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 التدريس جببهعة الببحة هيئةالتنظيوي لدي أعضبء  االلتزام
 الىظيفي أدائهنعلً هستىي  وأثره 

 الدراسة: ممخص
 يةالتدريس الييئةدرجة االلتزام التنظيمي لدى أعضاء  تعرفالدراسة إلى  ىدفت

واستخدمت الدراسة  ،الوظيفي أدائيمعمى مستوى  ابجامعة الباحة من وجية نظرىم وأثرى
 جميعمجتمع الدراسة في  ثلج الوصفي المسحي لمناسبتو طبيعة الدراسة، وتمالمني

عينة الدراسة  تكونتعضًوا، و  865أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الباحة البالغ عددىم 
اختيارىم بطريقة المعاينة  تمىيئة تدريس ممثمين لمعظم كميات الجامعة،  عضو( 98من )

واستخدمت االستبانة كأداة  المجتمع،أفراد  من%( ٖ.ٔٔ) بنسبةالعشوائية البسيطة 
درجة االلتزام التنظيمي لدى  أنالنتائج من أىميا  نلمدراسة، وتوصمت الدراسة إلى عدد م

وانحراف  ٛٚ.ٖأعضاء ىيئة التدريس بجامعة الباحة كانت كبيرة بمتوسط حسابي قدره 
تبة األولى بدرجة كبيرة ، ولقد جاء بعد االلتزام المعياري في المر ٜٙ.ٓمعياري قدره 

، بينما جاء بعد االلتزام الشعوري ٘ٛ.ٓوانحراف معياري قدره  ٘ٓ.ٗبمتوسط حسابي قدره 
وانحراف معياري  ٗٛ.ٖ( في المرتبة الثانية بدرجة كبيرة بمتوسط حسابي قدره العاطفي)

أبعاد  في المرتبة الثالثة واألخيرة بين المستمر، في حين جاء بعد االلتزام ٓٓ.ٔقدره 
، ٖٓ.ٔوانحراف معياري قدره  ٜٗ.ٖااللتزام التنظيمي بدرجة كبيرة بمتوسط حسابي قدره 

مستوى الداللة  عندوتوصمت الدراسة إلى أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 
(α≤0.05)  في آراء أفراد العينة حول درجة التزام أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الباحة

الجنسية، والنوع االجتماعي، والتكميف بأعمال إدارية،  اتلمتغير  تنظيمًيا والتي تعزى
والدرجة العممية، والتخصص، والعمر، وسنوات الخبرة في جامعة الباحة، في حين توجد 

في آراء أفراد العينة حول درجة  (α≤0.05)مستوى الداللة  عندفروق ذات داللو إحصائية 
الكمية لصالح  عموق ة تنظيمًيا والتي تعزى لمتغيرالتزام أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الباح

التنظيمي لدى  االلتزام أنكما توصمت الدراسة إلى  افظات،أعضاء ىيئة التدريس في المح
 عندأعضاء ىيئة التدريس بالجامعة يؤثر معنوًيا عمى مستوى األداء الوظيفي بالجامعة 

 .(α≤0.05)مستوى الداللة 
م التنظيمي، أعضاء ىيئة التددريس، مسدتوى األداء الدوظيفي، االلتزاالمفتاحية:  الكممات

 جامعة الباحة.
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Abstract in English 
The study aimed at recognizing the organizational 

commitment of Albaha University staff and the work performance 

in the university. It also recognized the impact of the 

organizational commitment of staff upon work performance 

development. The study used the descriptive and mapping 

approach that fit the nature of the sample. The sample population 

represented all Albaha University staff who reached (865) 

members. The sample of study included (98) members represented 

most of university colleges and it has been selected randomly to 

reach (98) of the community members. The questionnaire was 

used as a tool of study. The study reached many conclusions: the 

most important one showed the degree of staff's commitment in Al 

baha University was large and the average reached (0.85). This 

percentage comes after the feelings (moral) commitment in the 

second rank in an average reached (1.00), while it comes after 

continuous commitment in the third rank and the last among the 

organizational commitment dimensions in a large degree reached 

(3.49) and with statistic deviation (1.03), The study concluded that 

there were no statistically significant differences at (α≤0.05) in the 

views of the sample about the degree of staff's commitment in 

Albaha University organizingly due to the sex variable, gender, 

major, age, years of experience in Albaha University. The result 

showed there were statistic differences at (α≤0.05) in the views of 

the sample about commitment of Albaha University staff 

organizingly due to the college location for the benefit of staff in 

the governorates, The study also indicated that there was statistic 

relationship at (α≤0.05) between organizational performance of 

Albaha University staff and work performance in general. The 

factor of correlation reached (0.56) and it was very strong 

correlation between the two variables and the study concluded 

that the organizational commitment affect clearly the work 

performance in Albaha University.  

Key words: Organizational Commitment, Albaha University staff, 

Development of work performance, Albaha University. 
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 :مقدمة
بيا ال يعد ترفًا،  نايةالمجتمعات المتحضرة بالمؤسسات التعميمية والع اىتمام إن

عمى اعتبار أن ىذه المجتمعات تضع التعميم في قمة أولويات العمل لدييا، ألن التعميم 
الذي تنشده المجتمعات المختمفة،  والتطور تقدمال تحقيقالركائز األساسية في  من

كنوع من أنواع المؤسسات التعميمية تمقى اىتمام خاص كونيا  والمؤسسات الجامعية
يتمقون المعارف والميارات لبلرتقاء  حيثالتعميم العام  لخريجي ةالرئيس الحاضنة

يسيم في تخريج جيل متعمم يتفق مع  بمابمستواىم العممي واألخبلقي والثقافي، 
 في الجامعة نجاحلشاممة، فسوق العمل، بما يسيم في تحقيق أىداف التنمية ا ياجاتاحت

، ومنيا بالطبع األداء أشكالوبيا بكافة  األداءأداء رسالتيا يعتمد بشكل كبير عمى 
 أىداف الجامعة المستقبمية. حقيقاإلداري الذي لو دور كبير في ت

المنظمات  كافة في واضًحا اىتماًما القت التي المواضيع من التنظيمي االلتزام يعد
 العمل انجاز ودرجة المنظمة بفعالية عبلقة من لو لما األخيرة، العقود في ةبأنواعيا المختمف

 في القوية الرغبة ويشمل المنظمة، نحو الفرد اتجاه عن التنظيمي االلتزام يعبر إذ فييا؛
 األفراد ويعد العمل، في إضافية جيوًدا الفرد بذل في االلتزام ويظير فيو، عضًوا البقاء

محمًيا  األخرى لممنظمات ومنافستيا بقائيا في تساعد قوة مصدر اتيممنظم تجاه الممتزمون
(، فتأثير االلتزام التنظيمي عمى المنظمات كبير حيث ٙٔ، ٜٜ٘ٔوعالمًيا )العضايمة، 

يسيم في توفير التكاليف االقتصادية، وتحسين الحالة النفسية واالجتماعية سواء عمى 
فالنمو الذي تشيده بعض الدول اقتصادًيا، قد أو عمى مستوى الجماعات،  األفرادمستوى 

بمؤسساتيا المختمفة، كما أن االنخفاض في  ليكون من أسبابو الرئيسة التزام قوة العم
مستوى االلتزام التنظيمي بالمؤسسات، قد يترتب عميو فقدان الدافعية لمعمل، وبالتالي 

 (ٗ٘، ٖٕٓٓاس، فقدان قيمة اإلبداع والتميز، واالتجاه نحو ترك العمل. )حو 
 الرتباطو نظًرا الوظيفي األداء بموضوعالحديث  التنظيمي الفكر ىتمفقد ا لذا

 رؤى من إليو تصبوا ما إلى والوصول أىدافيا تحقيق في المنظمات وفعالية بكفاءة
 الموارد بإدارة الفكرية واألولويات االىتمامات زادت ىنا ومن جوىرية، وقيم وأىداف
 بمستوى مرتبط منظمة أي نجاح ألن لمعاممين الوظيفي األداء وىمست وتحسين البشرية
العنصر المؤثر والفعال في استخدام الموارد المادية  باعتباره وكفاءتيم، أفرادىا أداء

المتاحة وتعتمد اإلدارة في تعظيم النتائج، وترشيد استخدام الموارد المادية والبشرية 
صر البشري، لدرجة تزيد من صعوبة قدرة اإلدارة وقد يصعب ترشيد استخدام العن المتاحة،

عمى ترشيد استخدام ىذا العنصر، األمر الذي جعل المشكمة الرئيسة التي تواجو اإلدارة 
ىي التعرف عمى المتغيرات المحددة ليذا العنصر، والتي تنعكس عمى  مؤسسةفي أي 

 (ٖٖٙ ،ٕ٘ٔٓ)غانم، المؤسسة.  ىذهسموك ىؤالء األفراد الذين يمثمون قدرة العمل في 
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لدورىا المحوري في  ؛إن الجامعة من المؤسسات الميمة في المجتمعات وحيث 
تحقيق أىداف التنمية الشاممة بيذه المجتمعات، عمى اعتبار أنيا تقوم بثبلثة وظائف 
أساسية متفاعمة فيما بينيا ىي وظيفة التدريس والتي تعد الوظيفة الرئيسية لمجامعة، 

العممي والذي يقوم عمى أساس االرتقاء بمستوى األداء الجامعي، ودراسة ووظيفة البحث 
يجادالمشكبلت والقضايا التي تشغل بال المجتمع  الحمول المناسبة ليا، بما يحقق  وا 

طموحات وتطمعات ىذا المجتمع، وىذا كمو يصب في الوظيفة الثالثة لمجامعة المتمثمة 
سات المجتمع بالكفاءات والقدرات البشرية في خدمة المجتمع، فإمداد الجامعة لمؤس

في تحقيق النقمة النوعية ليذه المؤسسات، تعد خدمة  اىمأن تس مكنياالمتميزة التي ي
 متكاممة تقدميا الجامعة لممجتمع.

ولكن يمكن  متشابية،الجامعية تقريًبا  المؤسساتبيئة العمل في  إن وحيث
بداع  لذلك  وتميزىم، اتالعاممين بيذه المؤسسالتمييز بينيا من خبلل مستوى أداء وا 

األعمال من  إلنجازعمى أصحاب الخبرات والميارات البلزمة  المحافظةتحاول الجامعات 
الجامعات األخرى المحمية منيا والعالمية، إن كل ذلك  باقيأجل تطوير العمل والتميز عن 

بأن يتبنى  اظمتو وميتمً بمن ايدفعيا إلى االىتمام والتركيز عمى الفرد بأن يكون ممتزمً 
الجامعية  بالمؤسسةويسيم في تحقيق أىدافيا، وتسعى أيضا إلى زيادة ارتباط العاممين 

التدريس بجامعتو ويمتزم بأداء كافة الميام  ىيئةفعندما يرتبط عضو  ا،يعممون فيي التي
داف ىذه والوظائف المنوطة بو بكل كفاءة وفاعمية، يكون ذلك دافًعا قوًيا نحو تحقيق أى

 .المؤسسة وبالتالي تحقيق التقدم والرقي في تصنيفيا عمى المستوى المحمي والعالمي
يمكن أن تحققو المؤسسة الجامعية مرتبط بشكل مباشر  الذي التقدمو  نجاحفال
البشرية المتوفرة لدييا من أعضاء ىيئة تدريس متميزين وكفاءات  المواردبمستوى 

البشري يعتبر ميزة تنافسية بالنسبة  العنصرإن  حيث ،إدارية ذات مستوى أداء عالي
إلى البقاء والتنافس والتميز  الجامعات وتسعىليا، لما يممكو من معرفة وخبرة وميارة، 

في رفع مستوى أدائيم  سفييا، مما ينعك لعاممينا دىمن خبلل تعزيز االلتزام التنظيمي ل
نتاجيتيم يشجعيم عمى  الجامعاتالعاممين في  االلتزام التنظيمي لدى تعزيزكما أن  ،وا 

من األداء واالنجاز، ذلك أن االلتزام  عال اإلبداع والتميز من أجل الوصول إلى مستوى
التأثير عمى سموك العاممين، ليسيموا في تحقيق  فيالتنظيمي يعتبر عامبًل ميًما 
 (ٖٖٙ، ٕٗٔٓأىدافيا. )بني عيسى؛ وأبا زيد، 

ن الدراسات السابقة من نتائج متعمقة بااللتزام ضوء ما توصمت إليو عدد م وفي
البابطين  دراسة منياالتنظيمي لدى أعضاء ىيئة التدريس بالمؤسسات الجامعية 

ىد( التي توصمت إلى أن درجة ممارسة االلتزام التنظيمي بمجاالتو الثبلث ٖ٘ٗٔ)
ت جامعة رؤساء األقسام األكاديمية في كميا لدىالوجداني، واألخبلقي، والمستمر، 

م( التي أكدت عمى ٖٕٔٓالنويقة ) ودراسة ،سممان بن عبد العزيز جاءت بدرجة كبيرة
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 وااللتزامالمعياري،  وااللتزامالشعوري،  االلتزامالتنظيمي بأبعاده الثبلث  االلتزامارتفاع 
 ارتفاعم( التي أكدت عمى ٖٕٔٓأحمد ) ودراسة ،المستمر لدى منسوبي جامعة الطائف

م( ٕٕٔٓعواد وأجتي ) ودراسة ،التنظيمي لدى منسوبي جامعة المنصورة امااللتز درجة 
التي أكدت عمى أن أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات األردنية لدييم التزام عاطفي والتزام 

والعياصرة  حمادات، دراسةو  ،المستمر االلتزاممعياري عالي، بينما لدييم ضعف في درجة 
ام أعضاء ىيئة التدريس بمسؤولياتو الجامعية جاءت ( التي أكدت عمى أن التز مٕٔٔٓ)

المحمي  لمجتمعبدرجة مرتفعة في حين جاء التزامو تجاه مسؤولياتو نحو أولياء األمور وا
م( التي توصمت إلى ارتفاع درجة الوالء ٜٕٓٓمريم الحمدانية ) ودراسة، منخفضةبدرجة 

حسن  ودراسة ،سمطنة عمانالتنظيمي لدى أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات الخاصة ب
التنظيمي لدى أعضاء ىيئة التدريس بكمية  االلتزامم( التي توصمت إلى أن درجة ٜٕٓٓ)

( التي توصمت إلى مٕٚٓٓغنيم ) ودراسة ،القادسية جاءت مرتفعة بجامعةالتربية 
 ،ارتفاع الوالء التنظيمي لدى أعضاء ىيئة التدريس بجامعة النجاح الوطنية بفمسطين

م(، التي توصمت إلى أن درجة االلتزام التنظيمي لدى منسوبي ٕٙٓٓ) حنونة ودراسة
م( التي توصمت ٖٕٓٓالخشالي ) ودراسةالجامعات الفمسطينية بقطاع غزه كان مرتفًعا، 

لدى أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات الخاصة األردنية  نظيميالت االلتزامإلى أن درجة 
المستمر،  االلتزامأعمى من  خبلقيالعاطفي واأل زامااللتجاءت بدرجة متوسطة، حيث جاء 

م( التي توصمت إلى أن درجة الوالء التنظيمي بأبعاده ٜٜٚٔالعتيبي والسواط ) ودراسة
الثبلث العاطفي، والمستمر، والمعياري، لدى منسوبي جامعة الممك عبد العزيز جاءت 

سات بحثية أخرى في معظم ىذه الدراسات بأىمية إجراء درا وأوصت ،بدرجة متوسطة
البيئات الجامعية حول درجة االلتزام التنظيمي لدى منسوبييا وعبلقتيا مع بعض 
المتغيرات األخرى منيا األداء الوظيفي والرضا الوظيفي والثقافة التنظيمية والمناخ 

 التنظيمي وغيرىا من المتغيرات.
وذلك في  الذي تشيده الدراسات في ىذا الميدان الميم، التطورضوء  وفي

خاصة  الجامعيةبالمؤسسات  اممينمحاولة لتفسير تباين االلتزام التنظيمي لدى الع
ضوء  وفيوتحديد أثره عمى األداء الوظيفي بتمك المؤسسات،  ،أعضاء الييئة التدريسية

ما الحظو الباحث بطبيعة عممو كعضو ىيئة تدريس بجامعة الباحة بوجود تفاوت في 
 التيالدراسة  ىذهي لدى أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة، كانت درجة االلتزام التنظيم

الباحة  بجامعةالتنظيمي لدى أعضاء ىيئة التدريس  االلتزامتسعى لمكشف عن درجة 
 عمى مستوى أدائيم الوظيفي. وأثره
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 الدراسة وتساؤالتيا:  مشكمة
يئة التنظيمي لدى أعضاء ى االلتزامعن درجة  لمكشفالدراسة الحالية  تسعى

 ،بالجامعة من وجية نظرىم الوظيفي أدائيمعمى مستوى  وأثرىاالتدريس بجامعة الباحة 
 :اآلتية األسئمةعن  لئلجابةالحالية  راسةالد تسعىىذا اليدف  ولتحقيق

 النظرية لبللتزام التنظيمي؟ األسس ما .1
لتزام درجة االلتزام التنظيمي بأبعاده الثبلث )االلتزام الشعوري "العاطفي، واال  ما .2

المعياري، وااللتزام المستمر( لدى أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الباحة من 
 وجية نظرىم؟

بين  (α≤0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ىل .3
العينة لدرجة االلتزام التنظيمي لدى أعضاء ىيئة  أفرادمتوسطات استجابات 

بأعمال  التكميفو  ،)الدرجة العممية غيراتلممتالتدريس بجامعة الباحة والتي تعزى 
الخبرة في  سنواتو  التخصص،و  النوع،و  الجنسية،و  ،إدارية باإلضافة لمتدريس

 الكمية(؟ موقعو  العمر،جامعة الباحة، و 
الثبلث )االلتزام الشعوري "العاطفي، وااللتزام  بأبعادهااللتزام التنظيمي  أثر ما .4

أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الباحة عمى  لدىالمعياري، وااللتزام المستمر( 
 ؟الوظيفي بالجامعة أدائيممستوى 

لدى أعضاء ىيئة  ميالتوصيات والمقترحات الخاصة بتنمية االلتزام التنظي ما .5
 التدريس بجامعة الباحة؟ 

 الدراسة:  أىداف
 تيدف الدراسة الحالية إلى:   

 عمى األسس النظرية لبللتزام التنظيمي. التعرف .1
االلتزام التنظيمي بأبعاده الثبلث )االلتزام الشعوري "العاطفي،  درجةعن  الكشف .2

وااللتزام المعياري، وااللتزام المستمر( لدى أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الباحة 
 من وجية نظرىم.

بين  (α≤0.05)إحصائية عند مستوى الداللة  الداللةذات  فروقعن ال الكشف .3
ة لدرجة االلتزام التنظيمي لدى أعضاء ىيئة العين أفرادمتوسطات استجابات 

التكميف  –التدريس بجامعة الباحة والتي تعزى إلى متغيرات )الدرجة العممية 
سنوات  –التخصص  -النوع  –الجنسية  –بأعمال إدارية باإلضافة لمتدريس 

 موقع الكمية(. –العمر  –الخبرة 
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االلتزام الشعوري "العاطفي، الثبلث ) بأبعادهعن أثر االلتزام التنظيمي  الكشف .4
المستمر( لدى أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الباحة  االلتزاموااللتزام المعياري، و 

 الوظيفي بالجامعة. أدائيمعمى مستوى 
 االلتزامعدد من التوصيات والمقترحات المرتبطة بنتائج الدراسة لتنمية  وضع .5

 التنظيمي لدى أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الباحة.
 الدراسة:  أىمية

خبلل مراجعة الدراسات السابقة وأدبيات البحث والتي تناولت االلتزام  من
التنظيمي واألداء الوظيفي بالمؤسسات الجامعية برزت أىمية الدراسة العممية ) التطبيقية 
و النظرية(، حيث تتمثل األىمية النظرية ليذه الدراسة في أنيا تتناول شريحة ميمة 

عال في مؤسسات التعميم العالي المتمثمة في أعضاء ىيئة التدريس، ويستند وذات تأثير ف
نجاح ىذه المؤسسات وتحقيق أىدافيا ورسالتيا بدرجة التزاميم التنظيمي، ومستوى 

 ىذه الدراسة أن تساىم فيما يأتي: ائجأدائيم الوظيفي، ومن الناحية التطبيقية يمكن لنت
يمكن  احةأعضاء ىيئة التدريس بجامعة الب االلتزام التنظيمي لدى درجة تحديد .1

الوظيفي بكميات الجامعة  األداءأن يكون ليا دور في تحسين مستوى 
ىيئة التدريس بالجامعة،  أعضاءالمختمفة، وتحديد األبعاد األقل توفرًا لدى 

 لتنميتيا لدييم.
 مااللتزاواقع  عنالعميا بالجامعة  لمقياداتتعطي نتائج الدراسة تصورًا  قد .2

في وضع عدد من  اىمالتنظيمي لدى أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة، بما يس
 التحسينات والتطوير المناسب لبلرتقاء بمستوى األداء.

 عمىالعميا بالجامعة  قياداتالدراسة في مساعدة ال ىذه نتائج اىميأمل أن تس كما .3
ز وضع الخطط ورسم السياسات وتصميم النظم واتخاذ اإلجراءات التي تعز 

 غير السميم منيا. واستبعادالسموكيات والممارسات السميمة واإليجابية 
خبلل تزويدىم بما ستتوصل إليو ىذه  منالبحث  بموضوعمكتبات الميتمين  إثراء .4

 الدراسة من نتائج.

 الدراسة: مصطمحات
 : (Organizational Commitment)التنظيمي  االلتزام

أىداف المؤسسة التي يعمل بيا من خبلل إحداث  ُيعرف بأنو "رغبة الفرد في تحقيق   
 ,Weibo, Z, Kaur, S, Jun,W, 2010) . تفاعل إيجابي بينو وبين كافة مكوناتيا"

13) 
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ىيئة التدريس بجامعة الباحة  عضاءالتنظيمي لدى أ االلتزامالدراسة الحالية  وتعرف   
يا، لمحفاظ عمى عبلقاتيم ورغبتيم البقاء ب بالجامعة،ارتباطيم واندماجيم  مستوى بأنو

التنظيمي لدى  االلتزاموتقاس درجة  يا،المتميزة مع زمبلئيم، وارتباط أىدافيم بأىداف
أفراد عينة  الستجاباتبالدرجة الكمية  إجرائًياأعضاء ىيئة التدريس بجامعة الباحة 

يمي لدى التنظ االلتزامتوفر أبعاد  درجةلقياس  المستخدمة ةانالدراسة عمى فقرات االستب
في )االلتزام الشعوري  األبعادىيئة التدريس بجامعة الباحة، حيث تتمثل ىذه  عضاءأ
 وااللتزام المعياري(. المستمر،وااللتزام  ،"العاطفي"

 الدراسة:  حدود
توفر أبعاد  درجة دراسةالناحية الموضوعية فيذه الدراسة تقتصر عمى  من

لذي وضعو ماير وآلن والمشار لو في جاروس النموذج الثبلثي ا سبااللتزام التنظيمي ح
(Jaros, S., 2007) أو العاطفي  شعوريوالمتمثل في االلتزام الAffective 

Commitment (AC)  وااللتزام المعياريNormative Commitment (NC) 
ىيئة  عضاءلدى أ Continuance Commitment (CC)المستمرااللتزام 

أثرىا عمى مستوى  ودراسة ،ة بالمممكة العربية السعوديةالتدريس بجامعة الباحة الحكومي
 الكمياتمجتمع الدراسة في جميع أعضاء ىيئة التدريس ب وتمثلالوظيفي،  أدائيم

التدريس  ةىيئ أعضاءعينة من  عمىوتم تطبيق أداة الدراسة  ،المختمفة بجامعة الباحة
 ه.ٖٚٗٔ/ٖٙٗٔعي من العام الجام ثانيالفصل الدراسي ال خبللبجامعة الباحة 

 النظري والدراسات السابقة:  اإلطار
باإلضافة  ،العناصر المرتبطة باألدب النظري أىم الجزءفي ىذا  حثالب استعرض

 السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة. راساتلمد
 النظري: اإلطار أوالً 

النظري الخاص بالدراسة الحالية والذي اشتمل  دبفي ىذا الجزء استعراض األ تم
 وأبعاده، وأىدافو، ومراحمو. و،حيث مفيوم منمى االلتزام التنظيمي ع

 : (Organizational Commitment) التنظيمي االلتزام مفيوم
التنظيمي وقبل استعراض ىذه  االلتزامالعديد من التعريفات لمصطمح  ىناك

فيوم األول التعريفات يجب اإلشارة لمفرق بين االلتزام التنظيمي والوالء التنظيمي، فالم
يشير إلى العبلقة الترابطية بين الفرد ومؤسستو بشكل عام، أما مفيوم الوالء التنظيمي 

كذلك فإن االلتزام التنظيمي يتم تطويره عمى  زام،يرتبط بعمل معين وىو أقل ثباًتا من االلت
ة مدار فترة طويمة من الزمن، أما الوالء التنظيمي فإنو يعكس التفاعل المباشر عمى سم
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(، وىناك العديد ممن عرفوا االلتزام ٘٘ٔ، ٜٕٓٓمعينة في مجال عمل شخصي. )حسن، 
دراك موقف ٜٙٔ، ٖٕٔٓالتنظيمي منيا تعريف النويقة ) ( بأنو "حالة تتبمور في سموك وا 

 الفرد تجاه طبيعة عبلقتو بمؤسستو".
( أنو "الدرجة التي يشعر من خبلليا الفرد ٕٔٙ، ٕٕٔٓعبد المحسن ) وعرفو

قبولو لؤلىداف التنظيمية والرغبة بالبقاء واالستمرار بالمؤسسة، األمر الذي ينعكس عمى ب
 سموكياتو، حيث يسعى لتحقيق أىدافيا من خبلل بذل قصارى جيده".

( بأنو ىو "االلتزام الناتج عن العبلقات ٕ٘ٔ، ٕ٘ٓٓعرفو الصرفي ) كما
تب عمييا من اتفاق متبادل يظل التبادلية بين الفرد ومؤسستو التي يعمل بيا، وما يتر 
 مستمًرا في حال بقاء العبلقة التعاقدية بينيما مثمرة".

اإليمان  عممية( االلتزام التنظيمي بأنو "ٕٙٛ، ٕ٘ٓٓوعبد المجيد ) ميوف وعرف
 بأىداف المنظمة وقيميا والعمل بأقصى طاقة لتحقيق ىذه األىداف وتجسيد تمك القيم".

بالقضية التي  اإليمانالتنظيمي بأنو " اللتزاما( ٓٛٔ، ٕٗٔٓدودين ) وعرف
ىذه  إلىيكرس التنظيم نفسو من اجميا، وباألىداف التي يتخذىا وبتصورات الوصول 

، وتحمل كافة اإليمانالتنظيم وفقا ليذا  إلىالكامل لبلنضمام  داداألىداف وىو االستع
 التبعات والمسؤوليات المترتبة عمى ذلك".

 الشعور( بأنو "ٜٖٓ ،ٜٕٓٓار لو في خميفات والمبلحمة )المش ةالحوامد وعرفو
اإليجابي المتولد عند الموظف تجاه منظمتو اإلدارية، واإلخبلص ألىدافيا واالرتباط معيا، 
ثم الحرص المستمر عمى البقاء فييا، من خبلل بذل الجيد واالفتخار بمآثرىا وخمق 

 التوافق بين ِقيِمِو وقيميا".
بأنو "رغبة الفرد في تحقيق  Weibo et al. (2010, 13). آخرونويبو و  وعرفو

 أىداف المؤسسة التي يعمل بيا من خبلل إحداث تفاعل إيجابي بينو وبين كافة مكوناتيا".
( بأنو "إجمالي الضغوط المعيارية المستدمجة ٖٖٔ، ٕٛٓٓدرويش ) وعرفو

ة، ويكون الفرد األقوى في لمتصرف بالطريقة التي تقابل بيا االحتياجات واألىداف التنظيمي
التزامو ىو األعمى في استعداداتو الفردية ليكون موجًيا في تصرفاتو بيذه المعايير 

 المستدمجة أكثر من كونو موجًيا بنتائج ىذه التصرفات"
من التعريفات السابقة لبللتزام التنظيمي أن ىناك شبو اتفاق بينيا وذلك  ويتضح

 لآلتي: اوفقً 
اك نمو في حالة االلتزام التنظيمي لدى الفرد العامل بالمؤسسة أن يكون ىن يمكن .1

 عندما تتطابق أىدافو وقيمو مع أىداف وقيم ىذه المؤسسة.
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االلتزام التنظيمي لدى األفراد العاممين بالمؤسسة وينمو عندما تكون رغبة  يتطور .2
 ىؤالء األفراد كبيرة لمبقاء كعضو فاعل في ىذه المؤسسة.

ام األفراد تنظيمًيا بالمؤسسة عندما يكون لدييم االستعداد التام كذلك التز  يتحقق .3
لبذل جيود إضافية إلنجاز الميام المكمفين بيا، في سبيل تحقيق أىداف 

 المؤسسة. 

 االلتزام التنظيمي:  أبعاد
 االلتزام عمى التركيز نتيجة التعقيد بعض الزموااللتزام التنظيمي  مفيوم توضيح إن

 الواجبات نحو وااللتزام العمل، نحو االلتزام :مثل عدة مجاالت وتضمينو العمل بيئة نحو
 جماعة نحو وااللتزام المينة، نحو وااللتزام المنظمة، نحو وااللتزام لمعمل، الداخمية والميام
 ،(م2006، ت)حمادا التنظيمي االلتزام في أساسية متغيرات عن عبرت والتي وغيرىا، العمل

التنظيمدي  االلتزامممدن اىتمدوا بدراسة  ثينالبداح طدرحلتزام التنظيمي لمفيوم اال  توضيًحاو 
 االلتزامالتدي توضدح طبيعدة ومفيدوم  األبعادمدن  االتنظيميدة عدددً  المتغيراتببعض  وعبلقتو

  ىذه األبعاد في اآلتي: تتمثلالتنظيمدي 
 :Affective Commitment)العاطفي(  الشعوري االلتزام

 فيالكبيرة بالمؤسسة  العاممينرغبة  عنالشعوري )العاطفي(  زامااللت يعبر
تتفق في أىدافيا وقيميا مع أىدافيم وقيميم الشخصية، وىذا  ألنيا فييااالستمرار بالعمل 

 Greenberg andفي تحقيق تمك األىداف ) لمشاركةيزيد من توجياتيم األكيدة نحو ا
Baron, 2005, p:217)،  العاطفي( يعبر عن الرغبة األكيدة  وريالشع لتزامأي أن اال(

حيث إن ىناك قبول لدى ىؤالء العاممين  لدى العاممين بالمؤسسة الستمرار عمميم بيا،
كما أنيم يشعرون بدورىم الميم لممشاركة في تحقيق تمك  ،ىذه المؤسسة وقيميا ىدافأل

بالفائدة عمى األىداف والسعي نحو التطوير والتحسين المستمر في أدائيم بما يعود 
بيا  واندماجيمبالمؤسسة  العاممينالنسبية القتران  القوةالقبول  ىذا ويعدالمؤسسة، 

القوي  بشعورىمعن ىذا النوع من االنتماء  العاممينالقوية في البقاء فييا ويعبر  مورغبتي
بانتمائيم لمؤسستيم، ارتباطيم عاطفًيا بيذه المؤسسة، شعورىم بأنيم جزء من أساسي 

مؤسسة، تعبيرىم الدائم بسعادتيم لتبعيتيم ليذه المؤسسة، وكذلك تمضية بقية حياتيم بال
 (ٕٛٔ ،ٕ٘ٓٓالعممية بيا.)الصيرفي، 

أن  كنحدوث أي تغيير في سياسات وقيم وأىداف المؤسسة والتي يم وعند
تنتج بسبب التغيرات الحادثة بالمجتمعات، إال أن التزاميم تجاه مؤسستيم يجعميم أكثر 

 التكيفواًل ليذه التغييرات حتى ولو كانت جوىرية العتقادىم بأنيم لدييم القدرة عمى قب
المؤسسة من قبل العاممين بيا عند  وترك ،مع األىداف والقيم الجديدة ليذه المؤسسة
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وث تغيير تنظيمي فيذا يعني صعوبة تكيفيم مع ىذا التغيير )رفاعي وبسيوني، دح
 (Meyer and Hers covitch, 2001)كوفيتش ماير وىيرس وأكد ،(ٕٚٔ، ٕٗٓٓ
 االشعوري لمفرد قد يتطور اعتمادً  االلتزام( أن ٓٛٔ، ٕٛٓٓلو في درويش ) المشار
 .يالشخص واالندماج األىداف، ووضوح المشتركة، القيمأسس تتمثل في  ثبلثةعمى 

 :Normative Componentالمعياري  االلتزام
في  بالبقاء ممتزمين بأنيمبالمؤسسة  العاممينشعور  إلىالمعياري  االلتزام يشير

 افي الواقع يقع عمى عاتقيم ضغوط متعمقة بم فيمضغوط اآلخرين،  بسبب مؤسستيم
لدييم اعتقاد بأن تركيم  ألنيم ،العمل بالمؤسسة واترك لوعنيم  اآلخرينأن يقولو  كنيم

يعد االلتزام  لذلكالعمل،  كيمبسبب تر  مانطباعًا سيئًا لدى زمبلئي تركلعمميم قد ي
كان ذلك لو تأثير سمبي عمى ىؤالء العاممين.)رفاعي  ولوأدبي حتى  التزامالمعياري 
 (.ٕٚٔ ،ٕٗٓٓوبسيوني، 

 تجاهوالواجب  بالمسؤوليةشعور الفرد  يعكس المعياري االلتزامأن  كما
قيميا ول المؤسسةالوفاء لتمك  عميووىذا يحتم  ،فييا والعاممينالتي يعمل بيا  المؤسسة
دور كبيدر فدي  بيايؤمن  التيمؤسستو وقيميا  تجاه بااللتزامفشعور الفرد  ،وأىدافيا

الشخدصية  والمبادئالقديم  مدن بالمؤسسة البقاءوقد ينبع  االلتزام،بمدورة ىدذا الندوع مدن 
 - لياأو بعدد دخولدو  -أو العدائمي  فيالثقدا التوجدو - لياالفرد قبل دخولو  يحممياالتدي 
أو الددين الذي يؤمن بو الفدرد  األعرافيكون لمقيم العائمية أو  وقد -التنظيمي  التوجدو
 (Lagomarion and Cardona, 2003). المعياري االلتزامتكدوين  في األثر
 :Continuance Commitment مستمرال االلتزام

زمنية طويمة  استمرار العاممين بالمؤسسة لفترات أنإلى  مستمرااللتزام ال ويشير
 يكمفيمقد  بالمؤسسةبأن ترك العمل  العتقادىملمبقاء بيا،  قوية رغبةنسبًيا يولد لدييم 

فييا عمى مدار الوقت )رفاعي وبسيوني،  وهالكثير مما استثمر  يفقدىم وقدالكثير، 
 مبالمؤسسة ألني لمعمل يملقوة احتياج يشير قد المستمر االلتزامكما أن  ،(ٕٙٔ، ٕٗٓٓ

 اللذلك  ،(ٜٕٓ، ٕٗٓٓتحمل أعباء المعيشة بطريقة أخرى )سمطان،  طيعونيست ال
العمدل،  زمبلء عبلقاتبتمك األمور وأمور أخرى تتمثل في  التضحيةالعاممين  ىؤالءيرغب 

يقال  العاممينومثل ىؤالء  األخرى، المنافع... الخدمة ومددة والميارات، والمينة، والتقاعدد،
 ,Greenberg and Baro, 2005. مرتفعة المستمرعنيم إن درجة التزاميم 

p:216)).  
مما سبق تعدد أبعاد االلتزام التنظيمي، وعمى الرغم من تعددىا إال أن  ويتضح

بعض الدراسات أظيرت تأثيرىا عمي بعضيا البعض، كما أشارت إلى تطابق أىداف الفرد 
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عمل ومناخو لمشاركتو وقيمو مع أىداف وقيم االلتزام التنظيمي، متأثرًا بخصائص ال
اإليجابية في تنفيذه، مركزًا عمى السموك االيجابي في ذلك، ويظير ذلك جميًا برغبتو لمبقاء 

( ٔوالشكل ) ىدافيا،لتحقيق أ كبيرةبيا، واالستمرار فييا متمسكًا بعضويتيا، وباذاًل جيودًا 
 يبين أبعاد االلتزام التنظيمي الثبلث.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبعاد االلتزام التنظيمي بالمؤسسات( يوضح ٔ) الشكل
 

 العامل الفرد نيب الرابط ذلك ىو مييالتنظ االلتزام( يتضح أن ٔالشكل ) ومن
يكون االلتزام التنظيمي صفة أساسية وقناعة داخمية  فعندما ،التي يعمل بيا والمؤسسة

 مويق عمى مرتكًزا ،لدى الفرد نابًعا من داخمو دون فرض من المؤسسة التي يعمل بيا
التي يعمل بيا الفرد بكافة مكوناتيا اإلدارية  المؤسسة فإن واإلنتاجية؛ الجاد بالعمل الخاصة

المحافظة عمى ىذا االلتزام لدى األفراد العاممين بيا والمساىمة  عن مسئولةوالتنظيمية 
 مييتقو  ات،يوالترق ة،يوالمعنو  ةيالماد والحوافز المكافآت نظم خبلل فمن تو،يتنمبفاعمية في 

قد يكون لو دور ميم في تأصيل أبعاد  ذلك فإن بأنواعيا واإلجازات والعبلوات، األداء،
يسيم في  بما األفراد ىؤالء عند ارييوالمع والعاطفي، المستمر،االلتزام التنظيمي الثبلث 

 .بمؤسستيمتوثيق عبلقتيم 
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 وسمات االلتزام التنظيمي: خصائص
مقصودًا واعيًا لو عبلقة كبيرة باالنتماء والوالء االلتزام التنظيمي سموكًا  يعد

لممؤسسة التي يعمل بيا الفرد، وعمى الرغم من التباين في آراء الباحثين حول مفاىيم 
االلتزام التنظيمي، إال أنيم اتفقوا عمى عدد من السمات والخصائص التي تبين التزام الفرد 

ات شعور العاممين بالمؤسسة بأن قيميم تجاه مؤسستو ودرجة ىذا االلتزام، مثل ىذه السم
المؤسسة التي يعممون بيا، وأن ىناك رابط قوي بين الفرد  ممرتبطة ومتوائمة مع قي

ومؤسستو يجعمو مندفًعا نحو عممو بيذه المؤسسة أي أن ىناك رابط شعوري عاطفي تجاه 
 ( ٚٛٔ، ٕ٘ٓٓوالبمبيسي،  ،المؤسسة. )ميدي

م التنظيمي ثبلثة أبعاد رئيسية وىي الرباط االلتزا يتضمننفس اإلطار  وفي
العداطفي أو الوجداني بين الفرد والمنظمة، واالستمرار والبقاء في العمل، والشعور بالواجب 

االلتزام التنظيمي عن حالة غير محسوسة يستدل عمييا من خدبلل  عبروي ،تجاه المنظمة
 ،جسد مددي والئيم لمنظماتيموتصرفاتيم وت فرادظواىر تنظيمية معينة تتضمن سموك األ

االلتزام التنظيمي في تحقيقو وقتًا طويبًل ألنو يجسد حالة قناعة تامة لمفرد، كما  يستغرقو 
، بل قد يكون نتيجة لتأثيرات طارئةأن التخمي عنة ال يكون نتيجة لتأثير عوامدل سدطحية 

خصية والعوامل االلتزام التنظيمي بمجموعة الصفات الش يتأثرو  ،استراتيجية ضاغطة
مخرجات االلتزام التنظيمي في البقاء  تتمثلالتنظيمية والظروف الخارجية المحيطة بالعمل 

ودرجة انتظام وحضور العاممين واألداء الدوظيفي والحمداس  ،داخل المنظمة وعدم تركيدا
 (Wright, Kehoe, 2007, 22).لمعمدل واإلخبلص لممنظمة.

 االلتزام التنظيمي:  مراحل
التنظيمي لمفرد بالمؤسسة التي يعمل  االلتزامحول مراحل  اءالعديد من اآلر  اكىن

 (:ٕٚٓٓندا،  أبويكون االلتزام التنظيمي لمفرد يمر بمرحمتين ) فقد ،بيا
 األولى: مرحمة التحاق الفرد بالمؤسسة التي يرغب العمل بيا، والتي  المرحمة

والتي سيحقق من خبلليا  ترتبط من وجية نظره بطموحاتو وآمالو وتطمعاتو،
 .ميةرغباتو وأىدافو المستقب

 التزام الفرد تنظيمًيا ليذه المؤسسة، وىي المرحمة التي  مرحمةالثانية:  المرحمة
وبدقة  بيحرص فييا الفرد عمى القيام بكافة واجباتو الوظيفية عمى الوجو المطمو 

أىداف  تحقيقلحيث يسعى الفرد  المبذول، جيدأداء عالية، بغض النظر عن ال
 الحالية والمستقبمية.  المؤسسة
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التقسيم يبين مدى أىمية سعي الفرد نحو التحاقو بالمؤسسة التي تتوافق  وىذا
مستوى مرتفع  يقمع قدراتو ومياراتو وتطمعاتو، والتي يمكن أن يكون ليا دور في تحق

 لبللتزام التنظيمي نحو العمل بيذه المؤسسة. 
في  تتمثلل االلتزام التنظيمي في ثبلثة مراحل أساسية أنو يمكن تحديد مراح كما

 (ٕٚٔ ،ٖٕٓٓالنقاط اآلتية: )الخشالي،
 القواعدأو الطاعة والعمل بكافة  اإلذعاناألولى تتمثل في مرحمة  المرحمة .1

والنظم المعتمدة بالمؤسسة التي يعمل بيا الفرد، عمى اعتبار  والموائحوالتعميمات 
ومعنوية من المؤسسة يجعل الفرد أكثر ارتباطًا  أن حصولو عمى فوائد مادية

بمؤسستو وأكثر التزاًما بالميام والمسؤوليات المنوط بو القيام بيا، كما أنو 
 .خريناآل سمطةسيكون أكثر تقببًل ل

التطابق أو االندماج بالمؤسسة، حيث إنو  مرحمةالثانية تتمثل في  المرحمة .2
المؤسسة،  يمافو وقيمو مع أىداف وقسيشعر باالنسجام مع الذات، وتطابق أىد

 المؤسسة. ليذهواالعتزاز لكونو ينتمي  بالفخربما يسيم في زيادة شعوره 
حيث يكون ىناك قناعة تامة  اليوية،أو  التبنيالثالثة تتمثل في مرحمة  المرحمة .3

لدى الفرد بأىمية تبني أىداف وقيم المؤسسة، واعتبار أىدافو وقيمو جزء منيا، 
صى جيد ممكن بالمؤسسة، سيكون لو دور ميم في تحقيق أىداف وبذلو ألق

في  مردودكمو سيكون لو  وذلك ،المؤسسة وبالتالي تحقيق أىدافو الشخصية
 زيادة الشعور لدى الفرد بأن المؤسسة التي يعمل بيا جزء منو، وىو جزء منيا.

والموائح  مقواعدل االتقسيم يبين أىمية قبول الفرد لمعمل بالمؤسسة وفقً  وىذا
وقبول السمطة وتنفيذ القرارات المتعمقة بتحسين العمل  ،المنظمة لمعمل بيذه المؤسسة

عمى اعتبار أنو جزء أساسي  يا،بيا، ثم تأتي مرحمة تطابق أىداف الفرد وقيمو مع أىداف
ارتباًطا بيا بما يسيم في  أكثرالفرد  يجعل بمابيا ويشارك في بناء خططيا المستقبمية، 

 يامنيا وتحقيقو ألىداف اأساس أن أىدافو جزءً  عمىوتبنييا،  ياوقيم ىدافياألقبولو 
 بشكل مباشر في تحقيق أىدافو الشخصية. سيسيم

أيضًا تقسيم آخر لمراحل االلتزام التنظيمي لدى الفرد نحو مؤسستو مرتبط  وىناك
صى جيد ممكن بمرحمة التجريب واالختبار، وىي المرحمة التي يسعى فييا الفرد لمعمل بأق

لتأمين قبولو بالمؤسسة وعبوره ىذه المرحمة الميمة، حيث أنيا مرحمة يتكيف فييا الفرد 
مع اتجاىات المؤسسة ويمكن أن تسمى ىذه المرحمة بمرحمة التعايش مع البيئة الجديدة 

واإلنجاز والتي  العملتأتي مرحمة  ثمتمتد ىذه المرحمة لمدة عام،  وقدالتي يعمل بيا، 
فييا الفرد إلى تأكيد مفيومو لئلنجاز، وتتصف ىذه المرحمة بزيادة ثقة الفرد  يسعى

مدتيا ما بين عامين إلى  تتراوحبيا، و  عملبالمؤسسة وتكوين انطباع كامل عن طبيعة ال
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 تقوىوىي المرحمة التي  مؤسسة،الثقة بال مرحمةثم تأتي  ،أربعة أعوام تمي مرحمة التجربة
 سابقتينتكونت في المرحمتين ال التيلفرد نحو العمل بيذه المؤسسة و التزام ا اتجاىات فييا

 (.ٓٚ، ٕٔٔٓوعياصرة، ماداتوتنتقل من مرحمة التكوين إلى مرحمة النضج. )ح
 زملمراحل االلتزام التنظيمي ألي مؤسسة قد يم تصنيف أي أن يتضحسبق  مما

بما يسيم  تو،تجاىات مؤسسأىداف الفرد واتجاىاتو مع أىداف وا بينالتام  التوافقتحقيق 
 تحقيقفي إطار سعيو نحو  داخميا أداءهواالرتقاء بمستوى  يويتيا،ل الفرد تبنيفي 

كمو يتطمب مرور الفرد بعدد من المراحل الميمة تبدأ بمرحمة االختبار  وىذا ،أىدافيا
التنظيمي كسموك إيجابي داخل  االلتزامسموك  فاكتساب ،الثقة اكتساببمرحمة  وتنتيي

 أىدافو المستقبمية. لتحقيقسبق ذكرىا  التيالمراحل  بتمكمرتبط  ؤسسةالم
 دراسة االلتزام التنظيمي: أىمية

أىمية دراسة االلتزام التنظيمي إلى تأثيره الميم في رفع كفاءة المؤسسات  ترجع
قة وبالتالي االرتقاء بمستوى األداء العام بيا، وكذلك اىتمام االلتزام التنظيمي بشرح العبل

بين الفرد ومؤسستو، وعممو عمى تحسين القدرة التنافسية لممؤسسات ويؤثر باإليجاب في 
فاعمية وكفاءة ىذه المؤسسات من الناحية التنظيمية، باإلضافة الحتوائو عمى عدد من 
السموكيات اإليجابية لمفرد العامل بالمؤسسة منيا االستغراق الوظيفي، والمواطنة 

( وأىمية دراسة ىذه ٖٜٔ، ٕٖٗٔت العمل المثمى. )المسدي، التنظيمية، وأخبلقيا
لدى األفراد العاممين بالمؤسسة عمى اعتبار أنو ىو المحرك األساسي  ياتالسموك

 لممؤسسات المختمفة والقوة الدافعة ليا نحو تحقيق أىدافيا الحالية والمستقبمية.
 السابقة: الدراسات

بية واألجنبية المرتبطة بموضوع الدراسة العديد من الدراسات السابقة العر  ىناك
 الحالية، وسيتم عرض بعضيا مرتبة تنازليًا من األحدث إلى األقدم وفق اآلتي:

( دراسة ىدفت إلى أثر االلتزام التنظيمي عمى العبلقة بين ٕٙٔٓمصطفى ) أجرى
ضغوط العمل واألداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممك فيصل بالمممكة 
العربية السعودية، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي والتحميمي والتحميل السببي، وتمثل 
مجتمع الدراسة في جميع أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممك فيصل البالغ عددىم 

ه، وكان حجم ٖٙٗٔ/ٖ٘ٗٔعضو ىيئة تدريس وفق إحصائية العام الجامعي  ٜ٘ٚٔ
االستبانة كأداة لمدراسة، وتوصمت الدراسة  عضو ىيئة تدريس، واستخدمت ٕٙٛالعينة 

إلى عدد من النتائج من أىميا أن درجة االلتزام التنظيمي لدى أعضاء ىيئة التدريس 
بجامعة الممك فيصل كانت مرتفعة، وجاء االلتزام المعياري في المرتبة األولى، ثم االلتزام 

دراسة إلى وجود أثر طردي وعالي االستمراري، فااللتزام الشعوري "العاطفي"، كما توصمت ال
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بجامعة الممك  تدريسلبللتزام التنظيمي عمى مستوى األداء التدريسي لدى أعضاء ىيئة ال
 فيصل.

 االلتزام( دراسة أكدت عمى أن ٕ٘ٔٓ) Aysen Berberoglu أجرى كما
ذلك مع  ويرتبطبالمؤسسات المختمفة،  ينفي سموك الموظف ميًما دوًرا يؤديالتنظيمي 

التي تم تحديدىا الذاتي،  الموظفالذاتي لمموظف مع نظيره في مؤسسات أخرى  يدتحد
 ا،أكثر حماسً  واالمتوقع أن يكون من يكونااللتزام،  مندرجات  أعمىالذين لدييم  الموظفين

أثر  تحديدوكان اليدف من ىذه الدراسة ىو  ،عالية من األداء مستوياتتحقيق  بالتاليو 
التنظيمي بين العاممين في مجال الرعاية الصحية بشمال  األداء االلتزام التنظيمي عمى

خاص صغير الحجم في شمال  مستشفىتطبيق أداة الدراسة عمى العاممين ب وتم ،قبرص
وتم استخدام االستبانة كأداة لجمع المعمومات، ولقد توصمت الدراسة إلى عدد من  ،قبرص

ائية إيجابية بين االلتزام التنظيمي النتائج من أىميا أن ىناك عبلقة ذات داللة إحص
التنظيمي  األداءأثر إيجابي واضح عمى  لوالتنظيمي  االلتزامكما أن  ،التنظيمي واألداء

 لمعاممين في مجال الرعاية الصحية.
 في اإلدارية القيادة أنماط مستوى تعرف إلى ىدفت( دراسة ٕ٘ٔٓالنويقة ) وأجرى

 عمى تطبيقية دراسة خبلل من التنظيمي االلتزام تحقيق يف وأثرىا األردن في الداخمية وزارة
 الدراسة استخدمتموظًفا، و  ٕٓٗ عددىم والبالغ عمان في الوزارة مركز في الموظفين
 والتي الدراسة متغيرات حول البيانات لجمع استبانة تصميم تم حيث الوصفي البحث منيجية

 أىميا من نتائج إلى الدراسة توصمتو  الوزارة، مركز في الموظفين كافة عمى توزيعيا تم
 أظيرت كما المستجيبين، تقدير حسب التنظيمي وااللتزام القيادة ألنماط مرتفع مستوى وجود

 ىذه ضوء وفي التنظيمي، االلتزام أبعاد تعزيز في القيادة ألنماط ايجابي أثر وجود الدراسة
 .الوزارة في التنظيمي االلتزام تعزيزالتي تستيدف  اتعدد من التوصي الدراسة قدمت النتائج

 ينااللتزام الموظف أثر( دراسة ىدفت إلى تعرف ٕٗٔٓإرفين، وعمي ) وأجرى
واستخدمت الدراسة المنيج  ،الموظفين ودورانبالمؤسسات الخاصة عمى األداء التنظيمي 

الوصفي، وكان مجتمع الدراسة جميع وظفي شركة خاصة بدولة نيجيريا، واستخدمت 
ستبانة كأداة لمدراسة، ولقد توصمت الدراسة إلى عدد من النتائج من أىميا أن الدراسة اال

 إلىكما توصمت إلى أن ىناك عبلقة عالية  ا،التزام الموظفين تجاه مؤسستيم كان مرتفعً 
 اكما أن ىناك أيضا وجود عبلقة عالية جدً  ،التزام الموظفين واألداء التنظيمي بينحد ما 
وبناء عمى ىذه النتائج تم وضع عدد من التوصيات  ،وران الموظفينالموظف ود التزامبين 

رتباًطا اأكثر  يكونواتوظيف الموظفين الذين من المرجح أن  اإلدارةكان من أىميا أن عمى 
 بمؤسستيم.
( دراسة ىدفت إلى تعرف درجة ممارسة االلتزام ٖ٘ٗٔأجرى البابطين ) كما

امعة سممان بن عبد العزيز، وكذلك التعرف التنظيمي لدى رؤساء األقسام في كميات ج
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عمى درجة اختبلف أفراد الدراسة حول درجة ممارسة رؤساء األقسام االلتزام التنظيمي 
باختبلف متغيرات الدراسة )الجنس، ونوع الكمية، والدرجة العممية(، وبمغ عدد أفراد العينة 

لوصفي، واستخدمت عضو ىيئة تدريس بالجامعة، واستخدمت الدراسة المنيج ا ٕٖٕ
الدراسة االستبانة كأداة لجمع المعمومات الخاصة بموضوع الدراسة، ولقد توصمت الدراسة 
إلى عدد من النتائج من أىميا أن رؤساء األقسام متوفر لدييم أبعاد االلتزام التنظيمي 

ق بدرجة كبيرة، وتوجد فرو المستمرالثبلث المجال الوجداني والمجال األخبلقي والمجال 
في آراء أفراد العينة حول درجة توفر  (α≤0.05) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

رؤساء األقسام باختبلف متغير الجنس لصالح اإلناث، ومتغير  ىااللتزام التنظيمي لد أبعاد
نوع الكمية لصالح الكميات اإلنسانية، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية لمتغير الدرجة 

 العممية.
أثر الثقة التنظيمية في  معرفة إلى ىدفت( بإجراء دراسة ٖٕٔٓالنويقة ) وقام

تحقيق االلتزام التنظيمي في جامعة الطائف، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي، 
والميداني التحميمي، وتمثل مجتمع الدراسة من جميع الموظفين اإلداريين العاممين في 

 لعينةموظًفا، وبمغ عدد أفراد ا ٛٛٔالبالغ عددىم  اإلدارات المساندة في جامعة الطائف
موظًفا، واستخدمت االستبانة كأداة لمدراسة، ولقد توصمت الدراسة إلى عدد من  ٕٓٔ

النتائج من أىميا أن أبعاد االلتزام التنظيمي الثبلث )االلتزام الشعوري، وااللتزام المعياري، 
داريين العاممين بجامعة الطائف بدرجة وااللتزام المستمر( متوفرة لدى الموظفين اإل

 مرتفعة.
( دراسة ىدفت إلى تعرف ما إذا كان ىناك تأثير معنوي ٖٕٔٓأجرى أحمد ) كما

لمخصائص الديموغرافية لمعاممين بجامعة المنصورة عمى االلتزام التنظيمي، وكذلك دراسة 
األشكال المختمفة  ما إذا كان ىناك تأثير لتباين الخصائص الديموغرافية لمعاممين عمى

لبللتزام التنظيمي، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، وتمثل مجتمع الدراسة 
في العاممين بجامعة المنصورة، واستخدمت االستبانة كأداة لمدراسة، وتوصمت الدراسة إلى 

ورة التنظيمي لدى العاممين بجامعة المنص امعدد من النتائج من أىميا أن مستوى االلتز 
كان مرتفًعا، وجود تأثير معنوي لمتغيرات السن، والنوع، ومحل اإلقامة، والحالة االجتماعية 
عمى االلتزام التنظيمي لمعاممين بجامعة المنصورة، كما توصمت الدراسة إلى أن متغير 
السن ىو األكثر تأثيًرا عمى االلتزام التنظيمي، حيث إن العاممين صغار السن أكثر التزاًما 

 ن كبار السن.م
عن تأثير االلتزام  الكشفإلى  دفتدراسة ى (Erlan,2013)إيرالن وأجرى

حيث كان االلتزام التنظيمي أحد أبعاد  ،التنظيمي عمى أداء المنظمة الشرطية القيرغستانية
تم استخدام االستبانة كأداة لمدراسة، وتكونت عينة الدراسة  ولقدسموك المواطنة التنظيمي، 

 ولقد ،من ضباط الشرطية المحمية في سبع مناطق ببشكك بقيرغستان فرد ٓٓٗمن 
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االلتزام التنظيمي لدى ضباط الشرطة  توافرتوصمت الدراسة إلى عدد من النتائج من أىميا 
االلتزام التنظيمي لدييم بمستوى مرتفع  توفر ويؤدي ،مرتفع توىببيشكك بقيرغستان بمس

صت الدراسة بتعزيز االلتزام التنظيمي لدى العاممين وأو  ،زيادة مستوى أدائيم الوظيفي إلى
 .من خبلل تفعيل نظام الحوافز في المنظمات

إلى الكشف  ىدفتدراسة  (Suma, & Lesha, 2013)أجرى سوما وليشا  كما
الوظيفي لدى العاممين بالقطاع العام في بمدية  الرضا مستوىالتنظيمي و  االلتزام درجةعن 

الدراسة المنيج الوصفي لمناسبتو طبيعة الدراسة، وتم  تواستخدم ،شكودر بدولة ألبانيا
فرد من العاممين ببمدية شكودر، واستخدمت االستبانة كأداة  ٙ٘اختيار عينة مكونة من 

اإلشراف، واالرتقاء  وجودة ،العمل عن الرضا أن إلى الدراسة نتائج وأشارت لمدراسة،
ليم، كما أنو كان ىناك  التنظيمي االلتزام مىع كبير إيجابي تأثير ليا كانبمستوى الرضا 

لدى العاممين ببمدية شكودر، وكذلك ارتفاع مستوى  التنظيمي االلتزامفي درجة  ارتفاع
 . لمترقية وفرص العمل وزمبلء والمرتبات، اإلشرافو  العمل، عن الرضا

 ابلقتيالعدالة التنظيمية وع أثرىدفت إلى تعرف  دراسة( ٕٕٔٓ) العبيدي وأجرى
 تحديدو  ،والبحث العممي العراقية العالي التعميموزارة  فيالتنظيمي دراسة ميدانية  بااللتزام
 ،بينيما لتحقيق ىدف البحث األثرومعرفة  المتغيرين، بين االرتباطية بلقةالع طبيعة

واستخدمت االستبانة كأداة لمدراسة، وتمثل مجتمع الدراسة في جميع العاممين بوزارة 
 لوزارةالعاممين في ا من( ٚٙ) منعالي والبحث العممي العراقية، وتم اختيار عينة التعميم ال

الدراسة إلى عدد من النتائج من  توصمتشعب ووحدات، و  ومسئولينمنيم مدراء أقسام 
أشارت النتائج  بينما ٔٓ.ٓالدراسة عند مستوى  تغيريم بينارتباط  قةعبل وجودأىميا 

 إلىوتوصمت الدراسة  لمنظمةبا واإليمانعدالة التعامل  ريمتغي بين قةارتفاع قوة العبل
التنظيمي  االلتزام أبعادالعدالة التنظيمية و  أبعادبين  وأثروجود ارتباط  ىميانتائج من أ

الميمة في  المتغيراتاعتبار العدالة التنظيمية من  إلىوبنسب متفاوتة وخمصت الدراسة 
 .ةالتنظيمي لدى العين االلتزامنسب  زيادة

عن أثر المناخ  الكشفدراسة ىدفت إلى  (Moore, 2012)أجرى موور  كما
أعضاء ىيئة التدريس  لدى الوظيفيوالرضا  التنظيمي االلتزامالعبلقة بين  عمى األخبلقي

 الشمالية، كارولينا واليةفي  الجامعي التعميمالعاممين بدوام كامل في مؤسسات 
 والرسالةفي تحقيق الرؤية  النجاح أن بارتعمى اع وتكساس، وتينيسي، وأوكبلىوما،
 التنظيمي االلتزام عمى تؤثر التيالعوامل  تحديدالتعميمية مرتبط ب لممؤسسة واألىداف
ىيئة تدريس، واستخدمت  عضو (ٜٗ٘)وتمثمت عينة الدراسة في  الوظيفي، والرضا

 اختبلفاتا وجود وتوصمت الدراسة إلى عدد من النتائج من أىمي ،االستبانة كأداة لمدراسة
التنظيمي والرضا الوظيفي لدى أعضاء ىيئة التدريس العاممين  االلتزام مستويات في كبيرة

بدوام كامل بالمؤسسات الجامعية مع المناخ األخبلقي السائد بيذه المؤسسات، كما أشارت 
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في آراء أفراد  ٘ٓ.ٓالنتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
مستوى االلتزام التنظيمي لدى أعضاء ىيئة التدريس والتي تعزى لمتغير  لالعينة حو

 ارتباطيةإناث( لصالح اإلناث، كما توصمت الدراسة إلى وجود عبلقة  –الجنس )ذكور 
االلتزام التنظيمي لدى أعضاء ىيئة التدريس بالمؤسسات الجامعية  درجة بين موجبة

 ومستوى الرضا الوظيفي لدييم.
 االلتزام( دراسة ىدفت إلى مقارنة تفسير ٕٕٔٓأجرى عواد، وأجتي ) ماك

التنظيمي لدى أعضاء الييئة التدريسية في الجامعات الجزائرية واألردنية تقييمًا ألىمية 
المتغيرات الديموغرافية والدعم التنظيمي وغموض األدوار وتعارض األدوار في تفسير ىذا 

ولقد أكدت  ،عضو ىيئة تدريس في ثماني جامعات ٜٙٗشمل االستقصاء  وقدالمفيوم، 
النتائج أن أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات األردنية لدييم التزام عاطفي والتزام معياري 

مقارنة بأعضاء ىيئة التدريس في  أقل، كانت المستمر لتزامتوفر اال  درجةولكن  عالي،
ئيسي الذي يؤثر في التزام أعضاء الجامعات الجزائرية، وأن غموض الدور ىو العامل الر 

ىيئة التدريس في الجامعات األردنية والجزائرية. كما توصمت الدراسة إلى أن التباين في 
مستوى الدخل والمستوى التعميمي بين أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات األردنية 

كما قدمت  ،ينوالجزائرية يعتبر أىم أسباب االختبلف في االلتزام التنظيمي بين المجموعت
ىذه الدراسة عددا من التوصيات والتوجييات المستقبمية ذات الصمة بالموضوع، منيا أن 
الجامعات العربية بحاجة لخمق بيئة عمل إيجابية ألعضاء ىيئة التدريس، وخطط فعالة، 
وتوخي الدقة في تحديد األىداف والرقابة المستمرة وتقدير مساىمات األكاديميين، والعناية 

 فاىيتيم بغية تحقيق المنظمات األىداف.بر 
( دراسة ىدفت إلى قياس أثر ثقافة المنظمة في ٕٖٗٔالمسدي ) وأجرى

سموكيات االلتزام التنظيمي لؤلفراد العاممين، وذلك بالتطبيق عمى قطاع الصحة بمدينة 
الصحي بمدينة  عمفردة من العاممين بالقطا ٓٓٗطنطا، وكانت عينة الدراسة متمثمة في 

استمارة، واستخدمت الدراسة المنيج  ٕٕٖ المستوفاةطنطا وبمغ عدد االستمارات 
االستنباطي في الدراسة، وتوصمت الدراسة إلى عدد من النتائج من أىميا أن أكثر 
محددات الثقافة التنظيمية تأثيًرا عمى سموكيات االلتزام التنظيمي لؤلفراد العاممين ىي ثقافة 

البتكار، يمييا ثقافة المنظمة التي تتسم باحترام األفراد، ثم ثقافة المنظمة المشجعة عمى ا
ثقافة المنظمة التي  وأخيًراالمنظمة المشجعة عمى المنافسة الموضوعية بين العاممين، 

 تيتم بمراحل العمل.
إلى التعرف عمى مستوي  دفت( دراسة ىٕٔٔٓأبو الروس، وحنونة ) وأجرى

فمسطينية بقطاع غزة اتجاه مؤسساتيم قيد الدراسة وذلك إيمان العاممين في الجامعات ال
من خبلل قياس العبلقة بين مدستوي اإليمدان بالمؤسدسة ومستوي الرغبة في االستمرار 
بالعمل في المؤسسة، وتحديد مدى تأثير بعض العوامل الديموغرافية الخاصة بالموظفين 
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 الجنس،مرار بالعمدل مثدل )عمى مستوى إيمانيم بالمؤسسة ومستوى الرغبة في االست
مستوى التعميم، سنوات الخدمة، المستوي الوظيفي، مكان العمل، ونوع الوظيفة(،  مر،الع

باإلضافة إلى تقديم مقترحات خاصة لبلرتقاء بمستوي االلتزام التنظيمدي لمعداممين 
 ٖٓٗ بالجامعدات الفمسطينية، وقد تكون مجتمع الدراسة من عينة عشوائية طبقية عددىا

موظفًا وموظفة يعممون في الجامعات الفمسطينية بقطاع  ٙٚٙٔموظفًا وموظفدة مدن أصل 
أظيرت الدراسة أن العاممين في  قدول ،التعميم ومستويغزة وموزعين حسب طبيعدة العمل 

الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة قد أظيروا بشكل عام مستوي عاٍل من االلتزام التنظيمي، 
قة إيجابية بين متغير االستمرار بالعمل بالجامعة كمتغير تابع واإليمان كذلك وجود عبل

بالمؤسسة كمتغير مستقل، كما وأشارت الدراسة إلي وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى 
نوع الوظيفة، مدة الخدمدة، الفئدة  التعميم،لممتغيرات الديموغرافية التالية )العمر، مستوى 

يفي(، في حين أظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية الوظيفية، المركز الوظ
 لمتغيرات )الجنس، ومكان العمل(. يتعدز 

تعّرف درجة االلتزام الوظيفي  إلى ىدفت( دراسة ٕٔٔٓحمادات والعياصرة ) أجرى
 وقد ،لدى أعضاء ىيئة التدريس في كمية الحصن الجامعية في األردن من وجية نظرىم

 الدكتوراه( من حممة ٙٗ(عضو ىيئة تدريس، منيم )ٜٔدراسة من )تكونت عينة ال
أىداف الدراسة  ولتحقيق ،( من حممة البكالوريوسٔٔ( من حممة الماجستير و)ٖٗو)

أربعة مجاالت، وتم التحقق من  ى( فقرة موزعة عمٖ٘طور الباحثان أداة تكونت من )
يئة التدريس نحو المينة جاء عضو ى ليةصدقيا وثباتيا، وأظيرت النتائج أن مجال مسؤو 

في المرتبة األولى وبدرجة تقدير عالية، تبله مجال مسؤولية عضو ىيئة التدريس نحو 
التدريس نحو الزمبلء  ئةالطمبة وبدرجة تقدير متوسطة، تبله مجال مسؤولية عضو ىي

أولياء  وعضو ىيئة التدريس نح مسؤوليةالمدرسين وبدرجة تقدير متوسطة، أما مجال 
كما أشارت  ،األخيرة وبدرجة تقدير متدنية تبةمور والمجتمع المحمي فقد جاء في المر األ

وجيات  في (α≤0.05) النتائج إلى عدم وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة
وأوصت الدراسة بزيادة التفاعل بين  ،لمتغيري الجنس والمؤىل العممي زىنظر المبحوثين تع

قامة عضو ىيئة التدريس وأ ولياء أمور الطمبة والمجتمع المحمي من خبلل عقد المقاءات وا 
 الندوات والدورات.
( دراسة ىدفت إلى تعرف درجة التماثل التنظيمي لدى ٕٓٔٓ) ةالصراير  وأجرى

أعضاء الييئات التدريسية في الجامعات األردنية الرسمية، وبيان عبلقتو بكل من الشعور 
م، وتمثل مجتمع الدراسة من جميع أعضاء الييئة التدريسية باألمن واألداء الوظيفي لديي

األردنيين المتفرغين الذين ىم عمى رأس العمل من حممة درجة الدكتوراه، وممن ىم بالرتب 
( عضًوا، ومن ٜٕ٘ٓعددىم ) لغأستاذ مساعد( البا –أستاذ مشارك  -األكاديمية )أستاذ

( عضًوا، ٖٗٔية الرسمية، والبالغ عددىم )رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردن
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( عضًوا، و ٕٛ٘وشممت عينة الدراسة التي تم اختيارىا بالطريقة الطبقية العشوائية عمى )
( رئيس قسم أكاديمي، واستخدمت االستبانة كأداة لمدراسة، وتوصمت الدراسة إلى عدد ٚٚ)

ات األردنية الرسمية مرتفع من من النتائج أىميا أن أداء أعضاء الييئة التدريسية بالجامع
 وجية نظر رؤساء أقساميم.

القيادية  األنماط تأثيرعن  الكشف إلى( دراسة ىدفت ٕٓٔٓأجرى كريدي ) كما
في  المتمثل التنظيمي االلتزام مىع الحرو  واألوتوقراطي الديمقراطيفي النمط  المتمثمة
 بجامعة واالقتصاد اإلدارة ميةك في ميدانية دراسة والمستمر والعاطفي المعيارياألبعاد 
مجتمع الدراسة ممثبًل في جميع العاممين في كمية اإلدارة واالقتصاد، وكان  وكان القادسية،

كأداة لمدراسة، وتوصمت الدراسة  ةفرد، واستخدمت االستبان ٖٗ عدد أفراد عينة الدراسة
 أنواع بين من ئدالسا النوع ىو المعياري االلتزام أن ياإلى عدد من النتائج من أىم

 وبانحراف ٕ.ٗ قدره حسابي بوسط المتوسطات أعمى عمى حصل لكونو األخرى االلتزامات
بدرجة توفر كبيرة جًدا، وتبله في الترتيب االلتزام المستمر بمتوسط  ٙٛ.ٓقدره  معياري

بدرجة توفر كبيرة، ثم االلتزام الشعوري  ٕٔ.ٔوانحراف معياري قدره  ٚٙ.ٖحسابي قدره 
بدرجة توفر متوسطة،  ٜٛ.ٓوانحراف معياري قدره  ٕٓ.ٖاطفي" بمتوسط حسابي قدره "الع

 من الموجودة الكفاءات عمى المحافظة بينيا من التوصياتولقد أوصت الدراسة بعدد من 
 يالمنظم االلتزام نظرية إدخال وضرورة لدييم الموجود المستمر االلتزام مستوى رفع خبلل
 . سواء حدٍ  عمىمنسوبييا  وأىداف أىدافيا يحقق بمامعية الجا المؤسسات ثقافة ضمن

 ,Khan, Muhammad Riaz, Ziauddin, Jamخان، وآخرون  وأجرى
Farooq Ahmed, & Ramay, M. I.. (2010) عن  الكشف إلى ىدفت دراسة

العاممين في القطاع العام والخاص بالمؤسسات  لدىالتنظيمي  االلتزام درجةبين  العبلقة
العاممين لوظائفيم من وجية نظر العاممين بيذه  أداء ومستوىية والغاز بباكستان البترول

 االلتزامو  المستمر االلتزامالدراسة األبعاد التالية لبللتزام التنظيمي  استخدمتالقطاعات، و 
واستخدمت االستبانة كأداة لمدراسة، وتكونت عينة الدراسة من  المعياري، االلتزامو  العاطفي
ىناك عبلقة  أنا، ولقد توصمت الدراسة إلى عدد من النتائج من أىميا موظفً  ٖ٘ٔ

أن االلتزام التنظيمي يزيد لدى  أيبين االلتزام التنظيمي وأداء العاممين،  يجابيةارتباطية إ
االلتزام المعياري لو  أنالعاممين بارتفاع مستوى األداء الوظيفي، كما توصمت الدراسة إلى 

في أداء العاممين، وفحصت  ٘ٓ.ٓعند مستوى الداللة  إحصائيةداللة ذات  إيجابيةعبلقة 
الذكور كانت ليم عبلقة بمستوى  أنالعينة وتبين  ألفرادالدراسة الخصائص الديموغرافية 

 .ناثمرتفع أعمى من مستوى اإل 
إلى تعرف الوالء التنظيمي  ىدفت( ٜٕٓٓأجرى خميفات، والمبلحمة ) كما

لدى أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات الخاصة، وذلك من  وعبلقتو بالرضا الوظيفي
الوالء التنظيمي )العاطفي، والمستمر، والمعياري( لدى أعضاء ىيئة  مستوى تعرفخبلل 
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عند  اإلحصائية الداللةذات  فروقوتحديد ال ،التدريس العاممين في الجامعات الخاصة
المستمر، والمعياري(، والرضا أبعاد الوالء التنظيمي )العاطفي، و  بين) ٘ٓ.ٓمستوى 

لدى أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات الخاصة األردنية، وقد تكون مجتمع  وظيفيال
الدراسة من جميع أعضاء ىيئة التدريس العاممين في الجامعات الخاصة لمعام الدراسي 

 عضوًا، ٜ٘٘عينة الدراسة فتكونت من  أما(، ٜٛٚٔعددىم ) البالغ( ٕٙٓٓ/ٕ٘ٓٓ)
أداة آلين  تولتحقيق ىدف الدراسة اسُتخِدم ،الدراسة مجتمع%من حجم  ٚٛ,٘ٗبنسبة

وأداة ُطورْت لقياس الرضا الوظيفي مكونة  فقرة، ٕٓوماير لموالء التنظيمي، والمكونة من 
عبلقة بين أبعاد الوالء  وجود ةالتي توصمت إلييا الدراس لنتائجأىم ا ومن فقرة، ٕ٘من 

 وجودو  ،لدى أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات الخاصة التنظيمي والرضا الوظيفي
فروق في مستوى الوالء التنظيمي لدى أعضاء ىيئة التدريس تعزى لمتغيرات الجنس، 

أوصت الدراسة بضرورة وضع نظام  قدول ،والعمر، ومدة الخدمة في الجامعة، والكمية
ث ال يتم المجوء إلى مكافآت وحوافز ألعضاء ىيئة التدريس في الجامعات الخاصة، بحي

 .ةالبحث عن الفرص البديم
األنماط القيادية  أثر( دراسة ىدفت إلى التعرف عمى ٜٕٓٓأجرى حسن ) كما

التي تمثمت بالنمط القيادي المتجو نحو العمل والنمط القيادي المتجو نحو العاممين والنمط 
في  بيةتم اختيار كمية التر  القيادي المتجو نحو العمل والعاممين في االلتزام التنظيمي، وقد

( أقسام عممية لمتعرف عمى األنماط ٚجامعة القادسية مجتمعا لمبحث التي ضمت )
في االلتزام التنظيمي، حيث بمغ عدد التدريسيين فييا  أثرىاالقيادية لرؤساء األقسام و 

%( من  ٛ٘( استمارة استبيان شكمت نسبة )ٖٓٔوقد تم توزيع)، ( تدريسيٕٕٗ)
وقد انطمق البحث من فرضية مفادىا توجد عبلقة وتأثير لؤلنماط القيادية  دراسة،لمجتمع ا
الدراسة إلى عدد من النتائج أىميا  وتوصمت ،االلتزام التنظيمي لعينة البحث عمىالثبلثة 

تفوق المتوسط  بدرجةالنمط القيادي المتجو نحو العاممين في أقسام كمية التربية  جودو 
يؤثر بشكل كبير عمى االلتزام التنظيمي حيث كان معامل االرتباط ولكن ىذا التوجو ال 

 ،قبل أفراد العين من فيو( وىذه النتيجة تشير إلى أن ىذا النمط غير مرغوب ٖٖٙ.ٓ)
المتوسط  فوقت بدرجةالنمط القيادي المتجو نحو العاممين في أقسام كمية التربية  يوجدو 

زام التنظيمي فقد كان عاليا حيث كان معامل النظري أما بشأن عبلقة ىذا النمط بااللت
 ،( وىذه النتيجة تشير إلى رغبة عينة البحث تجاه ىذا النمط القياديٜ٘ٛ.ٓاالرتباط )

المتجو نحو العمل والعاممين وقد اتضح ذلك  يالنمط القياد وجود الدراسةنتائج  بينت كما
المتوسط النظري وبشأن من خبلل المتوسطات الحسابية حيث كان المتوسط العام يفوق 

( وىذه النتيجة تؤكد ٜٛٚ.ٓعبلقة ىذا النمط بااللتزام التنظيمي كان عاليا جدا حيث بمغ )
كما توصمت الدراسة إلى ارتفاع درجة االلتزام  ،رغبة عينة البحث تجاه ىذا النمط القيادي

 .األقسامالتنظيمي لدى رؤساء 
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عن درجة الوالء  الكشفى ( دراسة ىدفت إلٜٕٓٓمريم الحمدانية ) وأجرت
التنظيمي لدى أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات الخاصة العمانية، استخدمت الدراسة 
المنيج الوصفي التحميمي، وتمثل مجتمع الدراسة في جميع أعضاء ىيئة التدريس بثبلث 

عضو ىيئة تدريس، وكانت  ٕٖٓجامعات خاصة بسمطنة عمان، حيث بمغ حجم المجتمع 
سة ىي نفسيا المجتمع، وتوصمت الدراسة إلى عدد من النتائج من أىميا أن عينة الدرا

الوالء التنظيمي لدى أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات الخاصة كان مرتفًعا بمتوسط 
، وجاء االلتزام األخبلقي في المرتبة األولى، تبله االلتزام العاطفي، ٘/ٛٚ.ٖحسابي قدره 

فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير سنوات الخبرة،  ثم االلتزام المستمر، كانت ىناك
بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لباقي المتغيرات والمتمثمة في درجة المؤىل 

 العممي، والجامعة، والجنسية.
الوظيفي  رضاالعبلقة بين ال تعرف إلى ىدفت( دراسة ٕٚٓٓأجرى غنيم ) كما

التدريس في جامعة النجاح الوطنية وأثر الجنس الوالء التنظيمي عندد أعضاء ىيئة و 
والمؤىل العممدي والرتبدة األكاديمية والكمية وسنوات الخبرة والعمر عمى العبلقة بين الرضدا 
الدوظيفي و الدوالء التنظيمي عند أعضاء ىيئة التدريس في جامعة النجاح الوطنية. وقد 

امعة النجاح الوطنية، وتم اختيار تحدد مجتمع الدراسة في أعضاء ىيئة التدريس في ج
واستخدمت االستبانة كأداة  ،أعضاء ىيئة التدريس من ٗٗٔعينة منيم بمغ حجميدا 

عن أعضاء ىيئة تدريس،  الشخصية معموماتلمدراسة مكونة من ثبلثة محاور محور ال
 وتوصمت الدراسة إلى عدد من النتائج ،الوظيفي الرضاومحور  ،التنظيمي الدوالء محورو 

مدستوى الرضدا الوظيفي و الوالء التنظيمي عند أعضاء ىيئة التدريس في  أنمن أىميا 
جامعة النجاح الوطنية مرتفدع، وكذلك وجدت فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الوالء 

الجدنس والرتبة األكاديمية والكمية، وكذلك عدم وجود فروق  متغيراتالتنظيمي تعزى إلى 
الدوظيفي والوالء التنظيمي تعزى إلى متغيرات الجامعة والخبرة والعمر في مدستوى الرضدا 

 .ومعدل الدخل
التعرف عمى مستوي االلتزام التنظيمي  إلي ىدفت( دراسة ٕٙٓٓحنونة ) وأجرى
بعض  تأثيرالجامعات الفمسطينية في قطاع غزة، وكذلك معرفة مدي  فيلدي العاممين 

، فين عمى مستويات التزاميم التنظيمي مثل )الجنسالخاصة بالموظ يمغرافيةالعوامل الد
 (.الوظيفةالعمر، مستوى التعميم، سنوات الخدمة، المستوي الوظيفي، مكان العمل، ونوع 

موظف وموظفة من  ٖٓٗتكون مجتمع الدراسة من عينة عشوائية طبقية عددىا  وقد
 موزعينزة و الجامعات الفمسطينية بقطاع غ فيوموظفة يعممون  اموظفً  ٙٚٙٔ أصل

 وقد االستبانة ىي وسيمة جمع البيانات وكانت .حسب طبيعة العمل ومستوي التعميم
وجود مستوي عالي من االلتزام التنظيمي لدى موظفي الجامعات  اسةنتائج الدر  أظيرت

عند  إحصائيةوجود عبلقة ذات داللة  إليالدراسة  وأشارتالفمسطينية بقطاع غزة، كما 
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الجامعات  فيمستويات االلتزام التنظيمي لدي العاممين  بين ٘ٓ.ٓمستوي داللة 
الوظيفة،  ونوع ،التعميم ومستويالفمسطينية بقطاع غزة والمتغيرات الديمغرافية العمر، 

النتائج عدم وجود عبلقة  أظيرتالوظيفي، في حين  والمستويالخدمة بالجامعة،  ومدة
 .تعزي لمتغير الجنس، ومكان العمل مستوي االلتزام التنظيمي في إحصائيةذات داللة 

 طالعبلقة بين األنما طبيعةىدفت إلى تعرف  دراسة( ٕٙٓٓ) الحراحشة وأجرى
القيادية التي يمارسيا مديري المدارس ومستوى االلتزام التنظيمي لممعممين في مدارس 

كل من )الجنس،  عبلقةكما ىدفت إلى تعرف  ،مديرية التعميم في محافظة الطفيمة
واستخدمت  لممعممين،العممي( بمستوى االلتزام التنظيمي  والمؤىل والخبرة،خصص، والت

 تم( معممًا ومعممة ٖٕ٘الدراسة المنيج الوصفي المسحي، وتكونت عينة الدراسة من )
الدراسة  واستخدمت ،( معممًا ومعممةٕٓٚٔاختيارىم عشوائيًا من مجتمع الدراسة البالغ )

مومات والبيانات المرتبطة بموضوع الدراسة، وتوصمت الدراسة المع لجمع كأداة االستبانة
االلتزام التنظيمي لممعممين جاء بدرجة عالية،  مستوى أنأىميا  من نتائجإلى عدد من ال

وبالنسبة لمجاالتو فجاء مجالي الشعور تجاه مجموعة العمل، والشعور تجاه اإلدارة بدرجة 
اصة بالوالء التنظيمي، والشعور تجاه عالية، في حين جاءت باقي المجاالت والخ

كما أظيرت النتائج عدم وجود فروق  وسطة،المؤسسة، والشعور تجاه العمل بدرجة مت
ذات داللة إحصائية في مستوى االلتزام التنظيمي لدى المعممين تعزى لمتغيرات الجنس، 

تزام والتخصص، كما أظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى االل
 الخبرة الطويمة.  أصحابالتنظيمي لممعممين تعزى إلى الخبرة في التعميم لصالح 

التعرف عمى مستوى الثقافة  إلى ىدفت( دراسة م (2005 الشمويأجرى  كما
وكذلك التعرف عمى مستوى االنتماء التنظيمي  ،بكمية الممك خالد العسكرية ظيميةالتن

 تمولتحقيق ىذه األىداف  ،تنظيمية باالنتماء التنظيميوتحديد عبلقة الثقافة ال ،لمنسوبييا
وتمثمت عينة الدراسة في عدد من منسوبي الكمية  ،جمع البيانات أجل من استبانةإعداد 

إجراء التحميل اإلحصائي واختبار  بعد فرد،( 147من المدنيين والعسكريين بمغ عددىم )
مستوى االنتماء التنظيمي  نميا أأى من النتائجمن  عدد إلىالفرضيات توصمت الدراسة 
فروق ذات داللة إحصائية في مستوى االنتماء  توجدو  ،مرتفع لدى منسوبي الكمية

توجد فروق ذات داللة  وال ،التنظيمي وفقا لمتغير طبيعة العمل لصالح العسكريين
 إحصائية في مستوى االنتماء التنظيمي وفقا الختبلف الخصائص الشخصية والوظيفية.

ىدفت إلى معرفة مدى تأثير استخدام  دراسة بإجراء( ٖٕٓٓالخشالي ) وقام
 األوتوقراطي،رؤساء األقسام في الجامعات األردنية الخاصة ألنماط القيادة الثبلثة )

والديمقراطي، والمتساىل( في الوالء التنظيمي بأبعاده )العاطفي، والمستمر، والمعياري( 
الدراسة عن وجود عبلقة سمبية ذات  وكشفت( ٕٗٓ)ألعضاء ىيئة التدريس لعينة قواميا 

داللة إحصائية بين نمط القيادة األوتوقراطي والوالء التنظيمي بأبعاده العاطفي والمعياري، 
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مع الوالء المستمر، وأن ىناك عبلقة إيجابية ذات داللة إحصائية  العبلقةولم تظير ىذه 
أبعاده العاطفي والمعياري، في حين لم بين نمط القيادة الديمقراطي والوالء التنظيمي ب

تظير ىذه العبلقة مع الوالء المستمر، كما أظيرت الدراسة أن ىناك عبلقة سمبية ذات 
داللة إحصائية بين نمط القيادة المتساىل والوالء التنظيمي بأبعاده العاطفي والمعياري، 

سة إلى أن مستوى االلتزام كما توصمت الدرا ،فيما لم تظير ىذه العبلقة مع الوالء المستمر
التنظيمي لدى أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصة جاء بدرجة متوسطة، 

 وجاء مستوى االلتزام العاطفي واألخبلقي أعمى من مستوى االلتزام المستمر لدييم.
 العبلقةإلى الكشف عن  ىدفت( والتي ٕٔٓٓ) المخبلفي أجراىادراسة  وفي
والوالء التنظيمي لممينة لدى أعضاء ىيئة التدريس  لمكميةين الوالء التنظيمي االرتباطية ب

 ،عضو ىيئة تدريس ٖٗٔكميات التربية بجامعة صنعاء، تكونت عينة الدراسة من  في
وقد خمصت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة تحديد أىمية 

الختبلف  بعاً ني بين أعضاء ىيئة التدريس تالوالء التنظيمي والوالء التنظيمي المي
االختصاص، والجنسية، والرتبة األكاديمية، والخبرة والعمر. وأنو ال توجد عبلقة ارتباط بين 
الوالء التنظيمي لمكمية والوالء التنظيمي لممينة، وقد أوصت الدراسة بضرورة قيام إدارة 

ىمية االنتماء والوالء التنظيمي الجامعة بتنمية الشعور لدى أعضاء ىيئة التدريس بأ
لكمياتيم وجامعاتيم مع تعزيز مقومات ظاىرة الوالء التنظيمي لدييم مثل تقبل أىداف 

 الكمية وقيميا، وتعزيز الرغبة بالبقاء واالعتزاز باالرتباط بيا. 
عمى األنماط القيادية  التعرفىدفت إلى  دراسة( بإجراء ٜٜٜٔقام العمري ) كما
ام في جامعة الممك سعود وعبلقتيا بالوالء التنظيمي ألعضاء الييئة لرؤساء األقس

الديمقراطي ىو النمط األكثر شيوعًا لدى عينة  النمطالتدريسية، وتوصمت الدراسة إلى أن 
، وأنو توجد عبلقة سمبية األوتوقراطيرؤساء األقسام يميو التراسمي ثم النمط  نالدراسة م

النمط القيادي التراسمي، والوالء التنظيمي، وتوجد عبلقة  معنوية ذات داللة إحصائية بين
سمبية معنوية إيجابية ذات داللة إحصائية بين النمط القيادي الديمقراطي والوالء 
التنظيمي، وأنو ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لممتغيرات المستقمة في الدخل الشيري، 

 .ميية، عمى مستوى الوالء التنظيوالسن، والخدمة في العمل الحالي، والدرجة العمم
 الوالء درجةىدفت إلى قياس  دراسة( ٜٜٚٔأجرى أيًضا العتيبي والسواط ) و
الممك عبد العزيز، وتحديد العوامل التي تؤثر في الوالء  جامعةمنسوبي  لدىالتنظيمي 

بعاد ومعرفة العبلقات بين األ ،التنظيمي سواء من الناحية اإليجابية أو الناحية السمبية
 موظفًا، ) ٜٕٔحجميا ) بمغسحب عينة من مجتمع الدراسة  وتمالمكونة لموالء التنظيمي، 

 أنأىميا  من النتائجاالستبانة كأداة لمدراسة، وتوصمت الدراسة إلى عدد من  واستخدمت
أفراد العينة يتصفون بدرجة متوسطة من الوالء التنظيمي في أبعاده الثبلث )العاطفي، 

لمعياري(، وأن الوالء التنظيمي يتأثر بثبلث مجموعات من العوامل )الصفات والمستمر، وا
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خصائص  نالشخصية، وخصائص العمل، والخبرة في العمل(، كما توصمت الدراسة إلى أ
العمل والخبرة في العمل ليما تأثير أقوى من الصفات الشخصية في الوالء التنظيمي، كما 

بين الوالء التنظيمي العاطفي والمعياري، وأن لموالء تبين أن ىناك عبلقة قوية ومتبادلة 
الوالء المستمر النابع من التكمفة الشخصية التي ستمحق  فياألخبلقي تأثيرًا متوسطًا 

 .الموظف في حالة تركو لعممو الحالي
ىدفت إلى تعرف أبعاد االلتزام التنظيمي  اسة( در ٜٜٙٔالطجم ) وأجرى

ين الفرد وما يمثمو من احتياجات وتوقعات والمنظمة وما وديناميكيتو من خبلل العبلقة ب
تقدمو إلشباع تمك االحتياجات والتوقعات وذلك من خبلل البيئة التنظيمية في األجيزة 
اإلدارية السعودية، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، واستخدمت االستبانة 

ين لعدد من الوحدات اإلدارية في كل موظفًا ممثم ٕٕ٘كأداة لمدراسة، وكان حجم العينة 
من الرياض وجدة، وتوصمت الدراسة إلى عدد من النتائج من أىميا أن تصورات الموظف 

لمنظمتو، كما تبين  ئولسموك منظمتو لو تأثيره في التزامو واندماجو الذاتي وارتباطو ووال 
التوصل إلييا بالدراسة  وجود عبلقة إيجابية متبادلة بين مختمف العوامل التنظيمية التي تم

وبين االلتزام التنظيمي وعناصره، كما أظيرت النتائج عدم وجود عبلقة ذات داللة 
بين العوامل الديموغرافية العمر وسنوات الخدمة والمستوى الوظيفي مع االلتزام  إحصائية

 التنظيمي وعناصره. 
 عمى الدراسات السابقة: التعقيب

ات التي اىتمت بااللتزام التنظيمي وعبلقتو خبلل العرض السابق لمدراس من
استخبلص أنو بالرغم من توفر دراسات منظمة بحثت متغيرات  مكنباألداء الوظيفي، ي
يجد دراسة واحدة منيا تناولت مشكمة البحث  لم -في حدود عممو  –متعددة، فإن الباحث 

اء ىيئة التدريس الحالية، والتي تيدف لمتعرف عمى درجة االلتزام التنظيمي لدى أعض
الفروق في متغيري الدراسة  عرفةبجامعة الباحة وأثره عمى مستوى األداء الوظيفي، وم

والتي يمكن أن ُتعزى لمتغيرات المرتبة العممية، والخبرة في التدريس، والتخصص، وموقع 
الكمية، والتكميف في أعمال إدارية بجانب التدريس، والنوع، والجنسية، ولقد استفادت 

دراسة الحالية من الدراسات السابقة في بناء األدب النظري لمدراسة، وبناء أداتيا، ال
 واختيار المنيجية المناسبة.

جراءاتيا: منيجية  الدراسة وا 
لمجتمع الدراسة وتوزيعًا لمعينة في ضوء متغيرات  وصفاً  الجزءىذا  تضمن

كما تم وصف أداة  ،( ، الدورة التدريبية، التخصصبرةالدراسة ) المؤىل العممي، الخ
جراءات تطبيقيا وكيفية تقييم صدق وثبات أداة الدراسة، وكذلك وصفًا  ،الدراسة وا 

 لئلجابة عن أسئمة الدراسة. باعيالممعالجات اإلحصائية التي تم إت
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 الدراسة: منيج
 ىذه الدراسة. طبيعة لمناسبتو الوصفياستخدام المنيج  تم

 الدراسة: مجتمع
ىيئة التدريس بجامعة الباحة البالغ  أعضاءة من جميع مجتمع الدراس تكون

 الجامعيالعام  من الثانيخبلل الفصل الدراسي  ،عضو ىيئة تدريس ٘ٙٛعددىم 
الموظفين بجامعة الباحة،  شؤونالرسمية إلدارة  السجبلتحسب ) وذلك ،دىٖٚٗٔ/ٖٙٗٔ
           (.دىٖٚٗٔ
   الدراسة: عينة

ىيئة تدريس ممثمين لمعظم كميات  عضو( ٜٛعينة الدراسة من ) تكونت
اختيارىم  تم ،ىدٖٚٗٔ/ٖٙٗٔ الجامعيالعام  منالثاني  الدراسيالفصل  خبللالجامعة 

ىيئة  أعضاءإجمالي عدد  من%( ٖ.ٔٔ) بنسبةبطريقة المعاينة العشوائية البسيطة 
تم توزيع االستبانة الكترونًيا و  بناءتم  حيث ،الدراسة( مجتمعالتدريس بجامعة الباحة )

وكانت عدد  ة،ىيئة تدريس بالجامع عضو( ٕٓٛالرابط الخاص بيا عمى أكثر من )
مناسبتيا لعمميات  لعدم منيا؛( ٘ٔاستبعاد ) وتم استبانة،( ٖٔٔاالستبانات المسترجعة )

 يىذه العينة حسب متغيرات الدراسة الديموغرافية المتمثمة ف وتتوزعالتحميل اإلحصائي، 
ىيئة التدريس بالعينة، والتخصص، وسنوات الخبرة بجامعة  ألعضاءالدرجة العممية 

الباحة، والتكميف بعمل إداري بجانب التدريس، وموقع الكمية، والنوع، والجنسية، والعمر، 
 (.ٔوفًقا لمجدول )
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أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الباحة وفًقا  من الدراسة عينة( توزيع أفراد ٔ) جدول
 لديموغرافيةلممتغيرات ا

من  النسبة العدد ومستوياتو فئاتو المتغير
 إجمالي العينة

 %ٚ.ٕٖ ٕٖ مشارك فأعمى أستاذ العممية الدرجة
 %ٖ.ٚٙ ٙٙ مساعد أستاذ

 %ٓٓٔ ٜٛ اإلجمالي

 التخصص
 %ٙ.ٜٕ ٜٕ اإلنسانية العموم

 %ٗ.ٕٓ ٕٓ الشرعية والعربية العموم
 %ٓ٘ ٜٗ األساسية العموم
 %ٓٓٔ ٜٛ اإلجمالي

الخبرة  سنوات
 بالجامعة

 %ٛٗ ٚٗ من خمس سنوات أقل
 %ٕ٘ ٔ٘ سنوات فأكثر خمس
 %ٓٓٔ ٜٛ اإلجمالي

بعمل  التكميف
 إداري

 %ٜٗ ٛٗ مكمف
 %ٔ٘ ٓ٘ مكمف غير

 %ٓٓٔ ٜٛ اإلجمالي

 الكمية موقع
 %ٔٗ ٓٗ المحافظات

الجامعية  المدينة
 %ٜ٘ ٛ٘ بالعقيق والباحة

 %ٓٓٔ ٜٛ اإلجمالي

 %ٙ.ٚٚ ٙٚ ذكر لنوعا
 %ٗ.ٕٕ ٕٕ أنثى

 %ٓٓٔ ٜٛ اإلجمالي

 %ٙ.ٕٛ ٕٛ سعودي الجنسية
 %ٗ.ٔٚ ٓٚ سعودي غير
 %ٓٓٔ ٜٛ اإلجمالي

 %ٜ٘ ٛ٘ سنة ٘ٗمن  أقل العمر
 %ٔٗ ٓٗ سنة فأكثر ٘ٗ
 %ٓٓٔ ٜٛ اإلجمالي

 



 م ٕٙٔٓ( ديسمبر لسنة الثانيالجزء  ٔٚٔمجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )

 

 -ٜ٘- 

 الدراسة: أدوات
 :ىدف الدراسة تم إعداد أداة الدراسة عمى النحو اآلتي لتحقيق

 راتاألول: يتضمن معمومات عن أفراد عينة الدراسة وشممت عدد من المتغي الجزء 
والتخصص،  النوع،و ، وعدد سنوات الخبرة بالجامعة ،العممية الدرجةالديموغرافية ) 

 التدريس، والعمر( بجانبوالتكميف بعمل إداري  ،وموقع الكمية، والجنسية
 التنظيمي لدى أعضاء ىيئة التدريس  االلتزامدرجة  لقياس محور الثاني: الجزء

فقرة موزعة عمى  ٕ٘من  األوليةوقد تكون ىذا المحور في صورتو  ،بجامعة الباحة
االلتزام  وبعدااللتزام الشعوري "العاطفي"،  بعد) وىيأبعاد لبللتزام التنظيمي  ثبلثة

 وبعد االلتزام المعياري(. المستمر،
 محور األداء الوظيفي.لثالثا الجزء : 

ضوء آراء المحكمين تم التعديل عمى بعض العبارات من حيث وضوح  فيو 
ككل، وأصبحت االستبانة في صورتيا النيائية  ةالصياغة، ومناسبتيا لممحور واالستبان

 :تيمحاور عمى النحو اآل ثبلثةمكونة من 

 المتغيرات الديموغرافية. :ولاأل  المحور
التنظيمي لدى أعضاء ىيئة التدريس  االلتزاميتعمق بقياس درجة  الثاني: المحور

 المستمر، وااللتزام ،"العاطفيالشعوري " االلتزام: )وىيالثبلث  بأبعادهبجامعة الباحة 
 الثبلث كاآلتي: األبعادعمى  عة( فقرة موز ٕ٘المعياري( وقد تكونت من ) وااللتزام
 (.ٛ -ٔ) فقرات( ٛىذا البعد عمى ) اشتمل" وقد العاطفيالشعوري " لتزاماال  األول: البعد
 (.٘ٔ -ٜ( فقرات من )ٚ) عمىالبعد  ىذاوقد اشتمل  المستمر، االلتزامالثاني:  البعد
 (.ٕ٘ -ٙٔمن ) فقرات( ٓٔاشتمل ىذا البعد عمى ) دوق ،المعياري االلتزامالثالث:  البعد

 ( فقرة.ٕٚمستوى األداء الوظيفي بجامعة الباحة وتكون من ) الثالث: المحور
 :نةاالستبا صدق

األولى وتسمى الصدق الظاىري  طريقتين استخدمتمن صدق األداة  لمتحقق
(Face validity)،  المحكمينالتي تعتمد عمى عرض األداة عمى مجموعة من 

 Internal)الخبراء في المجال، أما الثانية وتسمى االتساق الداخمي  المتخصصينو 
Consistency) ل وحدة من وحدات األداة، وتقوم عمى حساب معامل االرتباط بين ك
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لمتحقق من  إتباعيا تموارتباطيا بالمحور الذي تنتمي إليو، وفيما يمي الخطوات التي 
 صدق األداة طبقًا لكل طريقة من الطريقتين:

 : الظاىري الصدق :أ
عمى صدق أداة الدراسة في قياس ما وضعت لقياسو، تم عرضيا في  لمتعرف

ضوء التوجييات التي أبداىا المحكمون  وفي ،محكمينال من خمسةصورتيا األولية عمى 
%( من المحكمين سواء بتعديل الصياغة أو ٓٛالتعديبلت التي أتفق عمييا ) إجراء تم

 حذف بعض العبارات، حتى تم الحصول عمى الصورة النيائية لبلستبانة.
 :لبلستبانةالسيكومترية  الخصائص
( ٖٓى عينة استطبلعية بمغ عددىا )األولية عم افي صورتي االستبانةتطبيق  تم

حيث تمت االستفادة من نتائج ىذا التطبيق في  ،عضو ىيئة تدريس بجامعة الباحة
 وذلك عمى النحو اآلتي: االستبانة،حساب صدق وثبات 

 : الصدق (1)
 Exploratory Factor Analysisالتحميل العاممي االستكشافي  إجراء تم

ث ييدف استخدام ىذا األسموب اإلحصائي المتقدم لمتحقق من صدق األداة الحالية، حي
، وأن الفقرات المندرجة تحت كل ةصحة العوامل التي ٌبنيت عمييا االستبان فإلى استكشا

(، ويمكن عرض النتائج ٖ٘ٓ، ٕٕٔٓعامل ال تقيس شيئًا آخر غير ىذا العامل )تيغزة، 
 الخاصة بيذا اإلجراء عمى النحو اآلتي: 

 نة:: صدق االستباأوالً 
قبل توزيعيا عمى  -التحقق من الصدق الظاىري من خبلل تحكيم االستبانة تم

من ِقبل مجموعة من أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الباحة؛  -ساسيةعينة الدراسة األ
وما إذا كانت  ،الداخمي الصدقمن  ولمتحقق ،وذلك بغرض التأكد من الصدق الظاىري ليا

العاممي االستكشافي عمى استجابات  التحميلإجراء  تمكثر أو أ اً واحد متغيراً األداة تقيس 
 وفيما يمي نتائج ىذا التحميل لمتغيرات الدراسة: ،(ٖٓالعينة االستطبلعية )ن= 

 "(:العاطفيالشعوري " االلتزامالمستقل ) المتغير (1
 ."العاطفي" الشعوري( التحميل العاممي االستكشافي لمتغير االلتزام ٔجدول ) يبين
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 "العاطفي" الشعوري االلتزام( التحميل العاممي االستكشافي لمتغير ٕ) جدول

 التحميل الفقرات المتغير
 العاممي

 االلتزام
 الشعوري
 "العاطفي"

بالسعادة عندما أقضي جزء كبير من وقتي  أشعر .1
 في جامعتي. 

0.56 

 0.87 أن قرار عممي بالجامعة كان قراًرا صائًبا.  أعتقد .2
قشة أحوال جامعتي مع زمبلئي عند منا أستمتع .3

 بالعمل وخارجو.
0.82 

بأن المشكبلت التي تواجو جامعتي تعد  أشعر .4
 جزءًا من مشكبلتي الشخصية.

0.56 

 0.92 بإحساس قوي بانتمائي لجامعتي. أشعر .5
بأن أىدافي الشخصية منسجمة مع أىداف  أشعر .6

 جامعتي.
0.84 

 0.86 بأنني جزء أساسي في جامعتي. أشعر .7
أخبر اآلخرين  واالعتزاز عندما فخربال أشعر .8

 بأنني أعمل بيذه الجامعة.
0.86 

KMO 0.77 

Variance 59.24% 

Sig. 0.00 

تقيس متغير واحد  المجالىذا  فقرات( بأن جميع ٕ) الجدولالنتائج في  تبين
كانت  الفقرات جميع تشبعات قيموأن  ،"العاطفي" الشعوري االلتزام من %ٕٗ.ٜ٘يفسر 

-Kaiser( كما بمغ مقياسٕٜ.ٓ – ٙ٘.ٓتراوحت بين ) حيث( ٓ٘.ٓأكثر من )
Mayer- Olkin (KMO) االختبار بأن يشير(؛ مما ٚٚ.ٓالمعاينة ) مبلئمة قياسل 

وعميو تم اعتماد  االختبار، إلجراء المقبولة المستويات وضمن صالحة ونتائجو العاممي
 اطفي". "الع الشعوري االلتزامالمقياس الخاص بمتغير 
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 (:المستمر االلتزامالمستقل ) المتغير (2
 .المستمر( التحميل العاممي االستكشافي لمتغير االلتزام ٖجدول ) يبين

 المستمر االلتزام( التحميل العاممي االستكشافي لمتغير ٖ) جدول

 التحميل الفقرات المتغير
 العاممي

 المستمر االلتزام

مل في األسباب الرئيسية الستمراري بالع أحد .1
عمييا  لجامعتي يرجع إلى الفوائد التي أحص

 منيا.

0.83 

بقائي في عممي بالجامعة يعكس حاجتي  إن .2
 لمعمل بيا.

0.90 

النتائج المترتبة عمى ترك جامعتي ندرة  من .3
 البدائل المتاحة.

0.84 

الصعب بالنسبة لي ترك جامعتي حتى لو  من .4
 كانت لدي الرغبة في ذلك.

0.86 

جامعتي في الوقت الحالي يسبب لي ل مغادرتي .5
 العديد من المشكبلت واالضطرابات.

0.91 

األمور الضرورية بالنسبة لي في الوقت  من .6
 الحالي البقاء في جامعتي. 

0.81 

بأن خيارتي قميمة جدًا عند التفكير في  أشعر .7
 مغادرة جامعتي.

0.51 

KMO 0.83 

Variance 
65.91% 

Sig. 
0.00 

تقيس متغير واحد  المجالىذا  فقرات( بأن جميع ٖ) الجدولفي النتائج  تبين
كانت أكثر من  الفقرات جميع تشبعات قيموأن  المستمر، االلتزام من %ٜٔ.٘ٙيفسر 

 -Kaiser-Mayer( كما بمغ مقياسٜٔ.ٓ – ٔ٘.ٓتراوحت بين ) حيث( ٓ٘.ٓ)
Olkin (KMO) العاممي االختبار بأن يشير(؛ مما ٖٛ.ٓالمعاينة ) مبلئمة قياسل 

وعميو تم اعتماد المقياس  االختبار، إلجراء المقبولة المستويات وضمن صالحة ونتائجو
 . المستمر االلتزامالخاص بمتغير 
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 المعياري(: االلتزامالمستقل ) المتغير (3
 .المعياري( التحميل العاممي االستكشافي لمتغير االلتزام ٗجدول ) يبين

 المعياري االلتزامافي لمتغير ( التحميل العاممي االستكشٗ) جدول

 التحميل الفقرات المتغير
 العاممي

 االلتزام
 المعياري

 استمرارلمقيام بأي ميمة بجامعتي من أجل  مستعد .1
 0.62 بيا. عممي

أىم أسباب استمراري بالعمل في جامعتي إخبلصي  من .2
 0.73 األدبي بالبقاء. االلتزاموانتمائي ليا، وبالتالي 

يد أعمى من المتوقع مني لمساعدة في بذل ج أرغب .3
 0.79 جامعتي في تحقيق أىدافيا. 

بفاعمية لمساعدة جامعتي في تحقيق مستقبل  أساىم .4
 0.87 أفضل ليا بين المؤسسات المناظرة.

دون الحاجة إلى  تيبأداء ميامي الوظيفية بجامع أقوم .5
 0.55 رقابة من قبل رؤسائي.

ى أحد المواقع القيادية في دائًما لمحصول عم أتطمع .6
 0.51 بمستوى األداء بيا. االرتقاءجامعتي لممساىمة في 

دائًما في المشاركة في لجان ومشروعات تطوير  أرغب .7
 0.80 العمل الجامعي.

 0.81 سمعة ومستقبل جامعتي محميًا وعالميًا. ييمني .8
 0.63 تام بين قيمي وقيم جامعتي. اتفاقبأن ىناك  أشعر .9

حصمت عمى عرض لعمل أفضل في مكان  إذا .11
 0.57 آخر، فإنني أشعر بأنو من العدل أال أترك جامعتي.

KMO 0.66 

Variance 
45.34% 

Sig. 
0.00 

تقيس متغير واحد  المجالىذا  فقرات( بأن جميع ٗ) الجدولالنتائج في  تبين
ت أكثر من كان الفقرات جميع تشبعات قيموأن  المعياري، االلتزام من %ٖٗ.٘ٗيفسر 

 -Kaiser-Mayerكما بمغ مقياس ،(ٚٛ.ٓ – ٔ٘.ٓبين ) تراوحت حيث( ٓ٘.ٓ)
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Olkin (KMO) العاممي االختبار بأن يشير(؛ مما ٙٙ.ٓالمعاينة ) مبلئمة قياسل 
وعميو تم اعتماد المقياس  االختبار، إلجراء المقبولة المستويات وضمن صالحة ونتائجو

  .المعياري االلتزامالخاص بمتغير 
النتائج السابقة أن المتغير المستقل )االلتزام التنظيمي( تتوفر لو  وتبين

 الشعوريمؤشرات ذات داللة قوية عمى صدقو، حيث تعمل المجاالت الثبلثة )االلتزام 
االلتزام المعياري( بصورة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  -المستمرااللتزام  -" ي"العاطف

(ٓ.ٓ٘ ≥ α )القياس. وعظاىرة موضتشكيل ال عمى 
 : ثبات االستبانة:ثانياً 

 لمثبات، ألفا كرونباخ معامل حسابالتحقق من ثبات االستبانة من خبلل  تم
 ما وىذاولمحورييا،  ليا الكميةالدرجة  وكذلكالمحور األول،  مجاالت من مجال لكل وذلك
 (:٘) الجدول عبر عرضو يمكن

 م معامل كرونباخ ألفا( ثبات متغيرات الدراسة باستخدا٘) جدول

 المتغير المجال ألفا كرونباخ

 "العاطفي" الشعوري االلتزام 0.92

 المستمر االلتزام 0.91 يميااللتزام التنظ 

 المعياري االلتزام 0.83

 الكمية لبللتزام التنظيمي الدرجة 0.94

 الوظيفي  األداء - 0.95

 ككل األداة  0.96

مل الثبات العام لمدرجة الكمية لبلستبانة جاء ( أن معا٘من الجدول ) يتضح
(، وكذلك بالنسبة لمحوري االستبانة ولممجاالت ٜٙ.ٓبدرجة عالية، حيث بمغ القيمة )

 يمكنالفرعية لممحور األول، وىذا يدل عمى أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات و 
 االعتماد عمييا في التطبيق الميداني لمدراسة الحالية.
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 اإلحصائية المستخدمة: األساليب
 :اآلتيةاإلحصائية  األساليباستخدام  تم  

 .اريةالحسابية واالنحرافات المعي المتوسطات .1
إذا  ماعمى  لمتعرف (One-way ANOVA) التباين أحادي االتجاه تحميل .2

في متوسطات درجات استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة  فروقكانت ىناك 
 لمتغيرُتعزى  التيظيمي لدى أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الباحة و التن االلتزام

 . التخصص
 لمتعرف Independent sample (T- test) )ت( لعينتين مستقمتين اختبار .3

في متوسطات درجات استجابات أفراد عينة  فروقإذا كانت ىناك  ماعمى 
جامعة الباحة التنظيمي لدى أعضاء ىيئة التدريس ب االلتزامالدراسة حول درجة 

 باإلضافة إدارية بأعمال والتكميف العممية، الدرجةوالتي تعزى لممتغيرات )
 وموقع والعمر، الباحة، جامعة في الخبرة وسنوات والنوع، والجنسية، لمتدريس،

 .(الكمية
االنحدار الخطي البسيط لمعرفة أثر المتغير المستقل المتمثل في االلتزام  تحميل .4

المتغير التابع  عمىء الييئة التدريسية بجامعة الباحة التنظيمي لدى أعضا
  المتمثل في األداء الوظيفي بجامعة الباحة.

  الحكم:  إجراءات
حساب تقدير االستجابة  تمالفقرة أو المحور،  توفرالحكم عمى درجة  ولغاية

 الفئة= المدى/ عدد الفئات. طولعمى فقرات االستبانة وذلك عمى النحو اآلتي: 
 = الفرق بين أكبر وأصغر بديل لبلستجابة عمى األداة / عدد بدائل االستجابة. ىالمد

 .ٓٛ.ٓ= ٘(/ ٔ-٘= ) المدى
محور من محاور االستبانة عمى النحو  أي توفريكون مقياس الحكم عمى درجة  وبالتالي
 اآلتي:

   درجة توفر  

 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً 

 -ٕٓ.ٗمن 
 ٘إلى 

إلى  – ٓٗ.ٖ من
 ٕٓ.ٗأقل من 

 – ٓٙ.ٕمن 
إلى أقل من 
ٖ.ٗٓ 

 – ٓٛ.ٔمن 
إلى أقل من 
ٕ.ٙٓ 

 – ٓٓ.ٔمن 
إلى أقل من 
ٔ.ٛٓ 
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 الدراسة ومناقشتيا: نتائج تفسير
ىذه الدراسة، وذلك حسب  إلييالمنتائج التي توصمت  عرضاً  الجزءىذا  يتناول
 أسئمة الدراسة.

مي لدى أعضاء ىيئة التدريس بجامعة األول: ما درجة االلتزام التنظي السؤال
 الباحة من وجية نظرىم؟

 المحور مجاالت عمى الدراسة عينة استجابات تحميل تم السؤال ىذا عن ولئلجابة
 عرض يمي وفيما مجال، بكل الخاصة الفقرات عمى ثماألول االستبانة )االلتزام التنظيمي(، 

 :نتائج من عنو أسفر وما اإلجراء ليذا
الكمية لكل  لمدرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات حساب: تم أوالً 

 .لوالثبلث لمحور االلتزام التنظيمي والدرجة الكمية  المجاالتمجال من 
درجة توفر أبعاد االلتزام التنظيمي الثبلث ومحور االلتزام التنظيمي ككل  لتحديد

لمدرجة الكمية لكل بعد من أبعاد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 ( يوضح ذلك.ٙمحور االلتزام التنظيمي والجدول )

 الدراسة عينة أفرادواالنحرافات المعيارية الستجابات  الحسابية المتوسطات (ٙ) جدول
 التنظيمي مرتبة تنازليا  االلتزام مجاالت عمى

 المجال رقم
 في االستبانة 

 المتوسط التنظيمي االلتزام أبعاد
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 درجة
 الرتبة االلتزام

 ٔ كبيرة 0.85 4.05 المعياري االلتزام بعد ٖ

 الشعوري االلتزام بعد ٔ
 ٕ كبيرة 1.00 3.84 (العاطفي)

 ٖ كبيرة 1.03 3.49 المستمر االلتزام بعد ٕ

 كبيرة 0.96 3.78 التنظيمي لبللتزامالكمية  الدرجة

درجة االلتزام التنظيمي لدى أعضاء ىيئة التدريس  ( أنٙمن الجدول ) يتضح
، ٜٙ.ٓمعياري قدره  وانحراف ٛٚ.ٖبجامعة الباحة كانت كبيرة بمتوسط حسابي قدره 
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وتشير قيمة االنحراف المعياري إلى تجانس آراء أفراد العينة، ولقد جاء بعد االلتزام 
وانحراف معياري قدره  ٘ٓ.ٗه المعياري في المرتبة األولى بدرجة كبيرة بمتوسط حسابي قدر 

( في المرتبة الثانية بدرجة كبيرة بمتوسط العاطفي، بينما جاء بعد االلتزام الشعوري )٘ٛ.ٓ
في  المستمرحين جاء بعد االلتزام  في، ٓٓ.ٔوانحراف معياري قدره  ٗٛ.ٖحسابي قدره 

توسط حسابي قدره المرتبة الثالثة واألخيرة بين أبعاد االلتزام التنظيمي بدرجة كبيرة بم
وىذه النتائج تبين أن بعد االلتزام التنظيمي السائد  ،ٖٓ.ٔوانحراف معياري قدره  ٜٗ.ٖ

 وىذالدى أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الباحة بين أبعاده الثبلث ىو بعد االلتزام المعياري 
 يف مخمصينو  جامعتيم تجاه أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الباحة ممتزمين أن عمى يدل

 لتحقيق الجيود ىأقص لبذل الدافع ولدييم والمستقبمي، الحالي األكاديمي والبحثي عمميم
 .ولوياتيمأ أىممن  يعد الجامعة مستقبل وأن المرجوة، األىداف

عزو التزام أعضاء ىيئة التدريس التنظيمي تجاه الجامعة بدرجة كبيرة،  ويمكن
عة تجاه المجتمع، وتحقيق طموحاتو الحالية إلى أنيم لدييم إدراك بالدور الذي تؤديو الجام

مرموقة في  وظيفةوالمستقبمية، ومشاركتو في تحقيق أىدافو التنموية، كما أنيم يشغمون 
المجتمع، ولدييم مساحة من الحرية في األداء والتفاعل سواء داخل الجامعة أو خارجيا، 

ئة من فئات المجتمع يكون الف يذهباإلضافة إلى أن المستوى العممي واألكاديمي الخاص ب
وبالتالي  ،من الوعي بأىمية دورىم المحوري في تحقيق أىداف الجامعة اعاليً  الدييا قدرً 

تحقيق أىدافيم الشخصية، عمى اعتبار أن دورىم أساسي في بناء الخطط المستقبمية 
م، ويتم بناء ىذه الخطط بمشاركتي ،أىدافيا االستراتيجية المستقبمية ووضع ،لجامعتيم

يبين ذلك مدى  كمامع أىدافيم الشخصية،  يتواءموبالتالي يتم وضع ىذه األىداف بما 
يمانو القوي بقيميا وأىدافيا، ويعد  ،االرتباط الوثيق بين أعضاء ىيئة التدريس بجامعتيم وا 

الذي يتناسب مع طبيعة المؤسسة  يمعمى توفر المناخ التنظيمي السم مؤشًراذلك 
 لممؤسساتصفة مبلزمة  وألن ؛التنظيمي االلتزامإلى توافر اعتبارات مما يؤدي  ؛الجامعية
 والمؤسسةوأىدافيم  منسوبيياالتي يحدث فييدا توافدق وانسجام بين  الناجحةالجامعية 
 وأىدافيا.

روح التعاون والترابط القائم عمى الثقة والمودة والمشاركة العممية  عأن شيو  كما
 بحاثمع بعضيم البعض في إعداد األ كتيمسام، أو مشار فيما بينيم، سواء بمجالس األق

والمجتمع، يعد ذلك من العوامل  لجامعةتخدم ا التيالعممية المرتبطة بمجال التخصص 
بما يسيم في تحقيق التكيف  ،حاجاتيم النفسية واالجتماعية إشباعالمساعدة في 

اللتزام التنظيمي الثبلث عمى في درجة توفر أبعاد ا والتفاوتواالنسجام مع بيئتو الجامعية، 
جميعًا جاءت بدرجة كبيرة يعود إلى أن االلتزام التنظيمي يتأثر بمجموعة من  االرغم من أني

إلى انخفاض مستواه أو ارتفاعو ولو تأثير في سموك  ودالمتغيرات والعوامل التي قد تق
  أعضاء ىيئة التدريس واتجاىاتيم.
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( التي توصمت إلى ارتفاع ٕٙٔٓ) مصطفى ةدراسىذه النتائج مع نتائج  واتفقت
درجة االلتزام التنظيمي لدى أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممك فيصل كما اتفقت في 

االلتزام التنظيمي عمى درجة توفر عالية، وكذلك، وقوع االلتزام المعياري في  بعادحصول أ
د( التي توصمت إلى أن درجة ىٖ٘ٗٔ) البابطينالمرتبة األولى بين أبعاد االلتزام المختمفة، 

ممارسة االلتزام التنظيمي بمجاالتو الثبلث الوجداني، واألخبلقي، والمستمر، لدى رؤساء 
 ودراسةاألقسام األكاديمية في كميات جامعة سممان بن عبد العزيز جاءت بدرجة كبيرة، 

امعة التنظيمي لدى منسوبي ج االلتزامدرجة  ارتفاعم( التي أكدت عمى ٖٕٔٓأحمد )
التنظيمي بأبعاده  االلتزامم( التي أكدت عمى ارتفاع ٖٕٔٓالنويقة ) ودراسة ،المنصورة
المستمر لدى منسوبي جامعة  وااللتزامالمعياري،  وااللتزامالشعوري،  االلتزامالثبلث 
م( التي أكدت عمى أن التزام أعضاء ىيئة التدريس ٕٔٔٓالعياصرة ) ودراسةالطائف، 

م( التي توصمت إلى أن ٜٕٓٓعية جاءت بدرجة مرتفعة، ودراسة حسن )بمسؤولياتو الجام
التنظيمي لدى أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية بجامعة القادسية جاءت  االلتزامدرجة 

( التي أكدت عمى أن درجة الوالء التنظيمي لدى ٜٕٓٓمرتفعة، ودراسة مريم الحمدانية )
بسمطنة عمان كانت مرتفعة، ودراسة غنيم أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات الخاصة 

( التي أكدت عمى ارتفاع مستوى الوالء التنظيمي لدى أعضاء ىيئة التدريس ٕٚٓٓ)
م( التي توصمت إلى أن درجة ٕٙٓٓ) حنونة ودراسةبجامعة النجاح الوطنية بفمسطين، 

 ودراسة االلتزام التنظيمي لدى منسوبي الجامعات الفمسطينية بقطاع غزه كان مرتفًعا،
كمية الممك  لمنسوبي( التي أكدت عمى ارتفاع درجة االنتماء التنظيمي ٕ٘ٓٓالشموي )

 خالد العسكرية.
م( جزئًيا في ارتفاع ٕٕٔٓدراسة عواد وأجتي ) مع نتائج نتائجال ىذه اتفقت كما

 درجة االلتزام العاطفي وااللتزام المعياري لدى أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات األردنية،
كما اتفقت  ،جاءت بدرجة ضعيفة المستمر االلتزامبينما اختمفت مع نتائجيا في أن درجة 

( جزئًيا في ارتفاع درجة االلتزام التنظيمي لدى أعضاء ٕٓٔٓمع نتائج دراسة كريدي )
ىيئة التدريس بكمية اإلدارة واالقتصاد بجامعة القادسية، في حين كان ىناك اختبلًفا جزئًيا 

 بينماالتنظيمي السائد كان االلتزام المعياري الذي جاء بدرجة كبيرة جًدا،  زامااللتفي أن 
 في"العاطفي"  الشعوريااللتزام  تبلهجاء في المرتبة الثانية االلتزام المستمر بدرجة كبيرة، 

 متوسطة.  بدرجةالمرتبة الثالثة 
ترتيب  ( فيٕٙٔٓمصطفى ) دراسة نتائج مع جزئًيا نتائجال ىذه اختمفت بينما

بعدي االلتزام التنظيمي المستمر والشعوري "العاطفي" حيث جاءا في المرتبتين الثانية 
والثالثة عمى الترتيب، بينما جاء االلتزام الشعوري "العاطفي" في المرتبة الثانية، ثم االلتزام 

مت م( التي توصٖٕٓٓ) الخشاليفي الدراسة الحالية، ودراسة  ةالمستمر في المرتبة الثالث
التنظيمي لدى أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات الخاصة األردنية  االلتزامإلى أن درجة 
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جاء  حيثمعيا جزئًيا في ترتيب أبعاد االلتزام التنظيمي  واتفقتجاءت بدرجة متوسطة، 
( التي ٕٔٓٓالمخبلفي ) ودراسة ،المستمر االلتزامأعمى من  خبلقيالعاطفي واأل االلتزام

 يتنمية شعور أعضاء ىيئة التدريس بأىمية االنتماء والوالء التنظيم أكدت عمى أىمية
م( التي توصمت إلى أن درجة الوالء ٜٜٚٔلكمياتيم وجامعتيم، ودراسة العتيبي والسواط )

التنظيمي بأبعاده الثبلث العاطفي، والمستمر، والمعياري، لدى منسوبي جامعة الممك عبد 
 العزيز جاءت بدرجة متوسطة.

 بعدكل  لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات : تم حساباثانيً 
ىيئة التدريس  عضاءااللتزام التنظيمي لدى أ محورالثبلث ل األبعادمن 

 بجامعة الباحة:
أبعاد  لفقراتالمعيارية  اتفي ىذا الجزء حساب المتوسطات الحسابية واالنحراف تم

وبعد االلتزام  المستمر،زام الشعوري، وبعد االلتزام االلتزام التنظيمي الثبلث )بعد االلت
 المعياري(.

 "العاطفي"(. الشعوري االلتزاماألول ) المجال (1)
( مرتبة العاطفيااللتزام الشعوري ) بعد( نتائج تحميل فقرات ٚالجدول ) يظير

 :تيحسب متوسطاتيا الحسابية، كما يأ تنازلياً 
 الدراسة عينة أفرادت المعيارية الستجابات واالنحرافا الحسابية المتوسطات (ٚ) جدول

 "العاطفي"( مرتبة تنازليا  الشعورياألول )االلتزام  البعد عمى
 الفقرة رقم

في 
 االستبانة

 المتوسط الفقرة
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 درجة
 الرتبة االلتزام

 كان بالجامعة عممي قرار أن أعتقد ٕ
 ٔ كبيرة 0.91 4.10 .صائًبا قراًرا

بإحساس قوي بانتمائي  أشعر ٘
 ٕ كبيرة 0.99 4.08 لجامعتي.

 جزء أقضي عندما بالسعادة أشعر ٔ
 ٖ كبيرة 0.78 4.05 .جامعتي في وقتي من كبير

ٗ 
بأن المشكبلت التي تواجو  أشعر
تعد جزءًا من مشكبلتي  تيجامع

 الشخصية.
 ٗ كبيرة 0.85 3.85
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 الفقرة رقم
في 

 االستبانة
 المتوسط الفقرة

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري 

 درجة
 الرتبة االلتزام

بأنني جزء أساسي في  أشعر ٚ
 ٘ كبيرة 0.97 3.74 جامعتي.

عند مناقشة أحوال جامعتي  أستمتع ٖ
 ٘ كبيرة 1.17 3.65 مع زمبلئي بالعمل وخارجو.

بأن أىدافي الشخصية  أشعر ٙ
 ٚ كبيرة 1.07 3.65 منسجمة مع أىداف جامعتي.

بالفخر واالعتزاز عندما أخبر  أشعر ٛ
 ٛ كبيرة 1.13 3.61 اآلخرين بأنني أعمل بيذه الجامعة.

 كبيرة 0.98 3.84 لممجال كميةال الدرجة

( جاءت العاطفيفقرات بعد االلتزام الشعوري ) كافة( أن ٚمن الجدول ) يتضح
بدرجة كبيرة، حيث جاءت الفقرة أعتقد أن قرار عممي بالجامعة كان قراًرا صائًبا في المرتبة 

 ٜٔ.ٓوانحراف معياري قدره  ٓٔ.ٗاألولى بين فقرات ىذا المحور بمتوسط حسابي قدره 
وبدرجة التزام كبيرة، في حين جاءت الفقرة أشعر بإحساس قوي بانتمائي لجامعتي في 

وانحراف معياري قدره  ٛٓ.ٗالمرتبة الثانية بين فقرات ىذا البعد بمتوسط حسابي قدره 
وبدرجة التزام كبيرة، كما جاءت الفقرة أشعر بالسعادة عندما أقضي جزء كبير من  ٜٜ.ٓ

 ٘ٓ.ٗمرتبة الثالثة بين فقرات ىذا البعد بمتوسط حسابي قدره وقتي في جامعتي بال
 وبدرجة التزام كبيرة أيًضا. ٛٚ.ٓوانحراف معياري قدره 

جاءت الفقرة أشعر بأنني جزء أساسي في جامعتي، في المرتبة السابعة  بينما
وبدرجة  ٜٚ.ٓوانحراف معياري قدره  ٗٚ.ٖبين فقرات ىذا البعد بمتوسط حسابي قدره 

زام كبيرة، وجاءت الفقرة أشعر بالفخر واالعتزاز عندما أخبر اآلخرين بأنني أعمل بيذه الت
ف وانحرا ٔٙ.ٖاألخيرة بين فقرات ىذا البعد بمتوسط حسابي قدره  مرتبةالجامعة في ال
الرابع  منفي المراتب  اتكبيرة، بينما جاءت باقي الفقر  موبدرجة التزا ٖٔ.ٔمعياري قدره 

 أي أن درجة االلتزام كبيرة. ٘ٛ.ٖو ،٘ٙ.ٖتوسط حسابي يتراوح بين إلى السادسة بم
الناحية  منالنتائج تبين أن التزام أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الباحة  وىذه
)جانب االلتزام العاطفي( متوفر بدرجة كبيرة كما أنيم يؤكدون عمى  العاطفيةالشعورية 

لتحاقيم بالجامعة يمثل ليم الكثير ويحقق ليم ارتباًطا بالجامعة، لقناعتيم بأن ا أكثرأنيم 
في جوانب اجتماعية ميمة مثل احترام وتقدير المجتمع ليم، عمى  خاصة طموحاتيم،
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مما  ؛اعتبار أنيم قيمة عممية متميزة ليا دورىا في تحقيق آمال وطموحات ىذا المجتمع
ثر حرًصا عمى أداء يساىم في زيادة ارتباطيم العاطفي بمؤسستيم الجامعية، ويجعميم أك

يتضح أن الفقرات التي جاءت في  كماأعمى بيا،  ارتباًطااألعمال المكمفين بيا لتحقيق 
حيث كانت قيم االنحراف المعياري  ،في آراء أفراد العينة حياليا تباين وجودترتيب متأخر 

راد عمى مراتب متقدمة لوحظ انسجام آراء أف متليا أكبر من الواحد، والفقرات التي حص
حيث أن قيم االنحراف  ،كل الفقرات في فئة كبيرة وعالعينة حياليا، عمى الرغم من وق

 المعياري ليذه الفقرات أقل من الواحد الصحيح.
ىد(؛ ودراسة النويقة ٖ٘ٗٔالبابطين ) دراسةىذه النتائج مع نتائج  واتفقت

 حسن راسةود ؛م(ٕٔٔٓالعياصرة ) ودراسة ؛م(ٕٕٔٓعواد وأجتي ) دراسة ؛م(ٖٕٔٓ)
 حنونةودراسة  ،(ٕٚٓٓغنيم ) ةودراس ،(ٜٕٓٓمريم الحمدانية ) ودراسةم(؛ ٜٕٓٓ)
م( التي توصمت جميعيا إلى أن درجة االلتزام الشعوري "العاطفي" جاءت بدرجة ٕٙٓٓ)

 مرتفعة.
(؛ ودراسة الخشالي ٕٓٔٓ) يديكر  دراسةاختمفت ىذه النتائج مع نتائج  بينما

" العاطفي" الشعوري االلتزامدرجة  أن فيم( ٜٜٚٔي والسواط )العتيب ودراسةم(؛ ٖٕٓٓ)
 جاءت بدرجة متوسطة.

 (.المستمر االلتزام) الثاني المجال (2)
تنازليًا حسب  مرتبة المستمرااللتزام  بعد( نتائج تحميل فقرات ٛالجدول ) يظير

 متوسطاتيا الحسابية، كما يأتي:
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 الدراسة عينة أفرادحرافات المعيارية الستجابات واالن الحسابية المتوسطات (ٛ) جدول
 ( مرتبة تنازليا المستمرالثاني )االلتزام  البعد عمى

 رقم
 الفقرة
في 

 االستبانة
 المتوسط الفقرة

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري 

 درجة
 الرتبة االلتزام

ٔٗ 
األمور الضرورية بالنسبة  من

لي في الوقت الحالي البقاء في 
 جامعتي. 

 ٔ كبيرة 1.01 3.80

بقائي في عممي بالجامعة  إن ٓٔ
 ٕ كبيرة 0.90 3.69 يعكس حاجتي لمعمل بيا.

ٜ 
األسباب الرئيسية الستمراري  أحد

بالعمل في جامعتي يرجع إلى 
 الفوائد التي أحصل عمييا منيا.

 ٖ كبيرة 1.08 3.56

النتائج المترتبة عمى ترك  من ٔٔ
 ٗ كبيرة 0.92 3.55 جامعتي ندرة البدائل المتاحة.

ٕٔ 
الصعب بالنسبة لي ترك  من

جامعتي حتى لو كانت لدي 
 الرغبة في ذلك.

 ٘ متوسطة 1.13 3.39

ٖٔ 
لجامعتي في الوقت  مغادرتي

الحالي يسبب لي العديد من 
 المشكبلت واالضطرابات.

 ٙ متوسطة 1.15 3.31

بأن خيارتي قميمة جدًا عند  أشعر ٘ٔ
 ٚ متوسطة 1.04 3.09 التفكير في مغادرة جامعتي.

 كبيرة 1.03 3.49 لممجالالكمية  الدرجة

جاءت كبيرة وىذا  المستمر( أن معظم فقرات بعد االلتزام ٛمن الجدول ) يتضح
والتي جاءت بدرجة كبيرة، حيث جاءت الفقرة  لمحورما يوضح درجة االلتزام الكمية ليذا ا

البقاء في جامعتي في المرتبة األولى من األمور الضرورية بالنسبة لي في الوقت الحالي 
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، بينما جاءت ٔٓ.ٔوانحراف معياري قدره  ٓٛ.ٖبدرجة التزام كبيرة بمتوسط حسابي قدره 
 بدرجةالمرتبة الثانية  فيالفقرة إن بقائي في عممي بالجامعة يعكس حاجتي لمعمل بيا، 

كما جاءت الفقرة ، ٜٓ.ٓوانحراف معياري قدره  ٜٙ.ٖالتزام كبيرة بمتوسط حسابي قدره 
أحد األسباب الرئيسية الستمراري بالعمل في جامعتي يرجع إلى الفوائد التي أحصل عمييا 

وانحراف معياري  ٙ٘.ٖالتزام كبيرة بمتوسط حسابي قدره  بدرجةالمرتبة الثالثة  فيمنيا، 
حة، ، وجاءت الفقرة من النتائج المترتبة عمى ترك جامعتي ندرة البدائل المتاٛٓ.ٔقدره 

وانحراف معياري قدره  ٘٘.ٖفي المرتبة الرابعة وبدرجة التزام كبيرة بمتوسط حسابي قدره 
ٓ.ٜٕ. 

جاءت الفقرة من الصعب بالنسبة لي ترك جامعتي حتى لو كانت لدي  بينما
 ٜٖ.ٖالرغبة في ذلك في المرتبة الخامسة بدرجة التزام متوسطة بمتوسط حسابي قدره 

، وجاءت الفقرة مغادرتي لجامعتي في الوقت الحالي يسبب لي ٖٔ.ٔوانحراف معياري قدره 
العديد من المشكبلت واالضطرابات، في المرتبة السادسة بدرجة التزام متوسطة بمتوسط 

، وجاءت الفقرة أشعر بأن خيارتي قميمة ٘ٔ.ٔوانحراف معياري قدره  ٖٔ.ٖحسابي قدره 
بدرجة التزام متوسطة  األخيرةالسابعة و جدًا عند التفكير في مغادرة جامعتي في المرتبة 

، ومن الواضح أن آراء أفراد ٗٓ.ٔوانحراف معياري قدره  ٜٓ.ٖبمتوسط حسابي قدره 
العينة حيال ىذه الفقرات الثبلث التي جاءت بدرجة التزام متوسطة كانت متباينة بشكل 

 الصحيح. قيم االنحراف المعياري ليا فكميا أكبر من الواحد أكدتووىذا ما  ،كبير
يعزى ذلك إلى أن ىناك عبلقة متبادلة بين عضو ىيئة التدريس وجامعتو  وقد
تتمثل في العوائد التي يحصل كل من الطرفين عمييا من الطرف اآلخر،  ا،التي ينتمي لي

كما أن ىناك العديد من أعضاء ىيئة التدريس من غير السعوديين يكون التزاميم مرتبط 
ول فترة ممكنة، لمعوائد التي يحصل عمييا من الجامعة، وليس في الجامعة ألط ئيمببقا

شرًطا أن تكون ىذه العوائد مادية، ولكن يمكن أن تكون العوائد معنوية، مرتبطة بالبيئة 
اإلنسانية المتميزة بينو وبين زمبلئو بالجامعة، باإلضافة إلى  العبلقاتالجامعية الجيدة، و 

ا، كما أن ىناك عدد من أعضاء ىيئة التدريس من غير قمة رغبتو لمعودة إلى ببلده حاليً 
السعوديين ليس لدييم ما يخسرونو في حال تركيم الجامعة عمى اعتبار أن معظميم لديو 
 ابديل آخر سواء كان في جامعتو األصمية التي يعمل بيا في بمده، أو أن ىناك فرصً 

وجو  وعمىعربية أخرى،  أو في دول المممكةوظيفية جامعية بجامعات أخرى سواء داخل 
 األكاديمية المطموبة بكافة المؤسسات الجامعية. لتخصصاتالخصوص ا

النويقة  ودراسةىد(؛ ٖ٘ٗٔالبابطين ) دراسةىذه النتائج مع نتائج  واتفقت
حسن  ودراسة(؛ ٕٓٔٓ) يديكر  دراسة ؛م(ٕٔٔٓالعياصرة ) ودراسةم(؛ ٖٕٔٓ)
 حنونة(؛ ودراسة ٕٚٓٓغنيم ) دراسةو  ؛(ٜٕٓٓمريم الحمدانية ) ودراسة ؛م(ٜٕٓٓ)
 .مرتفعة جاءت المستمردرجة االلتزام  أن فيم( ٕٙٓٓ)
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م( في أن درجة ٕٕٔٓدراسة عواد وأجتي ) النتائج مع نتائج ىذهاختمفت  بينما
ودراسة العتيبي  ؛م(ٖٕٓٓالخشالي ) دراسةالمستمر جاءت بدرجة ضعيفة، و  االلتزام

 المستمر جاءت بدرجة متوسطة. تزامااللأن درجة  فيم( ٜٜٚٔوالسواط )

 المعياري(: االلتزام) الثالث المجال (3)
االلتزام المعياري مرتبة تنازليًا حسب  بعد( نتائج تحميل فقرات ٜالجدول ) يظير

 متوسطاتيا الحسابية، كما يأتي:
 الدراسة عينة أفرادواالنحرافات المعيارية الستجابات  الحسابية المتوسطات (ٜ) جدول

 الثالث )االلتزام المعياري( مرتبة تنازليا  لبعدا عمى

 رقم
 الفقرة
في 

 االستبانة
 المتوسط الفقرة

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري 

 درجة
 الرتبة االلتزام

ٕٓ 
بأداء ميامي الوظيفية  أقوم

بجامعتي دون الحاجة إلى 
 رقابة من قبل رؤسائي.

 ٔ جداً  كبيرة 0.58 4.62

سمعة ومستقبل  ييمني ٖٕ
 ٕ جداً  كبيرة 0.64 4.57 معتي محميًا وعالميًا.جا

ٜٔ 
بفاعمية لمساعدة  أساىم

جامعتي في تحقيق مستقبل 
أفضل ليا بين المؤسسات 

 المناظرة.
 ٖ جداً  كبيرة 0.71 4.31

ٔٛ 
في بذل جيد أعمى من  أرغب

المتوقع مني لمساعدة جامعتي 
 في تحقيق أىدافيا. 

 ٗ جداً  كبيرة 0.71 4.30

ٔٚ 
أسباب استمراري  أىم من

بالعمل في جامعتي إخبلصي 
 االلتزاموانتمائي ليا، وبالتالي 

 األدبي بالبقاء.
 ٘ كبيرة 0.94 4.08
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 رقم
 الفقرة
في 

 االستبانة
 المتوسط الفقرة

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري 

 درجة
 الرتبة االلتزام

ٕٕ 
دائًما في المشاركة في  أرغب

لجان ومشروعات تطوير العمل 
 الجامعي.

 ٙ كبيرة 0.76 4.04

تام بين  اتفاقبأن ىناك  أشعر ٕٗ
 ٚ كبيرة 0.97 3.97 قيمي وقيم جامعتي.

ٔٙ 
لمقيام بأي ميمة  مستعد

 استمراربجامعتي من أجل 
 بيا. عممي

 ٛ متوسطة 1.12 3.39

ٕٔ 
عمى أحد  صولدائًما لمح أتطمع

المواقع القيادية في جامعتي 
بمستوى  االرتقاءلممساىمة في 

 األداء بيا.
 ٜ متوسطة 1.22 3.13

ٕ٘ 
حصمت عمى عرض لعمل  إذا

أفضل في مكان آخر، فإنني 
و من العدل أال أترك بأن رأشع

 جامعتي
 ٓٔ متوسطة 1.28 3.10

 كبيرة 0.89 3.95 االلتزام المعياري لبعدالكمية  الدرجة

بين كبيرة  متفاوتة( أن فقرات بعد االلتزام المعياري جاءت ٜمن الجدول ) يتضح
وكبيرة ومتوسطة حيث جاءت الفقرة أقوم بأداء ميامي الوظيفية بجامعتي دون الحاجة  اجدً 

 اإلى رقابة من قبل رؤسائي، في المرتبة األولى بين فقرات ىذا البعد بدرجة التزام كبيرة جدً 
، وجاءت الفقرة ييمني سمعة ٛ٘.ٓوانحراف معياري قدره  ٕٙ.ٗبمتوسط حسابي قدره 

ومستقبل جامعتي محميًا وعالميًا في المرتبة الثانية بين فقرات ىذا البعد بدرجة التزام كبيرة 
، وجاءت أيًضا الفقرة أساىم ٗٙ.ٓوانحراف معياري قدره  ٚ٘.ٗوسط حسابي قدره جدا بمت

بفاعمية لمساعدة جامعتي في تحقيق مستقبل أفضل ليا بين المؤسسات المناظرة في 
 ٖٔ.ٗالمرتبة الثالثة بين فقرات ىذا البعد بدرجة التزام كبيرة جدًا بمتوسط حسابي قدره 
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تيا مباشرة الفقرة أرغب في بذل جيد أعمى من المتوقع ، وتمٔٚ.ٓوانحراف معياري قدره 
مني لمساعدة جامعتي في تحقيق أىدافيا، والتي جاءت في المرتبة الرابعة بمتوسط 

جاءت الفقرة من أىم أسباب  بينما ،ٔٚ.ٓوانحراف معياري قدره  ٖٓ.ٗ هحسابي قدر 
لتزام األدبي بالبقاء، استمراري بالعمل في جامعتي إخبلصي وانتمائي ليا، وبالتالي اال 
الجامعي، والفقرة  ملوالفقرة أرغب دائًما في المشاركة في لجان ومشروعات تطوير الع

بين فقرات ىذا  ٚو ٙو ٘أشعر بأن ىناك اتفاق تام بين قيمي وقيم جامعتي، في المراتب 
وانحراف معياري  ٜٚ.ٖو ٗٓ.ٗو ٛٓ.ٗالمحور بدرجة التزام كبيرة بمتوسط حسابي قدره 

 عمى الترتيب ٜٚ.ٓو  ٙٚ.ٓو ٜٗ.ٓدره ق
ىيئة التدريس بالجامعة يشعرون باالستقبللية في العمل  أعضاء أنيبين  وىذا

عمى اعتبار أن البيئة الجامعية تختمف عن باقي المؤسسات األخرى، فالرقابة الذاتية، 
 ،لجامعيةوأداء األعمال بشكل متكامل دون حاجة لممتابعة من األمور البدييية بالمؤسسة ا

كما أن مساىمات أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة من خبلل نشر أبحاثيم العممية محمًيا 
لموظائف  باإلضافةكافة الجامعات،  ينوعالمًيا لو دور ميم جدًا في تقدم ترتيب الجامعة ب

لممؤسسة  خاصةاألخرى الخاصة بالجامعة، كما أن عمميات بناء األىداف العامة وال
أن الجامعة  اعتبارمن أعضاء ىيئة التدريس، عمى  مكنعدد م أكبرك بيا الجامعة يشار 

ىي بيت الخبرة الذي يشتمل عمى عدد كبير من مجاالت المعرفة المختمفة، ىذا كمو يجعل 
 زالتدريس، ويعد ذلك أكبر حاف ىيئةخطط وأىداف الجامعة منسجمة مع أىداف أعضاء 

ماء لمؤسستو الجامعية، وعدم تفكيره في تركيا ألداء أعمى من المتوقع، واإلخبلص واالنت
الدائم لممشاركة في عمميات التطوير والتحسين المستمر  حثوميما كانت األسباب، وكذلك ب

أيًضا ما  وىذافي مستويات األداء؛ بما يساىم في تحقيق أىداف وطموحات الجامعة، 
ت من خبلل قيم االنحراف يؤكده االنسجام الواضح في آراء أفراد العينة حول ىذه الفقرا

 المعياري.
لمقيام بأي ميمة بجامعتي من أجل استمرار عممي  مستعدحين جاءت الفقرة  في

 ٜٖ.ٖبين فقرات ىذا البعد بدرجة التزام متوسطة بمتوسط حسابي قدره  ٛبيا في المرتبة 
اقع دائًما لمحصول عمى أحد المو  أتطمع، كما جاءت الفقرة ٕٔ.ٔوانحراف معياري قدره 

في المرتبة التاسعة بين  ،القيادية في جامعتي لممساىمة في االرتقاء بمستوى األداء بيا
وانحراف معياري قدره  ٖٔ.ٖفقرات ىذا البعد بدرجة التزام متوسطة بمتوسط حسابي قدره 

حصمت عمى عرض لعمل أفضل في مكان آخر، فإنني أشعر  إذا قرة، كما جاءت الفٕٕ.ٔ
أترك جامعتي في المرتبة العاشرة واألخيرة بين فقرات ىذا البعد بدرجة بأنو من العدل أال 

، وقد يعزى ذلك ٕٛ.ٔوانحراف معياري قدره  ٓٔ.ٖالتزام متوسطة بمتوسط حسابي قدره 
 إلى:
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معظم أعضاء ىيئة التدريس يبتعدون عن المناصب القيادية وذلك بيدف  أن .1
 التركيز عمى العممية التدريسية والبحثية.

أعضاء ىيئة التدريس أن تقمدىم لممناصب القيادية سيؤثر عمى مسيرتيم  اداعتق .2
 .األكاديمية

أعضاء ىيئة التدريس من المتعاقدين ال يتقمدون المناصب القيادية ما عدا  معظم .3
 رئاسة القسم.

أعضاء ىيئة التدريس يبحثون عن البيئة الجامعية المتميزة الجاذبة التي  أن .4
مل الجامعي، وفي حال ضعف توفرىا بالجامعة سيجعل تيتم بكافة مجاالت الع

يبحثون عن جامعة أخرى توفر ليم ىذه الحاجات  تدريسأعضاء ىيئة ال
 وتشبعيا لدييم.

أعضاء ىيئة  التزام أسدبابكاندت  سواءأنو  ىسبق يمكن التأكيد عم ومما
 إلى لموصول رمباش عامل فإنيا اجتماعية أوبمؤسستيم الجامعية مادية  ًياالتدريس تنظيم

 من التدريس ىيئة عضو يمكن األخير وىذا الوظيفي، الرضا إلدى يدؤدي الذي الذات تحقيق
الجامعية  مسؤولياتو ويتحمل وطاقاتو، إمكاناتو ويسخر بحماس ميامو أداء عمدى يقبدل أن

 وعضويتو بجامعتو اندماجو مستوى من يزيد وبالتاليلتحقيق النجاح في ميدان عممو، 
 .الجامعة في بالعمل استمراريتو عمى إيجدابي بشكل ينعكس ماب بيا،

 دىد(؛ ودراسة أحمٖ٘ٗٔىذه النتائج مع نتائج دراسة البابطين ) واتفقت
م(؛ ودراسة العياصرة ٕٕٔٓم(؛ دراسة عواد وأجتي )ٖٕٔٓم(؛ ودراسة النويقة )ٖٕٔٓ)
دراسة غنيم (؛ و ٜٕٓٓم(؛ ودراسة مريم الحمدانية )ٜٕٓٓم(؛ ودراسة حسن )ٕٔٔٓ)
درجة االلتزام التنظيمي المعياري جاءت  أن فيم( ٕٙٓٓ) حنونة(؛ ودراسة ٕٚٓٓ)

( في أن االلتزام ٕٓٔٓاتفقت ىذه النتائج جزئًيا مع نتائج دراسة كريدي ) كما ،مرتفعة
 التنظيمي السائد كان االلتزام المعياري الذي جاء بدرجة كبيرة جًدا. 

م(؛ ودراسة ٖٕٓٓنتائج دراسة الخشالي ) اختمفت ىذه النتائج مع بينما
م( التي توصمت جميعيا إلى أن ٜٜٚٔ(؛ ودراسة العتيبي والسواط )ٕٔٓٓالمخبلفي )

 جاءت بدرجة متوسطة. المعياري االلتزامدرجة 
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الثاني: ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  السؤال
لعينة لدرجة االلتزام التنظيمي ا أفرادبين متوسطات استجابات  (0.05≥)

لدى أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الباحة والتي تعزى إلى متغيرات 
 الجنسية،و  ،بأعمال إدارية باإلضافة لمتدريس التكميفو  ،)الدرجة العممية

 موقعو  العمر،الخبرة في جامعة الباحة، و  سنواتو  التخصص،و  النوع،و 
 الكمية(؟

ات استجابات أفراد عينة الدراسة عمى داللة الفروق بين متوسط حساب (1)
 العممية(: الدرجةاالستبانة طبقًا لمتغير )

حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لكل مجال من المجاالت  تم
لبلستبانة، والدرجة الكمية ليا، ثم تم استخدام اختبار )ت( لداللة الفروق بين  الثبلثة

ًا لتوزيع عينة الدراسة وفقًا ليذا المتغير إلى مجموعتين متوسطي عينتين مستقمتين، نظر 
فجاءت النتائج  ،(ٙٙ( ويمثميا )مساعد أستاذو) ،(ٕٖ( ويمثميا )أستاذ مشارك -أستاذ)

 (.ٓٔكما في الجدول )
 مجاالت( نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين استجابات عينة الدراسة عمى ٓٔ) جدول

 العممية الدرجةليا وفقًا لمتغير االستبانة والدرجة الكمية 

 المتوسط العدد المجموعات االلتزام أبعاد م
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 درجة
 الحرية

 قيمة
 )ت(

 الداللة
 اإلحصائية

 الشعوري ٔ
 "العاطفي

 أستاذ -أستاذ
 مشارك

ٖٕ 3.64 0.83 ٜٙ ٔ.ٛٛ- ٓ.ٓٚ 
 0.73 3.94 ٙٙ مساعد أستاذ دالة غير

 المستمر ٕ
 أستاذ -ستاذأ

 مشارك
ٖٕ 3.33 0.76 ٜٙ ٔ.ٖٕ- ٓ.ٜٔ 

 0.80 3.56 ٙٙ مساعد أستاذ دالة غير

 المعياري ٖ
 أستاذ -أستاذ
 مشارك

ٖٕ 3.86 0.58 ٜٙ ٔ.ٓٗ- ٓ.ٖٓ 
 0.59 3.99 ٙٙ مساعد أستاذ دالة غير

 الكمية الدرجة ٗ
 أستاذ -أستاذ
 مشارك

ٖٕ 3.64 0.61 ٜٙ ٔ.ٕٙ- ٓ.ٔٔ 
 0.61 3.14 ٙٙ مساعد أستاذ دالة غير

 ٗٙ.ٕ= ٔٓ.ٓمستوى  عند  ٜٜ.ٔ =٘ٓ.ٓ( عند مستوى ٕ-ٜٛ)ت( عند ن ) قيمة
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في  (α≤0.05)ذات داللة إحصائية  ق( أنو ال توجد فروٓٔمن الجدول ) يتضح
أفراد العينة حول درجة التزام أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الباحة تنظيمًيا والتي  آراء

أستاذ مساعد(، وقد يعزى ذلك إلى  –الدرجة العممية )أستاذ وأستاذ مشارك  تعزى لمتغير
أن آراء أعضاء ىيئة التدريس حول التزاميم تنظيمًيا تجاه جامعتيم لن تتأثر بدرجتيم 

 مرتبطبأىمية انتمائيم لعمميم بالجامعة لتحقيق أىداف الجامعة،  إدراكيمالعممية، حيث إن 
تحقق طموحاتيم وأىدافيم  نيااعتبار أ عمى ،ا بالجامعةارتباًطا وجدانًيا وشعوريً 

 شعورًياإلى أن عمميم بالجامعة مرتبط بحماسيم لمعمل وارتباطيم  باإلضافةالشخصية، 
النظر عن الدرجة  بغضعدم وجود فروق بين آراء أفراد العينة  يبين"عاطفًيا" بيا، كل ذلك 

ريس بالجامعة بمختمف درجاتيم العممية فمعظم أعضاء ىيئة التد بالجامعة، يمالعممية ل
لدييم شعور قوي بأىمية دورىم العممي واألكاديمي في تحقيق تقدم المؤسسة الجامعية 
التي يعممون بيا، وأي تقدم لمستوى الجامعة عمى المستوى المحمي والعالمي سيعود 

 فارتباطيم بيا يمنحيم ىذه القيمة. جميًعا، عمييمبالفائدة 
 حمادات ودراسة ؛(ٖ٘ٗٔ) البابطين دراسة نتائج مع نتائجلا ىذه واتفقت

 ؛( ٕٔٓٓ(؛ ودراسة المخبلفي )ٜٕٓٓالحمدانية ) مريم ودراسة ؛(ٕٔٔٓ) والعياصرة
 لمتغير إحصائية داللو ذو أثر وجود عدم عمى أكدت أنيا في( ٜٜٜٔ) العمري ودراسة
 .تنظيميال االلتزام درجة عمىالعممية )الرتبة األكاديمية(  الدرجة

العتيبي  دراسة(، و ٕٚٓٓغنيم ) دراسة نتائج مع النتائج ىذه اختمفت حين في
العممية  الدرجة لمتغير إحصائية داللو ذو أثر وجود عمى أكدت أنيا في( ٜٜٚٔوالسواط )

 .التنظيمي االلتزام درجة عمى)الرتبة األكاديمية( 
عمى  اسةلدر داللة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة ا حساب

ناث(: النوعاالستبانة طبقًا لمتغير   )ذكور، وا 
تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لكل مجال من  حيث

المجاالت الثبلثة لبلستبانة، والدرجة الكمية ليا، ثم تم استخدام اختبار )ت( لداللة الفروق 
دراسة وفقًا ليذا المتغير إلى بين متوسطي عينتين مستقمتين، نظرًا لتوزيع عينة ال

فجاءت النتائج  ،( أنثىٕٕ( ويمثميا )اإلناثو) ،( ذكراً ٙٚ( ويمثميا )الذكورمجموعتين )
 (.ٔٔكما في الجدول )
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 مجاالت( نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين استجابات عينة الدراسة عمى ٔٔ) جدول
 العممية رجةالداالستبانة والدرجة الكمية ليا وفقًا لمتغير 

 المتوسط العدد المجموعات المجال م
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 درجة
 الحرية

 قيمة
 )ت(

 الداللة
 اإلحصائية

 الشعوري ٔ
 0.81 3.85 ٙٚ ذكر

ٜٙ ٓ.ٗٓ 
ٓ.ٛٙ 

 0.63 3.82 ٕٕ أنثى دالة غير

 المستمر ٕ
 0.79 3.46 ٙٚ ذكر

ٜٙ ٓ.ٖ٘ 
ٓ.ٙٓ 

 0.81 3.56 ٕٕ أنثى دالة غير

 المعياري ٖ
 0.56 3.97 ٙٚ ذكر

ٜٙ ٓ.ٙٓ- 
ٓ.٘٘ 

 0.68 3.88 ٕٕ أنثى دالة غير

 الكمية الدرجة ٗ
 0.61 3.79 ٙٚ ذكر

ٜٙ ٓ.ٔٓ 
ٓ.ٜٕ 

 0.66 3.77 ٕٕ أنثى دالة غير

 ٗٙ.ٕ= ٔٓ.ٓمستوى  عند  ٜٜ.ٔ =٘ٓ.ٓ( عند مستوى ٕ-ٜٛ)ت( عند ن ) قيمة
في  (α≤0.05)فروق ذات داللة إحصائية ( أنو ال توجد ٔٔمن الجدول ) يتضح

آراء أفراد العينة حول درجة التزام أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الباحة تنظيمًيا والتي 
إناث(، وقد يعزى ذلك إلى أن آراء أعضاء ىيئة التدريس  - كورتعزى لمتغير النوع )ذ

ين من أعضاء ىيئة الجنس فكبل النوع،حول التزاميم تنظيمًيا تجاه جامعتيم لن تتأثر ب
التدريس بالجامعة يحصمون عمى نفس المميزات، ويمارسون نفس الميام الوظيفية في 

وشعورًيا، لو نفس الدور في  ابارتباطيم بالجامعة وجدانيً  ممواقعيم بالجامعة، وشعورى
العمل بكل جدية لتحقيق ما تصبوا إليو الجامعة من أىداف، وتقريًبا كل قسم أكاديمي 

ة يتواجد منو شطرين، شطر لمطبلب وشطر لمطالبات، كما أن الجامعة عندما ترسم بالجامع
خططيا االستراتيجية المستقبمية يشارك بيا جميع منسوبي الجامعة من أعضاء ىيئة 

 التدريس بشطري الطبلب والطالبات دون تمييز.
اسة (؛ ودر ٕٔٔٓنتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة أبو الروس وحنونة ) واتفقت

 في( ٕٙٓٓ) ةالحراحشودراسة  ؛(ٕٙٓٓ) حنونة ودراسة(؛ ٕٔٔٓحمادات والعياصرة )
ناث(  الجنسأنيا أكدت عمى عدم وجود أثر ذو داللو إحصائية لمتغير   عمى)ذكور، وا 

 درجة االلتزام التنظيمي.
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(؛ ودراسة ٖ٘ٗٔاختمفت ىذه النتائج مع نتائج دراسة البابطين ) بينما
 الجنسأنيا أكدت عمى وجود أثر ذو داللو إحصائية لمتغير  في (Moore, 2014)موور

ناث(  (؛ ٖٕٔٓأحمد ) ودراسةدرجة االلتزام التنظيمي لصالح اإلناث،  عمى)ذكور، وا 
( في أنيا أكدت عمى وجود أثر ذو داللو إحصائية لمتغير ٕٓٔٓودراسة خان وآخرون )

ناث( عمى درجة االلتزام التنظيمي لص غنيم  ودراسة الذكور،الح الجنس )ذكور، وا 
أكدت عمى وجود أثر ذو داللو  أنيا( في ٜٕٓٓ(؛ ودراسة خميفات والمبلحمة )ٕٚٓٓ)

ناث(  الجنس لمتغيرإحصائية   درجة االلتزام التنظيمي. عمى)ذكور، وا 
داللة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة عمى  حساب (2)

 (:التخصصاالستبانة طبقًا لمتغير )
تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لكل مجال من  حيث

( لداللة الفروق فاستخدام اختبار ) تمالمجاالت الثبلثة لبلستبانة، والدرجة الكمية ليا، ثم 
مجموعات  ثبلثنظرًا لتوزيع عينة الدراسة وفقًا ليذا المتغير إلى  ،من متوسطين أكثربين 
 ،( عضواً ٕٓ( ويمثميا )الشرعية العمومو) ،( عضواً ٜٕيمثميا )( و اإلنسانية العموم)
 (.ٖٔ، ٕٔ) ينالنتائج كما في الجدول فجاءت( عضوًا، ٜٗ)العموم األساسية( ويمثميا )و

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة عمى ٕٔ) جدول
 التخصص تغيرمجاالت االستبانة طبقًا لم

جالالم م  المتوسط العدد التخصص 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الشعوري ٔ
اإلنسانية العموم  29 3.88 0.64 
الشرعية العموم  20 3.73 0.97 
األساسية العموم  49 3.87 0.76 

 المستمر ٕ
اإلنسانية العموم  29 3.47 0.88 
الشرعية العموم  20 3.39 0.92 
األساسية العموم  49 3.54 0.69 

 المعياري ٖ
اإلنسانية العموم  29 3.97 0.76 
الشرعية العموم  20 3.81 0.62 
األساسية العموم  49 3.99 0.45 
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جالالم م  المتوسط العدد التخصص 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الكمية الدرجة
اإلنسانية العموم  29 3.80 0.70 
الشرعية العموم  20 3.66 0.74 
األساسية العموم  49 3.83 0.51 

المتوسطات الحسابية  بينفي ( أنو توجد فروق ظاىرية ٕٔ) دولمن الج يتضح
أفراد العينة حول أبعاد االلتزام التنظيمي لدى أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الباحة  راءآل

وبعد االلتزام  المستمر،(، وبعد االلتزام العاطفيوالمتمثل في )بعد االلتزام الشعوري )
تغير التخصص، التنظيمي ككل(، والتي تعزى لم لتزامالخاصة باال  بعادالمعياري، ولؤل

ولمكشف عن داللة الفروق اإلحصائية بين ىذه المتوسطات، تم استخدام تحميل التباين 
  (.ٖٔكما يتضح بالجدول ) (ANOVA)األحادي 
االتجاه لمفروق بين متوسطات استجابات عينة  أحادي التباين( نتائج تحميل ٖٔ) جدول

 التخصصلمتغير  طبقاً  تبانةلبلساألول )االلتزام التنظيمي(  المحورالدراسة عمى 

التباين مصدر المجال م مربعات مجموع   درجات 
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
)ف(   

 الداللة
 اإلحصائية

 الشعوري ٔ
 10.15 2 20.29 المجموعات بين

0.26 
 

0.77 
 38.70 95 3676.33 المجموعات داخل دالة غير

 97 3696.62 المجموع 

 المستمر ٕ
 8.21 2 16.43 مجموعاتال بين

0.26 
 

0.77 
 دالة غير

 
 31.21 95 2965.05 المجموعات داخل

 97 2981.48 المجموع 

 المعياري ٖ
 26.24 2 52.49 المجموعات بين

0.76 
0.47 

 95 3293.97 المجموعات داخل دالة غير
 97 3346.46 المجموع 34.67

 الكمية الدرجة
 0.71 118.42 2 236.84 المجموعات بين

 
0.61 

 دالة غير
 

 95 22890.19 المجموعات داخل
 97 23127.03 المجموع 240.95

( أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ٖٔمن الجدول ) يتضح
في آراء أفراد العينة حول درجة التزام أعضاء ىيئة التدريس بجامعة  (α≤0.05)الداللة 

أساسية  عمومو  ،شرعية وعربية عمومالتخصص ) رمًيا والتي تعزى لمتغيالباحة تنظي
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إنسانية وتربوية(، وقد يعزى ذلك إلى أن آراء أعضاء ىيئة التدريس  عمومو  ،وتطبيقية
أعضاء ىيئة التدريس  فكل بالتخصص،حول التزاميم تنظيمًيا تجاه جامعتيم لن تتأثر 

ويمارسون نفس  ،المميزات تقريًبا عمى نفس يحصمونتخصصاتيم  بمختمف جامعةبال
مواقعيم بالجامعة، فالجميع بمختمف تخصصاتيم ليم دور كبير في  يالميام الوظيفية ف

 .بالتخصصواستمرارىم بالعمل ال يرتبط  اذلك األمر، وارتباطيم وجدانيً 
العتيبي،  ودراسة(؛ ٕٙٓٓ) ةالحراحشنتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة  واتفقت

 التخصصأنيا أكدت عمى عدم وجود أثر ذو داللو إحصائية لمتغير  في( ٜٜٚٔ)والسواط 
 درجة االلتزام التنظيمي. عمى

أنيا أكدت  في(؛ ٖ٘ٗٔحين اختمفت ىذه النتائج مع نتائج دراسة البابطين ) في
الكمية عمى درجة االلتزام التنظيمي لصالح  نوععمى وجود أثر ذو داللو إحصائية لمتغير 

(؛ ودراسة خميفات، والمبلحمة ٕٔٔٓوحنونو ) لروس،أبو ا ودراسةاإلنسانية، الكميات 
( في أنيا أكدت عمى وجود أثر ٕٚٓٓودراسة غنيم ) ؛(ٕٙٓٓ) حنونة(؛ ودراسة ٜٕٓٓ)

 .يالتخصص عمى درجة االلتزام التنظيم لمتغيرذو داللو إحصائية 
اسة عمى داللة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدر  حساب (3)

 (:الموقعاالستبانة طبقًا لمتغير )
تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لكل مجال من  حيث
لبلستبانة، والدرجة الكمية ليا، ثم تم استخدام اختبار )ت( لداللة الفروق  ثةالمجاالت الثبل 

ذا المتغير إلى بين متوسطي عينتين مستقمتين، نظرًا لتوزيع عينة الدراسة وفقًا لي
( عضوًا، ٓٗ( ويمثميا )المحافظات( عضوًا، و)ٛ٘( ويمثميا )والعقيق الباحةمجموعتين )

 ( اآلتي:ٗٔفجاءت النتائج كما في الجدول )
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 مجاالت( نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين استجابات عينة الدراسة عمى ٗٔ) جدول
 الموقعمتغير االستبانة والدرجة الكمية ليا وفقًا ل

 المتوسط العدد المجموعات المجال م
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 درجة
 الحرية

 قيمة
 )ت(

 الداللة
 اإلحصائية

 األخبلقي ٔ
 0.78 3.70 ٛ٘ والعقيق الباحة

ٜٙ ٕ.ٕٜ- ٓ.ٓ٘ 
 0.72 4.05 ٓٗ المحافظات

 المستمر ٕ
 0.84 3.31 ٛ٘ والعقيق الباحة

ٜٙ ٕ.ٙٛ- ٓ.ٓٔ 
 0.65 3.74 ٓٗ ظاتالمحاف

 المعياري ٖ
 0.63 3.82 ٛ٘ والعقيق الباحة

ٜٙ ٕ.ٚٗ- ٓ.ٓٔ 
 0.47 4.14 ٓٗ المحافظات

 الكمية الدرجة ٗ
 0.65 3.64 ٛ٘ والعقيق الباحة

ٜٙ ٕ.ٜ٘- ٓ.ٓٔ 
 0.50 4.00 ٓٗ المحافظات

 ٗٙ.ٕ= ٔٓ.ٓمستوى  عند  ٜٜ.ٔ =٘ٓ.ٓ( عند مستوى ٕ-ٜٛ)ت( عند ن ) قيمة
في آراء  (α≤0.05)( أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية ٗٔمن الجدول ) يتضح

التدريس بجامعة الباحة تنظيمًيا والتي تعزى  ئةأفراد العينة حول درجة التزام أعضاء ىي
المحافظات(، لكل أبعاد االلتزام التنظيمي ولبللتزام  -لمتغير موقع الكمية )الباحة والعقيق 

ىيئة التدريس في المحافظات، وقد  ضاء، وكانت الفروق لصالح أعالتنظيمي بشكل عام
 يعزى ذلك إلى اآلتي:

ىيئة التدريس بالمحافظات أكثر ارتباًطا بكمياتيم وجميعيم تقريًبا  أعضاء أن .1
يمتقون مع بعضيم البعض داخل الكمية لساعات متأخرة من اليوم في وجود 

 مية وليس لقسم أكاديمي بعينة.قياداتيم، ويعتبرون أنفسيم أنيم ينتمون لمك
عمى العمل بكل جدية  وحرًصاعن مركز القيادة قد يجعميم أكثر اىتماًما  بعدىم .2

لتحقيق التقدم الممموس الذي يسيم في تحقيق تواجد قوي بين كميات الجامعة 
 األخرى.

معظم أعضاء ىيئة التدريس بكميات المحافظات يقيمون بجوار كمياتيم، وىذا  أن .3
الفرصة في التواجد بالكمية لفترات طويمة خبلل اليوم إلنجاز الميام يمنحيم 

 المختمفة الخاصة بالكمية.
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يكون بعد كميات العقيق عن أماكن سكن أعضاء ىيئة التدريس يجعميم في  وقد .4
حالة تحرك مستمر بين الباحة والعقيق حيث أنيم في بعض األحيان تكون 

قضي معظميم الوقت داخل القاعات، الجداول الدراسية صباحية ومسائية، في
 وبمجرد االنتياء من المحاضرات يتحرك لمعودة إلى الباحة.

(؛ ودراسة خميفات، والمبلحمة ٖٕٔٓىذه النتائج مع نتائج دراسة أحمد ) واتفقت
( في أنيا أكدت عمى وجود أثر ذو داللو إحصائية لمتغير موقع العمل عمى درجة ٜٕٓٓ)

 االلتزام التنظيمي.
 وحنونةنتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة أبو الروس،  اختمفتحين  في

أنيا أكدت عمى  في( ٕٙٓٓ) حنونة(، ودراسة ٜٕٓٓمريم الحمدانية ) ودراسة(؛ ٕٔٔٓ)
 درجة االلتزام التنظيمي. عمىالعمل  مكانأثر ذو داللو إحصائية لمتغير  وجود عدم
د عينة الدراسة عمى داللة الفروق بين متوسطات استجابات أفرا حساب (4)

 العمل بالجامعة(: سنواتاالستبانة طبقًا لمتغير )
تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لكل مجال من  حيث

المجاالت الثبلثة لبلستبانة، والدرجة الكمية ليا، ثم تم استخدام اختبار )ت( لداللة الفروق 
زيع عينة الدراسة وفقًا ليذا المتغير إلى بين متوسطي عينتين مستقمتين، نظرًا لتو 

( ويمثميا سنوات فأكثر خمس( عضوًا، و)ٚٗ( ويمثميا )من خمس سنوات أقلمجموعتين )
 (.٘ٔ( عضوًا، فجاءت النتائج كما في الجدول )ٔ٘)

( نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين استجابات عينة الدراسة عمى ٘ٔ) جدول
 الخبرة سنواتالكمية ليا وفقًا لمتغير  االستبانة والدرجة مجاالت

 المتوسط العدد المجموعات المجال م
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 درجة
 الحرية

 قيمة
 )ت(

 الداللة
 اإلحصائية

 الشعوري ٔ

 خمس من أقل
 سنوات

ٗٚ 3.90 0.88 
ٜٙ ٓ.ٚ٘ 

ٓ.ٗ٘ 
 سنوات خمس دالة غير

 فأكثر
٘ٔ 3.79 0.67 

 المستمر ٕ
 خمس من أقل

 سنوات
٘ٛ 3.43 0.83 ٜٙ ٓ.ٙٔ- 

ٓ.٘٘ 
 دالة غير

 0.76 3.53 ٓٗ سنوات خمس
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 المتوسط العدد المجموعات المجال م
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 درجة
 الحرية

 قيمة
 )ت(

 الداللة
 اإلحصائية

 فأكثر

 المعياري ٖ

 خمس من أقل
 سنوات

٘ٛ 3.93 0.65 
ٜٙ ٓ.ٕٙ- 

ٓ.ٛٓ 
 سنوات خمس دالة غير

 فأكثر
ٗٓ 3.96 0.53 

 الدرجة ٗ
 الكمية

 خمس من أقل
 سنوات

٘ٛ 3.78 0.69 
ٜٙ ٓ.ٕٓ- 

ٓ.ٜٜ 
 واتسن خمس دالة غير

 فأكثر
ٗٓ 3.79 0.55 

 ٗٙ.ٕ= ٔٓ.ٓمستوى  عند  ٜٜ.ٔ =٘ٓ.ٓ( عند مستوى ٕ-ٜٛ)ت( عند ن ) قيمة
( أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ٘ٔمن الجدول ) يتضح

في آراء أفراد العينة حول درجة التزام أعضاء ىيئة التدريس بجامعة  (α≤0.05)الداللة 
خمس سنوات  –تي تعزى لمتغير سنوات الخبرة )أقل من خمس سنوات الباحة تنظيمًيا وال

فأكثر(، وقد يعزى ذلك إلى أن آراء أعضاء ىيئة التدريس حول التزاميم تنظيمًيا تجاه 
جامعتيم لن تتأثر بعدد سنوات الخبرة، فكل أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة بكافة فئاتيم 

تمثل في التدريس والبحث العممي وخدمة بيم والتي ت ةكافة األعمال المنوط نيؤدو
المجتمع بطريقة متشابية تقريًبا، لتحقيق أىداف واحدة تمثل أىداف الجامعة، كما أنيم 

في العمل بكل جدية لتحقيق ما تصبوا إليو الجامعة من أىداف  الدورجميًعا ليم نفس 
وتقريًبا العوائد  ،مرفالجميع بمختمف خبراتيم ورتبيم ليم دور كبير في ذلك األ ،مستقبمية

 المادية التي يحصمون عمييا من عمميم بالجامعة تكاد تتشابو.
(؛ ودراسة العمري ٜٜٙٔنتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة الطجم ) واتفقت

أثر ذو داللو إحصائية  وجود عدمأنيا أكدت عمى  في( ٕٚٓٓودراسة غنيم ) ؛(ٜٜٜٔ)
 درجة االلتزام التنظيمي. لمتغير عدد سنوات الخبرة في العمل عمى

(؛ ٕٔٔٓىذه النتائج مع نتائج دراسة أبو الروس، وحنونو ) اختمفتحين  في
 حنونة ودراسة(؛ ٜٕٓٓالحمدانية ) مريم ودراسة(؛ ٜٕٓٓودراسة خميفات، والمبلحمة )

أكدت  ا( في أنيٜٜٚٔ(؛ ودراسة العتيبي، والسواط )ٕٙٓٓ) ة(؛ ودراسة الحراحشٕٙٓٓ)
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ذو داللو إحصائية لمتغير عدد سنوات الخبرة في العمل عمى درجة االلتزام  أثرعمى وجود 
 التنظيمي.

داللة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة عمى  حساب (5)
 (:الجنسيةاالستبانة طبقًا لمتغير )

تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لكل مجال من  حيث
ة لبلستبانة، والدرجة الكمية ليا، ثم تم استخدام اختبار )ت( لداللة الفروق المجاالت الثبلث

ليذا المتغير إلى  بين متوسطي عينتين مستقمتين، نظرًا لتوزيع عينة الدراسة وفقاً 
( عضوًا، ٓٚ( ويمثميا )سعودي غير( عضوًا، و)ٕٛ( ويمثميا )سعوديمجموعتين )

 (.ٙٔفجاءت النتائج كما في الجدول )
( نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين استجابات عينة الدراسة عمى ٙٔ) لجدو

 الجنسيةاالستبانة والدرجة الكمية ليا وفقًا لمتغير  مجاالت

 المتوسط العدد المجموعات المجال م
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 درجة
 الحرية

 قيمة
 )ت(

 الداللة
 اإلحصائية

 الشعوري ٔ
 0.88 3.75 ٕٛ سعودي

ٜٙ ٓ.ٕٚ- 
ٓ.ٗ٘ 

 0.73 3.88 ٓٚ سعودي غير دالة غير

 المستمر ٕ
 0.96 3.15 ٕٛ سعودي

ٜٙ ٕ.ٚٔ- ٓ.ٓٔ 
 0.68 3.62 ٓٚ سعودي غير

 المعياري ٖ
 0.59 3.79 ٕٛ سعودي

ٜٙ ٔ.ٚٔ- 
ٓ.ٜٓ 

 0.58 4.01 ٓٚ سعودي غير دالة غير

 الدرجة ٗ
 الكمية

 0.70 3.60 ٕٛ سعودي
ٜٙ ٔ.ٜٓ- 

ٓ.ٓٙ 
 0.57 3.86 ٓٚ سعودي غير دالة يرغ

 ٗٙ.ٕ= ٔٓ.ٓمستوى  عند  ٜٜ.ٔ =٘ٓ.ٓ( عند مستوى ٕ-ٜٛ)ت( عند ن ) قيمة
( أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ٙٔمن الجدول ) يتضح

في آراء أفراد العينة حول درجة التزام أعضاء ىيئة التدريس بجامعة  (α≤0.05)الداللة 
غير سعودي( في بعدين فقط من  –نظيمًيا والتي تعزى لمتغير الجنسية )سعودي الباحة ت

( وبعد االلتزام المعياري، العاطفيثبلثة أبعاد لبللتزام التنظيمي وىما بعد االلتزام الشعوري )
يعزى ذلك إلى أن كافة أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة  وقدااللتزام التنظيمي ككل،  وألبعاد
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وغير السعوديين لدييم قناعة بأن ارتباطيم بالجامعة لتحقيق طموحاتيم  من السعوديين
كافة األعمال  وأداءوتحقيق أىدافيم الشخصية مرتبط بدرجة التزاميم تنظيمًيا بجامعتيم، 

المطموبة منيم عمى الوجو المطموب؛ لتحقيق التطور والتحسن المطموب بالجامعة والذي 
ا، فسمعتيم األكاديمية مرتبط بسمعة جامعتيم عمى سيعود بطبيعة الحال عمييم جميعً 

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ولكنالمستوى المحمي والعالمي، 
(α≤0.05) آراء أفراد العينة حول التزام أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الباحة تنظيمًيا  في

لصالح  المستمرد االلتزام غير سعودي( في بع –والتي تعزى لمتغير الجنسية )سعودي 
 اآلتية: سبابالتدريس وقد يعزى ذلك إلى األ يئةغير السعودي من أعضاء ى

أعضاء ىيئة التدريس غير السعوديين مرتبطين بالجامعة بتعاقدات شخصية  أن .1
أما  ا،سيؤثر عمى مستقبل بقائيم بي أدائيمتجدد سنوًيا وأي تأثر في مستوى 

عن طريق التعيين الدائم يجعميم أقل تأثًرا بيذا  السعوديين فوجودىم بالجامعة
 البعد.

 ،البقاء بالجامعة وعدم تركيا ديينمعظم أعضاء ىيئة التدريس غير السعو  رغبة .2
لوجود عدد من المميزات سواء كانت مادية أو معنوية تجعميم أكثر ارتباًطا 

 بالجامعة.
( في ٜٕٓٓالحمدانية )نتائج ىذه الدراسة جزئًيا مع نتائج دراسة مريم  واتفقت

درجة االلتزام  عمى الجنسيةأكدت عمى عدم وجود أثر ذو داللو إحصائية لمتغير  أنيا
الشعوري )العاطفي( والمعياري، واالستبانة ككل، واختمفت معيا في  نالتنظيمي في البعدي

( ٕٔٓٓواتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة المخبلفي ) المستمر،بعد االلتزام 
درجة االلتزام  عمى الجنسيةأثر ذو داللو إحصائية لمتغير  وجود عدمأنيا أكدت عمى  في

 التنظيمي.
استجابات أفراد عينة الدراسة عمى  متوسطاتداللة الفروق بين  حساب (6)

 (:العمراالستبانة طبقًا لمتغير )
تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لكل مجال من  حيث

مجاالت الثبلثة لبلستبانة، والدرجة الكمية ليا، ثم تم استخدام اختبار )ت( لداللة الفروق ال
بين متوسطي عينتين مستقمتين، نظرًا لتوزيع عينة الدراسة وفقًا ليذا المتغير إلى 

( عضوًا، ٓٗ( ويمثميا )فما فوق ٘ٗ( عضوًا، و)ٛ٘) يا( ويمثم٘ٗمن  أقلمجموعتين )
 (.ٚٔي الجدول )فجاءت النتائج كما ف
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( نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين استجابات عينة الدراسة عمى ٚٔ) جدول
 العمراالستبانة والدرجة الكمية ليا وفقًا لمتغير  مجاالت

 م
 أبعاد

االلتزام 
 التنظيمي

 المتوسط العدد المجموعات
 الحسابي

 االنحراف
 عياريالم

 درجة
 الحرية

 قيمة
 )ت(

 الداللة
 ةاإلحصائي

 الشعوري ٔ
 0.77 3.75 ٛ٘ ٘ٗ من أقل

ٜٙ ٔ.ٗ٘- 
ٓ.ٔ٘ 

 0.76 3.98 ٓٗ فوق فما ٘ٗ دالة غير

 المستمر ٕ
 0.84 3.46 ٛ٘ ٘ٗ من أقل

ٜٙ ٓ.ٗٔ- 
ٓ.ٙٛ 

 0.73 3.53 ٓٗ فوق فما ٘ٗ دالة غير

 المعياري ٖ
 0.61 3.88 ٛ٘ ٘ٗ من أقل

ٜٙ ٔ.ٗٓ- 
ٓ.ٔٚ 

 0.54 4.05 ٓٗ فوق فما ٘ٗ دالة غير

 الدرجة ٗ
 الكمية

 0.66 3.72 ٛ٘ ٘ٗ من أقل
ٜٙ ٔ.ٕٙ- 

ٓ.ٕٔ 
 0.55 3.88 ٓٗ فوق فما ٘ٗ دالة غير

 ٗٙ.ٕ= ٔٓ.ٓمستوى  عند  ٜٜ.ٔ =٘ٓ.ٓ( عند مستوى ٕ-ٜٛ)ت( عند ن ) قيمة
( أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ٚٔمن الجدول ) يتضح

أفراد العينة حول درجة التزام أعضاء ىيئة التدريس بجامعة  في آراء (α≤0.05)الداللة 
 والتزامسنة فأكثر(،  ٘ٗ –سنة  ٘ٗلمتغير العمر )أقل من  تعزىالباحة تنظيمًيا والتي 

أعضاء ىيئة التدريس تنظيمًيا تجاه مؤسستيم الجامعية نابع من دورىم الحيوي والميم 
عمى  لىيئة التدريس المجتيد يحصفي تحقيق أىداف جامعتيم، عمى اعتبار أن عضو 

يفتح لو  معوعوائد معنوية ومادية من جامعتو، كما أن تواجده العممي واألكاديمي في مجت
آفاق جديد من العبلقات المجتمعية التي ستؤدي بطبيعة الحال إلى تحقيقو لمعديد من 

بجامعة  المكاسب، وىذا ما تم بالفعل من خبلل معيد الدراسات والخدمات االستشارية
الباحة الذي فتح المجال ألعضاء ىيئة التدريس بكافة فئاتيم لممشاركة في تنمية 
مجتمعيم وتحقيق أىدافو التنموية التي ينشدىا، من خبلل إنشاء بيوت خبرة متخصصة 

ىيئة التدريس  عضاءوىذا يحقق استفادة مباشرة أل مفة،تخدم قطاعات المجتمع المخت
عضاء ىيئة التدريس بالجامعة بمختمف أعمارىم ميتمون في أن معظم أ كما ،ولجامعتيم

 األدوارأىداف واحدة تمثل أىداف الجامعة، كما أنيم جميًعا ليم نفس  تحقيقالمقام األول ب
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ىذه الخبرات واإلمكانات  يضعونفالجميع بمختمف خبراتيم ورتبيم  ،األكاديمية والتعميمية
 في خدمة جامعتيم.

المخبلفي  دراسة(؛ و ٕٚٓٓغنيم ) دراسةالحالية مع نتائج نتائج الدراسة  واتفقت
( والتي أكدت عمى أنو ال توجد فروق ذات داللة ٜٜٜٔالعمري ) ودراسة(؛ ٕٔٓٓ)

إحصائية لمتغير العمر عمى مستوى االلتزام التنظيمي لدى أعضا ىيئة التدريس 
( والتي أظيرت ٜٜٙٔبالمؤسسات الجامعية، كما اتفقت النتائج مع نتائج دراسة الطجم )

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لمتغير العمر عمى مستوى االلتزام التنظيمي وابعاده 
 المختمفة.
( والتي ٖٕٔٓنتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة أحمد ) اختمفتحين  في

اًما توصمت إلى تأثير العمر عمى االلتزام التنظيمي، حيث إن العاممين صغار السن أكثر التز 
(؛ ودراسة خميفات والمبلحمة ٕٔٔٓ) وحنونةمن كبار السن، ودراسة أبو الروس 

أظيرت وجود فروق ذات داللة إحصائية لمتغير  والتي( ٕٙٓٓ) حنونة(؛ ودراسة ٜٕٓٓ)
 العمر عمى مستوى االلتزام التنظيمي.

داللة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة عمى  حساب (7)
 اإلداري(: العملب التكميفطبقًا لمتغير ) االستبانة
تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لكل مجال من  حيث

المجاالت الثبلثة لبلستبانة، والدرجة الكمية ليا، ثم تم استخدام اختبار )ت( لداللة الفروق 
ا المتغير إلى بين متوسطي عينتين مستقمتين، نظرًا لتوزيع عينة الدراسة وفقًا ليذ

( عضوًا، فجاءت ٓ٘( ويمثميا )مكمف غير( عضوًا، و)ٛٗ( ويمثميا )مكمفمجموعتين )
 ( اآلتي:ٛٔالنتائج كما في الجدول )

 مجاالت( نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين استجابات عينة الدراسة عمى ٛٔ) جدول
 اإلداري بالعمل التكميفاالستبانة والدرجة الكمية ليا وفقًا لمتغير 

االلتزام  أبعاد م
 المتوسط العدد المجموعات التنظيمي

 الحسابي
 االنحراف

 اريالمعي
 درجة
 الحرية

 قيمة
 )ت(

 الداللة
 اإلحصائية

 الشعوري ٔ
 -ٚٔ.ٔ ٜٙ 0.64 3.75 ٛٗ مكمف

ٓ.ٕٗ 
 0.88 3.93 ٓ٘ مكمف غير دالة غير

 المستمر ٕ
 -ٙٙ.ٓ ٜٙ 0.67 3.35 ٛٗ مكمف

ٓ.ٔٓ 
 0.88 3.61 ٓ٘ مكمف غير دالة غير
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االلتزام  أبعاد م
 المتوسط العدد المجموعات التنظيمي

 الحسابي
 االنحراف

 اريالمعي
 درجة
 الحرية

 قيمة
 )ت(

 الداللة
 اإلحصائية

 المعياري ٖ
 -ٕٗ.ٔ ٜٙ 0.47 3.87 ٛٗ مكمف

ٓ.ٕٕ 
 0.68 4.02 ٓ٘ مكمف غير دالة غير

 الكمية الدرجة ٗ
 -ٗ٘.ٔ ٜٙ 0.46 3.69 ٛٗ مكمف

ٓ.ٖٔ 
 0.73 3.88 ٓ٘ مكمف غير دالة غير

 ٗٙ.ٕ= ٔٓ.ٓمستوى  عند  ٜٜ.ٔ =٘ٓ.ٓ( عند مستوى ٕ-ٜٛ)ت( عند ن ) قيمة
( أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ٚٔمن الجدول ) يتضح

في آراء أفراد العينة حول درجة التزام أعضاء ىيئة التدريس بجامعة  (α≤0.05)الداللة 
غير مكمف(، وقد  –الباحة تنظيمًيا والتي تعزى لمتغير التكميف بأعمال إدارية )مكمف 

ىيئة التدريس  عضو تدفع ةيوجدان ةيشعور  حالة مييتنظال االلتزام أنيعزى ذلك إلى 
 األىداف، ىذه قيتحق أجل من بعممو واإلخبلص أىدافيا، وتبني بالجامعة لبلرتباط بجامعتو،

األكاديمي وكميتو  وىيئة التدريس المصمحة العامة لقسم عضو يغمبىذه الحالة  وفي
أن أىدافو الشخصية تشتق منيا  الشخصية، عمى اعتبار واحتياجاتو ىدافووجامعتو عمى أ

جامعتو  لترك ريتفك أي عن داً يبع الجماعة داخل نصيريأىداف مؤسستو الجامعية، وبالتالي 
 شغلي كونو عنالنظر  بغض ة،يماد اتيمغر  خمف السعي أو ةيذات أىداف قيتحق أجل من

 عمى موقع إداري بالجامعة من عدمو، فتقمده لمنصب إداري يساعد عضو ىيئة التدريس
كما أن كافة المواقع  ،المؤسسة من ىذا الموقع أىدافلتحقيق  إيجابيةاتخاذ خطوات 

 اإلدارية بالجامعة يتم تداوليا بينيم.
 بمستوى لبلرتقاء بالجامعة التدريس ىيئة أعضاء جانب من اىتمام ىناكأن  كما

 الجامعة أىداف لتحقيق بينيم فيما بالتعاون الجيود أقصى بذل خبلل من بيا األداء
وقد يكون  بالمجتمع، الشاممة التنمية أىداف تحقيق في ميم دور ليا والتي المستقبمية،

 ىيئة ألعضاء الشخصية واألىداف الجامعة أىداف بين واضح ارتباطسبب ذلك ىو وجود 
لمعمل الجاد المثمر الذي يحقق  التدريس ىيئة ألعضاء إضافًيا حافًزا يعد وىذا التدريس،

 موحات مؤسستو.طموحاتو وط
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أثر االلتزام التنظيمي لدى أعضاء  ماعن السؤال الثالث الذي نصو  اإلجابة
 ىيئة التدريس بجامعة الباحة عمى مستوى األداء الوظيفي بالجامعة؟

تحميل االنحدار الخطي البسيط لمعرفة أثر  استخدام تماإلحصائية  ولممعالجة
تنظيمي لدى أعضاء الييئة التدريسية بجامعة المتغير المستقل المتمثل في االلتزام ال

من خبلل تفسير  المتغير التابع المتمثل في األداء الوظيفي بجامعة الباحة عمىالباحة 
 اإلحصاءات التالية:

(: حيث يبين القدرة التفسيرية لممتغير المستقل في تباين المتغير R2التحديد ) معامل .1
  التابع.

( وداللتيا اإلحصائية، Fنحدار من خبلل قيمة )وصبلحية نموذج اال  ةجود اختبار .2
ن كان ليا داللة إحصائية أقل من )  ( فيذا مؤشر عمى صبلحية النموذج.0.05وا 

لمعرفة أي المتغيرات المستقمة أكثر  (.Sig( والداللة اإلحصائية)Betaمعامل) قيمة .3
 تأثيرًا عمى التابع.

 الوظيفي( األداءالمتغير التابع ) عمىمي( التنظي االلتزامالمستقل ) لمتغير( أثر أٜ) جدول

Beta *Sig. F *Sig. R2 النموذج 

 الشعوري ٕٙ.ٓ 000ٓ. *32.81 000ٓ. 0.51
 المستمر ٖٔ.ٓ 000ٓ. *14.49 000ٓ. 0.36
 المعياري ٔٙ.ٓ 000ٓ. *50.47 000ٓ. 0.59
 التنظيمي االلتزام ٖٔ.ٓ 000ٓ. *42.75 000ٓ. 0.56

( صبلحية النموذج الختبار الفرضية ٜٔحة بالجدول )من النتائج الموض يتبين
( لمفرضية الرئيدسية 42.75المحسوبة والبالغة ) (F)الرئيسية، استنادًا إلى ارتفاع قيمة 

( وىي توضح وجود فروق ذات α ≤ ٘ٓ.ٓة )عن قيمتيا الجدولية عمى مستوى دالل
ي لدى أعضاء ىيئة التدريس المستقل المتمثل في االلتزام التنظيم لممتغيرداللة إحصائية 

 بجامعة الباحة في المتغير التابع المتمثل في مستوى األداء الوظيفي بجامعة الباحة.
ما يدعم ذلك بأن المتغير المستقل الكمي )االلتزام  وليتضح من نفس الجد كما

ع %( من التباين الكمي في المتغير التاب31.0التنظيمي( في ىذا النموذج يفسر ما مقداره )
ويبلحظ أن  ،وبذلك تثبت صبلحية النموذج ،)األداء الوظيفي( وىي قوة تفسيرية مرتفعة

أعمى أبعاد االلتزام التنظيمي تأثيًرا عمى األداء الوظيفي بعد االلتزام المعياري حيث بمغت 



 م ٕٙٔٓ( ديسمبر لسنة الثانيالجزء  ٔٚٔمجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )

 

 -ٕٜٔ- 

% من التغير في األداء ٔٙويعني ذلك أن  ٔٙ.ٓإلى  وصل R2قيمة معامل التفسير 
ة التدريسية بجامعة الباحة يرجع إلى التزاميم معيارًيا، أما النسبة الوظيفي لدى الييئ

% فترجع إلى أبعاد االلتزام التنظيمي األخرى والتي تتمثل في بعد االلتزام ٜٖالمتبقية وىي 
بنسبة  ٕٙ.ٓ بمقدار R2)العاطفي( والذي بمغت قيمة معامل التفسير  الشعوريالتنظيمي 

والذي بمغت قيمة معامل التفسير  المستمر التنظيمياللتزام %، ثم بعد إٙتأثير مقدارىا 
R2 ٖٔتأثير مقدارىا  بنسبة ٖٔ.ٓ بمقدار.% 

التنظيمي بأبعاده الثبلث لدى أعضاء ىيئة التدريس عمى  االلتزام أثريعزى  وقد
في تطوير ىذا األداء، إلى أن أعضاء ىيئة التدريس لدييم  ودوره ،مستوى األداء الوظيفي

وأي تقصير في أداء الميام  ،أدائيم الوظيفي يصب في األداء الكمي لمجامعة وعي بأن
المطموبة منيم سيكون لو انعكاساتو السمبية عمى مستوى تحقيق أىداف الجامعة، كما أن 

حرًصا عمى بذل أقصى جيد  ردرجة ارتباطيم بالجامعة ووالئيم وانتمائيم ليا يجعميم أكث
وبالتالي تحقيق أىدافيم الشخصية  ،الوظيفي أدائيموى ممكن في اتجاه االرتقاء بمست
 المرتبطة ضمنًيا بأىداف الجامعة.

( التي أكدت عمى وجود أثر ٕٙٔٓمع نتائج دراسة مصطفى ) نتائجال ىذه اتفقت
طردي لبللتزام التنظيمي لدى أعضاء ىيئة التدريس بالمؤسسات الجامعية عمى مستوى 

 Aysen Berberogluالنتائج مع نتائج دراسة أيسين  أدائيم التدريسي، كما اتفقت ىذه
( والتي أكدت ٕٗٔٓ؛ ودراسة إرفين وعمي ) (Erlan, 2013)ودراسة إيرالن  ؛(2015)
االلتزام التنظيمي لو أثر طردي عمى مستويات األداء الوظيفي، أًيا كان نوع  أنعمى 

 .اساتالمؤسسة التي أجريت بيا مثل ىذه الدر 
 سة:نتائج الدرا ممخص

 الدراسة إلى عدد من النتائج ممخصيا كاآلتي: توصمت
االلتزام التنظيمي لدى أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الباحة كانت كبيرة  درجة .1

 .ٜٙ.ٓ هوانحراف معياري قدر  ٛٚ.ٖبمتوسط حسابي قدره 
بعد االلتزام المعياري في المرتبة األولى بين أبعاد االلتزام التنظيمي الثبلث  جاء .2

، بينما ٘ٛ.ٓوانحراف معياري قدره  ٘ٓ.ٗكبيرة بمتوسط حسابي قدره  بدرجة
( في المرتبة الثانية بدرجة كبيرة بمتوسط العاطفيجاء بعد االلتزام الشعوري )

، في حين جاء بعد االلتزام ٓٓ.ٔوانحراف معياري قدره  ٗٛ.ٖحسابي قدره 
التنظيمي بدرجة كبيرة في المرتبة الثالثة واألخيرة بين أبعاد االلتزام  المستمر

 . ٖٓ.ٔوانحراف معياري قدره  ٜٗ.ٖبمتوسط حسابي قدره 
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في آراء أفراد  (α≤0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال .3
ل التزام أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الباحة والتي تعزى لمتغيرات العينة حو

 النوع،و  الجنسية،و  ،ضافة لمتدريسبأعمال إدارية باإل التكميفو  ،العممية الدرجة
في حين  ،الكمية موقعو  العمر،الخبرة في جامعة الباحة، و  سنواتو  التخصص،و 

في آراء  (α≤0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  فروقكانت ىناك 
أفراد العينة حول التزام أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الباحة تنظيمًيا والتي تعزى 

لصالح غير  المستمرغير سعودي( في بعد االلتزام  –جنسية )سعودي لمتغير ال
 من أعضاء ىيئة التدريس. ينالسعودي

توصمت الدراسة في نتائجيا إلى أنو ىناك أثر لبللتزام التنظيمي بأبعاده  كما .4
لدى أعضاء ىيئة التدريس  المستمرو  والمعياري،(، العاطفيالثبلث الشعوري )

 في.عمى مستوى أدائيم الوظي
 والمقترحات: التوصيات
بالدراسة يمكن صياغة عدد من التوصيات  إليياالنتائج التي تم التوصل  من

 والمقترحات كاآلتي:
من درجة التزام  تزيدنظام مكافآت وحوافز ألعضاء ىيئة التدريس، بحيث  وضع .1

يتم المجوء إلى البحث عن الفرص  الأعضاء ىيئة التدريس تنظيمًيا بجامعتيم، و 
 ديمة.الب

عمى أىمية إشراك أعضاء ىيئة التدريس في عمميات صنع واتخاذ  التأكيد .2
 القرارات الجامعية لما لذلك من دور في زيادة مستويات االلتزام التنظيمي لدييم.

مستويات أعمى في التزام أعضاء ىيئة التدريس تنظيمًيا خاصة في البعد  تحقيق .3
رغباتيم العممية والبحثية  شباعإوذلك من خبلل  المستمر،الخاص بااللتزام 

 وتحقيق طموحاتيم األكاديمية.
 طةالفرصة ألعضاء ىيئة التدريس في حضور الدورات التدريبية المرتب إتاحة .4

وجعميم أكثر ارتباًطا  ،في االرتقاء بمستويات أدائيم اىمبمجاالت عمميم بما يس
 بمؤسستيم الجامعية.

 ،في المؤتمرات العممية مشاركةالمجال أمام أعضاء ىيئة التدريس لم فتح .5
 التقائيمفي  اىمبما يس ؛والمقاءات المرتبطة بمجاالت تخصصيم ،والندوات

 البحثي والعممي. أدائيموبالتالي االرتقاء بمستويات  ،بالمدارس العممية المختمفة
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 التدريبية احتياجاتيم لتحديد التدريس ىيئة أعضاء ألداء متابعة برامج بناء .6
 التدريس ىيئة ألعضاء الجامعة قياداتمع أىمية زيادة دعم  تمرار،باس وتحديثيا

 .الوظيفي األداء تحسين نحوواالىتمام باقتراحاتيم 
روح االنتماء والوالء لمجامعة، وتنمية ثقافة حب العمل لدى أعضاء  إشاعة .7

في  اىمبما يس ؛الييئة التدريسية والييئة المعاونة من المعيدين والمحاضرين
عمى اعتبار أنيا تمثل مصدر رزقيم  ،نحو بذل أقصى الجيود بجامعتيمتوجيييم 

وتقدميم ورقييم، ونجاح الجامعة وتقدميا عمى الصعيدين المحمي والدولي 
 سيعود أثره بالطبع عمى كافة العاممين بيا.

مبدأ الرقابة الذاتية لدى أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة، عمى اعتبار  تنمية .8
 بمثل ىذه األمور.وعًيا  كثرأ أنيم

مبدأ الشعور بالمسؤولية تجاه الجامعة، بما يساعد عمى زيادة قناعتيم  تعزيز .9
 بأن كافة الجيود المبذولة بالعمل الجامعي في صالح جميع من يعمل بالجامعة.

لدى كافة العاممين بالمؤسسة  يعمى األثر الواضح لبللتزام التنظيم التأكيد .11
وظيفي، والذي يصب في النياية في الصالح العام أدائيم ال مستوىالجامعة عمى 

 لممؤسسة الجامعية.
أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة عمى إجراء أبحاث عممية مشتركة من  تشجيع .11

خبلل المجموعات البحثية، لزيادة مستويات التواصل األكاديمي والبحثي فيما 
 بينيم.

 مقترحة: أبحاث
ة الباحددة، كمددا يمكددن إجددراء نفددس إجددراء نفددس الدراسددة عمددى مددوظفي جامعدد يمكددن .1

 الدراسة عمى الجيات الحكومية األخرى.
دراسدددة بحثيدددة بعندددوان درجدددة االلتدددزام التنظيمدددي لددددى القيدددادات الجامعيدددة  إجدددراء .2

 ىيئة التدريس في جامعة الباحة. عضاءوعبلقتيا بمستوى الرضا الوظيفي لدى أ
يددة بجامعددة الباحددة عمددى أثددر االلتددزام التنظيمددي لدددى مددديري الوحدددات اإلدار  قيدداس .3

 مستوى الثقة التنظيمية لدى الموظفين العاممين بتمك اإلدارات.
االلتزام التنظيمي لددى القيدادات الجامعيدة بجامعدة الباحدة وعبلقتدو بالمنداخ  دراسة .4

 التنظيمي بالجامعة.
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 المراجع قائمة
 : المراجع العربية:أوالً 

اإليمان بالمؤسسة عمى  تأثير(. ٕٔٔٓالروس، سامي عمي؛ حنونة، سامي إبراىيم ) أبو
 ،رغبة العاممين في الجامعات الفمسطينية في االستمرار بالعمل في جامعاتيم

(، ٔ)ٜٔغزة، فمسطين،  ،الجامعة اإلسبلمية )سمسمة الدراسات اإلنسانية( مجمة
 .ٖٓٔٔ -ٜٕ٘ٔص ص 

نماط القيادة عبلقة بعض المتغيرات الشخصية وأ تحميلم(. ٕٚٓٓندا، سامية خميس ) أبو
بااللتزام التنظيمي والشعور بالعدالة التنظيمية. )رسالة ماجستير غير منشورة(، 

 الجامعة اإلسبلمية، غزة، فمسطين.

(. عبلقة الخصائص الديموغرافية لمعاممين بااللتزام ٖٕٔٓعمي يونس إبراىيم سيد ) أحمد،
امعة المنصورة، التنظيمي: دراسة تطبيقية عمى العاممين بالجياز اإلداري بج

       (،ٔ) ٖٚجميورية مصر العربية،  ،المصرية لمدراسات التجارية المجمة
 .ٙٗ-ٔص ص 

(. درجدة االلتدزام التنظيمدي لددى رؤسداء ٖ٘ٗٔعبد الرحمن عبد الوىداب سدعود ) البابطين،
السددعودية لمتعمدديم  المجمددةاألقسددام فددي كميددات جامعددة سددممان بددن عبددد العزيددز. 

                  (،ٔٔتعمددددددددديم العدددددددددالي، المممكدددددددددة العربيدددددددددة السدددددددددعودية، )وزارة ال ،العدددددددددالي
 .ٓٙٔ-ٖٕٔص ص 

االلتزام التنظيمي في  دور(. ٕٗٔٓعيسى، أحمد محمد؛ وأبا زيد، رياض أحمد ) بني
 ،العموم اإلدارية دراساتتحسين أداء العاممين في القطاع المصرفي األردني. 

 .ٖٗٚ-ٕٖٙ(، ص ص ٕ)ٔٗ ،ةعمادة البحث العممين الجامعة األردني
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( العبلقة بين األنماط القيادية التي يمارسيا مديرو ٕٙٓٓمحمد عبود ) الحراحشة،
المدارس ومستوى االلتزام التنظيمي لممعممين في مدارس مديرية التربية والتعميم 

 جامعةكمية التربية،  ،العموم التربوية والنفسية مجمةفي محافظة الطفيمة، 
 .ٕٗ-ٖٔ (ٔ) ٚالبحرين، 

القيادية لرؤساء األقسام وأثرىا في االلتزام  األنماط(. ٜٕٓٓعبد اهلل كاظم ) حسن،
عينة من تدريسي كمية التربية / جامعة  آلراءالتنظيمي دراسة استطبلعية 

اإلدارة واالقتصاد، جامعة  كميةمجمة العموم االقتصادية واإلدارية،  ،القادسية
 .ٗٙٔ-ٔ٘ٔ(، ص ص ٗٔ) ،الكوفة

م(. قيم العمل وااللتزام الوظيفي لدى المديرين والمعممين في ٕٙٓٓمحمد حسن ) مادات،ح
 : دار الحامد لمنشر والتوزيع.دنعمان، األر  ،المدارس

 يئةى اءلدى أعض يفيااللتزام الوظ درجة(.ٕٔٔٓو عياصرة، محمد ) ،محمد حمادات،
جامعة  مجمة الحصن الجامعية األردنية من وجية نظرىم. كميةفي  ستدريال

 ٖٙٓٔ-٘ٓٓٔ(، ٗ)ٕ٘النجاح لؤلبحاث )العموم اإلنسانية(، 

التنظيمي ألعضاء الييئة التدريسية في  الوالء(. ٜٕٓٓمريم سالم حمدان ) الحمداني،
)رسالة ماجستير غير منشورة(، عمادة  ،الجامعات الخاصة بسمطنة عمان

 ، األردن.مؤتةالدراسات العميا، جامعة 

مستوى االلتزام التنظيمي لدى العاممين  قياس(. ٕٙٓٓاىيم حماد )سامي إبر  حنونو،
)رسالة ماجستير غير منشورة(، كمية  ،بالجامعات الفمسطينية بقطاع غزة

 التجارة، الجامعة اإلسبلمية، غزة، فمسطين.
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االلتزام التنظيمي والثقة في اإلدارة عمى العبلقة  أثر(. ٖٕٓٓأميرة محمد رفعت ) حواس،
الة التنظيمية وسموكيات المواطنة التنظيمية بالتطبيق عمى البنوك بين العد
 )رسالة ماجستير غير منشورة(، كمية التجارة، جامعة القاىرة. ،التجارية

(. أثر األنماط القيادية لرؤساء األقسام العممية عمى ٖٕٓٓشاكر جاد اهلل ) الخشالي،
 المجمةت األردنية الخاصة، االلتزام التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس في الجامعا
جامعة العموم التطبيقية،  ،األردنية لمعموم التطبيقية )سمسمة العموم اإلنسانية(

 .ٛ٘ٔ-ٕٗٔص ، (ٔ)ٙاألردن، 

التنظيمي وعبلقتو  الوالء(. ٜٕٓٓعبد الفتاح صالح؛ المبلحمة، منى خمف ) خميفات،
 ،صة األردنيةبالرضا الوظيفي لدى أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات الخا

 .ٖٓٗ -ٜٕٛ(، ص ص ٗ+ٖ)ٕ٘ ،جامعة دمشق مجمة

  القاىرة: عالم الكتب. ،االلتزام التنظيمي نظرية(. ٕٛٓٓمحمد أحمد ) درويش،

(، عمان، األردن: ٕط) ،التغيير والتطوير التنظيمي إدارةم(. ٕٗٔٓأحمد يوسف ) دودين،
 والتوزيع. ردار اليازوري العممية لمنش

 دار: ريداضال. اتمنظمال يف موكدسال إدارة. (ٕٗٓٓ) إسماعيل سيوني،برفاعي و  اعي،رف
 لمنشر. لمريخا

 دار الجامعة الجديدة. اإلسكندرية: .التنظيمي السموك. (ٕٗٓٓمحمد سعيد) سمطان،

 

 

التنظيمية وعبلقتيا باالنتماء التنظيمي: دراسة  الثقافة(.  2005حمد بن فرحان ) الشموي،
 رسالة) ،مية الممك خالد العسكرية المدنيين والعسكريينميدانية عمى منسوبي ك
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 ،الدراسات العميا، أكاديمية نايف لمعموم األمنية كمية ،ماجستير غير منشورة(
 .عوديةالعربية الس المممكة الرياض،

التنظيمي واألداء الوظيفي والشعور باألمن  التماثل(. ٕٓٔٓخالد أحمد سبلمة ) الصرايرة،
عمان، األردن: دار كنوز المعرفة العممية لمنشر  ،امعيةفي اإلدارات الج

 والتوزيع.

 . لمنشر والتوزيع حورس مصر، اإلسكندرية: ،التنظيمي السموك(. ٕ٘ٓٓمحمد) الصيرفي،

(. قياس مدى قدرة العوامل التنظيمية والديموغرافية ٜٜٙٔعبد اهلل عبد الغني ) الطجم،
العربية  المجمةألجيزة اإلدارية السعودية. في التنبؤ بمستوى االلتزام التنظيمي با

 .ٕٙٔ-ٖٓٔ(، ص ص ٔ)ٗالكويت،  ،لمعموم اإلدارية

(. أثر تمكين العاممين في االلتزام التنظيمي: دراسة تحميمية ٕٕٔٓالمحسن، باسم ) عبد
كمية بغداد لمعموم  مجمةآلراء عينة من موظفي الييئة العامة لمسدود والخزانات، 

 . ٕٓٛ-ٕٚ٘ص ص  ،(ٖٔ) ،االقتصادية

التنظيمي اإلداري  الوالء(. ٜٜٚٔهلل، )سعود محمد والسواط، طمق عوض ا العتيبي،
 مجمةالتنظيمي لمنتسبي جامعة الممك عبد العزيز والعوامل المؤثرة فيو، 

 .ٚٙ-ٖٔص ، (ٓٚ) ،اإلداري

ية: (. الوالء التنظيمي وعبلقتو بالعوامل الشخصية والتنظيمٜٜ٘ٔعمي محمد) العضايمة،
 ،لمبحوث والدراسات مؤتةدراسة مقارنة بين القطاعين العام والخاص األردنيين، 

 .ٕٖ-ٖٔص ص  ،الياشمية األردنيةالكرك، المممكة  ،(ٙ)ٓٔ

، الثقافة التنظيمية عمى مستوى األداء الوظيفي أثر(. 2008أسعد احمد محمد )، عكاشة
)رسالة ماجستير ، طين" في فمسPaltelدراسة تطبيقية عمى شركة االتصاالت " 

 غزة.، منشورة(،الجامعة اإلسبلمية غير
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التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس والنمط القيادي  الوالء( ٜٜٜٔاهلل، ) عبيد عبد العمري،
جامعة الممك  مجمةميدانية،  دراسةلرؤساء األقسام في جامعة الممك سعود: 

  ٖٗٔ-ٔٔٔص ، (ٔٔ) ،سعود العموم اإلدارية

(. ممارسات شركة االتصاالت الفمسطينية في المحافظة عمى ٕ٘ٔٓ أحمد )فتح اهلل غانم،
جامعة  مجمةالموارد البشرية ودورىا في تعزيز األداء الوظيفي لمعاممين. 

 .ٜٖ٘ – ٕٖ٘(، ص ص ٔ)ٜٔ ،األقصى )سمسمة العموم اإلنسانية(

عضاء ىيئة والوالء التنظيمي عند أ لوظيفيبين الرضا ا العبلقة(. ٕٚٓٓيوسف ) غنيم،
العموم  سمسمة) غزة -جامعة األزىر  مجمة ،التدريس في جامعة النجاح الوطنية

 .ٙٙ-ٖٖ(، ص ص ٕ) ٜ ،اإلنسانية(

(.السموك التنظيمي في إدارة المؤسسات ٕ٘ٓٓفاروق وعبد المجيد، السيد) فميو،
 والتوزيع. رالتعميمية. عمان، األردن: دار المسيرة لمنش

: دراسة التنظيمي االلتزام في وأثرىا القيادية(. األنماط ٕٓٔٓباسم عباس ) كريدي،
 لمعموم ةيالقادس مجمة القادسية،بجامعة  واالقتصاد اإلدارة كمية في ميدانية
        (، ٖ)ٕٔ ،اإلدارة واالقتصاد، جامعة القادسية كمية ة،يواالقتصاد ةياإلدار 

 .ٖٗ-ٕٕص ص 

ء التنظيمي والوالء التنظيمي الميني لدى الوال أىمية( ٕٔٓٓمحمد سرحان، ) المخبلفي،
 ،جامعة دمشق مجمةكمية التربية،  -أعضاء ىيئة التدريس في جامعة صنعاء

 .ٕٚٔ-٘ٛٔ ص ،(ٕ)ٚٔ

( أثر ثقافة المنظمة في سموكيات االلتزام التنظيمي: ٕٖٗٔعادل عبد المنعم ) المسدي،
(، ص ٕ)ٔ٘لسعودية، المممكة العربية ا ،اإلدارة العامة دوريةدراسة تطبيقية، 

 . ٖٕٛ – ٘ٛٔص 
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(. أثر االلتزام التنظيمي عمى العبلقة بين ضغوط ٕٙٔٓأحمد محمد أحمد ) مصطفى،
ىيئة التدريس بجامعة الممك فيصل بالمممكة  ألعضاءالعمل واألداء التدريسي 
األكاديمية األمريكية العربية لمعموم  ،أماراباك مجمةالعربية السعودية، 

 .ٕٗٓ-ٔٙٔ(، ص ص ٕٓ)ٚ، والتكنولوجيا

(. اسددددتراتيجيات إدارة الصددددراع التددددي ٕ٘ٓٓالبمبيسددددي، سددددناء جددددودت ) س؛عبددددا ميدددددي،
يستخدميا مديرو المدارس الثانوية فدي األردن وعبلقتيدا بدااللتزام التنظيمدي لددى 

                      (، ٕ)ٕٓ ،لمبحدددددددددددوث والدراسدددددددددددات مؤتدددددددددددةجامعدددددددددددة  مجمدددددددددددةالمعممدددددددددددين، 
 .ٕٕٕ-ٔٛٔص ص 

 التنظيمي االلتزام تحقيق في القيادية األنماط أثر(. ٕ٘ٔٓعبد اهلل بشير عبود ) يقة،النو 
البحث  عمادةمجمة العموم اإلدارية،  ،. دراساتاألردن – الداخمية وزارة لموظفي

 .ٗٙ-٘ٗ(، ص ص ٔ)ٕٗ ،العممي، الجامعة األردنية

تحقيق االلتزام التنظيمي  في ية(. أثر الثقة التنظيمٖٕٔٓعطا اهلل بشير عبود ) النويقة،
جميورية  ،المصرية لمدراسات التجارية المجمةلدى العاممين بجامعة الطائف. 

 .ٜٛٔ-٘٘ٔ(، ص ص ٕ)ٖٚمصر العربية، 
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