع اإلداريين التربوين في وزارة التربية والتعليم

املركز الوظيفي

عدد املديرين

عدد �أفراد العينة

148

المصدر موقع وزارة التربية والتعليمwww.moe.gov.jo :

ومت اعتماد تق�سيم مديريات الرتبية والتعليم �إىل ثالث مناطق أداة الدراسة:

ح�سب الأقاليم :مديريات ال�شمال ،ومديريات الو�سط ،ومديريات
اجلنوب ،ومت اختيار العينة من �أفراد جمتمع الدرا�سة بالطريقة
الطبقية الع�شوائية ،واجلدول ( )2يبني توزيع مديريات الرتبية
والتعليم على الأقاليم الثالثة ،وقد بلغ عدد �أفراد عينة الدرا�سة
( )108مديرين ،حيث كانت ن�سبتهم املئوية �إىل جمتمع الدرا�سة
(. )73%
الجدول ()2
توزيع اإلداريين التربوين في وزارة التربية والتعليم حسب األقاليم

الإقليم

عدد مديري التعليم عدد نواب مديري التعليم

املجموع

ال�شمال

14

26

40

الو�سط

22

38

60

اجلنوب

11

20

31

املديرين العامني

17

--

17

املجموع

64

84

148

مت تطوير ا�ستبانة تكونت من جز�أين ،ا�شتمل اجلزء الأول على
املتغريات ال�شخ�صية للم�ستجيبني (املركز الوظيفي ،امل�ؤهل العلمي،
اخلربة) وتكون اجلزء الثاين من الفقرات التي تقي�س درجة الوالء
التنظيمي لدى الإداريني الرتبويني ،وبلغ عدد الفقرات ( )25فقرة.
ومت اال�ستجابة عن هذه الفقرات وفق �سلم ليكرت اخلما�سي ،كما
يلي :كبرية جداً ( ، )5كبرية ( ، )4متو�سطة ( ، )3قليلة ( ، )2قليل
جداً (. )1
وتوزعت على ثالثة جماالت هي:
 املجال الأول :الإميان ب�أهداف وزارة الرتبية والتعليم،
وتكون من ( )4فقرات.
 املجال الثاين :اال�ستعداد للعمل من �أجل وزارة الرتبية
والتعليم ،وتكون من ( )8فقرات.
 املجال الثالث :الرغبة بالبقاء يف العمل مع وزارة الرتبية
والتعليم واالعتزاز بها وتكون من ( )13فقرة.

صدق أداة الدراسة:

عينة الدراسة
مت اعتماد تق�سيم مديريات الرتبية والتعليم �إىل ثالث مناطق
ح�سب الأقاليم :مديريات ال�شمال ،ومديريات الو�سط ،ومديريات
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مت التحقق من �صدق �أداة الدرا�سة من خالل:
♦ ♦�أوال� :صدق املحكمني :مت التحقق من �صدق ا�ستبانة الوالء

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد السابع  -ع ( - )22نيسان 2018

التنظيمي من خالل ا�ستخدام �صدق املحكمني ،حيث قام الباحث
حمكما ،من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص
بعر�ض اال�ستبانة على ()15
ً
يف املجاالت الرتبوية واللغة العربية والإدارية املختلفة ،من
جامعات خمتلفة هي :اجلامعة الأردنية ،جامعة عمان للدرا�سات
العليا ،جامعة ال�رشق الأو�سط ،وجامعة الريموك؛ للت�أكد من درجة
�صالحية الفقرات ،وقد تكونت اال�ستبانة ب�صورتها الأولية من
بناء على ر�أي املحكمني ،وا�ستقرت
( )27فقرة ،ومت حذف فقرتني ً
اال�ستبانة ب�صيغتها النهائية على ( )25فقرة.
♦ ♦ثانيا� :صدق البناء
مت ا�ستخراج معامل ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية للداللة
على �صدق البناء ال�ستبانة الوالء التنظيمي ،و�أظهرت معامالت
االرتباط بني درجة الفقرة ،والدرجة الكلية ملجاالت الوالء التنظيمي
تراوحت بني ( 0.200و  )0.784وهي قيم جيدة ملعامالت
االرتباط ،ومنا�سبة للدرا�سة احلالية.
ثبات أداة الدراسة :استبانة الوالء التنظيمي
مت ا�ستخراج الثبات ال�ستبانة الوالء التنظيمي ،با�ستخدام
معامل االت�ساق الداخلي كرونباخ �ألفا ،حيث مت تطبيق الأداة
عاما،
على عينة ا�ستطالعية تكونت من ( )20مدير تربية
ومديرا ً
ً
من خارج عينة الدرا�سة ،وتراوحت معامالت الثبات با�ستخدام
كرونباخ �ألفا ،بني ( 0.553و  )0.816للمجاالت الفرعية للمقيا�س،
و ( )0.788للمقيا�س ككل ،وتع ّد جميع معامالت الثبات منا�سبة
ومالئمة لأغرا�ض الدرا�سة.
متغريات الدراسة:
تكونت متغريات الدرا�سة من نوعني من املتغريات وهي:
املتغريات املستقلة:
وكانت كما يلي:
 املركز الوظيفي :وله م�ستويان :مدير عام ،مدير تربية.
 امل�ؤهل العلمي :وله م�ستويان :بكالوريو�س ،درا�سات عليا.
 م�ستويات اخلربة :وله ثالثة م�ستويات� )5 - 1( :سنوات،
(�أكرث من � 5سنوات – � )10سنوات�( ،أكرث من � 10سنوات) .
املتغريات التابعة:
وهي املتغريات التي ت�أثرت باملتغريات امل�ستقلة ،وهذه
املتغريات هي :درجة الوالء التنظيمي.
وقد جمعت اال�ستبانات من عينة الدرا�سة بعد تعبئتها ،والت�أكد
منها ،حيث اعتمدت ( )98ا�ستبانة من �أ�صل ( ، )108وبن�سبة (91
 ، )%ورف�ض ( )10ا�ستبانات لأنها ال ت�صلح للتحليل.
املعاجلة اإلحصائية:
للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة ،ا�ستخدم الباحث املعاجلات
الإح�صائية التالية:
◄◄للإجابة عن ال�س�ؤال الأول ،ا�ستخدمت املتو�سطات
احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية.
◄◄للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين ،ا�ستخدمت املتو�سطات

احل�سابية ،وحتليل التباين الثالثي لبيان �أثر متغريات الدرا�سة على
الكلي ،وحتليل التباين الثالثي املتعدد لأثر املتغريات على جماالت
الدرا�سة

عرض النتائج:
◄◄ال�س�ؤال الأول :ما درجة الوالء التنظيمي لدى الإداريني
الرتبويني (مدير عام ،مدير تربية) يف وزارة الرتبية والتعليم يف
الأردن من وجهة نظرهم؟
للإجابة عن ال�س�ؤال ،ح�سبت املتو�سطات احل�سابية،
واالنحرافات املعيارية ،وامل�ستوى ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة
على جماالت الوالء التنظيمي لدى الإداريني والرتبويني ,كما يف
اجلدول (. )4
الجدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة الستجابات العينة على مجاالت مقياس
الوالء التنظيمي لدى اإلداريين التربويين

الرقم

املجال

1

الإميان ب�أهداف وزارة الرتبية والتعليم

2
3

اال�ستعداد للعمل من �أجل وزارة الرتبية
والتعليم
الرغبة بالبقاء يف العمل مع وزارة
الرتبية والتعليم واالعتزاز بها
الدرجة الكلية ملقيا�س الوالء التنظيمي

املتو�سط االنحراف
الدرجة
احل�سابي املعياري
4.46

0.593

مرتفعة

4.60

0.405

مرتفعة

4.39

0.453

مرتفعة

4.47

0.384

مرتفعة

يبني اجلدول (� )4أن الدرجة الكلية ملقيا�س الوالء التنظيمي
للإداريني الرتبويني جاء مبتو�سط ح�سابي ( )4.47وبدرجة مرتفعة،
وجاء جمال اال�ستعداد للعمل من �أجل وزارة الرتبية والتعليم يف
املرتبة الأوىل من جماالت املقيا�س ومبتو�سط ح�سابي ()4.60
وبدرجة مرتفعة ,تاله جمال الإميان ب�أهداف وزارة الرتبية والتعليم
مبتو�سط ح�سابي ( )4.46و بدرجة مرتفعة ,وجاء باملرتبة الأخرية
جمال الرغبة بالبقاء يف العمل مع وزارة الرتبية والتعليم واالعتزاز
بها ومبتو�سط ح�سابي ( )4.39و بدرجة مرتفعة.
وهذه النتيجة املرتفعة لدرجة الوالء التنظيمي للإداريني
الرتبويني يف وزارة الرتبية والتعليم ،ويف املجاالت كافة تعني
�أنهم م�ستعدون لبذل �أق�صى ما لديهم من جهد لتحقيق الأهداف
وال�سيا�سات الرتبوية ،مما يدفعهم لتف�ضيل م�صلحة العمل على
م�صاحلهم ال�شخ�صية ،وق�ضاء �أوقات �أطول من الدوام الر�سمي �إذا
اقت�ضى الأمر ،بالإ�ضافة �إىل تقدمي �أفكار �إبداعية ت�سهم يف تطوير
العمل الرتبوي وحت�سينه ،وترفع لديهم الإميان ب�أهداف وزارة
الرتبية والتعليم وقيمها ،وجتعلهم �أكرث رغبة بالبقاء يف العمل مع
وزارة الرتبية والتعليم واالعتزاز بها والدفاع عنها امام اجلميع.وقد
تعزى النتيجة الرتباط الإداريني بوظائفهم ب�شكل كبري ،مما يدفعهم
لتحمل �صعوبات العمل ،والت�ضحية يف �سبيل جناح العمل و�إمتامه
ب�شكل متميز ،وقد تعزى النتيجة لال�ستقرار النف�سي الذي يجده
الإداريون الرتبويون يف وزارة الرتبية والتعليم.
وفيما يلي تف�صيل جماالت الوالء التنظيمي لفقرات املجاالت
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درجة الوالء التنظيمي لدى اإلداريني التربويني
في وزارة التربية والتعليم في األردن من وجهة نظرهم

أ .بسام عليان القريناوي
أ.د .كايد محمود سالمة

أوال :جمال اإلميان بأهداف وزارة الرتبية والتعليم
يبني اجلدول ( )5املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية والدرجة ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على جمال
الإميان ب�أهداف وزارة الرتبية والتعليم من مقيا�س الوالء التنظيمي
للإداريني الرتبويني ،مرتبة ترتي ًبا تنازل ًيا ح�سب املتو�سطات
احل�سابية.
الجدول ()5
المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والدرجة الستجابات العينة على مجال اإليمان
بأهداف وزارة التربية والتعليم من مقياس الوالء التنظيمي لدى اإلداريين والتربويين مرتبة
ترتيبًا تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

الرتبة الرتتيب
1

4

2

3

3

1

4

2

الفقرة
�أهتم كثرياً لتحقيق
م�ستقبل �أف�ضل للدائرة التي
�أعمل بها
قيمي تتطابق مع قيم
وزارة الرتبية والتعليم
احرتم القوانني واللوائح
اخلا�صة بالعمل
�أ�ؤمن �إميانا عميقا ب�أهداف
وزارة الرتبية والتعليم

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الدرجة

4.57

0.732

مرتفعة

4.47

0.692

مرتفعة

4.44

0.850

مرتفعة

4.37

0.709

مرتفعة

يبني اجلدول (� )5أن درجة فقرات جمال الإميان ب�أهداف
وزارة الرتبية والتعليم ،من مقيا�س الوالء التنظيمي ،لدى الإداريني
والرتبويني ،جاءت جميعها بدرجة مرتفعة ،حيث تراوحت
املتو�سطات احل�سابية بني ( 4.37و  )4.57حيث جاءت الفقرة

(�أهتم كثريا لتحقيق م�ستقبل �أف�ضل للدائرة التي �أعمل بها) ب�أعلى
متو�سط ح�سابي و بدرجة مرتفعة ،و جاءت الفقرة (�أ�ؤمن �إميانا
عميقا ب�أهداف وزارة الرتبية والتعليم) باملرتبة الأخرية و ب�أقل
متو�سط ح�سابي و بدرجة مرتفعة.وتعني هذه النتيجة �أن الإداري
الرتبوي يف وزارة الرتبية والتعليم يهتم كثريا لتحقيق م�ستقبل
�أف�ضل للدائرة التي يعمل بها ،وهناك تطابق بني قيمه وقيم وزارة
الرتبية والتعليم ،ويحرتم القوانني واللوائح اخلا�صة بالعمل ،وي�ؤمن
�إميانا عميقا ب�أهداف وزارة الرتبية والتعليم.
هذه النتيجة املرتفعة لدرجة الوالء التنظيمي ،يف فقرات
جمال الإميان ب�أهداف وزارة الرتبية والتعليم ،تعني �أن الإميان
ب�أهداف املنظمة ومطابقة قيم الأفراد مع قيمها ،جتعل العاملني
احرتاما للقوانني واللوائح اخلا�صة
ا�ستقرارا يف املنظمة ،و�أكرث
�أكرث
ً
ً
بالعمل ،ويزيد اهتمامهم �أكرث لتحقيق الأف�ضل للعمل واملنظمة.
وقد تعزى هذه النتيجة� ،إىل �أن جميع الإداريني الرتبويني
هم من نف�س �رشائح املجتمع ،و�أن قيم وزارة الرتبية والتعليم ،هي
أي�ضا �إىل والء
قيم تتطابق مع قيم هذا املجتمع ،وقد تعزى النتيجة � ً
الإداريني الرتبويني ملجتمعهم الذي يحرتمونه ويقدرون دوره يف
تن�شئتهم وو�صولهم �إىل هذه املكانة االجتماعية ،وقد تعزى النتيجة
�إىل اعتقادهم احلقيقي ب�أهداف وزارة الرتبية والتعليم.
ثانيا :جمال االستعداد للعمل من أجل وزارة الرتبية والتعليم
يبني اجلدول ( )6املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات
املعيارية ،والدرجة ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على جمال
اال�ستعداد للعمل من �أجل وزارة الرتبية والتعليم من مقيا�س
الوالء التنظيمي للإداريني الرتبويني مرتبة ترتي ًبا تنازل ًيا ح�سب
املتو�سطات احل�سابية.

الجدول ()6

المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والدرجة الستجابات العينة على مجال االستعداد للعمل من أجل وزارة التربية والتعليم من مقياس الوالء التنظيمي لإلداريين التربويين مرتبة ترتيبًا
تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

الفقرة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الدرجة

4.69

0.526

مرتفعة

0.605

مرتفعة
مرتفعة

الرتبة

الرتتيب

5

5

لدي اال�ستعداد لبذل �أق�صى جهد لإجناح العمل

6

11

�أحر�ص على القيام بالواجبات املوكلة ايل على �أكمل وجه

4.67

7

12

�أحر�ص على عدم مغادرة العمل للقيام ب�أعمايل اخلا�صة

4.66

0.536

8

6

�أقوم مب�ساعدة زمالئي يف العمل

4.65

0.594

مرتفعة

9

10

م�ستعد �أن �أم�ضي وقتا �أطول من الدوام الر�سمي من �أجل م�صلحة العمل

4.60

0.654

مرتفعة

10

7

�أف�ضل م�صلحة العمل على م�صلحتي ال�شخ�صية

4.59

0.589

مرتفعة

11

8

�أعد نف�سي ع�ضوا فاعال يف العمل مع وزارة الرتبية والتعليم

4.52

0.662

مرتفعة

12

9

�أقدم �أفكارا �إبداعية لتح�سني �سري العمل يف وزارة الرتبية والتعليم

4.46

0.595

مرتفعة

يبني اجلدول (� ، )6أن الدرجة الكلية لفقرات جمال اال�ستعداد
للعمل من �أجل وزارة الرتبية والتعليم من مقيا�س الوالء التنظيمي
للإداريني الرتبويني جاءت جميعها مرتفعة ,حيث تراوحت
املتو�سطات احل�سابية بني ( 4.46و  )4.69حيث جاءت الفقرة (لدي
اال�ستعداد لبذل �أق�صى جهد لإجناح العمل) ب�أعلى متو�سط ح�سابي و
أفكارا �إبداعي ًة لتح�سني �سري
بدرجة مرتفعة ،و جاءت الفقرة (�أقدم � ً
العمل يف وزارة الرتبية والتعليم) باملرتبة الأخرية و ب�أقل متو�سط
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ح�سابي و بدرجة مرتفعة.وتعني هذه النتيجة �أن الإداريني الرتبويني
كبريا للعمل والت�ضحية
يف وزارة الرتبية والتعليم لديهم ا�ستعدا ًدا ً
من �أجلها ،من خالل القيام بالأعمال املطلوبة منهم ،واحلر�ص على
العمل كفريق لإجناح العمل.
هذه النتيجة املرتفعة لفقرات هذا املجال ،تعني �أن الإداري
الرتبوي م�ستعد للعمل يف وزارة الرتبية والتعليم ومن �أجلها؛ لأنه
ع�ضوا فاعلاً فيها ،وهو لذلك يبذل �أق�صى ما لديه من
يع ّد نف�سه
ً

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد السابع  -ع ( - )22نيسان 2018

جهد لتحقيق الأهداف الرتبوية ،في�ساعد زمالءه يف العمل ،ويقوم
بواجباته على �أكمل وجه قبل مغادرته للعمل.
وميكن �أن تف�رس هذه النتيجة �إىل �أن الإداري الرتبوي ،والذي
�آمن ب�أهداف وزارة الرتبية والتعليم ،قد �أ�صبح لديه رغبة حقيقية
للعمل من �أجل وزارة الرتبية والتعليم� ،سيما �أنه يعمل مع منظمة
تهدف لتخريج �أجيال قادرة على خدمة جمتمعها ،وقد تعزى
النتيجة �إىل احلوافز املادية واملعنوية املقدمة من وزارة الرتبية
والتعليم للإداريني الرتبويني ،وقد تف�رس النتيجة لأ�سباب ثقافية �أو
�شخ�صية لدى الإداريني الرتبويني.

ثالثا :جمال الرغبة بالبقاء يف العمل مع وزارة الرتبية والتعليم
واالعتزاز بها
يبني اجلدول ( )7املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات
املعيارية ،والدرجة ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على جمال
الرغبة بالبقاء يف العمل مع وزارة الرتبية والتعليم ،واالعتزاز بها
لدى الإداريني الرتبويني ،مرتبة ترتي ًبا تنازل ًيا ح�سب املتو�سطات
احل�سابية

الجدول ()7
المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والدرجة الستجابات العينة على مجال الرغبة بالبقاء في العمل مع وزارة التربية والتعليم واالعتزاز بها لدى اإلداريين التربويين مرتبة ترتيبًا
تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

الفقرة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الدرجة

4.67

0.513

مرتفعة

0.622

مرتفعة
مرتفعة

الرتبة

الرتتيب

13

14

�أخل�ص يف عملي جتاه وزارة الرتبية والتعليم

14

15

�أحر�ص على عدم التغيب عن العمل

4.60

15

21

�أ�ستاء عندما يذكر �أحد وزارة الرتبية والتعليم ب�سوء

4.55

0.644

16

25

�أ�شعر بالفخر عند احلديث مع الآخرين عن عملي

4.55

0.675

مرتفعة

17

24

�أقدم �صورة �إيجابية للآخرين عن وزارة الرتبية والتعليم

4.54

0.613

مرتفعة

18

23

�أحب العمل يف وزارة الرتبية والتعليم

4.49

0.631

مرتفعة

19

13

�أرغب باال�ستمرار يف العمل مع وزارة الرتبية والتعليم حتى �سن التقاعد

4.44

0.747

مرتفعة

20

18

�أحظى بتقدير رئي�سي يف العمل

4.38

0.711

مرتفعة

21

20

�أرتبط داخليا نحو عملي مع وزارة الرتبية والتعليم

4.38

0.650

مرتفعة

22

22

�أحقق ذاتي من خالل عملي مع وزارة الرتبية والتعليم

4.27

0.726

مرتفعة

23

19

عادة ما حتل م�شكالت العمل ب�رسعة

4.17

0.813

مرتفعة

24

16

�أ�ؤمن ب�أنني �أح�صل على حقوقي كاملة يف عملي

4.11

0.929

مرتفعة

25

17

�أ�شعر بالأمان الوظيفي داخل عملي

4.03

0.947

مرتفعة

يبني اجلدول (� )7أن الدرجة الكلية لفقرات جمال الرغبة
بالبقاء يف العمل مع وزارة الرتبية والتعليم واالعتزاز بها لدى
الإداريني الرتبويني جاءت جميعها مرتفعة ،حيث تراوحت
املتو�سطات احل�سابية بني ( 4.03و  )4.67حيث جاءت الفقرة
(�أخل�ص يف عملي جتاه وزارة الرتبية والتعليم) ب�أعلى متو�سط
ح�سابي و بدرجة مرتفعة ،و جاءت الفقرة (�أ�شعر بالأمان الوظيفي
داخل عملي ).باملرتبة الأخرية وب�أقل متو�سط ح�سابي وبدرجة
مرتفعة.وتظهر هذه النتيجة �أن رغبة الإداريني الرتبويني يف البقاء
يف العمل مع وزارة الرتبية والتعليم عالية ،وحر�صهم عدم تركها
ب�سبب ما يجدونه فيها.وقد تعزى النتيجة �إىل درجة الأمان الوظيفي
الذي ي�شعر بها الإداريون الرتبويون يف وزارة الرتبية والتعليم ،وقد
تعزى النتيجة �إىل �شعورهم بتحقيق ذاتهم من خالل هذه الوظائف.
�إن الرغبة يف العمل مع املنظمة ،ينتج عن ر�ضا العامل عن
العالقة بينه وبني منظمته ،مما يدفعه للبقاء بها وتف�ضيلها عن
غريها ،في�ستمر يف عمله حتى ي�صل �إىل �سن التقاعد ،وال يتغيب عن
عمله �إال لظروف خارجة عن �إرادته ،فهو ي�شعر بالأمان الوظيفي،

ويحقق ذاته من خالل وظيفته ،مما يجعله يقدم �صورة �إيجابية عن
املنظمة للآخرين ،ويدافع عنها لأنه ي�شعر بالفخر يف العمل مع هذه
املنظمة.
وميكن �أن تعزى هذه النتيجة املرتفعة ،برغبة الإداريني
الرتبويني بالبقاء يف العمل مع وزارة الرتبية والتعليم واالعتزاز
بها� ،إىل طبيعة الأعمال التي يقومون بها يف وزارة الرتبية
والتعليم ور�ضاهم عن هذه الأعمال ،وقد تعزى النتيجة �إىل املكانة
االجتماعية التي يح�صل عليها ه�ؤالء الإداريون نتيجة عملهم ،وقد
تعزى النتيجة �إىل الرغبة الداخلية عندهم لأ�سباب اقت�صادية �أو
ثقافية �أو �شخ�صية.
وقد اتفقت هذه النتيجة مع درا�سة براون وجايلور (& Brown
 ، )Gaylor, 2002ودرا�سة الر�شيدي ( ، )2010ودرا�سة كلي وزمالئه
( ، )Klehe et al., 2011واختلفت مع درا�سة كل من ال�شوابكة
( ، )2007والدروي�ش (. )2012
◄◄ال�س�ؤال الثاين :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
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درجة الوالء التنظيمي لدى اإلداريني التربويني
في وزارة التربية والتعليم في األردن من وجهة نظرهم

أ .بسام عليان القريناوي
أ.د .كايد محمود سالمة

( )α =0.05بني درجة الوالء التنظيمي لدى الإداريني الرتبويني
(مدير عام ،مدير تربية) يف مديريات الرتبية والتعليم يف وزارة
الرتبية والتعليم يف الأردن تعزى الختالف متغريات (�سنوات اخلربة،
وامل�ؤهل العلمي ،واملركز الوظيفي) لأفراد عينة الدرا�سة؟

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية،
واالنحرافات املعيارية يف درجة الوالء التنظيمي لدى الإداريني
الرتبويني تب ًعا ملتغريات �سنوات اخلربة ،وامل�ؤهل العلمي ،واملركز
الوظيفي واجلدول ( )8يو�ضح ذلك:

الجدول ()8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في درجة الوالء التنظيمي لدى اإلداريين التربويين تبعًا لمتغيرات سنوات الخبرة والمؤهل العلمي والمركز الوظيفي

اخلربة

امل�ؤهل
بكالوريو�س

5-1

درا�سات عليا

املجموع

بكالوريو�س
10 - 6

درا�سات عليا
املجموع

بكالوريو�س

10

و�أكرث

درا�سات عليا

املجموع

بكالوريو�س

املجموع درا�سات عليا

املجموع

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

العدد

املركز الوظيفي
مدير مديرية تربية

4.8000

0.11314

2

املجموع

4.8000

0.11314

2

مدير مديرية تربية

4.5680

0.21052

6

مدير عام

4.7200

0.39598

1

املجموع

4.6114

0.24735

7

مدير مديرية تربية

4.6343

0.21094

8

مدير عام

4.7200

0.39598

1

املجموع

4.6533

0.23324

9

مدير مديرية تربية

4.3500

0.23299

8

املجموع

4.3500

0.23299

8

مدير مديرية تربية

4.6560

0.24100

5

املجموع

4.6560

0.24100

5

مدير مديرية تربية

4.4677

0.27393

13

املجموع

4.4677

0.27393

13

مدير مديرية تربية

4.4400

0.34176

3

مدير عام

4.3600

0.22627

1

املجموع

4.4080

0.27041

4

مدير مديرية تربية

4.4762

0.41118

62

مدير عام

4.3300

0.50086

10

املجموع

4.4597

0.42071

72

مدير مديرية تربية

4.4745

0.40610

65

مدير عام

4.3360

0.44829

11

املجموع

4.4563

0.41142

76

مدير مديرية تربية

4.4400

0.28142

13

مدير عام

4.3600

0.22627

1

املجموع

4.4293

0.26895

14

مدير مديرية تربية

4.4948

0.39212

73

مدير عام

4.4080

0.48946

11

املجموع

4.4843

0.40263

84

مدير مديرية تربية

4.4865

0.37658

86

مدير عام

4.4000

0.44835

12

املجموع

4.4759

0.38455

98
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يبني اجلدول ( )8وجود فروق ظاهرية ،بني جماالت مقيا�س
الوالء التنظيمي للإداريني الرتبويني تب ًعا ملتغريات� :سنوات اخلربة،
وامل�ؤهل العلمي ،واملركز الوظيفي مع الدرجة الكلية.ومت �إجراء
اختبار حتليل التباين الثالثي ( ، )Three Way ANOVAملعرفة
داللة الفروق يف م�ستوى الوالء التنظيمي مع الدرجة الكلية للمقيا�س
تب ًعا ملتغريات� :سنوات اخلربة ،وامل�ؤهل العلمي ،واملركز الوظيفي،
وكانت النتائج كما هو مبني يف اجلدول (. )9
الجدول ()9
نتائج اختبار تحليل التباين الثالثي ( )Three Way ANOVAلمعرفة داللة الفروق في
مستوى الوالء التنظيمي تبعا لمتغيرات سنوات الخبرة والمؤهل العلمي والمركز الوظيفي

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة ف

الداللة
االح�صائية.

اخلربة

0.4970

2

0.2480

1.615

0.2050

امل�ؤهل العلمي

0.0410

1

0.0410

0.2640

0.6080

املركز الوظيفي

0.0140

1

0.0140

0.0920

0.7620

0.3330

2

0.1660

1.082

0.3430

0.1950

1

0.1950

1.270

0.2630

0.0260

1

0.0260

0.1660

0.6840

0.0000

0

.

.

.

اخلط�أ

13.381

87

0.1540

املجموع املُع ّدل

14.309

95

م�صدر التباين

اخلربة * امل�ؤهل
العلمي
اخلربة * املركز
الوظيفي
امل�ؤهل العلمي *
املركز الوظيفي
اخلربة * امل�ؤهل
العلمي * املركز
الوظيفي

يبني اجلدول ( )9عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ،يف
م�ستويات الوالء التنظيمي لدى الإداريني الرتبويني على الدرجة
الكلية للمقيا�س تب ًعا ملتغريات( :اخلربة ،وامل�ؤهل العلمي ،واملركز
الوظيفي) .
بينت النتائج يف اجلدول ( )8وجود فروق ظاهرية ،بني
جماالت مقيا�س الوالء التنظيمي للإداريني الرتبويني تب ًعا
ملتغريات� :سنوات اخلربة ،وامل�ؤهل العلمي ،واملركز الوظيفي مع
الدرجة الكلية ،ومت �إجراء اختبار حتليل التباين الثالثي (Three
 )Way ANOVAملعرفة داللة الفروق ،يف م�ستوى الوالء التنظيمي
مع الدرجة الكلية للمقيا�س تبعا ملتغريات� :سنوات اخلربة ،وامل�ؤهل
العلمي ،واملركز الوظيفي ،و�أظهرت النتائج يف اجلدول ( ، )9عدم
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ،يف م�ستويات الوالء التنظيمي لدى
الإداريني الرتبويني على الدرجة الكلية للمقيا�س تب ًعا ملتغريات:
(اخلربة ،وامل�ؤهل العلمي ،واملركز الوظيفي)  ،بالإ�ضافة لعدم
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية مل�ستويات الوالء التنظيمي ناجتة
من تفاعل اخلربة مع امل�ؤهل العلمي ،وكذلك تفاعل اخلربة واملركز
الوظيفي ،وتفاعل بني اخلربة واملركز الوظيفي وامل�ؤهل العلمي،
وقد تعزى نتيجة عدم ت�أثر الوالء التنظيمي للإداريني الرتبويني
مبتغري اخلربة� ،إىل �أن معظم الإداريني الرتبويني ملتزمون ب�أداء

�أعمالهم وواجباتهم ب�صورة جيدة ،فهم يعملون يف وزارة الرتبية
والتعليم بناء ً على رغبتهم ،ومت تدريبهم ب�شكل منا�سب خالل فرتة
عملهم ،كما �أن ال�شعور بالوالء قد ينتج من طبيعة العمل ،والعالقات
املتبادلة بني الأفراد ،في�شعر الفرد براحة وا�ستقرار يف عمله ،يك�سبه
والء نحو العمل واملنظمة ككل.
�أما نتيجة عدم ت�أثر الوالء التنظيمي مبتغري امل�ؤهل العلمي،
فقد يعزى ال�سبب �إىل �أن ال�شعور بالوالء التنظيمي ال يتطلب م�ؤه ًال
علمياً ،فجميع الإداريني الرتبويني ح�صلوا على ال�شهادة اجلامعية
الأوىل ،وبالتايل ف�إن والءهم لوزارة الرتبية والتعليم ي�أتي من
خالل ممار�ستهم لأعمالهم اليومية ،وقد يعزى ال�سبب �إىل �أن جميع
الإداريني متقبلون لوظائفهم ،وهم م�ستعدون للعمل و�إجناح خطط
وزارة الرتبية والتعليم بغ�ض النظر عن م�ؤهالتهم العلمية.
ومل يت�أثر الوالء التنظيمي للإداريني الرتبويني مبتغري املركز
الوظيفي ،وقد تعزى النتيجة �إىل �أن اجلميع يف وزارة الرتبية والتعليم،
يقدمون �أف�ضل ما لديهم ،وهم متعاونون فيما بينهم تربطهم عالقات
�سواء على امل�ستوى الأفقي� ،أو امل�ستوى العمودي ،وقد
�إيجابية بناءةً ،
يكون ال�سبب �أن الوالء التنظيمي هو �شعور داخلي ،يكونه ال�شخ�ص
بناء على ر�ضاه يف العمل ،ومن خالل ا�ستعداده لتقبل التحديات،
ً
وم�ساهمته يف �إيجاد احللول الإبداعية ،ومل يت�أثر الوالء التنظيمي
لدى الإداريني الرتبويني ب�أي من التفاعالت البينية بني املتغريات،
وال بالتفاعل الكلي ،مما يدعم نتيجة جتذر الوالء التنظيمي لدى
الإداريني وحر�صهم على متثيل وزارة الرتبية والتعليم ب�أف�ضل
�صورة� ،إن النتيجة املرتفعة يف جماالت الوالء التنظيمي للإداريني
الرتبويني يف وزارة الرتبية والتعليم قد تعني �أن جميع الإداريني
الرتبويني يتمتعون بوالء تنظيمي بدرجة مرتفعة بغ�ض النظر عن
�أي من املتغريات ال�سابقة.
وقد اتفقت نتيجة هذه الدرا�سة مع درا�سة الر�شيدي ()2010
 ،التي �أ�شارت �إىل عدم وجود عالقة بني الوالء التنظيمي ومتغريات:
اخلربة وامل�ؤهل العلمي ،واختلفت مع درا�سة كايد ( ، )1999التي
�أ�شارت �إىل وجود عالقة �إيجابية بني الوالء التنظيمي ومتغري اخلربة.
ويف اخلتام ف�إن نتائج البحث �أ�شارت �إىل ارتفاع درجة
الوالء التنظيمي يف جماالته كافة ،وهذا ي�شجع تعميم النتائج على
املجتمعات املت�شابهة ،بالإ�ضافة �إىل املحافظة على ارتفاع درجة
الوالء التنظيمي يف وزارة الرتبية والتعليم يف الأردن.

التوصيات:
وبناء على مناق�شة النتائج ،فقد �أو�صت الدرا�سة بتقدمي احلوافز
املادية والعينية للإداريني الرتبويني يف وزارة الرتبية والتعليم على
جهودهم للمحافظة على والء تنظيمي مرتفع لديهم ،وت�شجيعهم
على البقاء يف عملهم مع الوزارة من خالل تلبية رغباتهم.
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