
٣٢٩ ٢٠١٥: سنة ٣٧العدد 

االلتزام التنظيمي وعالقته مبستوى تقييم األداء ووسائل التدريس للرضا الوظيفي 
ي الرتبية الرياضية جامعة الكوفةيسيلدى تدر

الباب األول: 
: مقدمة البحث١- ١

بوصفه عنصرا ،ى الفرد في التنظیماالدارة علز مفكروركَّ 
وعلى دراسة ،للمنظمةةهداف المحددساسیا یساعد على تحقیق األأ

وثمة ، السلوك لیتوافق مع سلوك التنظیمومحاولة التاثیر في هذا ،سلوكه
حد تلك أهووااللتزام التنظیمي،تؤثر في سلوك الفردعدیدةغیرات مت

الباحثین والممارسین على حد الذي حظي باهتمام كبیر من،المتغیرات
لمنظمات الى التي تسعى ا،وب فیهاكونه من السلوكیات المرغ،سواء

یزال جدیرا اصبح ومأن االلتزام التنظیمي إلذا ف،عضائهاأتعزیزها لدى 
عالیا باالنتماء حساساإفراد كونه یولد لدى األ،داریةباهتمام القیادات اإل

مثل ،یجابیا على بعض المتغیراتإمما ینعكس ،واالندماج مع المنظمة
ن الرضا إوبما .١عملضغوط الةحدفیخفتوأ،المواطنة التنظیمیة

غیر ةؤثر بصور ین أن من الممكن إیفي محدد لاللتزام التنظیمي فظالو 
.یفيظیمي من خالل زیادة الرضا الو مباشرة في االلتزام التنظ

م.م. علياء حسني عبيد
كلية الرتبية للبنات/ جامعة الكوفة
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جراء هذا البحث هو التعرف على إهمیة أن إ
عالقته بمستوى تقییم مستوى االلتزام التنظیمي و 

ةزات المستخدموسائل التدریس والتجهیو ،داءاأل
الرضا یعبران عن مستوى اللذین،في الدرس

على الرضا تدلُّ ةكعناصر مهم،یفي للفردظالو 
التربیة الریاضیة في یفي لدى تدریسي ظالو 

.ةجامعة الكوف
مشكلة البحث ٢- ١

ن مستوى ألتجربة المیدانیة الحظتُ من خالل ا
ن أخر، و فرد آلاللتزام التنظیمي مختلف من ا

وعوامل عدة،ظروفلف تباینهذا االختال
سواء كانت ،محیطةوعوامل البیئیة الة،ییفظو 

مجموعة من تُ لذا طرحة،م خارجیأداخلیة 
منها :،التؤ التسا

ما مستوى االلتزام التنظیمي لدى تدریسي - ١
.؟التربیة الریاضیة في جامعة الكوفة

من یفي للتدریسین ظمستوى الرضا الو ما- ٢
.؟داء ووسائل التدریسخالل عنصري تقییم األ

هل للرضا الوظیفي دور في رفع المستوى - ٣
التنظیمي لدى تدریسي التربیة الریاضیة في 

.؟جامعة الكوفة

هداف البحث أ٣- ١
التعرف على درجة االلتزام التنظیمي لدى - ١

.تدریسي التربیة الریاضیة في جامعة الكوفة
یفي من ظلو التعرف على درجة الرضا ا- ٢

داء ووسائل التدریسصري تقییم األخالل عن
لدى تدریسي التربیة الریاضیة في جامعة 

الكوفة.
التعرف على عالقة االلتزام التنظیمي  - ٣

بتقویم االداء ووسائل التدریس لدى تدریسي 
التربیة الریاضیة في جامعة الكوفة.

فروض البحث٤- ١
عة یتمتع تدریسي التربیة الریاضیة في جام- ١

.الكوفة بمستوى من االلتزام التنظیمي
االلتزام التنظیمي له عالقة ارتباط معنویه - ٢

بمستوى تقییم األداء ووسائل التدریس للرضا 
الوظیفي .

مجاالت البحث ٥- ١
: تدریسي التربیة المجال البشري١- ٥- ١

الریاضیة جامعة الكوفة .
- ١/٣/٢٠١٤: لزماني االمجال ٢- ٥- ١
١/٩/٢٠١٤
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: كلیة التربیة المجال المكاني ٣- ٥- ١
قسم التربیة الریاضیة –الریاضیة جامعة الكوفة

جامعة الكوفة .
تحدید المصطلحات ٦- ١
: اتجاه الفرد االیجابي نحو الرضا الوظیفي - ١

لشخص الذي یشعر بالرضا عن العمل عمله فا
إذا كان ما أ، نحو العملةیجابیإیحمل اتجاهات 

یحمل إنه ه فعمللىعالشخص غیر راض 
. ٢نحو العملةاتجاهات سلبی

: قوة ایمان الفرد وقبوله االلتزام التنظیمي- ٢
في بذل ة، والرغبالهداف المنظمة وقیمتها

قصارى الجهود لصالحها والمحافظة على 
.٣عضویته فیها
الباب الثاني 

الدراسات النظریة ١- ٢

االلتزام التنظیمي ١- ١- ٢
لمواضیع التي القت یعد االلتزام التنظیمي من ا

في حقل اإلدارة في العقود اهتماما واضحا 
المنظمة ، لما لها من عالقة بفعالیةةخیر األ

، اذ یعبر االلتزام ودرجة انجاز العمل فیها
. ویشمل ظیمي عن اتجاه الفرد نحو المنظمةالتن
، ویظهر رغبة القویة في البقاء عضوا فیهاال

افیة في ذل العامل جهودا اظااللتزام في ب
، ویعد األفراد الملتزمون اتجاه منظماتهم العمل

مصدر قوة تساعد في بقائها ومنافستها 
.٤للمنظمات األخرى

مفهوم االلتزام التنظیمي ٢- ١- ٢
من الناحیة اللغویة مفهوم االلتزام التنظیمي

لزم الشيء الیفارقه والمداوم یعني العهد ، وی
د،القرب . ویعني كذلك في اللغة : العه٥هعلی

، وهناك مجموعة من ٦،النصرة ،المحبة
االلتزام التنظیمي منها :التعاریف التي تناولت 

((مستوى الشعور االیجابي المتولد لدى الفرد -١
إزاء منظمته اإلداریة وااللتزام بقیمها واإلخالص 

معها ألهدافها والشعور الدائم باالرتباط 
.٧واالفتخار باالنتماء إلیها

تطابق الفرد مع منظمته وارتباطه ((درجة -٢
بها ورغبته في بذل اكبر جهد ممكن لصالح 

.٨المنظمة التي یعمل في عضویة هذه المنظمة
أن هناك صفات ٩وقد توصل بروتر وآخرون

لتزام التنظیمي لها تأثیر كبیر في تحدید اال
:هي،لألفراد

.مة وقبول أهدافها وقیمهابالمنظإیمان قوي- ١
ل أقصى جهد ممكن في االستعداد لبذ- ٢

خدمة المنظمة .
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الرغبة القویة في المحافظة على استمرار - ٣
عضویته في المنظمة .

فینظر إلى لاللتزام التنظیمي ١٠ما بوشنانأ
ج نتاهنأمناصرة الفرد وتأییده للمنظمة و بوصفه

تفاعل ثالثة عناصر هي :
: یقصد به االستغراق او االنهماك- ١

.ي األنشطة المنظمةلنفسي للفرد فاالنهماك ا
: المقصود به شعور الفرد باالرتباط الوالء- ٢

العاطفي القوي تجاه المنظمة .
بني أهداف وقیم المنظمة یعني ت:التطابق- ٣

أهدافا وقیما للفرد العامل فیها.وصفهاب
أبعاد االلتزام التنظیمي ٣-١-٢- ٤

تختلف صور االلتزام لألفراد تجاه المنظمات 
باعثة والمحركة له ، وعلى باختالف القوة ال

العموم تشیر األدبیات الى ان هناك أبعاد 
مختلفة لاللتزام التنظیمي ولیس بعدا واحدا رغم 
اتفاق غالبیة الباحثین في هذا المجال على تعدد 
أبعاد االلتزام ،اال إنهم یختلفون في تحدید هذه 

.١١األبعاد
: اقترحه لتزام العاطفيوال : بعــــــــــــــــــــــــــــــــد اال أ

ن االلتزام العاطفي للفرد أ، إذ رأیاألن و مایر

یتأثر بدرجة إدراكه للخصائص التي تمیز عمله 
من استقاللیة وأهمیة ومهارات مطلوبة وقرب 
المشرفین وتوجیههم له ، كما یتأثر هذا الجانب 

ن البیئة أفرد بمن االلتزام بدرجة إحساس ال
ة في اعللمشاركة الفنظیمیة تسمح له باالت

ما یتعلق منها مجریات اتخاذ القرارات سواء 
،أي االرتباط المحدد،بالعمل او ما یخصه

وأصحاب هذا التوجیه هم الذین یعملون وفق 
تقییم ذاتي للمتطلبات التي تتطلبها ظروف 

فیكون االرتباط بین الفرد ،العمل المختلفة
، وفق ما تقدمه لهم منظماتهمعلى والمنظمة 

ویرجع االلتزام العاطفي الى الشعور باالنتماء 
وااللتصاق النفسي بالمنظمة.

: ثانیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا : بعد االلتزام المعیاري
ویقصد به إحساس الفرد بااللتزام بالبقاء في 
المنظمة وغالبا ما یعزز هذا الشعور دعم 

ها والسماح لهم المنظمة لجهد للعاملین فی
بتخطیط ورسم السیاسات العامة للمنظمة ویعبر 
عنه االرتباط األخالقي السامي وأصحاب هذا 
التوجیه هم الموظفون أصحاب الضمیر الذین 
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یعملون وفق مقتطفات الضمیر والمصلحة 
العامة .

تمرثالــثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا : بعد االلتزام المس
:وقد اقترح هذا كل من ألن و مایر ، وینبثق 
هذا البعد بان ما یتحكم في درجة التزام الفرد 
اتجاه المنظمة التي یعمل فیها هي القیمة 
االستمراریة التي من الممكن ان یحققها لو 
استمر بالعمل مع المنظمة ، مقابل ما یستفید 

ن هذا أخرى ، أي أبجهات لو قرر االلتحاق 
مصلحي یقوم بالدرجة األولى على ارتباط 

المنفعة التي یحصل علیها من المنظمة 
،فمادامت المنظمة التي یعمل فیها تقدم له من 
المنافع ما یفوق  ما یمكن أن تقدمة المنظمات 

أما إذا ال،یستمر باالرتباط  بهاإلنه األخرى ف
ه له عوائد أفضل من التي تقدمت باألفقح

یتردد باالنتقال نه لن إا فالمنظمة التي یعمل فیه
، وأصحاب هذا االرتباط هم إلى الوضع اآلخر

النفعیون واالنتهازیون وأصحاب الطموحات 
١٢العالیة

الرضا الوظیفي ٤- ١- ٢
عبارة عن مشاعر بأنهیعرف الرضا الوظیفي

تتولد هذه المشاعر إذ،تجاه وظائفهمالعاملین 

نبغي عن إدراكهم لما تقدمه هذه الوظائف ولما ی
فكلما كان هناك تقارب ،یحصلوا علیه منهانأ

.١٣بین اإلداریین ارتفعت درجة الرضا
ز الباحثون بین مظهریین من مظاهر 

وهما :الرضا الوظیفي
وهو الرضا عن جانب او بعد :المظهر األول

معین من أبعاد العمل ، وهو ما یطلق علیه 
عاد أبعاد الرضا الوظیفي ، وهناك خمسة أب

أساسیة للرضا الوظیفي .
: ویشیر إلى الرضا اإلجمالي المظهر الثاني

للفرد عن عمله وهو ما اعتمدته الباحثة في 
الدراسة الحالیة .

ن أالحظتُ تدریسیةيومن خالل كون
بوصفه یؤثر على رضا الفرد عن عملهكثر ماأ

-داء (تقییم األوهةفي جامعة حكومیاتدریسی
التدریسي یقیم من ، إذ إنریس)وسائل التد

ومن خرىأةالطالب مرة ومن رئیس القسم مر 
ما وسائل التدریس أ،العمید ومن رئیس الجامعة

لذا ،سیر الدرسفيمهمه تؤثرمورأفهي 
وصفهماعمل ضمن هذین المفهومین بالیتُ ارتأ

مفهومین معبرین عن الرضا الوظیفي لعضو 
بالشكل ماعنهویمكن التكلم،سیةالهیئة التدری

تي:اآل
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یعرف تقییم األداء داء:تقییم األ١- ٢- ١- ٢
یاس مدى بأنه : العملیة التي یتم بمقتضاها ق

سلوكیات العمل التزام الموظف بمعاییر و
المطلوب منه و النتائج التي تحققت من اإللتزام 
بهذه المعاییر، كما یعرف أیضًا بمعرفة درجة 

،وتقییم األداء اتقان الموظف للعمل المكلف به
أو تقییم الكفاءات أو تقییم أداء العاملین كلها 
مسمیات مترادفة غایتها تحلیل أداء الفرد بكل ما 
یتعلق به من صفات نفسیة او بدنیة أو مهارات 
فنیة أو مهارات سلوكیة أو فكریة وذلك بهدف 
تحدید نقاط القوة والضعف والعمل على تعزیز 

الضعف لتحقیق فاعلیة نقاط القوة ومعالجة نقاط 
. ١٤المنظمة

تي :ویقصد به اآل
.طریقة تقییم االداء بشكل موضوعي
 تجدید العقد اعتمادا على عضو هیئة

التدریس.
 دور الكلیة في تقییم اداء عضو هیئة

التدریس.
 دور التقییم في التعیین للوضائف االداریة

في الكلیة .
من هيو وسائل التدریس:٢- ٢- ١- ٢

ومن المهمات ،الفاعلة والفعالةاألدوات 

األساسیة في العملیة التربویة، أي أنها تلعب 
وفي ، الدور األهم في تنظیم الحصة المقررة

وال یستطیع المعلم،لمیةتناول المادة الع
االستغناء عنها، ألن من دون طریقة تدریسیة 

هداف التربویة العامة یتبعها ال یمكن تحقیق األ
التدریس باختالف أنواعها ن وسائلإ.والخاصة

ل وصیغها هي المواصالت أو وسائل االتصا
، سواء أكان محتوى الحقیقیة الناقلة لمادة التعلم

ومن ، "الرسالة معلومة أم قیمة أم حركة أم خبرة
هنا فهي تتنوع بتنوع األغراض التربویة التي 
ترمي إلى تحقیقها أو باختالف المتطلبات 

، أو المعلم والطالبیة الستخدامها من النفس
ویقصد به ،١٥بتفاوت عدد المتعلمین بواسطتها"

تي:أمای
 مناسبة اعداد الطلبة من الشعب
 عدد المواد التي یقوم عضو هیئة التدریس

بتدریسها 
 مراعاة التخصص العلمي في اختیار المواد

التي یقوم بتدریسها عضو هیئة التدریس.
. توفر الوسائل التعلیمیة الضروریة
.توفر جهاز الحاسوب لعضو هیئة التدریس
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 توفر خدمات االنترنیت لعضو هیئة
التدریس.

الباب الثالث-٣
: استخدمت الباحثة المنهج منهج البحث١- ٣

الوصفي لمالئمته طبیعة مشكلة البحث .
: اشتملت العینة على عینة البحث٢- ٣

من ةالتربیة الریاضیة في جامعة الكوفمدرسي 
- دكتوراه-ماجستیر–البكالوریوس حملت شهادة 
استاذ. –استاذ مساعد 

: قامت الباحثة تصمیم االستبیان٣- ٣
الجوانب بتصمیم استمارة استبیان تعطي جمیع 

، وقد قسمت الى المتعلقة بمتغیرات البحث
) عبارات تقیس ٧ضم القسم االول (:قسمین

مستوى االلتزام التنظیمي لدى مدرسي التربیة 
في جامعة الكوفة، أما القسم الثاني الریاضیة 
) عبارات  تقیس عنصري ١٠(ىفاشتمل عل

تقییم االداء و وسائل التدریس كعنصري الرضا 
،)١ملحق: ظ(الوظیفي لدى التدریسیین

مقیاس الذي الواعتمدت الباحثة في ذلك على 
.١٦هدى حسین)،نایف عاصيوضعه (

یمي والمصمم أصال لقیاس مستوى االلتزام التنظ
لدى العاملین واإلداریین والمدرسین في هیئة 
التعلیم التقني في العراق استخدم مقیاس لیكرت 

ةن خمسة رتب تراوحت بین أوافق بشدالمكون م

ةأعارض بشد- اعارض–محاید - اوافق–
-٥كما صحح المقیاس وفقا للدرجات اآلتیة (

ى الترتیب ، اما مقیاس الرضا ) عل١- ٢- ٣-٤
- من خمسة بدائل (اوافق بشدهنفتكو یفيظالو 

ال- اوافقال–اوافق بدرجة متوسطة - اوافق
- ٣- ٤-٥) ومفتاح التصحیح هو (ةاوافق بشد

) بالتسلسل .١-٢

الخصائص العلمیة للمقیاس ٤- ٣
: یقصد بصدق صدق المقیاس١- ٤- ٣

على قیاس الشيء المراد قیاسه المقیاس قدرته 
، وتم الحصول على صدق الظاهري ةبدق

للمقیاس عن طریق عرضه على الخبراء 
لبیان مدى )٢(ظ: ملحق والمختصیین

وتبین ،الشيء المراد قیاسهصالحیته في قیاس
صالحیته في قیاس الغرض المراد قیاسه .

: توجد عدة طریق ثبات المقیاس ٢- ٤- ٣
قیاس ثبات المقیاس لكن الباحثة استخدمت

غ قیمت ، وقد بلطریقة االختبار وٕاعادة االختبار
) وبناًء على ذلك فقد ٠,٨٧(معامل الثبات 

ن المقیاس یتسم بالثبات الداخلي لعباراتهأتبین 
: بعد التأكد من الخطوات اإلجرائیة٥- ٣

یق صالحیة المقیاس قامت الباحثة بتطب
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، وبعد إن تمت المقیاس على أفراد عینة البحث
اإلجابة على المقیاس قامت الباحثة بترتیب 

بیانات في جداول خاصة لسهولة وتفریغ ال
معالجتها إحصائیا ، للتعرف على درجة 
االلتزام التنظیمي للعینة باالظافة إلى التعرف 

على درجة الرضا الوظیفي .
: تم االعتماد على الوسائل االحصائیة٦- ٣

) للحصول spssالحقیبة التعلیمیة (
على النتائج.

الباب الرابع - ٤
عرض النتائج وتحلیلها ومناقشتها ١- ٤
عرض نتائج االلتزام التنظیمي وتقویم ١- ٤

)١جدول(ظ: االداء 
عرض نتائج االلتزام التنظیمي ووسائل ٢- ٤

التدریس 

تحلیل ومناقشة النتائج ٢- ٤
من خالل ماتم عرضه في االجدولیین 

) تبین ان قیمة الوسط الوسط ٢-١السابقین (
) ٢٧,٠٥لتزام التنظیمي هو (الحسابي لال

) اما الوسط ٢,٣٦واالنحراف المعیاري (
) واالنحراف ١٥,٤٤الحسابي لتقییم االداء هو (

) ، اما قیمت معامل االرتباط ١,٧٣المعیاري (

) وهي قیمة اكبر من القیمة ٠,٦١فهو (
) عند درجة حریة ٠,٣٠الجدولیة والبالغة (

من )، وقد تبین ٠.٠٥) ومستوى داللة (٤٠(
ي :أتلنتائج السابقة تبین مایخالل ا
ن تدریسي التربیة الریاضیة في جامعة إ

مي الكوفة لدیهم مستوى مرتفع من االلتزام التنظی
ةوالرضا الوظیفي (تقییم االداء) من خالل قیم

الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري السابقة 
الذكر .

ن العالقة بین االلتزامأسبق تبین من خالل ماو 
) عالقة مي والرضا الوظیفي (تقییم االداءالتنظی

طردیة أي كلما زاد الرضا الوظیفي زاد االلتزام 
لتربیة الریاضیة في التنظیمي لدى تدریسي ا

، وهناك العدید من المفكرین جامعة الكوفة
ثالث االدارین الذین تطرقوا الى هذا المفهوم ب

:هي ،ساسیةأاتجاهات 
لعمل یؤدي الى ن الرضا المرتفع في اإ

زیادة االداء .
ن االداء الجید یؤدي الى زیادة الرضا عن إ

العمل .
لرضا نتیجة حصول العامل على ن اإ

نتیجة االداء یؤدي الى أن تكونت آمكاف
.ةلدیه عالی
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فیما یخص العالقة بین االلتزام التنظیمي 
والرضا الوظیفي الدال عنه بوسائل التدریس 

تبین ان قیمة الوسط المستخدمة في الدرس
) ٢٧,٠٥الوسط الحسابي لاللتزام التنظیمي هو (

) اما الوسط ٢,٣٦واالنحراف المعیاري (
) ٢٤,٤١الحسابي لوسائل التدریس هو (

) ، اما قیمت ١,٩٦واالنحراف المعیاري (
) وهي قیمة اكبر ٠,٤٧معامل االرتباط فهو (

) عند درجة ٠,٣٠من القیمة الجدولیة والبالغة (
)، وقد تبین ٠.٠٥) ومستوى داللة (٤٠یة (حر 

ي :أتالنتائج السابقة  مایمن خالل 
ن تدریسي التربیة الریاضیة في جامعة إ

ي الكوفة لدیهم مستوى مرتفع من االلتزام التنظیم
والرضا الوظیفي (وسائل التدریس) من خالل 

الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري ةقیم
السابقة الذكر .

الحدیثة، التدریسلوسائلالمدرسلاستعماإن
علىساعداالبداع،مننوععلىتحتويالتي
معدلمنزادالطلبة، مماتحصیلفيزیادة

رضامقدارمنیزیدوهذالدیهم،النجاح
المدرسعلىالطالبورضاأدائهعلىالمدرس
التيالنتائجخاللمنالقسمرئیسرضاوكذلك
هذهجمیعوفرتتولماالطالب،علیهایحصل
عنالتدریسيرضامنزادالرضامناالنواع

االستغناءال یمكنبه، لذایعملالذيالمكان
الدرسفيالمدرسیستعملهاالتيالوسائلعن
تحقیقالمدرسیستطیعخاللهامنالن

.والخاصةالعامةالتربویةاالهداف
تي :أذا نستنتج مماسبق مایل
بیة الریاضیة وقسم مناخ العمل في كلیة التر - ١

التربیة الریاضیة مترتفع.
.ةتوى العالقة بین زمالء العمل جیدمس- ٢
.ةبین ادارة العمل والتدریسیین جیدالعالقه - ٣
موضوعیة في جراءات إ طرق و عمالاست- ٤

عضاء الهیئة التدریسیة .أداء أتقییم 
ن تكثیف اللقاءات واالجتماعات إ- ٥

ح المجال وفتوالتوجیهات بین االدارة والعاملین
مفكارهأبداء وجهات النظر و للعاملین إل

ومناقشتها بموضوعیة وشفافیة زاد من االلتزام 
التنظیمي والرضا الوظیفي .

من خالل العمل كفریق واحد ومتعاون - ٦
ساعد على نشر ثقافة المحبة والمودة.

إن تقییم األداء ووسائل :لذا یمكن القول
ظیفي التدریس لهما دور كبیر في الرضا الو 
ا ولمّ ،(أي رضا التدریسي على مكان عمله)

عن العمل  ساعد على زیادة اً كان هناك رض
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الشخص الملتزم أن أي ،االلتزام التنظیمي
عن الوظیفة التي تنظیما یكون لدیه رضاً 

یعمل بها.
الباب الخامس - ٥
االستنتاجات ١- ٥
یتمیز تدریسي التربیة الریاضیة في جامعة - ١

وى مرتفع من االلتزام الكوفة بمست
.التنظیمي

وجود عالقة ارتباط معنویه بین االلتزام - ٢
التنظیمي وتقییم االداء للرضا الوظیفي 

التربیة الریاضیة في جامعة لدى تدریسي 
.ةالكوف

وجود عالقة ارتباط معنویه بین االلتزام - ٣
التنظیمي ووسائل التدریس للرضا الوظیفي 

ي جامعة ة الریاضیة فلدى تدریسي التربی
.ةالكوف

التوصیات ٢- ٥
بین االدارة ةضرورة االهتمام بتعزیز العالق- ١

والعاملین وتطویرها وتحسینها .
ثراء العمل إبمسالة ضروره االهتمام - ٢

من خالل زیادة كافةفي الكلیةللعاملین 
مسؤلیاتهم وتوسیع اعباء الوظیفة لدیهم 
والعمل على تحسین محتوى الوظائف 

ن ذلك كله تهیئة أن من شألنوعیة المهام و 
المناخ المنظم لتنمیة الشعور باالنتماء لدى 

العاملین.
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)١جدول (
الوسط المتغیر 

الحسابي
االنحراف 
المعیاري

نوع الداللةمعامل االرتباط

االلتزام 
التنظیمي

٢٧,٠٥٢,٣٦

٠,٦١

معنوي

الرضا الوظیفي 
(تقییم االداء)

١٥,٤٤١,٧٣

)٠,٠٥) ومستوى دالله (٤٠) عند درجة حریة (٠,٣٠لجدولیة (القیمة ا
)٢جدول (
الوسط المتغیر 

الحسابي
االنحراف 
المعیاري

نوع الداللةمعامل االرتباط

االلتزام 
التنظیمي

٢٧,٠٥٢,٣٦

٠,٤٧

معنوي

الرضا الوظیفي 
(وسائل 

التدریس)

٢٤,٤١١,٩٦

)٠,٠٥(ة) ومستوى دالل٤٠عند درجة حریة ()٠,٣٠القیمة الجدولیة (
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المالحق 
)١ملحق (

بسم اهللا الرحمن الرحیم 
تحیة طیبة

جراء دراسة میدانیة لغرض التعرف على االلتزام التنظیمي والرضا الوظیفي لتدریسي التربیة إتروم الباحثة 
كرم واالجابة عن من سیادتكم التض المتغیرات الدیموغرافیة، نرجووفق بععلى الریاضیة في جامعة الكوفة 

السئلة الواردة في االستبیان حتى تكون نتائج البحث دقیقة وسلیمة ،شكرا لتعاونكم معنا .أ
، تعمل بهاالقسم االول : فیما یلي مجموعة من العبارات التي تصف مستوى االلتزام لدیك تجاه الكلیة التي 

یرجى وضع اشارة (   ) في المربع الذي یتفق مع رأیك.

عبارةلات

درجة االستجابة

أوافق 
بشدة 

أعارض أعارضمحاید أوافق
بشدة

اشعر بانني ارغب في بذل مجهود كبیر -١
لتحقیق نجاح الكلیة 

اشعر باالعتزاز بالعمل -٢

یعد عملي في هذه الكلیة افضل فرصة -٣
عرضت علي

الافكر في ترك العمل اال لظروف استثنائیة -٤
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اقبل دائما باي عمل اكلف به -٥

جر أخر بآاذا عرض علًي العمل في مكان -٦
اعلى اقرر فورا ترك العمل 

یساعدني جو العمل على بذل اقصى ما-٧
ستطیع من جهودأ

ي تعمل بها القسم الثاني: فیما یلي عبارات لتفسر مدى إحساسك بالرضا الوظیفي عن عملك في الكلیة الت
یرجى وضع إشارة (   ) في المربع الذي یتفق مع رأیك .   

ت

الفقرة

درجة االستجابة

اوافق 
بشده

اوافق اوافق
بدرجة 
متوسط

ة 

ال اوافق ال اوافق
بشده

تــــــــقیـــــــــیم االداء

تقوم الجامعة بتقییم ادائي بصورة موضوعیة١

یعتمد االداء الجید كمعیار لالستمرار بالعمل٢

یكون لطالبي دور في تقییم االداء٣

ائف ظاالداء الجید هو االساس في اشغال الو ٤
االداریة في الكلیة
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وسائــــــــــــــــــــل التدریس

اعداد الطالب في الشعب مناسب لطبیعة ٥
بتدریسهالتخصص الذي اقوم 

عدد المواد التي اقوم بتدریسها في الفصل ال ٦
تتطلب تحضیرات اضافیة

ةیراعى تخصصي العلمي في اختیار الماد٧
التي اقوم بتدریسها

تتوفر كل الوسائل التعلیمیة الضروریة لتدریس ٨
المواد العلمیة التي اكلف بتدریسها

وب  شخصي في توفر الجامعة جهاز حاس٩
مكتبي

توفر الجامعة خدمات االنترنیت بشكل مناسب ١٠
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)٢ملحق (
سماء الخبراء والمختصین الذین تم عرض المقیاس علیهمأ

االختصاصمكان العمل اسم الخبیر ت

- علم النفس الفسیولوجيكلیة التربیة للبناتد. نزار النفاخ-١
اختبارات

علم النفس الریاضيكلیة التربیة للبناتان عكاب د.سلم-٢

اختبارات–علم النفس كلیةالتربیة الریاضیةد.حیدر ناجي-٣

اختبارات–علم النفس الریاضي كلیة التربیة للبناتد.وفاء تركي-٤

علم نفس االجتماعكلیة التربیة للبناتد.حسن صالح-٥



ة مركز دراسات الكوفة : مجلة فصلیة محكمةمجل

٢٠١٥: سنة ٣٧العدد ٣٤٤
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.٨٥، ٢٠٠٣فلسطین ،’ماجستیر غیر منشورة ، جامعة النجاح 

٢Michel paulin,R onald J.Ferguson,Jasmin Bergoron.٢٠٠٦.p.٧٠.
خضیر وآخرون : االلتزام التنظیمي وفاعلیه المنظمة ، دراسة دراسة مقارنة بین الكلیات العلمیة واالنسانیة في جامعة بغداد ، ٣

.٧٧، ١٩٩٦، ٣١مجلة اتحاد الجامعات العربیة ، ع
: الوالء التنظیمي وعالقته بالعوامل الشخصیة والتنظیمیة : دراسة مقارنة بین القطاعین العام والخاص األردنیین ، علي محمد ٤
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المهني والرضا الوظیفي والعالقة بینهما لدى أعضاء الهیئة التدریسیة في فلسطین ،رسالة انتصار سالمة : مستوى االنتماء٦

.٣٩، ٢٠٠٣ماجستیر غیر منشورة ، فلسطین .
٧ Vandenenberg, R.J&Lance,C.E.١٩٩٢: Satisfaction and orgaizational Commitment, Journdl of
management N ١٨.

: ضغوط العمل وأثرها على الوالء  دراسة تطبیقیة على المدیرین العاملین في وزارة الداخلیة في محمد صالح الدین ابو العال ٨
.٢٠٠٤، ٢٠٠٩غزة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التجارة ، غزه ،

٩ Porter .Lymonw.Richard M.steer and Richard T.Mowady,١٩٧٤.p.٦٧
قته بالخصائص الشخصیة والرغبة في ترك المهنة : المجلة العربیة لإلدارة ، طالل عبد عاید : الوالء التنظیمي وعال١٠
.٤٤، ٢٠٠٤، القاهرة ،١،ع٢٤مج
.٦١، ٢٠٠٥الدار الجامعي ،اإلسكندریة ، مصر ،’ صالح الدین عبد الباقي : مبادئ السلوك التنظیمي ١١
ن في استمرار العمل في اتحاد لجان العمل الصحي مروان حویجي : اثر العوامل المسبب للرضا الوظیفي على رغبة العاملی١٢

..١٠، ٢٠٠٩في قطاع غزة ، ورقة عمل مقدمه لمؤتمر واقع المؤسسات األصلیة ، آفاق وتحدیات ،غزة ،
نایف علي ،هدى مجید : االنتماء التنظیمي والرضا الوظیفي للعاملین دراسیة میدانیة في هیئة التعلیم التقني ،مجلة القادسیة ١٣
.٣٠، ٢٠٠٨، ٣،ع١٠لوم اإلداریة واالقتصادیة ، مجللع
..٥٣.١٠، ٢،٢٠٠٣ردینة عثمان ، صدام عثمان : طرائق التدریس ، اسلوب ووسیلة ،دار المناهج ، عمان ، ط١٤
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٣٤٥ ٢٠١٥: سنة ٣٧العدد 

.٢٥، ١٩٨٥حمدان محمد: ترشید التدریس، دار التربیة الحدیثة ، عمان ،١٥
.٢٠٠٨نایف عاصي ،هدى حسین: مصدر سبق ذكره،١٦

:والمراجعمصادرال
.١٩٥٦،ةلقاهر ا،٦، باب المیم ، فصل األم ، جلسان العربابن منظور :- 
انتصار سالمة : مستوى االنتماء المهني والرضا الوظیفي والعالقة بینهما لدى أعضاء الهیئة التدریسیة في - 

.٢٠٠٣فلسطین ،رسالة ماجستیر غیر منشورة ، فلسطین .
.١٩٨٥، دار التربیة الحدیثة ، عمان ،ریسترشید التدحمدان محمد: - 
.٢،٢٠٠٣،دار المناهج ، عمان ، ططرائق التدریس ، اسلوب ووسیلةردینة عثمان ، صدام عثمان : - 
.١٩٩٩، مكتبة دار الثقافة للنشر، عمان ،مبادئ القیاس والتقویم في التربیة: ) خرونآ(زكریا محمد و- 
.٢٠٠٥الدار الجامعي ،اإلسكندریة ، مصر ،’ السلوك التنظیميمبادئ صالح الدین عبد الباقي : - 

خرون : االلتزام التنظیمي وفاعلیه المنظمة ، دراسة دراسة مقارنة بین الكلیات العلمیة واالنسانیة في آخضیر و - 
.١٩٩٦، ٣١جامعة بغداد ، مجلة اتحاد الجامعات العربیة ، ع

.٢٠٠٣سالمة :- 
نظیمي وعالقته بالخصائص الشخصیة والرغبة في ترك المهنة : المجلة العربیة طالل عبد عاید : الوالء الت- 

.٢٠٠٤، القاهرة ،١،ع٢٤لإلدارة ، مج
علي محمد : الوالء التنظیمي وعالقته بالعوامل الشخصیة والتنظیمیة : دراسة مقارنة بین القطاعین العام - 

.٣٢- ١٣ألردن ، ، ا٦، ع١٠والخاص األردنیین ، مؤتة للبحوث والدراسات ، مج
محمد صالح الدین ابو العال : ضغوط العمل وأثرها على الوالء  دراسة تطبیقیة على المدیرین العاملین في -

.٢٠٠٤، ٢٠٠٩وزارة الداخلیة في غزة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التجارة ، غزه ،
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اد لجان املین في استمرار العمل في اتحثر العوامل المسبب للرضا الوظیفي على رغبة العأمروان حویجي : - 
، آفاق وتحدیات ،غزة مه لمؤتمر واقع المؤسسات األصلیة، ورقة عمل مقدالعمل الصحي في قطاع غزة

،٢٠٠٩.
نایف علي ،هدى مجید : االنتماء التنظیمي والرضا الوظیفي للعاملین دراسیة میدانیة في هیئة التعلیم التقني - 

.٢٠٠٨، ٣،ع١٠اإلداریة واالقتصادیة ، مج،مجلة القادسیة للعلوم
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