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 :الملخص

في   التعليم والمدارس  لنجاح  هام  المعلمين كعامل  بالتزام  زيادة    المستقبل، حيثيزداد االهتمام  هاًما في  دوًرا  الملتزمون  المعلمون  يلعب 

ويصبح إلتزام المعلمين أمًرا أساسيًا للنظر فيه بشكل خاص في أوقات  .  تحصيل الطالب وفي مساعدتهم بشكل إيجابي على بناء هوياتهم

تتمثل األهداف الرئيسية لهذه .  ظبيتتناول هذه الرسالة موضوع التزام المعلمين في المدارس الحكومية بمنطقة العين في إمارة أبو.  التغيير

، والعوامل المرتبطة بالتغيير التي يمكن (أديك)الرسالة في استكشاف مستويات التزام المعلمين في أوقات التغيير في دائرة التعليم والمعرفة 

تستخدم هذه الدراسة منهجية البحث بطريقة كمية الستقصاء وتحديد مستوى التزام المعلمين لعينة من المعلمين  .  د أو تقلل من التزامهمأن تزي

تكشف النتائج وجود العديد من العالقات بين التزام المعلمين  .  المختارين من المدارس الحكومية بمنطقة العين من جميع المراحل المدرسية

الدراسة فهًما اللتزام المعلمين في سياق    حيث توفر  س دائرة التعليم والمعرفة )أديك( وبين المتغيرات الديموغرافية الخاصة بهم،في مدار

ومن ثم، تكشف النتائج عن التغييرات التي يمكن أن تؤدي إلى مستوى  .  مدارس أديك والمتغيرات الكامنة التي ترتبط بمستويات التزامهم

إن فهم مستويات التزام المعلمين وكيف يؤثر التغيير على التزامهم سيساعد واضعي السياسات على  . من التزام المعلمين منخفض أو مرتفع

وستساعد النتائج أيًضا صناع القرار على وضع بعض  .  فهم سياق التغيير وطبيعة عمل المعلمين ومواقفهم وسلوكياتهم خالل هذه األوقات

توصى الدراسة أن تركز ممارسات أديك بالمدارس على زيادة االلتزام المنظمين بأبعاده المختلفة وذلك .  علمينالسياسات لزيادة التزام الم

 .لرفع التزام المعلمين أثناء فترة االصالح والتغيير
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