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  ملخص

أعضاء هيئة التدريس في آلية الوظيفي لدى  االلتزام درجة  تعّرفهدفت هذه الدراسة
عضو هيئة )٩١(ة الدراسة من تكونت عينقد و .من وجهة نظرهم في األردن الحصن الجامعية

من حملة ) ١١(من حملة الماجستير و) ٣٤( ومن حملة الدآتوراة) ٤٦ (منهم، تدريس
 على  موزعةفقرة) ٣٥( تكونت من أداةأهداف الدراسة طور الباحثان ولتحقيق . البكالوريوس

 عضو هيئة مجال مسؤولية"أن أظهرت النتائج و، ها وثباتهاصدقوتم التحقق من ،  مجاالتأربعة
مسؤولية عضو "تاله مجال ،  جاء في المرتبة األولى وبدرجة تقدير عالية"التدريس نحو المهنة

مسؤولية عضو هيئة التدريس "تاله مجال ،  وبدرجة تقدير متوسطة"هيئة التدريس نحو الطلبة
مسؤولية عضو هيئة التدريس نحو "أما مجال ، وبدرجة تقدير متوسطة" نحو الزمالء المدرسين

آما أشارت  . فقد جاء في المرتبة األخيرة وبدرجة تقدير متدنية"أولياء األمور والمجتمع المحلي
في وجهات نظر  (α =0.05)دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة  عدم وجود فروق إلىالنتائج 

ويوصي الباحثان بزيادة التفاعل بين عضو .   والمؤهل العلمي الجنسيتعزى لمتغير حوثينالمب
هيئة التدريس وأولياء أمور الطلبة والمجتمع المحلي من خالل عقد اللقاءات وإقامة الندوات 

  ... . والدورات

،  الجامعيةآلية الحصن، أعضاء هيئة التدريس،  االلتزام الوظيفي:الكلمات المفتاحية
  .األردن
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the degree of career 
commitment among faculty members at Al-Husn Jordanian University 
College from their view points. The sample of the study consisted of (91) 
faculty members of whom hold (46) Ph.D, (34) hold master degree and 
(11) hold B.A., The researchers developed a 35 questionnaire. Validity 
and reliability of the questionnaire were determined. Results of the study 
indicated that faculty members' career commitment ranked first, with a 
high estimation degree, then "faculty members' responsibility towards 
students" with a moderate estimation degree, then "faculty members' 
responsibility towards colleagues" with moderate estimation degree, 
while  "faculty members' responsibility towards parents and local 
community" ranked last with low estimation degree. Results indicated no 
significant differences (α = 0.05) due to gender and qualification.  The 
study recommended the need for more interaction between faculty 
members, parents and local community via holding meetings, seminars 
and courses.  

Key words: Career commitment, Faculty members. Al Husn 
University College Jordan. 

  
  المقدمة

ومن المعلوم أن لكل . آافة مناحي الحياةلمنظمات وشمولها  بهيمنة االحالييتميز العصر 
 مؤهالت وقدرات لديهمن األعمال يقوم بها أفراد  تسعى لتحقيقه خالل مجموعة مامنظمة هدًف

 عائدات متنوعةوبالمقابل يحصلون منها على ، ويبذلون جهدهم لتحقيق أهداف المنظمة، معينة
فمصلحة ، عالقة تكامل، وعليه فإن العالقة بين العاملين وبين منظماتهم. تشبع بعض حاجاتهم

ين تم بذل المال والجهد في سبيل اختيارهم المنظمة تقتضي االحتفاظ بالعاملين األآفاء الذ
ومصلحة العامل تقتضي البقاء في المنظمة التي أعدته وأهلته ، وتدريبهم وضمان التزامهم لها

  .ووفرت له المناخ الوظيفي المالئم وأسهمت في إشباع حاجاته المختلفة

دأت تعيد النظر وب، ولقد تبنت مؤسسات العصر الحديث سياسة التأآيد على نوعية العاملين
في أساليب تحفيز العاملين وآيفية دفعهم نحو الجد واالجتهاد والمثابرة في العمل من خالل 

  .(Riley, 2000)االهتمام بمفهوم االلتزام الوظيفي 

إال أنه في ، ا في مجال العلوم اإلنسانيةا قديًموعلى الرغم من أن مفهوم االلتزام يعد مفهوًم
االهتمام الكافي إال بعد ظهور المدرسة السلوآية التي أآدت على العالقات مجال اإلدارة لم يحظ ب
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فأصبحت اإلدارات تطالب بأن يكون التزام ، اإلنسانية وأهميتها في مجال المنظمات المختلفة
وبذل أقصى جهد ، وتريد منهم اإلخالص في العمل، العاملين نحو منظماتهم التي يعملون فيها

  ).٢٠٠٣، هسالم( لزيادة اإلنتاج

ويشير الباحثون إلى ظاهرة جودة العالقة بين الموظف والمنظمة بمصطلح االلتزام 
يشير آخرون إلى مستوى الشعور االيجابي المتولد عند الموظف إزاء منظمته و، الوظيفي

واإلخالص لها وتحقيق أهدافها مع شعوره المستمر باالرتباط بها واالفتخار بها بمصطلح الوالء 
 وآذلك Commitment)(يعني االلتزام ) (Loyaltyفالوالء هنا ، Granger,1993)(ي التنظيم

جملة : بينما يشير آخرون إلى الوالء المهني بأنه )Affiliation(يعني االرتباط أو االنتماء 
والسلوآيات االيجابية التي يحملها عضو هيئة التدريس تجاه ، واالتجاهات، واألحاسيس، المشاعر
والعمل ، والبذل والعطاء والتضحية، واالعتزاز،  التي تتجسد في الحب–نته مه/ وظيفته

 المتواصل من اجل إضافة رصيد جديد للمعرفة العلمية أو تطويرها في مجال التخصص
االلتزام إلى . (Hant, & Morgan, 1994) ومرجان يشير هانتبينما ) ٢٠٠١، المخالفي(

والتضحية ، أعمالها والتوحد بها واالندماج في وأهدافهاة االرتباط بقيم المؤسسعلى أنه  الوظيفي
 بجد لصالح المؤسسة والرغبة في واإلسهام، مهاواالنجاز فوق المتوقع لمها، الشخصية لصالحها

  .البقاء فيها واالستمرار في خدمتها

) ,Howard &Thomas& Meyer 2009" (هورد وتومس ومير"يعرف آل من و
 مدى اهتمامهم الموظفين التام نحو عملهم وبشكل عام بمعدل التزاممفهوم االلتزام الوظيفي 
زمالئهم في العمل باإلضافة إلى مدى رغبتهم في بذل الجهد اإلضافي بالشرآة التي يعملون بها و

  .لضمان نجاح الشرآة

إلى أن االلتزام الوظيفي يتضمن ارتباط الفرد السيكولوجي مع ) ٢٠٠٣(وأشارت البلبيسي 
ويترسخ ذلك لدى الفرد عبر ، الئه وإيمانه بقيمها مع إحساسه باندماجه في عملهمنظمته وو

  .مراحل يمر بها في منظمته

، وتحديد ادوار العاملين فيها، إلى أن وضوح أهداف المؤسسة) ٢٠٠٣(وأشارت سالمه 
ظيفي والمناخ الو، وأسلوب القيادة غير التسلطي، والرغبة المسبقة لدى الفرد، والرضا عن العمل

تزام تعد جميًعا أسباًبا مكونة لالل، وفرص الترقية المتاحة، ووجود نظام حوافز جيد، المشجع
  .الوظيفي القوي لدى العاملين

فئة الخصائص الشخصية وهي : فئات هي مدخالت االلتزام الوظيفي تتكون من ثالث إن
اهتمامات الحياة ،  االنجازفرص، المؤهل العلمي، الجنس، العمر:الفرد مثلالمتغيرات التي تعّرف 

تحديد ، تحدي العمل: وفئة خصائص العمل وهي المتغيرات التي تعّرف العمل مثل. الرئيسة
 وفئة خبرات العمل.  العمليزودها والتي الراجعة للموظفالتغذية ، التفاعل االجتماعي، المهمة

اتجاهات :  لعمله وهيوهي المتغيرات التي تتعلق بطبيعة ونوعية خبرات الموظف أثناء أدائه
، ردايده( األهمية الشخصية وحقيقة توقعات الفرد، التبعية للمنظمة، المجموعة نحو المنظمة

١٩٨٨.(  
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االلتزام وسيلة لتحقيق : منهاااللتزام الوظيفي يأخذ عدة صور أن ) ١٩٩٨(ويرى الطويل 
طيع الفرد تحقيقها  ال يستإذ،  شخصيةأهداف وسيلة لتحقيق المؤسسةلعضوية في اف. هدف معين

 المؤسسة وقيمها أهدافوتتجسد هذه عندما تصبح  االلتزام قيمة في حد ذاته. بمعزل عن المؤسسة
: اآلخرونااللتزام امتثاال لما يتوقعه .  وقيمهم بغض النظر عن مصالحهم الذاتيةأعضائها أهداف

ا من م معين خوًفأعضاء تنظيوهذا االلتزام هو نتيجة الضغط االجتماعي الذي يمارس على 
ا في األفراد في إظهار ا مؤثًر عن أن للعادات والتقاليد االجتماعية دوًرعقوبات معينة فضًال

  .التزامهم نحو المنظمات التي ينتمون إليها

 الخصائص -أوال:  عوامل هيبأربعة  يتأثر االلتزام الوظيفيأن) ١٩٩٣، عالم(يرى و
الخصائص : اثانًي .مدة الخدمة والحالة االجتماعيةوتشمل العمر والمؤهل العلمي و: الشخصية
 وطبيعة العالقة التي تربط الفرد بزمالء العمل والمشارآة واألجوروتشمل نمط القيادة : التنظيمية

 وأساليبمن مهارات وقدرات وتشمل متطلبات العمل : عملخصائص ال: اثالًث .في صنع القرار
وتشمل : خصائص البيئة الخارجية: ارابًع. عكسيةة  ودرجة استقاللية مناسبة وتغذيوإجراءات

ويظهر فيها قوة العامل االقتصادي بتوافر . مجموعة عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية
  . التزامه الوظيفيفيالفرص البديلة للفرد والتي يكون لها تأثيًرا 

لمسيطرتان على وقد اتفق آثير من الباحثين على أن هناك رؤيتين لاللتزام الوظيفي هما ا
تنظر والتي : الرؤية الفكرة أو النظرية. (Allen, & Meyer, 1990)أدبيات هذا الموضوع 

، نه وجهة نظر تعكس طبيعة جودة العالقة بين الموظف والمنظمةلاللتزام الوظيفي على أساس أ
بأهداف يق االلتزام الوظيفي المرتفع هو الذي لديه إيمان عم ذاوحسب هذه الرؤية فإن الشخص 

. هاآما ولديه الرغبة الصادقة في البقاء في، ها لبذل الجهد الكبير في سبيلًداداواستع، وقيم المنظمة
الرؤية و، وقد استخدمت هذه الرؤية في آثير من الدراسات التي تناولت موضوع االلتزام الوظيفي

يجاد شعور باالرتباط التي ترآز بشكل رئيس على العملية التي يستخدمها الفرد في إو: السلوآية
وتنص هذه الرؤية على أن الشخص يحاول الحفاظ على . ليس بالمنظمة ولكن لتصرفاته الخاصة

  .آل شيء ذي قيمة له مثل النقود أو الوقت الذي قد يخسره نتيجة ترآه للمنظمة

الموظفين ) Jason, & lePine & Wesson, 2010" (ويسون وليبين وجاسون"ويقسم 
عملهم إلى جانب تمتعهم هم الموظفون الذين يتمتعون بالحماسة تجاه : الملتزمون:  فئاتإلى ثالث
ن انفصاًال تاًما عن الشرآة هم الموظفون المنفصلو: الملتزمينغير .  واإلنتاجيةااللتزامبالوالء و

يعمل هؤالء الموظفين بجد ويساهمون بالشرآة لكن حجم الدافع لديهم للنجاح . التي يعملون بها
أو / للتغيب عن الشرآة وآذلك هم لديهم القابلية.  نظرائهم الملتزمينيتوافر عند أقل من الذي يعد

هم الموظفون الذين يفتقرون ألي صلة عاطفية تربطهم بعملهم :  بفاعليةغير الملتزمين. ترآها
رة يتمتع هؤالء الموظفين بدرجة آبي. وهم غير مبالين بمستقبل الشرآة ولو آانوا حاضرين فيها

 من قبل الموظفين من عدم الرضا عن وضعهم آما تتميز سلبيتهم بكونها وبائية يسهل التقاطها
  . ن في الشرآةالعاملي
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 د إلى المخرجات المطلوبةلكونه يقوللمؤسسة التربوية وقد ُعدَّ االلتزام الوظيفي مرآز القلب 
عدم توفير التدريب : ثر بعوامل مثله قد يتأغير أن، لهاويؤدي إلى زيادة االنتماء ، ويحسن الدافعية

وفي ، أو العمل النوعي المتخصص) إداريين وأعضاء هيئة التدريس(العملي لإلفراد العاملين 
  .(Morgan & Hunt, 994) ألعضائها العاملين فيها  المؤسسة التربويةحالة عدم دعم الجامعة

لديه دافع ، ت عاليةإن امتالك طاقم وظيفي ذو معنويا) ,Michal 2009" (ميكل"ويرى 
ملتزم بشدة نحو عمله هو السالح األآثر تميًزا يمكن لشرآة ترغب بالسيطرة يدفعه على العمل و

  .على رقعتها التنافسية امتالآه

ويعد االلتزام الوظيفي من الموضوعات التي القت اهتماًما آبيًرا من الباحثين في المجال 
فقد تعددت ، اسة هذا الموضوع أبعادًا آثيرة ومتنوعةوقد أخذت در. الوظيفي في الفترة األخيرة

الدراسات وتعددت معها الطرق لقياس االلتزام الوظيفي إلى دراسة النتائج السلوآية لألشكال 
  .(Allen, & Meyer, 1990)المختلفة لاللتزام الوظيفي 

في وذلك في وأثرها في االلتزام الوظي، إلى أهمية جهود الجامعة) ١٩٩٩، الكايد( وقد أشار
وإتباع سياسة ، المحافظة على عالقات فردية وطيبة مع أعضاء هيئة التدريس: المجاالت اآلتية

ومشارآة الجامعة ألعضاء هيئة التدريس بالعمل ، "عامل اآلخرين آما تحب أن يعاملوك"
في والحياة االجتماعية حتى تتعرف الجامعة إلى التفاصيل الخاصة بحياة أعضاء هيئة التدريس 

، وأن يعرف أعضاء هيئة التدريس تفاصيل المعلومات المتعلقة بالعمل وإنجازه، الحياة االجتماعية
ألن من أولى واجبات الجامعة إيصال رسالة ، وإبراز أهمية النوعية ألعضاء هيئة التدريس

أن وإقناع أعضاء هيئة التدريس ب، واضحة للعاملين فيها حول أهمية المخرجات بالنسبة للجامعة
وأن تعامل أعضاء هيئة التدريس والتزامهم جزء ، تحقيق النوعية جزء مهم من رسالة الجامعة

والثناء ، لذلك فإن إبراز الجامعة ألهمية النوعية والحديث عنها، أساسي من تحقيق هذه الرسالة
  .اء وتطوير االلتزام الوظيفييساعد على إيجاد جو مناسب للبن، عليها

أن آل عضو هيئة تدريس في أي مؤسسة تربوية يتأثر بها ) ٢٠٠٦، الحمادات(ويرى 
وإن هذا التفاعل ، وعلى قدر هذا التأثير والتأثر يتشكل سلوك عضو هيئة التدريس، ويؤثر فيها

وهناك عوامل تسهم في تنمية ، المستمر هو قاعدة أساسية في تكوين االلتزام الوظيفي لديهم
العوامل اإلنسانية وتتمثل : ريس في المؤسسات التربوية هيااللتزام الوظيفي ألعضاء هيئة التد
والعوامل ، وأهمية العمل الجامعي له، ونظرته االيجابية لذاته، بخلفية عضو هيئة التدريس وثقافته

  .التنظيمية وتشمل أسلوب القيادة اإلدارية والمناخ التنظيمي

نظمة على النمو والتطور يلعب العنصر اإلنساني دوًرا آبيًرا في مدى قدرة الملذلك 
فهذا يتطلب رفع ، وحتى يقدم العاملون في المنظمة جميع ما لديهم من قدرات، واالستمرار

والجامعات هي منظمات ، مستوى االلتزام الوظيفي لديهم مما يساعد المنظمة في تحقيق أهدافها
 بالدرجة األولى ويعتبر أعضاء هيئة التدريس الجهة المعنية، تسعى إلى تحقيق أهداف محددة

  .)٢٠٠٣، الخشالي( بتحقيق هذه األهداف
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بفروعها المنتشرة في آافة محافظات ، وجامعة البلقاء آإحدى الجامعات األردنية العامة
 ال بّد وأن يتمتع لذلك، هذه الفروعوآلية الحصن الجامعية هي إحدى ، المملكة االثنى عشر

لذلك على الجامعة أن تعنى آل العناية بهذا ، أفرادها بمستوى رفيع من االلتزام الوظيفي
الموضوع وتحاول أن توفر شروط بناء االلتزام الوظيفي لدى العاملين في السلك اإلداري 

وفهم العوامل التي تساعد على الشعور بمشاعر االلتزام لدى آل من ، والتدريسي على حد سواء
  .اإلداريين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة

التي يجب أن ، يعد من القيم المهمة، ما سبق فإن موضوع االلتزام الوظيفيفمن خالل 
ويتمثل االلتزام الوظيفي بثالثة سلوآيات ، يتصف بها سلوك أعضاء هيئة التدريس في الجامعات

استعداد الموظف التام لبذل جهود و. قبول الموظف التام لألهداف والقيم الوظيفية: أساسية هي
الرغبة الصادقة لدى الموظف في و. المنظمة بغية الوصول إلى أهدافهااستثنائية لمصلحة 

والعمل في المنظمة بفاعلية وبشكل ، المحافظة على االلتزام بقيم العمل السائدة لدى المنظمة
  .مستمر

ي   ة الزعب ي دراس ا  ) ٢٠٠٩(فف ي عنوانه ا   "الت ة وعالقته ل االجتماعي ات العم ودة عالق ج
ات العمل       . "والرفاه النفسي للموظفين بمستوى االلتزام الوظيفي     هدفت الدراسة بحث جودة عالق

ة  زمالء (االجتماعي ين ال ة ب اء ، العالق ع الرؤس ة م ستوى  ) والعالق وظيفي وم زام ال ستوى االلت بم
د   . بالرفاه النفسي للموظفين في العمل        شعور الموظف  ة من          أجريت وق ة مكون ى عين   الدراسة عل

ة  إلنتاجفي مصنع    يعملون   ا وعامالً موظًف) ١٥٩( ة  األغذي د   ،   المعلب ائج    أشارت وق ى  النت  وجود   إل
ين المستوى        ة ب وظيفي          عالقة ايجابي زام ال ة في العمل وآل من االلت ات االجتماعي ع للعالق المرتف

  .والشعور بالرفاه النفسي في العمل

راهيم دراسة  في  و ا    )٢٠٠٣( إب ي عنوانه وظيفي     " الت زام ال دريس ف      اءألعض االلت ة الت ي  هيئ
وظيفي      تعرف اسة هدفت هذه الدر،  "يةاألردنمعات  الجا دريس ال ة الت زام أعضاء هيئ من    مدى الت

اختالف     ف وجهات النظر       درجة اختال  تعرف إلىسة  هدفت الدرا آما  ،  وجهة نظرهم  ذه ب ة  ه الرتب
ة رة، والتخصص، األآاديمي نوات الخب ن   ، وس ة م ة مكون ى عين ت عل ة ) ٣٢٠(وطبق عضو هيئ
ديرات     أنلنتائج   ا وأظهرت،  تدريس وظيفي جاءت             أعضاء  معظم تق زام ال دريس في االلت ة الت  هيئ

  .على جميع مجاالت الدراسة) أستاذلصالح رتبة  (األآاديميةوالرتبة ، متوسطة على المقياس آكل

ي ) ٢٠٠٣(وفي دراسة الخشالي      ا    الت ة            " عنوانه سام العلمي ة لرؤساء األق اط القيادي ر األنم أث
ى هدفت الدراسة   "  ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصة  على الوالء التنظيمي    إل

ة  في الجامعات  األقسام استخدام رؤساء  تأثيرمعرفة مدى    اط  الخاصة  األردني ثالث  ألنم ادة ال ،  القي
والء التنظيمي        األوتوقراطي: وهي ى ال اده  والديمقراطي والمتساهل عل اطفي (  وأبع ستمر ، الع ، الم

ي دريس ضاءألع) واألخالق ة الت ن    .  هيئ ة م ة الدراس ت عين دريس  )٢٠٤(تكون ة ت ضو هيئ ، ع
ة     الدراسة وجود    وأظهرت ادة   إحصائية عالقة سلبية ذات دالل ين نمط القي وقراطي  ب والء   األوت  وال
ستمر   ، واألخالقي العاطفي    وأبعاده التنظيمي والء الم ا  ، فيما لم تثبت هذه العالقة مع ال  أظهرت آم
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 ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اده والوالء التنظيمي الديمقراطي   بين نمط القيادة     إحصائيةبية ذات داللة    بأن هناك عالقة ايجا     وأبع
  .فيما لم تظهر هذه العالقة مع الوالء المستمر،  واألخالقيالعاطفي

ي  ا) ٢٠٠١(وأجرى المخالف ة عنوانه دى  " دراس ي ل والء المهن ي وال والء التنظيم ة ال أهمي
ة صنعاء  ي جامع دريس ف ة الت ات -أعضاء هيئ ة آلي ى  ، "التربي رف عل ى التع ة إل دفت الدراس ه

ة                   راه أعضاء هيئ ا ي العالقة بين الوالء التنظيمي والوالء المهني لعضو هيئة التدريس الجامعي آم
ى عدم      . عضو هيئة تدريس) ٦٩(وقد بلغت عينة الدراسة  . التدريس أنفسهم  ائج إل د أشارت النت وق

د أه   ة تحدي ي درج صائية ف ة إح روق ذات دالل ود ف ين   وج ي ب ي والمهن والء التنظيم اد ال ة أبع مي
ة    ات التربي ي آلي دريس ف ة الت ضاء هيئ راتبهم   –أع سياتهم وم تالف جن ا الخ نعاء تبًع ة ص  جامع
سم  ي الق ارهم ف راتهم وأعم ة وخب ين   ، األآاديمي صائية ب ة إح روق ذات دالل ود ف دم وج ذلك ع وآ

  .الوالء للكلية والوالء للمهنة

 ألعضاء هيئة التدريس والنمط     الوالء التنظيمي "لتي عنوانها   ا) ١٩٩٩(وفي دراسة العمري    
ة       " دراسة ميدانية :القيادي لرؤساء األقسام في جامعة الملك سعود       ار العالق هدفت الدراسة إلى اختب

ك سعود                ة المل دريس بجامع ة الت ك باستخدام    ،  بين أنماط القيادة والوالء التنظيمي ألعضاء هيئ وذل
ة إحصائية           . فرًدا) ١٤٠( عينة عشوائية بلغت   أظهرت النتائج وجود عالقة سلبية معنوية ذات دالل

ة ذات    ، بين النمط القيادي الترسلي والوالء التنظيمي   ة ايجابي آما توصلت الدراسة إلى وجود عالق
  .داللة إحصائية بين النمط القيادي الديمقراطي والوالء التنظيمي

ا ) ١٩٩٦(ر والنعيمي يوأجرى خض ة"دراسة عنوانه ة المنظم وظيفي وفاعلي زام ال ، "االلت
ة في                  والتي هدفت إلى الكشف عن مدى وجود عالقة بين درجة االلتزام الوظيفي والفاعلية للمنظم

داد  ة بغ ع الدراسة من  . جامع د تكون مجتم ين ) ١٢٧٤(وق وزعين ب دريس م ة ت ) ١٩(عضو هيئ
وتفاوت مستوى الفاعلية في الكليات وقد أشارت النتائج إلى انخفاض درجة االلتزام الوظيفي   . آلية

سانية ة واإلن سبة  ، العلمي ة بن ين الفاعلي زام وب ين االلت ة ب ود عالق ى وج ائج عل دت النت ا أآ آم
  .أي أن زيادة االلتزام تعني زيادة في اإلنتاجية، وهي عالقة ايجابية%) ٥٩.٢٥(

زام   أثر القيادة على ال: "دراسة عنوانها) Watson, 2009" (واطسون"أجرى و رضا وااللت
وظيفي زام       " ال ا وااللت ة والرض سلوآيات القيادي ين ال ة ب ن العالق شف ع ة للك ذه الدراس دفت ه ه

ة            ة   .الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في آلية الطب في جامعة ويسكونسن المجتمعي تكونت عين
ن   ة م ب    ) ٣٥٩(الدراس ات الط ي آلي دريس ف ة الت ضاء هيئ ن أع ري ، م ب البيط صيدلة ، الط ال

ة جمع            . والتمريض في جامعة والية ويسكونسن المجتمعية      تبانة في عملي استخدمت الدراسة االس
ة واستخدام                     . البيانات ادة التحويلي ين سلوآيات القي ة ب ة ترابطي ائج الدراسة لوجود عالق أشارت نت

ؤثرة          ة الم دى أعض         في المكافأة االشتراطية ومن المحفزات الداخلي وظيفي ل زام ال اء  الرضا وااللت
  .هيئة التدريس

ا   ) Thomas, 2008" (توماس " آما أجرى  ين  "دراسة عنوانه أعضاء  " تصورات اإلداري
الي    يم الع ي مؤسسات التعل وظيفي ف زام ال اخ التنظيمي وااللت املين حول المن دريس والع ة الت هيئ

دريس في                    . المسيحية ة الت املين وأعضاء هيئ ين الع هدفت الدراسة للكشف عن تصورات اإلداري
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وظيفي         م ة الدراسة      . ؤسسات التعليم العالي المسيحية حول المناخ التنظيمي وااللتزام ال تكونت عين
يم      ) ٩٥٧(من   ة مؤسسات تعل من اإلداريين العاملين وأعضاء هيئة التدريس تم اختيارهم من أربع

ة    . عالي مسيحية في والية فيرجينيا األمريكية       جمع  استخدمت الدراسة االستبانة المسحية في عملي
ين تصورات                    . البيانات اخ التنظيمي وب ين المن ة ب ة ترابطي أشارت نتائج هذه الدراسة لوجود عالق

وظيفي     زام ال ول االلت دريس ح ة الت ضاء هيئ ين وأع املين اإلداري ة أن  . الع ائج الدراس ارت نت أش
ن وأعضاء   عوامل تنبؤ لاللتزام الوظيفي والتنظيمي لدى اإلداريين العاملي        اآانت،  المنصبو،  العمر

  .هيئة التدريس

رى  ا أج ر"آم ا) Freud, & Drach, 2007" (ودراش، دف ة عنوانه ل : "دراس العوام
ة دور (التنظيمي اء ال ة " والشخصية) بن شارآة المهني وظيفي والم ي وال زام التنظيم أ . االلت ل تتنب ه

ة           ة المختلف ق في التخصصات األآاديمي ر           . فاعلية الفري ذه الدراسة للكشف عن اث  بعض   هدفت ه
دريس في            في  العوامل التنظيمية والشخصية   ة الت ة من عدد من أعضاء هيئ رق المكون ة الف  فاعلي

املين          ) ٢١٩(  تكونت عينة الدراسة من     . مؤسسات التعليم العالي   دريس والع ة الت من أعضاء هيئ
ان   ي اليون الي ف يم الع ن مؤسسات التعل دد م ي ع ة ف ل مختلف رق عم ي ف شارآين ف تخدمت . الم اس

ات         الدر ة جمع البيان روق تعزى             . اسة بطاقة المالحظة في عملي اك ف ائج الدراسة أن هن أشارت نت
ذه      ق ه رق تحقي ل وط ق العم داف فري ول أه صورات ح ي الت دريس ف ة الت لتخصص عضو هيئ

ؤثر                    . األهداف دريس ي ة الت دى عضو هيئ وظيفي ل زام التنظيمي وال أشارت نتائج الدراسة أن االلت
  . ريق العمل فاعلية ففيايجابيًا 

وظيفي   "عنوانهادراسة ) Urboniene, 2007" (اوربسيني"وأجرى  التعبير عن االلتزام ال
الي            "... آاديميينوالتنظيمي لدى األ   وظيفي االنفع هدفت هذه الدراسة للكشف عن مفهوم االلتزام ال

يم             ) ٣٣ (تكونت عينة الدراسة من    الي في    من األآاديميين العاملين في عدد من مؤسسات التعل الع
ذه    . استخدمت الدراسة استبانة تحتوي على أسئلة مفتوحة      . منطقة اسطنبول الترآية   أشارت نتائج ه

ي      املين ف اديميين الع دى األآ ي ل وظيفي والتنظيم زام ال ي االلت ؤثرة ف ل الم ة أن العوام الدراس
ضمن    الي تت يم الع سات التعل اديميين      :مؤس دى األآ وظيفي ل ي وال ور المهن رص التط اخ ا .ف لمن

ة         .التنظيمي الجيد والديمقراطي في مؤسسة التعليم العالي       شاطات التنظيمي المشارآة الفاعلة في الن
  .مستوى المسؤولية لدى األآاديميين، الثقة، المختلفة

االلتزام : " دراسة عنوانها(Brown & Gaylor, 2002)" براون وجايلور"وأجرى 
دراسة لفحص العالقة بين االلتزام الوظيفي واالقتناع هدفت هذه ال". الوظيفي في التعليم العالي

مثلت عينة الدراسة مقطًعا عرضًيا عريًضا من العاملين . بالعمل والتأثير النفسي ومرآز السيطرة
وقد أشارت النتائج إلى عدم وجد عالقة ذات أهمية بين ، في الجامعة الواقعة في جنوب آاليفورنيا

  .ن هناك عالقة ايجابية بين االلتزام التأثيري وااللتزام المعياريأل، االلتزام والرضا عن العمل

مستوى التزام المعلمين : " وعنوانها(Cevat & Celep, 2001)"  وسيليبسيفات"دراسة 
والتي هدفت إلى تعرُّف مستوى التزام المعلمين في المؤسسات ، "في المؤسسات التربوية

،  معلًما ومعلمة في المدارس الثانوية العامة في ترآيا)٣٠٢(وتكونت عينة الدراسة من ، التربوية
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آما بينت الدراسة وجود عالقة ، وأشارت النتائج إلى أن مستوى االلتزام الوظيفي للمعلمين عال
، االلتزام نحو جماعة العمل، االلتزام نحو المدرسة:  قوية بين مجاالت الدراسة اآلتيةارتباطية

  . االلتزام نحو مهنة التعليم

التزام المعلمين " عنوانهادراسة ب (Celep & Cevat, 2000) " وسيفاتسيليب" وقام
، هدفت الدراسة إلى تحديد مستوى االلتزام الوظيفي للمعلمين. "الوظيفي في التنظيمات التعليمية

. وااللتزام بالعمل الجماعي، االلتزام بالعمل التعليمي، االلتزام بمهنة التعليم، االلتزام بالمدرسة
 في مرآز (Zonguldar)وقد تكون مجتمع الدراسة من معلمي المدارس الثانوية في مقاطعة 

وقد خلصت الدراسة إلى أن التزام المعلمين ، معلما) ٤٥٠(المدينة وآانت عينة البحث مكونة من 
  .ابالمدرسة متوسط وان التزامهم باألعمال التعليمية والتزامهم بمهنتهم آان عالًي

  
  اسات السابقةخالصة الدر

أو سلبية وذات  أن هناك عالقة ايجابية  الدراسات السابقة نجداستعراض نتائجمن خالل 
، التخصص، األآاديمية الرتبة :داللة إحصائية ما بين االلتزام الوظيفي وآل من المتغيرات اآلتية

التأثير ،  بالعملاالقتناع، االلتزام االنفعالي، المناخ التنظيمي، الرضا الوظيفي، سنوات الخبرة
ا لطبيعة  تبًع قد تعددتأهداف الدراسات السابقةلذلك يمكننا القول بأن  .العمل الجماعي، النفسي

 االلتزام الوظيفي لدى أعضاء هيئة تعرف درجةأما هذه الدراسة فقد هدفت ، المشكلة التي تناولتها
هذه الدراسة تم اختيار وفي ، هم من وجهة نظراألردنية التدريس في آلية الحصن الجامعية

، لما لهذه الفئة من أهمية في الميدان التربوي، أعضاء هيئة التدريس في آلية الحصن الجامعية
، أدائهم فيمستوى تأثير االلتزام الوظيفي و،  االلتزام الوظيفي لديهمإلى درجةولكي يتم التعرف 

، مل على رفع إنتاجية الموظفوالذي بدوره يع، وبالتالي رفع مستوى االلتزام الوظيفي لديهم
ويتضح آذلك من الدراسات السابقة أن االلتزام الوظيفي يوجه سلوك الفرد وتصرفه ألن االلتزام 

من هنا تأتي المحاولة في هذا البحث ف. الوظيفي يعكس في الغالب األيمان بأهداف المنظمة
من ة الحصن الجامعية  االلتزام الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في آليدرجةالستكشاف 
وفيها إضافة علمية ،  لهااوليس تكراًر، لة للدراسات السابقةفهذه الدراسة تأتي مكم، وجهة نظرهم

  .جديدة خالل نتائج الدراسة
  

  مشكلة الدراسة

ز المهمة من الرآائيعد الوظيفي  االلتزام  أننجدلفية الدراسة والدراسات السابقة في ضوء خ
، ضمن مراعاة إلطار قيم المجتمع الذي تنتمي إليه، مؤسسة في تحقيق أهدافهاالتي تستند إليها أي 

 به عضو هيئة التدريس ونتيجة ألهمية الدور الذي يقوم. وما تحتويه من واقع وتراث وتطلعات
وانتشار وسائل االتصال ، ومع اإلقبال على مأسسة المنظمات، في تربية األجيال وإعداد الشباب

على أداء المؤسسات التي ) الجمهور(وازدياد رقابة ممثلي المجتمع ، يةلمعلوماتوشيوع ا، الحديثة
آذلك ، تقع من حين آلخر االنحرافات التي  األخطاء أوأخذت تتكشف بعض، تسعى إلى خدمتهم

قد أدى ذلك آله إلى ،  هيئة التدريس نحو االلتزام الوظيفينظر أعضاءفإن التباين في وجهات 



 ......"درجة االلتزام الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في  "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ١٠١٤
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 من وجهة نظر وهذا مؤشر . لهذه المظاهرالته وضع حًدتمع بما يجري ومحاوتزايد اهتمام المج
ا لقلة الدراسات التي تبحث في وجهات نظر أعضاء هيئة التدريس الباحثين يستحق الدراسة نظًر

  .في التزامهم الوظيفي

وبما أن وجهات نظر أعضاء هيئة التدريس تعد من العوامل الرئيسة التي تحدد آيفية 
وجهات نظرهم نحو تعرف فإن ، م الوظيفي وتأثيرهم آأشخاص في البيئة الجامعية حولهمالتزامه

  .أيًضا وفي آيفية التعامل معهم بكيفية تعاملهم مع من حولهم التنبؤب يفيدالتزامهم الوظيفي قد 

 أعضاء هيئة  لدى االلتزام الوظيفيدرجة: إلىجاء هذا البحث الذي يحاول التعرف فقد 
 ية حجر الزاوااللتزام الوظيفي يشكلألن . هممن وجهة نظر آلية الحصن الجامعيةالتدريس في 

ورآيزة مهمة لتحقيق أهداف أي مؤسسة تربوية التي تعتبر من العوامل األساسية التي يترتب 
وبالتالي على ، إخفاق العملية التعليمية التعلمية في تأديتها لرسالتها ومهامها عليها نجاح أو

  .شكل عاماإلنتاجية ب

 ما درجة: اإلجابة عن السؤال التالي في وبناء على ما تقدم فإن مشكلة الدراسة تتلخص
 من وجهة  األردنيةلحصن الجامعيةآلية افي أعضاء هيئة التدريس  لدى االلتزام الوظيفي

  . ؟نظرهم
  

  أسئلة الدراسة

  :اآلتيةإن الغرض من هذه الدراسة هو اإلجابة عن األسئلة البحثية 

 من  األردنية الجامعية درجة االلتزام الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في آلية الحصنما .١
   ؟ وجهة نظرهم

 وجهات نظر في )(α =0.05 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة .٢
، الجنس: ري تعزى لكل من متغيفي لديهم االلتزام الوظيدرجة أعضاء هيئة التدريس حول

  والتفاعل بينهما ؟ ، لميوالمؤهل الع
  

  أهدف الدراسة

الوظيفي لدى أعضاء  االلتزام درجةعلى تعرف ال: يهدف الباحثان من خالل هذه الدراسة
والكشف عن درجة اختالف ، من وجهة نظرهم األردنية هيئة التدريس في آلية الحصن الجامعية

ألن زيادة درجة االلتزام . هماااللتزام الوظيفي باختالف الجنس والمؤهل العلمي والتفاعل بين
الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس تنعكس على أدائهم وبالتالي على أداء الطلبة الذين هم محور 

لى دعم وتعزيز الجوانب إضافة إ، معالجة أي خلل ستظهره النتائجآذلك و، عملية التعلم والتعليم
  .االيجابية
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 ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أهمية الدراسة

  ي يأتمماتنبع أهمية الدراسة 

  تنبع أهمية الدراسة من أهمية االلتزام الوظيفي في الحياة وارتباطه بسلوآيات الموظف
ن لاللتزام الوظيفي دور القوة الموجهة وأ، واتجاهاته وبخصائصه الشخصية والتنظيمية

 الوظيفي من تأثيرات يقلل االلتزامحيث ، والمثبتة لحفظ السلوك البشري في االتجاه الصحيح
وذلك بالتغاضي عن سلبيات وتجاوزات المنظمة ، على سلوك الموظفينسوء الوظيفة 
لذلك يعتبر االلتزام الوظيفي عنصًرا هاًما وأساسًيا لضمان فاعلية ، لتوقعات األفراد

  .واستمرارية المنظمة

  من أهمية فهم وجهات نظر أعضاء هيئة التدريس في التزامهم الوظيفي سواء أآانت ايجابية
  .أم سلبية

  وجهات نظر أعضاء  دراسة النظرية هو من الناحية،  الدراسة الحالية أهميةما يؤآدولعل
  .وعالقته ببعض المتغيرات آالجنس والمؤهل العلمي، هيئة التدريس في التزامهم الوظيفي

 التعليم العالي مؤسسات  -بعون اهللا  -ستفيد التي  هانتائج الدراسة من  هذهآذلك تنبع أهمية
 وما درجة،  فيها هيئة التدريسأعضاءي لدى لوظيفمدى االلتزام اعن ا وًرصتبأن تقدم لها 

وهل للمتغيرات .  الوظيفيأدائهموبالتالي انعكاسها على ، الواقع والمأمولبق بين التطا
  . الوظيفي لديهمااللتزاممن تأثير على ، علميالمؤهل الو ، جنسال : مثلالمستقلة

 ت األجنبية والعربية حول االلتزام الوظيفي وعالقته وعلى الرغم من وجود عدد من الدراسا
  .إال أن هذا الموضوع لم يسبق تناوله، بالمتغيرات الشخصية والسلوآية والتنظيمية

 غالبية الدراسات السابقة لم إذ إن ،  من طبيعة عينتها ومجتمعهاآذلك تنبع أهمية الدراسة
  هذهلذلك ربما تعد،  الوظيفيتتناول وجهات نظر أعضاء هيئة التدريس نحو التزامهم

  . الدراسة الحالية من الدراسات القليلة التي تبحث في هذا الموضوع

  أن معرفة مستويات االلتزام الوظيفي ألعضاء الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية /
تمكن القائمين عليها من وضع أسس ومبادئ ومعايير التعيين ، آلية الحصن الجامعية

  .ترقية والتدريب والبعثات ألعضاء الهيئة التدريسيةوال

 أعضاء هيئة التدريس في كن أن يفيد من هذه الدراسة آل من يم:وأما من الناحية العملية 
وآذلك مدراء الشرآات ، وآافة المهتمين، واإلداريين، الجامعات والمعلمين في المدارس

  من الباحثين والطلبة وغيرهمهم األمر ومن يهموالعاملين فيها والكثير من أولي االختصاص
    .في القطاع التربوي وغيره

  ومن الممكن أن تشكل هذه الدراسة نقطة بداية للباحثين في مجال اإلدارة بشكل عام واإلدارة
التربوية بشكل خاص للبحث في مدخالت ومخرجات االلتزام الوظيفي وتطوير نموذج 

  .لبيئة العربية واألردنية على وجه الخصوصلاللتزام الوظيفي يتناسب مع ا) نظرية(
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  اإلجرائيتعريف ال

، وتحمُّل المسؤوليات، الشعور بالوالء للمؤسسة التربوية"  يقصد به:االلتزام الوظيفي
ورغبة قوية في البقاء ، ورغبة بالعمل فيها والموافقة على أهدافها وااللتزام بقيمها العلمية والمهنية

  ).٧٠ص، ١٩٩٨، عالوي" (فيها

 بواجباتهم ومهامهم أعضاء هيئة التدريس درجة قيام ):التعريف اإلجرائي(االلتزام الوظيفي 
تقاس من خالل إجابات أفراد العينة عن فقرات أداة الدراسة التي ، الوظيفية واألدوار المنوطة بهم

  . وفقًا للبدائل الموضوعة لهذا الغرضاناالباحث أعده

والتي ،  التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية الجامعيةى الكلياتهي إحد: آلية الحصن الجامعية
ة درجوهي آلية جامعية تمنح ،  وبالتحديد في بلدة الحصن،في مدينة اربد، تقع في شمال األردن

  .البكالوريوس في مختلف التخصصات
  
  د الدراسةوحد

  مناألولراسي  الفصل الد بالسياق الزمني الذي أجريت فيه فيالدراسةتتحدد نتائج هذه  
  .م٢٠٠٩/٢٠١٠العام الدراسي 

  أعضاء هيئة استبانة االلتزام الوظيفي لدى (تتحدد نتائج هذه الدراسة وفق المقياس المستخدم
  ).ان الباحثاالذي طوره الجامعية في األردنالتدريس في آلية الحصن 

  مدينة  فيردنية األ أعضاء هيئة التدريس في آلية الحصن الجامعية الدراسة علىههذتقتصر 
  .م٢٠٠٩/٢٠١٠للعام الدراسي ، ربدإ

 ى تمثيل عينة الدراسة لمجتمع الدراسة وعلى مدى صدق  نتائج الدراسة على مدتعتمدا
 .استبانة الدراسة فقرات لدراسة عن ااستجابة عينة 

  
   وعينتهامجتمع الدراسة

جامعية التابعة آلية الحصن الأعضاء هيئة التدريس في   جميعتألف مجتمع الدراسة من
 وذلك ).ومتفرغون، وناطقون بالعربية، جميعهم أردنيون(، األردنلجامعة البلقاء التطبيقية في 

دآتوراة المن حملة ) ٦٨(بواقع ، عضًوا) ١٣٢( بلغ عددهم إذ ٢٠٠٩/٢٠١٠للعام الدراسي 
  .بكالوريوسحملة المن ) ١٢(و من حملة الماجستير) ٥٢(و

  أما عينة الدراسة

موزعين آما ، عضو هيئة تدريس) ٩١ ( بواقعبسيطة  الباحثان باختيار عينة عشوائية قامفقد
الماجستير فقد بلغ حملة أما ، إناث) ٨(و ذآور )٣٨(ا منهم عضًو) ٤٦(دآتوراة ال حملة: يلي

 البكالوريوس فقد بلغ  حملةأما، إناث) ٥(ذآور و) ٢٩: (موزعين آما يلي، اعضًو) ٣٤(عددهم 



 ١٠١٧ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ حمادات، ومحمد عياصرةمحمد

 ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 توزيع أفراد )١(الجدول ويبين  .إناث) ٦(ذآور و) ٥: ( موزعين آما يلياًوعض) ١١(عددهم 
  .عينة الدراسة حسب متغيراتها

  .حسب متغيراتها) أعضاء هيئة التدريس( توزيع أفراد عينة الدراسة:  )١(جدول 

  %النسبة المئوية العدد المؤهل العلمي الجنس
 ٤١.٧ ٣٨ دآتوراة
 ٣١.٩ ٢٩ ماجستير

 ٥.٥ ٥  وريوسبكال
  ذآر

 ٧٩.١ ٧٢  الكلي
 ٨.٨ ٨ دآتوراة
 ٥.٥ ٥ ماجستير

 ٦.٦ ٦  بكالوريوس
 أنثى

 ٢٠.٩ ١٩  الكلي
 ٥٠.٥ ٤٦ دآتوراة
 ٣٧.٤ ٣٤ ماجستير

 ١٢.١ ١١  بكالوريوس
 الكلي

 ١٠٠.٠ ٩١  الكلي
  

  أداة الدراسة

السابقة المتعلقة لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان بمراجعة األدب النظري والدراسات 
، الحمادات(ودراسة ) ٢٠٠١، موسى (ودراسة) ٢٠٠٠، حيدر(دراسة :  مثلبااللتزام الوظيفي

وبناء على ذلك تم ، )Thomas, 2008(ودراسة ) Urboniene,2007  (ودراسة) ٢٠٠٦
  في هيئة التدريسعضوب المنوطةتتعلق باألدوار والمهام الوظيفية ، أربعة مجاالت مختلفةتحديد 

بدرجة ، التزم بدرجة عالية جًدا( الخماسي وفق أسلوب ليكرتوقد صيغت األداة ، أثناء عمله
  :وهذه المجاالت هي). بدرجة متدنية جًدا، بدرجة متدنية، بدرجة متوسطة، عالية

 ١٢، عدد الفقرات(  نحو المهنة عضو هيئة التدريسمسؤوليات(.  

 ٨، فقراتعدد ال ( نحو الطلبة عضو هيئة التدريسمسؤوليات(.  

 ٧، عدد الفقرات(المدرسين  زمالئه  نحو عضو هيئة التدريسمسؤوليات(.  

 ٨، عدد الفقرات(  المحلي نحو أولياء األمور والمجتمع عضو هيئة التدريسمسؤوليات(.  



 ......"درجة االلتزام الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في  "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ١٠١٨

 ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

  تصحيح األداة

بحيث تعطى آل فقرة خمس درجات ووضعت لكل ، لقد أعطي لكل فقرة في االستبانة وزٌن
   :درجة عالمة وهي

  عالمات) ٥(التزم بدرجة عالية جًدا.   

  عالمات) ٤(التزم بدرجة عالية.  

  عالمات) ٣(التزم بدرجة متوسطة. 

  عالمتان) ٢(التزم بدرجة متدنية .  

  عالمة) ١(التزم بدرجة متدنية جًدا.  

 عرضها وتم  فقرة٤٨ حيث آان عدد فقراتها  الدراسة في صورتها األوليةتم صياغة أداة
بهدف الوقوف على  .ومن أهل االختصاص،  من الجامعات األردنية المحكمينمن مجموعة على

ووضوح ، ومدى دقة الفقرات، منهاآرائهم حول األداة ومدى تحقيقها لألهداف المتوخاة 
آعدم ، وفي ضوء المالحظات المجتمعة لدى الباحثين .للمجال  وانتمائهاودرجة تمثيلها، صياغتها

فقد أصبحت األداة بصورتها النهائية ،  لعدم مناسبتهاحذف بعض الفقراتم ت، انتماء الفقرة للمجال
  .فقرة) ٣٥(مكونة من 

  
  صدق األداة

تحقق من نوعين من تم ال،  بصياغة فقرات األداة بصورتها األوليةانبعد أن قام الباحث
  :الصدق هما

ل مدى مناسبة  من آراء المحكمين حو)%٨٠( على نسبة اناعتمد الباحث  :الصدق الظاهري  .١
وبذلك ، وحذفت الفقرات التي لم تحقق هذه النسبة، الفقرة آأساس الستبقاء الفقرة أو حذفها
 بصورتها النهائية مكونة من  ألعضاء هيئة التدريسأصبحت أداة االلتزام الوظيفي الموجهة

 على النسبة المعتمدة من آراء فقرة) ١٣( وعددها فقرة ولم تحصل باقي الفقرات) ٣٥(
  .المحكمين فتم حذفها

من خالل ارتباط درجة ، ألداة الدراسة من التجانس الداخلي انتحقق الباحث  :صدق البناء  .٢
واستعمل االختبار التائي من خالل تطبيقه ، الفقرة بالدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه

عينة غير  من  عضو هيئة تدريس)١٥( مكونة من  أعضاء هيئة التدريسعلى عينة من
وآانت معامالت ارتباط آل فقرة من آل مجموعة مع مجالها ولجميع الفقرات دالة ، الدراسة
  .)٢، انظر الملحق( وهذا يدل على تمتع األداة بصدق البناء، إحصائيًا
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 ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ثبات األداة

 بتطبيق أداة االلتزام الوظيفي بصورتها النهائية على أفراد عينة الثبات المكونة انقام الباحث
  :وتم التحقق من الثبات بطريقتين هما . من خارج عينة الدراسةعضو هيئة تدريس) ٢٠(من 

على  مرة ألول األداة جرى تطبيق إذ : (test- re-test)طريقة االختبار وإعادة االختبار  .١
 عينة خارجا بأن عينة الثبات من لًمع،  عضو هيئة تدريس)٢٠(عينة استطالعية مؤلفة من 

ُأعيد ، وبعد مرور ُأسبوعين، ا سّرًياي آل فرد من أفراد هذه العينة رقًم ُأعطإذ، الدراسة
  فبلغالتطبيقين االرتباط بين  معاملتم حسابو، تطبيق االختبار مرة أخرى على العينة نفسها

)٠.٩٤(.  

طبقت معادلة ، بهذه الطريقة) االلتزام الوظيفي(وللتحقق من ثبات أداة  :معامل آرونباخ ألفا  .٢
ألداة معامل الثبات  :اخ ألفا على درجات أفراد عينة الثبات وآانت النتائج آما يليآرونب

 الباحثان ما تحقق للمقياس بصورته النهائية من دالالت صدق وقد عّد). ٠.٩٣( الدراسة بلغ
 .)٣انظر الملحق ((Tuckman,1994).ا ألغراض الدراسة الحاليةوثبات آافًي

  
  ةأداة الدراسة بصورتها النهائي

  : لقياس أربعة مجاالت هيفقرة )٣٥(تكونت أداة الدراسة من 

  رقم الفقرات في االستبانة  المجال  الرقم
 نحو  عضو هيئة التدريسمسؤولية  ـ١

  )١٢( :وفقراتها هي: المهنة
٢٢، ١٨، ١٥، ١٣، ١١، ٩، ٧، ٥، ١ ،
٣٤، ٣٠، ٢٦.  

 نحو  عضو هيئة التدريسمسؤولية  ـ٢
  )٨( :وفقراتها هي: الطلبة

٣٣، ٢٧، ٢٣، ١٩، ١٦، ١٢، ٦، ٢.  

 نحو  عضو هيئة التدريسمسؤولية  ـ٣
  )٧( وفقراتها هي: زمالئه المدرسين

٣٢، ٢٨، ٢٤، ٢٠، ١٤، ٨، ٣.  

نحو أولياء عضو هيئة التدريس مسؤولية   ـ٤
  )٨( :األمور والمجتمع وفقراتها هي

٣٥، ٣١، ٢٩، ٢٥، ٢١، ١٧، ١٠، ٤.  

  
  متغيرات الدراسة

  متغيرات المستقلةال: أوال

   :متغيرين مستقلين هماتشتمل هذه الدراسة على 

  ).أنثى، ذآر( :وله مستويان، الجنس .١

  ).بكالوريوس، ماجستير، دآتوراة(وله ثالثة مستويات ، المؤهل العلمي .٢



 ......"درجة االلتزام الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في  "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ١٠٢٠

 ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

  المتغيرات التابعة: ثانيا

 الوظيفيتزام ل االدرجة  وجهة نظر عضو هيئة التدريس حولوهي الدرجة المعبرة عن
  .لديه

  إجراءات التطبيق النهائي

بعد توفر جميع الشروط التي أوضحت إمكانية إجراء الدراسة بالصورة الصحيحة قام 
وفي ، آل على حدا(ات فردية وآان يسبق عملية التوزيع لقاء،  بتنفيذ إجراءات التطبيقانالباحث

ن المعلومات  وأاالستبانةطريقة تعبئة مع المعنيين بتعبئة االستبانة يوضح فيه ) أوقات فراغهم
واستخدم .  ستعامل بسرية تامة وهي لغايات البحث العلمي فقطانالتي سيحصل عليها الباحث

وبعد أسبوع من تاريخ التوزيع ،  أسلوب االتصال المباشر بتسليم آل مستجيب نسخة بيدهانالباحث
تم  إذالستبانات لمحلل إحصائي بتسليم ا انوبعد ذلك قام الباحث،  بالطريقة نفسهاتم جمع االستبانات

  .(SPSS)  باستخدامتحليل البيانات عن طريق استخدام الحاسوب
  

   ومناقشتهانتائج الدراسة

اعتمد الباحثان في تفسير نتائج الدراسة النسب المئوية التالية لتقدير درجة االلتزام لدى أفراد 
  :عينة الدراسة

  جدًا الية بدرجة تقدير ع   ٥.٠٠– ٤.٥٠من  

  بدرجة تقدير عالية    ٤.٤٩ – ٣.٥٠من  

  بدرجة تقدير متوسطة    ٣.٤٩– ٢.٥٠من  

  بدرجة تقدير متدنية    ٢.٤٩– ١.٥٠من  

  بدرجة تقدير متدنية جدًا   ١.٤٩– ١.٠٠من  

دى أعضاء   : " والذي ينص على:النتائج المتعلقة بالسؤال األول   ما درجة االلتزام الوظيفي ل
  " ؟ من وجهة نظرهم األردنيةالجامعيةلية الحصن هيئة التدريس في آ

ديرات              ة لتق ات المعياري م حساب المتوسطات الحسابية واالنحراف سؤال ت ذا ال لإلجابة عن ه
ة بدرجة           أعضاء  هيئة التدريس على آل مجال من مجاالت أداة الدراسة وعلى األداة آكل والمتعلق

  .يبين ذلك) ١(والجدول ، ية الحصن الجامعية هيئة التدريس في آلأعضاءااللتزام الوظيفي لدى 
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 ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هيئة التدريس على أعضاءالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات : )١( جدول
تنازليًا حسب المتوسطات آل مجال من مجاالت أداة الدراسة وعلى األداة آكل مرتبة ترتيبًا 

  .الحسابية

رقم 
  المجال

 الرتبة  المجال
المتوسط 

 *بيالحسا
االنحراف 
 المعياري

درجة 
  التقدير

مسؤولية عضو هيئة التدريس نحو   ١
 المهنة

 عالية ٠.٣٢  ٣.٧٧ ١

مسؤولية عضو هيئة التدريس نحو   ٣
 الطلبة

 متوسطة ٠.٥١ ٣.٠٩ ٢

مسؤولية عضو هيئة التدريس نحو   ٢
 زمالئه المدرسين

 متوسطة ٠.٤٦ ٣.٠٨ ٣

مسؤولية عضو هيئة التدريس نحو   ٤
  والمجتمع المحلياألمور أولياء

 متدنية ٠.٤٤ ٢.٤٣  ٤

  متوسطة ٠.٢٦ ٣.٠٩  األداة آكل

  .)٥( الدرجة القصوى *

 جاء في   )مسؤولية عضو هيئة التدريس نحو المهنة     (األول المجال   أن) ١(يتبين من الجدول    
اري   و) ٣.٧٧( بمتوسط حسابي    األولىالمرتبة   انحراف معي ة   ) ٠.٣٢(ب دير عالي ه تال ، وبدرجة تق
ة          ( مجال دريس نحو الطلب ة الت ة بمتوسط حسابي           ) مسؤولية عضو هيئ ة الثاني ) ٣.٠٩(في المرتب

دريس        (تاله مجال    ،  وبدرجة تقدير متوسطة  ) ٠.٥١(بانحراف معياري   و ة الت مسؤولية عضو هيئ
اري     ) ٣.٠٨( في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي       )نحو زمالئه المدرسين   انحراف معي ) ٠.٤٦(وب

دريس نحو          (مجال   أما،  دير متوسطة وبدرجة تق  ة الت اء مسؤولية عضو هيئ  والمجتمع   األمور  أولي
ي سابي    ) المحل ط ح رة بمتوس ة واألخي ة الرابع ي المرتب اء ف د ج اري و) ٢.٤٣(فق انحراف معي ب

دير مت) ٠.٤٤( ة تق ةوبدرج ديرات  ، دني ط تق غ متوس ضاءوبل ل  أع ى األداة آك دريس عل ة الت  هيئ
  .وبدرجة تقدير متوسطة) ٠.٢٦ (بانحراف معياري) ٣.٠٩(

 "مسؤولية عضو هيئة التدريس نحو المهنةمجال  حصول  "ويعزو الباحثان هذه النتيجة وهي      
ين المجاالت         عل ة      ى الترتيب األول من ب دير عالي وم           ،   وبدرجة تق دريس يق ة الت ى أن عضو هيئ إل
ات ب همتطلب رىمهنت ة الكب ا األهمي ه خاصة،  ويوليه ن وأن مهنت ن المه ة ال م ع مرموق ي المجتم ف

اعي عالٍ          دير اجتم ع وتق ادي مرتف رد من دخل م ه للف ا تحقق ي لم ى    ، األردن ًضا إل ا أي نظرة وربم
دير       فهي  ،   الجامعي المجتمع المحلي إلى عضو هيئة التدريس      رام وتق ة من     نظرة إجالل واحت  نابع
صادية       ة واالقت ة واالجتماعي ام بمسؤو         ،  مكانته العلمي ع القي ه الجمي ع من ى أآمل وجه       ويتوق ليته عل

دوة   ،  وخير قيام لما يتمتع به من صفات       و الق دّ    ،  فه ان ال ب ة القصوى        فك ا األهمي ذلك  ،  من ايالئه وب
ليب  ع نـة مـذه النتيجـ هقـتتفو. بـذا الترتيـى هـازت علـح ن س ل م ة آ ة دراس يفاتتيج ،  وس



 ......"درجة االلتزام الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في  "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ١٠٢٢

 ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

Celep & Cevat, 2002)(يفات  و يليب س ائج  وتختلف  .)Cevat, & Celep, 2001(،  وس  نت
ة   ائج دراس ع نت ة م ذه الدراس ده(ه ث ) ١٩٨٨، الرداي دريس آ  %٦٧حي ة الت ن أعضاء هيئ ن ام

  .ن الوالء مرتفًعاامن أعضاء هيئة التدريس آ% ٣٣و، الوالء متوسًطا

ة "  مجال أما د  "مسؤولية عضو هيئة التدريس نحو الطلب اني  جاء في   فق  وبدرجة   الترتيب الث
دير متوسطة ان، تق زو الباحث ى فيع ك إل دريس  ذل ة الت وم أن عضو هيئ د أن يق سؤوليته نحو بع بم

م    ؛يتجه مباشرًة إلى طلبته   ،  مهنته ومتطلباتها  شكيلها وصقلها              آيف ال وه ى ت وم عل ي يق ة الت الخام
اة    ذيبها وإعدادها للحي يم     ، وته تعلم والتعل ة ال م محور عملي ة  ألن.وه يم  غاي رد  : هي  التعل  إعداد الف

م  للحياة  ة أي(ومن خالله ة   )  الطلب سية يأخذ التغذي ه عن ) feed back( العك م من صميم    ،  أدائ فه
  .لذلك فقد حازت على هذا الترتيب، عمله

ه المدرسين        ( وقوع مجال    أما في الترتيب الثالث      ) مسؤولية عضو هيئة التدريس نحو زمالئ
ه المد        فيعزو الباحثان ذلك إلى أ    ،  وبتقدير متوسط  دريس بزمالئ أتي    ن عالقة عضو هيئة الت رسين ت

و أمر منطقي                 ه فه ه ونحو طلبت ات أل         بعد مسؤوليته نحو مهنت ن  وطبيعي وضمن ترتيب األولوي
  .الفرد بعد أن يفرغ من أداء عملة وواجباته يبدأ بالبحث عن عالقات اجتماعية ومهنية مع الزمالء

ال  وع مج ا وق ع "أم ور والمجتم اء األم دريس نحو أولي ة الت سؤولية عضو هيئ ي آخر "م  ف
ة م ا مرتب دريس واقله ة الت ة  (سؤوليات عضو هيئ رةالمرتب دير  ) األخي ة تق ى درج وحصولها عل

ة تنحصر في                   فيعزو،  متدنية يم الجامعي ة التعل  الباحثان ذلك إلى أن عالقة أولياء األمور في مرحل
ة    ي الجامع ول ف ة القب ة مرحل سجيل بداي ول والت رة القب ول   ، دائ رة القب الل دائ ن خ ك وم د ذل وبع

ة       أو سجيلوالت ي األمر      )االنترنت ( من خالل الشبكة العنكبوتي ئن ول ى المستوى التعليمي        يطم  عل
ا       أضف،  البنه  إلى ذلك أن ولي األمر قد يلتقي بعميد الكلية أو رئيس القسم الذي يتبع له الطالب فيم

اك مشكلة للطالب   و حصلت هن ة    . ل دريس عالق ة الت ع عضو هيئ ي األمر م ة ول ذلك تبقى عالق ل
دود ضيقةمح ي ح ًددودة وف ال  ، ا ج دريس باألعم ة الت شغال أعضاء هيئ ى ان ك إل ود ذل ا يع وربم

  .مما يقلل فرص اللقاء مع أولياء أمور الطلبة، الخاصة والتدريس اإلضافي في الجامعات الخاصة

ة              "  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني    د مستوى الدالل ة إحصائية عن هل هناك فروق ذات دالل
صائ ديرات  ) =٠.٠٥(ية اإلح طات تق ين متوس ضاءب ة   أع ى أداة الدراس دريس عل ة الت  هيئ

دى         وظيفي ل ة    أعضاء والمتعلقة بدرجة االلتزام ال ة            هيئ ة الحصن الجامعي دريس في آلي تعزى  الت
  والتفاعل بينهما؟) والمؤهل العلمي، الجنس(لمتغير 

م حساب المتوسطات الحسابية واالنحر          سؤال ت ذا ال ديرات    لإلجابة عن ه ة لتق ات المعياري اف
ضاء دى      أع وظيفي ل زام ال ة االلت ة بدرج ل والمتعلق ى األداة آك دريس عل ة الت ضاء هيئ ة أع  هيئ

ين   )٢( والجدول،  )والمؤهل العلمي ،  الجنس(وحسب متغير   التدريس في آلية الحصن الجامعية        يب
  .ذلك



 ١٠٢٣ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ حمادات، ومحمد عياصرةمحمد

 ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هيئة التدريس على أعضاءالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات :  )٢(جدول 
 هيئة التدريس في آلية الحصن أعضاءاألداة آكل والمتعلقة بدرجة االلتزام الوظيفي لدى 

  .)والمؤهل العلمي، الجنس( وحسب متغير الجامعية

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي الجنس
 ٠.٢٧ ٣.٠٩ ٣٨ دآتوراة
 ٠.٢٦ ٣.٠٧ ٢٩ ماجستير

 ٠.٢٤ ٣.٠٥ ٥  بكالوريوس
  ذآر

 ٠.٢٦ ٣.٠٨ ٧٢  الكلي
 ٠.٢٧ ٣.١٣ ٨ دآتوراة
 ٠.١٤ ٣.١٠ ٥ ماجستير

 ٠.٣٥ ٣.٠٩ ٦  بكالوريوس
 أنثى

 ٠.٢٦ ٣.١١ ١٩  الكلي
 ٠.٢٧ ٣.١٠ ٤٦ دآتوراة
 ٠.٢٥ ٣.٠٧ ٣٤ ماجستير

 ٠.٢٩ ٣.٠٨ ١١  بكالوريوس
 الكلي

 ٠.٢٦ ٣.٠٩ ٩١  الكلي

ديرات          )٢ (يتبين من الجدول   دريس     أعضاء  وجود فروق ظاهرية بين متوسطات تق ة الت  هيئ
دى             وظيفي ل زام ال ة الحصن           أعضاء على األداة آكل والمتعلقة بدرجة االلت دريس في آلي ة الت  هيئ

م     ،  )والمؤهل العلمي ،  الجنس(الجامعية  وحسب متغير      روق؛ ت ولمعرفة الداللة اإلحصائية لتلك الف
  .يبين ذلك) ٣(والجدول ، )Two Way ANOVA(نائي استخدام تحليل التباين الث

 هيئة التدريس على األداة أعضاءنتائج تحليل التباين الثنائي لمتوسطات تقديرات :  )٣(جدول 
التدريس في آلية الحصن الجامعية  هيئة أعضاءآكل والمتعلقة بدرجة االلتزام الوظيفي لدى 

  .)لعلميوالمؤهل ا، الجنس(وحسب متغير 

  تباينمصدر ال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  فقيمة 
الداللة 
  اإلحصائية

 ٠.٤٨٩ ٠.٤٨٤  ٠.٠٣٤ ١  ٠.٠٣٤ الجنس
 ٠.٩٥٩ ٠.٠٤٢ ٠.٠٠٣ ٢ ٠.٠٠٦ المؤهل العلمي

المؤهل × الجنس
 العلمي

٠.٩٧٩ ٠.٠٢١ ٠.٠٠٢ ٢ ٠.٠٠٣ 

   ٠.٠٧١ ٨٥ ٦.٠٣٧ الخطأ
    ٩٠ ٦.٠٨٠ المجموع



 ......"درجة االلتزام الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في  "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ١٠٢٤

 ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

  :ما يلي) ٣(ل يتبين من الجدو

   رق ذ ود ف دم وج صائية     اع ة اإلح ستوى الدالل د م صائية عن ة إح ين ) α = 0.05( دالل ب
 هيئة التدريس على األداة آكل والمتعلقة بدرجة االلتزام الوظيفي   أعضاء تقديرات   متوسطات

ر  أعضاءلدى   ة  بلغت قيم  إذ، )الجنس ( هيئة التدريس في آلية الحصن الجامعية يعزى لمتغي
  ).٠.٤٨٩ (إحصائيةوبداللة ) ٠.٤٨٤= ف (

   رق ذ ود ف دم وج صائية     اع ة اإلح ستوى الدالل د م صائية عن ة إح ين ) α = 0.05( دالل ب
وظيفي            أعضاءمتوسطي تقديرات    زام ال  هيئة التدريس على األداة آكل والمتعلقة بدرجة االلت

ر                 أعضاء لدى   ة يعزى لمتغي ة الحصن الجامعي دريس في آلي ة الت  إذ، )مي المؤهل العل ( هيئ
  ).٠.٩٥٩ (إحصائيةوبداللة ) ٠.٠٤٢= ف (بلغت قيمة 

   ة اإلحصائية ستوى الدالل د م ة إحصائية عن روق ذات دالل ين ) α = 0.05(عدم وجود ف ب
 هيئة التدريس على األداة آكل والمتعلقة بدرجة االلتزام الوظيفي   أعضاءمتوسطات تقديرات   

ة الحصن الجامع         أعضاءلدى   ري        هيئة التدريس في آلي ين متغي ة تعزى للتفاعل ب الجنس  (ي
  ).٠.٩٧٩ (إحصائيةوبداللة ) ٠.٠٢١= ف ( بلغت قيمة إذ، )والمؤهل العلمي

دريس     أعضاء آما تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات          ة الت  هيئ
ين   )٤(والجدول   ،  )والمؤهل العلمي   ،  الجنس (على آل مجال من مجاالت األداة وحسب متغير          يب

  .ذلك

 هيئة التدريس على أعضاءالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات :  )٤(جدول 
  .)والمؤهل العلمي، الجنس(آل مجال من مجاالت األداة وحسب متغير 

 الجنس
 

 انثى ذآر
 الكلي

 المجال
المؤهل 
 العلمي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 يالحساب

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ٠.٣٤ ٣.٨٠ ٠.٤٨ ٣.٨١ ٠.٣١ ٣.٧٩ دآتوراة
 ٠.٢٧ ٣.٦٩ ٠.٢٥ ٣.٧٣ ٠.٢٨ ٣.٦٨ ماجستير

 ٠.٢٨ ٣.٨٩ ٠.٢٩ ٣.٩٤ ٠.٢٩ ٣.٨٣  بكالوريوس
١ 

 ٠.٣٢ ٣.٧٧ ٠.٣٧ ٣.٨٣ ٠.٣٠ ٣.٧٥ الكلي
 ٠.٤١ ٣.٠٢ ٠.٤٥ ٣.٠٨ ٠.٤١ ٣.٠٠ دآتوراة
 ٠.٤٦ ٣.١٥ ٠.٤٨ ٣.٥٠ ٠.٤٣ ٣.٠٩ ماجستير

 ٠.٦٤ ٣.١٤ ٠.٧٥ ٣.٠٦ ٠.٥٤ ٣.٢٣  بكالوريوس
٢ 

 ٠.٤٦ ٣.٠٨ ٠.٥٧ ٣.١٨ ٠.٤٣ ٣.٠٥ الكلي



 ١٠٢٥ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ حمادات، ومحمد عياصرةمحمد

 ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤(تابع جدول رقم ... 

 الجنس
 

 انثى ذآر
 الكلي

 المجال
المؤهل 
 العلمي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 يالحساب

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ٠.٥٢ ٣.٠٧ ٠.٢٦ ٣.٢٥ ٠.٥٥ ٣.٠٣ دآتوراة
 ٠.٥٠ ٣.١٤ ٠.٦١ ٢.٨٦ ٠.٤٧ ٣.١٩ ماجستير

 ٠.٥٥ ٣.٠٤ ٠.٤٧ ٣.٠٢ ٠.٦٩ ٣.٠٦  بكالوريوس
٣  

 ٠.٥١ ٣.٠٩ ٠.٤٥ ٣.٠٨ ٠.٥٣ ٣.١٠ الكلي
 ٠.٤٩ ٢.٤٩ ٠.٣٧ ٢.٥٣ ٠.٥١ ٢.٤٨ دآتوراة
 ٠.٣٨ ٢.٣٩ ٠.٢٧ ٢.٤٣ ٠.٣٩ ٢.٣٨ ماجستير

 ٠.٤١ ٢.٣٤ ٠.٣٥ ٢.٣٧ ٠.٤٦ ٢.٣١  بكالوريوس
٤  

 ٠.٤٤ ٢.٤٣ ٠.٣٣ ٢.٤٥ ٠.٤٧ ٢.٤٣ الكلي

ديرات            )٤(يتبين من الجدول   ين متوسطات تق ة ب ة ال   أعضاء  وجود فروق ظاهري دريس   هيئ ت
ر  ن مجاالت األداة وحسب متغي ال م ل مج ى آ ي، الجنس(عل ة تعرفول، )والمؤهل العلم  الدالل

دد               اين المتع ل التب م استخدام تحلي ين   )٥(والجدول ،  )MANOVA(اإلحصائية لتلك الفروق؛ ت  يب
  .ذلك

نتائج تحليل التباين المتعدد لمتوسطات تقديرات أعضاء هيئة التدريس على آل :  )٥(جدول 
  .)والمؤهل العلمي، الجنس(جال من مجاالت األداة وحسب متغير م

  المجال  مصدر التباين
مجموع 
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

 فقيمة 
الداللة 
 اإلحصائية

ضو   سؤولية ع م
دريس   ة الت هيئ

 نحو المهنة 
٠.٤٦٧٠.٤٩٦ ٠.٠٤٧ ١  ٠.٠٤٧ 

ضو   سؤولية ع م
دريس   ة الت هيئ

و  ضاءنح  أع
 هيئة التدريس 

٠.٦٥٧٠.٤٢٠ ٠.١٣٨ ١  ٠.١٣٨ 

  الجنس
Hotelling's 
Trace=0.022 
الداللة اإلحصائية 

= ٠.٧٦٩  

ضو   سؤولية ع م
دريس   ة الت هيئ
ه  و زمالئ نح

 المدرسين 

٠.١٠٩٠.٧٤٢ ٠.٠٢٩ ١ ٠.٠٢٩ 



 ......"درجة االلتزام الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في  "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ١٠٢٦

 ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

 )٥(تابع جدول رقم ... 

  المجال  مصدر التباين
مجموع 
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

 فقيمة 
الداللة 
 اإلحصائية

ضو    سؤولية ع م
دريس   ة الت هيئ

و  اءنح  أولي
ور  األم
ع  والمجتم

 المحلي 

٠.٣٥٥٠.٥٥٣ ٠.٠٧٠ ١ ٠.٠٧٠ 

ضو   سؤولية ع م
دريس   ة الت هيئ

 نحو المهنة 
١.١٦١٠.٣١٨ ٠.١١٦ ٢ ٠.٢٣٢ 

ضو   سؤولية ع م
دريس   ة الت هيئ

و  ضاءنح  أع
 هيئة التدريس 

١.٦٠٥٠.٢٠٧ ٠.٣٣٦ ٢ ٠.٦٧٢ 

ضو   سؤولية ع م
دريس   ة الت هيئ
ه  و زمالئ نح

 المدرسين 

٠.٣٣٠٠.٧٢٠ ٠.٠٨٧ ٢ ٠.١٧٥ 

  العلميالمؤهل 
Wilks' 
Lambda 
=0.919 
الداللة اإلحصائية 

= ٠.٥٣٢ 

ضو   سؤولية ع م
دريس   ة الت هيئ

و  اءنح  أولي
ور  األم
ع  والمجتم

 المحلي 

٠.٢٤٢٠.٧٨٦ ٠.٠٤٨ ٢ ٠.٠٩٦ 

ضو   سؤولية ع م
دريس   ة الت هيئ

 نحو المهنة 
٠.٠٨٠٠.٩٢٣ ٠.٠٠٨ ٢ ٠.٠١٦ 

المؤهل ×الجنس
  العلمي

Wilks' 
Lambda = 
0.875 
الداللة اإلحصائية 

= ٠.١٩٤ 

ضو   سؤولية ع م
در  ة الت يس هيئ

و  ضاءنح  أع
 هيئة التدريس 

١.٤٠١٠.٢٥٢ ٠.٢٩٣ ٢ ٠.٥٨٧ 
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 ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥(تابع جدول رقم ... 

  المجال  مصدر التباين
مجموع 
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

 فقيمة 
الداللة 
 اإلحصائية

ضو   سؤولية ع م
دريس   ة الت هيئ
ه  و زمالئ نح

 المدرسين 

١.٤٦٦٠.٢٣٧ ٠.٣٨٨ ٢ ٠.٧٧٦ 

 

ضو   سؤولية ع م
دريس   ة الت هيئ

و  اءنح  أولي
ور  األم
ع  والمجتم

 المحلي 

٠.٩٩٦٠.٣٧٤ ٠.١٩٧ ٢ ٠.٣٩٣ 

ضو   سؤولية ع م
دريس   ة الت هيئ

 ة نحو المهن
٠.١٠٠ ٨٥ ٨.٤٧٦   

ضو   سؤولية ع م
دريس   ة الت هيئ

و  ضاءنح  أع
 هيئة التدريس 

٠.٢٠٩ ١٧.٧٩٦٨٥   

ضو   سؤولية ع م
دريس   ة الت هيئ
ه  و زمالئ نح

 المدرسين 

٠.٢٦٥ ٢٢.٥٠٢٨٥   

 الخطأ

ضو   سؤولية ع م
دريس   ة الت هيئ

و  اءنح  أولي
ور  األم
ع  والمجتم

 المحلي 

٠.١٩٧ ١٦.٧٨٧٨٥   

ضو   الكلي سؤولية ع م
دريس  هي ة الت ئ

 نحو المهنة 
٩٠ ٨.٩٦١    
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 )٥(تابع جدول رقم ... 

  المجال  مصدر التباين
مجموع 
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

 فقيمة 
الداللة 
 اإلحصائية

ضو   سؤولية ع م
دريس   ة الت هيئ

و  ضاءنح  أع
 هيئة التدريس 

١٩.٠١٢٩٠    

ضو   سؤولية ع م
دريس   ة الت هيئ
ه  و زمالئ نح

 المدرسين 

٢٣.٤٠٣٩٠    

 

ضو   سؤولية ع م
دريس   ة الت هيئ

و  اءنح  أولي
ور  األم
ع  والمجتم

 المحلي 

١٧.٦٩٤٩٠    

  :ما يلي) ٥(يتبين من الجدول 

   رق ذ ود ف دم وج صائية     اع ة اإلح ستوى الدالل د م صائية عن ة إح ين ) α = 0.05( دالل ب
 ).الجنس( تعزى لمتغير    األداة هيئة التدريس على جميع مجاالت       أعضاءمتوسطات تقديرات   

ذه المجاالت    ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى أن جميع أعضاء هيئة التدريس ينظرون   ى ه  إل
ؤثرات                  ،من منظار واحد   نفس الم ا ويخضعون ل ة بحسناتها ومثالبه ذه المهن فهم يتقاسمون ه
ى أ      ،  المزاياويأخذون نفس    سبب إل ة               وربما يعود ال ذه المرحل سين في ه ين الجن روق ب ه ال ف ن

   .لذلك جاءت النتيجة هكذا، األآاديمية فالجميع يشعر بالتساوي في الحقوق والواجبات

  ة إحصائية روق ذات دالل ة اإلحصائية عدم وجود ف ستوى الدالل د م ين ) α = 0.05( عن ب
ر      األداة هيئة التدريس على جميع مجاالت       أعضاء تقديرات   متوسطات المؤهل  ( يعزى لمتغي

ا نفس                      ).العلمي ديهم ربم دريس ل ة الت ع أعضاء هيئ ى أن جمي ويعزو الباحثان هذه النتيجة إل
دريس بغض         وقد يعود السبب إلى أن      ،  القيم ويتمتعون بخبرة متساوية    ة الت جميع أعضاء هيئ

نفس الظروف ات ويتعرضون ل اليف والمهم ديهم نفس التك ة ل ؤهالتهم العلمي ، النظر عن م
 .ت تقديراتهم متساويةءفجا

   ة اإلحصائية ستوى الدالل د م ة إحصائية عن روق ذات دالل ين ) α = 0.05(عدم وجود ف ب
ديرات  طات تق االت  أعضاءمتوس ع مج ى جمي دريس عل ة الت ين ألداةا هيئ ل ب زى للتفاع  تع

ري  نس(متغي ي، الج ل العلم ة  ).والمؤه ائج دراس ع نت ة م ذه الدراس ائج ه ت نت د اتفق  وق
 ).١٩٨٨، الردايده(



 ١٠٢٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ حمادات، ومحمد عياصرةمحمد

 ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  التوصيات

  :يوصي الباحثان بما يليفي ضوء نتائج هذه الدراسة 

 من خالل عقد زيادة التفاعل بين عضو هيئة التدريس وأولياء أمور الطلبة والمجتمع المحلي 
 ... ءات وإقامة الندوات والدوراتاللقا

  إجراء دراسات مماثلة للكشف عن درجة االلتزام الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في
 .آليات أخرى تابعة لجامعة البلقاء التطبيقية

  غير –أردني (إجراء دراسة مماثلة حول االلتزام الوظيفي ولكن بمتغيرات أخرى آالجنسية 
عدد )  خارج محافظة إربد–إربد (مكان السكن )  غير متفرغ–متفرغ (التفرغ ، )أردني

 .سنوات الخدمة في الكلية

 إجراء دراسة حول مدى مساهمة الجامعات األردنية في خدمة المجتمع المحلي. 
  
   العربية واألجنبيةالمراجع

 س في الجامعات االلتزام الوظيفي ألعضاء هيئة التدري"). ٢٠٠٣( .عدنان بدري ،إبراهيم
جامعة  .)٣A .١٩(. سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية .أبحاث اليرموك."األردنية
   .١٢٥ - ١٢٠ .األردن. اليرموك

 استراتيجيات إدارة الصراع التي "). ٢٠٠٣". (محمد علي"سناء جودت  ،البلبيسي
المعنوية للمعلمين يستخدمها مديرو المدارس الثانوية العامة في األردن وعالقتها بالروح 

جامعة عمان  .آلية الدراسات العليا. رسالة دآتوراة غير منشورة". والتزامهم التنظيمي
  . عمان.العربية للدراسات العليا

 قيم العمل وااللتزام الوظيفي لدى المديرين ).  ٢٠٠٦( .محمد حسن محمد ،حمادات
  .األردن .عمان .دار الحامد للنشر والتوزيع . ١ط .والمعلمين في المدارس

 لمعلمين ومدى التزام ا) رؤيا إسالمية(قيات مهنة التعليم أخال"). ٢٠٠٠. (نادية حاشد ،حيدر
رسالة ". من وجهة نظر المديرين والمعلمين والطلبة نموذج محافظة عدن .بهذه األخالقيات

  .عدن .آلية التربية.ماجستير غير منشورة

 ألنماط القيادية لرؤساء األقسام العلمية على الوالء أثر ا"). ٢٠٠٣( .شاآر جار اهللا ،الخشالي
المجلة األردنية للعلوم ". التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصة

  .١٥٨-١٢٤. )١(٦ . العلوم اإلنسانية–التطبيقية 
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 ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

 ةااللتزام التنظيمي وفاعلية المنظم" ).١٩٩٦. (فالح تايه ،والنعيمي . عباسنعمه ،ريخض :
مجلة اتحاد الجامعات  ."دراسة مقارنة بين الكليات العلمية واإلنسانية في جامعة بغداد

  .١٠٠ -٥٩ .)٣٦ (.العربية

 الوالء التنظيمي وعالقته باإلنتاجية ألعضاء  ").١٩٨٨( .صالح حسن شحاده ،ردايده
لية آ. ماجستير غير منشورةرسالة . "الهيئات التدريسية في آليات المجتمع الحكومية

  .األردن .جامعة اليرموك .التربية

 جودة عالقات العمل االجتماعية وعالقتها بمستوى "). ٢٠٠٩( .مروان طاهر ،بيالزع
 .)٢ (٦ .العلوم اإلنسانية واالجتماعية .دراسات. "االلتزام الوظيفي والرفاه النفسي للموظفين

٤٧٦ – ٤٦٥.  

 رية لمديري المدارس الثانوية العامة الممارسات اإلدا"). ٢٠٠٣. (رتيبه محمد حسن ،سالمه
 رسالة دآتوراة غير ".في األردن وعالقتها بالرضا الوظيفي والوالء التنظيمي للمعلمين

  .األردن .جامعة عمان العربية للدراسات العليا .آلية الدراسات العليا .منشورة

 سلوك األفراد  .اإلدارة التربوية والسلوك التنظيمي  ).١٩٩٨( .هاني عبد الرحمن ،الطويل
  .األردن . عمان.دار وائل للطباعة والنشر.  ٢ ط.والجماعات في النظم

 االنتماء التنظيمي عند العاملين في الصناعات التحويلية". )١٩٩٣( .محمد اعتماد ،عالم" .
  .٩٦٢-٥١٢. )١٦( .جامعة قطر . اإلنسانيات والعلوم االجتماعية آليةحوليةمجلة 

 اء الكليات ورؤساء عمدأساليب القيادة اإلدارية ل" ).١٩٩٨( .ليلخد عبد المجيد احم ،عالوي
رسالة دآتوراة ". األقسام العلمية وعالقتها بااللتزام التنظيمي للهيئات التدريسية في الجامعة

  .بغداد .آلية التربية. غير منشورة

 نمط القيادي الوالء التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس وال"). ١٩٩٩( .عبيد عبد اهللا ،العمري
 .١١م .مجلة جامعة الملك سعود. "دراسة ميدانية: لرؤساء األقسام في جامعة الملك سعود

  .١٣٤ – ١١١. )١(العلوم اإلدارية 

 الوالء التنظيمي في الجامعات الرسمية األردنية"). ١٩٩٩. (جعفر أحمد محمد ،الكايد :
آلية . ماجستير غير منشورة رسالة ".دراسة ميدانية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

  .اربد .جامعة اليرموك .التربية

 أهمية الوالء التنظيمي والوالء المهني لدى ). "٢٠٠١( .محمد سرحان خالد ،مخالفيلا
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  اتحقالمل
  
  )١(ملحق 

  أعضاء هيئة التدريس/ استبانة الدراسة الخاصة بااللتزام الوظيفي 
  

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته : أختي المدرس
  

ئة التدريس في آلية الحصن الجامعية االلتزام الوظيفي لدى أعضاء هي" :يقوم الباحثان بدراسة ميدانية بعنوان  
  ". من وجهة نظرهم أنفسهم في المملكة األردنية الهاشمية

يسرني أن أضع بين أيديكم هذا المقياس والذي يهدف إلى معرفة مدى االلتزام الوظيفي لدى أعضاء هيئة   
  :الستبانة خمس درجات هيوقد أعطيت آل فقرة في ا، التدريس في آلية الحصن الجامعية من وجهة نظرهم أنفسهم

  . التزم بدرجة عالية جدًا ـ التزم بدرجة عالية ـ التزم بدرجة متوسطة ـ التزم بدرجة متدنية ـ التزم بدرجة متدنية جًدا

في خانة البديل الذي يعبر عن درجة موافقتك لكل فقرة من فقرات ) × ( والمطلوب منك أن تضع إشارة   
  . في أعضاء هيئة التدريسحسب درجة توافرها ، االستبانة

مؤآًدا لكم أن إجابتك ، ويرجو الباحث في استجاباتكم على هذه االستبانة التعاون الصادق والموضوعي  
هذا مع ، الملتزمة باألمانة العلمية سيكون لها أآبر األثر على عملية التعليم والتعلم والرفع من شأنها في هذه الكلية

  .وال تستعمل إال ألغراض البحث العلمي،  تامةالعلم أن إجابتك ستعامل بسرية
  

  شاآرًا لكم مساهمتكم في هذا البحث العلمي
  الباحثان

   
  .   في المربع المناسب للمعلومات الشخصية) ×(الرجاء وضع إشارة : معلومات عامة

  المؤهل العلمي   الجنس

دآتوراة    بكالوريوس    ذآر   
أنثى   ماجستير     

  
  ة االلتزام الوظيفي ألعضاء هيئة التدريسفقرات استبان

  

عالية   الفقرات  الرقم
متدنية   متدنية  متوسطة  عالية  جدًا

  جًدا
            .يتفرغ المدرس بشكل آامل لمهنة التدريس  ـ١

           . مستعد لمواصلة دوره التربوي خارج أسوار الكلية  ـ٢

            .يتعاون مع أولياء األمور في حل مشاآل الطلبة  ـ٣

يلتزم بما تتفق عليه هيئة التدريس في االجتماعات   ـ٤
  .الرسمية

          

            .يشارك في إقامة األنشطة التربوية المختلفة  ـ٥

            .يعمل على إثارة دافعية الطلبة للتعلم  ـ٦

            .مستعد إلجراء البحوث لرفع مستوى المهنة  ـ٧
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 المجتمع يحرص على االحتفاظ بعالقات طيبة مع  ـ٨
  .حليالم

          

            .يرغب في المشارآة في مختلف لجان خدمة المهنة  ـ٩

            .يقدم آل مساعدة ممكنة يحتاجها الزمالء المدرسين  ـ١٠

مستعد لبذل مجهود أآبر في سبيل نجاح الكلية   ـ١١
  ).الجامعة(

          

            .يكون موضوعًيا عند تقويم أعمال الطلبة  ـ١٢

ت تدريبية تلبي حاجاته يطالب بدورات ومؤتمرا  ـ١٣
  .العلمية والتعليمية

          

            .يعمل على تقوية وعي الطلبة بالقيم التربوية  ـ١٤

            .يعتبر أن توجهه للعمل في هذه المهنة توجهًا ذآيًا  ـ١٥

            .ينمي لدى الطلبة الشعور بالمسؤولية  ـ١٦

            .يتبادل الخبرات مع الزمالء  ـ١٧

            .عيد المحاضرات بداية ونهايةيلتزم بموا  ـ١٨

            .يتعامل مع الطلبة باحترام وتقدير  ـ١٩

يشارك في معظم الحمالت التطوعية التي تخدم   ـ٢٠
  .المجتمع المحلي

          

            .يشارك الزمالء في تحمل مسؤولية نجاح الكلية  ـ٢١

            .يبذل قصارى جهده في إعداد محاضراته  ـ٢٢

            .ل الطلبة بطرق موضوعيةيعالج مشاآ  ـ٢٣

            .ينفذ ما يلتزم به أمام الطلبة  ـ٢٤

            .ينتقص من معرفة الزمالء العلمية أمام اآلخرين  ـ٢٥

يبلغ رئيس قسمه أو العميد عن أية مخالفات تسيء   ـ٢٦
  . إلى سمعة الكلية

          

            .يعمل على إثارة التفكير الناقد لدى الطلبة  ـ٢٧

            .بع األحداث الجارية في المجتمع المحلييتا  ـ٢٨

يتعاون مع الزمالء في حل المشكالت التي تواجه   ـ٢٩
  .الكلية

          

            .يعمل جاهًدا للتقدم في عمله  ـ٣٠

 يتعاون مع مدرسي المواد األخرى من أجل تكامل  ـ٣١
  .العملية التعليمية

          

لية التعليمية يقدر دور أولياء األمور في إنجاح العم  ـ٣٢
  .التعلمية

          

            .ينمي لدى الطلبة العادات الحميدة  ـ٣٣

يخطط للبقاء في مهنة التدريس رغم ما لديه من   ـ٣٤
  .تحفظات عليها

          

            .يراعي العالقات اإلنسانية أثناء تعامله مع الزمالء  ـ٣٥
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  معامالت االرتباط صدق البناء ألعضاء هيئة التدريس

  

  
  ٠,٠٠١ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة * 

  

 معيارياالنحراف ال المتوسط الحسابي  رقم الفقرة

Q1 ٠.٩٢  ٤.١١ 
q2 ١.٢١ ٣.٢٠ 
q3 ١.٣٥ ٣.٧٥ 
q4 ١.٤٣ ٣.٦٢ 
q5 ٠.٩٣ ٤.١٠ 
q6 ١.٣٢ ٣.٥٢ 
q7 ٠.٩٢ ٤.٠٤ 
q8 ١.٢٩ ٣.٣٦ 
q9 ١.٠٣ ٣.٩٥ 
q10 ١.٢٨ ٢.٨٨ 
q11 ٠.٩٥ ٤.١٨ 
q12 ١.٣٠ ٣.٠٥ 
q13 ١.١٩ ٣.٠٠ 
q14 ١.٢٠ ٢.٨٥ 
q15 ٠.٩١ ٤.٢١ 
q16 ١.١٤ ٢.٧٨ 
q17 ١.١١ ٢.٩٦ 
q18 ١.١٠ ٤.٠٧ 
q19 ١.٢٢ ٣.٤١ 
q20 ١.٣٢ ٢.٩٩ 
q21 ١.٢٧ ٣.٠١ 
q22 ١.٠٤ ٣.٩٩ 
q23 ١.٢٨ ٢.٨٤ 
q24 ١.١٢ ٢.٧١ 
q25 ١.٢٥ ٢.٧٤ 
q26 ١.٣١ ٣.٠١ 
q27 ١.١٣ ٣.٠٨ 
q28 ١.٢٦ ٣.١١ 
q29 ١.٣٠ ٣.٠٤ 
q30 ١.١٠ ٣.٨٩ 
q31 ١.١٧ ٢.٦٩ 
q32 ١.٢٥ ٢.٨٨ 
q33 ١.٢١ ٢.٧٨ 
q34 ١.١٦ ٢.٦٦ 
q35 ١.١٢ ٢.٩٣ 
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ارتباط الفقرة   رقم الفقرة  المجال
  بالمجال

االرتباط 
  الكلي

مسؤولية عضو 
هيئة التدريس 

  نحو
  المهنة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مسؤولية  عضو 
هيئة التدريس 
  نحو الطلبة

  
  
  
  
  
  
  

مسؤولية  عضو 
هيئة التدريس 
نحو زمالئه 
  المدرسين

  
  
  
  
  
  
ية  عضو مسؤول

هيئة التدريس 
نحو أولياء 

  األمور والمجتمع
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  )٣(ملحق 
  

  ألبعاد استبانة االلتزام الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس) آرومباخ إلفا(االتساق الداخلي معامل ثبات  

  قيمة ألفا  البعد  الرقم

  ٠.٨٠  . ة عضو هيئة التدريس نحو المهنةـ مسؤولي  ـ١
  ٠.٨٠  . الطلبةـ مسؤولية عضو هيئة التدريس نحو  ـ٢
  ٠.٨٢   .ـ مسؤولية عضو هيئة التدريس نحو زمالئه المدرسين  ـ٣
  ٠.٧٧  . أولياء األمور والمجتمعـ مسؤولية عضو هيئة التدريس نحو  ـ٤

  ٠.٩٣  االتساق الداخلي لجميع الفقرات


