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  ملخص
 األداء في اإلدارة التربوية ألثره في المھمة وعاتالموض من التنظيمي يعد الوالء

الوالء التنظيمي لدى أعضاء ھيئة التدريس في درجة  تعرف إلى الدراسة ھدفت. واإلنتاجية
ما إذا كان ھناك فروق ذات داللة احصائية في تصورات أعضاء  وبيانالجامعات األردنية، 

). حكومية أو خاصة(ف نوع الجامعة الوالء التنظيمي باختالدرجة الھيئة التدريسية حول 
عينة عشوائية بسيطة  باستخدام النتائج الستنباط الدراسة ھذه في الوصفي التحليلي استخدم المنھج

 االستبانة في وردت التي البيانات عولجت أنعضو ھيئة تدريس، وبعد ) 347(مكونة من 
أن الدرجة الكلية للوالء التنظيمي ، توصلت الدراسة إلى المناسبة اإلحصائية األساليب باستخدام

في  "الوالء العاطفي" حيث جاء، "متوسطة"لدى أعضاء ھيئة التدريس في الجامعات األردنية 
في المرتبة " الوالء المستمر"بينما جاء  "الوالء األخالقي"تاله في المرتبة الثانية المرتبة األولى 

في جميع  نوع الجامعةتعزى ألثر  )α  =0.05(فروق ذات داللة إحصائية ووجود . األخيرة
 صياغة تم وفي ضوء ذلك. األنماط وفي األداة ككل، وجاءت الفروق لصالح الجامعات الخاصة

 الدراسة من المعنيين منھا يستفيد أن يؤمل التي مجموعة من التوصيات المنبثقة من النتائج
  .الحالية

، الوالء المستمر، الوالء األخالقي ،يالوالء العاطف، الوالء التنظيمي: الكلمات المفتاحية
   .أعضاء ھيئة التدريس، الجامعات األردنية
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Abstract 
The organizational belonging is considered of important topics in 

educational administration for its impact on performance and 
productivity. The current study aims to identify the extent of 
organizational Loyalty among faculty members in Jordanian universities, 
and indicate whether there were statistically significant differences in the 
perceptions of faculty members about the degree of organizational 
Loyalty depending on the type of t University (public and private). 
Descriptive analytical approach was used in this study to draw results 
using a simple random sample consisting of (347) faculty members. Data 
of the study tool, represented by the developed questionnaire, were 
processed using appropriate statistical methods. The results of the current 
study showed  that the overall degree of organizational Loyalty among 
faculty members in Jordanian universities was "average" where 
"emotional Loyalty" ranked first followed by "moral Loyalty " while the 
"continuing Loyalty" ranked last. The results of the current study also 
showed statistically significant differences (α = 0.05) attributed to the 
impact of the type of the university in all domains in the tool as a whole, 
where differences were in favor of the private universities. In light of 
these results, the researcher provided a set of recommendations that could 
benefit those involved in the current study. 

Key words: Organizational belonging, Affective Loyalty, Ethical 
Loyalty, Continuing Loyalty, Faculty members, Jordanian Universities. 

 
  المقدمة

في بناء  بھاالجامعات محوراً أساسياً في النظم التعليمية؛ نظراً للمھام التي تقوم  تشكل
 بحيث يستطيع المجتمع التربوية، المؤسسة في مكانتھا بحكم والتغيير الكوادر المؤھلة والتطوير

 ھيئتھا إطار في عادة تحتضن الجامعة وأن السيماوالتقدم والرقي بواسطة أبنائه المثقفين، 
 والخبرة زالمتمي والتخصص العالي التأھيل ذوي المجتمع أبناء من مجموعة أكبر التدريسية
 طابع ذات تجعلھا مميزة بخصائص تتسم فإنھا وبذلك،. المجاالت جميع في والواسعة العميقة
 بالمجتمع عالقتھا يجعل مما ومخرجاتھا، مكوناتھا في ثم وأنشطتھا، أھدافھا في وفريد خاص
 الريادة مستوى إلى بمكانتھا يرقى مما ومؤثرة، حركية طبيعة ذات يحتضنھا الذي المحلي

  . Al Saud & Sultan, 2009, p1988) (Payteres, 2003, p2;األخرى المجتمع مؤسسات بين التميزو
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تسعى الجامعات الستمرار فاعليتھا وكفاءتھا وتحقيق النجاحات المستمرة، وللعنصر 
البشري دور ھام جداً ومؤثر في تلك الفاعلية والكفاءة فھو يُمثل أحد أھم العناصر في بناء 

ھو جزء مھم وحيوي ألي جامعة، ويُمثل األفراد رأس المال البشري لھا، وعالقتھا الجامعات و
بالعنصر البشري ُمحدد أساسي لمستوى أدائھا وبالذات ألنھا من المؤسسات الخدمية، وحتى 
تكون ھذه العالقة إيجابية البد من توفر عده عوامل ومن أھمھا الوالء التنظيمي، وكثير من 

الكثير عن مستوى الوالء التنظيمي وال عن المتغيرات التي تساھم في تكوينه الجامعات ال تعرف 
أو العوامل التي تؤثر فيه حتى يمكن التعامل مع تلك المتغيرات والعوامل بالشكل الذي يُدعم 

  . (Faraa, 2005, p12)مستوى الوالء التنظيمي

ر البشرية داخل الجامعة؛ لما من أھم العناص الجامعية التدريسية ھيئةال ھذا اإلطار تعدوفي 
والتي يتمثل دورھا في تطوير المنھجية العلمية، وتقدم المعرفة اإلنسانية،  لھا من أدوار ھامة،

وتوفير التوجيه المالئم لتعليم الطلبة، والمساھمة في إعداد الخبراء المختصين لجميع الفروع 
سبق، فإنه يتوقع من عضو ھيئة  وفي ضوء ما. المختلفة لمجاالت الخدمات العامة والمجتمع

كما يتوقع . التدريس في الجامعات إجراء األبحاث والقيام بالتدريس والمساھمة في خدمة المجتمع
من عضو ھيئة التدريس إضافة إلى ذلك أن يشارك في خلق وإبداع المعارف والمناھج الجديدة 

كخبير محتوى في مجال المرتبطة في مجال تخصصه والتي تقوم بتدريسھا، إذ ينظر إليه 
ومن ھنا ،  (Higher Education Accreditation Commission, 2009, p1)تخصصه

 المعنوية في الجامعة، حيث يعد الرضا عن العمل، والوالء روحه مستوى البد من تحسين
  .مؤشراتھا أبرز من للجامعة

الوالء  درجة تالجامعا في التدريس ھيئة أعضاء اھتمام تحدد التي المفاھيم بين ومن
 لكسب نفوسھم في غرسھا خالل من يمكن التي الوسيلة الوالء مشاعر تعد التنظمي لديھم، حيث

 بھا والسعي ومصلحتھا سمعتھا على والحرص الجامعة أھداف خدمة نحو جھودھم ودھم وتوجيه
ً  أشد كان بمنظمته، الموظف ارتباط إزداد فكلما ل،نحو األفض  عالقته راراستم على حرصا

 إنتاجيته ورفع لتطويرھا الجھد من المزيد بذل في رغبة وأقوى بھا، عمله عن وأكثر رضا معھا،
.(Halwani, 2006, p4)   

بھا  يتصف أن يجب التي المھمة القيم من يعد التنظيمي، الوالء موضوع فإن ھنا، ومن
وآخرون عرف بورتير  وقد .الجامعة في أعضاء ھيئة التدريس وغيرھم من العاملين سلوك

Porter, et al.,1973, p604) (تنظيم مع الفرد لتوحد النسبية القوة: "الوالء التنظيمي بأنه 
   :المفھوم ھذا عليھا يقوم رئيسة مرتكزات ثالث بين فرق وقد". به وارتباطه معين

 .وميولھا المؤسسة وقيم بأھداف قوي اعتقاد على الوالء −

 .المؤسسة في ولمعق جھد لممارسة قوية إرادةالوالء على  −

  . المؤسسة عضويته في على للمحافظة قوية الوالء على رغبة −
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 في دراسة نقًصا ھناك أن إال التنظيمي، الوالء بموضوع الحاصل االھتمام من الرغم وعلى
المقارنات بين الجامعات األردنية الحكومية والخاصة، حيث أن الباحثة لم تجد دراسة تقارن 

 من ثغرة لتسد الدراسة ومن ھذا المنطلق تأتي ھذه. الوالء التنظيميبينھما فيما يخص موضوع 
  .الحاصل النقص ھذا

  مشكلة الدراسة وأسئلتھا
 بعضھا يتعلق المشكالت، من الكثير األردنية الجامعات في التدريس ھيئة أعضاء يواجه

 بعض على عالوة والترقية، التقييم نظم عدالة مستوى وتدني التنظيمي، المناخ مستوى بتدني
 العلمية، المؤتمرات وحضور ونشرھا، البحوث إلعداد المقدمة بالتسھيالت تتعلق التي المشكالت
  .العمل في الوظيفي االستقرار وضعف

 فيھا، الھيئة األكاديمية كاھل على يقع أھدافھا، وتحقيق الجامعة، برسالة النھوض كان ولما
 سلبًا، تنعكس ربما وغيرھا الذكر، سابقة مشكالتال إنف أعضاء الھيئة التدريسية، مقدمتھم في و

 وربما. أيضا التدريسية الھيئات أعضاء على وإنما فحسب، األكاديمية القيادات ھذه على ليس
 أدائھم مستوى في ثم ومن لجامعاتھم، والئھم مستوى وفي الوظيفي، رضاھم مستوى في تؤثر

   .إليھم الموكولة لواجباتوا بأدوارھم، االضطالع في كفاياتھم ومدى الوظيفي،

  :اآلتيين ليينفي اإلجابة عن السؤا تتحدد الدراسة ھذه مشكلة نفإ ولذا

من وجھة نظر  التنظيمي لدى أعضاء ھيئة التدريس في الجامعات األردنيةما درجة الوالء  .1
  أعضاء الھيئة التدريسية؟

درجة ية حول في تصورات أعضاء الھيئة التدريس ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية .2
 ؟)حكومية وخاصة(عزى الختالف نوع الجامعة ت التنظيمي في الجامعات األردنيةالوالء 

  أھداف الدراسة
الوالء التنظيمي لدى أعضاء ھيئة التدريس في الجامعات درجة  تعرف إلى الدراسة تھدف
لھيئة فيما إذا كان ھناك فروق ذات داللة احصائية في تصورات أعضاء ا وبياناألردنية، 

  .الوالء التنظيمي باختالف نوع الجامعة حكومية أو خاصةدرجة التدريسية حول 

  أھمية الدراسة
مفھوم الرضا  وھو المھمة، اإلدارية المفاھيم أحد تتناول كونھا في الدراسة ھذه أھمية تكمن
 الھيئات أعضاء فئة وھي تتناولھا، التي الفئة أھمية من الدراسة أھمية تتضحو .الوظيفي
 محور يشكلون الطلبة الذين من قربًا األكثر التنفيذيون فھم األردنية، الجامعات في التدريسية
 التدريس ھيئة عضو به يقوم الذي الدور أھمية من الدراسة أھمية تنبثقكما و .التربوية العملية

 تجاه التنظيمي الوالء من عالية بدرجة يتمتع أن منه يتطلب والذي الجامعة، أھداف تحقيق في
 واإلنتاجية اإلنجاز من قدر أكبر تحقيق إلى يدفعه بشكل عال وظيفي رضا ومستوى جامعته
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 العوامل معرفة :في الدراسة ھذه نتائج تسھم أن ويؤمل .فاعلية أكثر الجامعة في عمله ويجعل
 الدراسات ميدان التدريس، ورفد ھيئة عضو لدى التنظيمي الوالء مستوى في تؤثر التي

 من المزيد إلجراء مقترحات من تقدمه وما التنظيمي، الوالء موضوع في بدراسة والبحوث
  .الموضوع ھذه في الالحقة الدراسات

  الدراسة مصطلحات
اقتران فعال بين الفرد والمنظمة بحيث يبدي الموظفون الموالون " ھو :التنظيمي الوالء

 "مردود الماديللمنظمة رغبتھم في خدمة المنظمة بشكل كبير بغض النظر عن ال
  .(Al Fahdawi & Al Qtauna, 2008, p62)إجرائيًا التنظيمي الوالء الباحثة وتعرف 
 التي )الحكومية والخاصة(الجامعات األردنية  في البقاء في عضو ھيئة التدريس رغبة :هبأن

 ھذه في عضو بأنه واعتزازه ومصيرھا، سمعتھا على والمحافظة لھا، وانتمائه بھا، يعمل
االستبانة من خالل  فقرات على المستجيب عليھا يحصل التي الكلية بالدرجة ويقاس .امعةالج

الوالء  الوالء التنظيمي العاطفي، الوالء التنظيمي المستمر،: (أبعاد الوالء التنظيمي وھي
  .)التنظيمي األخالقي

لمجتمع في ھم المكلفون بمھمة التدريس والبحث العلمي وخدمة ا :أعضاء الھيئة التدريسية
الجامعات األردنية الحكومية والخاصة، وھم برتبة أستاذ، وأستاذ مشارك، وأستاذ مساعد، للعام 

  .والتي شملتھم الدراسة 2014/ 2013الدراسي 

كل مؤسسة تعليمية أردنية حكومية أو خاصة تقدم برامج أكاديمية : الجامعات األردنية
ا يعادلھا، وتمنح درجات علمية، والتي تم تحديدھا وتدريبية بعد مرحلة الدراسة الثانوية أو م

  .لتوزيع أداة الدراسة عليھا

  حدود الدراسة
ً علمية بدرجة أستاذ،  على الدراسة ھذه تقتصر أعضاء ھيئة التدريس ممن يحملون رتبا

الجامعة (أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، والذين يعملون في الجامعات األردنية الحكومية وھما 
جامعة العلوم التطبيقية، (والجامعات األردنية الخاصة وھما ) ، وجامعة البلقاء التطبيقيةاألردنية
م، كما وتقتصر على دراسة أبعاد الوالء التنظيمي الثالثة 2013/2014للعام الدراسي ) واإلسراء

  .)الوالء األخالقي الوالء العاطفي، الوالء المستمر،(

  اإلطار النظري

وبة، الصع من نوع يكتنفه أمر السلوكية العلوم في المفاھيم أو ريفالتعا تحديد مسألة إن
 العوامل لتعدد نظراً  للعاملين، التنظيمي الوالء موضوع بحث عند الصعوبة تلك وتزداد

التنظيمي  االلتزام أبعاد أحد ھو: "ويمكن تعريف الوالء التنظيمي بأنه. فيه المؤثرة والمتغيرات
 تحقيق على المنظمة والعمل وأھداف قيم وتبني بالبقاء الشديدة الرغبة يمثل كالھما أن حيث

 وأھداف الفرد أھداف بين االنسجام: "ويعرف بأنه .(Hanwneh, 2006, p17) "أھدافھا
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 كبيرة بدافعية عمله على الفرد وٕاقبال التنظيم، في السائدة والقيم الفرد قيم بين والتشابه المنظمة،
 المنظمة في البقاء الفرد رغبة على عالوة للتنظيم، اإليجابية نظرةوال المنظمة، أھداف لتحقيق

باإلمكان تعريفه  .(Al Rawashda, 2007, 88)" الھ باإلنتماء وافتخاره غيرھا على وتفضيلھا
 األھداف تلك لتحقيق طاقة بأقصى والعمل وقيمھا، المنظمة بأھداف اإليمان عملية: "على أنه
    (Al Awad & Al Heran, 2006, p14)." القيم تلك وتجسيد

الباحثون حول أبعاد الوالء التنظيمي، إال أن غالبيتھم قد اجمعوا على وجود ثالثة  تعدد آراء
، وجرينبرغ )Ismail,  et al., 2011, p239( أبعاد للوالء التنظيمي عند إسماعيل وآخرون

 (Allen & Meyer, 1990, p5)، وألن وماير )(Greenberg & Baron, 2007, p9وبارون 
تماسك  على تساعد فإنھا التنظيم في توافرت إذا اً أبعاد (Al Lozi, 2006, p61)واللوزي 

  :وھي كاآلتي .واستمراريته التنظيمي الوالء

يعني تقييم وضع حاجة الفرد المرتبطة و (Continuous Loyalty): المستمر الوالء −
 حسب حياته الفرد يصرف وبذلك يھا،بتركه أو بقائه في المنظمة وقياس منافع البقاء ف

  .الجماعة أو التنظيممع  مصالحه

 تتصل والتي المدركة النفسية الحالة إلى ويشير): Affective Loyalty(العاطفي  الوالء −
 والسعي أھدافھا مع وارتباطھم للمنظمة، األفراد انتماء مدى المنظمة ومبادئھا، ويعكس بقيم

  .المادية القيم عن النظر بصرف، لتحقيقه

 الفرد شخصية بين الترابطية العالقات إلى ويشير: Loyalty (Ethical( األخالقي الوالء −
بالبقاء بالمنظمة  بااللتزام الفرد وشعور األخالقي، االلتزام مشاعرمن خالل  المنظمة وثقافة

 . بمنظور أخالقي

  :تيوھي كاآل أساسية ويمكن القول أن الوالء التنظيمي ينبع من عدة مقومات

  .وثقافتھا وقيمھا المنظمة أھداف قبول −

  .التنظيم إلى االنتماء من عالٍ  مستوى توافر −

  .عنه والدفاع بالتنظيم واالستمرار البقاء في الشديدة الرغبة −

  .إيجابية بصورة التنظيم تقييم في والرغبة اإلخالص −

 لعملا وزمالء المنظمة ورغبات آمال مقابل الشخصي السلوك جوانب ببعض التضحية −
  .فيھا

 مراحل على المحفزات باستخدام التنظيمي يتحقق الوالء أن استخالص يمكن سبق مما
 وقبل – السابقة الفرد خبرات خالل من أوالً  يبدأ فالوالء .زمنية بفواصل بينھا فيما الفصل يصعب
 في العمل إلى الفرد يدخل عندما إذ بھا، وبيئة العمل المنظمة سمعة عن – بالعمل االلتحاق
 جو في انخراطه وبعد ،)المسبق السلوك تطبيع(للوالء  واستعداد مسبقة فكرة لديه يكون المنظمة
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 في النضج بمرحلة يسمى مرحلة ما إلى ذلك بعد لينتقل سابقة وقناعات أفكار لديه يصبح العمل
ً  ھناك أن الفرد يرى عندما التنظيمي الوالء  لمكافآتا أو المبذولة والحوافز الجھود بين توازنا
بينما يرتبط ارتفاع أو انخفاض الوالء التنظيمي بمستوى . (Al Fars, 2011, p73)له  المقدمة

األجور المناسبة، واستمرارية األجور المتوقعة، ونوع القيادة السائدة، والعالقة بين المستويات 
اء، والتدريب، اإلدارية، ووضوح الدور الوظيفي، وتوفر مھارات العمل، والدور المتوقع من األد

، كما ويرتبط  )(Kondalkar, 2007, p17 ; Richard, 2003, p22واتجاھات العاملين 
 إلى أشارتوالتي  (Kottraba, 2003, p 998)بالعدالة التنظيمية في دراسة أجراھا كوترابا 

  .يالتنظيم والوالء التنظيمية العدالة بين قوية ارتباطية عالقات وجود

  الدراسات السابقة
 وفضالً  مختلفة، زوايا من التنظيمي الوالء إلى النظر في األدبيات والدراسات لتعدد ظراً ن

تقوم  بأن ةالباحث رأت التنظيمي، فقد للسلوك المعقدة األوجه من التنظيمي الوالء عن كون
  .باستعراض الدراسات من األقدم إلى األحدث

 والوالء الوظيفي الرضا بين العالقة التعرفإلى ) (Ghoneim, 2007ھدفت دراسة غنيم 
حجمھا  بلغ منھم عينة اختيار وتم. التنظيمي عند أعضاء ھيئة التدريس في جامعة النجاح الوطنية

 نتائج استخدمت االستبانة ألداة لجمع المعلومات، وأشارت. من أعضاء ھيئة التدريس) 144(
 جامعة في التدريس ھيئة اءأعض عند التنظيمي والوالء الرضا الوظيفي مستوى أن إلى الدراسة
  .مرتفع الوطنية النجاح

دراسة ھدفت الكشف عن العالقات بين القيادة والرضا  (Seung, 2008)أجرى سي يونج 
والوالء الوظيفي لدى العاملين في خمس جامعات في والية ايوا األمريكية، تم توزيع االستبانة 

حصول على مزيد من المعلومات حول ثم أجريت ثالث مقابالت جماعية لل. موظف) 240(على 
ومن . أشارت النتائج إلى وجود عالقة بين تأثير القيادة على الرضا والوالء للموظفين. تصوراتھم

أجل زيادة الوالء والرضا الوظيفي، ال بد من تعزيز دور القيادة وال سيما من خالل إظھار ثقتھم 
  .ة صنع القرارفي أداء الموظفين، والسماح لھم في المشاركة بعملي

 الحرية بين العالقة إلى تعرف بدراسة ھدفت  (Hamdan, 2008)حمدانوقامت 
 وبيان الفلسطينية، الجامعات في التدريسية الھيئة أعضاء كما يراھا التنظيمي والوالء األكاديمية

 ةعين اختيرت وقد .والكلية والخبرة العلمية والرتبة باختالف الجنس تختلف التي العالقة ھذه
 ھدف ولتحقيق .تدريس ھيئة عضو) 300(حجمھا  بلغ الدراسة مجتمع من عشوائية طبقية

 إن الدراسة إليھا توصلت التي النتائج أھم من إستبانتين، وكانت الباحثة استخدمت الدراسة
 كانت الجامعات الفلسطينية في التدريسية الھيئة أعضاء لدى التنظيمي الوالء لواقع الكلية الدرجة
  .ةعالي

 مستوى إلى تعرفبدراسة ھدفت  (Al Saud, & Sultan, 2009) وقام السعود وسلطان
 عالقته وبيان الرسمية األردنية في الجامعات األكاديمية األقسام رؤساء لدى التنظيمية العدالة
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 بطريقة اختيارھا تم التي الدراسة عينة شملت .الھيئات التدريسية أعضاء لدى التنظيمي بالوالء
 لتحقيق أھداف الدراسة تم استخدام االستبانة، ودلت. ھيئة تدريس عضو) 450(عشوائية  ةطبقي
 عالقة مرتفًعا، وجود كان التدريسية الھيئات ألعضاء التنظيمي مستوى الوالء أن الدراسة نتائج

 والوالء التنظيمية للعدالة األقسام األكاديمية رؤساء ممارسة بين إحصائية داللة ذات إيجابية
  .التدريسية الھيئات أعضاء لدى التنظيمي

 دراسة ھدفت تعرف  (Khleifat & Al Mlahma, 2009)أجرى خليفات والمالحمةو
 الجامعات في التدريس أعضاء ھيئة لدى الوظيفي بالرضا وعالقته التنظيمي الوالء إلى مستوى
ھيئة  عضو) 559(عشوائية  طبقية بطريقة اختيارھا تم التي الدراسة عينة وشملت ،الخاصة
 عالقة وجودعن نتائج الدراسة  لتحقيق أھداف الدراسة تم استخدام االستبانة، أسفرت. تدريس
  .الخاصة الجامعات في ھيئة التدريس أعضاء لدى الوظيفي والرضا التنظيمي الوالء أبعاد بين

 بدراسة ھدفت التعرف إلى أسباب) (Seema, et al., 2010في حين قامت سيما وآخرون 
تم اختيار . الھندية) Gwalior( جواليوراالختالف في الوالء التنظيمي بين المعلمين في مدارس 

حيث . استخدمت االستبانة لتحقيق أھداف الدراسة. معلم ومعلمة) 100(عينة عشوائية مكونة من 
دافع، التطوير الوظيفي، وال: أشارت النتائج أن أسباب اختالف الوالء التنظيمي بين المعلمين ھي

  .والترابط واألمن الوظيفي، والقيادة، وااللتزام الوظيفي

إلى تحليل مقارن ) (Yorid & Muhammad, 2010وھدفت دراسة يوريد ومحمد 
لاللتزام التنظيمي بين أعضاء ھيئة التدريس من القطاع الخاص والعام في جامعات الباكستانية 

من أعضاء ھيئة التدريس، ) 90(تي تم جمعھا من تم تحليل البيانات ال. في اقليم خيبر بختو نخوا
وأظھرت النتائج أن الدرجة الكلية لمستوى . حيث استخدمت االستبانة لتحقيق ھدف الدراسة

االلتزام التنظيمي متوسط، وأن موظفي جامعات القطاع العام أكثر التزاماً مقارنةً مع موظفي 
  .القطاع الخاص

بدراسة ھدفت الكشف عن العالقة بين ) Ismail, et al., 2011(وقام اسماعيل وآخرون 
الوالء العاطفي، والوالء المستمر، (مستوى الوالء التنظيمي والتعليم من خالل دراسة ثالثة أبعاد 

موظفاً، ) 269(وتكونت عينة الدراسة من . في المؤسسات التربوية التركية) والوالء األخالقي
وأظھرت النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين  .حيث استخدمت االستبانة كأداة للدراسة

  .التعليم ومستوى الوالء التنظيمي

إلى التعرف واقع تطبيق الحوكمة ) (Al Zahrani, 2012وھدفت دراسة الزھراني 
الرشيدة في الجامعات األھلية السعودية وعالقتھا بالرضا الوظيفي والوالء الوظيفي ألعضاء 

استخدم المنھج . عضو ھيئة تدريس) 300(اختيار عينة مكونة من  تم. ھيئة التدريس فيھا
أظھرت نتائج الدراسة أن أعضاء ھيئة التدريس . االرتباطي، واالستبانة كأداة لجمع البيانات
ووجود عالقة ايجابية بين الحوكمة الرشيدة وبين  يتمتعون بدرجة كبيرة من الوالء التنظيمي،

  .الرضا والوالء التنظيمي
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  منھا الحالية الدراسة وموقع السابقة الدراسات ةخالص
 الدراسة، ھذه بمتغيري والمتعلقة الباحثان عليھا اطلع التي الدراسات مراجعة خالل من
   :اآلتية األمور مالحظة يمكن

متغير الوالء التنظيمي في الجامعات األردنية الحكومية والخاصة  في الدراسات ھذه بحثت −
الوالء التنظيمي العاطفي، والوالء التنظيمي المستمر، والوالء : وجاء ضمن أبعاد الوالء

 .التنظيمي األخالقي

في  التدريسية الھيئات أعضاء لدى التنظيمي الوالء موضوع السابقة الدراسات بحثت −
 وعالقته ببعض التنظيمي الوالء في الدراسات بعض بحثت كما .عام بشكل الجامعات
 .والتعليم، والعدالة التنظيمية، والحرية األكاديمية، الرضا الوظيفي: مثل المتغيرات

استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في اعطاء صورة شاملة لموضوع الوالء  −
 .التنظيمي، وتصميم االستبانة، ومناقشة النتائج، والتوصيات

  ةالدراس منھج
 التنظيمي الوالء مستوى عرفةلم التحليلي وأسلوب الدراسة الميدانية الوصفي استخدم المنھج

  .أداة الدراسة فقرات عن خالل اإلجابة من األردنية الجامعات في التدريس ھيئة أعضاء لدى

  الدراسة أداة
آراء  ءضو فقرة، وفي )40(من  األولية صورتھا في )االستبانة(تم تصميم أداة الدراسة 

ة بدراسات إسماعيل وآخرون وتم االستعان فقرة،) 31(من  مكونة األداة أصبحتالمحكمين 
)Ismail, et al., 2011( ويوريد ومحمد ،Yorid & Muhammad, 2010)( وخليفة ،

 & Al Saud) (2009، والسعود وسلطان )(Khleifat & Al Mlahma, 2009والمالحمة 
Sultan, وفلمبان ،Filimban, 2008) (اتفقر عن كل اإلجابة تدريج تم وقد .في تصمم األداة 

ً (ھي  إجابات بخمس وحددت الخماسي، ليكرت ياسمق وفق ) إطالقا نادراً، أحياناً، غالباً،، دائما
% 50أقل من : وھي مستويات وقد اعتمدت الدراسة خمسة. على التوالي) 5،4،3،2،1(وتمثل 

مرتفع، % 79.9-70متوسط، من % 69.9 -60ضعيف، من % 59.9 - 50ضعيف جداً، من 
  .فأعلى مرتفع جداً %  80

 وسالمة اللغة بمجاالتھا وارتباطھا فقراتھا محتوى حيث من األداة صدق إلى لتعرفول
) 6(عرضت على مجموعة من المحكمين المختصين والبالغ عددھم  ،الصياغة ووضوح

   . فقرة) 40(فقرة بدالً من ) 31(الفقرات  عدد محكمين، وأجريت التعديالت ليصبح

  التحقق بطريقة االختبار وإعادة االختبار للتأكد من ثبات أداة الدراسة، فقد تم 
)test-retest ( بتطبيق االختبار، وإعادة تطبيقه بعد أسبوعين على مجموعة من خارج عينة

ومن ثم تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين  .عضو ھيئة تدريس) 16(الدراسة مكّونة من 
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وتم أيضاً حساب  ،)0.91-0.87(تقديراتھم في المرتين على أداة الدراسة ككل، حيث تراوح بين 
 .)0.92- 0.81(معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا، إذ تراوح بين 

يبين معامل االتساق الداخلي وفق معادلة كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت ) 2(والجدول رقم 
  .دراسةواعتبرت ھذه القيم مالئمة لغايات ھذه ال. واألداة ككل

  .معامل االتساق الداخلي وفق معادلة كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة :)1(جدول 

 االتساق الداخلي ثبات اإلعادة المجال
 0.87 0.91 الوالء التنظيمي العاطفي
 0.82 0.87 الوالء التنظيمي المستمر
  0.81 0.89 الوالء التنظيمي األخالقي

 0.92 0.90 الدرجة الكلية للثبات

  وعينتھا الدراسة معمجت
العاملين الجامعات األردنية التي تم  التدريس ھيئة أعضاء جميع من الدراسة مجتمع تكون

، وجامعة البلقاء التطبيقية )1181(الجامعة األردنية وعددھم : ، وھماختيارھا في ھذه الدراسة
قية وعددھم ، وجامعة العلوم التطبي)236(جامعة عمان األھلية وعددھم و، )1341(وعددھم 

)315(.(Higher Education Accreditation Commission, 2009, p1-10)  وقد 
: جامعات، اثنان منھما حكومية وھما) 4(اختيرت الجامعات بالطريقة القصدية المكونة من 

جامعة عمان األھلية : الجامعة األردنية وجامعة البلقاء التطبيقية، واثنان منھما خاصة وھما
 أعضاء وعدد الكليات عدد حيث من وأكبرھا الجامعات أقدم لكونھا لوم التطبيقية،وجامعة الع

 عينة وقد تم أخذ. ةاألكاديمي الرتب جميع من عضواً ) 3073(عددھم  والبالغ التدريس ھيئة
الدراسة  في المستھدفة الجامعات في األداة وزعت) 410(بسيطة مكونة من  عشوائية

عدد  بلغ صالحياتھن، وقد لعدماستبانات  )8(منھا  تبعداس استبانة، )355 (واسترجعت
 والجدول .مجتمع الدراسة حجم من %)11.2(ه نسبت ما لتشكل )347( حللت التي االستبانات

  .يوضح ذلك) 2(

  .الجامعةحسب نوع  التكرارات والنسب المئوية :)2(جدول 

 النسبة التكرار الفئات  المتغير

 72.0 250 حكومية نوع الجامعة
 28.0 97 خاصة

 100.0 347 المجموع
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  نتائج الدراسة ومناقشتھا

التنظيمي لدى أعضاء ما درجة الوالء : النتائج المتعلقة بالسؤال األول والذي نصه: والً أ
  من وجھة نظر أعضاء الھيئة التدريسية؟ ھيئة التدريس في الجامعات األردنية

المعيارية والنسب ت الحسابية واالنحرافات لإلجابة عن ھذا السؤال تم استخراج المتوسطا
من وجھة نظر  التنظيمي لدى أعضاء ھيئة التدريس في الجامعات األردنيةدرجة الوالء لالمئوية 

  .يوضح ذلك) 3(والجدول  ،أعضاء الھيئة التدريسية

يمي التنظدرجة الوالء لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية  :)3(جدول 
من وجھة نظر أعضاء الھيئة التدريسية مرتبة  لدى أعضاء ھيئة التدريس في الجامعات األردنية

  .تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

المتوسط   النمط القيادي الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 النسبة المئوية
  الدرجة  (%)

  مرتفعة 70.2 700. 3.51  الوالء العاطفي  1
  متوسطة 68.2 700. 3.41 خالقيالوالء األ  2
  ضعيفة  59.8 803. 2.99 الوالء المستمر  3
  متوسطة 66.6 645. 3.33 الدرجة الكلية  4

 حيث جاء، )3.51-2.99(المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين أن ) 3(يبين الجدول 
المرتبة الثانية ، تاله في )3.51(متوسط حسابي بلغ بأعلى في المرتبة األولى  "الوالء العاطفي"
في المرتبة األخيرة " الوالء المستمر"، بينما جاء )3.41(متوسط حسابي بلغ ب "الوالء األخالقي"

وقد يعزى السبب ). 3.33(، وبلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية )2.99(وبمتوسط حسابي بلغ 
 المناخ وافرت على جيدٍ  مؤشرٍ في حصول الوالء العاطفي على المرتبة األولى إلى وجود 

اعتبارات  توافر إلى يؤدي مما الجامعات؛ في التدريس ھيئة ألعضاء السليم التنظيمي الجامعي
 وانسجام فيھا توافق يحدث التي الناجحة للمنظمات مالزمة صفة الوالء أن ذلك. التنظيمي الوالء
 يؤمنون التي عضاءقيم األ بتوافق ذلك تعليل ويمكن وأھدافھا، والمنظمة وأھدافھم العاملين بين
 الروح وزيادة والدافعية، االلتزام كثيرة مثل منافع تتوافر حيث الجامعات، في السائدة القيم مع بھا

 في وظيفته من التدريس ھيئة عضو يحصل عليھا قد منافع ھناك فإن وبالمقابل .المعنوية
 من نابًعا يكون قد الذي ءوالوال االنتماء زيادة على ھذه المنافع تعمل نفسه الوقت وفي الجامعة،
 األسباب كانت وسواءً  .المجتمع في والتقدير باالحترام تتمثل وأخرى اجتماعية مادية، أسباب
 الرضا الوظيفي، إلى يؤدي الذي الذات تحقيق إلى للوصول مباشر عامل فإنھا أم اجتماعية مادية
 إمكانياته كامل ويسخربحماس  مھامه أداء على يقبل أن من التدريس ھيئة عضو يمكن وھذا

. لديه التنظيمي الوالء يزيد مستوى ثم ومن به، المنوطة المسؤوليات ويتحمل طاقاته، ويوظف
 لواقع الكلية الدرجة بأن Hamdan, 2008)(واختلفت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة حمدان 

واختلفت  .عالية تكان الجامعات الفلسطينية في التدريسية الھيئة أعضاء لدى التنظيمي الوالء



 "...... الوالء التنظيمي لدى أعضاء ھيئة التدريس في"ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1080

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015، )6( 29المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

بأن أعضاء ھيئة التدريس ) (Al Zahrani, 2012نتائج الدراسة مع نتائج دراسة الزھراني 
كما واختلفت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة غنيم . يتمتعون بدرجة كبيرة من الوالء التنظيمي

Ghoneim, 2007) (لتدريسا ھيئة أعضاء عند التنظيمي والوالء الرضا الوظيفي مستوى بأن 
  .مرتفع الوطنية النجاح جامعة في

وقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة 
  :، حيث كانت على النحو التاليكل نمط على حدىعلى فقرات 

  العاطفي الوالء: أوالً 
ة لتقديرات أفراد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوي

  .يوضح ذلك) 4(والجدول . مجال الوالء العاطفيعينة الدراسة على فقرات 

 الوالء نمط المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات) 4(جدول 
  .العاطفي مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

المتوسط   الفقرات  الرقم  الرتبة
  الحسابي

اف االنحر
  المعياري

النسبة 
المئوية 

(%)  
  الدرجة

1  7 

 االلتحاق علي يصعب
 واالنتماء جديدة، بجامعة
 ھذه مع الحال ھو إليھا كما
  .الجامعة

  مرتفعة 73.8 934. 3.69

2  5 
 التي المشكالت أتحسس
 وأقدم الجامعة تواجه

 .البناءة لتذليلھا المقترحات
 مرتفعة 73.2 1.120 3.66

3 1  
 أعمل عندما بالراحة أشعر

 ھيئة أعضاء مع زمالئي
  .في الجامعة التدريس

  مرتفعة  72.8 1.078 3.64

4  9  
 أتيحت بأن بالسعادة أشعر
الفرصة للعمل في ھذه  لي

  .الجامعة
 مرتفعة 72.2 1.176 3.61

5 3  

أحافظ على ممتلكات 
الجامعة التي أعمل بھا؛ 

كمحافظتي على ممتلكاتي 
 ً   .الشخصية تماما

 مرتفعة 72  942. 3.60
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 )4(تابع جدول رقم ... 

المتوسط   الفقرات  الرقم  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
المئوية 

(%)  
  الدرجة

6  8  
 كما لجامعتي باالنتماء أشعر
 أحرص الذي بيتي وكأنھا
  .عليه

 مرتفعة  71.2 1.145 3.56

 اتجاه عاطفي بارتباط أحس  10  7
 متوسطة 68.2 1.060 3.53  .بھا أعمل التي الجامعة

8  6  
 عملي عن بالرضا أشعر
 راتب أتقاضاه من ما ألن

  .طموحاتي يرضي
  متوسطة 68.2 1.112 3.41

 الجامعة أشعر بأن لھذه  11  9
 متوسطة 68  996. 3.40  .نفسي في عالية مكانة

10  4  

بدرجة عالية من  أشعر
 أحد كوني االعتزازو الفخر

 في أعضاء الھيئة التدريسية
  .ةالجامع ھذه

  متوسطة 67.6 1.140 3.38

11  12  
أشعر أن عملي في ھذه 

الجامعة يوفر لي احترام 
  .وتقدير من اآلخرين

  متوسطة 67.4 1.121 3.37

12  2  

لدي الرغبة في العمل فال 
الجامعة  في التأخر من أمانع
 من أجل الدوام بعد

 .العامة المصلحة

  متوسطة 66.8 1.085 3.34

 مرتفعة 70.2 700. 3.51  عاطفيالدرجة الكلية للوالء ال

، حيث جاءت )3.69- 3.34(المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين أن ) 4(يبين الجدول 
 ھو إليھا كما واالنتماء جديدة، بجامعة االلتحاق علي يصعب" والتي تنص على) 7(رقم  ةالفقر
رقم  ةبينما جاءت الفقر، )3.69(في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ " الجامعة ھذه مع الحال

 من أجل الدوام الجامعة بعد في التأخر من لدي الرغبة في العمل فال أمانع"ونصھا ) 2(
وبلغ المتوسط الحسابي للنمط  .)3.34(بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ " العامة المصلحة

ود احترام وج إلى "مرتفعة"السبب في حصول المجال على درجة  يعود وقد). 3.51(ككل 
وتقدير لجھود أعضاء ھيئة التدريس من قبل القيادة الجامعية من خالل تعاملھا معھم، مما يؤدي 

 أكمل على بإنجازه قام أنه وشعر بعمل متكامل الفرد قام إلى الراحة واالنتماء وأداء أفضل؛ فكلما
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 للعمل، دافعيته رةوتي وارتفعت األداء على قدرته عمله، زادت في النفسي باالرتياح شعر وجه،
 باالنتماء شعوره من يزيد بدوره وھذا العمل، ونحو المنظمة اإليجابية نحو اتجاھاته وتزداد بل

نظام الحوافز، واألمن الوظيفي،  :منھا األسباب من لكثير نتيجة ذلك يأتيوقد التنظيمي،  والوالء
يئة التدريس واإلدارة وساعات العمل المناسبة، والعالقات االنسانية السائدة بين عضو ھ

 ھو إليھا كما واالنتماء جديدة، بجامعة االلتحاق على عضو ھيئة التدريس مما يصعب. الجامعية
بأن ) (Seema, et al., 2010اتفقت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة سيما .جامعته في الحال

والدافع، والترابط  التطوير الوظيفي،: أسباب اختالف الوالء التنظيمي بين المعلمين كانت في
  .واألمن الوظيفي، والقيادة، وااللتزام الوظيفي

  المستمر الوالء: ثانياً 
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لتقديرات أفراد 

  .يوضح ذلك) 5(والجدول . مجال الوالء المستمرعينة الدراسة على فقرات 

الوالء نمط  ابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقراتالمتوسطات الحس :)5(جدول 
  .مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية المستمر

المتوسط   الفقرات الرقم  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
 المئوية
(%)  

  الدرجة

1  15 

إذا تلقيت عرضاً للعمل براتب
أفضل من راتبي الحالي 

ل في أفضل ترك العم
  .الجامعة

 مرتفعة 73.8 963. 3.69

 من نابع الجامعة في بقائي إن  17  2
 متوسطة 66.2 988. 3.31  .فيھا للعمل المادية حاجتي

3  16  
 أي لقبول استعداد على إنني
 لكي ھذه الجامعة في عمل
  .فيھا بعملي أحتفظ

 ضعيفة 59.8  1.333 2.99

4  21  

 سلبي تغيير أي بأن أشعر
 وضعي ا فيبسيطً  كان مھما
أفكر  يجعلني بالجامعة الحالي
  .فيھا العمل بترك

 ضعيفة 59.4 1.260  2.97

5  18  
 خيارات لدي أن أشعر

ترك  في أفكر ألن محدودة
  .العمل

 ضعيفة 59 1.298 2.95
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 )5(تابع جدول رقم ... 

المتوسط   الفقرات الرقم  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
المئوية 

(%)  
  الدرجة

6  20  
 فرصة على الحصول يصعب
 في مناسبة لي أخرى عمل
  .أخرى جامعة

 ضعيفة 56.8 1.266 2.84

7  14  
 العمل ترك من بالخوف أشعر
لصعوبة  الجامعة في

  .آخر عمل على الحصول
 ضعيفة 55.2 1.179 2.76

8  19  
أي تغيير على وصفي 
الوظيفي في الجامعة سيدفعني 

  .للتفكير بترك العمل فيھا
 ضعيفة 55.2 1.358 2.76

9  13  
 في للعمل استعداد على إنني
 دامت ما جامعة أخرى أي

  .واحدة العمل نوعية
 ضعيفة 53.4 1.407 2.67

 ضعيفة 59.8 803. 2.99   الدرجة الكلية للوالء المستمر

، حيث جاءت )3.69- 2.67(المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين أن ) 5(يبين الجدول 
ً للعمل براتب أفضل من راتبي الحالي " والتي تنص على) 15(رقم  ةالفقر إذا تلقيت عرضا

بينما جاءت ، )3.69(في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ " أفضل ترك العمل في الجامعة
 العمل نوعية دامت ما جامعة أخرى أي في للعمل استعداد على إنني"ونصھا ) 13(رقم  ةالفقر
وبلغ المتوسط الحسابي للنمط ككل  .)2.67(بمتوسط حسابي بلغ بالمرتبة األخيرة و" واحدة

وبالمرتبة األخيرة من بين " ضعيفة"وقد يفسر السبب في حصول المجال على درجة ). 2.99(
 الجامعة في العمل ترك من بالخوف المجاالت إلى ضعف شعور بعض أعضاء ھيئة التدريس

قد يقبلون العمل في جامعة إذا تلقوا  في جامعة آخرى، ومع ذلك عمل على لصعوبة الحصول
ً براتب أفضل من رواتبھم الحالية وھذا يشير إلى امكانية ترك الجامعة من قبل أعضاء . عرضا

 وقد يكون السبب في ذلك. ھيئة التدريس إذا توفرت لھم عروض أفضل بحوافز ورواتب أعلى
 أعضاء ھيئة التدريس منأو خوف بعض الفرص والخيارات للعمل في جامعة آخرى،   محدودية

، العتقادھم أن عملھم في جامعتھم يكون أكثر ضمان التغيير عندما ينتقلون إلى جامعة آخرى
  اختلفت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة السعود  وآمان لھم، لخوفھم من كل ما ھو جديد

 الھيئات ألعضاء التنظيمي مستوى الوالء أنب (Al Saud & Sultan, 2009)وسلطان 
واتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة قام إسماعيل وآخرون  .مرتفًعا كان التدريسية

)Ismail, et al., 2011 ( بوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين التعليم ومستوى الوالء
  .التنظيمي
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  األخالقي التنظيمي الوالء: ثالثاً 
ة والنسب المئوية لتقديرات أفراد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري

  .يوضح ذلك) 6(والجدول . مجال الوالء التنظيمي األخالقيعينة الدراسة على فقرات 

 الوالء نمط المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات :)6(جدول 
  مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية األخالقي

المتوسط   راتالفق الرقم  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
المئوية 

(%)  
  الدرجة

1  22 
 الوالء بضرورة أشعر

 أعمل للجامعة التي التنظيمي
  .بھا

 مرتفعة 73.4 1.088 3.67

2 23  
أشعر أن من واجبي الحفاظ 

على سمعة الجامعة من خالل 
  .الحفاظ على أخالقيات المھنة

 مرتفعة 73.4 1.176 3.67

3  28 
 ً  به أومن وما لمبادئي وفقا

عضواً  أكون أنعلى  أحرص
  .الجامعة ھذه في فعاالً 

 مرتفعة 73.2 1.017 3.66

 الجامعة قيم مع قيمي تتطابق  30  4
 مرتفعة 72.8 980. 3.64  .أعمل فيھا التي

5 24  
أشعر أن من واجبي المساھمة 
في نجاح الجامعة التي أعمل 

  .بھا
 مرتفعة 72 942. 3.60

6  26  
 يدفعني أخالقي بالتزام شعرأ

عملي في ھذه  في لالستمرار
  .الجامعة

 متوسطة 68.2 1.112 3.41

 أھداف مع أھدافي تتطابق 31  7
 متوسطة 67.4 1.121 3.37  .أعمل فيھا التي الجامعة

8  29  
 األفراد يقضي أن األفضل من

 في الجامعة المھنية حياتھم
  .نفسھا

  متوسطة 63.4 1.300 3.17
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 )6(ع جدول رقم تاب... 

المتوسط   الفقرات الرقم  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
المئوية 

(%)  
  الدرجة

9  27  

 بضرورة أدبياً أشعر
مع  حتى عملي في االستمرار

 أفضل عمل عروض وجود
  .آخر مكان في

 ضعيفة 59.8 1.334 2.99

 أخرى إلى جامعة من االنتقال 25  10
 ضعيفة 58 1.267 2.90  .أخالقي غير عمل

  متوسطة  68.2 700. 3.41 للوالء األخالقيالدرجة الكلية 

، حيث جاءت )3.67-2.90(المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين أن ) 6(يبين الجدول 
في " بھا أعمل للجامعة التي التنظيمي الوالء بضرورة أشعر" والتي تنص على) 22(رقم  ةالفقر

 من االنتقال"ونصھا ) 25(رقم  ةبينما جاءت الفقر، )3.67(ي بلغ المرتبة األولى وبمتوسط حساب
وبلغ  .)2.90(بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ " أخالقي غير عمل أخرى إلى جامعة

وقد يكون السبب في حصول المجال على درجة ). 3.41(المتوسط الحسابي للنمط ككل 
اء ھيئة التدريس بااللتزام األخالقي أو وبالمرتبة الثانية إلى ضعف إحساس أعض" متوسطة"

األدبي بالبقاء في الجامعة التي يعملون بھا، وذلك بسبب البحث عن األفضل في العمل إذا سمحت 
الفرصة بذلك، أو ألسباب مھنية تتعلق باإلدارة الجامعية، والحرية األكاديمية، والنصاب 

 يقضوا أن يئة التدريس يفضلونأن أعضاء ھوقد يكون السبب . التدريسي، وساعات العمل
اتفقت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة سي يونج . في نفس الجامعة التي يعملون بھا المھنية حياتھم

(Seung, 2008) كما اتفقت نتائج . بوجود عالقة بين تأثير القيادة على الرضا والوالء للموظفين
 وجودب (Khleifat & Al malahma, 2009)الدراسة مع نتائج دراسة خليفات والمالحمة 

 الجامعات في ھيئة التدريس أعضاء لدى الوظيفي والرضا التنظيمي الوالء أبعاد بين عالقة
  .الخاصة

ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية :"النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والذي نصه :ثانياً 
عزى ت في الجامعات األردنيةالتنظيمي درجة الوالء في تصورات أعضاء الھيئة التدريسية حول 

  "؟)حكومية وخاصة(الختالف نوع الجامعة 
  استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةتم  لإلجابة عن ھذا السؤال

حسب نوع  التنظيمي الجامعات األردنيةدرجة الوالء لتصورات أعضاء الھيئة التدريسية حول 
ول اوالجد، "ت"المتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار  ولبيان الفروق اإلحصائية بينالجامعة، 

  .وضح ذلكي) 7(
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أعضاء الھيئة  لداللة الفروق في درجة الوالء التنظيمي لدى" ت"اختبار نتائج  :)7(جدول 
  .تبعاً لمتغير نوع الجامعة التدريسية في الجامعات األردنية

نوع   المجاالت
المتوسط   العدد الجامعة

  الحسابي
 االنحراف
  المعياري

  قيمة
  "ت"

درجات 
  الحرية

الداللة 
  اإلحصائية

 622. 3.64  97 خاصة  *042. 345 2.040 723. 3.47 250 حكومية الوالء العاطفي
 850. 3.17  97 خاصة  *012. 345 2.539 775. 2.92 250 حكومية الوالء المستمر
 587. 3.57  97 خاصة *007. 345 2.724 731. 3.34 250 حكوميةالوالء األخالقي
 604. 3.48 97 خاصة *007. 345 2.735 651. 3.27 250 حكومية  الدرجة الكلية

  .)α  =0.05(دال إحصائياً عند مستوى *

نوع تعزى لمتغير  )α  =0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية  )7(يتبين من الجدول 
وقد . الفروق لصالح الجامعات الخاصةفي جميع األنماط وفي األداة ككل، وجاءت  الجامعة

 المكافآت من المادية الميزات توافريعزى السبب في ذلك إلى رضا أعضاء ھيئة التدريس ل
مقارنة برواتب أعضاء ھيئة التدريس في  في الجامعات الخاصة الترقية وفرص والحوافز

 أعضاء ھيئة التدريس؛ يراه لما انعكاس ھي التحفيز أن سياسة اعتبار علىالجامعات الحكومية، 
 ھذه بتطوير وال تقوم الالزم النحو على تحفيزية سياسات تمارس ال فاإلدارة الجامعية الحكومية

آخر، وذلك لجمود القوانين واألنظمة وصعوبة اتخاذ قرارات مالية في  إلى حين من السياسات
 ً السبب في ذلك  يكون وقد .الجامعات الحكومية إذا ما قورنت بالجامعات الخاصة المستقلة ماليا

صغير مقارنة بالجامعات  الجامعات الخاصة حجم حيث أن قات االجتماعيةالعال لبعد يعود
وقد يكون لنوع . االجتماعية وتبادل العالقات بينھم، التواصل فرص من يزيد مما الحكومية؛ 

يث اشراك القيادة دور كبير في رضا أعضاء الھيئة التدريسية في الجامعات الخاصة من ح
المرؤوسين في اتخاذ القرارات، وتفويض بعض الصالحيات، وإشراكھم في تحمل المسؤولية، 

اختلفت نتائج . أي النمط القيادي السائد سيزيد من فرص الوالء التنظيمي في تلك الجامعات
بأن موظفي جامعات ) (Yorid, Muhammad, 2010دراسة مع نتائج دراسة  يوريد ومحمد 

  .ام أكثر التزاماً مقارنةً مع موظفي القطاع الخاصالقطاع الع

  التوصيات
  :أھمھا من التوصيات من بعدد الباحثة توصي نتائج، من الدراسة إليه توصلت ما على بناءً 
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العمل على تنمية الوالء التنظيمي لدى أعضاء ھيئة التدريس، وذلك عن طريق االھتمام  −
األمن واالستقرار الوظيفي، والعالقات االنسانية تحقيق : بأھم العوامل المؤثرة عليه ومنھا

 .الجيدة، ووضوح األھداف التنظيمية

لصالح  نوع الجامعةلمتغير نظراً لما توصلت إليه نتائج الدراسة بوجود فروق دالة احصائياً  −
، توصي الباحثة بإعطاء اھتمام أكبر من قبل المعنيين بأعضاء ھيئة الجامعات الخاصة
معات الحكومية لزيادة الوالء التنظيمي لديھم من خالل تحسين نظام التدريس في الجا

 اإلنجاز من قدر أكبر تحقيق إلى يدفعھم بشكل لدى أعضاء ھيئة التدريس، الحوافز
 .فاعلية أكثر الكليات في عملھم ويجعل واإلنتاجية،

وتوليھم  ،فيھا ةالتدريسي الھيئات بأعضاء االھتمام بزيادة اإلدارات الجامعية العليا تقوم أن −
 لھم وإشباعھا، وتوضح منھا الممكن لتحقيق ورغباتھم حاجاتھم إلى وتتعرف خاصة، عناية

 ووضعھا، تحديدھا إشراكھم في على تعملوأن  لتحقيقھا، تسعى التي والرؤى األھداف
 التنظيمي، والوالء باالنتماء شعورھمثم  ومن لديھم، الوظيفي الرضا مستوى لزيادة وذلك
ً  تكفل له التي األنظمة روتوفي ً  ضمانا  . العمل ا أو انھاء مدةتركھ بعد أو العمل أثناء وظيفيا

 األمن :غيرھا مثل مع وعالقتھا المتغيرات ھذه على المستقبلية الدراسات من المزيد إجراء −
 .والتماثل التنظيمي التنظيمية، المواطنة وسلوك الوظيفي، واألداء الوظيفي،

الجامعية  الكليات مثل أخرى مجتمعات على المستقبلية دراساتال من المزيد إجراء −
 .التربية والتعليم ومديريات المتوسطة،
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