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 شكر وتقدير
قال اهلل تعالى "ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي  وان اعمل 

 صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين "
 صدق اهلل العظيم

في  لي توفيقه وعلى كلها نعمه على والثناء بالشكر تعالى المولى إلى شكر بأول أتوجه
 (.ألزيدنكم شكرتم لئن) تعالى لقوله الدراسة، هذه إنهاء

" المشرف  أستاذي إلى الجزيل بالشكر أتقدم وجل، عز للمولى والثناء بالشكر التوجه وبعد
 خيرا عني اهلل د/لفقير علي " على نصائحه ومالحظاته القيمة ، فجزاه

تفضلهم  على المناقشة لجنة ألعضاء الجزيل الشكر وكذلك ، عمره في اهلل وأطال ورعاه
بجزيل الشكر وامتناني وكذا جميل عرفاني ألساتذتي  أتقدم كما رسالتي، مناقشة وقبولهم

الذين اناروا دربي والى كل من ساعدني من قريب او بعيد في مشواري التعليمي فشكرا لكم 
 جميعا .

الذي واتقدم بالشكر العميق واالعتراف الجميل وعدم نكرانه الى استاذي الكريم "قرين لعيد" 
 لم يبخل علي بتوجيهاته ونصائحه لتمام هذه المذكرة ،ودعمه المعنوي

.الكبير فجزاه اهلل كل خير  

 

 

 

 

 



 اهداء
إلهي ال يطيب الليل إال بشكرك وال يطيب النهار اال بطاعتك .. وال تطيب اللحظات إال *

".جل جاللههللا "      وال تطيب الجنة إال برؤيتك بذكرك وال تطيب االخرة إال بعفوك  
 

لى من بلغ الرسالة وأدى األمانة .. ونصح األمة.. إلى نبي الرحمة ونور العالمين*ا  
"سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم"  

إلى من أحمل اسمه  إلى من علمني العطاء بدون انتظار لى من كلله هللا بالهيبة والوقار*ا
د حان قطافها بعد طول انتظار أرجو من هللا أن يمد في عمرك لترى ثمارا ق بكل افتخار

والدي العزيز         وستبقى كلماتك نجوم أهتدي بها اليوم وفي الغد والى االبد  
إلى بسمة الحياة وسر  الحياة إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان والتفاني في مالكي إلى* 

لى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى اغلى الحبايبإالوجود   
 أمي الحبيبة

إلى من بها أكبر وعليه اعتمد  إلى شمعة متقدة تنير ظلمة حياتي إلى من بوجودها أكتسب *
صبيرة-عبلةلى من عرفت معها معنى الحياة ا إقوة ومحبة ال حدود له  

 
 

إلى من تحلو باإلخاء وتميزوا بالوفاء والعطاء إلى ينابيع الصدق الصافي إلى من معهم *
دروب الحياة الحلوة والحزينة سرت إلى من كانوا معي على طريق  سعدت ،وبرفقتهم في

 اغلى االحباب يوسف النجاح والخير
 *الى اخوتي واخواتي واجدادي من كان لهم  بالغ االثر في كثير من العقبات والصعاب.

 

 

 

 

 

 



 ملخص باللغة العربية:

بوعريف بهية.سم الباحثة: إ*  

التنظيمي لدى أساتذة التعليم المتوسط ببلدية العش، والية برج بوعريريج. اإللتزام: مستوى عنوان الدراسة*  

هدفت هذه الدراسة الى :أهداف الدراسة: *  

مستوى اإللتزام التنظيمي لدى أساتذة التعليم المتوسط. *  

لتزام التنظيمي.معرفة تأثير عامل الجنس في اإل*  

.التنظيمي لتزاممعرفة تأثير عامل الحالة االجتماعية في اإل*  

.لتزام التنظيميمعرفة تأثير عامل السن في اإل*  

منهج الدراسة:*  

 دراسة على يركز حيث الدراسة موضوع خصائص مع يتفق ألنه الوصفي المنهج ستخدامإ تم فقد   
التنظيمي لدى أساتذة  ا ،كما يقوم بتحديد مستوى اإللتزامدقيق وصفا ويصفها الواقع في الموجودة الظواهر

 التعليم المتوسط ببلدية العش لوالية برج بوعريريج .

عينة الدراسة:*  

( أستاذا 90وقد تمثلت عينة دراستنا في أساتذة التعليم المتوسط ببلدية العش ،حيث بلغ مجتمع الدراسة )  
توسطة المخازن ( متوسطات تابعين الى بلدية العش وهي متوسط العش وم03وأستاذة يتوزعون على )

 ومتوسطة غفستان ،وقد تم اإلختيار بطريقة عشوائية بسيطة. 

أدوات الدراسة:*  

)موافق الثالثية ليكرت طريقة حسب مقياس استمارة على عتمادباإل ستمارةاإل بتصميم امت الباحثة ق وقد
من أربع محاور محاورو هي كاالتي: ستمارةاإل هذه تكونت قد ،غير موافق ،محايد(   

خاص بالبيانات الشخصية ألفراد العينة و التي تمثلت في )الجنس ،السن ،الحالة المحور األول :*
 االجتماعية(.



عبارات. 10خاص باإللتزام الشعوري ،ويحتوي على المحور الثاني :*  

عبارات. 10خاص باإللتزام المعياري ،ويحتوي على المحور الثالث :*  

عبارات . 8ستمراري ،ويحتوي على خاص باإللتزام اإلالمحور الرابع :*  

أهم نتائج الدراسة:*  

مستوى اإللتزام التنظيمي لدى اساتذة التعليم المتوسط ببلدية العش متوسط.-  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى اإللتزام التنظيمي لدى اساتذة التعليم المتوسط ببلدية -
 العش تعزى لمتغير الجنس .

توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى اإللتزام التنظيمي لدى اساتذة التعليم المتوسط ببلدية العش  -
 تعزى لمتغير السن.

التوجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى اإللتزام التنظيمي لدى اساتذة التعليم المتوسط ببلدية  -
 العش تعزى الحالة اإلجتماعية.

التوصيات:*  

باإللتزام التنظيمي لدى اساتذة التعليم المتوسط. الشعور تنمية على الحرص كوني أن *يجب  

اإللتزام التنظيمي. على تؤثر أن يمكن التي المتغيرات كافة اإلعتبار بعين المنظمة تأخذ أن *يجب  

داخل المؤسسة. العمل مناخ تحسين *  

 تعزيز محورها يكون بحيث الندواتطريق  متوسطات عن فى االساتذة لدي التنظيمي اإللتزام تعزيز *
 لـدي الموظفين إلتزام يعزز مما وخططها المؤسسة  أهداف بما يخدم للعاملين اإليجابية الممارسات

بها. مؤسسات التـي يعملون  

التنظيمي لألساتذة، والبحث عن الطرق  *توجيه إنتباه المديرين في مديريات التربية والتعليم ألهمية اإللتزام
 والوسائل والسبل للرفع من مستواه نظرا ألهميته والنتائج المرتبة عليه. 

 *زيادة الحوافز المادية لألساتذة والرفع رواتبهم للمحافظة على إلتزامهم التنظيمي وتعزيزه.



 شعور زيادة الى مما يؤدي  ة،الكفاء علي والمبني والحوافز للعمل التوزيع فى العدالة مبدأ تبني *
 له ما وهو مستمر بشكل الوظيفي للتطور ومؤسـسته وتطلعه لعملـه انتمـاءه وزيادة العدالة بمبداء الموظف

إلتزامه. مستوى على جيد مردود  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Asbtract: 

*The researcher's name: Bourif  Bahia.  

*Title of the study: The level of organizational commitment of the teachers of 
intermediate education in the municipality of Al-Esh, Bordj  Bou Arreridj state. 

 * Objectives of the study: The aim of this study is to: 

 * the level of organizational commitment among middle school teachers 

 * Know the impact of the sex factor on organizational commitment.  

* To know the impact of the social situation factor on organizational 
commitment. 

 * To know the impact of the age factor on organizational compliance. 

*The study method: 

   The descriptive method has been used because it is consistent with the 
characteristics of the subject of the study where it focuses on the study of 
phenomena that exist in reality and describes them accurately, as well as 
determines the level of organizational commitment among the teachers of 
middle education in the municipality of Al-Esh in the state of Bordj  Bou 
Arreridj. 

*Sample study: 

    The sample of our study was in the teachers of intermediate education in 
the municipality of Al-Esh, where the study community (90) professors and 
professors distributed on (03) averages of the municipality of the nest, which is 



the average nest and medium stores and medium ghee, was selected in a 
random and simple way. 

 * Study tools: 

   The researcher designed the form based on a scale form according to the 
method of the Trilogy (OK, disapproved, neutral) this form has consisted of four 
axes of interlocutors:  

*The first axis: personal data of the members of the sample, which consisted 
of (sex, age, marital status).  

*The second axis: special emotional commitment, and contains 10 phrases. 
*The third axis: special standard compliance, and contains 10 phrases.  

*The fourth axis: special continuous commitment, and contains 8 phrases.  

*The most important results of the study: 

 - the level of organizational commitment among the teachers of middle 
education in the municipality of The Nest Medium. 

 - There are no statistically significant differences in the level of organizational 
commitment among the teachers of middle education in the municipality of al-
Esh due to the sex variable. 

 - There are statistically significant differences in the level of organizational 
commitment among middle school teachers in the municipality of Al-Esh due to 
the change of age. 



 - There are no statistically significant differences in the level of organizational 
commitment among the teachers of middle education in the municipality of Al-
Esh due to the social situation. 

 *Recommendations: 

 *Care should be taken to develop a sense of organizational commitment 
among middle school teachers.  

*The organization should take into account all the variables that can affect 
organizational compliance.  

* Improving the working environment within the organization. 

 * Strengthening the organizational commitment of teachers in the mediums 
through seminars so that they are focused on promoting positive practices for 
employees to serve the objectives and plans of the organization, thus 
enhancing the commitment of the employees to the institutions in which they 
work. 

 * To draw the attention of managers in the departments of f education to the 
importance of the organizational commitment of teachers and raise their 
salaries to maintain and strengthen their organizational commitment.  

* Adopting the principle of justice in the distribution of work and incentives and 
based on efficiency, which leads to increase the employee's sense of the 
principle of justice and increase his affiliation with his work and his organization 
and his aspiration for continuous career development, which has a good return 
on the level of his commitment. 
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 :مقدمة -
ستقرار، والثقة التنظيميـة، تعزيـز اإلبـداع، اإللتزام التنظيمي عنصرًا حيويًا في بلوغ األهداف يعد اإل     
مو المنظمة على البقاء والن قدرات لتزام التنظيمي في تطـويراإل مهايسن اإلدارة والعاملين فيها، كما بي

هتمام الكثير مـن الباحثين إرة فيه قد نال لتزام التنظيمي والعوامل المؤثالمتواصل لذا نجد أن موضوع اإل
في مجال اإلدارة منذ الثمانينات وحتى يومنا هذا ، لما له من تأثير كبير علـى سلوكيات األفراد وما له من 

لتزام التنظيمي من محصلة التفاعل القوي بين ى حد سواء ويتولد اإلوالمؤسسة عل انعكاسات على الفرد
والبيئة العامة ،  خصائص األفراد وشخصياتهم وضغط العمل والعوامل التنظيمية والمؤشرات المجتمعية

لتزام التنظيمي هو إدراك من األفراد بالتوافق بين قيمهم وأهدافهم مع أهـداف وقـيم التنظيم حيث نجد أن اإل
ـستوي ذي يعملون به ،وقد ذهب الكثير من الباحثين في هذا المجال إلي دراسة طبيعة العالقة بـين مال

لتزام التنظيمي و العوامل التي قد تؤثر فيه، ومن هذه العوامل ما هو شخصي وما هو سلوكي وما هو اإل
الكثير من  وقد اجتهد والثقافة  متعلق بالقيم المتعلقة بالمنظمة وما هو متعلق بالعوامل الخارجية مثـل القيم

في هذه الخطة ولكن لتزام التنظيمي والذي سيتم عرضه مـن خالل فقرة مخصصة الباحثين في تعريف اإل
الرغبة الداخلية لدي الفرد في المنظمة ببذل أقصي درجات "ـه أنلتزام التنظيمي علـى يمكن تعريف اإل

أهداف وقيم المنظمة، والرغبة الشديدة بالمحافظة على الجهد في العمل والنـابع من اإليمان التام ب
 عضويتها وذلك بهدف الحفاظ على استمراريتها وتطويرها.

نعكاس تعليمية وبشكل خاص في المدارس ،إلحيث تتضح اهمية االلتزام التنظيمي في المؤسسات ال     
حقيق الذات للعاملين وباألخص ذلك على المناخ التنظيمي وتحصيل الطلبة وتحقيق االنتماء واإلنجاز وت

لتنظيمي على المؤسسة لتزام اقوة اإل مرحلة المتوسط التي تعد من اهم المراحل في حياة الطلبة ،وتنعكس
عضاء الفريق قدراتهم ووالئهم للمؤسسة لتحقيق اهدافها إ لتزام حالة يقدم فيهاعضاؤها ،فاإلأالتعليمية و 

خرى فإن الفرد والمؤسسة يظهران المنافع المتبادلة والمتوقعة لكل أتحقيق الرضا للموظفين ،وبعبارة  مقابل
 حد الشروط والمتطلبات االساسية لاللتزام .أد منهم ،ويعتبر الشعور الموح

التنظيمي لدى اساتذة التعليم المتوسط ببلدية  لتزامالدراسة كمحاولة لمعرفة مستوى اإلهذه أتت  وقد    
هميته في نجاح المنظمات ،وقد تضمنت هذا الموضوع نظرا لحساسيته ومدى أالعش ،وقد تم اختيار 

الدراسة مجموعة من الفصول كتالي :



 مقدمة
 

 
 ب

 
 قسم الى فصلين : الجانب النظري:

،المفاهيم االجرائية للدراسة والدراسات السابقة تضمن ،اشكالية الدراسة ،فرضياتها ،اهدافها ول : الفصل ال 
 والتعقيب عليها .
يمي وتم التطرق فيه الى تعريف اإللتزام التنظيمي وخصائصه لتزام التنظخاص باإالفصل الثاني :

 هميته، ونظرياته ،والعوامل المساعدة في تكوينه، ومراحل تطوره ،واالثار المرتبة عنه.،وأ
 : ما يلي : تضمناالجانب التطبيقي
يتعلق باإلجراءات المنهجية للدراسة وتم التطرق فيه الى مجال الدراسة، المنهج المستخدم الفصل الثالث :

 ساليب االحصائية.الدراسة ،مجتمع وعينة الدراسة ،أدوات جمع البيانات و األ في
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:تمهيد  

التطرق لطرح مشكلة البحث   خالل من وذلك البحث لموضوع المنهجية المعالجة الفصل هذا يتناول   
إلى وال لصياغة الفرضيات ، ثم تليها أهداف و أهمية الدراسة وأسباب اختيار الموضوع ،باإلضافة وص

خير الدراسات السابقة والتعقيب عليها .تحديد المفاهيم اإلجرائية لدراسة وفي األ  
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شكالية:اإل-1  

زدهار ا  رساء  القيم الخلقية وتطوير و ا  ساسي في توعية و أمهم و  من بين المنظمات التي تلعب دور    
جتماعي، تنبثق إساس فان النظام التربوي هو نظام المنظومة التربوية، وعلى هدا األ المتجمعات نجد 

مبادئه وأهدافه من مبادئ وأهداف المجتمع الحاضن له، ومن المفترض أن يستجيب للمتغيرات العالمية، 
وخاصة التكنولوجية منها، مع عدم إغفاله للمتطلبات الداخلية، وخاصة الخصوصية الثقافية لمجتمع 

ها يتميز نظام تربوي عن نظام تربوي آخر، وال نعني بذلك الجمود والتقوقع النظام التربوي، والتي من خالل
 على الذات، بل بالعكس فنحن نقصد هنا االنفتاح والتفاعل مع األخر مع الحفاظ على الهوية والتميز.

جتماعية هو بحاجة إلى التربية والتعليم وهو مطلب أساسي تفرضه طبيعة إن الفرد بحكم طبيعته اإل   
صر و مستجداته ، من أجل بناء مجتمع ذات قاعدة علمية يهدف من خالل مؤسساته التعليمية إلى الع

بناء شخصية قادرة على تحقيق التقدم والرقي في مختلف المجالت ، وعليه فلتعليم أهمية كبرى في حياة 
مسالك التي يعتمد جتماعية التي يرتقي بها الفرد ، هو من أهم النسان إذ يعتبر من أهم المصاعد اإلاإل

 عليها المعلم من أجل أداء مهنته على أكمل وجه.

 هتمام بالنظام التعليمي ال يمكن حصره في مجرد الدراسة فقط بل يتعدى ذلك تطور وتقدماإلن فإ   
كسابهم القيم  ،المجتمعات البشرية وللعملية التعليمية أهمية بالغة في تغيير سلوك األفراد وتنشئتهم وا 

للمجتمع الذي ينتمون إليه. المالئمة  

جتماعية يعد كل منها وسطا تربويا بينهم إالعصر الحديث  تتولى عدة مؤسسات فان التربية في    
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تربية الفرد وتأتي المدرسة في صدر المؤسسات االجتماعية التي تتولى 

مستقبل. حيث تقوم بدور تربوي فتقـوم بتنشئة األبناء أمور التربية ، فالمدرسة هي وحدة صناعة اجيال ال
من جميع النواحي العقلية واالجتماعية، من أجل صقل شخصية سليمة، كما تعمـل علـى تكييفه مع 
 متغيرات الحياة العصرية. ونجاح المؤسسات التربوية مرتبط بشكل رسمي على وجود ادارة فعالة .

ويا في بلوغ األهداف التنظيمية، وتعزيز اإلبداع، واالستقرار، والثقة لتزام التنظيمي عنصرا حييعد اإل   
بين اإلدارة والعاملين فيها، كما يسهم في تطوير قدرات المنظمة على البقاء والنمو المتواصل؛ لذا نجد أن 

ه بالغ موضوع االلتزام التنظيمي، قد نال اهتمام الكثير من الباحثين في مجال اإلدارة وعلم النفس ،لما ل
ن قدرة أي بمعنى أعلى الفرد والمؤسسة على حد سواء  انعكاساتاألثر على سلوكيات األفراد، وما له من 

اتب نظمة الرو أفراد و العمل على تثمين خالص والكفاءة عند األلتزام واإلدارة على تنمية لروح اإلاإل
فراد وماله مهم في كثير من سلوكيات األتأثير ستمرار المنظمة لما له من ا  والمكافئات سيؤدي الى نجاح و 

نعكاسات على المعلم و المدرسة .إمن   
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ساتذة التعليم المتوسط بلدية ألتزام التنظيمي لدى لحالية في محاولة معرفة مستوى اإلوتتمثل الدراسة ا    
 لعاما ؤلشكالية الدراسة تدور حول تساإن أج بوعريريج ،ومن خالل ما سبق في في والية بر   العش،
 التالي :

    ،برج بوعريريج ؟   ساتذة التعليم المتوسط بلدية العشألتزام التنظيمي لدى مستوى اإلا م-    

نبثق عن التساؤل العام مجموعة من التساؤالت الفرعية :إوقد      

المتوسط  لتزام التنظيمي لدى اساتذة التعليمحصائية في مستوى اإلإة ذات داللة هل توجد فروق فردي-
ختالف السن؟إب  

مي لدى اساتذة التعليم المتوسط لتزام التنظيحصائية في مستوى اإلإهل توجد فروق فردية ذات داللة  -
ختالف الجنس ؟إب  

هل توجد فروق فردية ذات داللة احصائية في مستوى االلتزام التنظيمي لدى اساتذة التعليم المتوسط  -
 باختالف الحالة االجتماعية ؟

:ان فرضيات هذه الدراسة هي:يات الدراسة فرض -2 

 الفرضية العامة : 

متوسط. لتزام التنظيمي لدى اساتذة التعليم المتوسط بمقاطعة بلدية العشمستوى اإل  

 الفرضيات الفرعية:

ساتذة التعليم المتوسط ألتزام التنظيمي لدى في مستوى اإلحصائية إتوجد فروق فردية ذات داللة  -
.ختالف السنإب  

ساتذة التعليم المتوسط أمي لدى لتزام التنظيإحصائية في مستوى االإتوجد فروق فردية ذات داللة -
الجنس .ختالف إب  

ساتذة التعليم المتوسط ألمي لدى لتزام التنظيحصائية في مستوى اإلإتوجد فروق فردية ذات داللة -
الحالة االجتماعية. ختالفإب  
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 3-  :هداف الدراسة أ

.ساتذة التعليم المتوسطلتزام التنظيمي لدى أاإلمستوى  *  

لتزام التنظيمي.معرفة تأثير عامل الجنس في اإل*  

.لتزام التنظيميير عامل الحالة االجتماعية في اإلمعرفة تأث*  

.لتزام التنظيميمعرفة تأثير عامل السن في اإل*  

اهمية الدراسة :-3  

.يلعبه في نجاح و ازدهار المؤسساتإبراز أهمية االلتزام التنظيمي و الدور الذي  * 

تحقيق تكافؤ بين الجهود التي يبذلها األساتذة في التعليم و ما على اإلدارة من واجبات تجاه هذه الفئة.*  

.ساتذة التعليم المتوسط لتزام التنظيمي لدى األمستوى اإل التعرف على  * 

.ساسي في السلوك التنظيميأمهم و لتزام التنظيمي يعتبر مفهوم كون مفهوم اإل*

لتزام التنظيمي لدى أساتذة التعليم االبتدائي و الوصول ة الدراسة في تسليط الضوء على اإلتبرز أهمي*
ساتذة التعليم االبتدائي ألتزام التنظيمي لدى شأنها أن تساعد في رفع مستوى اإل إلى أهم النتائج التي من

لة و السير الجيد للعملية التربوية.داخل المؤسسة بهدف تكثيف الجهود المبذو   

لتزام أساتذة التعليم المتوسط بوظائفهم مع التركيز على أهم إأهمية هذه الدراسة في تحديد مدى تبرز *
نتماء نحو المؤسسة.قاط التي من شأنها أن تزيد من اإلالن  

زام التنظيميلتاإل ستراتيجيات من شأنها النهوض بواقعإد يفيد هذا البحث المهتمين بوضع ق*  

 في المنظمة وذلك لما يحققه من أهداف عديدة.

سباب اختيار الموضوع:أ -5 

أي دراسة علمية ال تنطلق من فراغ بل لها من الخلفيات ما يشكل جملة من األسباب من شأنها أن ن إ   
هذه تدفع الباحث الى المضي ببحثه و كشف الحقائق العالقة في ذهنه أو ذات صلة بواقعه و تأتي 

 الدراسة بجملة من األسباب أهمها :

.الفضول العلمي  * 
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. الموضوع المعالج يصب في إطار تخصصنا الدراسي*كون   

 * معرفة واقع المعلم في المؤسسة التعليمية.

 * معرفة مستوى االلتزام داخل في المؤسسة التعليمية.

لتزامه داخل المؤسسة إرفع مستوى البشري حتى يساهم في  المؤسسات الجزائرية بأهمية المورد*تحسيس 
. ستقصاء في مجال التنظيميحاجة للبحث واإل*ال    

.لتزام التنظيمي في المنظماتهتمام بموضوع اإلاإل*  

.لتزام التنظيمي في المؤسساتعدم الرضا عن واقع اإل*  

.لتزام التنظيميقديم بعض المعلومات حول موضوع اإلالرغبة في ت*  

هتمام بالعنصر البشري.في المؤسسات وهو راجع الى غياب اإل لتزامغياب فعالية اإل*  

الرغبة الشخصية في معالجة الموضوع .*  

ساسية وضمن التخصص.وع يعتبر من المواضيع المهمة واألكون الموض*  

للدراسة :   تحديد المفاهيم االجرائية -5 

التنظيم:-  

تحديد أوجه النشاط الالزمة لتحقيق األهداف وتجميعها في مجموعات وظيفية مستقلة تؤديها هو    
وفعاليتها تقسيمات تنظيمية قائمة بذاتها تتفاوت أعدادها وأحجامها بتفاوت حجم المؤسسة وأهدافها 

للوائح بين تحاد بين مجموعة من األفراد يعملون معا وهو إطار يضم القواعد واإفالتنظيم هو عبارة عن 
 األفراد لتحقيق هدف مشترك ومترابط داخل المؤسسة.

لتزام :اإل -  

   هو واجب ثابت يستلزم من الشخص القيام به والمداومة عليه لصالح شخص آخر أو لمصلحة معينة 
 هو المسؤول عنها، وال يمكنه تر كها أو التخلف عن أدائها، مثل اإللتزام بإعطاء شيء ما، أو أداء عمل.

لتزام التنظيمي :اإل -  
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هو الشعور اإليجابي للفرد نحو المنظمة التي يعمل فيها و بذل الجهود من أجل البقاء فيها و الحرص    
  .على تحقيق اهدافها

وهو مدى إقتناع المعلمين بقيم واهداف المنظمة إلى درجة التوافق واإلندماج فيها ،حيث يشعر المعلمون   
 أنهم جزء اليتجزأ منها مما يدفعه الى بذل المجهودات المطلوبة من أجل نجاح وتطور المنظمة .

لتزام التنظيمي:بعاد اإل أ-  
/ اإل  من  مبدرجة إدراكه للخصائص التي تميز عمله معلمينالعاطفي لللتزام : يتأثر اإللتزام العاطفيأوالا

لتزام له. كما يتأثر هذا الجانب من اإل ستقاللية، وأهمية، ومهارات مطلوبة، وقرب المشرفين وتوجيههمإ
تخاذ إله بالمشاركة الفعالة في مجريات بأن البيئة التنظيمية التي يعمل بها تسمح  معلمبدرجة إحساس ال

سواء ما يتعلق منها بالعمل أو فيما يخصه. القرارات  

لمختلفة وأصحاب هذا التوجه هم الذين يعملون وفق تقييم ذاتي للمتطلبات التي تتطلبها ظروف العمل ا 
والمنظمة وفق ما تقدمه لهم منظماتهم. معلمفيكون االرتباط بين ال   

حساس الباط األخالقي رتويقصد به اإل لتزام المعياري:ثانياا/ اإل  لتزام بالبقاء في باإل معلمالسامي وا 
والتفاعل  وغالًبا ما يعزز هذا الشعور دعم المنظمة الجيد للعاملين فيها، والسماح لهم بالمشاركة المنظمة،

جراءات تنفيذ العمل, بل بالمساهمة في وضع األهداف والتخطيط ورسم إاإليجابي، ليس فقط في 
 السياسات العامة للمنظمة.

ظمة التي يعمل تجاه المنمعلم إلتزام الإما يتحكم في درجة  ينبثق هذا البعد بأن ا/ االلتزام المستمر:ثالثا 
نظمة، مقابل ما سيفقده ستمر بالعمل مع المإية التي من الممكن أن يحققها لو ستثمار فيها هي القيمة اإل

األولى على المنفعة التي رتباط مصلحي يقوم بالدرجة إلتحاق بجهات أخرى. أي أن هذا لو قرر اإل
يحصل عليها من المنظمة، فما دامت المنظمة التي يعمل فيها تقدم له من المنافع العوائد ما يفوق ما 

رتباط بها، أما إذا الحت باألفق أي عوائد أفضل من التي قدمه المنظمات األخرى فيستمر باإليمكن أن ت
نتقال إلى الوضع اآلخر، وأصحاب هذا االرتباط هم باإل ترددلتي يعمل فيها فإنه لن يتقدمه له المنظمة ا

.النفعيون االنتهازيون وأصحاب الطموحات العالية  

الدراسات السابقة:-6  
 - دراسات باللغة العربية :
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، دراسة تطبيقية على الشق المدني في وزارة الداخلية محمد حسن محمود الغرباوي :ولى الدراسة األ *
.2014غزة ،سنة قطاع  -واألمن الوطني   

 
لتزام التنظيمي في تحسين جودة الخدمةدور اإل "  " :عنوان الدراسة  -1 

هداف الدراسة:أ -2 
لتعرف على دور التزام التنظيمي في تحسين جودة الخدمات التي يقدمها العاملين في الشق المدني *ا

.بوزارة الداخلية واألمن الوطني للمواطنين في محافظات قطاع غزة   
تزام التنظيمي لدى العاملين من المستويات اإلدارية الوسطى والتنفيذية لالدراسة لقياس مستوى اإلسعت *

ودرجة جودة الخدمة المقدمة للمواطنين من وجهة نظر الموظفين ، المقدمة للمواطنين من وجهة نظر 
.الموظفين , 

التنظيمي وجودة الخدمة.زام لتدية لمقدمي الخدمات على كل من اإللتبيان أثر الفروق الفر *  
 3-مجتمع وعينة الدراسة :

من مقدمي 200فقرة تم توزيعها على  42تم جمع بيانات الدراسة من خالل استبانة مكونة من وقد     
استبانه صالحة للتحليل 177موظفًا. وقد أمكن جمع  333الخدمات العاملين في الوزارة والبالد عددهم 

88 .  % اإلحصائي حيث بلغت نسبة استجابة من مجموع استبيانات الموزعة   
 4-النتائج الدراسة:

يؤكد  وجود عالقة طردية ذات دلة إحصائية بين التزام التنظيمي وتحسين جودة الخدمة المقدمة, وهو ما*
يقدموها  وجود دور ايجابي اللتزام التنظيمي للموظفين في تحسين وتطوير مستوى جودة الخدمات التي

.للعمالء  
 زام التنظيمي لدى المبحوثين من مقدمي الخدمات حيث بلغت  نسبتهإللتكبيرة من ا ة* تتوفردرج

     .ويرجع ذلك كون أهداف الوازرة تمثل جزء من أهدافهم %84.73
 89.77مستوى الخدمة التي يقدمها الشق المدني بالوزارة للمواطنين ذو جودة كبيحرة بلغت نسبتها %*

 وتعبر عن حالة رضا عالية عنها من قبل العاملين.
، "دراسة تحليلية ألراء عينة من القيادات االدارية العليا في  هادي عذاب سلمان الدراسة الثانية:*

2013".الشركات الصناعية العراقية  
لتزام التنظيمي.ط القيادية المعاصرة في تحقيق اإلنما:دور األ عنوان الدراسة- 1 
: الدراسةهداف أ -2 
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ريـة العليـا فـي الشـركات الصـناعية العراقيـة فـي القطاع الصـناعي المخـتلط اداإلمـدى ادراك القيـادات *
لتزام ساسـي للمنظمـة وهو تحقيق اإلمـن اجـل الوصـول الـى الهـدف األلألنماط القياديـة المعاصـرة 

.التنظيمي  
.لتزام التنظيميالقيادية المعاصرة واإلنماط طار معرفي يتناول األإبناء *  
 لتـزامنمـاط القياديـة المعاصـرة واإللتأثير بين متغيرات الدراسـة )األرتباط واوضيح وتفسير عالقات اإلت*

 التنظيمي(
لتزام التنظيمي في المنظمات قيد الدراسة.النمط القيادي السائد ومستوى اإل تشخيص  * 

لتزام التنظيمي.كثر تأثيرا في تحقيق اإليادية المعاصرة األنماط القي نمط من األأتشخيص *  
 فـراد العينـة فـيأط القيادية بالنسبة للمـديرين ، توضيح المضامين و الدالالت النظرية والعلمية لألنما*

.لتزام التنظيميدارية و تحقيق اإلمختلطة وذلك في تعزيز قدراتهم اإلالشركات الصناعية ال  
:فرضيات الدراسة   -2 

 نمــوذج فرضــيا يحــدد طبيعــة العالقــة والتأثير والفــروقــم وضــع ولغــرض تحقيــق اهــداف الدراســة ت    
 بــين متغيــرات الدراســة ، وتــم صــياغة اربعــة فرضــيات :

.ولــى لعالقــة االرتبــاط البســيط األ *  
.الثانيــة لعالقــــة االرتبــــاط المتعــــدد *  
.الثالثــــة لعالقــــة التأثير *  
. الرابعــــة للفــــروق بــــين متغيــــرات الدراســــة *  
 

ساليب اإلحصائية المستخدمة :األ  -3 
.المعيــــاري(لنســـب المئويـــة و االحصــــاء الوصـــفي )الوســــط الحســـابي واالنحـــراف *ا  

Analysis Factor التحليـــل العــــاملي *  
.Spearman معامـل ارتبـاط سيبرمان *  

.R²  معامـل التحديـد  * 
.Regression Linear Multiple نحـدار الخطـي المتعـدداإل *  

.t & f ختبـاريإ*    
.Kruskal – Wellis Test ويلـز –ختبـار كروسـكل إ *  

. ( SPSS) * البرنامج االحصائيتطبيق  
 4-مجتمع وعينة الدراسة :
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ذي يتكـون مـن مجـال الدراسـة هـو القطـاع الصـناعي المخـتلط التـابع لـوزارة الصـناعة والمعـادن والـوكان 
مـا مجتمـع الدراسـة فيتكـون) أ(، 18منها وتشكل مـا نسـبته ) % ختيار ثالث شركاتإ(   شركة ، تم 17)

( مديرا 45المـديرين فـي الشـركات المـذكورة والبـالغ عـددهم مـديرا ، بينمـا تبلـغ عينـة الدراسـة )( مـن 180
( من مجتمع الدراسة .25( مديرا من كل شركة وبذلك تشكل مانسبته)%15وبواقع )  

: دوات جمع البياناتأ -5 
    المعلومات األخرى.االستبانة هي األداة الرئيسة لجمع البيانات فضال عن وكانت 

نتائج الدراسة : - 5 
رتباط ذات داللة معنوية فـي مـا بينهـاإة )التبادلية والتحويلية( عالقة حققت االنماط القيادية المعاصر *  

و تحويليـاأن يكـون تبادليـا أداري ال يمكـن ن القائد اإلأى الكلي والثانوي ، مما يدل على على المستو   
ن يجمع بين مواصفات القائد التبادلي وموصفات القائد التحويلي.أنما يمكنه ا  بشكل كامل و   

نماط القياديةالعالقة المتعددة بين متغيرات األعتماد الشركات الصناعية التي شملتها الدراسة على إ*  
 لتـزاموتعزيـز اإلمة كبيـرة فـي تـدعيم ذ كـان لهـا مسـاهإالتبادلية والقيادة التحويلية ( المعاصرة )القيادة

ستمراري(.لتزام اإللتزام المعياري واإللتزام الشعوري واإلالتنظيمي ومتغيراته )اإل  
 نمـاط القياديـة المعاصـرة )القيـادة التبادليـة والقيـادةات داللة معنويـة لمتغيـرات األوجود عالقة تأثير ذ*

 كبر مـن تأثير الجـزء حسـب نظريـةأن تأثير الكل ألتزام التنظيمي ويعزى ذلك الى التحويلية ( على اإل
 التعاون.

 نمـاط القياديـةاعية المبحوثـة لمتغيـري األداريـة العليـا فـي الشـركات الصـنال تتبـاين نظـرة القيـادات اإل*
لتزام التنظيمي.المعاصرة واإل  

ناعية الثالث قيد الدراسة.هتمـام في الشركات الصـون بـالمتغيرين بـنفس مسـتوى اإلنهـم يهتمأ*  
ا2008،" :" إيناس فؤاد نواوي فلمبان  الدراسة الثالثة*  
لتزام التنظيمي لدى المشرفين التربويين والمشرفات إل: الرضا الوظيفي وعالقته باعنوان الدراسة-1

.التربويات بمدينـة مكـة المكرمة  

 2- أهداف الدراسة:
لتزام التنظيمي لدى المشرفين التربويين والمشرفات ومستوى اإلى مستوى الرضا الوظيفي التعرف عل*

 التربويات.
لتزام التنظيمي والرضا الوظيفي للمشرفين التربويين والمشرفات التربويات التعرف على العالقة بين اإل*

 بمكة المكرمة.
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ية وتشمل: ) لتزام التنظيمي والرضا الوظيفي ببعض المتغيرات الشخصالوقوف على عالقة كل من اإل*
الجنس، المؤهل التعليمي، التخصص، الحالة االجتماعية ( للمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بمكة 

 المكرمة.
 2- منهج الدراسة:

لتـزام التنظيمـي د مستوى الرضا الوظيفي ومستوى اإلمنهج البحث الوصفي المسحي وذلك لتحدي*
.التربوياتللمشـرفين التربـويين والمشرفات   

لتزام التنظيمي لعالقة ما بين الرضا الوظيفي واإلرتباطي وذلك لتحديد نوع امنهج البحث الوصفي اإل*
شتملت على إتنظيمي والمتغيرات الشخصية التي لتزام المن الرضا الوظيفي واإلوقوتها والعالقة ما بين كل 

جتماعية(.صص، المؤهل التعليمـي والحالة اإل)الجنس التخ  
 3-مجتمع وعينة الدراسة:

. مشرفة تربوية من مختلف مراكـز اإلشـراف175مشرفًا تربويًا و 103عينة الدراسة من تكونت   
أدوات القياس: -  4 

ستخدمت الباحثة االستبانة أداًة لجمع البيانات وقد تكونت من ثالثة أجزاءأو   
الجزء األول خاص بالمعلومات الديموغرافيـة.*  

.  بقياس الرضا الوظيفي وهو من إعداد الباحثة* الجزء الثاني   
لتزامالباحثـة مقياس بورتر وزمالئه لإلستخدمت إلتزام التنظيمي وقد الثالث خاص بقياس اإل* الجزء   

.OCQ التنظيمي   
نتائج الدراسة: -5  

بمتوسط ا الوظيفي إن كل من المشرفين التربويين والمشرفات التربويات يتمتعون بمستوى عاٍل من الرض*
 (3.67لتزام التنظيمي بمتوسط حسابي)عاٍل من اإل ( مستوى0.52نحراف معياري )ا  ( و 3.52حسابي )

.( 0.51نحراف) ا  و   
(.0.571 )لتزام التنظيمي مقدارهاة بين الرضا الوظيفي بأبعاده واإلرتباطية إيجابية متوسطإوجود عالقة *  

( في درجات الرضا الوظيفي لدى α≤ 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) *
المشرفين التربـويين والمشرفات التربويات تبعًا للتخصص لصالح التخصصات العلمية، والجنس لصالح 

 الذكور.
التنظيمي لدى لتزام ( في درجات اإلα≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة) *

المشرفين التربويين والمشرفات التربويات تبعًا للتخصص لصالح التخصصات العلمية، والجنس لصالح 
.الذكور والمؤهل التعليمي لصالح حملـة الدكتوراه  
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2006".سامي إبراهيم حماد حنونة :" الدراسة الرابعة*   
العاملين بالجامعات الفلسطينية بقطاع غزة".لتزام التنظيمي لدى : "قياس مستوى اإل عنوان الدراسة- 1 
: اهداف الدراسة- 2 
التعرف على مستوي االلتزام التنظيمي لدي العاملين فى الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة، وكذلك *

لتزامهم التنظيمي مثل إة الخاصة بالموظفين على مستويات بعض العوامل الديمغرافي تأثيرمعرفة مدي 
،العمر، مستوى التعليم، سنوات الخدمة، المستوي الوظيفي، مكان العمل، ونوع الوظيفه(.)الجنس   

: الدراسةتساؤالت  -3 
لتزام التنظيمي لدى العاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة؟مستوى اإل وما ه-  
الفلسطينية؟ تلتنظيمي لدى العاملين في الجامعالتزام اتي تؤثر بمستوى اإلماهي العوامل ال-  
لتزام في تلك الجامعات ؟أهمية في تحقيق مستوى أعلى من اإلماهي العناصر األكثر -  
مجتمع وعينة الدراسة : - 4 
 1676صل أموظف وموظفة من  340طبقية عددها تكون مجتمع الدراسة من عينة عشوائية وقد    

الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة وموزعين حسب طبيعة العمل ومستوي  فيموظف وموظفة يعملون 
.التعليم  
:دوات القياسأ - 5 

  وكانت االستبانة هي وسيلة جمع البيانات والتي تكونت من ستة أجزاء على النحو التالي:
.ول معلومات شخصية عن الموظفء األ*الجز   
زء الثاني أسئلة تتعلق بالوالء التنظيمي.* الج  

.الثالث أسئلة تتعلق بالمسئولية اتجاه جهة العمل*الجزء   
ستمرار بالعمل.لرابع أسئلة تتعلق بالرغبة في اإلالجزء ا *  
الجزء الخامس: أسئلة تتعلق باإليمان بالمؤسسة. *  
.لتزام الوظيفيب العناصر التي تؤثر في مستوي اإلالجزء السادس ترتي *  

:االساليب االحصائية - 6 
.SPSS استخدام -  

ختبارات عده ا  المئوية، المتوسطات الحسابية، و  ولتحليل البيانات تم استخدام برنامج التكرارات ، النسب-
 حادي، اختبار كروسكال والس ومان ويتني للتعرف علىسلوب تحليل التباين األأختبار تي، إمنها 

(.0.05ختبارات )اإللداللة المستخدم فى جميع حصائية وقد كان مستوي اتجاهات الفروق اإلإ  
 7 :النتائج الدراسة  -
.لتزام التنظيمي لدى موظفي الجامعات الفلسطينية بقطاع غزةوجود مستوي عالي من اإل*  
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لتزام التنظيمي لدي ( بين مستويات اإل0.05ستوي داللة)وجود عالقة ذات داللة احصائية عند م*
،  والمتغيرات الديمغرافية التالية، )العمر ، مستوي التعليمالعاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة 

.نوع الوظيفة، مدة الخدمة بالجامعة، المستوي الوظيفي(  
لتزام التنظيمي تعزي لمتغير )الجنس، ومكان إلحصائية في مستوي اإعدم وجود عالقة ذات داللة  *

 العمل(.
حمد العبادي.أدراسة   : الدراسة الخامسة  

لتزام التنظيمي والعوامل المرتبطـة لـدى مـديري مدارس التعليم العام للبنين بمحافظة " اإل:الدراسة عنوان-1
:جدة"  
: هداف الدراسةأ -2 
.لتزام التنظيمي لدى مديري مدارس التعليم العام للبنـين بمحافظة جدةعرفة درجة اإل*م  
لتزام التنظيمي.لكشف عن العوامل المرتبطة باإل*ا  
: مجتمع وعينة الدراسة -3  
تخذت،حيث إ ستهدفت هذه الدارسة جميع مدراء مدارس التعليم العام للبنين فـي محافظـة جدةإقد   

سنة , ويشتغلون المستوى الوظيفي 50سنة الى  اقل من 40الدراسة عينة  اغلبها يتراوح اعمارهم ما بين 
موهل بكالوريوس جامعي تربوي ،وتتراوح سنة فاكثر ،وحاصلون على 25الخامس ,وتتراوح خدمتهم من 

لاير . 10000االف لاير واقل من  10000رواتبهم ما بين   
:منهج الدراسة وادوات القياس -  4 
املة لهم نظرًا لصغر عددهم، وقد ستخدمت الدراسة المنهج الوصفي االرتباطي ، وتم إجراء دراسة شإقد 
يـاس لتزام التنظيمـي ومقلمعرفة العوامل المرتبطة باإل تازعلى مقياس مو  يحتويستبيان إستخدم الباحث إ

.لتزام التنظيميبوتر وزمالئه لقياس درجة اإل  

 5- نتائج الدراسة :
عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الصفات الشخـصية التـي تشمل ) السن، مستوى الوظيفة،  -

والراتب ( وبين االلتزام التنظيمي.سنوات الخبرة، المؤهل العلمي، الحالة االجتماعية،   
.عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين التحـدي بالعمـل وااللتـزام التنظيمي -  
وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين دعم وتشجيع المشرفين التربويين والزمالء لمدير المدرسة وبين  -

 االلتزام التنظيمي.
. أهمية العمل ووضوح مهامه وبين االلتزام التنظيمي وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين -  
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وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين رضا مـديري المـدارس عـن الرواتب والمكافئات الجانبية وتقدير  -
 العمل الذي يقـوم بـه المـشرف والمسئولين باإلدارة وبين االلتزام التنظيمي.

. 2000: دراسة المعيوف ةالدراسة السادس  
" اثر المتغيرات الديمغرافية والتنظيمية على االلتزام التنظيمي لدى موظفي القطاع العام عنوان الدراسة :-

.السعودي  
 2 هداف الدراسة:أ-
.لتزام التنظيمي لدى موظفي القطـاع العـام الـسعوديين بالمملكة العربية السعوديةقياس درجة اإل-  
لتـزام التنظيمـي لـدى المبحوثين تبعًا للمتغيرات الشخصية) اإلتحديد مدي وجود اختالفات إحصائية فـي -

، المستوي التعليمي، الحالة االجتماعية، مدة الخدمة، والمرتبة الوظيفية(.رالعم  
لتـزام التنظيمـي لـدى المبحوثين تبعًا للمتغيرات التنظيمية ) دي وجود اختالفات إحصائية فـي اإلتحديد م-

طبيعـة الجهـاز الحكومي، المهام اإلشرافية، عـدد المرؤوسـين، مـستوى الوحـدة اإلدارية(.السلم الوظيفي،   
 

وعينة الدراسة:مجتمع  -2 
ستهدفت الدراسة جميع الموظفين السعوديين الرجال الذين يعملون في األجهزة الحكومية من وزارات، إ   

مـارات بالمملكـة  فرد، وقد شملت الدراسة  379.25والبالغ عددهم مؤسسات، مصالح، هيئات، دواوين، وا 
من إجمالي العدد أي  8جهاز موزعة على جميـع   المناطق ومن خالل عينة عشوائية تمثل % 181

موظف من كل جهاز. 15موظفًا وبواقع  2715بعينـة حجمهـا   
 3- نتائج الدراسة:

ع العام السعودي.لتزام التنظيمي لدى العاملين بالقطاوجود مستوى عالي من اإل -  
.لتزام ومتغير السن للفردوجود عالقة طردية بين مستوى اإل -  
لتزام ومتغير المستوي التعليمي للموظف.وجود عالقة عكسية بين مستوى اإل -  
.لتزام ومتغير سنوات الخبرة في الوظيفة الحاليةوجود عالقة ايجابية بين مستوى اإل -  

 وجود عالقة عكسية بين مستوى االلتزام والمرتبة الوظيفية للوحـدة اإلدارية التي يعمل بها الموظف أي  -
المستويات الدنيا أكثـر والء من المستويات الوسطي والعلي.ن إ  
علـي مـن مـستوى الـوالء لغيـر المتزوجين.ألتزام للمتزوجين مستوى اإل -  
علي مـن مـستوى الموظفين ذوي الكادر العامأتزام للموظفين ذوي الكادر الطبي لمستوى اإل -  
علي من مستوى االلتزام في الوزارات والمؤسسات أعند موظفي اإلمارات في المناطق  لتزاممستوى اإل -

 والرئاسات.
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ين يشغلون وظيفة لتزام للموظفين الذطبيعة المهنة حيـث أن مـستوى اإلختالف إبلتزام يختلف مستوى اإل -
أعمال متنوعة اعلي من مستوى والء الموظفين ذوي الوظائف ذات األعمال الروتينية.ذات    
لتزام للموظف يقل بزيادة حجم العمل وعدد الزمالء فـي نفس الوحدة.مستوى اإل -  
  علي التزامًا من الموظفين الذين ال ألممارسات اإلشرافية، فالمـشرفين لتزام يختلف باختالف امستوى اإل -

مهام إشرافيه.يمارسون        
. 2003الخشالي  دراسة: الدراسة السابعة  

ثر األنماط القيادية لرؤساء األقسام العلمية علـى االلتـزام التنظيمي ألعضاء هيئة أ: " عنوان الدراسة -1
 التدريس في الجامعات األردنية الخاصة"

اهداف الدراسة : -1  
.لتزام التنظيمي لهيئة التدريس في الجامعـات األردنية الخاصةالتعرف على مستويات اإل-  

 التعرف على طبيعة األنماط القيادية المستخدمة من قبل رؤساء األقـسام في هذه الجامعات.
عاد االلتزام التعرف على طبيعة العالقـة بـين أنمـاط القيـادة ) االوتـوقراطي، الديمقراطي، والمتساهل( وأب-

 التنظيمي ) العاطفي، المستمر، واألخالقي(.
على مدي عالقة الخصائص الشخصية ألعضاء هيئة التـدريس بااللتزام التنظيمي وأبعاده التعرف  -

.الثالثة  
.لتزام ألعضاء هيئة التـدريس في الجامعاتالالزمة لزيادة مستوى اإلالتوصيات -  
هداف الدراسة :أ -1  
من إجمـالي أعـضاء هيئـة التدريس في  25هذه الدراسة على عينة مكونة من % وقد أجريت    

(عضو أن عدد 1264()2001 -2002الجامعات األردنية الخاصة والبالغ عـددهم اإلجمـالي لعـام )
جامعات خاصة.9 عضو تدريس مـوزعين على 316العينة للدراسة بلغ   

: ادوات القياس-2  

.في الحصول على بيانـات البحـثستخدمت االستبانة إوقد      

نتائج الدراسة:-3  
لتزام بشكل عام لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية وجود مستوى متوسط في مستوى اإل -

لتزام المستمر لديهم.علي منه من مستوى اإلألتـزام العاطفي واألخالقي كان ن مـستوى اإلأعلمًا ب الخاصة،  
ستخدام أنماط القيادة من قبل رؤساء األقسام حيث تبين أن أكثر األنماط إيوجد هناك تفاوت في  -

 القيادية استخدامُا هو النمط الديمقراطي.
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   وتـوقراطي لرؤساء األقسام وااللتزام لة إحصائية بين نمط القيـادة األوجود عالقة سلبية ذات دال -ت
ستخدام هذا النمط في القيـادة ال يتناسـب مـع طبيعـة إيس، وذلك كون أعضاء الهيئة التدر التنظيمي لدى 

 العمـل األكاديمي.
.لتـزام التنظيمـي ألعضاء الهيئةنمط القيادة الديمقراطي واإل وجود عالقة ايجابية بين -  
 ر،لتزام والخصائص الشخـصية مثل الدرجة العلمية، العمعالقة ذات داللة إحصائية بين اإل ال توجد -

االجتماعية، الراتب الشهري، مـدة الخدمة في الوظيفة الحالية، أو الجنس.الحالة   
(.2002: دراسة ياسر الهنداوي عام) الدراسة الثامنة  

لتزام التنظيمي وضـغوط العمل اإلداري لمديري مدارس التعليم األساسي : " اإلعنوان الدراسة -1
 بجمهورية مصر العربية "

:اهداف الدراسة -2  
 لتـزامفي مصر والكشف عن العالقة بين اإللتزام التنظيمي لدى مديري المدارس الكشـف عن مستوى اإل-

.التنظيمي وضغوط العمل اإلداري لدى مديري المدارس االبتدائية في مصر  
العالقة بما يؤدي إلى تعزيـز  ستفادة من ذلـك في التوصل إلى مجموعة مقترحات إجرائية لتفعيل هذهاإل-
. التنظيمي لدى المديرين وتنشيط ضغوط العمل اإليجابية ومواجهة ضغوط العمل السلبية لـديهم لتـزاماإل  
:مجتمع وعينة الدراسة -3  

     بتدائية بجمهورية مصـر العربيـةمن مديري المدارس اإل 615راسة من تكونت عينة الدوقد 
لجون  لتزام التنظيمـيستخدام مقياس اإلإم محافظات بطريقة عشوائية وقد ت وقد تم اختيارهم من ثماني

ومقياس ضغوط العمل اإلداري.1993ماير وآخرون عام   
المنهج المستخدم: -4  

رتباطي لدراسة العالقة بين متغيرات الدراسة.عتمد الباحـث المـنهج اإلإوقد   
حصائية المستخدمة:اإل - 5  
معامل ارتباط بيرسون. *  
. اختبار)ت( *  

تحليل التباين. *  
: نتائج الدراسة-6  
بتدائيـة، ويرتبط لتزام التنظيمي يرتبط إيجابيًا بضغوط العمل اإليجابية لدى مـديري المـدارس االأن اإل-
رتباطًا عكسيًا غير دال إحصائيا بضغوط العمل السلبية.إ  
مل في درجـات ضـغوط العكما أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مديري المدارس االبتدائية -

ختالف كل من )الجنس،المستوى التعليمي،الخبرة اإلدارية(.)السلبية واإليجابية( طبقًا إل  
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ختالف كل لتـزام التنظيمـي طبقـا إلصائية بين المديرين في درجـات اإلكما ال توجد فروق ذات داللة إح-
لة طبقًا للجنس وذلـك لصالح الذكور.من المستوى التعليمي والخبرة اإلدارية بينما وجدت فروق دا  

1991دراسة محمد العزام :  الدراسة التاسعة  
لتزام بالعمـل علـى النجـاح اإلداري لدى مديري ومديرات المدارس األساسية "أثر اإل عنوان الدراسة:-1

 حسب تصورات المعلمين والمعلمات ".
: هداف الدراسةأ-2  
المدارس األساسية بأعمالهم، وعالقـة لتزام مديري ومديراتإلكشف عن مدى *ا  

واقع اإلدارة  ذلك بنجاحهم اإلداري حسب تصورات معلمي ومعلمات مدارسهم، إلعطاء صورة واضحة عـن
اإلدارية المختلفة. لتزام بمجاالت العمليـةارة التربية والتعليم حول مدى اإلالمدرسية األساسية في وز   

مجتمع وعينةالدراسة:-3  
  لها.  معلم ومعلمة موزعين على مدارس مدينة إربد والقرى التابعة400الدراسة من تكونت عينة و 
: دوات القياسأ-4  
ستخدام استبانة قام بتطويرها وبنائها والتأكد من صدقها وثباتها .إوقد تم      
 

النتائج الدراسة : - 5  
االلتزام بالعمـل علـىجود فروق ذات داللة إحصائية ألثر عاملي الخبرة والجنس حول أثر *و   

 النجاح اإلداري حسب تصورات المعلمين والمعلمات، في حـين ال توجـد فـروق ذات داللـة
أثر االلتزام بالعمل علـى النجـاح اإلداري حسـب إحصائية ألثر عامل المؤهل التعليمي حول  

 تصورات المعلمين والمعلمات.
. (2003) دراسة محمد حمادات: الدراسة العاشرة  

" قيم العمل وااللتزام الوظيفي لدى المديرين والمعلمين في المدارس". عنوان الدراسة :-1  
: هداف الدراسةأ-2  

لتعرف على مسـتوى االلتـزام الـوظيفي لـدى المـديرين والمعلمين في المدارس الثانوية العامة في األردن.*ل  
والمعلمين تبعًا للجنس والخبرة والمؤهل التعليمي.لتعرف على الفروق فـي درجـة االلتزام لدى المديرين *ل  
:نهج الدراسة وادوات القياسالم-3  
. سـتخدم الباحـث المنهج الوصفي االرتباطيإولقد      
مجتمع وعينة الدراسة :-4  
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من مجتمع الدراسة  30مديرًا ومديرة أي ما نسبته % 296وقد بلغ حجم عينة الدراسة من المديرين   
من مجتمع الدراسة  5معلمـا ومعلمة وهذا العدد يمثل% 620للمديرين، وبلغ حجم العينـة مـن المعلمـين 

 للمعلمين. ً 
نتائج الدراسة :-5  
3.73الحسابي لمستوى التزام المـديرين مقـداره لتزام الوظيفي كان جيدًا وكان المتوسط اإل-  

. 3.51بينما للمعلمين كان المتوسط   
لتزام الوظيفي لكـل مـن المديرين والمعلمين فقد أشارت النتائج إلى وجود أما بالنسبة للفروق في مستوى اإل-

 فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس وذلك لصالح اإلناث )المديرات(.
وجد فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة لمتغير الخبـرة والمؤهل التعليمي أما المعلمين فلم تظهر هناك ال ت-
لتـزامهم تبعًا للجنس أو الخبرة أو المؤهل التعليمي.إروق ذات داللة إحصائية في مستوى ف  

 دراسات باللغة االجنبية :
James and K Wayne, Tarter Joh دراسة اولى:   

: إدارة المدارس األساسية وااللتزام التنظيمي: على المديرين أن يقـدموها"عنوان الدراسة -1  
هداف الدراسة:أ -2  
التعرف على السلوك اإلداري لمديري المدارس الثانوية التي من المرجح أن تطور االلتزام التنظيمي *

 للمدرسين.
 والمدرسين ،: فقد تم اختيار مجموعات عشوائية من أعضـاء الهيئـة اإلداريـة جتمع وعينة الدراسة م-3

  من كل مدرسة، وقد أجابوا عن مقاييس عن القيادة، تم استخراجها من قائمة 
  ،) RS-OCDQ واستبانة وصف المطالب التنظيمية)   (O HI)  الصحة التنظيمية   

.)OCQ )التنظيميمن المدرسين عن استبانة االلتزام   
القياس:دوات أ -4  

)OHI )نالـك أربعة مقاييس حول السلوك القيادي مستخرجة من قائمة الصحة التنظيميةه      
،( لقياس سلوك المـدير RS-OCDQ   التنظيمية) ،ومقياسـان من استبانة وصف المطالب  

 خاللها سلوك مديريهم،جميـع الفقـرات كانت فقرات وصفية بسيطة، ُطلب من المدرسين أن يصفوا من 
".خيارات علال مقياس ليكارت ،تتراوح من "نادرا" الى "كثيرا جدا4عبر عن   

نخـراط المديرين في أنشطة إفقرات بمقياس اليكرت، تقيس درجة لتزام التنظيمي، فهي ستبانة اإلإأما  
ستبانة التي طورها فقـرات من اإل 9ا نسخة مختصرة من سُتخدمت فيهأأما هذه الدراسة فقد  ،المؤسسة

إلى  0,84وقد تراوح معامل ألف للمجموعات األربعة من  ،مجموعات وظيفية  4ؤه، ضمن ماودلي وزمال
المعلمون باإلجابة عن كل فقرة على مقياس  .وقد قـام 0,91،وفي العينة الحالية، كان معامل ألفا 0,90
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ة". ومن األمثلة على الفرات المتضمنة في أوافق بشد تدرجات، تتراوح من "أوافق بشدة"، إلـى "ال 5من 
ستعداد لبذل الكثير من الجهد إتشابهة إلى حد كبير"، "إنني على م االستبانة: "أجد أن قيمـي وقـيم المدرسـة

لمساعدة هذه المدرسة على النجاح"، و"بالنسبة لي، فإن هذه المدرسة هي  يفـوق الجهـد المتوقـع عـادة
يمكن العمل بها" أفضل المدارس التـي  

  إذ حاز المديرون ذوي التـأثير الصـاعد ،قد دعمت معامالت االرتباط فرضيات الدراسةل   
( ،أيضًا، وكما كان متوقعـًا، فإن 0,01،بمستوى داللة > 0,4لتزام المدرسين بالمدرسة )ر= إعلى 

الذين يبدون  أولئـك افًة إلى(،إض 0,01،بمستوى داللة > 0,03المديرين الملمين بالبنية التنظيمية )ر= 
تدريسية ملتزمة. وكذلك،  ( يتميـزون بهيئـات0,01،بمستوى داللـة >0,36تفهمًا من خالل سلوكهم )ر= 

( وأولئك  0,01بمستوى داللة > ،0,29فإن المديرين الذين سيتمتعون بعالقات اجتماعية داعمـة )ر= 
لديهم هيئات تدريسية ملتزمة. أما المديرين  (.0,01،بمستوى داللـة>  0,31يقدمون الدعم المصدري )ر= 

(0,01،بمستوى داللة > 0,44الميزة )ر=  بهـذه الذين يبدون سلوكًا توجيهيًا إداريًا فال يتمتعون  
:نتائج الدراسة -5  
ارمة ن يبذل المدرسون المعرضون للمراقبة الصأم التزام المدرس من غير المحتمل ن سيطرة الوثيقة تقسإ-

لتـزام الهيئـة التدريسية يمنح للمدرسة بحرية عندما يساعد المدير إإن  ،جهد اضافي لصالح المدرسةأي 
 المدرسين في عملهم.

إن معضلة السيطرة هنا تتمثل في أن تحقيق السيطرة يحتاج إلى التخلي عن السـيطرة ، ينبغي أن يشعر -
عارض مـع المعايير المهنية، كما ينبغي على المدرسون بأنهم أحرار في رفضهم لنصائح المدير عندما تت

إن المدرسين  ،المديرين أن يكونوا قادرين على تقبل بعض األخطـاء ، التي تتأّتى من األحكام المهنية
والمديرين الملتزمين بالمؤسسة مسـتعدون، لالنغماس في مصالحهم الخاصة، والعمل يدًا بيد لصالح 

 المدرسة.
إن المشـكالت التنظيميـة،ذا أو هكذا" يحد من إمكانات المؤسسةالتفكير بطريقة "إما هك-  

، بل بإيجاد  معقدة، والحل القائل بفرض السيطرة في المدارس ال يتمثل في حيازة السيطرة أو عـدم حيازتها
.ينبغي أن تكون محكومة بالمواقف المستوى المالئم من السيطرة في موقف محدد؛ أي أن االسـتجابات  

دعم حيازة  المديرين على المرءوسين حاسم في مسألة التزام المدرسية. وما لم يتمكن المدير منر اث-
محدودة بغض النظر عن المزايا  هتمامات مدرسيهم، فـإن سـيطرتهم تكـونإمرؤوسيه، ومن ثم التأثير في 

 القيادية للمديرين.
الجماعي  لتزامأما اإل ،دين للتغييرفالمعلمون غير اآلمنين غير مستع ،التغيير ينطوي على مجازفة-

للتغيير. بأهداف المؤسسة ضمن إطار التغيير يقلل من مخاطرة الفرد ويزيد من القابلية  
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تقديم األفضل   المديرون الذين من المحتمل أن يثيروا التغيير البنيوي يكونون قادًة فعالين قادرين علـى-
( 90-89،ص2008)فلمبان،.لمدرسيهم  

1995دراسة ماك ألوري و آخرون : الدراسة الثانية   
لتزام التنظيمي لدى العاملين بمؤسسات خدمه".:" مستوى اإلعنوان الدراسة-1  
هداف الدراسة:أ-2  
دراكهم التجاهات العمل- .مدي فهمهم وا   
المتحدة لتزام التنظيمي لدى جمهور العاملين في قطاع خدمات الطرق بالواليات تحديد مستوى اإل-

 األمريكية.
دراك العمل ومفهوم العمل لدى هؤالء العمال.العالقة بين مستوى اإلتحديد - لتزام التنظيمي وا   

لتزام التنظيمـي لدى العاملين بقطاع خدمات الطرق ستراتيجيات خاصة برفع مستوى اإلإالمساهمة في بناء
 بالواليات المتحدة األمريكية.

مجتمع وعينة الدراسة :-3  
كبر سبع شركات خدمات أفرد يعملون في  1999ئية مكونة منستهدفت الدراسة عينة عشواإوقد    

 الطرق بالواليات المتحدة األمريكيـة.
:دوات القياسأ-4  
(.63%) ستجابةدوي لجمع البيانات وكانت نسبة اإلستبيان الذي وزع بواسطة البريد اليستخدم اإلإ     
نتائج الدراسة:-5  
لتـزام التنظيمي لديهم.شتراك بالعمل ومـستوى اإلمتوسطة بين اإلوجود عالقة  -أ  
.لتزام التنظيميلعمل والرضـا الـوظيفي ومستوى اإلوجود عالقة عكسية بين المشاركة با -ب  
لتـزام التنظيمـي ومستوي الرضا عن العمل الذي يقوم به القة موجبة بين كال من مـستوى اإلوجود ع -ت

لطبيعة العمل الذي يقوم به الفرد.الفـرد ومـدي فهمـه   
لتزام التنظيمي للفرد.مل ومستوي اإلوجود عالقة عكسية بين ضغط الع -ث  

.1997 لدراسة الثالثة : دراسة لوك وبيتا  
لتزام التنظيمي"نمط القيادة، والرضا الـوظيفي اإل:" تأثير بيئة العمل،  عنوان الدراسة-1  
: هداف الدراسةأ-2  
.لتزام التنظيميكاًل من بيئة العمل على مستوى اإلقياس مدي تأثير -  
لتزام التنظيمـي وهي :من العوامل التالية على مستوى اإلقياس مدي تأثير كاًل -  

القيادي لرؤساء األقسام.*النمط   
مستوي الرضا الوظيفي للموظفين.*  
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الحالية، والخبرة.عوامل الديمغرافية مثل السن، مستوى التعلـيم، مـدة الخدمـة بالوظيفة *ال  
مجتمع وعينة الدراسة:-3  
موظف يعملون في حقـل التمريض بسبع  379وقد أجريت هذه الدراسة على عينة مكونة من    

 مستشفيات في مدينة سيدني االسترالية .
: دوات جمع البياناتأ-4  
63االستجابة %ستخدم االسـتبيان لجمع البيانات الخاصة بالدراسة وكانت نسبة إوقد       
ائج الدراسة :نت-5  
لتـزام التنظيمي لدى العاملين بالمستشفيات في قوي لبيئة العمل علـى مـستوى اإل وجود تأثير ايجابي -

 سيدني.
لتزام التنظيمي ونمـط القيادة لرؤساء األقسام .عالقة ايجابية قوية بين مستوى اإلوجود  -  
لتـزام التنظيمي.الرضـا الـوظيفي واإلبين كاًل من يجابية إوجود عالقة  -  
لتزام التنظيمي.يجابية بين العمر واإلإجود عالقة و  -  
لية، ومستوي التعليم ( عدم وجود عالقة بين كاُل من )سنوات الخبرة، سنوات العمل في الوظيفة الحا -

(62-61،ص 2006)حماد ،.لتزام التنظيميومستوى اإل  
       1987-1988 Nancy J. Pinter and Eugene, Oregon:الدراسة الرابعة 

: "التأثير األساسي على التزام المعلمين: بدائل القيـادة" عنوان الدراسة-1  
اهداف الدراسة:-2  
البحث في العالقة ما بين السلوك القيادي لمديري المرحلة األساسية والتزام المدرس مع المدرسة. -  
المؤثرة غير القيادية )البنية البديلـة( تتوسـط أو تقلل من أهمية المدير في معرفة ما إذا كانت المصادر -

 إظهار التأثير اإليجابي أو السلبي على توجهات المدرس وسلوكه.
مجتمع وعينة الدراسة :-3  
ون وقد تم جمع البيانات من المعلمين والمديرين ضمن عينة من المـدارس االبتدائيـة فـي أوريج   

مقاطعـة، بحيـث كان أدنى عدد هو  13مدرسة في  57ستبانة على إ 1280وقد تم توزيع وواشنطون، 
 524ة. وقـد أعيدت إلى الباحثين مدرسة في المقاطعة الواحد 12مدرسة واحدة في المقاطعة، وأقصاها 

بعض ستجابة كانت متدنية لدى ،وذلـك ألن نسـبة اإل 41ة بلغت % ستبانة، مما يعني أن نسبة االستجابإ
ستخدام أداة طورها إمدرسة وتم قياس قيادة المدير ب 47المدارس، وقد تم تقليل العينة األصلية لتصل إلى 

تصنيفًا )أو مقياسًا  23فقرة تمثل  115،وتحتوي هذه األداة )استبانة السلوك اإلداري( على1981يوكي
 فرعيًا( للسلوك اإلداري )خمـس فقـرات لكل تصنيف(.

: ج الدراسةئنتا-4  
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بمستوى داللة >   0,48وي)لتـزام والسلوك الداعم يسارتباط الترتيب الصفري ما بـين اإلأن معامل ا-
.(0,05بمستوى داللة > 0,48والسلوك الوسيلي يساوي )إرتباط الترتيب الصـفري مـا بـين ا  ( و 0,05  

رتبطا بصورة معتدلة بالسلوك إلتزام التنظيمي، وكذلك ـذان البعدان بطريقة إيجابية باإلرتـبط هإبالتالي، فقد 
للسلوك 0,399وقـد بين معامل بيتا أن السلوك الداعم كان أكثر المتغيرات أهميًة في التنبؤ ) ،الداعم

( 92-91،ص 2008)فلمبان ،(.للسلوك الوسيلي  0,194الـداعم مقابل   
.1998 دراسة هوكينز: الدراسة الخامسة   

لتزام التنظيمي لدى العاملين بقطاع التعليم في المدارس العليا بالواليات "مؤشرات اإل : عنوان الدراسة-1
 المتحدة األمريكية".

اهداف الدراسة:-2  
، العدالة في التوزيع( ومستوي تحديد العالقة بين خصائص المنظمة ) الدعم المؤسساتي، طبيعة العمل-
.دارس الحكومية والخاصة في الواليات المتحدة األمريكيةلتزام التنظيمي لـدى قطـاع العـاملين بالماإل  
. التنظيمي لدى العاملين في قطاع التعليم بأمريكالتزام اإلومستوى    

. التنظيمي لدى العاملين في قطاع التعليم بأمريكا   
 .( حديد العالقة بين المتغيرات الشخصية )السن، مدة الخدمـة، الجـنست-  

مجتمع وعينة دراسة :-3  
 47موظـف وموظفـة حكـومي وخاص موزعين علي  396وقد أجريت الدراسة على عينة مكونة من    
أمريكية . والية  
نتائج الدراسة :-4  
لتزام التنظيمي وخـصائص المنظمة المتمثلة في العدالة في قة ايجابية بين كاًل من مستوى اإلوجود عال -

التي تعتمد على الدعم الذاتي ويكون فيها عدالـة فـي  التوزيع، والدعم المؤسساتي( فالمؤسسات الخاصة
لتزام التنظيمي أعلى منه في المؤسـسات الحكومية.زيـع الحوافز يكون فيها مستوى اإلتو   
لتزام التنظيمي .يجابية بين السن ومستوي اإلإالقة وجود ع -  
لدى العاملين في مؤسسات عدم وجود عالقة بين مستوى االلتزام التنظيمي ومدة الخدمة والجـنس  -

( 63،ص 2006.)حماد،التعليم في المدارس العليـا فـي الواليـات المتحدة األمريكية  

.2001 دراسة ديلوريا :ةالدراسة السادس   
لتزام التنظيمي لدى العاملين فـي المؤسـسات الفدرالية األمريكية"." مستوى اإل : عنوان الدراسة-1  
هداف الدراسة :أ-2  
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المستويات المختلفة لاللتزام لدى للعاملين في المكاتب الحكوميـة والمؤسسات الحكومية األمريكية معرفة -
 من خالل ربطه بمتغير طبيعـة قيـادة رئيس العمل وطبيعة المهنة.

.لتزام وعالقتـه بطبيعـة المهنـة بـين المجموعتينختالف مستوى اإلإمعرفة مدي -  
لتزام التنظيميماعي وطبيعة المهنة على مستوى اإلجتالتعليم اإلي تأثير اختالف طبيعة معرفة مد-  

.لتزام التنظيمـي لدى المجموعتينلعوامل الديمغرافية على مستوى اإلمعرفة مدي تأثير ا  
مجتمع وعينة الدراسة :-3  
موظف متعاقد مع  131موظف حكومي رسـمي و 85ولقد أجريت الدراسة على عينة مكونة من    
ستبيان على مستويات ذات طبيعة مهنية مختلفة.الحكومية وقد تم توزيع اإلألجهزة ا  
نتائج الدراسة:-4  
خـتالف طبيعـة المهنة، فالموظف الحكومي إي ناتج عن لتزام التنظيموجود عالقة بين مستوى اإل -أ

 ووضـوح مهـام ستقرار الوظيفيلموظف المتعاقد ويعزي ذلك إلى اإلالرسمي يوجد لديـه مـستوى أعلـى مـن ا
 العمل لديه واستقرارها. 

تجاه المكان الذي يعمل فيه ولـيس ملتزمًا اتجاه المهنة التي إتجاه الموظف المتعاقد ملتزمًا إيكون  -ب
 يعمل بها.

لتزام التنظيمي للموظف دة لرؤساء العمـل علـى مـستوى اإليجابي لطبيعة نمط القياإيوجد تأثير  -ت
.د تأثير على الموظـف المتعاقدالرسمي، بينما ال يوج  

لتزام التنظيمي للموظفين.جتماعي )التأثير العرقي( واإليجابي لطبيعة التعليم اإلإوجود تأثير  -ث  
لتـزام التنظيمـي فـي كـال المجموعتين.يوجد تأثير للجنس علـى مـستوى اإلال  -ج  
لتـزام التنظيمي خاص بالموظفين ، الخبرة في العمل على مـستوى اإلوجود تأثير للمؤهل العلمي -ح

 بعض على والتعرف االطالع الرسميين بينما ال يوجد هذا التـأثير علـى الموظف المتعاقد.
( 63،ص2006.)حماد،المصادر  

التعقيب على الدراسات السابقة :-7  
االستفادة منها في العديد من  تم ألتزام التنظيمي ،ض للدراسات السابقة المتعلقة باإلنستنتج من هذا العر    
مور نذكر منها :األ  
ختيار موضوع الرسالة من خالل المواضيع المذكورة .*إ  
ختيار منهج الدراسة .*إ  

 *تحديد متغيرات المناسبة للدراسة .
طار نظري للدراسة .*بناء إ  

طالع على مراجع ومصادر معلومات اضافية .*إ  



..اإلطار العام للدراسة......................الفصل األول ................................  

 

 
22 

مجالتها .*بناء ادوات الدراسة مناسبة وتحديد   
حصائية المناسبة .*تحديد المعالجة اإل  

.الدراسة هذه إليها تتوصل أن يمكن التي النتائج ستدعم السابقة الدراسات نتائج*  
هتمام كثير من المؤسسات ،والمنظمات باإلهتمام ومن خالل هذه اإلستفادة تبين للباحثة مدى اإل   

عطائه أ ختالف بين نتاج مجموعة من نقاط التشابه واإلولهذا فقد تم استهمية كبيرة ، باإللتزام التنظيمي وا 
دراجها كمايلي :قة للذكر ودراستنا الحالية يمكنإالدراسات الساب  

وجه التشابه :أ-أ  
ختيار العديد من الدراسات السابقة وذلك لتشابهها مع دراستنا الحالية في موضوع الدراسة .تم إ*  

ستبيان .الدراسات السابقة تم اإلعتماد على تصميم إلحالية و * كال من الدراسات ا  
حصائية نحن وكل الدراسات .*اإلعتماد على برنامج في المعالجة اإل  

Nancy J. Pinter and Eugene, Oregon،ومحمد حمادات   ان تتداخل  دراستنا مع  دراسة كل *
 كلتا الدرستين استهدفت عينة معينة وهي المعلمين .

براهيم حماد وهذا مايشترك مع دراسة ،سامي إ  لتزام التنظيميدراستنا إلى دراسة مستوى اإل*تطرقنا في 
، ودراسة وديلوريا .دراسة ماك ألوري و آخرون حنونة ،  

وجه االختالف:أ-ب  
جريت الدراسات السابقة في بيئات مختلفة ، وكل دراسة تناولت عينة مختلفة في المؤسسات ،بينما أ

والية برج بوعريرج على اساتذة التعليم المتوسط ببلدية العش . دراستنا طبقت في  
ختلفت دراستنا الحالية في كونها عالجت متغير واحد عكس الدراسات السابقة عالجت متغيرين.*إ  
.ختالف في ظروف التى اجريت فيها الدراسةاإل*  

ستفادة:وجه اإلأ-ج  

تعتبر نقطة بداية لدراسة موضوعنا.-  

والغموض حول مفهوم موضوع دراستنا. إزالة اإللتباس-  

بناء فكرة الدراسة.-  

اإلطالع على التجارب الحديثة  في مجال دراستنا لموضوع اإللتزام التنظيمي وتعزيز دوره وأهميته.-  

تحديد األساليب اإلحصائية المناسبة ومنهجية الدراسة.-  
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ليها هذه الدراسة .نتائج الدراسات السابقة ستدعم النتائج التي يمكن أن تتوصل ا-  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل األول ........................................................اإلطار العام للدراسة
 

 
 خالصة :

كانت تتحدث على مستو اإللتزام التنظيمي  معظمها ان السابقة، الدراسات استعراض خالل من نالحظ   
 نأ وبما ،بأبعاده وعالقته التنظيمي لتزاماإل أولتزام  و درجة اإللتزام التنظيمي ،عوامل أهداف، دور اإل

 هذا في الباحثين لجهود ستكماالإ دراستنا جاءت الباحثين هتماما  و  الدراسة محل لتزام التنظيمي كان اإل
 بحيث عنها، اإلغفال تم التي بالجوانب هتماماإل باألحرى أو الدراسة هاته في النقص وسد المجال
التنظيمي في بحثنا هذا .لتزام معرفة مستوى اإل سنحاول
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:تمهيد  

التطرق لطرح مشكلة البحث   خالل من وذلك البحث لموضوع المنهجية المعالجة الفصل هذا يتناول   
وال لصياغة الفرضيات ، ثم تليها أهداف و أهمية الدراسة وأسباب اختيار الموضوع ،باإلضافة إلى وص

عليها . خير الدراسات السابقة والتعقيبتحديد المفاهيم اإلجرائية لدراسة وفي األ  
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شكالية:اإل-1  

زدهار ا  رساء  القيم الخلقية وتطوير و ا  ساسي في توعية و أمهم و  من بين المنظمات التي تلعب دور    
جتماعي، تنبثق إساس فان النظام التربوي هو نظام المنظومة التربوية، وعلى هدا األ المتجمعات نجد 

الحاضن له، ومن المفترض أن يستجيب للمتغيرات العالمية،  مبادئه وأهدافه من مبادئ وأهداف المجتمع
وخاصة التكنولوجية منها، مع عدم إغفاله للمتطلبات الداخلية، وخاصة الخصوصية الثقافية لمجتمع 

النظام التربوي، والتي من خاللها يتميز نظام تربوي عن نظام تربوي آخر، وال نعني بذلك الجمود والتقوقع 
العكس فنحن نقصد هنا االنفتاح والتفاعل مع األخر مع الحفاظ على الهوية والتميز.على الذات، بل ب  

جتماعية هو بحاجة إلى التربية والتعليم وهو مطلب أساسي تفرضه طبيعة إن الفرد بحكم طبيعته اإل   
 العصر و مستجداته ، من أجل بناء مجتمع ذات قاعدة علمية يهدف من خالل مؤسساته التعليمية إلى

بناء شخصية قادرة على تحقيق التقدم والرقي في مختلف المجالت ، وعليه فلتعليم أهمية كبرى في حياة 
جتماعية التي يرتقي بها الفرد ، هو من أهم المسالك التي يعتمد نسان إذ يعتبر من أهم المصاعد اإلاإل

 عليها المعلم من أجل أداء مهنته على أكمل وجه.

 م التعليمي ال يمكن حصره في مجرد الدراسة فقط بل يتعدى ذلك تطور وتقدمهتمام بالنظااإلن فإ   
كسابهم القيم  ،المجتمعات البشرية وللعملية التعليمية أهمية بالغة في تغيير سلوك األفراد وتنشئتهم وا 

 المالئمة للمجتمع الذي ينتمون إليه.

يعد كل منها وسطا تربويا بينهم  جتماعيةإالعصر الحديث  تتولى عدة مؤسسات فان التربية في    
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تربية الفرد وتأتي المدرسة في صدر المؤسسات االجتماعية التي تتولى 
أمور التربية ، فالمدرسة هي وحدة صناعة اجيال المستقبل. حيث تقوم بدور تربوي فتقـوم بتنشئة األبناء 

ة، من أجل صقل شخصية سليمة، كما تعمـل علـى تكييفه مع من جميع النواحي العقلية واالجتماعي
 متغيرات الحياة العصرية. ونجاح المؤسسات التربوية مرتبط بشكل رسمي على وجود ادارة فعالة .

لتزام التنظيمي عنصرا حيويا في بلوغ األهداف التنظيمية، وتعزيز اإلبداع، واالستقرار، والثقة يعد اإل   
لين فيها، كما يسهم في تطوير قدرات المنظمة على البقاء والنمو المتواصل؛ لذا نجد أن بين اإلدارة والعام

موضوع االلتزام التنظيمي، قد نال اهتمام الكثير من الباحثين في مجال اإلدارة وعلم النفس ،لما له بالغ 
ن قدرة أي بمعنى أعلى الفرد والمؤسسة على حد سواء  انعكاساتاألثر على سلوكيات األفراد، وما له من 

اتب نظمة الرو أفراد و العمل على تثمين خالص والكفاءة عند األلتزام واإلدارة على تنمية لروح اإلاإل
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فراد وماله تأثير مهم في كثير من سلوكيات األستمرار المنظمة لما له من ا  والمكافئات سيؤدي الى نجاح و 
نعكاسات على المعلم و المدرسة .إمن   

ساتذة التعليم المتوسط بلدية ألتزام التنظيمي لدى لحالية في محاولة معرفة مستوى اإلراسة اوتتمثل الد
 العام ؤلشكالية الدراسة تدور حول تساإن أج بوعريريج ،ومن خالل ما سبق في في والية بر   العش،
 التالي :

    رج بوعريريج ؟  ،ب ساتذة التعليم المتوسط بلدية العشألتزام التنظيمي لدى مستوى اإلا م-    

نبثق عن التساؤل العام مجموعة من التساؤالت الفرعية :إوقد      

المتوسط  لتزام التنظيمي لدى اساتذة التعليمحصائية في مستوى اإلإة ذات داللة هل توجد فروق فردي-
ختالف السن؟إب  

ساتذة التعليم المتوسط مي لدى التزام التنظيحصائية في مستوى اإلإهل توجد فروق فردية ذات داللة  -
ختالف الجنس ؟إب  

هل توجد فروق فردية ذات داللة احصائية في مستوى االلتزام التنظيمي لدى اساتذة التعليم المتوسط  -
 باختالف الحالة االجتماعية ؟

:ان فرضيات هذه الدراسة هي:فرضيات الدراسة  -2 

 الفرضية العامة : 

متوسط. التعليم المتوسط بمقاطعة بلدية العشلتزام التنظيمي لدى اساتذة مستوى اإل  

 الفرضيات الفرعية:

ساتذة التعليم المتوسط ألتزام التنظيمي لدى في مستوى اإلحصائية إتوجد فروق فردية ذات داللة  -
.ختالف السنإب  

ساتذة التعليم المتوسط أمي لدى لتزام التنظيإحصائية في مستوى االإتوجد فروق فردية ذات داللة -
الجنس .ختالف إب  

ساتذة التعليم المتوسط ألمي لدى لتزام التنظيحصائية في مستوى اإلإتوجد فروق فردية ذات داللة -
الحالة االجتماعية. ختالفإب  
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 3-  :هداف الدراسة أ

.ساتذة التعليم المتوسطلتزام التنظيمي لدى أمستوى اإل *  

لتزام التنظيمي.معرفة تأثير عامل الجنس في اإل*  

.لتزام التنظيميير عامل الحالة االجتماعية في اإلرفة تأثمع*  

.لتزام التنظيميمعرفة تأثير عامل السن في اإل*  

همية الدراسة :أ-4  

.إبراز أهمية االلتزام التنظيمي و الدور الذي يلعبه في نجاح و ازدهار المؤسسات * 

على اإلدارة من واجبات تجاه هذه الفئة.تحقيق تكافؤ بين الجهود التي يبذلها األساتذة في التعليم و ما *  

.ساتذة التعليم المتوسط لتزام التنظيمي لدى األمستوى اإل لتعرف على*ا  

.ساسي في السلوك التنظيميأمهم و لتزام التنظيمي يعتبر مفهوم كون مفهوم اإل*  

بتدائي و الوصول لتزام التنظيمي لدى أساتذة التعليم االة الدراسة في تسليط الضوء على اإلتبرز أهمي*
ساتذة التعليم االبتدائي ألتزام التنظيمي لدى شأنها أن تساعد في رفع مستوى اإل إلى أهم النتائج التي من

 داخل المؤسسة بهدف تكثيف الجهود المبذولة و السير الجيد للعملية التربوية.

وظائفهم مع التركيز على أهم لتزام أساتذة التعليم المتوسط بإأهمية هذه الدراسة في تحديد مدى تبرز *
نتماء نحو المؤسسة.قاط التي من شأنها أن تزيد من اإلالن  

لتزام التنظيمياإل ستراتيجيات من شأنها النهوض بواقعإد يفيد هذا البحث المهتمين بوضع ق*  

 في المنظمة وذلك لما يحققه من أهداف عديدة.

ختيار الموضوع:إسباب أ -5 

تنطلق من فراغ بل لها من الخلفيات ما يشكل جملة من األسباب من شأنها أن أي دراسة علمية ال ن إ   
تدفع الباحث الى المضي ببحثه و كشف الحقائق العالقة في ذهنه أو ذات صلة بواقعه و تأتي هذه 

 الدراسة بجملة من األسباب أهمها :
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.لفضول العلمي*ا  

. الموضوع المعالج يصب في إطار تخصصنا الدراسيون *ك  

 * معرفة واقع المعلم في المؤسسة التعليمية.

 * معرفة مستوى االلتزام داخل في المؤسسة التعليمية.

لتزامه داخل المؤسسة إالبشري حتى يساهم في رفع مستوى  المؤسسات الجزائرية بأهمية المورد*تحسيس 
. ستقصاء في مجال التنظيميحاجة للبحث واإل*ال    

.لتنظيمي في المنظماتلتزام اهتمام بموضوع اإلاإل*  

.لتزام التنظيمي في المؤسساتعدم الرضا عن واقع اإل*  

.لتزام التنظيميقديم بعض المعلومات حول موضوع اإلالرغبة في ت*  

هتمام بالعنصر البشري.لتزام في المؤسسات وهو راجع الى غياب اإلغياب فعالية اإل*  

الرغبة الشخصية في معالجة الموضوع .*  

ساسية وضمن التخصص.يعتبر من المواضيع المهمة واأل وعكون الموض*  

للدراسة :   تحديد المفاهيم االجرائية -5 

التنظيم:-  

تحديد أوجه النشاط الالزمة لتحقيق األهداف وتجميعها في مجموعات وظيفية مستقلة تؤديها هو    
وفعاليتها ة وأهدافها تقسيمات تنظيمية قائمة بذاتها تتفاوت أعدادها وأحجامها بتفاوت حجم المؤسس

تحاد بين مجموعة من األفراد يعملون معا وهو إطار يضم القواعد واللوائح بين إفالتنظيم هو عبارة عن 
 األفراد لتحقيق هدف مشترك ومترابط داخل المؤسسة.

لتزام :اإل -  

   هو واجب ثابت يستلزم من الشخص القيام به والمداومة عليه لصالح شخص آخر أو لمصلحة معينة 
 هو المسؤول عنها، وال يمكنه تر كها أو التخلف عن أدائها، مثل اإللتزام بإعطاء شيء ما، أو أداء عمل.

لتزام التنظيمي :اإل -  
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هو الشعور اإليجابي للفرد نحو المنظمة التي يعمل فيها و بذل الجهود من أجل البقاء فيها و الحرص    
  .على تحقيق اهدافها

علمين بقيم واهداف المنظمة إلى درجة التوافق واإلندماج فيها ،حيث يشعر المعلمون وهو مدى إقتناع الم  
 أنهم جزء اليتجزأ منها مما يدفعه الى بذل المجهودات المطلوبة من أجل نجاح وتطور المنظمة .

لتزام التنظيمي:بعاد اإل أ-  
/ اإل  من  ماكه للخصائص التي تميز عملهبدرجة إدر  معلمينلتزام العاطفي لل: يتأثر اإللتزام العاطفيأوالا

لتزام له. كما يتأثر هذا الجانب من اإل ستقاللية، وأهمية، ومهارات مطلوبة، وقرب المشرفين وتوجيههمإ
تخاذ إله بالمشاركة الفعالة في مجريات بأن البيئة التنظيمية التي يعمل بها تسمح  معلمبدرجة إحساس ال

أو فيما يخصه. القرارات سواء ما يتعلق منها بالعمل  

لمختلفة وأصحاب هذا التوجه هم الذين يعملون وفق تقييم ذاتي للمتطلبات التي تتطلبها ظروف العمل ا 
والمنظمة وفق ما تقدمه لهم منظماتهم. معلمفيكون االرتباط بين ال   

حساس الرتويقصد به اإل لتزام المعياري:ثانياا/ اإل  بالبقاء في لتزام باإل معلمباط األخالقي السامي وا 
والتفاعل  وغالًبا ما يعزز هذا الشعور دعم المنظمة الجيد للعاملين فيها، والسماح لهم بالمشاركة المنظمة،

جراءات تنفيذ العمل, بل بالمساهمة في وضع األهداف والتخطيط ورسم إاإليجابي، ليس فقط في 
 السياسات العامة للمنظمة.

ظمة التي يعمل تجاه المنمعلم إلتزام الإما يتحكم في درجة  البعد بأنينبثق هذا  ثالثاا/ االلتزام المستمر:
نظمة، مقابل ما سيفقده ستمر بالعمل مع المإية التي من الممكن أن يحققها لو ستثمار فيها هي القيمة اإل

رتباط مصلحي يقوم بالدرجة األولى على المنفعة التي إلتحاق بجهات أخرى. أي أن هذا لو قرر اإل
يها من المنظمة، فما دامت المنظمة التي يعمل فيها تقدم له من المنافع العوائد ما يفوق ما يحصل عل
رتباط بها، أما إذا الحت باألفق أي عوائد أفضل من التي قدمه المنظمات األخرى فيستمر باإليمكن أن ت

حاب هذا االرتباط هم نتقال إلى الوضع اآلخر، وأصباإلتردد لتي يعمل فيها فإنه لن يتقدمه له المنظمة ا
.النفعيون االنتهازيون وأصحاب الطموحات العالية  

الدراسات السابقة:-6  
 دراسات باللغة العربية :
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، دراسة تطبيقية على الشق المدني في وزارة الداخلية محمد حسن محمود الغرباوي :ولى الدراسة ال *
.2014قطاع غزة ،سنة  -واألمن الوطني   

 
لتنظيمي في تحسين جودة الخدمةلتزام ادور اإل "  " :عنوان الدراسة  -1 

هداف الدراسة:أ -2 
لتعرف على دور التزام التنظيمي في تحسين جودة الخدمات التي يقدمها العاملين في الشق المدني *ا

.بوزارة الداخلية واألمن الوطني للمواطنين في محافظات قطاع غزة   
يمي لدى العاملين من المستويات اإلدارية الوسطى والتنفيذية تزام التنظلسعت الدراسة لقياس مستوى اإل*

ودرجة جودة الخدمة المقدمة للمواطنين من وجهة نظر الموظفين ، المقدمة للمواطنين من وجهة نظر 
.الموظفين , 

زام التنظيمي وجودة الخدمة.لتدية لمقدمي الخدمات على كل من اإللتبيان أثر الفروق الفر *  
راسة :مجتمع وعينة الد -3 

من مقدمي 200فقرة تم توزيعها على  42تم جمع بيانات الدراسة من خالل استبانة مكونة من وقد     
استبانه صالحة للتحليل 177موظفًا. وقد أمكن جمع  333الخدمات العاملين في الوزارة والبالد عددهم 

88 .  % اإلحصائي حيث بلغت نسبة استجابة من مجموع استبيانات الموزعة   
 4-النتائج الدراسة:

يؤكد  وجود عالقة طردية ذات دلة إحصائية بين التزام التنظيمي وتحسين جودة الخدمة المقدمة, وهو ما*
يقدموها  وجود دور ايجابي اللتزام التنظيمي للموظفين في تحسين وتطوير مستوى جودة الخدمات التي

.للعمالء  
 لمبحوثين من مقدمي الخدمات حيث بلغت  نسبتهزام التنظيمي لدى اإللتكبيرة من ا ة* تتوفردرج

     .ويرجع ذلك كون أهداف الوازرة تمثل جزء من أهدافهم %84.73
 89.77مستوى الخدمة التي يقدمها الشق المدني بالوزارة للمواطنين ذو جودة كبيحرة بلغت نسبتها %*

 وتعبر عن حالة رضا عالية عنها من قبل العاملين.
، "دراسة تحليلية ألراء عينة من القيادات االدارية العليا في  هادي عذاب سلمان الدراسة الثانية:*

2013".الشركات الصناعية العراقية  
لتزام التنظيمي.ط القيادية المعاصرة في تحقيق اإلنما:دور األ عنوان الدراسة- 1 
: هداف الدراسةأ-2  
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صـناعية العراقيـة فـي القطاع الصـناعي المخـتلط ريـة العليـا فـي الشـركات الاداإلدراك القيـادات إمـدى *
لتزام ساسـي للمنظمـة وهو تحقيق اإلمـن اجـل الوصـول الـى الهـدف األلألنماط القياديـة المعاصـرة 

.التنظيمي  
.لتزام التنظيمينماط القيادية المعاصرة واإلطار معرفي يتناول األإبناء *  
 لتـزامنمـاط القياديـة المعاصـرة واإلثير بين متغيرات الدراسـة )األلتأرتباط واوضيح وتفسير عالقات اإلت*

 التنظيمي(
لتزام التنظيمي في المنظمات قيد الدراسة.النمط القيادي السائد ومستوى اإل تشخيص  * 

لتزام التنظيمي.كثر تأثيرا في تحقيق اإلنماط القيادية المعاصرة األي نمط من األأتشخيص *  
 فـراد العينـة فـيأط القيادية بالنسبة للمـديرين ، و الدالالت النظرية والعلمية لألنماتوضيح المضامين *

.لتزام التنظيميدارية و تحقيق اإلمختلطة وذلك في تعزيز قدراتهم اإلالشركات الصناعية ال  
 2- فرضيات الدراسة :

 ـدد طبيعــة العالقــة والتأثير والفــروقنمــوذج فرضــيا يحـــم وضــع ولغــرض تحقيــق اهــداف الدراســة ت    
 بــين متغيــرات الدراســة ، وتــم صــياغة اربعــة فرضــيات :

.ولــى لعالقــة االرتبــاط البســيط األ *  
.الثانيــة لعالقــــة االرتبــــاط المتعــــدد *  
.الثالثــــة لعالقــــة التأثير *  
. ـين متغيــــرات الدراســــةالرابعــــة للفــــروق بـــ *  
 

ساليب اإلحصائية المستخدمة :ال  -3 
.لنســـب المئويـــة و االحصــــاء الوصـــفي )الوســــط الحســـابي واالنحـــراف المعيــــاري(*ا  

Analysis Factor التحليـــل العــــاملي *  
.Spearman معامـل ارتبـاط سيبرمان *  

.R²  معامـل التحديـد  * 
.Regression Linear Multiple نحـدار الخطـي المتعـدداإل *  

.t & f ختبـاريإ*    
.Kruskal – Wellis Test ويلـز –ختبـار كروسـكل إ *  

. ( SPSS) *تطبيق البرنامج االحصائي  
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جتمع وعينة الدراسة :م-4  

ذي يتكـون مـن والمعـادن والـمجـال الدراسـة هـو القطـاع الصـناعي المخـتلط التـابع لـوزارة الصـناعة وكان 
مـا مجتمـع الدراسـة فيتكـون) أ(، 18منها وتشكل مـا نسـبته ) % ختيار ثالث شركاتإ(   شركة ، تم 17)

( مديرا 45( مـن المـديرين فـي الشـركات المـذكورة والبـالغ عـددهم مـديرا ، بينمـا تبلـغ عينـة الدراسـة )180
( من مجتمع الدراسة .25ة وبذلك تشكل مانسبته)%( مديرا من كل شرك15وبواقع )  

: دوات جمع البياناتأ -5 
    االستبانة هي األداة الرئيسة لجمع البيانات فضال عن المعلومات األخرى.وكانت 

نتائج الدراسة : - 5 
بينهـا رتباط ذات داللة معنوية فـي مـاإة )التبادلية والتحويلية( عالقة حققت االنماط القيادية المعاصر *  

و تحويليـاأن يكـون تبادليـا أداري ال يمكـن ن القائد اإلأى الكلي والثانوي ، مما يدل على على المستو   
ن يجمع بين مواصفات القائد التبادلي وموصفات القائد التحويلي.أنما يمكنه ا  بشكل كامل و   

نماط القياديةين متغيرات األالعالقة المتعددة بعتماد الشركات الصناعية التي شملتها الدراسة على إ*  
 لتـزاممة كبيـرة فـي تـدعيم وتعزيـز اإلذ كـان لهـا مسـاهإالتبادلية والقيادة التحويلية ( المعاصرة )القيادة

ستمراري(.لتزام اإللتزام المعياري واإللتزام الشعوري واإلالتنظيمي ومتغيراته )اإل  
 نمـاط القياديـة المعاصـرة )القيـادة التبادليـة والقيـادةت األات داللة معنويـة لمتغيـراوجود عالقة تأثير ذ*

 كبر مـن تأثير الجـزء حسـب نظريـةأن تأثير الكل ألتزام التنظيمي ويعزى ذلك الى التحويلية ( على اإل
 التعاون.

 نمـاط القياديـةألاعية المبحوثـة لمتغيـري اداريـة العليـا فـي الشـركات الصـنال تتبـاين نظـرة القيـادات اإل*
لتزام التنظيمي.المعاصرة واإل  

هتمـام في الشركات الصناعية الثالث قيد الدراسة.ـون بـالمتغيرين بـنفس مسـتوى اإلنهـم يهتمأ*  
ا2008،" :" إيناس فؤاد نواوي فلمبان  الدراسة الثالثة*  
رفين التربويين والمشرفات لتزام التنظيمي لدى المشإل: الرضا الوظيفي وعالقته باعنوان الدراسة-1

.التربويات بمدينـة مكـة المكرمة  

 2- أهداف الدراسة:
لتزام التنظيمي لدى المشرفين التربويين والمشرفات ى مستوى الرضا الوظيفي ومستوى اإلالتعرف عل*

 التربويات.
شرفات التربويات لتزام التنظيمي والرضا الوظيفي للمشرفين التربويين والمالتعرف على العالقة بين اإل*

 بمكة المكرمة.
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لتزام التنظيمي والرضا الوظيفي ببعض المتغيرات الشخصية وتشمل: ) الوقوف على عالقة كل من اإل*
الجنس، المؤهل التعليمي، التخصص، الحالة االجتماعية ( للمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بمكة 

 المكرمة.
 2- منهج الدراسة:

لتـزام التنظيمـي د مستوى الرضا الوظيفي ومستوى اإلصفي المسحي وذلك لتحديمنهج البحث الو *
.للمشـرفين التربـويين والمشرفات التربويات  

لتزام التنظيمي لعالقة ما بين الرضا الوظيفي واإلرتباطي وذلك لتحديد نوع امنهج البحث الوصفي اإل*
شتملت على إتنظيمي والمتغيرات الشخصية التي م اللتزامن الرضا الوظيفي واإلوقوتها والعالقة ما بين كل 

جتماعية(.صص، المؤهل التعليمـي والحالة اإل)الجنس التخ  
 3-مجتمع وعينة الدراسة:

. مشرفة تربوية من مختلف مراكـز اإلشـراف175مشرفًا تربويًا و 103عينة الدراسة من تكونت   
أدوات القياس: -  4 

لجمع البيانات وقد تكونت من ثالثة أجزاء ستخدمت الباحثة االستبانة أداةً أو   
الجزء األول خاص بالمعلومات الديموغرافيـة.*  

.  بقياس الرضا الوظيفي وهو من إعداد الباحثة* الجزء الثاني   
لتزامالباحثـة مقياس بورتر وزمالئه لإلستخدمت إلتزام التنظيمي وقد الثالث خاص بقياس اإل* الجزء   

.OCQ التنظيمي   
ئج الدراسة:نتا -5  

ا الوظيفي بمتوسط إن كل من المشرفين التربويين والمشرفات التربويات يتمتعون بمستوى عاٍل من الرض*
 (3.67لتزام التنظيمي بمتوسط حسابي)عاٍل من اإل ( مستوى0.52نحراف معياري )ا  ( و 3.52حسابي )

.( 0.51نحراف) ا  و   
(.0.571 )لتزام التنظيمي مقدارهاوظيفي بأبعاده واإلة بين الرضا الرتباطية إيجابية متوسطإوجود عالقة *  

( في درجات الرضا الوظيفي لدى α≤ 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) *
المشرفين التربـويين والمشرفات التربويات تبعًا للتخصص لصالح التخصصات العلمية، والجنس لصالح 

 الذكور.
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لتزام التنظيمي لدى ( في درجات اإلα≤0.05ئية عند مستوى داللة) وجود فروق ذات داللة إحصا*
المشرفين التربويين والمشرفات التربويات تبعًا للتخصص لصالح التخصصات العلمية، والجنس لصالح 

.الذكور والمؤهل التعليمي لصالح حملـة الدكتوراه  

2006".سامي إبراهيم حماد حنونة :" الدراسة الرابعة*   
لتزام التنظيمي لدى العاملين بالجامعات الفلسطينية بقطاع غزة".: "قياس مستوى اإل دراسةعنوان ال- 1 
: اهداف الدراسة- 2 
التعرف على مستوي االلتزام التنظيمي لدي العاملين فى الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة، وكذلك *

لتزامهم التنظيمي مثل إستويات ة الخاصة بالموظفين على مبعض العوامل الديمغرافي تأثيرمعرفة مدي 
 )الجنس ،العمر، مستوى التعليم، سنوات الخدمة، المستوي الوظيفي، مكان العمل، ونوع الوظيفه(.

: الدراسةتساؤالت  -3 
لتزام التنظيمي لدى العاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة؟مستوى اإل وما ه-  
الفلسطينية؟ تلتنظيمي لدى العاملين في الجامعالتزام اتي تؤثر بمستوى اإلماهي العوامل ال-  
لتزام في تلك الجامعات ؟أهمية في تحقيق مستوى أعلى من اإلماهي العناصر األكثر -  
مجتمع وعينة الدراسة : - 4 
 1676صل أموظف وموظفة من  340طبقية عددها تكون مجتمع الدراسة من عينة عشوائية وقد    

عات الفلسطينية بقطاع غزة وموزعين حسب طبيعة العمل ومستوي الجام فيموظف وموظفة يعملون 
.التعليم  
:دوات القياسأ - 5 

  وكانت االستبانة هي وسيلة جمع البيانات والتي تكونت من ستة أجزاء على النحو التالي:
.ول معلومات شخصية عن الموظفء األ*الجز   
زء الثاني أسئلة تتعلق بالوالء التنظيمي.* الج  

.ثالث أسئلة تتعلق بالمسئولية اتجاه جهة العملال*الجزء   
ستمرار بالعمل.لرابع أسئلة تتعلق بالرغبة في اإلالجزء ا *  
الجزء الخامس: أسئلة تتعلق باإليمان بالمؤسسة. *  
.لتزام الوظيفيب العناصر التي تؤثر في مستوي اإلالجزء السادس ترتي *  

:االساليب االحصائية - 6 
.SPSS استخدام -  
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ختبارات عده ا  المئوية، المتوسطات الحسابية، و  حليل البيانات تم استخدام برنامج التكرارات ، النسبولت-
 حادي، اختبار كروسكال والس ومان ويتني للتعرف علىسلوب تحليل التباين األأختبار تي، إمنها 

(.0.05ختبارات )لداللة المستخدم فى جميع اإلحصائية وقد كان مستوي اتجاهات الفروق اإلإ  
 7 :النتائج الدراسة  -
.لتزام التنظيمي لدى موظفي الجامعات الفلسطينية بقطاع غزةوجود مستوي عالي من اإل*  

لتزام التنظيمي لدي ( بين مستويات اإل0.05ستوي داللة)وجود عالقة ذات داللة احصائية عند م*
،  ية التالية، )العمر ، مستوي التعليمالعاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة والمتغيرات الديمغراف

.نوع الوظيفة، مدة الخدمة بالجامعة، المستوي الوظيفي(  
لتزام التنظيمي تعزي لمتغير )الجنس، ومكان إلحصائية في مستوي اإعدم وجود عالقة ذات داللة  *

 العمل(.
حمد العبادي.أدراسة   : الدراسة الخامسة  

يمي والعوامل المرتبطـة لـدى مـديري مدارس التعليم العام للبنين بمحافظة لتزام التنظ" اإل:الدراسة عنوان-1
:جدة"  
: هداف الدراسةأ -2 
.لتزام التنظيمي لدى مديري مدارس التعليم العام للبنـين بمحافظة جدةعرفة درجة اإل*م  
لتزام التنظيمي.لكشف عن العوامل المرتبطة باإل*ا  
: مجتمع وعينة الدراسة -3  
تخذت،حيث إ ت هذه الدارسة جميع مدراء مدارس التعليم العام للبنين فـي محافظـة جدةستهدفإقد   

سنة , ويشتغلون المستوى الوظيفي 50سنة الى  اقل من 40الدراسة عينة  اغلبها يتراوح اعمارهم ما بين 
اوح سنة فاكثر ،وحاصلون على موهل بكالوريوس جامعي تربوي ،وتتر 25الخامس ,وتتراوح خدمتهم من 

لاير . 10000االف لاير واقل من  10000رواتبهم ما بين   
:منهج الدراسة وادوات القياس -  4 
املة لهم نظرًا لصغر عددهم، وقد ستخدمت الدراسة المنهج الوصفي االرتباطي ، وتم إجراء دراسة شإقد 
يـاس ام التنظيمـي ومقلتز تاز لمعرفة العوامل المرتبطة باإلعلى مقياس مو  يحتويستبيان إستخدم الباحث إ

.لتزام التنظيميبوتر وزمالئه لقياس درجة اإل  

 5- نتائج الدراسة :
عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الصفات الشخـصية التـي تشمل ) السن، مستوى الوظيفة،  -

 سنوات الخبرة، المؤهل العلمي، الحالة االجتماعية، والراتب ( وبين االلتزام التنظيمي.
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.عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين التحـدي بالعمـل وااللتـزام التنظيمي -  
والزمالء لمدير المدرسة وبين  وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين دعم وتشجيع المشرفين التربويين -
لتزام التنظيمي.اإل  
. ام التنظيميلتز أهمية العمل ووضوح مهامه وبين اإلوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين  -  
وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين رضا مـديري المـدارس عـن الرواتب والمكافئات الجانبية وتقدير  -

 العمل الذي يقـوم بـه المـشرف والمسئولين باإلدارة وبين االلتزام التنظيمي.
. 2000: دراسة المعيوف ةالدراسة السادس  

غرافية والتنظيمية على االلتزام التنظيمي لدى موظفي القطاع العام " اثر المتغيرات الديمعنوان الدراسة :-
.السعودي  

 2 هداف الدراسة:أ-
.لتزام التنظيمي لدى موظفي القطـاع العـام الـسعوديين بالمملكة العربية السعوديةقياس درجة اإل-  
عًا للمتغيرات الشخصية) لتـزام التنظيمـي لـدى المبحوثين تباإلتحديد مدي وجود اختالفات إحصائية فـي -

، المستوي التعليمي، الحالة االجتماعية، مدة الخدمة، والمرتبة الوظيفية(.رالعم  
لتـزام التنظيمـي لـدى المبحوثين تبعًا للمتغيرات التنظيمية ) دي وجود اختالفات إحصائية فـي اإلتحديد م-

عـدد المرؤوسـين، مـستوى الوحـدة اإلدارية(.السلم الوظيفي، طبيعـة الجهـاز الحكومي، المهام اإلشرافية،   
 

وعينة الدراسة:مجتمع  -2 
ستهدفت الدراسة جميع الموظفين السعوديين الرجال الذين يعملون في األجهزة الحكومية من وزارات، إ   

مـارات بالمملكـة والبالغ عددهم  فرد، وقد شملت الدراسة  379.25مؤسسات، مصالح، هيئات، دواوين، وا 
من إجمالي العدد أي  8جهاز موزعة على جميـع   المناطق ومن خالل عينة عشوائية تمثل % 181

موظف من كل جهاز. 15موظفًا وبواقع  2715بعينـة حجمهـا   
 3- نتائج الدراسة:

لتزام التنظيمي لدى العاملين بالقطاع العام السعودي.وجود مستوى عالي من اإل -  
.لتزام ومتغير السن للفردوجود عالقة طردية بين مستوى اإل -  
لتزام ومتغير المستوي التعليمي للموظف.وجود عالقة عكسية بين مستوى اإل -  
.لتزام ومتغير سنوات الخبرة في الوظيفة الحاليةوجود عالقة ايجابية بين مستوى اإل -  

 وظيفية للوحـدة اإلدارية التي يعمل بها الموظف أي وجود عالقة عكسية بين مستوى االلتزام والمرتبة ال -
المستويات الدنيا أكثـر والء من المستويات الوسطي والعلي.ن إ  
علـي مـن مـستوى الـوالء لغيـر المتزوجين.ألتزام للمتزوجين مستوى اإل -  
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العامعلي مـن مـستوى الموظفين ذوي الكادر أتزام للموظفين ذوي الكادر الطبي لمستوى اإل -  
علي من مستوى االلتزام في الوزارات والمؤسسات أعند موظفي اإلمارات في المناطق  لتزاممستوى اإل -

 والرئاسات.
لتزام للموظفين الذين يشغلون وظيفة طبيعة المهنة حيـث أن مـستوى اإلختالف إبلتزام يختلف مستوى اإل -
لوظائف ذات األعمال الروتينية.أعمال متنوعة اعلي من مستوى والء الموظفين ذوي اذات    
لتزام للموظف يقل بزيادة حجم العمل وعدد الزمالء فـي نفس الوحدة.مستوى اإل -  
  علي التزامًا من الموظفين الذين ال ألممارسات اإلشرافية، فالمـشرفين لتزام يختلف باختالف امستوى اإل -

مهام إشرافيه.يمارسون        
. 2003خشالي ال دراسة: الدراسة السابعة  

ثر األنماط القيادية لرؤساء األقسام العلمية علـى االلتـزام التنظيمي ألعضاء هيئة أ: " عنوان الدراسة -1
 التدريس في الجامعات األردنية الخاصة"

اهداف الدراسة : -1  
.لتزام التنظيمي لهيئة التدريس في الجامعـات األردنية الخاصةالتعرف على مستويات اإل-  

ف على طبيعة األنماط القيادية المستخدمة من قبل رؤساء األقـسام في هذه الجامعات.التعر   
التعرف على طبيعة العالقـة بـين أنمـاط القيـادة ) االوتـوقراطي، الديمقراطي، والمتساهل( وأبعاد االلتزام -

 التنظيمي ) العاطفي، المستمر، واألخالقي(.
خصية ألعضاء هيئة التـدريس بااللتزام التنظيمي وأبعاده على مدي عالقة الخصائص الشالتعرف  -

.الثالثة  
.لتزام ألعضاء هيئة التـدريس في الجامعاتالالزمة لزيادة مستوى اإلالتوصيات -  
هداف الدراسة :أ -1  
من إجمـالي أعـضاء هيئـة التدريس في  25وقد أجريت هذه الدراسة على عينة مكونة من %    

(عضو أن عدد 1264()2001 -2002الخاصة والبالغ عـددهم اإلجمـالي لعـام )الجامعات األردنية 
جامعات خاصة.9 عضو تدريس مـوزعين على 316العينة للدراسة بلغ   

: دوات القياسأ-2  

.ستخدمت االستبانة في الحصول على بيانـات البحـثإوقد      

نتائج الدراسة:-3  
عام لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية  لتزام بشكلوجود مستوى متوسط في مستوى اإل -

لتزام المستمر لديهم.علي منه من مستوى اإلألتـزام العاطفي واألخالقي كان ن مـستوى اإلأعلمًا ب الخاصة،  
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ستخدام أنماط القيادة من قبل رؤساء األقسام حيث تبين أن أكثر األنماط إيوجد هناك تفاوت في  -
هو النمط الديمقراطي.القيادية استخدامُا   

   وتـوقراطي لرؤساء األقسام وااللتزام لة إحصائية بين نمط القيـادة األوجود عالقة سلبية ذات دال -ت
ستخدام هذا النمط في القيـادة ال يتناسـب مـع طبيعـة إأعضاء الهيئة التدريس، وذلك كون التنظيمي لدى 

 العمـل األكاديمي.
.لتـزام التنظيمـي ألعضاء الهيئةنمط القيادة الديمقراطي واإل وجود عالقة ايجابية بين -  
 لتزام والخصائص الشخـصية مثل الدرجة العلمية، العمر،عالقة ذات داللة إحصائية بين اإل ال توجد -

االجتماعية، الراتب الشهري، مـدة الخدمة في الوظيفة الحالية، أو الجنس.الحالة   
(.2002الهنداوي عام): دراسة ياسر  الدراسة الثامنة  

لتزام التنظيمي وضـغوط العمل اإلداري لمديري مدارس التعليم األساسي : " اإلعنوان الدراسة -1
 بجمهورية مصر العربية "

:اهداف الدراسة -2  
 لتـزامفي مصر والكشف عن العالقة بين اإللتزام التنظيمي لدى مديري المدارس الكشـف عن مستوى اإل-

.العمل اإلداري لدى مديري المدارس االبتدائية في مصرالتنظيمي وضغوط   
العالقة بما يؤدي إلى تعزيـز  ستفادة من ذلـك في التوصل إلى مجموعة مقترحات إجرائية لتفعيل هذهاإل-
. التنظيمي لدى المديرين وتنشيط ضغوط العمل اإليجابية ومواجهة ضغوط العمل السلبية لـديهم لتـزاماإل  
:الدراسة مجتمع وعينة -3  

     بتدائية بجمهورية مصـر العربيـةمن مديري المدارس اإل 615راسة من تكونت عينة الدوقد 
لجون  لتزام التنظيمـيستخدام مقياس اإلإمحافظات بطريقة عشوائية وقد تم  وقد تم اختيارهم من ثماني

ومقياس ضغوط العمل اإلداري.1993ماير وآخرون عام   
المنهج المستخدم: -4  
رتباطي لدراسة العالقة بين متغيرات الدراسة.عتمد الباحـث المـنهج اإلإقد و   
حصائية المستخدمة:اإل - 5  
معامل ارتباط بيرسون. *  
. اختبار)ت( *  

تحليل التباين. *  
: نتائج الدراسة-6  
ـة، ويرتبط بتدائيلتزام التنظيمي يرتبط إيجابيًا بضغوط العمل اإليجابية لدى مـديري المـدارس االأن اإل-
رتباطًا عكسيًا غير دال إحصائيا بضغوط العمل السلبية.إ  
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مل كما أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مديري المدارس االبتدائية في درجـات ضـغوط الع-
ختالف كل من )الجنس،المستوى التعليمي،الخبرة اإلدارية(.)السلبية واإليجابية( طبقًا إل  

ختالف كل لتـزام التنظيمـي طبقـا إلصائية بين المديرين في درجـات اإلذات داللة إحكما ال توجد فروق -
 من المستوى التعليمي والخبرة اإلدارية بينما وجدت فروق دالة طبقًا للجنس وذلـك لصالح الذكور.

1991دراسة محمد العزام :  الدراسة التاسعة  
جـاح اإلداري لدى مديري ومديرات المدارس األساسية لتزام بالعمـل علـى الن"أثر اإل عنوان الدراسة:-1

 حسب تصورات المعلمين والمعلمات ".
: هداف الدراسةأ-2  
لتزام مديري ومديرات المدارس األساسية بأعمالهم، وعالقـةإلكشف عن مدى *ا  

ة واقع اإلدار  ذلك بنجاحهم اإلداري حسب تصورات معلمي ومعلمات مدارسهم، إلعطاء صورة واضحة عـن
اإلدارية المختلفة. لتزام بمجاالت العمليـةارة التربية والتعليم حول مدى اإلالمدرسية األساسية في وز   

مجتمع وعينةالدراسة:-3  
  لها.  معلم ومعلمة موزعين على مدارس مدينة إربد والقرى التابعة400تكونت عينة الدراسة من و 
: دوات القياسأ-4  
بتطويرها وبنائها والتأكد من صدقها وثباتها .ستخدام استبانة قام إوقد تم      
 

النتائج الدراسة : - 5  
جود فروق ذات داللة إحصائية ألثر عاملي الخبرة والجنس حول أثر االلتزام بالعمـل علـى*و   

 النجاح اإلداري حسب تصورات المعلمين والمعلمات، في حـين ال توجـد فـروق ذات داللـة
أثر االلتزام بالعمل علـى النجـاح اإلداري حسـب التعليمي حولإحصائية ألثر عامل المؤهل   
 تصورات المعلمين والمعلمات.

. (2003) دراسة محمد حمادات: الدراسة العاشرة  
" قيم العمل وااللتزام الوظيفي لدى المديرين والمعلمين في المدارس". عنوان الدراسة :-1  
: هداف الدراسةأ-2  

ـزام الـوظيفي لـدى المـديرين والمعلمين في المدارس الثانوية العامة في األردن.لتعرف على مسـتوى االلت*ل  
لتعرف على الفروق فـي درجـة االلتزام لدى المديرين والمعلمين تبعًا للجنس والخبرة والمؤهل التعليمي.*ل  
:نهج الدراسة وادوات القياسالم-3  
. رتباطيسـتخدم الباحـث المنهج الوصفي اإلإولقد      
مجتمع وعينة الدراسة :-4  
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من مجتمع الدراسة  30مديرًا ومديرة أي ما نسبته % 296وقد بلغ حجم عينة الدراسة من المديرين   
من مجتمع الدراسة  5معلمـا ومعلمة وهذا العدد يمثل% 620للمديرين، وبلغ حجم العينـة مـن المعلمـين 

 للمعلمين. ً 
نتائج الدراسة :-5  
3.73ي كان جيدًا وكان المتوسط الحسابي لمستوى التزام المـديرين مقـداره لتزام الوظيفاإل-  

. 3.51بينما للمعلمين كان المتوسط   
لتزام الوظيفي لكـل مـن المديرين والمعلمين فقد أشارت النتائج إلى وجود أما بالنسبة للفروق في مستوى اإل-

اإلناث )المديرات(. فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس وذلك لصالح  
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة لمتغير الخبـرة والمؤهل التعليمي أما المعلمين فلم تظهر هناك -
لتـزامهم تبعًا للجنس أو الخبرة أو المؤهل التعليمي.إروق ذات داللة إحصائية في مستوى ف  

 دراسات باللغة االجنبية :
James and K Wayne, Tarter Joh دراسة اولى:   

: إدارة المدارس األساسية وااللتزام التنظيمي: على المديرين أن يقـدموها"عنوان الدراسة -1  
هداف الدراسة:أ -2  
التعرف على السلوك اإلداري لمديري المدارس الثانوية التي من المرجح أن تطور االلتزام التنظيمي *

 للمدرسين.
 والمدرسين ،ار مجموعات عشوائية من أعضـاء الهيئـة اإلداريـة : فقد تم اختيجتمع وعينة الدراسة م-3

  من كل مدرسة، وقد أجابوا عن مقاييس عن القيادة، تم استخراجها من قائمة 
  ،) RS-OCDQ واستبانة وصف المطالب التنظيمية)   (O HI)  الصحة التنظيمية   

.)OCQ )من المدرسين عن استبانة االلتزام التنظيمي  
لقياس:ادوات أ -4  

)OHI )نالـك أربعة مقاييس حول السلوك القيادي مستخرجة من قائمة الصحة التنظيميةه      
،( لقياس سلوك المـدير RS-OCDQ   التنظيمية) ،ومقياسـان من استبانة وصف المطالب  

 جميـع الفقـرات كانت فقرات وصفية بسيطة، ُطلب من المدرسين أن يصفوا من خاللها سلوك مديريهم،
".خيارات علال مقياس ليكارت ،تتراوح من "نادرا" الى "كثيرا جدا4عن  عبر  
نخـراط المديرين في أنشطة إفقرات بمقياس اليكرت، تقيس درجة لتزام التنظيمي، فهي ستبانة اإلإأما  

ستبانة التي طورها فقـرات من اإل 9ا نسخة مختصرة من سُتخدمت فيهأأما هذه الدراسة فقد  ،المؤسسة
إلى  0,84وقد تراوح معامل ألف للمجموعات األربعة من  ،مجموعات وظيفية  4ؤه، ضمن وزمال ماودلي
المعلمون باإلجابة عن كل فقرة على مقياس .وقد قـام 0,91،وفي العينة الحالية، كان معامل ألفا 0,90  
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ات المتضمنة في أوافق بشدة". ومن األمثلة على الفر  تدرجات، تتراوح من "أوافق بشدة"، إلـى "ال 5من 
ستعداد لبذل الكثير من الجهد إتشابهة إلى حد كبير"، "إنني على م االستبانة: "أجد أن قيمـي وقـيم المدرسـة

لمساعدة هذه المدرسة على النجاح"، و"بالنسبة لي، فإن هذه المدرسة هي  يفـوق الجهـد المتوقـع عـادة
يمكن العمل بها" أفضل المدارس التـي  

  إذ حاز المديرون ذوي التـأثير الصـاعد ،معامالت االرتباط فرضيات الدراسة قد دعمتل   
( ،أيضًا، وكما كان متوقعـًا، فإن 0,01،بمستوى داللة > 0,4لتزام المدرسين بالمدرسة )ر= إعلى 

 الذين يبدون أولئـك (،إضافًة إلى 0,01،بمستوى داللة > 0,03المديرين الملمين بالبنية التنظيمية )ر= 
تدريسية ملتزمة. وكذلك،  ( يتميـزون بهيئـات0,01،بمستوى داللـة >0,36تفهمًا من خالل سلوكهم )ر= 

( وأولئك  0,01بمستوى داللة > ،0,29فإن المديرين الذين سيتمتعون بعالقات اجتماعية داعمـة )ر= 
ملتزمة. أما المديرين لديهم هيئات تدريسية  (.0,01،بمستوى داللـة>  0,31يقدمون الدعم المصدري )ر= 

(0,01،بمستوى داللة > 0,44الميزة )ر=  بهـذه الذين يبدون سلوكًا توجيهيًا إداريًا فال يتمتعون  
:نتائج الدراسة -5  
ارمة ن يبذل المدرسون المعرضون للمراقبة الصأم التزام المدرس من غير المحتمل ن سيطرة الوثيقة تقسإ-

لتـزام الهيئـة التدريسية يمنح للمدرسة بحرية عندما يساعد المدير إإن  ،أي جهد اضافي لصالح المدرسة
 المدرسين في عملهم.

إن معضلة السيطرة هنا تتمثل في أن تحقيق السيطرة يحتاج إلى التخلي عن السـيطرة ، ينبغي أن يشعر -
ما ينبغي على المدرسون بأنهم أحرار في رفضهم لنصائح المدير عندما تتعارض مـع المعايير المهنية، ك

إن المدرسين  ،المديرين أن يكونوا قادرين على تقبل بعض األخطـاء ، التي تتأّتى من األحكام المهنية
والمديرين الملتزمين بالمؤسسة مسـتعدون، لالنغماس في مصالحهم الخاصة، والعمل يدًا بيد لصالح 

 المدرسة.
إن المشـكالت التنظيميـة،لمؤسسةالتفكير بطريقة "إما هكذا أو هكذا" يحد من إمكانات ا-  

، بل بإيجاد  معقدة، والحل القائل بفرض السيطرة في المدارس ال يتمثل في حيازة السيطرة أو عـدم حيازتها
.ينبغي أن تكون محكومة بالمواقف المستوى المالئم من السيطرة في موقف محدد؛ أي أن االسـتجابات  

دعم حيازة  سألة التزام المدرسية. وما لم يتمكن المدير منر المديرين على المرءوسين حاسم في ماث-
محدودة بغض النظر عن المزايا  هتمامات مدرسيهم، فـإن سـيطرتهم تكـونإمرؤوسيه، ومن ثم التأثير في 

 القيادية للمديرين.
ي الجماع لتزامأما اإل ،فالمعلمون غير اآلمنين غير مستعدين للتغيير ،التغيير ينطوي على مجازفة-

للتغيير. بأهداف المؤسسة ضمن إطار التغيير يقلل من مخاطرة الفرد ويزيد من القابلية  
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تقديم األفضل   المديرون الذين من المحتمل أن يثيروا التغيير البنيوي يكونون قادًة فعالين قادرين علـى-
( 90-89،ص2008)فلمبان،.لمدرسيهم  

1995دراسة ماك ألوري و آخرون : الدراسة الثانية   
لتزام التنظيمي لدى العاملين بمؤسسات خدمه".:" مستوى اإلعنوان الدراسة-1  
هداف الدراسة:أ-2  
دراكهم التجاهات العمل- .مدي فهمهم وا   
لتزام التنظيمي لدى جمهور العاملين في قطاع خدمات الطرق بالواليات المتحدة تحديد مستوى اإل-

 األمريكية.
دراك العمل ومفهوم العمل لدى هؤالء العمال.لتز العالقة بين مستوى اإلتحديد - ام التنظيمي وا   

لتزام التنظيمـي لدى العاملين بقطاع خدمات الطرق ستراتيجيات خاصة برفع مستوى اإلإالمساهمة في بناء
 بالواليات المتحدة األمريكية.

مجتمع وعينة الدراسة :-3  
كبر سبع شركات خدمات أيعملون في فرد  1999ئية مكونة منستهدفت الدراسة عينة عشواإوقد    

 الطرق بالواليات المتحدة األمريكيـة.
:دوات القياسأ-4  
(.63%) ستجابةدوي لجمع البيانات وكانت نسبة اإلستبيان الذي وزع بواسطة البريد اليستخدم اإلإ     
نتائج الدراسة:-5  
يمي لديهم.لتـزام التنظشتراك بالعمل ومـستوى اإلوجود عالقة متوسطة بين اإل -أ  
.لتزام التنظيميلعمل والرضـا الـوظيفي ومستوى اإلوجود عالقة عكسية بين المشاركة با -ب  
لتـزام التنظيمـي ومستوي الرضا عن العمل الذي يقوم به القة موجبة بين كال من مـستوى اإلوجود ع -ت

 الفـرد ومـدي فهمـه لطبيعة العمل الذي يقوم به الفرد.
لتزام التنظيمي للفرد.مل ومستوي اإلية بين ضغط العوجود عالقة عكس -ث  

.1997 لدراسة الثالثة : دراسة لوك وبيتا  
لتزام التنظيمي"نمط القيادة، والرضا الـوظيفي اإل:" تأثير بيئة العمل،  عنوان الدراسة-1  
: هداف الدراسةأ-2  
.لتزام التنظيميكاًل من بيئة العمل على مستوى اإلقياس مدي تأثير -  
لتزام التنظيمـي وهي :من العوامل التالية على مستوى اإلياس مدي تأثير كاًل ق-  

القيادي لرؤساء األقسام.*النمط   
مستوي الرضا الوظيفي للموظفين.*  
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عوامل الديمغرافية مثل السن، مستوى التعلـيم، مـدة الخدمـة بالوظيفة الحالية، والخبرة.*ال  
مجتمع وعينة الدراسة:-3  
موظف يعملون في حقـل التمريض بسبع  379ت هذه الدراسة على عينة مكونة من وقد أجري   

 مستشفيات في مدينة سيدني االسترالية .
: دوات جمع البياناتأ-4  
63ستخدم االسـتبيان لجمع البيانات الخاصة بالدراسة وكانت نسبة االستجابة %إوقد       
ائج الدراسة :نت-5  
لتـزام التنظيمي لدى العاملين بالمستشفيات في ة العمل علـى مـستوى اإلقوي لبيئ وجود تأثير ايجابي -

 سيدني.
لتزام التنظيمي ونمـط القيادة لرؤساء األقسام .عالقة ايجابية قوية بين مستوى اإلوجود  -  
لتـزام التنظيمي.بين كاًل من الرضـا الـوظيفي واإليجابية إوجود عالقة  -  
لتزام التنظيمي.عمر واإليجابية بين الإجود عالقة و  -  
لية، ومستوي التعليم ( عدم وجود عالقة بين كاُل من )سنوات الخبرة، سنوات العمل في الوظيفة الحا -

(62-61،ص 2006)حماد ،.لتزام التنظيميومستوى اإل  
       1987-1988 Nancy J. Pinter and Eugene, Oregon:الدراسة الرابعة 

ر األساسي على التزام المعلمين: بدائل القيـادة": "التأثي عنوان الدراسة-1  
اهداف الدراسة:-2  
البحث في العالقة ما بين السلوك القيادي لمديري المرحلة األساسية والتزام المدرس مع المدرسة. -  
معرفة ما إذا كانت المصادر المؤثرة غير القيادية )البنية البديلـة( تتوسـط أو تقلل من أهمية المدير في -

 إظهار التأثير اإليجابي أو السلبي على توجهات المدرس وسلوكه.
مجتمع وعينة الدراسة :-3  
ون وقد تم جمع البيانات من المعلمين والمديرين ضمن عينة من المـدارس االبتدائيـة فـي أوريج   

هو مقاطعـة، بحيـث كان أدنى عدد  13مدرسة في  57ستبانة على إ 1280وواشنطون، وقد تم توزيع 
 524ة. وقـد أعيدت إلى الباحثين مدرسة في المقاطعة الواحد 12مدرسة واحدة في المقاطعة، وأقصاها 

ستجابة كانت متدنية لدى بعض ،وذلـك ألن نسـبة اإل 41ة بلغت % ستبانة، مما يعني أن نسبة االستجابإ
ستخدام أداة طورها إالمدير ب مدرسة وتم قياس قيادة 47المدارس، وقد تم تقليل العينة األصلية لتصل إلى 

تصنيفًا )أو مقياسًا  23فقرة تمثل  115،وتحتوي هذه األداة )استبانة السلوك اإلداري( على1981يوكي
 فرعيًا( للسلوك اإلداري )خمـس فقـرات لكل تصنيف(.

ج الدراسة :ئنتا-4  
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بمستوى داللة >   0,48)ويلتـزام والسلوك الداعم يسارتباط الترتيب الصفري ما بـين اإلأن معامل ا-
.(0,05بمستوى داللة > 0,48والسلوك الوسيلي يساوي )إرتباط الترتيب الصـفري مـا بـين ا  ( و 0,05  

رتبطا بصورة معتدلة بالسلوك إلتزام التنظيمي، وكذلك ـذان البعدان بطريقة إيجابية باإلرتـبط هإبالتالي، فقد 
للسلوك 0,399عم كان أكثر المتغيرات أهميًة في التنبؤ )وقـد بين معامل بيتا أن السلوك الدا ،الداعم

( 92-91،ص 2008)فلمبان ،(.للسلوك الوسيلي  0,194الـداعم مقابل   
.1998 دراسة هوكينز: الدراسة الخامسة   

لتزام التنظيمي لدى العاملين بقطاع التعليم في المدارس العليا بالواليات "مؤشرات اإل عنوان الدراسة :-1
األمريكية".المتحدة   

اهداف الدراسة:-2  
، العدالة في التوزيع( ومستوي تحديد العالقة بين خصائص المنظمة ) الدعم المؤسساتي، طبيعة العمل-
.لتزام التنظيمي لـدى قطـاع العـاملين بالمدارس الحكومية والخاصة في الواليات المتحدة األمريكيةاإل  
. في قطاع التعليم بأمريكاالتنظيمي لدى العاملين لتزام اإلومستوى    

. التنظيمي لدى العاملين في قطاع التعليم بأمريكا   
 .( حديد العالقة بين المتغيرات الشخصية )السن، مدة الخدمـة، الجـنست-  

مجتمع وعينة دراسة :-3  
 47موظـف وموظفـة حكـومي وخاص موزعين علي  396وقد أجريت الدراسة على عينة مكونة من    
يكية .أمر  والية  
نتائج الدراسة :-4  
لتزام التنظيمي وخـصائص المنظمة المتمثلة في العدالة في قة ايجابية بين كاًل من مستوى اإلوجود عال -

التوزيع، والدعم المؤسساتي( فالمؤسسات الخاصة التي تعتمد على الدعم الذاتي ويكون فيها عدالـة فـي 
لتنظيمي أعلى منه في المؤسـسات الحكومية.لتزام ازيـع الحوافز يكون فيها مستوى اإلتو   
لتزام التنظيمي .يجابية بين السن ومستوي اإلإالقة وجود ع -  
عدم وجود عالقة بين مستوى االلتزام التنظيمي ومدة الخدمة والجـنس لدى العاملين في مؤسسات  -

( 63ص، 2006.)حماد،التعليم في المدارس العليـا فـي الواليـات المتحدة األمريكية  

.2001 دراسة ديلوريا :ةالدراسة السادس   
لتزام التنظيمي لدى العاملين فـي المؤسـسات الفدرالية األمريكية"." مستوى اإل : عنوان الدراسة-1  
هداف الدراسة :أ-2  
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معرفة المستويات المختلفة لاللتزام لدى للعاملين في المكاتب الحكوميـة والمؤسسات الحكومية األمريكية -
الل ربطه بمتغير طبيعـة قيـادة رئيس العمل وطبيعة المهنة.من خ  

.لتزام وعالقتـه بطبيعـة المهنـة بـين المجموعتينختالف مستوى اإلإمعرفة مدي -  
لتزام التنظيميماعي وطبيعة المهنة على مستوى اإلجتي تأثير اختالف طبيعة التعليم اإلمعرفة مد-  

.لتزام التنظيمـي لدى المجموعتينعلى مستوى اإل لعوامل الديمغرافيةمعرفة مدي تأثير ا  
مجتمع وعينة الدراسة :-3  
موظف متعاقد مع  131موظف حكومي رسـمي و 85ولقد أجريت الدراسة على عينة مكونة من    
ستبيان على مستويات ذات طبيعة مهنية مختلفة.ألجهزة الحكومية وقد تم توزيع اإلا  
نتائج الدراسة:-4  
خـتالف طبيعـة المهنة، فالموظف الحكومي إي ناتج عن لتزام التنظيمبين مستوى اإل وجود عالقة -أ

 ستقرار الوظيفي ووضـوح مهـاملموظف المتعاقد ويعزي ذلك إلى اإلالرسمي يوجد لديـه مـستوى أعلـى مـن ا
 العمل لديه واستقرارها. 

فيه ولـيس ملتزمًا اتجاه المهنة التي  تجاه المكان الذي يعملإتجاه الموظف المتعاقد ملتزمًا إيكون  -ب
 يعمل بها.

لتزام التنظيمي للموظف دة لرؤساء العمـل علـى مـستوى اإليجابي لطبيعة نمط القياإيوجد تأثير  -ت
.الرسمي، بينما ال يوجد تأثير على الموظـف المتعاقد  

تزام التنظيمي للموظفين.لجتماعي )التأثير العرقي( واإليجابي لطبيعة التعليم اإلإوجود تأثير  -ث  
لتـزام التنظيمـي فـي كـال المجموعتين.يوجد تأثير للجنس علـى مـستوى اإلال  -ج  
لتـزام التنظيمي خاص بالموظفين ، الخبرة في العمل على مـستوى اإلوجود تأثير للمؤهل العلمي -ح

 بعض على التعرفو  االطالع الرسميين بينما ال يوجد هذا التـأثير علـى الموظف المتعاقد.
( 63،ص2006.)حماد،المصادر  

التعقيب على الدراسات السابقة :-7  
االستفادة منها في العديد من  تم ألتزام التنظيمي ،ض للدراسات السابقة المتعلقة باإلنستنتج من هذا العر    
مور نذكر منها :األ  
ختيار موضوع الرسالة من خالل المواضيع المذكورة .*إ  
الدراسة . ختيار منهج*إ  

 *تحديد متغيرات المناسبة للدراسة .
طار نظري للدراسة .*بناء إ  

ضافية .طالع على مراجع ومصادر معلومات إ*إ  
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 *بناء ادوات الدراسة مناسبة وتحديد مجالتها .
حصائية المناسبة .*تحديد المعالجة اإل  

.الدراسة هذه إليها تتوصل أن يمكن التي النتائج ستدعم السابقة الدراسات نتائج*  
هتمام كثير من المؤسسات ،والمنظمات باإلهتمام ومن خالل هذه اإلستفادة تبين للباحثة مدى اإل   

عطائه أ ختالف بين نتاج مجموعة من نقاط التشابه واإلهمية كبيرة ، ولهذا فقد تم استباإللتزام التنظيمي وا 
ايلي :دراجها كمقة للذكر ودراستنا الحالية يمكنإالدراسات الساب  

وجه التشابه :أ-أ  
ختيار العديد من الدراسات السابقة وذلك لتشابهها مع دراستنا الحالية في موضوع الدراسة .تم إ*  

ستبيان .لحالية و الدراسات السابقة تم اإلعتماد على تصميم إ* كال من الدراسات ا  
حصائية نحن وكل الدراسات .*اإلعتماد على برنامج في المعالجة اإل  

حمد حمادات  ،وم Nancy J. Pinter and Eugene, Oregon ان تتداخل  دراستنا مع  دراسة كل *
 كلتا الدرستين استهدفت عينة معينة وهي المعلمين .

براهيم حماد وهذا مايشترك مع دراسة ،سامي إ  لتزام التنظيمي*تطرقنا في دراستنا إلى دراسة مستوى اإل
دراسة وديلوريا .، و دراسة ماك ألوري و آخرون حنونة ،  

وجه االختالف:أ-ب  
جريت الدراسات السابقة في بيئات مختلفة ، وكل دراسة تناولت عينة مختلفة في المؤسسات ،بينما أ

 دراستنا طبقت في والية برج بوعريرج على اساتذة التعليم المتوسط ببلدية العش .
اسات السابقة عالجت متغيرين.ختلفت دراستنا الحالية في كونها عالجت متغير واحد عكس الدر *إ  
.ختالف في ظروف التى اجريت فيها الدراسةاإل*  

ستفادة:وجه اإلأ-ج  

تعتبر نقطة بداية لدراسة موضوعنا.-  

إزالة اإللتباس والغموض حول مفهوم موضوع دراستنا.-  

بناء فكرة الدراسة.-  

تنظيمي وتعزيز دوره وأهميته.اإلطالع على التجارب الحديثة  في مجال دراستنا لموضوع اإللتزام ال-  

تحديد األساليب اإلحصائية المناسبة ومنهجية الدراسة.-  
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نتائج الدراسات السابقة ستدعم النتائج التي يمكن أن تتوصل اليها هذه الدراسة .-  

 

 
 خالصة :

مستو اإللتزام التنظيمي كانت تتحدث على  معظمها ان السابقة، الدراسات استعراض خالل من نالحظ   
 نأ وبما ،بأبعاده وعالقته التنظيمي لتزاماإل أولتزام  و درجة اإللتزام التنظيمي ،عوامل أهداف، دور اإل

 هذا في الباحثين لجهود ستكماالإ دراستنا جاءت الباحثين هتماما  و  الدراسة محل لتزام التنظيمي كان اإل
 بحيث عنها، اإلغفال تم التي بالجوانب هتماماإل ألحرىبا أو الدراسة هاته في النقص وسد المجال
لتزام التنظيمي في بحثنا هذا .معرفة مستوى اإل سنحاول  





 
 

 الفصل الثاني :

لتزام التنظيمياإل  
 تمهيد

التنظيمي.لتزام تعريف ال -1    

لتزام التنظيمي.خصائص ال -2    

لتزام التنظيمي.همية ال أ-3    

أبعاد اللتزام التنظيمي.-4    

لتزام التنظيمي.نظريات ال  -4    

لتزام التنظيمي.العوامل المساعدة في تكوين ال -5    

لتزام التنظيمي.مراحل تطور ال - 6    

لتزام التنظيمي.ثار التنظيمية لل ل ال-7    

لتزام التنظيمي.قياس ال -8    

 خالصة.
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 تمهيد:

هتماما واضحا في حقل اإلدارة في العقود األخيرة ، لما إالتنظيمي من المواضيع التي القت لتزام يعد اإل   
اتجاه الفرد نحو  لتزام التنظيمي عنيها؛ إذ يعبر اإلله من عالقة بفعالية المنظمة ودرجة انجاز العمل ف
لتزام في بذل العامل جهودا إضافية في ويظهر اإل ،المنظمة ويشمل الرغبة القوية في البقاء عضوا فيها

العمل، ويعد األفراد الملتزمون تجاه منظماتهم مصدر قوة تساعد في بقائها ومنافستها للمنظمات األخرى 
ي من زوايا مختلفة ،فقد برزت الحاجة إلى دراسة هذا لتزام التنظيميات في النظر إلى اإلونظرا لتعدد األدب

النوع من الظواهر اإلدارية ، حيث تمت دراسته من مختلف جوانب وذلك نظرا ألهميته بالنسبة للفرد بصفة 
ليه في هذال الفصل.إنظمة بصفة عامة. وهدا ما سنتطرق خاصة و الم  
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لتزام التنظيمي :تعريف ال -1  

لتزام التنظيمي من الناحية اللغوية :تعريف اإل  

لتزام في اللغة على االندماج أو الرغبة أو القبول أو االستعداد، : يدل مفهوم اإلتعريف االلتزام لغة -1-1
جتماعي ، يعيش مع إفي هذا المجال ألن اإلنسان كائن و كان لعلماء االجتمـاع السبق في البحث 

م لتزاؤولية تجاههم. من هنا ندرك أن اإلقات ُتشعره بالثقة والمساآلخرين في مجتمع، وتربطـه بهم عال
جتماعي العام الذي يتمثل في تنمية مشاعر الفرد نحو المجتمع الذي المهني هو جزء من االنتماء اإل

 يعيش فيه، وبما يحويه من أفراد ومنظمات، وما يسود فيه من أفكار ومبادئ وقيم.

(.173،ص2011)الخرشوم،  

نه يعني العهد ويلزم الشيء ال يفارقه والمالزم لشيء المداوم عليه. وهو العهد والنصرة ألى إباإلضافة 
.(308،ص2004محمد، الشياب، .)والمحبة   

تعريف االلتزام التنظيمي :-1-2  

متالك  ا  ذل جهود كبيرة لصالح للمنظمة ، و ستعداد الفرد لبإبأن االلتزام هو"  1968 بورترويرى          

القوية في البقاء في المنظمة، والقبول بالقيم واألهداف الرئيسية للمنظمة.الرغبة   

هداف  أهداف الفرد و أيحدث فيها التطابق والتشابه بين نه "العملية التي أب  1970 Hall et al        
( 57،ص 2003حواس،.)المنظمة  

فيرى أن االلتزام هو: " التقييم االيجابي للمنظمة  و العزم على العمل  1971 شيلدونما أ          

يجابي المتولد لدى الفرد تجاه المنظمة التي يعمل فيها ، اإللتحقيق أهدافها " ، وهو مستوى الشعور 
بالعمل فيها. فتخار بالعمل فيهارتباط واإليق أهدافها مع شعوره المستمر باإلواإلخالص لها وتحق  

( 47،ص 2010) الغامدي ،   
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 تفاعل نتاج للمنظمة، وأنه وتأييده الفرد مناصرة بوصفه التنظيمي لاللتزام فينظر  ( 1974)بوشانانأما 

 :هي عناصر ثالثة

 .فيها العامل وقيما  للفرد أهدافا   عتبارهاإب المنظمة وقيم أهداف تبني ويعني التطابق .1

 .أنشطة المنظمة في للفرد النفسي نهماكاإل أو ستغراقاإل به ويقصد نهماكال  .2

 .رتباط العاطفي القوي تجاه المنظمةويقصد به شعور الفرد باإلالوالء  .3

 (17،ص 2004)عبد الباقي ،                                                     

 عرفه فقد اإلدارية، الناحية من لتزاماإل تناولت التي األعمال من  (1974)بورتر وآخرون ويعرفه    

 في كبير تأثير لها هناك صفات أن إلى وتوصل ،"بها رتباطها  و  منظمته مع الفرد تطابق قوة" بأنه

 :وهي لألفراد التنظيمي لتزاماإل تحديد

 .وقيمها ألهدافها وقبول بالمنظمة قوي إيمان .1

 .المنظمة خدمة في ممكن جهد أقصى لبذل ستعداداإل .2

 المنظمة. في عضويته ستمرارإ على المحافظة في القوية الرغبة .3

 ( 11،ص2010خير الدين و النجار ،)                                                                   

لتزام التنظيمي ة من العوامل تسبق عملية بناء اإلن هناك مجموعأ( يرى  1977ستيرز )ما أ

 وهذه  العوامل هي :

 الشخصية)الحاجة لإلنجاز، عمر الفرد ومستوى التعليم(..العوامل 1

 .خبرات العمل )وتشمل اتجاهات الجماعة واالهمية الشخصية(.2

 ص العمل )تحديد المهمة فرص التفاعل ،التغذية الراجعة (.ئ.خصا3
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نه أه "بعريفلتزام التنظيمي حيث تم تفقد أقاموا نموذجا لدراسة اإل (1978ستيفنز واخرون )ويعرفه       

هدافها وكذلك أه الفرد لمساعدة المنظمة لتحقيق يجابي نحو المنظمة وجهد مميز يبذلإنشاط زائد وتوجيه 

 رغبة قوية في البقاء عضو فيها ".

نه "قوة تطابق الفرد مع منظمته ألتزام التنظيمي على ( عرف اإلMowday et al،1979ما )أ   

 التنظيمي بمايلي :لتزام رتباطه بها ". وحددو عناصر اإلا  و 

 هداف المنظمة .أعتقاد قوي بقبول إ.1

 قصى جهد ممكن نيابة عن المنظمة .أستعداد الفرد لبذل إ.2

 ( 185،ص 2014.)دودين ،.الرغبة القوية في استمرار عضوية الفرد في المنظمة 3

يتحملهـا الفـرد فـي عملـه مجموعـة الضـغوط الداخليـة المعياريـة التـي  نه :"أ(  بWiener.1982)ما أ   

 ( 12،ص 2006.)حماد،لغـرض تحقيق االهداف التنظيمية مقابل المنافع والعوائد المدركة

انتمـاء الفـرد وتعلقـه الفعـال بأهـداف  نه"أ( عرفه بStrasser & Bateman.1984)باإلضافة الى   

 ."المنظمةوقـيم المنظمـة بغـض النظـر عـن القيمـة المادية المتحققة من 

نه "وهي القوى التي ترسخ سلوك الفرد في ظل أعرفه على ) Brickman. 1987ونجد كذلك )   

 ظروف معينـة حيـث سـيكون الفـرد مقابل ذلك مجبرا على تغير ذلك السلوك لصالح الفرد والمنظمة .

 (79،ص 2013)سلمان ،

 لتزامرتباطه بها، وان اإلا  و نه "درجة تطابق الفرد مع منظمته أ( ب2005عبد الباقي  )وعرفه    

هداف المنظمة وقيمها، ورغبته في بذل أكبر عطاء ألادا قويا وقبول من جانب الفرد  لعتقإالتنظيمي يمثل 

 (355،ص  2004".)عبد الباقي، أو جهد ممكن لصالح المنظمة التي يعمل بها 

برا عنيا بالرغبة في ندماج في منظمة ما، معه " نزعة الفرد لإلنأب (2006جودة والباقي  )ويعرفه    

 يمان بقيمها" .هداف المنظمة واإلأاد لبذل  الجهد المطلوب، وقبول  ستعدالبقاء، واإل
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 ( 88،ص 2006)جودة والباقي،

إلى الدرجة هدافها أاقتناع الفرد بالمنظمة وقيمها و  لتزام التنظيمي هو"ن اإلأب ( 2006الوزان )ويعرفه     

في مجال عمله العادي  التي تجعله يتوافق معها ويندمج فيها، مما يدفعه إلى بذل المجهودات المطلوبة

نجاح المنظمة وتحقيق تقدمها وتحقيق رفاهيتها إنها أعداده لبذل مجهودات تطوعية  من شستإ،فضاال عن 

 (34،ص 2006.)الوزان ،إضافية" 

 نسجامه مع المنظمةإك الفرد اتجاه المنظمة ينتج عنه ور يمتلنه" شعأب (2008العتيبي)عرفه    

 هدافها  والرغبة في البقاء فيها، والنظرة اإليجابية ليا وخدمتها بغض النظر عف المردود".أو 

 (53،ص 2008)العتيبي،

 التيهدافها  إلى الدرجة أ" إيمان الفرد بالمنظمة وقيمهاو نهأالتنظيمي ب لتزاماإل(2012) حلس عرف   

 نتماء إليها مما يدفعه الى بذل جهود المطلوبة في مجالينصهر ويندمج فيها، ويفتخر باإل  تجعله

 ستعداده لتحمل أعباء عمل إضافية والمبادرة من إنجاح المنظمة وتقدميها" .ا  عمله، و 

 (39،ص 2012)حلس،

 النفسي"الربط النفسي الذي يربطلتزام من المنظور عرفان اإلوشاتمن  الباحثين اورايلياما    

 ندماج في العمل والى تبني قيم المنظمة "ويشير الباحثان إلى أنالفرد بالمنظمة مما يدفعه لإل

 رتباط النفسي :هناك ثالثة جوانب لإل

 ذعان ، تحديد الهوية ،التسرب أو االستبطان .إلا

ه تلقي المكافئات الخارجية كالرواتب يعود مفهوم اإلذعان عند الفرد للمنظمة إلى توقع الذعان:- 1

 ،والبيئة المادية المناسبة ألداء العمل.

 نتسابتي يعلقها الشخص.أما العضوية واإل: فيعود إلى مدى األهمية ال تحديد الهوية- 2

 للمنظمة .
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 :فيعود إلى مدى التوافق بين قيم الفرد والمنظمة. التسرب آو االستبطان -3

 (34،ص2005)العوفي ،

 لتزام يتجسد في ثالثهناك اتفاقا واضحا على مفهوم اإل ستعراض المفاهيم السابقة يالحظ أنإوب

 عناصر تناولتها جميع المفاهيم بشكل أو بأخر وهي :

 عتقاد القوي في قيم التنظيم وأهدافه ومدى تقبلها..اإل1

 لتنظيم.ا للتعديل وستعداد والميل لبذل جهد و .اإل2

 ( 55،ص 2005)العوفي ،. .الرغبة الجامحة للبقاء عضوا في التنظيم 3

بمنظمته ،واقتناعه بأهدافها لتزام التنظيمي حالة نفسية تتمثل في تمسك الفرد وبالتالي يمكن القول أن اإل   

لتزام ه المنظمة ،وبذل قصارى جهده ،واإلمر الذي ينعكس على سلوكياته حيث يسعى لنجاح هذ، األ

 يق ذلك .لتحق

 لتزام التنظيمي :ثة مرتكزات رئيسية يقوم عليها اإلوهناك فرق بين ثال  

: ويتضح ذلك في تعبير الفرد عن الفخر بمؤسسته وقناعته الذاتية بأهدافها  أوال:الحساس باالنتماء

 وقيمها .

: من قبل الفرد التي تنبع من رضاه نفسيا بأهمية أنشطتها ودوره الذي  ثانيا:المشاركة و المساهمة الفعالة

 يقوم به.

ستمرار والعمل بالمؤسسة رغم كل الظروف ر عنه الفرد بالرغبة األكيدة باإل: والذي يعبثالثا:الوالء 

 لكللتزام التنظيمي هي عالقة الجزء باباحث من هذا أن عالقة الوالء باإلومضاعفة الجهد ويستنتج ال

لتزام التنظيمي وليس مرادفا له كما قد يفهم ،فالفرد الذي لديه والء ،حيث أن الوالء هو احد عناصر اإل

لمؤسسته وحب لها دون أن يتحول هذا الوالء الشعوري إلى عمل فعلي وبذل حقيقي ال يكون لديه التزام 

 ( 55، ص 2010)الغامدي، تنظيمي وان وجد لديه الوالء .
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 لتـزام التنظيمـي مـن زوايـا مختلفـة وفضال عن كوندد األدبيـات فـي النظـر إلـى اإللتعـونظـرا    

 لتـزام مـن األوجـه المعقـدة للـسلوك التنظيمـي، فقـد بـرزت تعريفـات عديـدة لاللتـزام التنظيمـي منهـااإل

 مـا كما يلي :

 المنظمة . لتزام التنظيمي بأنه عاطفة وجدانية للفرد نحويعرف اإل -1

 لتزام التنظيمي عن استعداد الفرد لبذل أقصى جهد ممكن لصالح المنظمة ورغبتهيعبر اإل -2

 .الشديدة في البقاء فيها، ومن ثم قبوله ايمانه بأهدافها وقيمها

 جتمـاعي مـن أجـل تزويـدالتي يبـديها الفـرد للتفاعـل اإللتزام التنظيمي إلى الرغبة يشير اإل -3

 بالحيوية والنشاط ومنحها الوالء .المنظمة 

 رتباط بها من جانب الفرد .واإلتزام التنظيمي التطابق مع المنظمة إيمثل اال -4

 لتزام التنظيمي بالشعور الـداخلي الـذي يـضغط علـى الفـرد للعمـل بالطريقـة التـييعرف اإل -5

 يمكن من خاللها تحقيق مصالح وأهداف المنظمة .

 سـتعداد لبـذلوي بأهـداف المنظمـة وقيمهـا واإلعتقـاد القـتـزام التنظيمـي فـي اإلليتمثـل اإل -6

 ستمرار بها وعدم تركها .ن لصالحها، والرغبة القوية في اإلأقصى جهد ممك

 لتزام التنظيمي ثالثة أبعاد رئيسة وهي الرباط العاطفي أو الوجداني بـين الفـرديتضمن اإل -7

 لشعور بالواجب تجاه المنظمة .والبقاء في العمل واستمرار والمنظمة، اإل

 لتـزام عـن حالـة غيـر محـسوسة يـستدل عليهـا مـن خـالل ظـواهر تنظيميـة معينـةيعبـر اإل -8

 تضمن سلوك األفراد وتصرفاتهم، وتجسد مدى والئهم لمنظماتهم .

 اإلدارية األخرى ويتضح ذلك لتزام التنظيمي تأثيرا  مباشرا  على كثير من الظواهريؤثر اإل -9

 لتـزامهم بالحـضور إلـى العمـل ومـستوى األداء  واإلنجاز.إد بالبقـاء فـي المنظمـة، ومـدى فـي رغبـة األفـرا
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 لتزام في تحقيقه وقتا طويال، ألنه يجسد حالة قناعة تامة للفرد كما أن التخلييستغرق اإل -10

 سـطحية طارئـة بـل يكـون نتيجـة لتـأثيرات استراتيجيةعنـه ال يكـون نتيجـة لتـأثير عوامـل 

 ضاغطة.

 لتـزام كوسـيلة لتحقيـق هـدفعـدة أشـكال وصـور مـن أهمهـا اإليأخـذ االلتـزام التنظيمـي  -11

 متثال لما يتوقعه اآلخرون .إلتزام كلتزام كقيمة في حد ذاته واإلمعين، واإل

 من الصفات الشخـصية والعوامـل والظـروف الخارجيـة لتزام التنظيمي بمجموعةيتأثر اإل -12

 (24ص، 2008.) نووي ، المحيطة 

 لتزام التنظيمي هو مشاعر حقيقية تربط الفر د بمنظمتهخالل هذه المفاهيم أدركنا أن اإل من 

 ويترجم ذالك الرابط في رغبة الفرد بالبقاء في المنظمة مع إيمانه العميق بمبادئها.

 االلتزام التنظيمي :خصائص -2

لتزام التنظيمي حالة غير ملموسة يستدل عليها من ظواهر تنظيمية تتابع من خالل سلوك وتصرفات *اإل
 . العمال في التنظيم ، والتي يجسد مدى والئهم

لتزام التنظيمي حصيلة تفاعل العديد من العوامل اإلنسانية التنظيمية وظواهر إدارية أخرى داخل *إن اإل
 .التنظيمي

غلب الباحثين على تعدد أبعاده ، أتفاق إد األبعاد وليس بعدا واحدا ورغم لتزام التنظيمي بناء متعد*إن اإل
 إال أنهم يختلفون في تحديد هذه األبعاد ولكن األبعاد تؤثر في بعضها البعض

م ونجد درجة ثباته لتزام التنظيمي بأنه حالة غير ملموسة تتجسد في والء العمال لمنظماته*يتميز اإل
 .ليست مطلقة وأبعاده متعددة ومؤثرة في بعضها البعض

ستعداد الفرد لبذل أقصى جهد ممكن لصالح المنظمة في البقاء بها ، و إلتزام التنظيمي عن *يعبر اإل ̧
يمانه بأهدافها وقيمها  (123،ص 2007)ابو ندا ،.قبوله وا 
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جتماعي من أجل تزويد المنظمة بالحيوية يبديها الفرد للتفاعل اإلبة التي لتزام التنظيمي إلى الرغ*يشير اإل
 .والنشاط ومنحها الوالء

 لتزام التنظيمي كالتالي:( خصائص أخرى إل 2006حمادات )ضاف أوقد  

 .لتزام التنظيمي بأنه متعدد األبعاد*يتصف اإل

 لتزام التنظيمي حالة نفسية تصف العالقة بين الفرد والمنظمة .*إن اإل

 .لتزام التنظيمي على قرار الفرد فيما يتعلق ببقائه أو تركه للمنظمة*يؤثر اإل

 هداف المنظمة،أوبذل المزيد من  الجهد لتحقيق   يمان بها ،هداف وقيم المنظمة السياسية و اإلأ* قبول 

تقويم نخراط  في المنظمة لفترة طويلة،  ووجود الميل لتقويم المنظمة ال*ووجود مستوى عال  من  اإل
 (68،ص 2006.) حمادات ،اإليجابي

*يتميز األفراد الذين لديهم التزام تنظيمي بالصفات التالية : قبول أهداف وقيم المنظمة اإلنسانية واإليمان 
نخراط في المنظمة لفترة المنظمة ، ووجود مستوى عال من اإلبها ، وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهداف 

 (66،ص 2010) ابتسام ،يجابي.  المنظمة التقويم اإلطويلة ،ووجود الميل لتقويم 

ليست  لتزام التنظيمي حالة غير ملموسة تتجسد في والء العمال لمنظماتهم ونجد درجة ثابتة *يتصف اإل
 مطلقة وأبعاده متعددة ومؤثرة في بعضها البعض.

مي بمجموعة الصفات الشخصية والعوامل التنظيمية و الظروف الخارجية المحيطة لتزام التنظي*يتأثر اإل
 بالعمل .

لتزام التنظيمي في البقاء في المنظمة وعدم تركها و درجة إنتظام وحضور العاملين *تتمثل مخرجات اإل
 (24، ص 2004.) عبد الباقي، واألداء الوظيفي والحماس للعمل واإلخالص للمنظمة 

 االلتزام التنظيمي :همية أ-3

العديد لتزام التنظيمي من أبرز المتغيرات السلوكية التي سلط عليها الضوء ،حيث أكدت نتائج إن اإل   
رتفاع التأخر عن العمل وتسرب العمالة من المنظمات ا  رتفاع تكلفة الغياب و إمن الدراسات واألبحاث عن 
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لضوء على أهمية البحث عن أسباب الظواهر نخفاض درجات الرضا الوظيفي، كما سلطت النتائج اا  و 
التنظيمي حيث أن ارتفاع السلبية السابقة ،وقد أكدت الكثير من الدراسات األهمية الواضحة لاللتزام 

نخفاض مستوى مجموعة من الظواهر السلبية وفي إبيئة العمل ينتج عنه لتزام التنظيمي في مستوى اإل
 ( 192،ص 2003)حسين حريم، .اء المهاممقدمتها ظاهرتي الغياب والتهرب عن أد

 لتزام التنظيمي نذكر مايلي :همية اإلأتي تبرز سباب المن بين األ   

 همية االلتزام على مستوى الفرد :أ-3-1

لتزام األفراد للمنظمات التي يعملون بها يعتبر عامال هاما أكثر من الرضا الوظيفي في إإن  -3-1-1
 .أو تركهم للعملالتنبؤ ببقائهم في منظماتهم 

ستمرارها ا  اما في ضمان نجاح تلك المنظمات و لتزام األفراد لمنظماتهم عامال هإوأيضا يعتبر  -3-1-2
عتقادات التي تكون داخل الفرد ام في ترجمة الرغبات والميول واإللتز يادة إنتاجها ،كما تكمن أهمية اإلوز 

 .دم والبقاءتجاه منظمته إلى سلوك إيجابي يدفع بالمنظمة إلى التق

لتزام التنظيمي في رفع مستوى الرضا الوظيفي والذي ينعكس على انخفاض معدل يساهم اإل  -3-1-3
 (16،ص 2006)حنونة، ستقرار الوظيفي  لديه .ت الغياب لدى الفرد ،والشعور باإلدوران العمل ومستويا

 جل المنظمةألملتزم أكثر رغبة في التضحية من الموظف ا -3-1-4

لتزام التنظيمي إلى حد ما في تفسير كيفية إيجاد األفراد هدفا لهم  في يمكن ان يساعد اإل-3-1-5
 (182،ص  2004)عبد الباقي، الحياة. 

يرفع من الروح المعنوية لدى العاملين حيث يجعلهمـ يحبون أعمالهم والمنظمة التي يعملون بها -3-1-6
 اف المنظمة.ويدفعهم إلى التعاون والعمل بحماس  لتحقيق  اهد

يحفز الموظفين على بذل مزيد من الجهود المرتبطة بمهام العمل ،ويجعلهم اقل رغبة في ترك -3-1-7
 (76،ص 2008)العتيبي، العمل .  

 على مستوى المنظمة :-3-2

 لتزام التنظيمي من مستوى اإلنتاجية  ويقلل من  معدل الغياب ويحسن جودة  العمل .يزيد اإل-3-2-1
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للمتغيرات المختلفة حيث انه كلما زاد الشعور بالوالء يزداد تقبل  ستجابة التنظيمإسهولة -3-2-2
 العاملين ألي تغيير يصب في مصلحة المنظمة .

لتزام التنظيمي  يمثل أحد المؤشرات األساسية لتنبؤ بالعديد من النواحي السلوكية وبخاصة اإل -3-2-3
المنظمة واكثرا عمال  طول بقاء فيأض ان األفراد الملتزمين سيكونون معدل دواران العمل ،فمن المفتر 

 ( 18،ص 2014)ابوجياب ،. هداف أنحو تحقيق 

ستقطاب الكفاءات للمنظمة، حيث ان المنظمة التي يشعر إفرادها بوالء مرتفع اتجاهها إسهولة  -3-2-4
 (7،ص 2004،)االحمدي نضمام لها. عتها جيدة مما يرغب الكفاءات باإلتصبح سم

دارة المنظمات كونها اصبحت إثر المسائل التي اتخذت تشغل بال كأي من لتزام التنظيمان اإل -3-2-5
ستقرار و البقاء وانطالقا من في حالة صحية سليمة تمكنها من اإلتتولى مسؤولية المحافظة على المنظمة 

لتزامه بأهدافها إتحفيزه وزيادة درجة  منظمات لغرضذلك برزت الحاجة لدراسة السلوك االنساني في تلك ال
 وقيمها .

ستمرارها ا  اما في ضمان نجاح تلك المنظمات و لتزام االفراد لمنظماتهم يعتبر عامال هان اإل-3-2-6
 وزيادة انتاجها .

 على مستوى االجتماعي :-3-3

للموظفين، بحيث رتباط العائلي وعلى الحياة الشخصية لتزام التنظيمي على اإلتنعكس آثار اإل-3-3-1
 ( 33ص، 2016.)العليان ،يشعر ذوي الوالء المرتفع بالسعادة والرضا

جتماعية بين العاملين في خلق جو من  الترابط والعالقات اإللتزام التنظيمي إلى يؤدي اإل -3-3-2
 ( 17،ص 2010)باالطرش ،. المؤسسة 

 على مستوى القومي :-3-4

لتزام ، وذلك عن إل التنظيمي إلى زيادة الناتج القومي في المحصلة النهائية لتزاماإليؤدي  -3-4-1
 ( 16،ص 2006)حنونة،. طريق زيادة كفاءة وفاعلية أداء األفراد العاملين بالمنظمة 
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 *و الشكل االتي يوضح اهمية االلتزام التنظيمي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من اعداد الباحثة-  

 

 

 

 

على المستوى *

:جتماعياإل  

الترابط-  

االجتماعية والعالقات  

العاملين ببن  

 

 

لتزام التنظيميأهمية اإل  

*على مستوى 

فراد: األ  

الرضا الوظيفي -  

معدل دوران  -  

مستوى الغياب -  

اإلستقرارالوظيفي -

        

*على مستوى 

:المنظمة     

 االنتماء مستوي -

       للمنظمة

         اإلنتاجية -

    الناتجة التكلفة -

        ابيالغ عن

العمل ودوران  

*على المستوى 

 القومي :

القومي الناتج-  
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 : بعاد االلتزام التنظيميأ-

جزء  و يقصد به تضحية العاملين من أجل البقاء في المنظمة و شعوره بأنه ستمراري :لتزام الال  -1
التنظيم مقابل ما سوف  واضحة من خالل ما يحققه العاملون منتزام تبدو لمنها ، حيث أن قيمة هذا اإل

تخذ قرارا بالعمل لدى جهات أخرى حيث أن تقدم السن او العمر الوظيفي يعد من مؤشرات رغبة إيفقده لو 
ستثمر جزءا ال باس به من حياته في المنظمة و أن أي تفريط او تهاون إن يكون قد العامل في البقاء أل

ندماج  لتزام االستمراري هو اإل( أن اإل Slocum ,Don)ر بمثابة خسارة . و يرى كال من من قبله يعتب
عتبار التكاليف التي سوف يتحملها العامل اذا ترك مختلفة للمنظمة مع األخذ بعين اإلفي األنشطة ال

بطة بالمناخ مرتلتزام االستمراري ينشأ عندما تقدم المنظمة مزايا و منافع و من هنا نقول أن اإل ،وظيفته
 ندماج في أنشطه المنظمة مع األخذلتزام االستمراري على أنه اإلخرون عن اإلأالوظيفي ، كما تحدث 

 (36- 35, ص  2010) الشوابكة ، ذا ما ترك المنظمة.إلتكاليف التي سوف يتحملها الفرد عتبار اباإل

لتزام العاطفي (حيث رأوا أن اإل Mayer and Allenقترحه "الن و ماير")إالذي  لتزام العاطفي:ال  -2
ستقاللية ، و أهمية ، و مهارات مطلوبة ،و إراكه للخصائص التي تميز عمله من للفرد يتأثر بدرجة إد

لتزام بدرجة إحساس الفرد بأن البيئة جانب من اإلقرب المشرفين و توجيههم له ، كما يتأثر هذا ال
 ( 26،ص 2014.)المعمرية،التنظيمية

ها ظروف العمل وأصحاب هذا التوجه هم الذين يعملون وفق تقييم ذاتي للمتطلبات التي تتطلب    
الى  لتزام العاطفيتقدمه لهم منظماتهم . و يرجع اإل رتباط بين الفرد و المنظمة وفق ماالمختلفة فيكون اإل

 (12،ص 2010) احمد،. نتماء و االلتصاق النفسي بالمنظمة الشعور باإل

نه موافق على ستمرار بالعمل في منظمة معينة ألالعاطفي عن قوة رغبة الفرد في اإللتزام اإلويعبر    
وهري تغيير جإحيانا تلجأ بعض المنظمات الى أو ،هداف   ويريد المشاركة في تحقيق هذه األ هدافها وقيمهاأ

ما  أداف وقيم الجديدة ،هستطاعته التكيف مع األإيسال الفرد نفسه عما  اذا كان ب هدافها وقيمها وهناأفي 
 ( 72،ص 2016.)محمد ،نه سيصعب عليه التكيف فسيترك العمل بالمنظمة أاذا وجد 
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 تزام بالبقاء في المنظمةلحساس الفرد باإلإويقصد به  بعد االلتزام المعياري)األخالقي(: -3

والتفاعل اإليجابي ليس  ما يعزز هذا الشعور دعم المنظمة الجيد للعاملين فيها والسماح لهم بالمشاركة
سات العمة للمنظمة فقط في إجراءات تنفيذ العمل بل المساهمة في وضع األهداف والتخطيط ورسم السيا

رتباط األخالقي السامي أصحاب هذا التوجه هم الموظفون أصحاب الضمير الذين يعملون ويعبر عنه باإل
( 192،ص 2002)سلطان،. وفق مقتضيات الضمير والمصلحة العامة   

: أبعاد االلتزام التنظيمي كما يلي 1977حدد"ستاو ، سيالنيك"   

:والمقصود به العمليات التي تتطابق من خاللها أهداف الفرد مع أهداف وقيم  تجاهيال  لتزامال *
ستمرار فيها.رغبة للبقاء واإلالمؤسسة وتزداد لديه ال  

والمقصود به العمليات التي يصبح الفرد من خاللها مرتبطا بمؤسسته ناتجا لتزام السلوكي:*ال   

 من سلوكه السابق ،فجهده ووقته الذي يقضيه داخل مؤسسته يجعله متمسكا بها وبعضويتها

   أما "كيدرون" فيذكر بعدين لاللتزام التنظيمي هما :

ؤسسة ويجعلها جزءا من قيمه وأهدافه.:والمقصود به تبني الفرد قيم وأهداف الم خالصيلتزام ال*ال   

ستمرار في عمله بالمؤسسة رغم وجود إبه الرغبة التي يبديها الموظف ب :والمقصودلتزام المحسوب *ال 
 عمل بديل بمؤسسة أخرى وبمزايا أفضل

لتزام التنظيمي ثالثة أسس هي:وترى "كانتور" أن لل   

: ويقصد به أن يكرس الفرد حياته ويضحي بمصالحه من أجل البقاء مع الجماعة  لتزام المستمرال *
 ،دون النظر لما يحققه من مكاسب عند تركها .

جتماعية متماسكة ومتضامنة مع الجماعةإرتباط الفرد بعالقات إ: يتمثل في  لتزام التالحمي*ال   

يجابي.،ويتحقق ذلك عند تركه السلوك اإل  

متثال لسلطتها ومعاييرها التي تحددها.تباط الفرد بقيم ومبادئ الجماعة ر إ:ويتمثل في لتزام الموجه ال *  
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 الشكل التالي يوضح ابعاد االلتزام التنظيمي :*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من اعداد الباحثة*  

 

 

 

 

لتزام التنظيميبعاد اإلأ-  

 لتزامالبعد اإل
 االستمراري:

يستمر العامل مع 

المنظمة ألنه ال 

.يملك غير ذلك  

لتزام  اإل  البعد
 العاطفي:

ستمرار العمل في اإل

المنظمة ألن العامل 

يوافق على أهدافها 

 ويريد البقاء فيها .

  

بعد االلتزام  
 المعياري :

ستقرار في اإل

المنظمة ألن العامل 

يتعرض لضغوط 

 من اآلخرين 

. 
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 :لتزام التنظيمينظريات ال -4

 لتزام البقائي:نظرية ال -1

من خالل نظرية لتزام و حاول أن يوضح معناه و يبلوره التصورات الهامة لإل أحد Becherختار إ   
المتوافقة " و  ندماج الفرد في خط معين من التصرفات الثابتة وإلتزام بأنه : " واضحة عرف فيها اإل

ستثمارات لتزام نتيجة إلذا اإللفرد بمنظمة معينة ، و أن هرتباط اإتزام التنظيمي هو درجة لبالتالي يكون اإل
د في الجانبية التي تعمل على تأكيد بقاء الفر  –الفرد في المنظمة أو ألن يجرى عدد من المراهنات 

في المنظمة لوجود قدر يشير إلى البقاء  Becherلتزام السلوكي الذي يقدمه المنظمة ، و بالتالي فإن اإل
و  1960وف تفقد هذا  اذا ما ترك المنظمة استحدث نظرية ستثمارات للفرد في المنظمة و سكبير من اإل

Becher  ختبار ي و التعرف على مدى صدقتها ، و إلالجانب –كثير من الباحثين الختبار نظرية الرهان
لتزام كما حاولوا التعرف على محددات اإللتزام التنظيمي ،الباحثون مقاييس متعددة لقياس اإلالنظرية طور 

 (40،ص  2011)الزهرا برا اهلل،.  Becherالسلوكي الذي قدمه 

 نظرية المراهنات )الجاذبية(:-2

(والتي تعرف بنظرية المراهنات  s'Becker Howard 1960أن هذه النظرية تنسب إلى هوارد بيكر)   
لذي يطرح منظورا شامال لتزام و امن أقدم المحاوالت حول مفهوم اإل الجانبية، و تعتبر هذه النظرية واحدة

ن الفرد لن يقدم على ترك المنظمة وال يغيرها بسهولة حتى إذا ما قدمت أنظمة، و حول عالقة الفرد مع الم
لتزام يستخدم للتعبير عن السلوك اإلله إغراءات أكثر متمثلة في زيادة االجر أو زيادة المكانة فإن 

لتزام حسب هذه اإللسلوك الثابت المتوافق أو خصائص المتجانس أو المتوافق والثابت، ويتمثل خصائص ا
النظرية في الثبات خالل فترة معينة من الزمن؛ فالشخص يبقى في نفس المهنة خالل فترة معينة من 

الزمن أو في المنظمة ويستطيع ممارسة أي إعماال أو أنشطة أخرى في نفس مجال مهنته ولن يمارس أي 
التي كان يقوم بها في السابق، ويمكن أن يمارس أعمال أخري غير أعماال أو أنشطة أخري غير تلك 

ستجابة اإلعمله ولكن في منظمته، كذلك تجانس أو توافق السلوك؛ فالسلوك المتجانس أو المتوافق يعني 
للتغيرات التي تحدث في المنظمة؛ فالفرد يختار التصرف الذي يخدم ويالئم غرضه وأهدافه ويبعد عن 

 ية األخرى.البدائل السلوك
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 نظريةالواجب:-3

ينر المحاوالت السابقة لتفسير ، فقد نتقد و  Wiener, 1982أن هذه النظرية تطورت على يد وينر    
ظاهرة، ومن هنا ينظر وينر إلى لتزام التنظيمي باعتبارها تفسيرات جزئية قاصرة عن تقديم فهم شامل للاإل
إلى حد متدادا النفعية الوسيلة، وتتفق إختالفا كليا  عن التوجهات  إم  كعملية دافعية معيارية تختلف لتزااإل

 Fishbein 1967متدادا وتطويرا لها ،وقد تأثر وينر في ذلك بنموذج فشبن إما مع نظرية التوحد وتعد 
عتباره دالة للمعتقدات المعيارية التي إلتزام التنظيمي بلسلوكية ، وبناء على ذلك يفسر اإلعن المقاصد ا

لتحاق بها، لتحاق بالمنظمة، أو بعد اإلواء قبل اإلجتماعية سها الفرد خالل عمليات التنشئة اإلف يدخلسو 
لتحاق بالمنظمة من خالل مؤسسات التنشئة االجتماعية د هذه المعايير األخالقية قبل اإلويكتسب الفر 

بالتنشئة التنظيمية وهي عملية  المختلفة مثل األسرة، أما التنشئة التي تحدث بعد التحاقه بالمنظمة فتسمي
موجودة بالمنظمة، وبذلك يتحدد تصبح من خاللها قيم األعضاء ومعاييرهم ومعتقداتهم متطابقة مع تلك ال

 لتزام التنظيمي ببعدين أساسيين هما القيم العامة للواء والواجب والتوحد التنظيمي.اإل

 معلم التنشئة االجتماعية في األسرة بعد ذلككتساب الإدراسة أن نظرية الواجب تعمل على وترى ال   

 في المدرسة التي يعمل بها من قيم و معتقدات و معايير باإلضافة إلى التنشئة التنظيمية، وتصبح القيم

 والمعايير والمعتقدات للمعلمين متطابقة مع تلك الموجودة بالمدرسة.

 نظرية التوحد مع المنظمة:-4

(تشير إلى قبول قيم وأهداف اآلخرين كما Simon, March, 1958ة ل أن نظرية التوحد مع المنظم   
لو كانت هي قيم وأهداف الفرد الخاصة، ويرى من المؤلفان أن أنماط التوحد هي: التوحد مع المنظمة 

التي يعمل بها الفرد، التوحد مع جماعات العمل الفرعية، التوحد مع األنشطة أو المهام، التوحد مع 
منظمة الفرد، التوحد مع جماعة المجتمع المحلي، التوحد المهني، التوحد مع جماعة  المنظمات خارج

 .األسرة

 كتساب المعلم في المدرسة قيم وأهدافإرية التوحد مع المنظمة تعمل على وترى الدراسة أن نظ   

مع اآلخرين كما لو كانت هي قيم وأهداف الفرد الخاصة، وأن هناك عدة عوامل تؤثر على التوحد 
المنظمة كما حددتها نظرية التوحد هي: عوامل متعلقة بخصائص األفراد في المنظمة منها) طول مدة 
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الخدمة، درجة ترقية الفرد لألعلى، خبرة الفرد، معايير تقييم الفرد والجماعة للمنظمة ، و عوامل متعلقة 
منظمة، درجة السماح لألفراد بخصائص بيئة العمل الداخلية للمنظمة منها)درجة الرضا عن العمل وعن ال

تخاذ القرارات بالمنظمة، كمية التعرض للتفاعل بين إلمشاركة في بتحقيق أهدافهم الشخصية، درجة ا
جتماعية ألعضاء المنظمة، درجة التشابه في التشابه في الخلفية الفكرية واإل أعضاء المنظمة، درجة

للمنظمة منها)حجم المنظمة، معدالت نمو  المركز بين أعضاء المنظمة(، و عوامل متعلقة بخصائص
المنظمة، مكانة المنظمة في المجتمع، درجة نجاح المنظمة في تحقيق أهدافها، درجة مهنية المنظمة 

ومدى تميزها في المنتج(، و عوامل متعلقة بالبيئة العمل الخارجية للمنظمة منها)عدد البدائل من 
قال من المنظمة، قوة العادات والقيم االجتماعية في االرتباط نتظمات الخارجية المدرجة مكانية اإلالمن

 ( 32،ص2014)المعمرية،(.بمنظمة معينة

 لتزام الوجداني:نظريةال -5

تصور آخر لفهم االرتباط السيكولوجي بين الفرد و المنظمة النابع من التوافق في القيم واألهداف بين    
صور أطلق عليه التوحد مع المنظمة و هو يعني التماثل في الفرد و المنظمة التي ينتمي إليها هذا الت

 الخصائص العامة و المصير بين الفرد و المنظمة.

 تجاهاتإلتزام التنظيمي ثالث م التوحد مع المنظمة، و مفهوم اإلو لقد أخذت العالقة بين مفهو   

 رئيسية هي :

عتبارهم مفهوما واحدا و شيئا واحدا ، حيث إبلتزام نظر إلى مفهوم التوحد و مفهوم اإل:  تجاه األولىال  -
لتزام بمنظمات الخدمة العامة ، ويرى هو اإل Identificationأن التوحد  Brawn,1969يرى 

1971,Sheldon 1971لتزام المهني و كذلك يرى أن التوحد مع المهني هو اإل,Lee مفهوم التوحد  اأم
لتزام نظر ام التنظيمي كما أن بعض دارسي اإللتز يتساوى اإل March 1958مع المنظمة طبقا لمفهوم 

 .Buchanan ,1974لتزام باعتباره مفهوم مماثل تماما للتوحد مثل  إلى اإل

 لتزام التنظيميعتباره أحد مكونات اإلإ: و نظر إلى التوحد مع المنظمة ب تجاه الثانيال  -

 ندماجن التوحد مع المنظمة و و فيها اإلعتباره مفهوم يتكون مإلتزام التنظيمي بو بالتالي نظر إلى اإل

al Porter1982، Wiener ;1974  Meyer ;1990 Allen ;1982. 
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 : نظر إلى مفهوم التوحد مع المنظمة و مفهوم االلتزام التنظيمي على االتجاه الثالث -

 , MAEL و Tetick;  1992أنهما مفهومين مختلفين و متباعدين و من هؤالء الباحثين نجد : 
Ashforth  وMael ; 1995. 

 لتزام المعياري:نظرية ال -6

يجب أن  أن نموذج االلتزام للمنظمات مثل كل النماذج النظرية ذات الفائدة Wiener;1982يرى    
 يقابل ثالث معايير هامة على األقل :

 دقة التعريف النظرية .-1

 الصلة .التكامل النظري مع غيره من المفاهيم األخرى ذات -2

 وجود قوة تنبؤية للنموذج .-3

أن أغلب التفسيرات للسلوك التنظيمي ركزت على السلوك الناتج من النماذج الموقفية    Wienerو يرى   
فتراض الرئيسي  لتلك النماذج هو أنه لتفسير التوقعات و نظريات التدعيم و اإل الشرطية مثل نظريات
 ( 41، 2011)الزهرة برا اهلل ،.عتبار الضغوط ى أن تأخذ في اإللمنظمات نحتاج إلالسلوك الفردي في ا

 العوامل المساعدة في تكوين االلتزام التنظيمي :-5

لدى الفرد العامل حتي يتمكن من  لتزام التنظيميالعوامل التي تساعد في تكوين اإل هناك العديد من  
 كتساب ثقة المنظمة:إ

 جتماعية:الالمكانة  -1

هذه المكانة مكانة رسمية أو اجتماعية تمليها الجماعة على شخص ما تعبيرا عن شعورهم قد تكون    
نحوه فتكون مكانة غير رسمية ، و يرتبط األفراد في التنظيم ببعضهم حسب مراتبهم بترتيب هرمي معين 

محافظة تحدد فيه مرتبة كل فرد بالنسبة لألخرين في التنظيم ، ويسعى العاملون لبذل قصار جهودهم لل
 على مكانتهم و تنميتها.
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تحقيق هذه الحاجات المزيد  ستقرارهم في المنظمة كما تضمنإاع حاجاتهم و رغباتهم التي تضمن شبإ -
 لتزام التنظيمي.من اإل

 .وضوح األهداف و تحديد األدوار -

كلما كانت األهداف واضحة كلما كان االلتزام التنظيمي مرتفعا ، كذلك كلما اتضحت األهداف ساعد    
 (174،ص2011)الخشروم،. ذلك على زيادة االنتماء و االلتزام للمنظمة 

 الرضا الوظيفي: -2

مه له وهي مشاعر الفرد نحو عمله في التنظيم ، و ينشأ الرضا من إدراك الفرد للفرق بين ما تقد   
زدادت درجة الرضا الوظيفي لديه ، و إدمه له ، فكلما قل الفرق بينهما الوظيفة و ما يجب عليها أن تق

يمكن تحديد هذا الرضا حسب هرزبرغ من خالل شعور الفرد باإلنجاز واالعتبار والمسؤولية و أما عدم 
سياسة التنظيم و ظروف العمل الرضا فيمكن تحديده من خالل شعور الفرد نحو بيئة العمل المتمثلة في 

 المادية و درجة االستقرار و األمن و الوظيفة.

 هتمام بتحسين المناخ التنظيمي:ال -3

ع بدرجة من الثبات النسبي أو إن المناخ التنظيمي هو مجموعة الخصائص الداخلية للبيئة التي تتمت    
تجاهاتهم و بالتالي على سلوكهم فإذا كانت إو يدركونها فتنعكس على قيمهم و  ستقرار يفهمها العاملوناإل

 لتزام للمنظمة و العكس.نتماء و اإليمية مالئمة فإن ذلك يؤدي الى اإلهناك بيئة تنظ

 زيادة مشاركة العاملين في التنظيم: -4

ن ذلك يزيد من انتماء الفرد الى إن إتاحة الفرصة للعاملين للمشاركة في شؤون التنظيم حتى بأفكارهم فإ   
 ستقرارهم .إن أي تهديد يمس المنظمة فهو يمس المنظمة و يعتبرون أ

 يجاد نظام للحوافز:إ -5

 إن الحوافز سواء كانت مادية أو معنوية فإنها تزيد من الرضا عن الوظيفة و عن المنظمة و بالتالي   
 ( 212-211،ص 2006.) عبودي،نخفاض التكاليفإم مما يؤدي الى زيادة اإلنتاج و لتزازيادة اإل
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لتزام ل المساعدة على تشكيل و تكوين اإلمن الدراسات التي أشارت الى العوام "روبرت"وتعتبر دراسات 
 باإلضافة الى ما سبق من العوامل أضاف :التنظيمي ، 

العاملين  األفراد و يقصد بها ضرورة تبني سياسات داخلية تساعد على إشباع حاجاتالسياسات :  -1
في التنظيم ، حيث تنمي هذه األخيرة ما يسمى بالسلوك المتوازن الذي ينتج عن مساندة التنظيم للفرد في  

 لتزام.طمئنان و االنتماء ، و من ثم اإلإشباع هذه الحاجات و بالتالي يتولد عنه الشعور بالرضا و اال

لعاملين والنظر إليهم كأعضاء في بيئة عمل واحدة هتمام بإشباع حاجات اإن اإلبناء ثقافة مؤسسية: -2
حترام المتبادل بين اإلدارة تعمل على توفير درجة كبيرة من اإلترسخ معايير أداء متميز ألفرادها ، و 

تخاذ القرارات ، و هذا ما سيترتب عليه زيادة قوة إعطائهم دور كبير في المشاركة في ا  فراد العاملين ، و واأل
 لتزام لها.ة و زيادة الوالء و اإلاسك المنظمو تم

ستخدام إك إن اإلدارة الناجحة هي اإلدارة القادرة على تنمية مهارات األفراد اإلداريةنمط القيادة:  -3
 لتزام لدى الفرد.ح هو الذي يستطيع زيادة درجات اإلأنظمة حوافز مناسبة ، و القائد الناج

العامل نفسه ،مثل شخصية الفرد الثقافية أو توقعات  هي عوامل ذات عالقة بالفردعوامل شخصية :  -4
 الفرد للوظيفة،...

تزام التنظيمي لدى األفراد  العاملين لاألهداف التنظيمية على زيادة اإليساعد وضوح : وضوح األهداف -5
مي لاللتزام أو الوالء التنظي،فكلما كانت األهداف واضحة ومحددة ،كلما كانت عملة إدراك وفهم األفراد 

 (48 -47ص  2015عاشوري ، )أكبر. 

 :مراحل تطور االلتزام التنظيمي -7

لتزام التنظيمي للفرد يمر بثالثة مراحل ذكر أن اإل (Bochanan)يشير المعاني الى أن بوكانن    
 متتابعة وهي :

الفرد خاللها التي تمتد من تاريخ مباشرة الفرد لعمله ولمدة عام واحد يكون  وهي .مرحلة التجربة :1.7
هتمامه منصبا على تأمين قبوله في المنظمة ، إ والتجربة ويكون خالل تلك الفترة خاضعا للتدريب واإلعداد

التوفيق بين اتجاهاته وأهدافه  ومحاولة التأقلم مع الوضع الجديد ، والبيئة التي يعمل فيها ، ومحاولة
 تجاهات و أهداف المنظمة ومحاولة إثبات ذاته .ا  و 
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ويقول بوكانن : إنه خالل هذه الفترة يواجه الفرد عددا من المواقف التي تكون عنده مرحلة التجربة وتهيئه 
للمرحلة التي تليها ومن هذه المواقف : تحديات العمل، تضارب الوالء عدم وضوح الدور ، ظهور 

 ور بالصدمة .تجاهات نحو التنظيم ، والشعات ، نمو اإلالجماعات المتالحمة ، إدراك التوقع

وتتراوح مدة هذه المرحلة بين العامين واألربعة أعوام وخالل هذه الفترة . مرحلة العمل والنجاز : 2.7
يحاول الفرد تأكيد مفهوم اإلنجاز ، وأهم ما يميز هذه الفترة األهمية الشخصية للفرد وتخوفه من العجز ، 

 ويتبلور وضوح الوالء للعمل في المنظمة .

وتستمر الى ما  من التحاق الفرد بالمنظمة وتبدأ تقريبا من السنة الخامسةالثقة بالتنظيم :  مرحلة .3.7
 ( 21،ص2014)خولة، ظيم و االنتقال الى مرحلة النضج.ال نهاية ، حيث يزداد والئه وتتقوى عالقته بالتن

الفرد بالمنظمة  رتباطإ( أشار إلى أن عملية     ( Welsch and  lavanوقد ذكر العتيبي والسواط  
 تمر عبر مرحلتين حدداهما في التالي :

التي يريد الفرد العمل بها وغالبا ما يختار التي يعتقد أنها تحقق  مرحلة النضمام للمنظمة :*
 رغباته وتطلعاته .

  وهنا يصبح الفرد حريصا على بذل أقصى جهد لتحقيق أهداف مرحلة اللتزام التنظيمي :  *       
 والنهوض بها.المنظمة 

 العتيبي والسواط أن هناك ثالثة مراحل لاللتزام التنظيمي :كما أضاف كل من 

مبنيا على الفوائد التي يحصل عليها من  لتزام الفرد في البدايةإحيث يكون لتزام : .الذعان أو ال 1.7
 المنظمة ، وبالتالي فهو يقبل سلطة اآلخرين ويلتزم بما يطلبونه .

ستمرار في اإل اآلخرين رغبة منه سلطة حيث يتقبلابق والتماثل بين الفرد والمنظمة : .مرحلة التط2.7
 . نتماء وبالتالي فهو يفخر بهاالمنظمة ، لألنها تشبع حاجاته لإل في بالعمل

عتبار أهداف وقيم المنظمة أهدافا وقيما له ، وهنا يكون االلتزام نتيجة لتطابق إأي .مرحلة التبني : 3.7
 ( 89،ص 2013.)سلمان ،األهداف والقيم 
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 :ثار التنظيمية لاللتزام التنظيمياأل -8

 تأثير اإللتزام على المتغيرات التنظيمية التالية :    

 . الروح المعنوية :1.8

لاللتزام التنظيمي دور ا كبير في رفع الروح المعنوية األمر الذي  يترتب عليه تشير الدراسات إلى أن    
، وتعرف  الروح المعنوية بأنها  حب األفراد لعملهم ومنظماتهم ، وحماسهم للقيام باألعمال المطلوبة

ل كل يجابية تنمي التعاون التلقائي ببذتجاهات اإلوالجماعات نحو بيئة العمل ، فاإل تجاهات األفرادإ
 الطاقات في سبيل تحقيق األهداف التنظيمية  .

والروح المعنوية هي نتاج اإلدارة السلوكية الناجحة ، فالروح المعنوية العالية هي تعبير عن العالقة    
المميزة للمنظمة  الجيدة مع العاملين فيها ، فمن الصعب فرض الروح المعنوية بالقوة أو باإلجبار ، 

لمرتفعة إلى زيادة درجة االلتزام التنظيمي عكس الروح المعنوية المنخفضة نتيجة وتؤدي المعنويات ا
لتزام الذي يترتب عليها تدني مستوى اإل لقصور في السياسات الداخلية أو لعيوب في بيئة العمل الداخلية

 التنظيمي و تدني اإلنتاجية .

 . األداء  المتميز :2.8

لتزام التنظيمي في بيئات عملهم باألداء الوظيفي م درجات عالية من اإلتتوافر لديه يمتاز األفراد الذين   
 الجيد الناتج عن حب األفراد ، وحماسهم للعمل والتزامهم بأهداف التنظيم.

وتشير األبحاث والدراسات إلى أن االلتزام من أهم مقومات اإلبداع الوظيفي ، كما يشير أيمن المعاني     
التنظيمي و اإلبداع اإلداري ، مما يشير إلى ضرورة قيام اإلداريات  تزاماإللإلى  أن هناك عالقة قوية بين 

 لتزام التنظيمي ودعمه وتشجيعه للحصول   على مزيد من اإلبداعات في المجال الوظيفي .اإلبتعزيز قيم 

 ( 114،ص 2003)محمد النجار ،

 :. تسرب الموظفين 3.8

 التسرب " بأنه توقف الفرد عن العضوية في المنظمة التي يتقاضى منها تعويضا نقديا "يعرف موبلي    
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ويعتبر تسرب الموظفين أو تركهم ألعمالهم في المنظمات اإلدارية من الظواهر السلبية التي تهدد حياة   
 ها :المنظمات وتمنع تقدمها  ، ويشير المعاني إلى أن هذا التسرب يترتب عليه آثار سلبية من

 . تعطيل األداء الوظيفي في مجالين :1.3.8

 التعطيل الناتج عن فقدان الكفاءات الجيدة من العاملين نتيجة لتركهم المنظمة . -أ

التعطيل الناتج عن الفراغ الوظيفي نتيجة لعدم وجود الكفاءات ، وكذلك التعطيل نتيجة لتكاليف  -ب
 األفراد التاركون لعملهم يتمتعون بكفاءات عالية جدا . عملية البحث عن بدائل مناسبة ، خاصة إذا كان

 رتباك في األنماط االجتماعية واالتصاالت :. ال 2.3.8

فإذا كان األفراد التاركون للعمل يتمتعون بمهارات وكفاءات عالية من حيث األداء واالتصال    
عزعة تماسك األفراد وثقتهم في والمشاركة، فإن تركهم للعمل سيؤثر على كل هذه المزايا بما في ذلك ز 

 المنظمة وتدني إنتاجيتهم .

 . تدني المعنويات :3.3.8

ستمرت عملية ترك العاملين للمنظمة ، والذهاب للمنظمة إلى مكان عمل آخر ، فإن ذلك إإذا    
رتفاع ا  و نتاجية وتراجع البناء التنظيمي سيضعف الروح المعنوية لبقية األفراد العاملين ، ومن ثم تدني اإل

 التكاليف .

 رتفاع التكاليف :إ. 4.3.8

تسرب العاملين يترتب عليه تكاليف عالية كاإلعالن عن وظائف جديدة ، يتبعها تكاليف التدريب    
 التكيف في بيئة العمل الجديدة . وتكاليف

 زيادة أعباء العمل : 5.3.8

 التنظيم ستزداد ، حيث تحتاج عمليةنتيجة لترك العمل فإن أعباء العمل على العاملين في    
لى تكاليف تستغرق إ ستبدال عناصر جديدة من ذوي الكفاءات العالية بالموظفين إلى وقت وجهد وا 

 أحيانا فترت زمنية تتراوح مابين شهر إلى عام ، وخالل فترة البحث عن بدائل تزداد الواجبات
 األداء والمعنويات واالنتماء ، وتشكلالوظيفية على بعض األفراد األمر الذي ينعكس سلبا على 
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جهاد و الضغوطات المتزايد ستنزاف للطاقات إلى التفكير بترك العمل ا  ة على األفراد من إرهاق وا 
 والبحث عن مكان آخر .

 . العقد النفسي : 6.3.8
 يعرف العقد النفسي بأنه اتفاق غير مكتوب بين المنظمة والعاملين فيها ، فهناك عالقة تكاملية  

تبادلية بين العاملين وبين التنظيم ، فالمنظمة تطالب األفراد بضرورة االلتزام باألنظمة والقوانين واألهداف 
للمنظمة بالعمل على  ، وأن يبذلوا قصارى جهدهم للحصول على المزيد من اإلنتاجية مقابل مطالبة األفراد

 حوافز .توفير البيئة المساعدة على إشباع حاجاتهم من أمن واستقرار و 

ويؤدي الشعور بااللتزام التنظيمي إلى عدد من النتائج اإليجابية بالنسبة  للمنظمة كانخفاض معدل     
دوران العمل ، واستقرار العمالة واالنتظام في العمل ، وبذل المزيد من الجهد واألداء مما يؤثر على 

 ر للمنظمة .انخفاض تكلفة العمل ، وزيادة اإلنتاجية وتحقيق النمو واالزدها

وقد أكدت نتائج العديد من الدراسات على األهمية الواضحة لاللتزام الوظيفي في حالة ارتفاع مستويات    
في بيئة العمل إذ ينتج عنه انخفاض في مستويات مجموعة من الظواهر السلبية ، وفي مقدمتها تأتي 

الدراسات األخرى على ارتفاع تكلفة   منظاهرتا الغياب والتهرب عن أداء العمل فقد أكدت نتائج العديد 
وانخفاض درجات الرضا الوظيفي ، والتي تستنزف الكثير  التغيب ،  والتأخر عن العمل وتسرب العمالة ،

        (93، ص2005)العوفي، من جهد و إمكانيات المنظمات .

 قياس االلتزام التنظيمي : -9

يمي لدى العاملين في المؤسسات لما له من آثار إيجابية لتزام التنظنظرا ألهمية وجود مستوى من اإل   
لتزام عن اإل كبيرة على تحقيق أهدافها ، فإنه من الضروري قيام المنظمات بالتحقق من وجود درجة

يع من خاللها ستخدام وسائل و طرق تستطين فيها لذا تسعى بعض المنظمات إلالتنظيمي لدى العامل
نظيمي الموجودة لدى العاملين فيها و من ثم إيجاد الطرق المناسبة لزيادة لتزام التالتعرف على درجة اإل

درجة االلتزام لديهم ، و قد ذكر العديد من الباحثين أن المنظمات تستخدم أساليب مباشرة للتعرف على 
 مستويات الوالء التنظيمي لدى العاملين فيها و هي :

 : و هــي الطــرق البســيطة و الشـائعة االســتخدام بحيــث يحلــل عــدد المقــاييس الموضــوعية - 1
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مــن الظــواهر المعبــرة عــن درجــة االلتــزام التنظيمــي للعــاملين و هــي تســتخدم وحــدات قيــاس  موضوعة 
 لرصد السلوك مثل :

 رغبة الفرد في البقاء في المنظمة . -

 مستوى أداء العاملين. -

 كثرة الغياب عن العمل . -

 دوران العمل. -

 كثرة الحوادث في العمل . -

و هذه المقاييس السلوكية تفيد التنبيه على المشكالت الخاصة بااللتزام التنظيمي التي قد منه في   
 نتماء و بالتالي فهو يمكن بها .االستمرار بالعمل في المنظمة ألنها تشبع حاجات لال

 هذا النوع من المقاييس يقيس والء العاملين مباشرة بأساليب تقديرية تية :المقاييس الذا - 2

 ذاتية ، و ذلك عن طريق تصميم قائمة تتضمن أسئلة توجد لألفراد العاملين بالمؤسسة للحصول

 لتزام التنظيمي ،و يعيد هذا النوع األكثر قدرة على تشخيصرجة اإلعلى تقدير من جانبهم عن د

 ا أو إيجابيا و أفضل طريقة لتطبيق هذه المقاييس هي قائمة االستبانة و ذلكدرجة الوالء سلبي

 من خالل أسلوبين :

إما توجه سؤال أو مجموعة أسئلة مباشرة لألفراد و يطلـب مـنهم تحديـد مسـتوى التـزامهم و حبهم للعمل   -
 ،و تمتاز هذه الطريقة بسهولتها .

لـيس هنـاك سـؤال واحـد عـن مسـتوى االلتـزام بـل هنـاك أسـئلة تـدور حـول فقـرات متعـددة تتعلق بالعمل ،و -
و من خالل اإلجابة يحدد مستوى تنظيم هذه األسـئلة بمسـتوى يـتالءم مـع مسـتويات األفـراد المبحـوثين ، 

 (81،ص  2008) العتبي ،  لتزام لديهم.اإل

قياس لتزام التنظيمي قدموا عددا من أدوات الإن هناك بعض المهتمين لدراسة االوذكر آخرون أ   
 لتزام التنظيمي لدى العاملين في المنظمات و هي على النحو التالي :للمساعدة في تحديد مستوى اإل
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ستجابة لقياس (فقرات سداسية اإل8): و قد احتوى المقياس على   Thorntonمقياس ثورنتن  - 1
 لتزام المهني.اعية و خماسية االستجابة تقيس اإل(فقرات أخرى رب7التنظيمي كما تضمن المقياس ) لتزاماإل

ن ( يتكون المقياس مQ C Oلتزام التنظيمي)ستبانة اإلإو قد أطلق على  مقياس بورتر و زمالئه : - 2
السباعي لتحديد درجة اس ليكرت ستعان بمقيإالفرد بالمنظمة و لتزام (فقرة تستهدف قياس درجة اإل 15)
 ستجابة.اإل

 ( فقرات.4لتـزام مـدى الحيـاة و يتكـون مـن): حيـث قـدما مقياسـا لإل مقيــاس مــارش و مــافري - 3

ستحســان إحيــاة  ،وتعزيــز لتــزام التنظيمــي مــدى الراك الفــرد لكيفيــة تعميــق اإلســتخدم كــأداة لقيــاس إدإوقــد 
 وحــث الفــرد علــى االلتــزام بقــيم العمــل ،وأخيــرا إبــراز قيمــة الفــرد للبقــاء فــي المنظمة . المنظمــة

 ( فقرات.6لتزام التنظيمي من خالل )و هو محاولة لقياس لإلمقياس جورج و زمالئه :  - 4

لمقابالت مع عدد من و التي ساهم في بناء المقياس ثالثة مصادر هي ا مقياس كوردن و زمالئه : - 5
ذلك من خالل نتماء للنقابة ، تم لمعتقدات ، األعمال المتعلقة باإلالنقابات لتحديد خصائص المشاعر ، ا

( 20لتزام والخروج منها ب)األدبيات التي ركزت على قياس اإل ستجابة و مراجعة(فقرة خماسية اإل 22)
( 25(فقرة منها ) 48ة في حين يضم المصدر الثالث )فقرة استهدفت االستدالل على التزام األفراد بالمنظم

(فقرة ذات مؤشرات سلبية و باالستفادة من المصادر أعااله استطاع  23فقرة ذات مؤشرات إيجابية و )
 (فقرة خماسية االستجابة وهي: 30تحديد )

 (فقرة تتعلق بالوالء .16) -

 (فقرات تصنف المسؤولية إزاء المنظمة . 7)-

 تقيس الرغبة للعمل فيها .(فقرات 4)-

 ( 22، ص 2006) حنونة ،  (فقرات لتحيد مستوى اإليمان بها .3)-

و تعتبر عملية قياس االلتزام التنظيمي ظاهرة إدارية واعية و هادفة تجني المنظمة و العاملون من  -
 ورائها فوائد كثيرة من أهمها :

 مستو ى األداء الوظيفي ، مما يمكنلتزام التنظيمي لإلدارة مؤشرات على يقدم قياس اإل-1
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المنظمة من تحديد خطتها المستقبلية ، و إن تستخدم مستوى االلتزام لديها للمقارنة مع مستويات الوالء في 
 المنظمات المنافسة األخرى .

تجاهات نحو الكثير من ر و اإلتدخل في تركيب أبعاد مادية و معنوية و إنسانية تتمثل في المشاع-2
 التي لها عالقة بالعاملين و التنظيم على حد سواء .األمور 

يعتبر بمثابة أداة تشخيصية جيدة تعتمد األداة الناجحة على استخدامها لقياس و معرفة المشكالت و -3
 المعوقات التي تواجه األفراد و التنظيم و من ثم العمل على إيجاد الحلول المناسبة لها .

الشعور لتزام التنظيمي تعود بالنفع على المنظمة و األفراد ببحث اإل بحوث اإلنسانية المتعلقةإن ال-4
هتمام اإلدارة بهم . كما تعد فرصة للتعبير عن اآلراء و المقترحات و نقلها األفراد باألهمية نتيجة إل

 لإلدارة.

 تحقق هذه األبحاث فائدة كبيرة للمنظمة في العمل من حيث القدرة على إحداث تغييرات-5

 ( 83، ص  2008) العتبي ، . في اإلدارة و ظروف العمل 
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 خالصة :

نطالقا مما سبق فقد برزت الحاجة الى دراسة السلوك اإلنساني و ذلك بهدف تحقيق النجاح للمنظمات إ   
هو أحد الركائز لتزام التنظيمي ، حيث أن هذا األخير و يتحقق هذا بعدة عوامل منها اإل و التقدم ،

بها الفرد تجاه منظمته  يجابية محسوسة يشعرإا المنظمات ، و الذي يعتبر حالة األساسية التي تقوم عليه
لتزام التنظيمي من زوايا مختلفة ومن هذا قد تعددت األدبيات في النظر الى اإل لتي يعمل فيها ، و

بحاث ميدنية أالى دراسات و  ذا ما يحتاجستنتجنا ان لاللتزام التنظيمي اهمية في اداء العامل ،وهإ
 الفصل الموالي. جراءات فيإلحالية بحث في ذلك وسوف يتم عرض ،والدراسة ا
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الثالث :الفصل    

طار المنهجي للدراسة  اإل  

 تمهيد

مجال الدراسة.-1  

المجال الزمني.-1-1    

المجال البشري. -1-2    

المجال المكاني .-1-3     

المنهج المستخدم في الدراسة.-2  

مجتمع وعينة الدراسة.-3  

دوات جمع البيانات.أ-4  

ساليب االحصائية.األ-6  

 خالصة 
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:ديتمه  

 ترجمة الميدانية ةالدارس خالل من  نحاول التفصيل من بشيء ةللدارس  النظري الشق تناولنا عدماب   
 من ايدانيم الحقائق عن الكشف من تمكننا منهجية تيجيةاستر إ  إلى باالستناد ملموسة معطيات لىإ  ذلك

منها المنطلق الفرضيات صحة من التأكد لغرض تحليلها ميتل عليها المتحصل والمعلومات البيانات خالل  

 ومجتمعها ، ةالدارس بحدود التعريف ،الميداني الشق شمل وقد، المطروحة التساؤالت عن اإلجابة وبالتالي
 اإلحصائية األساليب و لألداة ةيكومتر يالس الخصائص و البيانات جمع أدوات و المعتمد المنهج و

. المستخدمة  
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مجال الدراسة: -1  

المجالت التالية : ىبحثنا عل لشتملقد إ     

ابتداءا من  2020-2019الموسم الجامعي  اجريت هذه الدراسة خاللالمجال الزماني: -1-1
مفتشية التعليم المتوسط ببرج بوعريريج . نبعد اخذ الموافقة م  2019ديسمبر  

اساتذة التعليم المتوسط ببلدية العش.:شملت دراستنا على عينة من المجال البشري -1-2  

التعليم المتوسط ببلدية العش ببرج بوعريريج مكانا إلجراء  تلقد تم اختيار مؤسساالمجال المكاني :-2-3
الدراسة الميدانية نظرا لتوفر كل الشروط المالئمة إلجرائها ،باإلضافة الى األهمية االجتماعية لهذه 

 المؤسسة . 

في الدراسة :المنهج المستخدم -3  

ومعرفة لتشخيص وذلك دراستنا، في المتبع المنهج نوع توضح التي هي الموضوع طبيعة إن      

   .المؤسسة داخلمستوى االلتزام التنظيمي 

    فهو العلمي المنهج أماو  هدف، لبلوغ تسعى العمليات من منظمة مجموعة أنه على المنهج عرفي    

.الواقع في للتحقق بها معترف اإلجراءات وعلى ستداللاإل على القائمة المعارف كتسابإل طريقة  

  .بحثه تحقيق يةبغ الباحث، يتبعها التي والخطوات العمليات من مجموعة عن عبارة نهبأ ويعرف   

( 176،ص 2008)رشيد زرواتي،                                                                          

لتزام التنظيمي لدى اساتذة دف الى محاولة الكشف عن مستوى اإلومن هنا فإن في دراستنا الحالية ته    
 مع يتفق ألنه الوصفي المنهج ستخدامإ تم فقد المستخدمة المناهج ومنالتعليم المتوسط ببلدية العش ،

 ذا  ادقيق وصفا ويصفها الواقع في الموجودة الظواهر دراسة على يركز حيث الدراسة موضوع خصائص
 وتوصيف وأبعادها خصائصها تحديد خالل من الظاهرة وتفسير وتحليل دراسة على الوصفي المنهج يقوم

 على التعرف على يقتصر ال ،كما لها متكامل علمي وصف إلى الوصول بينها بهدف القائمة العالقات
نما أسباب وتحديد الظاهرة معالم  المنهج يعد ثم ومنوقياسها  البيانات تحليل كذلك يشمل وجودها وا 
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ومن ثم يعد ( 43،ص 2007)خالد حامد ،ونتائجها.  للظاهرة دقيق وصف إلى والتوصلها وتفسير  الوصفي
.المنهج الوصفي من اكثر مناهج البحث مالئمة للواقع االجتماعي لفهم ظواهره واستخالص سماته  

( 43،ص 2002)فوزي واخرون ،  

الدراسة:مجتمع وعينة -4  

العينة" هي جزء من المجتمع الذي تجرى عليه الدراسة ،يختارها الباحث  لتطبيق دراسته عليها وفق     
( 161،ص 2008")العزاوي ،قواعد خاصة لكي تمثل المجتمع تمثيال صحيحا   

( أستاذا 90وقد تمثلت عينة دراستنا في أساتذة التعليم المتوسط ببلدية العش ،حيث بلغ مجتمع الدراسة )  
( متوسطات تابعين الى بلدية العش وهي متوسط العش ومتوسطة المخازن 03وأستاذة يتوزعون على )

 ومتوسطة غفستان ،وقد تم اإلختيار بطريقة عشوائية بسيطة. 

أدوات جمع البيانات :-5  

اإلستبانة:-  

 وتعد البحث محل المشكلة وأ بالظاهرة نييالمعن نيالمبحوث من البيانات جمع ادوات من داةهي أ    
 عندما المعلومات لجمع ستمارةاإل ألسلوب الباحث ألج  ي ما وغالبا, والمبحوث الباحث بين واسطةتبانة ساإل
ا.مسبق محدد موضوع نحو وعقائدهم ودوافعهم داألفرا شاعر بما رتباطإ لها ببيانات مراأل تعلقي  

 لألشخاص ترسل ستمارةإ في وضعها تمي نيمع موضوع حول المرتبة االسئلة من مجموعة وهي  
ها.                 يف الواردة االسئلة جوبةأ على للحصول دايتمه ديبال مهايتسل جريي وأ ديبالبر  نييالمعن

(269-261 ،ص2008ابرش،)                                                                    

)موافق ،غير الثالثية ليكرت طريقة حسب مقياس استمارة على عتمادباإل ستمارةاإل بتصميم قمنا وقد 
من أربع محاور محاورو هي كاالتي: ستمارةاإل هذه تكونت قد موافق ،محايد(   

خاص بالبيانات الشخصية ألفراد العينة و التي تمثلت في )الجنس ،السن ،الحالة :ول المحور األ *
 االجتماعية(.
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عبارات. 10باإللتزام الشعوري ،ويحتوي على خاص المحور الثاني :*  

عبارات. 10خاص باإللتزام المعياري ،ويحتوي على المحور الثالث :*  

عبارات . 8خاص باإللتزام اإلستمراري ،ويحتوي على المحور الرابع :*  

األساليب االحصائية :-6  

تستخدم التي المتقدمة األنظمة من هو  Spss نظام استخدام تم فلقد التحليل، بأساليب يتعلق فيما أما      

في النظام هذا يستخدم حيث اإلحصائية، تطبيقا ومنها متعددة مجاالت في وتحليلها البيانات إدارة في  

وحسابات  وبيانات هندسية بأشكال وعرضها وتلخيصها البيانات إدخال من اإلحصائية التعديالت إجراء
 ومقاييس النزعة المركزية والتشتت وااللتواء .

وفي دراستنا هذه نستخدم األساليب التالية :     

 مواقفهم على التعرف وكذلك المبحوثين خصائص لوصف,  المئوية النسب,  التكراري التوزيع حساب م*ت
.للدراسة الرئيسة المحاور عبارات نحو  

 * النسب الئوية .

الحسابي :لقياس مركزية اإلجابات أي لحساب متوسطات درجات افراد العينة.*المتوسط   

 *معامل الثبات الفاكرونباخ: لحساب ثبات األداة )اإللتزام التنظيمي (.

 *االنحراف المعياري.

*تم تطبيق اختبار )ت( للعينات المستقلة ،وذلك لقياس الفروق ذات داللة إحصائية  لدى عينة الدراسة 
التنظيمي تعزى لمتغير الجنس.  اإللتزام في مستوى  

ختبار تحليل التباين وذلك لقياس الفروق ذات داللة إحصائية  لدى عينة الدراسة في مستوى اللتزام *إ
 التنظيمي تعزى لمتغير السن.
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تطبيق إختبار التحليل األحادي لكل متغير حول قياس مستوى االلتزام التنظيمي تبعا لمتغير الحالة *
 االجتماعية.

نتائج اإللتزام التنظيمي :-7  

مستوى اإللتزام التنظيمي لدى اساتذة التعليم المتوسط ببلدية العش متوسط.-  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى اإللتزام التنظيمي لدى اساتذة التعليم المتوسط ببلدية -
 العش تعزى لمتغير الجنس .

ية في مستوى اإللتزام التنظيمي لدى اساتذة التعليم المتوسط ببلدية العش توجد فروق ذات داللة إحصائ -
 تعزى لمتغير السن.

التوجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى اإللتزام التنظيمي لدى اساتذة التعليم المتوسط ببلدية  -
 العش تعزى الحالة اإلجتماعية.
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 خالصة:

 والتي, ةيدانيلما درستنا في المتبعة المنهجية تواإلجراءا بالخطوات اإللمام تم الفصل هذا خالل من  
 ةيوالبشر  ةيوالزمان ةيالمكان الثالثة الدرسة حدود نييبتع  هيف بدأنا علمي بحث ألي  ةياألساس زةيالرك تعتبر

 حددنا بعدها,  اناتيالب لجمع ةيوتقن كأداة انياالستب واستخدام للدرسة كمنهج الوصفي المنهج اعتمادو 
 صحة ثباتوا   سةاالدر  تساؤالت عن اإلجابة أجل من اناتيالب لمعالجة المناسبة ةياإلحصائ بياألسال

.عدمها منوجودها   
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 التوصيات:   

وضع التوصيات التالية: الدراسة ،يمكن خالل نتائج من  

التنظيمي لدى اساتذة التعليم المتوسط. لتزامباإل الشعور تنمية على الحرص يكون أن يجب*  

.التنظيمي لتزاماإل على تؤثر أن يمكن التي المتغيرات كافة عتباراإل بعين المنظمة تأخذ أن يجب*  

المؤسسة. داخل العمل مناخ تحسين *  

 تعزيز محورها يكون بحيث الندوات طريق عنمتوسطات  فى االساتذة لدي التنظيمي لتزاماإل تعزيز *
 لـدي الموظفين لتزامإ يعزز مما وخططها المؤسسة  هدافأ يخدما بم للعاملين يجابيةاإل الممارسات
ا.به يعملون التـيمؤسسات   

*توجيه إنتباه المديرين في مديريات التربية والتعليم ألهمية اإللتزام التنظيمي لألساتذة، والبحث عن الطرق 
 والوسائل والسبل للرفع من مستواه نظرا ألهميته والنتائج المرتبة عليه. 

للمحافظة على إلتزامهم التنظيمي وتعزيزه. *زيادة الحوافز المادية لألساتذة والرفع رواتبهم  

 شعور زيادة الى يؤديمما   الكفاءة، علي والمبني والحوافز للعمل التوزيع فى العدالة مبدأ تبني *
 له ما وهو مستمر بشكل الوظيفي للتطور وتطلعه ومؤسـسته لعملـه انتمـاءه وزيادة العدالة بمبداء الموظف

.لتزامهإ مستوى على جيد مردود  

 

 

 

 



 خاتمة
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 :خاتمة

نطالقا مما سبق فقد برزت الحاجة الى دراسة السلوك اإلنساني و ذلك بهدف تحقيق النجاح إ    
هو أحد لتزام التنظيمي ، حيث أن هذا األخير و يتحقق هذا بعدة عوامل منها اإل للمنظمات و التقدم ،

بها الفرد تجاه  يجابية محسوسة يشعرإا المنظمات ، و الذي يعتبر حالة الركائز األساسية التي تقوم عليه
لتزام التنظيمي من زوايا مختلفة ومن هذا تعددت األدبيات في النظر الى اإل منظمته لتي يعمل فيها ، و

بحاث ميدنية أالى دراسات و  ذا ما يحتاجستنتجنا ان لاللتزام التنظيمي اهمية في اداء العامل ،وهإقد 
 الفصل الموالي. جراءات فيإلحالية بحث في ذلك وسوف يتم عرض ،والدراسة ا
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المراجع: المصادرو قائمة  

 قائمة الكتب:

 
:دار الشروق للنشر 1ط المنهج العلمي وتطبیقاته في العلوم االجتماعیة( 2008ابرش ابراهیم ) .1

 والتوزیع,عمان.

 .2014،دار المنهل للنشر،اریة المعاصرةمفاهیم إدأحمد محمد ،أبو حموالشایب، .2
:دار الجسور  1ط منهجیة البحث في العلوم االجتماعیة واإلنسانیة( 2007مد خالد )حا .3

 للنشر،الجزئر.
 . 2003اإلسكندریة، ، دار الجامعة الجدیدة، السلوك التنظیميحسین حریم ،   .4
في المدارس  (قـیم العمـل وااللتـزام الـوظیفي لـدى المـدیرین والمعلمـین 2006حمـادات ، محمـد )  .5

 .عمان : دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزیع. 1. ط 

المطبوعات  ،دیوان،تدریبات على منهجیة البحث العلمي في العلوم االجتماعیةرشید زرواتي .6
 .1،2008الجامعیة  ،قسنطینة،ط،

 ،دار الجامعیة الجدیدة . ادارة المواردالبشریة(،2002سلطان محمد سعید انور ) .7
،بدون  2004،الدار الجامعیة، اإلسكندریة،السلوك الفعال في المنظماتصالح الدین عبد الباقي :  .8

 طبعة .
،  مؤسسة الكتاب ، إستراتیجیات األعمالالسیاسات اإلداریة و فرید راغب محمد النجار ،   .9

2003.  

،دار وائل للنشر ، أسالیب البحث العلمي في العلوم االجتماعیة واالنسانیةفوزي غرابیة واخرون .10
 .3،2002والتوزیع ،عمان ،ط

، دار اسامة للنشر  ، التنظیم االدراي مبادئه واساسیاته ، الطبعة االولى(2006عبودي زید ) .11
 االردن . والتوزیع ، عمان

 .2003: دار الشروق للنشر والتوزیع ،  سلوك المنظمة، سلوك الفرد والجماعةماجدة العطیة ،  .12
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 الرسائل الجامعیة والمجالت:*

  مداخل  تنمیة االلتزام التنظیمي لدى ضباط الشرطة الفلسطینیة في(2014أبو جیاب، محمد ) .31
 غزة، فلسطین. ،ماجستیر غیر منشورة، الجامعة اإلسالمیة رسالة ،قطاع غزة

 
 الوالء التنظیمي وعالقته بالخصائص الشخصیة والرغبة في(2004االحمدي، طالل بن  عابد ) .31

 ، دراسة میدانیة لممرضین العاملین في مستشفیات كزارة الصحة بمدینةترك المنظمة والمدینة
 .(.1)24المجلة العربیة لإلدارة:  ،الریاض

 
 ، دراســةــي وعالقتــه بــاألداء الــوظیفيااللتــزام التنظیم(  2010األطــرش، ســمیرة )  .15

جامعة قاصدي  كلیـة العلـوم اإلنـسانیة واالجتماعیـة،،ـة مـن مربیـات ریـاض األطفـال میدانیـة لـدى عین
 مرباح .
 

 أثر االلتزام التنظیمي والثقة في اإلدارة   على العالقة   بین العدالة أمیرة  محمد رفعت حواس ،  .16
، رسالة مقدمة لنیل   المواطنة التنظیمیة بالتطبیق على البنوك الخارجیة التنظیمیة وسلوكیات

 .2004شهادة الماجیستیر في إدارة األعمال ،جامعة القاهرة ، مصر ، 
 تحلیــل عالقــة بعــض المتغیــرات الشخصــیة وأنمــاط القیــادةبــوأ نــدى ،ســامیة خــامیس "،  .31

 . 2003، رسالة ماجستیر غیر منشورة،جامعة القاهرة،لتجاریة"ا
 دراسة العالقة بین السلوب القیادي، وااللتزام التنظیمي،(2006جودة، إیمان، والباقي، رنده ) .18

 مجلة ،احدى شركات القطاع العام وصراع الدور وغموضه، وبعض المتغیرات الدیمغرافیة في
 ..(1)19د لالمج ،جامعة الملك سعود

 : دراسة حالةدور إدارة التغیر في تعزیز االلتزامـ التنظیمي لدى العاملین ( 2012حلس، صقر) .19
 رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة اإلسالمیة: غزة، فلسطین. ،دیة غزةعلى بل

بالجامعات  یـاس مـستوي االلتـزام التنظیمـي لـدي العـاملینق(  2006حمـاد ، سـامي إبـراهیم )  .20
 . رسالة ماجستیر ، غزة . الفلسطینیة بقطاع غزة
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عالقة وأثر اإلیمان بالمنظمة على رغبة العاملین )االلتزام ( (2006حنونه، سامي إبراهیم)  .21
 مجلة تنمیة،لجامعات الفلسطینیة في قطاع غزةفي ا بالعمل آلراء عینة من العاملین باالستمرار

 .الرافدین

أثر االلتزام التنظیمي و الثقة في اإلدارة على العالقة بین ( 2003حواس أمیرة رفعت محمد ) .22
بالتطبیق على البنوك التجاریة ،رسالة ماجستیر،  التنظیمیة وسلوكیات المواطنة التنظیمیة  العدالة

 جامعة القاهرة، مصر.
 أثـر االلتـزام التنظیمـي والثقـة التنظیمیـة علـى العالقـة بـین العدالـة،أمیر محمد ،"حواس .31

 التنظیمیـة بـین العدالـة التنظیمیـة وسـلوكیات المواطنـة التنظیمیـة بـالتطبیق علـى البنـوك
 . 2003، رسالة ماجستیر غیر منشورة،جامعة القاهرة،لتجاریة"ا
،رسالة ماجستیر)غیر  لمناخ التنظیمي وعالقته بااللتزام التنظیمياخالد محمد احمد الوزان : .24

 .(،جامعة نایف العربیة ، البحرین منشورة
, دور عدالة التعامالت في تخفیف ضغوط اصرع الدور(  2010الخشروم محمد مصطفى ) .25

دارسة تطبیقیة على عناصر التمریض في مستشفى حلب الجامعي .مجلة جامعة دمشق للعلوم 
 . 02صادیة و القانونیة، مجلداالقت

أثر البیئة الداخلیة على االلتزام (2010خیر الدین موسى أحمد ، النجار محمود أحمد ) .26
 في المملكة األردنیة الهاشمیة د. ط ،عمان. يالمؤسسة العامة للضمان االجتماع التنظیمي في

الریاض.  ماجسـتیر ،جامعـة نـایف العربیـة دراسـة مسـحیة علـى العـاملین بمجلـس الشـورى"،رسـالة
 ..(1)24المجلة العربیة لإلدارة: 

 
ادراك العدالة التنظیمیة وعالقتها بااللتزام التنظیمي لدى ممرضي (،2014زروقي خولة،) .27

،مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة ماستر اكادیمي ،علم مستشفى سلیمان عمیرات بتقرت 
 ،جامعة قاصدي مرباح :ورقلة. النفس العمل والتنظیم

مستوى االلتزام التنظیمي   لدى عمال  مؤسسة سونطراك (،2011.2012الزهرة بر اهلل ،) .28
 ،مذكرة لنیل شهادة لیسانس في علم النفس عمل وتنظیم ،جامعة قاصدي مرباح:ورقلة.بمدینةورقلة

 
 

 قیاس مستوى االلتزام التنظیمي لدى العاملین بالجامعات ،(2006سامي إبراهیم حماد حنونة ) .29
 ،رسالة ماجستیر )غیر منشورة ( كلیة التجارة ،قسم إدارة األعمال ،الجامعة الفلسطینیة بقطاع غزة
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 اإلسالمیة ،غزة.
أثر التسویق الداخلي في تحقیق االلتزام التنظیمي متعدد ( 2010الشوبكة، رائد ضیف اهلل)  .30

رسالة ماجستیر غیر منشورة. جامعة الشرق األوسط، ،لین في أمانة عمان الكبرىللعام األبعاد
 األردن.

 
  دراسة اللتزام التنظیمي داخل المؤسسة وعالقته بالثقافة التنظیمیة(ا2015عاشوري، ابتساـم)    .31

ماجستیر  میدانیة بمؤسسة دیوان الترقیة كالتیسیر العقاري بمدینة الجلفة (المدیریة العامة)، رسالة
 الجزائر. -بسكرة-غیر منشورة، جامعة محمد خیضر 

 -دور البـرامج التدریبیـة فـي رفـع مسـتوى الـوالء التنظیمـيعتیبـي ،مشـعل بـن حمـس،"ال   .32
 رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة اإلسالمیة: غزة، فلسطین. ،دیة غزةعلى بل

 التنظیمي ، لـنمط القیـادي وأثـره علـى االلتـزاما( 2010الغامدي ، سعید بن محمـد آل عـاتق ، )- .11
 رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة ،جامعة أم القرى .

 
 

 
 المشرفینلدى  التنظیميوعالقته بااللتزام   الوظیفيالرضا ( 2008فؤاد نواوي ) إیناسفلبمان  .34

، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، والمشرفات التربیات بإدارة التربیة والتعلیم التربویین
 قسم اإلدارة التربویة والتخطیط ،جامعة أم القرى ،المملكة العربیة السعودیة.

 
رسالة ماجستیر غیر التنظیمي، بااللتزام اھالثقافة التنظیمیة وعالقتمحمد بن غالب العوفي :  .35

 .2005اإلداریة،جامعة نایف العربیة ، الریاض ، 54،قسم العلوم  العلیا،كلیة الدراسات  منشورة

 ، رسالة ماجستیرالثقافة التنظیمیة وعالقتها بااللتزام التنظیمي(  2005محمد بن غالب العوفي) .36
 غیر منشورة،كلیة الدراسات العلیا ،قسم العلوم اإلداریة،جامعة نایف العربیة ، الریاض .

دراسة ،نظیمیة وعالقاتها بااللتزام التنظیمي العدالة الت(، 2016محمد عبد السعیدعلیان ،) .37
میدانیة على هیئة التمریض في المستشفیات الحكومیة في محافظة غزة ،رسالة الستكمال متطلبات 
 للحصول على درجة ماجیستر ،في ادارة االعمال كلیة االقتصاد والعلوم االداریة جامعة االزهر:غزة.

 إدارة الصراع التي یتبعها مدیرو وكالة الغوث بمحافظاتاستراتیجیات (2011مرزوق، ابتسام )- .13
 ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة اإلسالمیة،غزة وعالقتها بااللتزامـ التنظیمي لدى العاملین
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 غزة، فلسطین.
 المشرفین الرضــا الــوظیفي وعالقتــه بــااللتزام التنظیمــي لــدى(   1429نــواوي ، إینــاس فــؤاد ) .13

 ینـة مكـة المكرمـة مكة .بمدالتربوي ین والمشرفات التربویات بإدارة التربیة والتعلـیم 
دوراالنماط القیادیة المعاصرة في تحقیق االلتزام التنظیمي (، 2013هادي عذاب سلمان ) .40

 ،اطروحة ،دراسة تحلیلیة لآلراء عینة من القیادات االداریة العلیا في الشركات الصناعیة العراقیة
الى مجلس جامعة سانت كلیمنتس العالمیة  وهي جزء من متطلبات نیل درجة الدكتوراه في االدارة 

 العامة.
, دراسة مسحیة  المناخ التنظیمي وعالقته بااللتزام التنظیمي( 2014الوازن خالد محمد أحمد )  .13

اخلیة بمملكة البحرین ، مقارنة على الضباط العاملین باإلدارة العامة للتدریب والحراسات في وازرة الد
 رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض.
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 جامعة محمد البشير االبراهيمي برج بوعريريج.
 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية.

 قسم العلوم االجتماعية
 

 
  

 علم النفس.قسم : -
 علم النفس العمل والتنظيم وتسيير الموارد البشرية . تخصص:-

 : وبعد وبركاته اهلل ورحمة عليكم السالم    
 

 اساتذة التعليم المتوسط ببلدية العش" لدى التنظيمي االلتزام"  عنوان تحت دراسة بإجراء الطالبة تقوم    
وتسير الموارد البشرية  والتنظيم العمل النفس علم تخصص في ماستر درجة على للحصول استكمال وذلك

 بجامعة برج بوعريريج.
بدقة وموضوعية راجية منك عدم  االستبانةهذه  الواردة في  األسئلةعن  باإلجابةفأرجو منك التكرم    

وسليمة، ونؤكد لكم أن البيانات التي سوف  ترك أسئلة بدون إجابة حتى تكون نتائج هذا البحث دقيقة
. البحث العلمي فقط في أغراض إالتدلون بها ستكون موضع سرية تامة، ولن تستخدم   

( في العمود الذي يعبر عن رايك    × فما يلي مجموعة من العبارات المطلوب منكم ان تضع عالمة )      

فق (.بصراحة وصدق امام االختيارات )موافق، محايد، غير موا  

اشرف عليه االستاذ: -من إعداد الباحثة :                                               -  

 *بوعريف بهية.                                                   *   لفقير علي    

ير و جزيل الشكر .تقبلوا منا فائق االحترام والتقد                                                    
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.2020-2019السنة الجامعية:  

 

التساؤل العام :*  

     ،برج بوعريريج ؟   ساتذة التعليم المتوسط بلدية العشألتزام التنظيمي لدى مستوى اإلا م-

التساؤالت الفرعية.*   

المتوسط  مي لدى اساتذة التعليملتزام التنظيصائية في مستوى اإلحإهل توجد فروق فردية ذات داللة -
ختالف السن؟إب  

ساتذة التعليم المتوسط ألتزام التنظيمي لدى حصائية في مستوى اإلإهل توجد فروق فردية ذات داللة  -
ختالف الجنس ؟إب  

تذة التعليم المتوسط ساألتزام التنظيمي لدى حصائية في مستوى اإلإهل توجد فروق فردية ذات داللة  -
ختالف الحالة االجتماعية ؟إب  

فرضية العامة :*ال  

.ساتذة التعليم المتوسط بمقاطعة بلدية العشمستوى اإللتزام التنظيمي لدى أ -  

  الفرضيات الفرعية:

حصائية في مستوى االلتزام التنظيمي لدى اساتذة التعليم المتوسط إتوجد فروق فردية ذات داللة  -
.باختالف الجنس   

مي لدى اساتذة التعليم المتوسط مستوى االلتزام التنظيحصائية في إتوجد فروق فردية ذات داللة  -
.ختالف السنإب  

مي لدى اساتذة التعليم المتوسط حصائية في مستوى االلتزام التنظيإتوجد فروق فردية ذات داللة   -
.ختالف الحالة االجتماعية إب  
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 البيانات الشخصية

 

انثى                         ذكر                                                                             الجنس*  

    34-43            فأقل 23:  السن*     33 -24من                  
    فأكثر  54من                                      53-44من                                    

                                          أرمل            مطلق          متزوج           أعزب االجتماعية:*الحالة 
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 الجزء الثانيإ إستبانة ال لتزام التنظيمي

(×( في حقل االجابة  محاور المتعلقة بااللتزام التنظيمي الرجاء وضع عالمة 3فيما يلي          

لكل عبارة .المناسبة   

ستمراري.لتزام الال ول :المحور ال -  

 الرقم العبارات  موافق محايد غير موافق 
 1 ارغب باالستمرار حاليا في هذه المدرسة.   
 2 مغادرة المدرسة حاليا يسبب العديد من المشاكل واالضطرابات.   
 3 بقائي في هذه المدرسة هي مسالة ضرورية مثلما هي رغبة كذلك   
اشعر بان لدي خيارات وفرص قليلة للنظر في مغادرة هذه    

 المدرسة.
4 

الفوائد التي اتحصل عليها من في هذه المدرسة هي احد    
 االسباب الرئيسية الستمراري في العمل بها .

5 

اقبل اي وظيفة اكلف بها في مدرستي مقابل استمراري للعمل    
 فيها .

6 

العالقة التي تربطني بزمالئي داخل العمل .ارغب في استمرار      7 
 8 اتطلع للحصول على وظيفة متميزة في هذه المدرسة .   

 

لتزام الشعوري.المحور الثاني :ال -   

 الرقم العبارات موافق محايد غير موافق
شعر بسعادة والفخر في العمل في مدرستي .أ     9 
يتعلق بي.شعر بجدية بأن كل ما يتعلق بالمدرسة أ     10 
شعر بإحساس قوي باالنتماء إلى هذه المدرسة.أ     11 



 
104 

شعر بأنني جزء من عائلة هذه المدرسة.أ     12 
شعر باالرتباط العاطفي في هذه المدرسة .أ     13 
شعر بقيمتي واهميتي في هذه المدرسة.أ     14 
عتبر ان قراري التحاقي بالمدرسة قرار صائب.إ     15 
بكوني احد معلمين في هذه المدرسة.عتز إ     16 
خارج إستمتع بالتحدث عن المدرسة التي اعمل بها مع زمالئي أ   

 العمل.
17 

دائي لمهامي في المدرسة.أشعر بالراحة اثناء أ     18 

 

لتزام المعياري.المحور الثالث :ال -  

 الرقم العبارات  موافق محايد غير موافق
البقاء في العمل في هذه المدرسة .شعر باني ملزم في أ     19 
رى من الخطأ مغادرة المدرسة حاليا لو كان االمر مفيدا لي .أ     20 
 21 سأشعر بذنب ان غادرت المدرسة في هذه الظروف.   
حترامي لها .ا  خالصي و ا  هذه المدرسة ستحقق والئي و      22 
تجاه إلتزام والمسؤولية در المدرسة حاليا ألنني اشعر باإلغاأال    

شخاص العاملين بها.األ  
23 

 24 يرجع الفضل لهذه المدرسة في بناء مستقبلي الوظيفي .   
عمل بها أرا تفوق الطلبة في المدرسة التي يهمني كثي     25 
هداف مدرستي .أبذل كل ما بوسعي لتحقيق أ     26 
المدرسة .تهمني كثيرا الصورة التي يحملها االفراد عن      27 
تجاهها إنني لدي شعور بالواجب ريد مغادرة هذه المدرسة ألأال    

تجاه التالميذ.ا  و   
28 
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المراجع: المصادرو قائمة  

 قائمة الكتب:

 
:دار الشروق للنشر 1ط المنهج العلمي وتطبیقاته في العلوم االجتماعیة( 2008ابرش ابراهیم ) .1

 والتوزیع,عمان.

 .2014،دار المنهل للنشر،اریة المعاصرةمفاهیم إدأحمد محمد ،أبو حموالشایب، .2
:دار الجسور  1ط منهجیة البحث في العلوم االجتماعیة واإلنسانیة( 2007مد خالد )حا .3

 للنشر،الجزئر.
 . 2003اإلسكندریة، ، دار الجامعة الجدیدة، السلوك التنظیميحسین حریم ،   .4
في المدارس  (قـیم العمـل وااللتـزام الـوظیفي لـدى المـدیرین والمعلمـین 2006حمـادات ، محمـد )  .5

 .عمان : دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزیع. 1. ط 

المطبوعات  ،دیوان،تدریبات على منهجیة البحث العلمي في العلوم االجتماعیةرشید زرواتي .6
 .1،2008الجامعیة  ،قسنطینة،ط،

 ،دار الجامعیة الجدیدة . ادارة المواردالبشریة(،2002سلطان محمد سعید انور ) .7
،بدون  2004،الدار الجامعیة، اإلسكندریة،السلوك الفعال في المنظماتصالح الدین عبد الباقي :  .8

 طبعة .
،  مؤسسة الكتاب ، إستراتیجیات األعمالالسیاسات اإلداریة و فرید راغب محمد النجار ،   .9

2003.  

،دار وائل للنشر ، أسالیب البحث العلمي في العلوم االجتماعیة واالنسانیةفوزي غرابیة واخرون .10
 .3،2002والتوزیع ،عمان ،ط

، دار اسامة للنشر  ، التنظیم االدراي مبادئه واساسیاته ، الطبعة االولى(2006عبودي زید ) .11
 االردن . والتوزیع ، عمان

 .2003: دار الشروق للنشر والتوزیع ،  سلوك المنظمة، سلوك الفرد والجماعةماجدة العطیة ،  .12
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 الرسائل الجامعیة والمجالت:*

  مداخل  تنمیة االلتزام التنظیمي لدى ضباط الشرطة الفلسطینیة في(2014أبو جیاب، محمد ) .31
 غزة، فلسطین. ،ماجستیر غیر منشورة، الجامعة اإلسالمیة رسالة ،قطاع غزة

 
 الوالء التنظیمي وعالقته بالخصائص الشخصیة والرغبة في(2004االحمدي، طالل بن  عابد ) .31

 ، دراسة میدانیة لممرضین العاملین في مستشفیات كزارة الصحة بمدینةترك المنظمة والمدینة
 .(.1)24المجلة العربیة لإلدارة:  ،الریاض

 
 ، دراســةــي وعالقتــه بــاألداء الــوظیفيااللتــزام التنظیم(  2010األطــرش، ســمیرة )  .15

جامعة قاصدي  كلیـة العلـوم اإلنـسانیة واالجتماعیـة،،ـة مـن مربیـات ریـاض األطفـال میدانیـة لـدى عین
 مرباح .
 

 أثر االلتزام التنظیمي والثقة في اإلدارة   على العالقة   بین العدالة أمیرة  محمد رفعت حواس ،  .16
، رسالة مقدمة لنیل   المواطنة التنظیمیة بالتطبیق على البنوك الخارجیة التنظیمیة وسلوكیات

 .2004شهادة الماجیستیر في إدارة األعمال ،جامعة القاهرة ، مصر ، 
 تحلیــل عالقــة بعــض المتغیــرات الشخصــیة وأنمــاط القیــادةبــوأ نــدى ،ســامیة خــامیس "،  .31

 . 2003، رسالة ماجستیر غیر منشورة،جامعة القاهرة،لتجاریة"ا
 دراسة العالقة بین السلوب القیادي، وااللتزام التنظیمي،(2006جودة، إیمان، والباقي، رنده ) .18

 مجلة ،احدى شركات القطاع العام وصراع الدور وغموضه، وبعض المتغیرات الدیمغرافیة في
 ..(1)19د لالمج ،جامعة الملك سعود

 : دراسة حالةدور إدارة التغیر في تعزیز االلتزامـ التنظیمي لدى العاملین ( 2012حلس، صقر) .19
 رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة اإلسالمیة: غزة، فلسطین. ،دیة غزةعلى بل

بالجامعات  یـاس مـستوي االلتـزام التنظیمـي لـدي العـاملینق(  2006حمـاد ، سـامي إبـراهیم )  .20
 . رسالة ماجستیر ، غزة . الفلسطینیة بقطاع غزة
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عالقة وأثر اإلیمان بالمنظمة على رغبة العاملین )االلتزام ( (2006حنونه، سامي إبراهیم)  .21
 مجلة تنمیة،لجامعات الفلسطینیة في قطاع غزةفي ا بالعمل آلراء عینة من العاملین باالستمرار

 .الرافدین

أثر االلتزام التنظیمي و الثقة في اإلدارة على العالقة بین ( 2003حواس أمیرة رفعت محمد ) .22
بالتطبیق على البنوك التجاریة ،رسالة ماجستیر،  التنظیمیة وسلوكیات المواطنة التنظیمیة  العدالة

 جامعة القاهرة، مصر.
 أثـر االلتـزام التنظیمـي والثقـة التنظیمیـة علـى العالقـة بـین العدالـة،أمیر محمد ،"حواس .31

 التنظیمیـة بـین العدالـة التنظیمیـة وسـلوكیات المواطنـة التنظیمیـة بـالتطبیق علـى البنـوك
 . 2003، رسالة ماجستیر غیر منشورة،جامعة القاهرة،لتجاریة"ا
،رسالة ماجستیر)غیر  لمناخ التنظیمي وعالقته بااللتزام التنظیمياخالد محمد احمد الوزان : .24

 .(،جامعة نایف العربیة ، البحرین منشورة
, دور عدالة التعامالت في تخفیف ضغوط اصرع الدور(  2010الخشروم محمد مصطفى ) .25

دارسة تطبیقیة على عناصر التمریض في مستشفى حلب الجامعي .مجلة جامعة دمشق للعلوم 
 . 02صادیة و القانونیة، مجلداالقت

أثر البیئة الداخلیة على االلتزام (2010خیر الدین موسى أحمد ، النجار محمود أحمد ) .26
 في المملكة األردنیة الهاشمیة د. ط ،عمان. يالمؤسسة العامة للضمان االجتماع التنظیمي في

الریاض.  ماجسـتیر ،جامعـة نـایف العربیـة دراسـة مسـحیة علـى العـاملین بمجلـس الشـورى"،رسـالة
 ..(1)24المجلة العربیة لإلدارة: 

 
ادراك العدالة التنظیمیة وعالقتها بااللتزام التنظیمي لدى ممرضي (،2014زروقي خولة،) .27

،مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة ماستر اكادیمي ،علم مستشفى سلیمان عمیرات بتقرت 
 ،جامعة قاصدي مرباح :ورقلة. النفس العمل والتنظیم

مستوى االلتزام التنظیمي   لدى عمال  مؤسسة سونطراك (،2011.2012الزهرة بر اهلل ،) .28
 ،مذكرة لنیل شهادة لیسانس في علم النفس عمل وتنظیم ،جامعة قاصدي مرباح:ورقلة.بمدینةورقلة

 
 

 قیاس مستوى االلتزام التنظیمي لدى العاملین بالجامعات ،(2006سامي إبراهیم حماد حنونة ) .29
 ،رسالة ماجستیر )غیر منشورة ( كلیة التجارة ،قسم إدارة األعمال ،الجامعة الفلسطینیة بقطاع غزة
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 اإلسالمیة ،غزة.
أثر التسویق الداخلي في تحقیق االلتزام التنظیمي متعدد ( 2010الشوبكة، رائد ضیف اهلل)  .30

رسالة ماجستیر غیر منشورة. جامعة الشرق األوسط، ،لین في أمانة عمان الكبرىللعام األبعاد
 األردن.

 
  دراسة اللتزام التنظیمي داخل المؤسسة وعالقته بالثقافة التنظیمیة(ا2015عاشوري، ابتساـم)    .31

ماجستیر  میدانیة بمؤسسة دیوان الترقیة كالتیسیر العقاري بمدینة الجلفة (المدیریة العامة)، رسالة
 الجزائر. -بسكرة-غیر منشورة، جامعة محمد خیضر 

 -دور البـرامج التدریبیـة فـي رفـع مسـتوى الـوالء التنظیمـيعتیبـي ،مشـعل بـن حمـس،"ال   .32
 رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة اإلسالمیة: غزة، فلسطین. ،دیة غزةعلى بل

 التنظیمي ، لـنمط القیـادي وأثـره علـى االلتـزاما( 2010الغامدي ، سعید بن محمـد آل عـاتق ، )- .11
 رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة ،جامعة أم القرى .

 
 

 
 المشرفینلدى  التنظیميوعالقته بااللتزام   الوظیفيالرضا ( 2008فؤاد نواوي ) إیناسفلبمان  .34

، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، والمشرفات التربیات بإدارة التربیة والتعلیم التربویین
 قسم اإلدارة التربویة والتخطیط ،جامعة أم القرى ،المملكة العربیة السعودیة.

 
رسالة ماجستیر غیر التنظیمي، بااللتزام اھالثقافة التنظیمیة وعالقتمحمد بن غالب العوفي :  .35

 .2005اإلداریة،جامعة نایف العربیة ، الریاض ، 54،قسم العلوم  العلیا،كلیة الدراسات  منشورة

 ، رسالة ماجستیرالثقافة التنظیمیة وعالقتها بااللتزام التنظیمي(  2005محمد بن غالب العوفي) .36
 غیر منشورة،كلیة الدراسات العلیا ،قسم العلوم اإلداریة،جامعة نایف العربیة ، الریاض .

دراسة ،نظیمیة وعالقاتها بااللتزام التنظیمي العدالة الت(، 2016محمد عبد السعیدعلیان ،) .37
میدانیة على هیئة التمریض في المستشفیات الحكومیة في محافظة غزة ،رسالة الستكمال متطلبات 
 للحصول على درجة ماجیستر ،في ادارة االعمال كلیة االقتصاد والعلوم االداریة جامعة االزهر:غزة.

 إدارة الصراع التي یتبعها مدیرو وكالة الغوث بمحافظاتاستراتیجیات (2011مرزوق، ابتسام )- .13
 ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة اإلسالمیة،غزة وعالقتها بااللتزامـ التنظیمي لدى العاملین
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 غزة، فلسطین.
 المشرفین الرضــا الــوظیفي وعالقتــه بــااللتزام التنظیمــي لــدى(   1429نــواوي ، إینــاس فــؤاد ) .13

 ینـة مكـة المكرمـة مكة .بمدالتربوي ین والمشرفات التربویات بإدارة التربیة والتعلـیم 
دوراالنماط القیادیة المعاصرة في تحقیق االلتزام التنظیمي (، 2013هادي عذاب سلمان ) .40

 ،اطروحة ،دراسة تحلیلیة لآلراء عینة من القیادات االداریة العلیا في الشركات الصناعیة العراقیة
الى مجلس جامعة سانت كلیمنتس العالمیة  وهي جزء من متطلبات نیل درجة الدكتوراه في االدارة 

 العامة.
, دراسة مسحیة  المناخ التنظیمي وعالقته بااللتزام التنظیمي( 2014الوازن خالد محمد أحمد )  .13

اخلیة بمملكة البحرین ، مقارنة على الضباط العاملین باإلدارة العامة للتدریب والحراسات في وازرة الد
 رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض.

 
 
 

 


